
ltalyanlar, Alman -
Frans1z anla$mas1n1 

lyl kar!?1lad1klann1 
blldlrdller 

Memur aran1yor 
Ankarada bulunan bir yazihanede 

c;a~mak ilzere almanca ve tiirk<;e bilen 
bir gene; memura ihtiyac; vardl.r. Pazar 
giinii saat dokuzda ogleden evvel No
votni oteline mliracaatlan. 
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I smet I nOnU vatanda$larla I ltalyan1n cebri bir 

l d d . hareketinden korkuluyor 
temas arina evam e iyor Frans1z talebelerl: '.'Venedik Fransaya 
Reisiciimhur diin T a§kOpriiye gitti, Habeeistan Negiise verilmeli,, diyorlar 

kendir mevzuile alikadar oldu 
Kastamonu 8 (A.A.) - Anadolu 

ti.jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 

.. .. .._ 

Reisicilmhur ismet inonil, saat se
kizde T~koprilye hareket ct~ ve 
orada ogleye kadar merkez ve bOlge
lerden geelen vatanda§larla ~all§· 
tm~tu·. Ogleden sonra Kastamonuda 
kalm1~tir. 

Kastamonu 8 (Husust muhabiri· 
Inizden) - Reisici.imhur inonii bu
gun saat sekizde Kastamonudan ha
reket ederek 9,20 de T~oprilyil 9e· 
reflendirmil?lerdir. Kasaba i<;inde ii~ 

Yilz metrelik bir mes:tf eyi ya ya ola· 
l'ak kateden Reisici.imhur yolun iki 
ta.rafmo s1ralanan halk tarafmdan 
alkt~lan=lt~. inonii bu candan teza
hi.i.rata mukabelede bulunmu~tur. 

Reisicilmhur T~koprilde evvela 
Belediyeye giderek burada daire amir
lerini kabul etmi~, bundan sonra ha
z1rlanan bilyii.k salona gei;ip T~kop
lii halklru ve koylilleri kabul etmi~
tir. Bu arada inonii Ta~koprii tica
ret ve belediye reislerinden kendir 
hakkmda izahat alnu~tir. 

Bir miiddet sonra Reisicilmhur be

lediyeden ~1karak kendi adlanm ta
Otyan ismet incsnu yati okuluntt gez.. 
mi~ ve buradan Kastamonuya hare
ket etmi~tir. 

Yukanda Tqkopriiniln umwnl g8rilntif0. {soldald bina hiildlmet konaltdJr) 
a~da Ta§kopriiniin me,hur tarihl kopriisii 

:fsmet :tnonU. saat 12,45 de Kasta
monuya vasil olmu~tur. Yol uzerin· 
de GOlveren nuntakasmdaki kendir 

T aksim bah~esi 1slah 
ve tanzim edilecek 

Sisli meydan1ndaki atll polis ah1rlan, Sisll 
ve Harbiyedeki aptesaneler de kald1nllyor 

vakte kadar Belediyedeki i~lerle m~ 
gul olmu~tur. Vali, vilayette bulundu
gu zaman villi.yet Umuru hukukiye 
mi.idtirti B. Tevfigi nezdine davet ede
rek vilayete aid baz1 i~ler etrafmda 
malfunat al~tir. 

Dr. Lutfi Kirdar bug\in Bandmna 
yolile Manisaya gidecek, Manisadaki 
eski mesai arkada9Iarma veda ettik
tcn sonra onilmi.izdeki sall gilnil ~eh
rimize donecektir. 

(Devamz 8 inci sahifede) 

havuzlanm gezen :tnanil bu mrada 
havuzlar hakk.mda vall Avnl Dogan· 
dan izahat alml~tir. 

.. :lkka•Iera 

Bir ~are 

Umumi lleUilann manzarasi sakil 
olanlan kapamyor. 

Otedenberi bu ~ehirde ve umumf.. 
yetle memlekette cami aptesanelerf
nin hal.k taraf ind.an kullamlmasi 
tidettir. Fakat bunlar <;ok iptidai ~ey
lerdi.r. Yeralti heldlan da pahah.ya 
~tigzna gore Belediye ile Evka.f el ele 
vererek bii.tiln cami he'la.lanm silratle 
islah etse ... 

Y eni Romarum1z 

Yaprak a$1S1 
Yazan: Burhan Cahid 

Y ak1nda netrine 
bathyacaiiz 

'--------------------,J 

Fransa ve ltalyada kar§1bkb hasmane 
niimayi§lere devam ediliyor 

Tunusta blr sokak ~ 

Lonclra 9 - iyi malfunath maha
flle gore italya, Almanyarun yenl 
taleblerinde kend.islne yardun ede
cegmden emin bulunmadlgt cihet
le, Almanyayi kendisine yarchma ic· 
bar icln ~nt ve i.iml.dsiz bir harekette 
bulunmasmdan korkuluyor. 

Paris 8 (A.A.) - Paris yilksek tah
sll talebeleri, bu sabah saat 11 de, 
Kartiye Laten'de italyanm arazi ta
ieplerlni protesto eden muazzam bir 
tezahilr tertib etmi~ ve binlerce talebe 
cVenedik Frans1zlara1 Hab~istan Ne
giise verilmeli> diye bagirnu~tir. T&-

zahilrat esnasmda hi~blr hadise olma
rm~tir. 

ltalyadaki niimayi1ler 
·Roma 8 (A.A.) - ttalyarun cenup 

merkez ve §imal §ehlrlerinden bir 
~oklarmda, halk Tunusta ve Korsika.. 
da ttalya aleyhinde yap1Ian niima1* 
leri protesto i!tln tezahi.irlerde bulun
mU§tur. 

Torinoda, ii~ bin i.iniversite talebesl 
ve bunlara i}tihak eden her s1ruftan 
halk Frans1z konsoloshanesi onilnde 

(DevamI 8 inci sahifede} 

Nafia ile tramvay §irketi 
aras1nda miizakere durdu 
· Sirket mumessilleri, tralrivay imtiyaz1n1 satmak 

i~in ~ok yUksek bir para istediler 
Vekalet, 1irketin metalibine 1nukabil bir mubra 
ile cevap verdi, 1irket Briikselden talimat iatedi 

Ankara 8 (A.A.) - Nafia Vekaleti
nin satm almaga karar vermi§ oldu
gu istanbul tramvay §irketinin mil-

Vali ve Belediye rcisl Dr. Lutfi Klr
dar, diln saat seldz bu~ukta Taksime 
giderek y1ktmlmas1 kararlR9tmlan 
helanm yerinde bir milddet tedkikler 
Yapm1~tir. Bundan sonra Taksim Be
leciiye bah!tesine giderek Bnhi;enin bu
gUnki.i vaziyetini incelemi~. bahc;enin 
~uzel manzaras1m bozan sal~ ve tah
ta perdelerin kaldmlmasm1, tarhla
ruun tanzlminl, bah!;enin kl~ yaz hal
~ a~1k bulundurulmasm1 ve halkln 
t>glencesini en iyi tatmin ede
Cck ~ekilde kiraya verimesinl rnuvaf1k 
gormu~ ve i~i Fen heyetine havale 
etmi~tir !mar mildilrliigilnden bir 
:rn mar ile Frans1z dekoratorii B. Goti 
derhal bah~e hakkmda bir plan yapa
cakt1r. 

.............................................................................................................................................. 

messilleri vekaletle temasa ba§la~ 
ve vek!lelete tek~if mahiyetinde telekki 
edilemiyecek bir muhtira vermi§ler
dir. Vekalet de bilmukabele tesisati 
iptidaiye hakkmdaki dil§i.incelerile 

Vali ve Belediye relsi, Taksim bah
~esinden sonra ~i~lide, ~i~i meyda
nmctaki Ath polis rnerkezile ahirlarmt 
gezmi9, ~ehrin en kalabahk bir mey
danmda, evler arasmda alur bulun
lnas1m muvaf1k gOimemi~, oradaki 
ah1rm ba~ka bir yere nakli ile, o sa
hacta bir Qocuk bah!;;esi yap11masma 
esas itibarile karar ve1mi~tir. Bu hu
susta Belediye imar mildilrli.igii ted
kikat yapacaktir. 

Vali ve Belediye reisi, Ath polis mcr
kezini gezdikten sonra Mezbahaya git
nu~. butiln tesisati, buz fabrikasm1, 
Pay mahnllini dolasm1~, pay mahal
linde temizlige daha fazla ihtimam 
Cdilmesini soylemil? ve Mezbaha 
lnemurlarma kara yolile vazifele
li ba~ma gidip gelmelerini temin ede
cek bir .vas1ta temin cdecegtni vadet
tlli~tlr. 

Mezbahadan donen Vall Lutfi K1r
<lar bir milddet vllayette me~gul ol
Cluktan sonra Belediveve e:elmi~ ve ge~ 

- Gene ml yaylun ate¢? ... 
- Hayir ... Bu sefer yarchm atafL-

Matbuat ve' yeni belediye reisi! ••• . mi.ibayaa §eraitini ihtiva eden bir 
muht1rayi kendilerine tevdi etmi§tir. 

Haber nld1gtnnza gore, hlikllmetimi
zin sarih ve miisbet rni.ibayaa ~rtlan 
miivacehesinde §irket rnilmessilleri 
Briikselden talimat istiyeccklerini 
dlin vekalete bildirmi§lerdlr. 

Tramvay delegeleri neler 
istediler? 

Ankara 8 - Nafia vekAletile tram
vay §irkcti murahhaslari arasmda ce
reyan eden milzakereler, §irketin mtif
rit talepleri yi.izilnden durmu~tur. V&
kalctin teklif ettigi fiatle §irketin iste
digi para arasmda c;ok bilyilk bir fark 
vard1r. Nafia, vckaletin ve belediye
nln §irkettcn olan matlubatm1 indir
dikten sonra her sene 40 bin lirallk 
taksitlerle 20 senede 800,000 lira &le
megi teklif etmi§ §irket delegeleri ise 
15 milyon lira istemi§ler, muahharen 
istediklerl bedeli 14 milyon liraya in
dirmi§lerdir. 

Halbuki Nafia veka1eti milhendis
lerinin ~irket evmal ve e~yasma 
1,850,000, belediye miihendisleri de 

(Devam1 2 ncl sahifecle) 
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Demir muhaf1zlara kar§I Atatiirkiin kabri Frans1z mebusan mecli-
t k•b t d d•J• Tali komisyon miitehass1s- • d h tJ• b• J a I a a evam e I 1yor Iar1n fikirlerini sormaga SID e arare I Ir Ce Se 

karar verdi 
Kabinede tadilat yap1lacag1 sHyleniyor, Adliye 

Nazrn bir ofomobil kazas1nda yaraland1 
Bil~ 8 - Hilkumet demir mu

hafl.Zlara kar~ aldlgi ~iddetli tedbir
leri bilytik bir azimle tatbike karar 
vermistir. Kodreanu'nun yerine de
mir ~uhaf1zlar reisligine ·se~ilen avu
kat Boyan htikOmet~e tevkif edil
rnek igin aranmaktadir. Demir mu
haf1zlar, hilkumet aleyhine gizli be
yannameler dag1trm~lard1r. 

Hilkfunetin takibatmdan kurtula
bilen bir kac yilz deinir muhafiz, Rii
tenyaya iltica etmi~lerdir. Oradan 

Almanyaya gidecekleri soylenmek
tedir. 

Demir muhaf1zlann tedhi~ bare
kft.ti, ecnebi rnemleketlere Utica et
~ bir taklm kimseler tarafmdan 
idare edilmektedir. 

Romanya kablnesinde bugiinlerde 
baz1 tadilat yapllacag1 musirren soy
lenmektedir. Deg~cek nazirlar ara
smda Dahiliye Nazin Kalinesko'nun 
a.dJ. zikredilmektedir. 

Adliye Naz1ri bir otomobil 
kazas1nda yaraland1 

Bii~ 8 - Adliye Nazm B. Diya· 
mandi zevcesile beraber seyahat 
ederken Ploesti 9ehri civannda oto
mobili ~iddetli yagmurdan patinaj 
yaparak ba~a bir otomobile garp
mi~tir. Nazirla karis1 ag-Ir surette 
yaralanm1~lardir. 

Romanya yahudilere karti 
tedbir ahyor 

Biikr~ 8 (A.A.) - Romanya Dahi
liye Nazin, bir nutuk sayliyerek ez
ciimle hiikumetin yahudi meselesinde 
halihazrrda pek bilyiik blr faaliyct sar
fetmekte oldugunu ve son derecede 
mii~kiil olan bu meselenin muslihane 
bir surette halli gayesini eld~ etmege 
~all§makta bulundugunu beyan etmi§
tir. 

Hiikfunet, cezri bir hal sureti bu
luncaya kadar ecnebi yahudilerle Ro
manya tabiiyetini zayetmi§ olan yahu
dilerin Romanyaya girmelerine rnani 
olmak i~in lbrmgelen btitiin tedbirleri 
ittihaz etmi~tir. 

Avam Kamaras1nda 
miistemleke meselesi 

Mustemlekat mustesan, hukOmetin Filistinde bir 
uzlasm·aya varmak istediQini beyan etfi· 

Londra 9 - Avam Kamarasmda 
inglliz hiikOmetinin Filistindeki si
yaseti etrafmda miihim bir milnaka
~ olrnu~, bir ~ok mebuslar, ~ddetli 
tenkidlerde bul unmu~lardlr. 

Bu tenkidlere cevab veren milstem
lekat milste~n demi~tir ki: 

- cingillerenin Filistinde muaz
zam bir garnizon bulundurmasma 
imkfm yoktur. Binaenaleyh hiikO..met 
bir uzln~maya varacak tedbirleri al
maga mccburdur. Htikumet bu hisle 
harcket etmekte ve bu maksadla 
Arablann ·ve alakadar hilklimetlerin 
i~tira.kile Londrada konf erans1 igti
maa. davet etmi9 bulunmaktdrur. 

Londra 8 - A vam kamarasmda 
miistemleke meselesi hakkmda mii
him bir mtizakere olmu§tur. Milzake
reyi amele f1rkasmdan B. Noel Baker 
a~l?tir. Bu zat, eski Alman rni.istem-

El<;iliklerde degi
§iklik haberleri 

-----
Hii.kiimet~e bugiine kadar 

ahnm11 bir karar yoktur 
Ankara 8 (A.A.) - Baz1 gazeteler 

el~iliklerde t{)beddillat icrasi karar-
1~~ oldugunu bildirini~lerdir. 

Anadolu ajansmm haber aldlgma 
gore, elciler arasmda degil?iklik yap1l
masi hakkmda hiikumetc;e bugiine 
kadar almm1~ hie; bir karar mevcut 
degildir. 

Tren albnda feci bir oliim 
Denizbank yaz1 i~lerinde ~ah§an on 

sekiz ya§larmda bayan Hayriinnisa, 
dun ogle iizeri Klz1ltopraktan kalk
mak ilzere bulunan trenden ~ag1 at
larken muvazenesint kaybederek te
kerlekler arasma dii§Illil§, aldlg-I a~ 
yaralar neticesinde olmii§tilr. 

Kaza hakkmda Uskildar mtiddei
umumlli!?ince yap1lan tahkikatta ba
yan Hayriinnisanm dikkat~zll~.nin 
kurbam oldugu tesbit edi.lmi§tir. 

Mare§al F evzi <;akmak 
Atina 9 - 'l'U1ki.}~ biiyilk erkam 

harbiye reisi mare~l Fevzi Qn.kmak 
bugiln buradan istanbula harekct 
edecektir. 

lekelerinin Almanyaya gec;mesini B. 
Hitlerin ag1kc;a istedigini soylemi~ ve 
demi~tir ki: 

cB. Hitler, Miinih konferansmm er
tesl gilnu bu isteklerde israr etml~tir. 
Almanya ve !talya, memleketlerinin 
n}i!usunu suni surette arttirarak, 
mi.istakbel harplerde kullanacaklanru 
timid ettikleri kuvvetleri artt1rmak is
tiyorlar. Biz, bu gayeye eri~eleri ic;in 
onlara mi.istemlekelerde mahrec;ler 
temin etmege mecbw· degiliz. 

B. Hitlerin irk nazariyele1i g0ster
~tir ki1 kendisine geri kalmi~ mll
letleri emanet etmcnin ihtimali yok
tur. Harp ~Ikarsa bize taarruz ic;in 
yeni hareket ilsleri vermemizi akll ka.
bul eder mi? Tanganika mmtakas1, 
yahut Garbi Afrika sal11lleri Alman
yaya verillrse, Hitler derhal zenciler
den miirekkep bilyilk ordular te~kil 
edecektir.> 

8. Mussolini, B. Hitler 
ile oorusmiyecek 

Kont Cianonun da Miinihte 
B. Ribbentropla gorii§ecegi 

tekzip _ediliyor 
Berlin 10 - iki Frans1z gazetesi 

tarafmdan ne~redilen ve B. Ribben
tropla italya Hariciye Nazm Kont 
Cianonun Miinihde, B. Hitler ile B. 
Mussolinin b~ka bir yerde gizli bir 
millftkat yapacaklanna dair olan 
haber salfilliyettar mahafii_tarafm
dan katiyetle tekzib edilmektecllr. 

Maniaa Nafia miidiirii lstan-
bula tayin edildi 

Ankara 8 (Telefonla) - Manisa 
Nafia miidilru B. Etem istanbula, is
tanbul Nafia miidilrii B. Cevdet Ma
nisa Nafia mtidilrliigiine tayin edil
~lerdir. 

Sovyet Dahiliye komiseri 
Moskova 8 (A.A.) - Tas ajans1 

bildiriyor: Nikola Yejov, kendi talebi 
ilzerine, Dahiliye balk kc:niserligi va
zifesinden affedilmi§tir. 

Nikola Yejov, su volu ile nakliyat 
halk komiserlibrini muhafaza eyle
mektedir. Sovyetler Birligi dahiliye 
balk komiserligine Lavrentiy Beria 
tayin edilmi~tir. 

Ankara 9 - Atatiirkiin milbarek 
na§mm vazedilecegi an1tm yerini tes
bit etmek ii;in BR§vekfilet milste§an B. 
Kemalln riyasetinde kurulan tali ko
misyon mesaisine devam ediyor. T8.ll 
komisyon, rniltehass1s bir heyetin fi
kirlerinl sormaga karar ve~ir. 
Mtitehassis heyet giizel sanatlar aka· 
demisi prof esorlerinden rnimar B. 
Taut, heykeltr~ B. Belling, Nafia ve
kaletinden prof esor B. Len, B. Prost 
ve B. Yansenden miite~kkildir. 

Heykeltra§ B. Belling ile mimar B. 
Taut buraya gelmi~lerdir. Tali komls
yon bu hafta toplanacak ve miitehas
Sislarm fikirlerini dinliyecektir. • 

Sivas - Erzincan 
hatti af1l1yor 

A~iht torenini Naf1a Vekili. 
ya pacak 

Erzincan 8 (A.A.) - S1vas - Erzu
rum hattmm Erzincanda i~lemege a~1 .. 
11~1 toreni aym 11 inde Baymdlrhk 
Bakan1 B. Ali <;etinkaya tarafmdan 
yapllacaktir. 

Ankaradan gelecek davetlilerden 
ba~kacivar vilayetlerin vali, Halkevi • 
ve Belediye reislerinin ~tirak edecek
leri heyetlerle diger birc;ok kimseler 
torende hazir bulunmak uzerc ~ehri
mize geleceklerdir. 

!stasyonda biiyilk bir tak yapilm1~, 
elektrik tesisat1 da tamamlanm1~tir. 

Belediye, dahili aksammdan bazi 
los1mlar1 henilz ikmal edilmiyen ye
ni Halkevi binasmm salonunda da
vetliler ~erefine bir ziyafet verecektir. 

Diyarbakzrdan 
· lrak ve Jrana 

Dmiryolu intaab faaliyetle 
ilerliyor 

Ankara 8 (A.A.) - Diyarbakirdan 
Irak ve irana dogru uzat1lmakta olan 
demiryolunun Diyarbak1rdan itibaren 
13 iincil kilometresine kadar olan alt~ 
k1s1m iizerindeki in§aat faaliyetle 
ilerlemektedir. Bu k1s1mlar iizerinde 
ayni zamanda in§a edilmekte olan 
miihim vc bliyti.k kopriilerin in§aab 
bitmek iizere oldugi.mdan yakmda ray 
tefri§atma ba§lanacaktrr. 

131 - 1607 inci kilometreler arasmda 
yedinci k1smm da fenni hazirhklan 
ikmal edilmi§ olup yakmda milnaka
saya konacaktir. 

Hat 170 inci kilometredeki Re§an 1s
tasyonunda biri Tatvan vc Van lize
rinden iran hududuna dogru §imale 
digerl de PR§Ur suyu ile ve Dicle neh
rini takiben ve Cizre uzerinden ge~e
rek Irak hududuna dogru iki kola 
aynlacakt1r. Irak hududuna kadar 
olan k1smm haritalan ikmal edilmi§
tir. ~imdi bu haritalar uzerinde hat
tm gilzergah1 tesbit edilecektir. 

iran hududuna giden hattm da 
Bitlisten 40 kilometre kadar c~upta 
Duhan mevkiine kadar haritalan ik
mal cdilmi§tir. -----
Surp A gop ve otobiis mesele-

lerinin tetkikine ba,Iand1 
Ankara 8 (Telefonla) - Devlet ~u

ras1 Mi.ilk.lye dairesi Siirp Agop me
zarllg1 meselesini tedk.i.ke b~lam1~t1r. 

Bungiinlerde karanm verecektir. 
~ura umumi heyeti de otobtis mese

Iesi hakkmda Millkiye dairesinin ver
digi li.izumu muhakeme karanru mii
za.kere etmege b~larm~tir. Umumt he
yet onfuniizdeki pazartesi gilnkii top
lanbsmda bu mesele hakkmda da bir 
karar verecektir. --- --

Hatay giimri.ikleri ba§miidiirii 
Hatay giimriikleri umum mildilrii 

B. ihsan Rasim ~ehrimize gelerek 
Ankaraya gitmil?tir. 

Hatay gtimriiklerj umum miidilrii 
Ankarada htikumetle temas ederck 
ytiks~k ri.itbeli giimrilk memurlarm
dan milrekkep bir kadronun Hatay 
gtimri.iklcrlne gonderilmesini rica ede
cektir. 

Muhtelif hrkalara mensub mebuslar 
hiikiimetin icraat1n1 tasvib ve tenkid ettiler 

Paris 8 - Mebusan meclisi 
saat 16 da istizahlann umumi milza
keresine Cilmhuriyetciler federasyo
nunun hatibi Laurentin beyanatile 
b~am1~tir. 

Laurent, evveia Halk cephesinin 
resmen ilan edilmemekle beraber, if
lA.s etmi~ bulundugunu mti~ahed~ et
mil?tir. Bu arada, sosyalist lideri Leon 
Blum miidahale etmek istemi~e de 
sag partileri ciflas, iflas> diye bag1r
m1~lard1r. 

Laurent sozlerine devam ederek de
mi~tir kl: 

cCiimhuriyet federasyonu Milli Mii
dafaa endilstrisini tam rand1manm1 
tekrar ifl.deye katiyen azrnetmi~ bulu
nan bir hilkfunete itimad beyan ede
bllir. Federasyon Daladier'yi hiiku
met otoritesinin teessi.is ettigini isbat 
etmesinden dolayi tebrik eder. 30 t~
rinisani tarihi bu yolda bir zaferdir. 

Teessilfle kar~lladlg1m1z, italyan 
hadiselcri hi.isniiniyet sahibi biltiin 
Frans1zlarm klitle halinde toplanmas1 
liizumunu gosterir. Cilmhuriyet~iler 

federasyonu, Daladier'yi takip ettigi 
dogru yolda takip eyliyecektir.> 

Laurentten sonra kiirsilye !;Ikan 
mi.istakil radikal Chatau, hilkumetin, 

harici siyasetini tasvib etmekle bera· 
ber mali siyasetini tenkide etmi~ ve 
kendisinin dahili sulh ve siikOn siya
setine taraftar oldugunu soylemll?tir. 

Hatip, son greve i§tirak etmi§ olan 
lar hakkmda af ilamm istemi~tir. 

Sag cenah milstakillerinden Dom
mang ise, bilakis hiikilmeti, alm1~ 01 .. 
dugu enerjik vaziyette sebat etclek 
§artile . tutacag1ru bildirmi§ ve ko· 
milnist partisinin feshini istem~tir. 

Sosyalist Regis, kararnamelerin 
herkesden ziyadc i~!(i s1mfm1 serma
yenin lehine olarak miitezarr1r ettigi
ni ve f edakarhklann biitiln vatan
dal?lnr arasmda mlitesaviyen taksimi 
Iaz1m geldigini kaydeylemi9tir. 

Komiinist partisi gcnel sekreteri 
Duclos, kara1 namelerin derh:il ilgaSI
m istemi§, bunlann adaletsiz oldugu
nu ve milli iktisat kalkmmas1m temin 
edemiyecegini soylemi~til'. 

Ducles sozlerine devam ederek ame
le sm1!ma kar§I hilk1)rnetin takip et
tigi <1kilstahcan hareketi ve fa§istlige 
kaq1 takip eyledigi «zelih\ne11 siyaseti 
tenkid eylemi§tir. 

Ducles <1hii.ktimet ~ekilmelidir11 soz
le1ile bcyanatm1 bitirmi§tir. Muzake
reye yarm devam edilecektir. 

Macaristanzn yeni iste[}i 
Bir Macar gazetesi Transilvanyada 
Macarlarla meskiin yerleri istiyor 

Budape~ 8 (A.A.) - Magyaroag 
gazetesi, Transilvanya Macarlan 

meselesinin Miinihte ilAn edilmi~ bu

lunan ve her milletin kendi mukad~ 
derati hakkmda karar vedmesi ~ek

linde olan prensipe tevfikan halledil
mesini istemektedir. 

Bu gazete, italyamn da Tunus, 
Korsika ve Nis ii;in ayni prensipi 
ileri siirtnekte olduguna i~ret 
ettikten sonra bu prensipin nihayet 

her yerde muvaffaklyct kazanacag1 
kanaatini 1zhar eylemektedir. 

Romanyada dort Alman 
tevkif edildi 

Btik.re~ 8 (A.A.) - Alman ekalli
yetinc mensub Rumen tabiiyetinde 
dort ki~i ~ilpheli faaliyetlerinden do
layi Alba ~ehrinde tevkif edilmi~tir. 
Bunlardan biri iizerindc neye yara.
dlg1 anl~1lrn1yan bir ~i!re bulun4 

mu~tur. 

Nafia ile tramvay Bogazda iki vapur 
3irketi aras1nda diin gece earp1~t1 
miizakere durdu 

(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 
1,750,000 lira bir k1ymet takdir ,etm~
lerdir. Vekaletin, nafia ile belediyenin 
§irketten olan matlubatuu indirdikten 
sonra 800,000 lira teklil etmesi pek 
makul bir fiattir. 

~irketin imtiyazi 1941 senesinde bi
tiyor. Kumpanya imtiyaz1 bittigi. za
man mukavelesindeki §artlar muci
bince hatlan ve miiteharrik vas1tala
n milkemmel bir halde devlete dev
retmek mecburiyetindedir. Bugiln 
borglan indirildikten sonra 800,000 
liraya satmak istemedigi imtiyazi hat
t1 ve va.Sitalan tamamile tamir ve tec
did ederek devlete birakmaga mecbur 
olacakt1r. 

~irket milzakerelerin durmas1 ilzeri
ne Belc;ikadaki merkezinden B. Spes
yalin gonderilmesini isterni§tir. Bu 
murahhas 19 kanunuevvelde istanbu
la gelerek Ankaraya gidecektir. 

Hiikumetin aabn alacait 
diger §irketler 

Ankara 8 (A.A.) - Haber ald1g-t-
1mza nazaran hiikfunetimizin satm 
almaga karar verdigi §irketler meya
runda istanbul tramvay, istanbul tii
nel, istanbul hava gazi, Izmir tram
vay ve elektrik, Izmir su , Bursa elek
trik §irketlelile miittehid elektrik: §ir
keti elinde bulunan Edlrne, Tekirdag, 
Bahkesir, Gaziantep ve Mersin elek
trik tesisleri vard1r. 

Nafia Vekaleti satm alma kararm1 
bu §irketlere teblig etmi§ ve mezkur 
§irketler de satl§a muvafakat ettik
lerini bildirmi§lerdir. 

~irketlcrle yakmda mlizakerelere 
b~lanacakt1r. 

Vapurlardan biri ag1r 
yaralanarak karaya oturdu 

Diln gece saat yirmi bir bucukta 
Sanyer ohlerinde ik:i vapur ~arp1§ml§• 

hr. italya band1rall Glorono vapuru 
Bogazdan limana dogru gelirken, Pa
nama bandirall ve gaz yiiklil Bena va· 
puru da Kar;idenize c;1kmak i~in Bo· 
gaza ~1klyordu. Bu iki vapUl' yanh~ 
istikamet takip etmek yiizilnden biri· 
birine c;arpm1§lard1r. Bu c;arpI§ma ne .. 
ticesinde Bena vapuru sancak taraf1n" 
dan oldukc;a derin bir yara alm1§tlr. 

Vnpurun yaras1 tehlikeli oldugu ts;ill 
Bilyiikdere kibrit fabrikas1 onlerinde 
ba§tan kara etmege mecbur olmU§tUt• 
Alakadar makamlar tahkikata ba§la· 
mI§lardir. italya vapuru yoluna de· 
vam edip gitmi§tir. 

Nevyork Belediye reisine 
' tehdid mektubu 

Va§ington 9 - Nevyork belediyo 
reisi La Guardia diin ak~m gazetecl-' 
lere yapbg1 beyanatmda Long island 
postahanesine namma tevdi edilmi~ 
kirmlZl bir paket aldJgmI saylemi§til"• 
Paketin ii;inde bir tabanca kul"§unu 
ve kur§un kalemle yazilm1§ ve altmda. 
gamah bac;lardan biri imzasiru ta~· 
yan §U not ~1km1§t1r : :. 

ciAlman Nazi partisine hilcumlal'l .. 
na devam edersen bu kur§unu yiyccek" 
sin.n 

Mektupla kur§un po Use verilmi§tir • 

Sivas - E!"zurum tahvilleri 
Ankara 8 (Telefonla) - S1vas - Er~ 

zw·um istikraz tahvillel'inin ii~iincti 
tcrtibi kAmilen satllnu~tir. 

.. 
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AK~AMDAN AKSAMA ~. 

lki sene sonra oynanacak · 
bir piyese ha_z1rhk 

, ~ Halid Fahri, ~ filai, iri ser· 
livhalarla, ileri siiriiyor: 

1 
- Alman dahisi GOthe'nin yilziin· 

I ~U Oliim ylhm kutJamayi VazUe bilen 
tiyatromuz, Nanuk Kemalin ellinci 
i>lfun yilinda onun piyeslerinden bi
tini temsll edemez miydi? 
I Acar bir sual! ..• CevablDl yennek 
hayli zor! 

1 Bana kahrsa, bu itaba ~ehir tiyat
l'osu muhatab olamaz... Hiicum yer
siz... Zira, itiraf edelim ki, bir piye
sin haZll'lanmast zaman ister ... Hal· 
bu ki, N annk Kemalin ellinci ytldo
llfunii geldigine birdenbire dikkati
llliz celbedildi. 

Oyleyse, hen ba~ka bir~ haber 
'Vereyim: 

Ayni edibin, iki sene sonra, yi.iziin
cti dogum yihdoniimiinii kutlamak 
kabildir: 

48 ya~mda Olen Namtk Kemal sag 
olsaydt, 1940 da bir asir omiirlii 
olacakti. 

Madem bu seneki f1rsat ka~mlcb; 
obtir ytl telafi edilsin. Lakin nastl? ..• 

Evvela: Hangi piyesi oynanacak? 
Merhumun altt tiyatro eseri oldugu 
tnalum: «Zavalh ~ocuk, Akif bey, 
l\arabela, Vatan yahut Silistire, Gill· 
llihal, Celrueddin Harzem~ah.» 

Bunlar hakktnda, klasikle~ ka
llaat de ~udur: «l\Ieydana getirdigi 
tiyatrolar, baz1 sahne tertipleri ve 
lllonologlarm uzunlugu dolayisile bu· 
gi.inkii tiyatro telikkisine uymaz.» 

1908 de, me~rutiyet ilam senesin
deydi. Biiyi.ik edibin heyecam goniil
lerde btiti.in tazeligi ile y~1yordu. 
lleniiz dil degi~iklikleri olmam~ti. 
Osmanhca, tekmil agdasile moda ha
lindeydi. Bu Strada, Namlk Kemalin 
hemen biitiln piyesleri tecriibe edildi; 
hen de, pek kii~iik oldugum halde 
\)ogunu sey1·ettim. Neticeyi de blli
Yorum: «Vatan yahud Silistire» hal
ktn birinci derecede J"agbetini kazan
llu~, otekiler nisbeten s-Oniik ge~mi~ti. 

Kahramanlar arasmclaki Abdullah 
t.avu~: 

- K1yamet kopmaz a ...• diye dili
ne doladt~ tabiri kullandtk~, balk, 
gi.ilmekten kahhrdJ. 

tsiam beyin sevgilisi: 
- Ey mum!... Ben de senin gibi 

eriyecek miyim? - demesile herkesi 
l'omantik bir hiizne dii~iiriirdii. 

Piyes, umumiyetle, biittin gii~iik
leri yenen nikbin bir haleti ruhiye 
i~inde yazJlm1~tir; hiirriyet seneleri
bin amator aktOrleri tarafmadn oy
nanrr, muvaffakiyetinden yer gok 
sarslhrdt. Ben, ba'bamm memuren bu
lundugu Se1anikte, Beyazlrule bah~
Sinde seyretmi~tim. intibam1 unuta
lll.am. 

Fakat, lisan, zihniyet. bir devletin 
Ytkihp digerinin kurulmu~ 01mas1 ve 
sanat te1akkisi gibi farklar, elbette 
Nanuk Kemalin biitiin eserleri arasm
da bu piyesi de oynanamtyacak dere
Cede eskitmi~ bulunuyor. Belki bir ta
btir miimktindiir: Tiirkgcnin ge~irdigi 
inktlipla lisamm rotu~ etmek, miin
hasiran Osmanhhga aid ciimlelerin 
o karakterini gidertmck... ihtimal 
«Vatan yahud Silistire» degil de, 
ltalid Fahrinin tav~iye ettigi gibi, 
Giilnihal, Akif bey oynamlmahdtr. 
l>u~iiniilt-cek mesel~! F;kat ne oyna
nacaksa, miizc C!:>yas1 nevinden, za
lllanim ge~irmi~. s1rf bir hatiras1 olan 
J>iyesler diye temsil edilecektir ~iip
hesiz... Fransada, eski ~rkIJann 
«geceleri» olur: ihti~·arlar, yahud me-

- Amerikadan bahsetmek haddim 
deg.ti amma A vrupa hakkmda konu
•abilirim bay Amca ..• 

Eminonii: meydani\ 
temizleniiJor 

Molozlar1n ~abuk kaldiril
maa1 temin edildi 

Vall ve Belecliye reisi Dr. Lutfi Klr
dar Eminonii istimlAk sahasmdaki 
molozlann bir an evvel kalcllnlmasma 
karar vermi"tir. Belediyenin elinde 
kafi tahsisat olmacllgmdan, Dr. LO.tfi 
Krrdar, Nafia Vekili B. Ali c;etinkaya 
ile telefonla go~m~ ve molozlann · 
kalcllnlmas1 i<;in be" bin lirallk tahsi
sat teminlni rica etmi~tir. Vekfilet, 
tahsisat1 diln giindermi~ ve molozla
nn kaldlnlmasma ba~lannu~t1r. 

Miiteahhidlere de, y1ktmliklan bi
nalarm ankazuu <;abuk kaldlrmalan 
i<;in emir verilmi~tir. 

Belediye bundan sonra yiktirma ~
ni miizayede ile degil, miinakasa ile 
yapacak, yani malzeme Belediyeye 
kalmak suretile muayyen iicret muka
bllinde istimlak edilen binalan yikt1-
racaktir. Bu suretle yiktirma i~leri de 
siiriincemede kalmaktan kurtulacak
t1r. 

Belediye memurin miidiirlii
gu merkez binas1na ta§1nch 

Belecliye Memurin miidurliigii ~im
diye kadar Beyazittaki Belediye §U· 

besi binasmda bulurunakta idi. Me
murin mtidil.rliigti Belediye merkez 
binasma t~lnilll~tir. 

Yeni vapurlar 
Siiratlerinin tedricen artmasi 

temin edilecek 
Denizbank tarafmdan Almanyada 

yaptmlan yeni vapurlarm siirati 
meselesi son zamanlarda baz1 miita
lealara yol a<;nu~t1r. Denizbanktan 
diin bu hususta ~u malumat alm
nn~trr: 

«Vapurlarm siiratini 13 milden 15 
mile ~Ikarmak i<;in makinelerin bey
gir kuvvetlerinin 2800 den 4800 e ib
Iagi icab ediyor. Ayni zamanda ge
minin ebadmda da tadilat icras1 Hi
zumu has1l oluyor. 13 mil suratinde
ki bir vapuru 16 mile <;Ikarmak i<;in 
ise beygir kuvvetini 6800 e iblag et
mek lazun geliyor. 

Bu i~leri kolayca yapmak mi.imkiln 
degildir. Ayni zamanda fazla masra
fa ihtiya~ vardlr. Geminin siirati ar
tmca sarfiyat1 da ~ogalacakt1r. Bu 
ciheti peyderpey ve imkAn nisbetin
de halletmek zarureti has1l olmu~tur. 
Bununla beraber Etriisk gibi 13,5 
mil stiratinde olan gemilerin siirati 
14 mile ~1kanlrm~tir. Digerleri i<;in 
de tedkikat yaptlmaktadir.> 

•HIHUUUUUlllUUUIOUllUllUUUllllllllUUUHUHllltllllllllllllltllllltHll• 

rakhlar giderler; bu da o kabil ola
cak; belki alaka da uyandtnr, gen~ 
ihtiyar gidip seyrederiz; piyeste tek
nik hiinerden ziyade ba~ka ~eyler 

aranz ve bulumz. 
Fikir iyi, am.ma, itham dogru de

gil: ~ehir tiyatrosunu kabahatli ~1-
karacak ne vard1 bunda, dostum Ha
lid Fahri? ... Esasen bu ill yalmz onun 
yapacag. !?ey degil, kalem erbab1 bi
rinci vazifeyi, tiyatromuz ikin<:i va
zifyei gorecek ... 

Boyle bir te~ebbiis Turk klasikleri
nin ihyasma (daha dogru ihdasma) 
dogru ilk achm da say1lsa yeridir. 

cva-Nu) 
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Aldlg1m1z mektuolar 
T elgraf ~ekmekte 
mii1kilata ugrayan 
kariimiz aran1yor 

P. T. T. istanbul miidiirliitunden 
a§aA'1ki mektubu aldlk: 

6/ 10/938 tarihli Ak§am gazetesinde 
ctTelgraf i,:ekmekte m~kill&ta utra· 
dlDl» ba§hki altmda. i,:tkan 'i.kiyetln 
sahibi olan Kimil Ozkan adres ola
rak gosterdigi, Pa§abab~ede Tepekoy, 
Fenerli s-0kak 37 No. da bulonama
m1§tir. 

Bu hususta ya.ptlan tabkikaLm de· 
rinle§tirilmesi i"in mii§tekinin, bllini· 
yorsa., sarih ve dogru adresinin bildi
rilmesini saygllarunla rica ederim. 

Mildiir yerine: Salb 6ngel 
NOT: 
Alakasmdan dolayi P. T. T. ida.re

sine te§ekkiir eder, ismi gei,:en ve hii'f
v1yeti bizce de mei,:hul kariimizin pos
t.a, telgraf, tele!on ista.nbul miidtir-

L liigtine miiracaatini dUeriz. 

Siitluce oniinde 
batan sandal 

Verilen rapor sandalda bu· 
lunanlar1n aleyhinde 

Bir muddet evvel Fethi, Niyazi ve 
Dursun adlarmda ii<; ki§i sarho§ olarak 
geceleyin Siitli.iceden bir sandala 
binmi~ler ve Hal1c10glu a<;Iklannda 
dola~irlarken Unkapamndan mezba. 
haya gitmekte olan Mehmed kapta
nm idaresindeki motor <;arp1p kayi
g1 batirml~, i<;indekilerden Dursun 
bogulmu~tu. 

Kaza esnasmda kay1kta kiirek <;e
ken Fethi ile motortin kaptam Meh
med Oltime sebebiyet su<;undan agrr 
ceza mahkemesinde muhakeme alti
na ahnnu~lar, dun, kaza yerinde ikin
ci defa ke~if ve tedkikat yapan ehli 
vukuf heyetinin raporu okunm~tur. 

Bu raporda, ~ahidler dinlenerek 
hadise yerinde yap1lan ke"if ve mo
tor tatbikati neticesinde sandalda 

. bulunanlarm sarho~ olduklan, san
dal kullanmak i<;in ehliyatnameyi 
haiz bulunmad1klari, geceleyin seyri 
sefer nizamatma aykm olarak san
dalda fener yakmad1klan ve kendi
lelini gostermeden motore 15 metre 
sokulduklan sabit oldugu zikredil
rek 15 metre mesafeden sandah gO
ren motor kaptam manevra yapsa 
dahi kazanm onilne ge~mek imkAn
SlZ bulundugu cihetle bu kazada mo
tOr kaptanmm mesuliyetini mucip 
hatall bir hareket bulunmadlg1 neti
cesine vanldlgi bildiriliyordu. 

Mazmm Fethinin vekili bu raporu 
tedkik etmek istediginden muhake
me ba~ka gline bll'aklld1. 

Bir kad1n1n ~antas1nda ii~ 
paket heroin bulundu 

Kurbagalldereden gei;mekte olan 
Haygano~ isminde bir kadm zab1ta
ca ~ilpheli vaziyette gorillerek· 9evril
mi~ ve elindeki <;antamn ar~tinlma
sma lilzum has1l olmu~tur. 

Bu ara~tll"ma neticesinde il<; paket 
heroin bulunarak miisadere edilmi~, 
tahkikat biraz derinle~tirilince ara
bac1 ibrahim isminde birinin de bu 
i~te i~tiraki gortilerek o da yakalan
m1~tir. Her ikisi de mahkemeye veril
mi~lerdir. 

L 

l Dolmabah~edeki 
facia 

Dun de bir~ok memurlar 
dinlendi 

Dolmabah<;edeki feci kaza iize1ine 
tahkikatla me9gul olan miilkiye mii
fetti"lerinden B. Ali Seyfi, B. Sarni 
Azar ve polis mufett~ 1?erif, di.in de 
vilayette millkiye tefti1;l heyeti odasm
da ~ama kadar me9gul olm~lardlr. 

Evvelki gtin dinlenen eski polis mti
diliii ve yeni Qorum valisi B. Salih 
Kil1~ dilil sabah ta millkiye mwetti~
leri tarafmdan yapilan davete icabet 
ederek, tekrar dinlenmi~tir. Bundan 
b~ka polis miidiirliigil eski altmc1 
ljlUbe mudtirii ve yeni Mardin Emniyet 
miidilrii B. Faik te millkiye mufetti~
lerince dinlenmi~tir. 

Salih Kill~ ilk defa dinlendigi za. 
man hadise gilnii Dolmabah<;e saray 
ve meydamnda inzibat ve intizanu te
mine memur olan polis ftmir ve me
m urlarmdan elli ki~nin isim ve hiivi
yetle1ini gO.steren bir cedvel vermiljlti. 
Millkiye miifetti~eri bu cedvelde ismi 
olanlan diin ogleden sonra birer hirer 
davet ederek malumatlarma miiraca
at etrn~lerdir. 

Millkiye mtifetti~lerinin yaptiklan 
tahkikatm ne zaman bitccegi hentiz 
malum deglldir. Ancak hMisede me
sul olanlardan memuriyetleri yi.iksek 
tasdike iktiran etmiyenlerin evrakl 
Vilayet idare heyetine, yiiksek tasdik-
11 memurlarm da evrak1 Dahiliye Ve
k8.1eti vas1tasile $0.rayi devlete verile
cektir. Vilayet idare heyeti, mesuliyeti 
goriilenler hakkmda lilzum veya 
men'i muhakeme karari verirse, bu 
kararm itiraz mercii i;;uray1 devlettir. 

Esnaf cemiyetleri 
Y eni sene biit~esi 120 bin 

lirayi buldu 

Esnaf cemiyetleri 939 senesi biiti;e
lerini haz1rlaml~lar ve ticaret odas1 
esnaf 1;lUbesi mudtirliigtine vermi1;ller
dir. Esnaf mtidiirliigu bil~eleri ted
kik etmektedir; bugtinlerde ticaret 
odasi idarc heyetine sevkedilecektir. 

Cemiyetlerin yeni sene biit<;esi 120 
bin lirayi bulmu~tur. Ge<;en sene 101 
bin lira idi. Cemiyetlerin esnafa 
miifid olmalan nisbetinde aza adecli 
artnu~ ve bu sayede varidat da <;ogal
m1~tir. 

• Ac1kl1 bir olUm 
Orman Birinci s1mf mtihendisi 

Necati ILGIN'm ve Amerikan Ekspres 
kumpanyas1 Cenevre fabrikas1 mii
dilrlerinden Galip ILGIN'm biraderle
ri Eczac1 YARBAY'1 merhum bay Yu. 
suf oglu Tecimen Abdi ILGIN gen~ 

bir ya~ta hayata dun gozlerini ebedi
yen kapaml~tir. Cenazesi bugiin og
lcden sonra saat 14 te Beyaz1t Sogan 
aga mahallesi Bilyiik Haydar soka
gmda 14 numarah Evinden kaldm
larak Beyaz1t Camisinde ikindi na. 
maz1 k1lmd1ktan sonra f?ehitlige def
nedilecektir. Gozya~lari i~inde yanan 
ailesine uzun omi.irler ve sabirlar 
dileriz. .. . . 

I . . .· 

Bay ' Amca. konserde ! .. 

... Bilylik Avrupa ~ehirlerinde, Mu
nir Nureddin ayanndaki sanatkarla
rm verdigi konserleri radyo merkez
Ieri hi~ ka~1rmaz ... 

. . . Hemen niikrofonunu getirip ar
tistin oniine koyar ve sesini diinya
run do rt ko~esine yayar .•• 

. . . Bizde neden boyle yapillmyor 
acaba? ... Bahusus konser salonlan
run bin ki~iyi zor aldlg1 yerde ••• 

Sah1fe I 

H .... ~ ......... II 
Dedikodu 

Londra hayvanat enstitiisii. oocek
Ier de dahil olmak iizere biitiin hay
vanlar hakkmda biiyiik bir tedkik 
yap~. Bu suretle hayvanlann ara
lannda adetd kon~ gibi sesle veya 
hareketle ~tiklanm, hangi hay
vanlann Jns.kan~hk hisleri duyduk
lanm, hangi hayvanlann son derece 
~~ hangilerinin ~tlacak dere
cede tenbel, hangilerinin ~ ruhlu, 
hangilerinin okur olduklanru birer 
hirer t.esbit etmill· 

Lomira hayvanat filim.lerine naza
ran !hayvanlar kendi aralannda pek
fili kon~yor~. Bir ~oklan son 
derece zeki ~. hatti baztlannda 
d~e kabiliyeti de vamu~ Yino 
pek ~k hayvanlarda ~k, kiskan~hk, 
vazife hissi, seyahat zevki, musiki 
zevki, mide zevki g0ze ~acak de
recede fazla ~· 

i~in tuhaf taraf1 sarho~ hayvanlar 
bile v~. Bu sarho~ hayvanlar 
daha ziyade SICak memleketlerde ya
~larm•!1· Bir y~ iki y~llll g~
tikten sonra bir talom sarho~ edici 
s1cak memleket nebatlanmn kokle. 
rini yerle~. Bundan sonra hayvau 
- argo tabirile - bulut ... 

Bunlar tipkt, kocaman bir ~e ra
kl deviren insanlar gibi sarh~luk 

vcren kokleri yedikten sonra ne yap
ttklann1 bilmez bir hale gelirlennU,. 

Bunlan bir ecnebi gazetesinde giir
d iikten sonra dii~iindiim. A~ yu
knn insanlara aid bir ~k zevkler, 
hisler hayvanlarda var. tnsanlar ara.
smdaki bir ~ok vakalar onlann ar
smd da goze ~1yor. 

Mesela kiskan~hk yiiziinden cina
yetler. .. Leyleklerde oldugu gibL •• 

0 halde onlann insanlardan farla 
ne? insanm bir tar.iii de «d~en ve 
~oyleyen mahltlk> dur. Hayvanlar 
arasmdaki zeki, d~iinme kabiliyeti 
ve sesJe, hareket1e anla~ gibl 
l?eyler olduktan sonra bu tarif insan· 
Ian hayvandan ayiramaz samnm. 

Yalruz hayvanlar arasmda 'imdiye 
katlar bir~eye tesadiif edilme~: 
Dedikoduya... Onlann, aralannda 
konu~tuklan tesbit edildigt halde de
diltodu yapip yapmadtklanna dair 
orb.da hi~ bir iz yok. 

Demek, hayvanla insan arasmdaki 
yegine fark ta bu ... Biz dedikodu ya
p1yoruz, onlar yapnuyorlar. Bundan 
sonra inasn tarifini «dedikodu yapan 
mahltlb diye degi~tirirsek daha iyl 
ederiz sanmm! 

Demek dedikodu en biiyiik insan
hk alimeti Uni~. 

Fakat bana oyle geliyor ki ilim 
biraz daha ileri gide.rse hayvanlar 
arasmda dedikodu oldugu da isbat 
edilecektir. 

Bursada leylekler arasmda g~en 

vakayi belki hatirlarslDlZ. Bir leylek, 
bir baca iisti.inde yuva yapan di~i bir 
leylegin yumurtalanndan tavuga, 
ordege benzeyen mahlftklar ~lktlflDl 
gonnii~. Derhal arkada~lanna k'* 
mu~, b~1na bir siirii leylek tophya
rak tekrar yuvaya gehni~. Hep birden 
di~i leylegi oldiirmii~ler... Demek kl 
ilk yuvaya gelen ve arkada~lanna ko
~ leylek dedikodu yap~ Arkad~· 
lanna giderek: 

Filincayi ~ vaziyette gordilm ... 
de~. 

$ayed hayvanlar arasmda da de
dikodu varsa tasavvur ediniz, bir 
gergedarun arkada~a: 

- Falancamn kans1 yok mu? Ko
casm1 aldatiyor... diye f1stldamastnL .• 

Hikmet Feridun Es 

B. A. - Mikrofona ltizum yok da 
ondan!. .. Nassll olsa yaylhr ... 

- ????? ..... . 
B. A. - Baksana dinliyenlerin dort

te i.i~ti kadlnl .. 
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Baroda tasfiye 
haberi dotru detil 
Barolar yeni kanuna gore kurulduktan 
sonra haysiyet divan1 te,kil edilecek 

Bazi gazeteler yeni A vukatlar ka
nunu mucibince 1stanbul barosunda
ki avukaUar arasmda yeniden bir tas
flye yapllacag1m ve baro inzibat mec
llsinin s1k s1k yaptig1 toplantilarda bu 
tasfiye i~lerile me~gul oldugunu yaz
maktadlrlar. Ald1gmuz mahlmata na
zaran bu tasfiye haberl as1ls1zdlr. Ba
ro inzibat meclisi elde mevcud miite
rakim i~leri bltirerek yf'.nl te~kkill 

edecek Disiplln mecllsine eski l~ dev
retmemek ¢n toplamp ~al1~maktadlr. 
Esasen yeni AvukaUar kanununun 
muvakkat maddest, eski kanun ve mu
addel maddeleri mucibince avukathk 
halt ve salAhiyetini halz olan avukat
lann kay1tlanmn yenilenecegtni em
retmektedir. 

Gene bu maddede yenilenme i~nin, 
bu kanunun hilkilmlerl dairesinde ya
p1lacagi tasrih edilmekte ve hilkilmler 
de avukathk ~eraitini maddt ve ma
nevi evsaf olmak ilzere iki losma ayir
maktad1r. Maddi klSlmda, mektep 
aezunu olmak, aidatm1 vermek, ba
roda mukayyed olup burada bilfiil 

avukatllk yapmak gibi ~artlar vardlr. 
Bu ~arUan tedkik salahlyetini halz 
bulunan baro inzibat meclisl ~mdi 
bu tedkikat1 yaparak avukatlann ka
yidlar1m yenllemekte ve mektep me
zunu olm1yanlar, aidat vermiyenler, 
l>lenler, baroda kayidl1 olup ta hAlen 
tstanbulda bllfill avukatllk yapm1yan
lann kayidlan yenilenmemektedlr. 

Avukatlarda aranacak manevt va
slflann tedkiki salAhiyetl ise Temyiz 
mahkemeslnden de bir Azanm il1tira
kile Adliye VekAletince te~kili lAZllll
gelen Haysiyet divanma verilmi~tir. 
Bu Haysiyet divan1 da ancak barola
nn yeni kanuna gore kurulmasmdan 
sonra te~ekkill edebilecektir. Binaen
aleyh halihazirda yeni kanuna gore 
avukatlarm baroca kay1dlan yenile
nirken bu vas1flar aranmamaktadlr 
ve ~u hale nazaran bir tasfiye mesele
si de mevzuubahis degildir. Barolar 
yeni kanuna gore tamamile kurulduk
tan sonra Vekfile~e ltizum gortiliirse 
Haysiyet divanmm te~kili muhtemel
dir. 

Belediye, Istanbul yollarmm insa ve 
tamiri iein hUkOmetten para istiyecek 

Bu sene biilfesindeki 325 bin lira/1/, 
tahsisat hem en kamilen sarf edildi 
Belediyenin 938 biiti;esinde yol in

p.at ve tamirati ic;in 325 bin lorallk 
tahsisat vard1r. Bu paramn 140 b~n 
liras1 istanbul ve Beyoglu taraflann
da yap1lacak olan asfalt yollarm bu 
seneki in§aat rnasrafma aynlmI§, 80 
bin lirasi da Gilmii§suyu - Dolmabal1-
~e arasmda yap1lan istimllk i§ilerir:e 
sarfedilmi§tir. Bundan ba§ka elli bin 
lirallk bif tahsisat da Q'iftehavuzlar
da Cerni! pqa sokagmm, in§asma 
Eminoniinde Valide ham arsasmm 
tanzimine, bir losnu da belediye §U· 

beleri tarafmdan yapllan kald!rm1, 
lag1m vesair teferruata ayr1lml§t1r. 

Bil~edeki bu 325 bin liradan e1de 
ancak 15, 20 bin lirallk tahsisat kal
mi§br. Bu itibarla bu seneki bil~e ile 
ne yeni bir yol i~ etmek, ne de esas-
11 bir tamir yapmak kabil degildir. 

Yeni vali ve belediye reisi doktor 

Eaki Emniyet miidiirii An
karaya gitti 

<;arum valillgine tayin edilen eski 
emniyet mtidilru B. Salih diin ak
f&lllki ekspresle Ankaraya git~tir. 
Oradan da Q'oruma gtdecektir. 

Bir biaiklet bir ~ocuga ~ar
parak yaralad1 

Baklrkoyiinde oturan be§ yqlannda 
Rlza isminde bir ~k Aksarayda 
Mustafakemal caddesinden g~erken 
Feridun ismlnde birlnin ldareslndeki 
bisikletin sadmesine ugnyarak yara
lani:m.,tir. Polls, Feridunu yakalanu~, 
Rlzayi tedavi altma aldlrmu}tir. 

Ebe mektebi talebeaine de 
aakerlik derai goaterilecek 

Lise ve ortamekteplerdeki klz tale
beye te~ll edilen askerlik derslerinin 
Ebe mektebi talebesine de g0sterilme
s1 kararl~t~br. KAnunuevvelln 
19 undan itibaren Ebe mektebinde as
kerlik derslerine ~lanacaktir. 

Sokak ba1Ianna muntazam 
~op aandiklan konacak 

Sokaklarda ~p atrnaga mahsus 
olan ~op sanruklannin kmk, dokilk 
olduklarm1 goren Lfttfi Klrdar, 'irOP
lerln sokaklara dokilliip sa~llrnamas1 
1~ sokak b~larma muntazam firOP 
sandlklan konmasm1 emretm~tir. 

lnlalip enatitiiaiinde bu aeneki 
'1eralere ba1land1 

~ Adllye Vekli B. Mahmud Esad 
diln at?D' Universite 1nk11Ab ensti
tiisiinde bu seneki lnkllAb derslerlne 
cAtatilrkiin tarihb mevzutle bir a~Il1~ 
dersl vermi~ttr. 

Lutfi Klrdar, istanbul cadde ve so
kaklanrun c;ok bozuk oldug\mu gore
rek sokaklann ciddi bir surette bak1-
hp tarnir edilmeslni temin etmek ilze
re belediye fen heyeti mildilrlilgtin
den bir rapor istemi§tir. Fen i§leri 
yollar mildilrlilgil bu projeyi hazula
maktadlr. 

Sa'kaklann miltemadi tamiri ic;in 
biitiin belediye kadrosunda ancak 50 
ki§i vardlr. tstanbulun geni§ligine na
zaran bu kadar bir kadro ile sokak
lan miltemadi surette tamir etmek 
imkfmSizdlr. 

Vall, tstanbulda yol in§a ve tamiri
ne btiyilk ehemmiyet verdiginden ve 
bu seneki biltc;ede de tahsisat kalma
d1gmdan hem amele kadrosunu artir
mak, hem de yol in§aatma yeni bir 
istikamet verrnek ilzere htikumetten 
tahsisat istiyecektir. 

Y eni belediye reiai muav1n1 
ite ba1lad1 

Yeni Belediye reis muavini B. Lutfi 
Aksoy, diln Belediyeye gelerek yeni 
vazifesine b~am1~tir. Bodrum kay
makamllgma tayin edilen B. Ekrem 
Sevencan da diin Belediyeye gelerek 
vali Dr. Lfttfi Klrdar lle arkad~lan
na veda etmi~tir. 

-----
Merainden Almanyaya bui-

day gonderildi 
Epi zarnandanberi bugday ihracati 

yap11mlyordu. Mersh1den istanbul 
piyasasma diln gelen bir habere gore 
Mersin limanmdan Almanyaya bug
day satllnu~tir. Bu bugdaylar Mar
din ve Urfa mallar1d1r. Almanyanm 
verdigt !lat ton b~ma 55 Tilrk lira
SidJ.r. 

Diger hububat maddelerinden ar
pa ve llllSir piyasalan da c;ok saglam
la.~n11~1r. italya arpa milbayaatma 
devam etmektedir. M1Sir ihracati ya-
pilnuyorsa da yerli satI~lar ~ok hara
retle~tir. Bilhassa Karadeniz Uze-

rine ehemmiyetli sati~lar kaydedil
mektdeir. 

Milli ikb1at ve taaarruf haf
ta11 haz1rhklar1 

Milli iktisad ve Tasarruf haftas1 
miinasebetile Universite iktisad fakill-
tesinde baz1 haz1rhklar yap1lmaga 
b~~tir. Bu maksadla 16 kAnu
nuevvel cuma giinu konferans salo
nunda cMllll lktisad ve milli iktisadm 
milletler biinyeslndeki tesiri> mevzuu 
etrafmda bir konferans verilecektir. 

AltiJAll 

Hem sevdlOinl hem 
babas1n1 HldUrmus 

Su~lu cilrmii kati aurette 
inkar ediyor 

Agirceza mahkemesinde blr gen'ir 
klZl ve babas1m Oldiirmek su~ile Ah
med admda bir gencln muhakemesi
ne ba~~tlr. Tahkikat evrakma. 
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AYNAROZ KADISI-. 
Yalnlz S A R A Y Sinema11nda 

gosterilmektedir 
iIAveten: FOX f;Jirketinin mem.leketimize gonderdigl operatorler tara-

fmdan ~ekllen A N K A R A 'da Cenaze Toi:eni 

gore, Qatalcanm Anar~a koyiinde Ah- •••••••• 
med, ayni koyde Hasanm k1Z1 Zillfiye I KATIA 
ile evlenmek istemi§, fakat klzm 
babas1 buna raz1 olmadlgi gibi, Zil.lfi
ye de muvafakat etmemi~tir. Ahmed 
miiteaddid te~ebbiis ve 15rarlanmn 
tayda verrnedigini goriince, bir gi.in 
Zillfiye ile babasi Hasan tarlaya gider. 
lerken fullerine ~1karak evvela baba
sm1, sonra da Ziilfiyeyi b1i;akla oldilr
m~tilr. Vakadan bir miiddet sonra 
yakalanan Ahmed, 1stanbula getirile
rek ag1rceza mahkemesine veri~ ve 
mevkufen muhakemesine ba11Ianm1~ 
br. 

Ahmed, mahkemedeki ifadesinde 
su~unu tamamile inkar ederek Hasan
la Zillfiyeyi kendisi oldilrmedigini 
soylemi~tir. ~ahid olarak dinlenen 75 
ya~mda Ahmed ~unlar1 anlatm1~tir: 

- Bir giin ben tarlada ~alI~1yor-
dum. Bir arahk bagn~ma, ~1ghk ses
leri duydum. Arkaya bakmca Hasan
la ZUlfiyenin ka~bklanm ve Ahme
din de arkalarmdan onlan kovaladl
gm1 gordiim. Bir arahk Ahmed bun
lara yeti~ti ve biriblrlerile oogu11ma
ia ba~ladilar. Giiriiltiiyti duyan diger 
koyliller de ko~tular. Fakat biz yeti
~inciye kadar Ahmed ka~t1. Kavga ye
rine gittigimiz zaman Hasanla Zillfi
yenin kanlar ilj;inde olmii~ olduklanru 
go rd ilk. 

Ahmed, bu ~ahidle aralan a~1k ol
dugunu iddia ederek ifadesini kabul 
etmedi. Evrakln miiddeiumumi tara
fmdan tedkiki i~ln muhakeme b~ka 
giine b1raklld1. 

Tip fakiilte1inde a1i1tan 
olarak ahkonulanlar 

Devlet hesabma tahsillerinf yapan 
Tlb fakilltesi talebesinin tabi oldukla
r1 mecburt hizmetin, mezunlar i~inde 
lyt derecede lirikanlarm fakilltede asis
tan olarak biralolmalanna Slhhlye 
Vekaletince milsaade edilmi~ti. Bu se
neki mezunlardan B. Bedri H1fz1sslh
ha, B. ihsan Tabii ve hayatt kimya, 
B. Ekrem Mikrobioloji, B. Billend Ana
temi, B. izzeddin t>atalojianatomi ve 
B. Salahaddin de Umumi emraz ens
titillerinde asistan olarak ~al1~acak

lard1r. 

Giimriik ve lnhiaarlar Veki.
leti teftif heyeti reiai gidiyor 

Gilmriik ve inhisarlar Vekaleti Tef
ti~ heyeti reisligine tayin edilen is
tanbul gi.irnrtikleri b~ildtiril B. 
Mustafa Nuri yeni vazif esine b~a
mak ilzere bugilnlerde Ankaraya gi
decektir. 

istanbul giimrilkleri ba~mudilrlil
gilne ~imdiki ithallt gfunrilgil mtidti
rii B. Medhinln tayini kuvvetie rnuh
temel gortiltiyor. -----
Pencere oniinde otururken 

diiterek yaraland1 
Kad.lkoyiinde Yeldegirmeninde otu

ran Hiiseyin isminde biri, evin ikin
ci katmda pencere oniinde otururken 
milvazenesini kaybederek d~m~. 
muhtellf yerlerinden yaralanrru~tir. 

Hilseyin, tedavi alt~dlnlllll~tlr. 

lki it~i elini makineye 
kapbrd1 

Mercanda Ahmedin marangozhane
sinde ~al~an Hiisnil, elini rnakineye 
kapbrarak bir parm&gl kesilmiftir. 
Bilyilkderede Kibrit fabrikasinda ~a
h~an Hasan da bir elini makineye kap
tirllll~ ve parmaklarmdan biri kesil
mi~tir. 

Polis, her iki yaral1yi da tedavi alt1-
na aldlrnu~br. 

DANIELLE DARRIEUX • un 
f;Ja,heseri: Butil.n seanslarda 

S lJ M E R Slnemas1n1n 
Vasi salonunu bqtan bqa doldurmaktadlr. 

:biveten: EKLER JURNAL - ATAT'ORK'iin muanam Cenaze merasimini 
giisteren Avrupa fihni. 

~--••• Su:varel61' ~n biletleriniz.i ~ aldinmz. 

MEL EK ROBERT TAYLOR 
Sinemasmda MAUREEN O'SULLtv AN - LtONEL BARRtMORE 
BU HAFrA Nefis Zevldl - Eglenceli giizel bir film: 

DELi GEN<;LiK 
En me•hur Plyanlst 

LAZARE LEVY 

ILIM 
FEN 
SAN'AT 
TEKNIK 
Tl CARET 

Alemini hayrete dil~urecek 
1939 

NEW YORK 
Sergisinde 

Her hususta sizi alakadar edecek 
biittin mavzulann suallerini biz
den sorunuz. Size mektupla he
men cevab verecegiz. 

NATTA 
SEYAllAT ACENTALl(;J 

Galatasaray - istanbul 

istanbal Belecllyesi §ehir Tiyatrosu 

1111110111111 

'°~I 
Tepebatmda Dram klsma 

10 Birlncl kinundan 
itlbaren 

Vindsor'an !jell ltadmlan 
i:stiklAl caddeslnde 

Komedl k18DU 
10 Birlncl Klnundan 

itibaren 
Dama ~1Juru4 Bir Giizel 

Taksimde: (Bo ceee) 
(KOR> piyes 3 pente. 

Aynca komecll 1 pe. 
Yalunda: Biiyiik bir tem
all badisesl: 

iNSAN MABUT * 
Ankara Borsas1 I 

8/12/938 
Esbam ve Tabvilit 

Tiirk borcu I Pe§ln 
Tilrk borcu ll Pe§ln 
Tiirk borcu m Pe§ln 
lkramlyell Erganl 
1938 % 5 ikramlyell 
S1vas - Erzurum m 
Anadolu Demlryolu hlsse % 100 

(pefln) 

19.0'15 
19.10 
19.0'15 
19.40 
19.26 
19.-
42.50 

PARA ve ~mum (llapalllf llaUerl) 
Londra 1 Sterlin 5.89 
New-York 100 Dolar 121.09 
Parla 100 Frank 3.31'15 
Mlllno 100 lJret 1.83 
Cenevre 100 isvt~re l'r. 28.5425 
Amsterdam 100 Florin 18.54'15 
Berlin 100 Raybpnark 50.515 
Brllkael 100 Be)ga 21,24 
Atma 100 Drahm1 1.0'15 
Sotya 100 Leva 1.a5 
Prag 100 Cekoslovak Kr. 4.305 
Madrid 100 Peseta 5.89 
Vat10va 100 Zlotl 23.'1125 
Budapefte 100 Pengo 24.80 
Btikret 100 Ley 0.9025 
Belgrad 100 Dinar 2.8050 
Yokohama 100 Yen 34.385 
Btotholm 100 isv~ Kr. 30.3425 
Moakova 100 Ruble 23.7125 

Teteklriir 
Turk Hava kurumundan: Ciimhurlyeti

mizin on be§lnci ytldonumii miinasebetlle 
Bahtlyar Hamnda be11lncl katta Bay Mar
se! Franko ve arkad~lan tnrafmdan ku
rumumuzla KlZllay kurumu menfaatlerl
ne tertlp olunan miisamereden biiyiik 
matemlmlz dolayislle sarfmazar edllerek 
bu hususta toplanan dokuz bin dort yilz 
otuz dokuz llradan dort bin yed! yiiz on 
dokuz llra elll kuru§u kurumumuza terk 
ve teberrii edllmi§ oldupndan kurumumuz 
adma bu vatan sever mute§ebbls yurd-
da§lara ve miitebcrrllertne §iikran ve 
minnetlerlmlzln saym gazetenlz vaSttaslle 
ibl8.g'm1 rlca ederiz. 

tsMAiL MU$TAK MAYA· 
KONUN ruhuna ithaf edilmek 
iizere aym on birinci Pazar gii
nil Yeni Camide ogle namaziru 
miiteakip rnevlud okunacak-

tu-. Arzu edenlerln te~riflerini ri 
ca ederlm. 

Refikasz: 
Sadiye ism.ail Mu~tak Mayakon 

........ ...,W..loilliillil Bu aqam saat 9 da 
i~ iCE biiyuk operet 

Reil. R~lt R.Jza 

Miizlk: Seyfeddln Asal 
Ynznn: Yusuf Siirurl 

Orksetra, Baie 

Cumartesl ve Pazar 
giindiiz matlne 

saat 15 de * 
TURAN TiYATKOSU 

Sanatkir Na§id, Cemal 
Sahlr, okuyucu Semlha 

ve Mezey varyetest 
tat YVZLtt UDIN 

SP. * 

iPE:K Dii11man maskesi al'tuad 
Sinemasmda 

Aynca: 

Franslzca sOdtl - BB§ rollerde 

DOLORES DEL RIO GEORGE SANDERS 
PETER LORRE 

Buyiik F 0 X firketinin ANKARA 
ATA'rlJRK'iin Memleketimize gtinderdip Toreni 

Ufulu ·tlzerine Operatorler tarafmdan ~en Fl1mi 
ve ATA'rlJRK'iin sesH sfnemanm icadmda filme abnan bitabeled ft gme kendilerlne aid muhtelif flllmJer. 
DtmT: Cumartesl ve Pazardan b~a her giln saat 12.30 da CUmartesl 11 de, Puar aat 9.30 da Do1mabab~, 

istanbul, izmit ve Ankarada yapllan tOrenlerin tamanu Atatill'k'iln nutuklan fllm1 gayet ucuz fiatlarla 
~ .............................. g~rerllecektir: ............................... ~ 

; 
I 



POLITiKA ___ _ 
Te~rifat1n siyasete 
hakim olacag1 devir 

Devletler arasmdaki siya-;i mezhep farklan, eskiden hi!i( chcmmiyeti olma
yan tC§rifnt ~criru de gii~le:!tirecek. Esk.iden hi~ ehemmiycti ohnayan, dedik. 
Ger~e siyasi hayatta te§rifat. her zaman milhim bir unsurdu, oyfe olmasa, 
her mcmlekctin haridye kadro5unda, kimin one ge~ip kimin arkada gidece
gini, sagda kimin, f:Olda kimin oturacaflm bilen vukuf ve ihtisas ehline yer 
aynlmazdL Politikada tC§rilat daima bil§ta gelir, hatta diplomasi sanah ba
zcn Sir.f tC§I'ifattan ibarettir, fukat mescle bu derece kan~k dcgildi: Alman 
Hariciyc ... ·azm von Ribbentropa Pariste ziyafet ve~. eski FranSIZ Ba~
vckili Blum ile l\faarif Nnn."1 ve galiba bir ba§ka nazrr daha ziyafete gelme
mi§ler, yahut Ribbentrop bJmlan sofrada isteme~. iki tarafm da hakkt 
var; Ziyafete gelmiyen FranSJz ricall muscvi dinindendir. Von Ribbentrop 
ise, yahudilere akla gelmiyen her tiirlii eza ve cefayt reva goren bir devleti 
temsil ediyor. Almanlar, yahudilerin otomobile binmesine, sinemaya gir
mesinc, parklvdn gezmcsinc ran olamazkcn, von Ribbentrop mesela B. Leon 
Blum'un ziyafctte i;;ugma, yahut sohma oturmay1 nastl kabul eder'! Nezake
ten Jtabul ctm~ de, tam yemegm orta.smda s0z, yahudl mesclesine intikal 
ctm~! ••• Haydi bir giiriiltii ..• 

Bu sefer mi~killat kolayhk.la halledildi. Fa.kat, yalnnda Fransa Harl
ciyc Nnzmnm Berline giderek siyaretl iade ctmesi IAzlm gelecck. Ya o za
mana kadar Fransada kabinc deAU' ( olmayacak i§ degil, ~iinkii ii~, ~ ay
dn bir giirmege a~ti&umz hadise) ve Hariciye Nazuhgma musevi bir zat 
gelirse? (Bu da imkiinsiz degil, ~iitikii FraD.SlZ ricall arasmda cpeyce var) 
Vnziyet, o zaman ne olur? Meseli sosyalistler ~ b~na g~~ de Leon 
Blum Hariciye Nazm olmu~! Ne Blum Almanyaya gidcr, ne de Almanlar 
mu mu kabul ederlcr ... Frnnsa - Almanya dostlugu bir zatm ll'kl, dini ytizi.in

den suya nu dU~ecck? 

Dii§ccegi muhnkkak. Arbk Fr8JlSIZlann bu ~e de dikkat etmeleri la-
mn ..• 

l\Icselcnin Jatife laSmJ be.rtaraf, goriiliiycr ki Dcvletlcr arasmda sii-
rckli anhl§tna olabilmcsi i~n sade politikada degil, mczheb ve m~rebdc de 
yakmhk olmab. 0 r;amanlara da §ahid olacag1z! 

AK~Al\'l 

? 
Vuru~arak k1z almalar 

Afrikada bir ~lonbassa adaSl bu 
adada yn.~1yan bir de Vabonl kabilesi 
:vardir. 

Bu knbile h.aila ii~ yiiz senc evvcl 
ne ise, bugiin de ayni odur. Medeni,.. 
yet bu kabilenin arasma sokulama· 
nu~t1r. 

Kabile otuz ~n.Chrdan ibarettir. 
Qok ~irkindirler. Giizleri ~kik ve ~
kn.klanna yalond'lr, burunlan yam
ynssid1r, nncak dudaklan zenciler 
gibi sarluk degildir. 

Tcnlcri hafif bronz rengine ka~. 
sa~lan diizdiir. 

Vaboru1er ct ve bal1k yeder. Hepsi 
de baJik~dIT. 

Bu adamlar ilk Wrclcrini aynen 

161 bin dolarhk sakal 
Amerikanm Kansas ~ehrinde otu

ran Mak Kil uzun k1muzi sakal ve 
gozlerlne kadar sarkan lamuz1 sa~
larile m~urdur. 

Mak Kil, ge~cn giin ~ehrin intiza
num bozan bir hareketinden dolayi 
bir ka9 gun belediye i~~ilerl te~ekkil
Hinde 9a.ll.¥naga mahkfun edilir. Ora
da belediye memur'lan Mak Kilin sa
kahm t1~ ederler. Bunu uzerine 
Mak Kil mahkemeye miiracaatle ke
silen sakah i~in 161 bin dolarhk taz
ntlnat ister. ihtiyar sakallmm su~ 
evinin oniine blriken si.ipliintilleri 
kalchnnaktan imtina etmesiydi. 

Belediyenir.. rniiteaddid rniiraca
atleiine ragmen bu siiprUntiiyii kal
d1rmaymca belediye onun cezalandl.
'hlmasma karar verdJ. Fakat bu ce-
2ayi c;ektigi esnada. Mak Kil uzun sa
kabm da kaybetti. 

ihtiyann Kansas Siti bclediyesin
den 161 bin dolarllk zarar ve ziyan 
istcmesl, kendisini bu sakah sayesin
de bir fllim ¢rketilc mukavcle akdet
nli{i olmasmda.n vc sakal1 kesilince 
lllukavelenin !eshcdilmesinden Ueri 
gelmekte Uni.'}. 

muhafaza et~erdir. 
Vabonilerden biri evlenmek ister

se, bunu soylemcz, lazJ., zorla, silah 
kuvvetile ahr. ~iinkii orada bir ktza 
talib ~llnnca muhakkak ba!?ka biri 
de lo.za talib olur. Bunuu iizerine 
iki rakib b1~k b1~aga gelirler ... 

Biitiln kabile hnlla etrafiannt sa
rnr , .e onlann bogu~-rn.nlanru scyre
der. iki rakib birbirlerini miiteaddid 
yerlcrinden yaralarla.r. t~lerinden birl 
ya olilr. yahud agir yaralamp dogii~
meye devam edemiyecegitli soyler. 
Kavga durur ve gnlib gelen lnzt altr. 

Vabonilerin ~ogunun viicudiinde ya
rn here izleri ,·ardir. Bu izler evlen
mel{ istediklerinin delilidir. 

Hapishane duvar1ndan 
ingiltercnin Ekseter i;;ehrinden bil

dirildigine gore gc;een giln ~ehir ha... 
pishancsininin duvanna c;lkan blr 
mahpus sokaktan gelip gec;en halka 
hitaben bir nutuk soylemege ~la
lru~tir. Mahpus bu nutkunda hapis
hane idaresindcn ~ikayetlcrde bulun
mu~ hapishanede y~yan 170 ki~inin 
ac;hktan Olmek uzere olduklanru, ia
~in giinden gilne f enal~tig1ru. ve
rilen ekmegin yenilmiyecek kadar 
fena, c;ayir. s1cak bir sudan ibaert ol
dugunu ve c;orbanm da adeta bula-

l?lk suyuna bcnzedigini soylemi~tir. 
Duvardan ~ag1ya bag1ran bu mah
pusun sozlerlnl i~iten halk duvar di
binde birikmege ba~laymca mahpus 
ahaliye verglleri ni~ verdiklerini 
ar~tirmaga davet ctmi~, her halde 
vergilerden hapishane ic;in aynlan 
mikdann mahpuslann midesine degil, 
b~kalanmn cebine girdigini beyan 
etmil?tir. Mahpusun bu protestosu 
iizerine ingiltere hiikumeti Ekseter 
hapishanesinin idaresinde tedki
kat yaptmnaga ve mahpus ta,. 
rafmdan verilen sozlerin dogru olup 
olmadlgrm tahklke karar veiml~tir. 

Papan1n sofras1nda 
Papa.nm sofrasinda ne erkek, ne 

de kadtn., h~ kirme oturmaa. Pa-pa 
Yalmz, tck b~na yemek yer. 

Katolik kilisesi kaidesi, paparu.n 
tek b~na yemek yemesini emretm.4· 
'lir. Bu kaide bozulmaz. 

A ncak, bu kaide bir kere bozuldu. 
Papa 9 uncu Pi, sofrasma mfsafir d,a,,; 

Vet ctti, davet ettigi misaf ir de ka.
dtndz. 

Avusturya imparatoru Maksimilyen 
~1eksikaya gittigi zaman esir edildi. 

Kami $arlot ubeni zehirUyeceklen 
vehmine kapildt. 

Roma biiyii.Jc otelinde oturuyordu. 
Bu vehmi o derece artti ki., verilen ye
mekleri agzzna koymamaga b~ladi. 

9 uncu Pi, kailmm bu sabit fikrini 
duyiuica kendisini birka<; kere yeme
ge. davet etti, beraber kann dmjur
dular. 

Fakat papa.nm gosterdigi bu iyilik 
fayda vermedi, kadt.n nihayet gildirch.. 
Kocasmi da Kerretaro'da kurfUna 
dizdiler. 

• •• • Otuz sene rnsan yuzu 
gOrmiyen ve aydinliktan 

kaf an esrarengiz bir k.adin 
ingilterenin SU-

seks eyaletinde Ho- fngilterede birka~ giin evvel 65 ya§mda bir kad1n olmii§· 
ve §ehrinin ltlbar tiir. Bu kachn 30 aenedenberi ayni evde yalmz ba§1na 
bir mahallesinde 'ya§am1§, kimseye yiiziinii gostermemittir. Oldiikten son
bahc;e ic;inde killfilk ra evinde yap1lan aratbrmada da dikkate §ayan hie; bir 
bir evde oturan ya§-

kesini goriince f eY

kalAde hiddetlen

ml~ ve onu da kom

~un bahcesine 

f1rlatn11~1r. 

fey bulunamam11hr. h bir kadm ge~en Kadm.m kofil!?ula-

giin evinde om bir ~----------------------------- nndan biri mister 
halde bul'l!ID?l~tur. gibi kachnm son arzusunu bildiren bir Fuernev diyor ki: ((KOID§umu blr kere 

Bu kadln ~allllklar ve aga91arla or- vasiyetnamede ele g~irilemedi. Yal- bile gormedim ve onu bugtine kadar 
ti.ilii olan kU~iik evini bundan otuz s& mz, bulunan bazi evraktan isminin ziyaret eden de olmadl. Kadm slk Slk 
ne evvel satm almt§tl. O zamandan- Phoebe Sayre oldugu anla.§1..ldl. Fakat saticilarm1 degi§tirirdi. Kimbilir ha.n-
beri evinde yalmz y3.§1yor ve ne kom- bu ismin de bir kadtn ismimi, yoksa gi sebepten dolayi bir sat1cidan uzun 
§ulari, ne de sat1c1lar onun yiizUnil bir k1z ismi mi oldugunu rneydana milddet all§veri§ yapmazdl.» 
gormilyorlard1. c;tkarmak miimkiin olamach. Diger taraftaki biti§ik evde oturnn 

Esrarengiz kachn diinyasma tam~ ~imdi polis civar eyaletlerde bu ka- kOm§U ise §Unlan soylemi§tir: crKOm· 
mile h-Usmi.i§tii. Filvaltl kom§ulardan dm hakkmda tahkikat yapmaktad1r. §Um ihtimal ki me§'wn bir hRdisenin 
baz1lan kad1m bir iki defa gormil§ler- Otuz senedenberi kendisini kimseye elemine bilrilnmil§ olarak y3.§1yan bir 
di. Fakat bah~eye c;.iktig1 zaman pe~e- gostermiyerek ya§1yan i11tiyar kadmm kadmd1. Ilk defa cvinc ta§md1g1 za
li oldugu it;in yuziinii gtiren olmam~· vaktile tanmnu§ bir muganniye ve ya- man kendisini ziyarct etmck istedim. 
tir. Kadmm adm1 sarum bilen de yok- hud piyanist oldugu zannedilmekte- Fakat bcru kabul etmedl. Ondan sonra 
tu, ne erkek ne de kadtn hi~ bir dostu dir. Herhalde kadmm oldukc;a bilyilk blr daha kcndisini rahatsiz etmedim.n 
kendisini ziyaret ctmiyordu. bir serveti vardJ. Qtinkii otuz sene- Bayan Sayre kendisinl tamtmamak 

Kadm yalmz gcceleri evlnden dI§a- denberi hep kendi parasile Ya§81Ill§tl. i!;in miibayaatm1 ortahk karardlktan 
nya ~1klyordu. Evin her taraf1 mms1- Fakat, bu servetin izini ve bakiyesinl sonra yap1yordu. Karanllkta sokaga 
kl kapall duruyordu, pencerelerin bulmak miimkiln olama.nu§tir. Kach- ~lk.hg'l zaman bile yiizunii kalm bir si-
camlanna koyu rcnkli kag1dlar yap1§- run akraba.Sl ve dost.Ian hakkmda da yah pcc;e ile ortiiyordu. Meyva satm 
tmlm1§t1. hi~ maltlmat yoktur. ald1g1 diikkanm sahibi kachn hakkm-

Son gi.inlerde sokak kap1smm oniln- Kachnm ya§RYI§ tarzmdaki garabet- da «Ben hayatunda boyle eksantrik 
de silt §i§eleri birikmege ba§lami§ti. Ier hakkmda kom§ulan bir~ok §eyler bir kadm gfirmedim.» demektedlr. Ba-
Kadm stit~il tarafmdan b1rak1lan bu anlatiyorlar. Giin aydmllgm1 gonne- yan Sayre yalruz sutc;ilniin bah!;eye 
§i§eleri ir;eriye alrmyordu. Bu hal za- mege yemin etmi§ gibi ya§iyan bu ka- girerek evin kap1sma kadar gelmesi-
b1tanm dikkatini celbetti. Polisler evin dm ayni zamanda gi!;eklcrden de nef- ne milsaade edlyordu. Bu adam da di-
kaplSlru klrarak ii;eriye girdiler. Avlu- ret ediyordu. Bahc;esinde c;i~ekler ar;ti- yor kl: cBen kadmm yiizil.nii yalruz 
da bir kadln ccscdinin yatrnakta ol- g1 zaman bunlar1 toplay1p kom§usu- bir defa gordiim. Silt paralarim her 
dugunu gordiller. Bu cesed otuz se- nun bah~e at.Iyordu. zarnan bir zarfm i~ine koyarak kap1-
ncdenberi o evde yalruz ba§ma otur- Harp tehlikelcri gec;enlerde patlak run onfine birakrrch.n 
rnakta olan 65 lik kadlnm cesediydi. verdigi zaman tayyare hiicumlanna. Oliimiinii miiteakip detektifler 
Olilm bir hafta evvel vukua gelmi~ti. kar§l tertibat alan memurlar bu ka- evin her taraf1Ill ar9.§tlrm~Iarsa da 

Zab1ta evi ara§tirdlg1 zaman yiyece~ dma da gidip cvine bir gaz rnaskesi bl· el ya.zisile yazih birkat; rnusiki par~a-
ic;ecek namma hi<; bir§ey bulamachg~ rakmak istemi§lerdi. Kadm gaz mas- smdan ba§ka bir§ey bulamanu§Iarchr. 

Hukuk ilmini yayma [ G 0 N (j N A N s i K L 0 p E D i s i l 
kurumunun konf eranslan _J 

llk konfrans ayin onunda 
verilecek 

Ankara 8 (A.lq>am) - Huku.k ilml
ni yayma kurumu tarafmdan tertip 
edilen konferanslann birincisi bu 
aym 10 unda Ankara Halkevinde is
tanbul iiniversitcsi rektori.i B. Cemil 
Bilsel tarafmdan verilecektir. B. Ce
rnil Bilselin konf eransmm mevzuu 
(Develt hukukunda evrensel, ozel ve 
ulusal mektcplcr) dir. 

Konferans. verecek diger zevatm 
adlan ile kon!eranslarm mevzulan 
ve verecekleri tarihler a~g1da. g0ste
rilmi~tir: 

24/ 121938: Siyasal bilgiler okulu profe
s0rlerinden Etcm Menemencio~lu (Bey
nelm.ilel camla. hukukunda sallhlyet me
sclesi) . 

7/ 1/ 938: ista.nbul hukuk faltfilt.esl pro
fes&lerinden Hit.sch (Devlet te§ek.kiilleri
nin hukuki mahiyetU. 

2111/939: Ankara hulmk fakiiltesi pro
fesorlerinden B . Ahmed Esa.d Arsebli1c 
(Tarihl mektep). 

4/2/939: istanbul iiniTCrsitesi esk1 por
fes6rlerinden B. 'Ferid Ayten (Yenl Al
man hukuku). 

18/2/939: istanbul hukuk fakilltesl pro
fesorlerinden B. Honig (Eskl ve yenl tablt 
hukukL 

4/ 3/939: tstaribul hukuk takilltesl de
karu B. All Fuat Ba§gll (MUaslrl hukukta 
flmme hiikml §ahislannm 111e.sullyc.t1 me
selesn. 

18/ 3/939: Konya. mebusu B. All Riza 
Torul (Kanun hfi.kimiyeti) 1/4/939: ista.n
bul hulruk fakiiltesi porlesbrlertnden Sld
d1k Saml Onar (Miiessese nazarlyesl V& 
bu nazartyenin bazi TUrk Ida.re miiesse
selerinnl do~w,iuna ve inkl§atllla. tatbikt). 

15/ 4/ 939: i.stanbul hukuk fakfiltesi pro
fes5rlerlnden B. Schwars (Mu.kaycsen hu
kuk bak1mmdan ingillz boi:i;lar hukuku
nun ana prenslplcrl). 
Hukuk llmi yayma kW'umu, yakm-

da. hulruk ilmi mum altmda blrl tiirk
c;e, digeri frans1zca ve almanca olmak 
iizere iki mecmua. c;1karacakt1r. Mec
muarun tiirk~csl scnede ild defa ~1-

kacaktlr. 

Bankada Tilrk pa.ran ror mi? 
Korkma ¢i.nkiZ T-ilrk pa.rasi en 
saglam paradu". 

Oltc§l n v ©l lfll D cai r on n ~te<cti n lk.D ~ rrn 
M©lj©lri!<©l el©'l©l~D 

I
• talyarun, birdenbire yenl idclia

larla ortaya c;lk.bglnl ogreniyo
ruz. Alti istegi arasmda Majorka ada
s1 da var. Majorka Akdenizde, 1talya1 

ispanya vc Fransa arasmdald Balear 
talrnn adalarma dahildir. On il~ilncii 
as1rda milstakil bir kralllk olan Bale
ar adalan son zamarilarda ispanyaya 
aitti. Franko isyarumn zuhurundan 
sonra, italya, buras1m i~gal etti. A.k
deniz statiikosunu degi~tirmlyeceginl 
:ingiltereye vadettigi halde, ~lmdi bu
radan ~1kmamak emelinde oldugunu 
anlatiyor. 

Majorka adasm1, ispanyollar (Mal-
lorca) ~eklinde yazip (Mayorka} 
okurlar. Mesahas1 3400 kilometre mu
rabbrud1r. Niifusu 250,000 kadardlr. 
Butiln Balear adalarmm niifusu 
352,000 ki~idir. Bu adarun en yilksek 
noktasi 1571 metredir; ~mal daglar
la muhat oldugundan soguk rilzglir
lara ~. ortadaki al~ak arazlyl mu
hafaza eder. iklim gayet millAyimcllr. 

Buras1, Akdcnizde ~ oturnlacak en 
latif yerlerden biridir. Zlraat mahsul
lerl cihetinden pek zengindir. ~ap, 
portakal, yem.i~, zeytinyagi iStihsal. 
olunur. Sulama tertibati da yap1~
tlr. iki m~ur ~hrl, cenupta Palma, 
~fmalde Alkudia'dir. 

Fakat italyanlar, burasm1 18.tif ik
limindcn, ziraatinden ziyade, Akdenlz 
ortasmdaki sevkulcey~ mazbariyetln
den dolay1 istemektedlrler. Planlan 
malfun: Fransanm ~imali Afrikada
ki milstcmlekelerine sahip olmak. Bu 
a.da da, tam yolu kesecek bir naktada 
bulundugu Ic;in birdenbire ehemml-

S on zamanlarda dilimize bir~ok 
beynelmilel kelimeler giriyor. 

Statiiko da bunlar arasmdad1r. Nite
kim, yukanda kullandlk. Bu kelim~ 
nin asll 16.tincedlr; ¢in statu quo 
ante> den muhaffeftir. «~lmdiki va-

FR A 

Balear adalan ve ftalyanm istedigt 
l\lajorka adast 

ye ahyor. Adamn hava lstasyonu var
dir. italyunlar, burasim ~diden bir 
iissii bahri haline getirml{llerdir. Dar 
iini olarak, Majorka italyanlarda ka
hrsa Akdcniz miivazenesinl yeniden 
tesis i~in tedblrler almak lflzungelir. 

••• 
Adanm tarihine bir ku1 baki$l.: 
Fenlkeliler sonra Rodoslular, Ba.I~ 

adalannda ticaretgfl.hlar kurmu~larcllr. 
Mladm i23 senesinde Romnlllar burnsim 
l.stllfl etml§tlr. 300() Romab Palma ve 
Pollentia"yl tesis etm4lerdlr. 426 da ada
Yl Vandallo.r aldl ve sonra VJ.zl.gotl.arla 
Yun.a.nlllar, aralannda, baklmlyet miica
delestne glrl~l. isarlman blr miiddet hli
kim Oldu. '198 de Araplar, 1228 de de ~all 
§arid ispnnyndaki Aragon Kroll$ adnya 
sahib oldu. 1262 de Majorkada mfist.akll 
blr kmllyct teessiis cdlldlysc de, gene 
Amgon'a tabl oldlL 1708 den 1782 ye ka
dar (yedt sene muh:uebele.ri h~) nd& 
ingllizlerde knldl, ta.kat adalllar ispanyol 
bilhnssn Kntnlanya ko.rnkterindedir. 

ziyeb, demektir. 
Siyast yazilar arasmda, turk~e me

tlnlerde de s1k s1k raslnnan bu fbare, 
chalihazirdald vaziyeti muhafaza> 
manasma ¢Statiikoya rlayeb 9eklinde 
kullarullyor. 



Sahife 6 

Tiirk hava kurumunun 
alt1 ayhk f aaliyeti 

Gene/ merkez toplantzsznda 
.. Atatiirkiin hat1rasl taziz edildi 

Ankara 8 (A.A.) - Tiirk Hava ku
rumu genel merkez heyeti bugiin sa
at 15 de kurum merkezinde toplan
nu~tir. 

Toplantiya b~lamrken Atatiirki.in 
hatirasm1 taziz i~ln ayaga kalk1larak 
be~ dakika siikut edilmi~ ve miiteaki
ben merkez idare heyetinin alti ayhk 
~ah~a raporu ile murak1p raporu 

I 

ve bilan~o okunarak tasvib olunmu11 
ve toplant1ya nihayet verilmi~tir. 

Merkez idare heyetlnin genel mer
kez heyetine vermi~ oldugu raporda, 
kurumun son alt1 ayhk mesaisi ~u 
suretle izah edilmektedir: 

Bu toplanhm1z, Turk milletini giln
lerce 1zt1rap ve goz ya~1 1~inde b1ra
kan, yalmz vurdumuzda degil, bil
tun medeni alemde kederli akisler 
uyand1ran bir Olilmiln matem giin
lerine rastbyor. 14 y1lhk tarih~esinin 
her sahifesi Biiyi.ik ~ere ait binbir 
hat1ra ile dolu olan Tilrk Hava ku
rumunun yas1 sonsuz ve derindir. 
O'nun takdir ve lltifatlariyle ~cref 
duymu~ k1ymetli alakalanndan dai
ma kuvvet alm1~ bir te~ckkiil olmak
la iftiharlanan kurumumuz yannki 
bUtUn mesaisinde de hep biiyiik ha
misinin ~efkatli golgesint b~ ucun
da hissedecektir. 

Son ac1 giinlerimizin biricik tesel
lisi olan yeni ~efimizi millt havactl1-
g1mmn kurulmasmda en ~ok emegi 
g~mi~ bir ~hsiyet olarak selamla
mak en ze-vkli vazifemizdir. i~e ba~
lad1gi gtindenberi Tiirk Rava kuru
muna fah11 b<l.\)kanhklariyle feytz a~1-
Jam1~ olan saym inonilniin, i.irkiitil
ci.i hakikatlan Turk milletine biitiin 
~1plakhg1 ile anlatm1~ olan sesi, halA 
butiin vatand~lann kulaklanndadir. 
Bu ses, milli havac1hg1m1zm yarmki 
muvaffnkiyetlerl i~Jn en kuvvetlf te
minattir. 

Kurumumuzun son alt1 ayhk geli-
1i, 2.122.396 Jiradlr. Bu rakamm 647 
bin 208 liras1 plyango has1latid1r. Ge
r;en alh aya nazaran gellrmizde 70 
bin 61 lirahk bir art1~ vard1r. Bu faz
lahk, Turk ~urunun, goklerimizl 
korumak davas1 yolundaki uyan1kh
gm1 hie; kaybetmemi~ oldugunun 
k1ymetli i~aretidir. 

Bu seneki inonii kampma l 11 i ye
ni talebe 27 si - C - brovell eskl ta
lebc olmak iizere 138 genr; i~tirak et
mi~tir. Yeni talebeden 57 si - C - , 
28 i yalmz - B - , 9 u da yalmz - A -
brovesi almaga muvaffak olmu~lar, 

eski talebe u~u~ kabiliyetlerinl arttir-
m1~lard1r. . 

- C - brovesi alan gen<;lerden se~
len 28 ki~i Ergazi motorlii kampma ye
ti~tirilmili ve kendilerine turizm brO
vesi verilmi~tir. 

Motorlii okulumuzun teknik ders
hanesi kurulmu~ ve liizumlu malze
me ile motOrlerin ehemmiyetli bir 
k1sffil hava k1talanmn hediye ettik
leri levaz1mla temin edilmi~tir. 
Oniimiizdeki y1llarm mesaisini ba
~arabilmek i~in ogretmen namzetleri 
kadrosunun genisletilmesi zarurt go
riilerek - C - brovesi alan gen<;lerden 
sec;ilen 29 ki~i ile kadro kuvvetlendi
rilmi~tir. 

Son alti ay i<;inde Tiirkku~u kamp
larmda 13.894 mot-Orlil u~u~ ve 14 
bin 376 planor m;u~u yap1lmi~. sar
fedilen dikkat vc ihtimam sayesinde· 
m;u~larda hi<;bir kaza kaydedilme
mi~tir. 

Ge~cn sene oldugu gibi, bu sene 
de Harbiye mektebinin bhinci ve 
ikinci smiflarmdan havac1hga ayn
lan talebcye haftada iki defa, pla
norle ur;u~ dersleri verilmege b~lan
m1~tir. Bu derslere i~tirak eden 116 
talebenin say1s1 iki yiize <;1kanlacak
br. 

Ctimhuriyetin on be~inci y1ld6nil
mil tOrenine Tiirkku~u ~ubelerimiz

den gelen 220 talebe ile i~tirak edil
mi~. 12 tayyareli bir Tiirkku~u fil0-
su ile planoflerimiz ugu~lar yapm1~ 

ve 18 par~iitc;iimilz grup halinde 
atlarm~lardlr. 

Ciimhuriyet gcnr;liginin u~m1ya 

kar~1 gosterdigi alaka ve sevgiyi 
mcmnuniyetle kaydetmek merkez 
idare heyetiniz i~in btiyiik bir ifti
hardir. 

~uraYJ. Dvlet kararlar mec
muas1n1n kanunuevvel niis

has1 haz1rland1 
Ankara 8 (Ak~am) - $flray1 dev

let urnumi katipligince her ay ne~re
dilmekte olan kararlar mecmuasmm 
kanunuevvel nilshas1 hazirlanm1~t1r. 

Gordiigii f azla ragbet ve alaka iize
rine, mecmuamn hacm1 bu nilsha
dan 1tibaren bi.iyiitillecek ve miin
dericati geni~letilecektir. 

Bahk az ~1k1yor 
iki giindenberi bahk c;1kmamakta

d1r. Uskumru hi~ tutulamad1g1 gibi 
Toiik de azalm1~tir. Dun ancak dort, 
be~ bin ~ift Torik tutulmu~ ve r;iftl 
40 kuru~ gibi iyi bir fiatten italya 
ve Bulgaristana satilm1~tir. 

Uskumru ve Torik akm1 durunca 
diger cins bahklann fiatleri bir hayli 
yiikselmi~tir. Bilhassa perakende sa
tI~lar ~ok pahahdir. Mevsimin en c;ok 
begenilen ve satllan babgi Lufer diin 
birdenbire 70 kuru~a f1rlaffil~tir. Bu 
vaziyet devam ederse bahk fiatleri 
daha da yiikselecektlr. 

ME~'UM KADIN 
A,k ve macera roman1 

Nakleden: (Vi. - Nu) 

Cenan kendislne ~arpan bu milthl§ 
darbenin kar§1smda biran sendeledik· 
ten sonra btitiln metanetini takmd1. 
Cesur, kahraman ecdadlnm bihakkin 
kizi idi. Onlann namuslanru, §erefle
rin1 kurtarmak vazi!esiyd1. 

Hemen giyindi. Otomoblllni 2smar
Iad1 ve yallya gitti. Leman odasmda 
yalruzd1. Rahat ve milsterih bir ha.
Ii vardl. Neden korkacakt1? eermin 
onun yerine mahkfun oluyor ya. .. Ken
disinden artik kimse §ilphelenemezdi. 
Ne§e He ablasm1 kal'§1lad1. Fakat Cena
nm soluk benzini, titreyen viicudilnii 
goriince f evkal!de bir§eyin vukua gel
digini anhyarak telft.§la sordu: 

- Nen var ablac1g'Im ... Blr§ey ml 
oldu? ... Kocan m1? .•• 

Cenan, · ses !;Ikarmadan, bitap, bir 
koltuga yigtldl. GOzlerini hero§iresine 
dikm~ti. Sonra, birdenbire: 

- Ne kocama aid, ne bana ... Mesele 
sana aid I - dedl. 

- Bana ffil? 
- Evet ... Rakibeni oldilrdiigun ka-

mayi nerede sakllyorsun? 

Tefrika No. 85 

Leman, sapsan kesilerek, korkuyla 
sordu: 

- Ne diyorsun? 
- Ne diyecegim? ..• Didar harunu 

oldiiren sensin! 
- Ben?.. Ben mi?... QI1d1rdm :rm, 

abla? 
- Hay1r, maatteesstif ~Ildirmadun ••• 

K~kl akllm1 kaybetseydim •.• Hakikati 
tamamile ogrendim... eeriklerin saye
sinde bir milddet izini kaybettirebil
din. Bi~are bir klZI kendi yerine hap. 
settirdin. Senin i§ledigin cinayetin ce
zasim az kalcb o !;Ckecekti. 
Gen~ kadm, serin kanhhS'Jm muha

faza etmege ~ah§arak: 
- Ne diyorsun? Vallahi soyledlkle

rinden bir§ey anlam1yorum, abla ..• 
- Yalana hacet yok ... Artik her§ey. 

meydana ~1kti. Adliyenin bile haberi 
var. ~B.§1rtmaca yapmak icin Didar
dan !;ald1gm elmaslan §eriki cilrmil
ne teslim ettigin ve ~ermine benziyen 
bir klz vas1tasile satt1rttigin anl9.§1lcb. 
Emin oldugun o herif senJ ele verdi. 
Satin ald1gm adam seni satt1. Hel'§eyi 

Kazan~ vergisi 
hakklnda karar 

Ayni i§le ugra§anlar1n vergi 
nisbeti birlettiriliyor 

Ankara (Akllam) - DiikkAn ve 
magazalanrun vesair ticaret mahal
lerinin gayri safi irad1 ilzerinden ka
zan~ vergisine rn.bi olan ticaret ve 
sanat sahiblerinin hepsini kanunda 
saymak kabil olamadlgmdan bunlar
dan bir klsmmm vergi nisbeti kanun
da gosterilmi~. nisbeti gosterilmemi~ 
olanlarm da, bunlara benzeyen tica
ret ve sana t sahibleri derecesinde 
vergi ile miikellef tutulacaklan zik
redilmi~tir. 

Vergi nisbeti kanunda tayin edil
memi~ olan bu m\ikellcflerin hangi 
ticaret ve sanat crbabma benzedlgi 
hakkmda ticaret odalarmm ve Bele
diyelerin miltaleas1 ahmr ve ona gO
re vergiye tabi tutulurdu Fakat ti
caret odalarile Belediyelerin miita
lealan birbh ine banzemedigi i~in, 

muayyen bir ticaret vc sanat, her 
mahalde, b~ka bir ticaret ve sanata 
temsil edilmekte ve aym ticaret er
babmdan muhtelif yerlerde birbirin
den farkh vergi almmakta idi. 

Aym i~le ugra~anlardan boyle muh
telif nisbette vergi almmasma mahal 
birakmamak i~in, 20/ 7 / 938 tarihinde 
ne~rolunan bir kanunla, bu muhtelif 
nisbetlerin birle~tirilmesi hususunda 
Maliye ve iktisad Vekaletlerine sala
hiyet v~rilmi~tir. Maliyc Vckaleti bu 
birle~tirmeye esas olmak tizere vila
yctlere gonderdigi bir taruim ile baz1 
maltimat istemi~tir. 

Izmir itfaiyesi 
Gaz maskelerile tecrilbeler 

yaph 

izmir (Ak~am) - Milli Miidafaa 
Vekaleti sefcrberlik i~leri umum mti
dilrii izmirc gelmi~. itfaiye ve polis 
~kilatmm gaz maskelerile yaptlg1 

tecnibelerde hazir bulunmll{>tur. Gaz 
miltehass1slarmdan B. Nuri Refet 
tarafmdan Elhamra slnemas1 salo
nunda bir konferans verilml~. me
murlar, halk bu konferans1 btiyiik bir 
alaka ile takib etmi~tir. Vali B. Fazh 
Gtile~. milstahkem mevki komutan1 
ttimgeneral Rasim Aktogu ve Beledi
ye reisi B. Doktor Beh~et Uz da din
leyiciler arasmda idi. 

itfaiye ve polislerin gaz maskeleri 
Uc yaptig1 tecriibelerden sonra Veka
let seferberlik i~leri umum mtidilri.i, 
izmir itfalyc mildiiril B. ibrahim 
Gtinay ile emniyet mildi.iril B. Sala
haddin Aslan Korkudu takdir et
rni~, izmir itfaiyesinin butiln Tilrki
ye ~ehirleli ir;in bir niimune olabile
cek vaziyet ve mevkide bulundugunu 
soylemi.%ir. 

itiraf etti. 
- Al!Yak herif! ... Amma ben kendi

mi miidafaa edecegim... Hie; bir delil 
yoktur. Kimse beni itham edemez. 

- Yamhyorsun! Ayakkab1larla el
blseyi polis memuru ~vki gormti§. O 
da §ahadet edecek ... 

Leman, ac1 bir feryad koparttl. 
iki helll§ire o kadar tel8.§ i~indeydi

Ier ki, bahr;e kap1smm ac;ihp bir oto
mobilin i~erl girdigini fark bile etme
diler. Re§id pa§amn kii~iik k1zi, peri
§and1. 

- 0 halde mahvoldum! - dedi. 
- Elbette. 
- Ben? ... Ben? .•• 
Cenan, hazin bir sesle sordu: 
- Bu rezaletten kendini ve allenin 

ismini kurtarmak i~in ne yapmak ni
yetindesln? 

Leman, ka!es i!;inde hapsedilen bir 
va.h§t hayvan gibi, asabi asabt, odada 
yiiriiyordu. Bir Ifthza sustu, sonra an-
Blzm ba~1rd1: I 

- Hayir, mahvolmam ... Beni kur
taracak birl vard1r. Aleyhime kurulan 
bilUin bu pl!nlan altiist edebilir. 

- Kimden bahsediyorsun? 
- Bu i§i takip edenlerden biri. 0, 

bu ikincl rivayete ehemmlyet bile ver
miyeccktlr. !Ik kararm1 tatbik ettire
cektir. 

-1mkft.nSiz ... Bir memur hakSiz ye
re htikilm verdirtemez. 

- Vercllrtir ... Cfulkii o beni sevi-
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GECMIS ZAMANLAR: 

lngiltere, Rusya ve Booazlar 
36 sene evveline ait bir vesika 

Paris el~iliginde iken 1902 senesin
de bir giln saraydan aldlg1m §ifreli 
bir telgrafnamede cingilizlerin Akde
niz donanmasm1 takviye ettikleri ve 
icap ederse bu miihim kuvveti artt1r
mak iizere tertibat yapmakta olduk
lan haber almd1. Diger taraftan mev
suk addolunan bir membadan bildiril
digine gore Rusya <;a11 Fransadan 
ba§ka italyay1 elde etmege r;ah~1yor
mu§. Muvaffak olursa Iilzumunda hem 
Karadeniz donanmasm1 Bogazlardan 
ge~irip Akdenize sevketmek ve hem de 
ingiltere ile aralarmda bir bozu~ukluk 
vukua gelip te ingilizler Akdeniz d0-
nanmasm1 9anakkale Bogazmdan Ka
radenize gec;irmek isterlerse bizim ta
raf1m1zdan katiyen mumanaat olun
mak ve bu hususta bize muavenet su
retinde Karadenizden donanma sev
kinden ba§ka Akdeniz Bogazmdaki is
tihkamlanm1za li.izumu kadar Mosko! 
askeri t;ikarabilmek ilzere gizli bir mu
kavelename imzalatmak iizere bizi s1-
k1§hrmak niyetinde imi§. Bu bapta 
maltimat1m varsa bildirmekligim, yak 
ise tahkika t icrasile neticesini ve bu 
rivayetler hakkmdaki millflhazala11m1 
arzeylemekligim padi§ahm emri ikti
zasmdandir" deniliyordu. 

Ben de bu iradeli telgrafnameyc §U 

mealde bir cevap ile mukabele ettim: 
c.ingilizlerin Akdeniz donanmasm1 

takviye edi§leri sahihtir. Bahriye Ne
zarcti mtimcssili parlamentoda bazi 
manidar sozler soylemi§tir. Fakat bu 
heybetli donanmamn herhangi bir ta
rafa taar:uz garazile takvlye edildi
ginc dair buraca mahlmat yoktur. Po
litikaya mtiteallik hadisati takipten 
geri durm1yanlarm hissiyatma ve zan
mma gore ingilizler dt>nizlerde ve hu
susile Akdenizde biitiln devletlere faik 
bir kudret ve kuvvete mallk oldukla
nm gostermekle ingiliz menafiine mu
gayir bir hareketle bulunmak istiyen~' 
le-rin riirct ve cesaretlfrini k1rmak ve 
taarruzdan masuniyetle1ini temin 
eylemek istemektedirler. 

"Rusya diplornatlanmn Bogazlar 
hakkmda otedenbcri bizimle rivayet 
olundugu tarzda gizli bir rnukavele 
yapmak sevdasmda bulunduklan dog
rudur. Yani Moskof diplomasisi mahud 
hi.inkar iskelesi muahedesinin blr ne
vini bize imzalatmak isterler. Bizdeki 
sefirleri ve memurlan bu maksad1 hu. 
sule getirmenin <;aresini aramaktan 
geri durmazlar. Hay1rh addettikleri 
bu tasavvurlar1m kabule blzi imale 
edecek yolda lisan kullamrlar. Nitekim 
bundan on sene kadar evvel Karade
niz sahillerinde Moskoflar tarafmdan 
tahkimat yap1lmakta oldugunu haber 
alm1~tJk, sualimiz tizerine o vakit Rus
ya el<;isi Nelidof bize kar~1 hasmane 
tahkimat yap1lrnad1gma dair teminat 
vermi§ti. Fakat ben bu beyanat ile ik
tifa etmeyip izahat istedigimde Nelidot 

yor ... Beni kurtarmak ic;ln her§eyi ya
pacaktir •. Zaten yapmaga ba§Jad1. 

- Bedi bey mi? 
- Evet ... Ailenin namusu i~in o ka-

dar korkuyorsan haber vereyim, teia .• 
~a girme ... O, hakikati biliyordu .. . 

- Nas1l? ... itham ettigi k1zm bigii
nah oldugunu biliyor ffilyd1?.. Feci 
§ey ... Al~akhgm bu kadan olamaz ..• 
Ahlaks1zhgm da bir derecesi vard1r. 

Leman devam et ti: 
- Bir erkek bir kadm1 severse gO

zune bB.§ka hie; bir §CY goriinmez ... 
- Demek onun a§kma o kadar gf.i. 

veniyorsun? 
- <;1lgmlar gibi seviyor. 
- Klza yazlk degil mi? ..• Btitiin ha-

yat1 mahvolacakti •.. Bunu dii.§iinmedi
niz mi? ... 

- Bana ne? ..• Tarum1yorum ki ..• O 
da bilmiyor! 

Cenan mmldand1: 
- o ... o ... 
Biran tereddild etti: 
Helll§iresine biltiin hakikati anlata

cak m1yd1? 
LA.kin vazge!ttl. Ve karanm vererek, 

kati bir sesle: 
- Dinle beni, Leman! .. - dedi .• Ge

~en bu dak~kalann k1ymeti vard1r. Be
di bey hakkmda besledigin timid bo§
tur. Seni kurtaranuyacak! Artik onun 
elinde h~ bir kuvvet kalmadlgi gibi, 
bclki o da §1iphe altmdad1r. f?erminln 
bigilnah oldugunu, senin bu i§i yapb-

tahkimatm icra k1lmcbgrm itiraf et
mi§tl ve ancak «Bilmelisiniz ki ingi
lizlerin emelleri padi§ahrmzm huku
kunu, iktidanm tahdid edip devletini· 
zi Mls1ra benzetmektir. Ayni zaman
da diger arzulan da Bog'azlan Silvey§ 
kanall hiikmiine koymaktir. Bizim is
tedigimiz ise Bogazlarm sizde ve hiik
milntiz altmda kalmas1d1r.u demi§ti ve 
ondan sonra da: 

c<Karadeniz sahilindeki haz1rhklan
m1z devletinizin aleyhinde degildir. 
Sizin de haynmz ve sel!lmetiniz it;in
dir, ~iinki.i ingilizler bu hazirhklan
m1z ve askeri tertibatim1z sayesinde 
istanbulu mtidafaa ir;in'"icabmda he
men dost<;a imdadlnza yeti~eceg1mizi 
anlay1p size kar§I besledikleri fena ni
yetlerini icra edemiyeceklerdir. Sizi 
istedikleri gibi s1k1~tiran11yacaklard1r> 
demi§ti vc bizi Rusyaya yakla~maktan 
\;ekindirmemek ic;in de beyanatma ~u 
sozleri ilavc ctmi§ti: c.Sultan Abdula
ziz Rusyaya miitemayil oldugundan 
dolay1 zarar gelmedi. Rusya taraftar
hg1 ile itham olunan vilkelas1 rnevkil 
iktidarda kald1ki;a Sultan Abdulazizin 
hal'i mtimkiln olmam1§hr ve milm
kiin olm1yacag1 anla§1ld1gmdan fngi
lizler iptida onlarm ttirli.i iftiralar ile 
azillerine ~are bulmu~lar ve ancak on
dan sonra ingiltere taraftarhg1 ile ma
ruf olan Mithat pB.§a ve Htiseyin avni 
pa§a gibi pa§alar marifetile hal' \·a.ka
s1m yapmI§lardlr. Bu vaka sizin ir;in 
intibaha lf1y1kt1r. Has1h ingiltereye ve 
taraftarlarma itimad etmeniz caiz de
gildir} demi~ti. 

«Hal vc zaman iktizasmca ing11iz
lerin bu s1ralarda harekete ge~meleri 
muhtemel olmad1g'mdan Rusyamn blr 
scbep ve vesile bulup Bogazlar hakkm
da mukavele imzalatmak i.izere bizl s1-
k1§tlrmas1 memul degildil'. Fakat Qar
hk diplomasisinin takdire §ayan bir 
mezlyeti de fikri takiptir. Birc;ok me
selelerde Ruslar bu mcziyctleri saye
sinde muvaffaluyet kazamm lardir. 
Firsat bulunca Bogazlar hakkmdaki 
emellerini husule getirmege te§ebbiis 
edeceklerinden §ilphe etmem.)1 

Salih 1\liinir «;orlu 

Mtitekaid biiytik elc;I 

Deniz mahsulleri kanunu pro
jesi kati feklini ahyor 

Ankara 8 (Akllam) - Deniz mah
sulleli i~lerinin Denizbankm vazife
leri arasma ahnmas1 i.ize1ine deniz 
mahsulleri kanunu projesi tedkik 
i~in Denizbanka verilmi~tl. Deniz
bank projeyi tedkik ederek Ba~veka.
lete gonderilmek iizere iktisad Vekil
letine vermi~tir. Proje iktisad Veka
letince son bir kere daha gozden ge
~irildikten sonra B~vekalete verile
cektir. 

gm1 polis ogrendi. Tevkif edilmek UZC• 

resin. 
Bu sozleri i~iden ibniilskas1m p~a

nm haremi sendeledi. 
- Ne yapmah? 
- Babanm, kocanm §erem isimleri-

ni dti§iln ... Bizi di.i§iin ... Biltiln bunla
n lekelemek hakkma malik bulunma
dlgm1 da iyi bil. .. 

- Pelti amma, abla, ne yapay1m? 
- Karde§im! Sen §imdiye kadar ak· 

Ima eseni yapnu§ bir insansm ! •. Kap
risin ugruna her§eyi feda ettin ... Seni 
nazlancbran, her arzuna inkiyad eden 
o namuslu ihtiyar kocanm da isminl 
maskaraya ~evirdin. Yapmad1gm ke
pazelik kalmacb. Arkandan sana cMe,
um kadmn ismini taktilar. Fakat §im
di rezalet artik bilsbi.iti.in ayuka r;1k
t1. Aileni dil§iinmek mecburiyetinde
sin. 

- Ne yapayrm? •. Peki, ne yapayim'l 
- 01! ..• Oltim hel'§eyi temizler. 
Gen~ kadln, titriyerek, geriledi; 
blmek? ••. 
- Hayir, hayir ... Olmek istemiyo

rum... Bent tevkif edemczler... Bedi, 
beni kurtarmak i~in mutlaka bir ~are 
bulur. 

Heyecanla, boguk boguk konu§uyor• 
du. 0 suada kap1 vuruldu. Hizmet~ 
klz: 

- Bcdi bey s1zi gormek istiyor, e en• 
dim... - di ye seslendi. 

(Arka 1 rnr) 
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.. unyan1n. e~ ~vvet 1 ~ 1 . Doktor gOziyle 
mudafaa ve 1st1hkam §ebekes1 fim·al memleketleri 
Fra.ns1zla.r1n Maginot ha.tt1 ka.r~1s1nda. 
Alma.nlar Sieg/ ried ha.tt1n1 ya.pzyorlar 
lki tarafta tahkim edilmemi$ hi~ bir tepe, hi~ 

bir ~ahl1k, hi~ bir dere kalmam1~t1r 

Siegfried batttnda yeralta bir Ahnan istihkinumn ~ yeri 

Dilnyanm en buytik iki miidafaa 
ve istihkB.m ~ebekesi FranSIZ - Alman 
hududunda kar~1 kar~1ya muvazi bir 
~ekilde yii.zlerce kilometre uzunlu
gunda uziyan Fransizlarm Maginot 
ve yiiz binlerce Alman askerlerinin 
geceli giindiizlti i;al1~arak biran evvel 
ikmaline ~al11?tlklan Siegfried hatla
ndlr. Almanlann Siegfried hattl, 
Frans1zlarm Maginot hattmdan da
ha uzundur. Maginot hatt1, Fransa
isvi<;re hududundan Frans1z - Bel~i
ka hududlarma kadar uzaruyor. Hal
buki Almanlann Siegfried hattl, Al
manya - Beli;ika ve Almanya - Hol
landa hududlan boyunca da uzamak
tadlr. 

Umumi harpten evvel Almanya ve 
Fra.nsamn hududlarmda in~a ettir
mi~ olduklan mtinferid ve birbirile 
irtibati olnuyan istihkam ~ebekeleri
nin aksine olarak Maginot ve Sieg
fried devamll bir istihkam cephesi 
te~kil ediyorlar. 

Umumi harbin tecriibeleri, istih
kamlarm pek derin o!mas1 ve arka 
arka, birbhine bagll bir silsile te~

kil etmesi lazun geldigini ispat et
mi~tir. 

Maginot ve Siegfried rntidafaa hat
lanmn derinligi 40 - 50 kilometre 
arasmdadlr. Ren civarmda geni~ ara
ziye sahip olan Alman fabrikatorle
ri, Siegfried hattmm in$asI i1;in ara.. 
zilerini hukfunete meccanen vermi~
lerdir. <;iinkii Ren ve Sar havzalann
da kfiln biiyiik smai miiesseselerini 
dii~arun muhtemel tecaviizlerinden 
koruyacak olan bu hattm biran evvel 
ikmalinde azami menfaatleri vardir. 

Siegfried hatt1 Almanya - Hollanda 
hududu boyunca ormanhk sahalar 
ortasmda, Almanya - Bel1;ika hudu
du uzunlugunca, bir sira tepeler iize
rinde uzamaktadir. Bu Alman is
tihkam hath, daha cenupta Ren neh
rinin sol sahilini takib ettikten sonra 
isvi~re hududunda tabii ve a~1lmaz 
bir mi.idafaa seti te~kil eden Vosges 
daglanna dayanmaktadir. 

Bu yerlerde 200 - 300 metrelik bir 

geni¥fitte olan Ren nehrinin sag sa
hilinde Fransiz, sol klYISmda da Al
man istihk!m silsilesi uzaruyor. 

Bu istihkAmlar silsilesinin pl!nla
nm yapan Frans1z ve Alman mfihen
disleri, arazinin mB.nialanndan aza
mi derecede istifade et~lerdir. Bu 
suretle bugiln Alman - Frans1z hudu
du civannda bulunan tepecikler, de
reler zaptedilmez birer kale haline 
getirilmi~tir. 

Bu istihkAm sllsllesinde Fransiz ve 
Alman nobet~ilerinin yerlert, katiyen 
gorilnmemekte, yeraltmda ise y'i.iz 
binlerce efradl alabilecek miistah
kem ~ehirler, kootebek yuvalan gibi 
dort istikamette kurulm.~ bulunmak
tadlr. Bu yeraltI asked ~ehirlerin 
kl~lalan, lokantalan, hastaneleri, si
nemalan ve her ti.irlU konforlan var
d1r. 

Yeraltmda, ve toprak seviyesinden 
farkh olrruyan i;elik kuleler i~nde 
sakla.n.IJlll? binlerce top ve mitralyaz, 
otomatik ve elektrikle miiteharrik 
makinelerle yukanya namlulanni ~1· 
kararak du~mana gilllelerini savur
duktan sonra gene aym tertibat ile 
yeraltmda gizlenmektedir. Alman 
erkilruharbiyesinin resml orgam olan 
Doy~e Ver mecmuas1, Siegfried hat
tmdaki muazzam tahkimatm mft
kemmeliyetinden bahsederken di
yor ki: 

«Farz1 muhal olarak miitearnz bir 
dti~an istihkAm hatlarnmza sokul
maga muvaffak olsa bile Siegfried 
hattlilln beton ve 1;ellk istihkamlan 
arkasmda gizlenmi~ ve gaze gortin
miyen miidafilerinin dart taraftan 
yagd1racaklari miithi~ ate~ine hedef 
olacaklardir. Biraz daha arkada Al
man ihtiyat kuvvetleri dfi~ani giil
le, mermi yagmuru ve zehirli gazlar 
altmda bogmak i1;in bekliyecekler
dir.:. 

Almanlar, bu istihkB.m silsllesini 
biran evvel bitirmek i~ln gecell giin
dlizHi ugra~1yorlar. Birk~ ytiz met
re otede tel orgillerl arkasmda taras
sud yerlerinden Almanlarm bu faa.li-

yetini takib ediyorlar. Hatta. hudud
lardaki Frans1z kumandanlar1, Al
man istihkam hattlilln ~aatuu git· 
nii gilntine takib etmek i~ yUksek 
noktalara diirbtinler yerle~ti~ler
dir. 

Tabii, Almanlar, Frans1zlarm bu ta.. 
rassud yerleri Frans1z toprag1 dahi
linde oldugunu ve bunu menetmege 
imkan bulunmadig1 cihetle, Fransiz
larm gozetlemelerini men i1;in a1;lk 
yerlere kilometrelerce kalm bezden 
perdeler geriyorlar. 

Fransl.Zlarla Almanlar, hududlan 
boyundaki her tepeye, her dereye, 
hatta her ~allyi tecaviize ge~mege 
kalkl~acak dii~man i~in oldiiriicii ve 
miithi~ birer tuzaga ~evirmi~lerdir. 

Gemerekte go~menler 1~1n 
ii~ ayda 452 ev in§a edildi 
~arlo§Ia (Ak§am) - Gemrek nahi

yesine iska.n edilen gai;menlere yapti
rllmakta olan evlerin in§as1 bitmek 
'i.izeredir. 

Bu evlere bundan ti~ bu~uk ay ev
vel ba§lanarak giinde 1000 - 1500 ki§i 
~ah§tmlml§ ve az zamanda 452 ev yap. 
tmlm.I§tir. Bir plft.n dahllinde yapllan 
bu koy arka.sim zengin maden komii
rii Slrtlarma yaslarm§ modem bir 
koydu.r. 

Uzakta kalan nahiye merkezinin ya. 
km zamlplda buraya nakledilmesl 
umulmaktadlr. Bu koy Kayseri- Sivas 
hatt1 iizerinde ve Gemerek istasyonuna 
25 metre mesafede kurulmu§ olmak
la beraber arkasmdaki zengin maden 
komfuleri i§letilecek olursa yakln se
neler zarfmda en modem nahiye mer
kezlerimizden biri olacaktir. 

Sonradan pul yap1fbr1lan ev
raktan yaln1z ceza ahnacak 

Ankara 8 (AJ.q;am) - Tanzimlerl 
s1rasmda pul yap1~tmlmas1 icab eden 
evraka, tanziminden bir muddet son
ra pul yapl{!tm.ldlg1 takdirde hem re
sim, hem ceza almmay1p yalmz ceza 
almmakla iktifa edilmesi rn.zun gele
cegi Maliye Vek.Rleti tarafmdan aia.
kadarlara ta.mim edilmi§tir. 

KU~Uk, fakat zenoin blr memleket: Norve~ 
ve Norve~tekl s1hht mUesseseler 

Osloda mlDI Uyatro ve ti.niverslte 

Diinyanm en giizel deniz sahilleri
ne, saYJ..SlZ korf ez, ada ve yanmadala... 
ra, karh daglara ve kil~Uk btiyiik bir 
~ok §elalelere malik olan Norvec;in bii
ttin niifusu 2,800.000 kadardlr. Bu 
memleketin ekserl yerleri ve hu.suslle 
§imal taraflan, da~llk ve kayahk oldu
gundan, keza yollann bulunmamas1 
ve senenin ekseri aylannda kar ve buz 
altmda olmaSI dolayisile hemen gayri 
meskt1ndur. Halk en ziyade cenuba ve 
cenup §ehirlerinde toplanilll§tir. ~i

malde belli ba§h yalruz (Narvik) §eh
ri vardir. Ne garibtir ki, medan kut
bu §imaliden 300 kilometre yukanda 
olan bu §ehrin iklimi, s1cak deniz ce
reyanlarma kar§I bulunmasmdan, ol
dukc;a mutedildir. (Narvik) isvec; ve 
Norve~in, §imalden diinyanm her ta
rafma c;elik ve kereste ganderdikleri 
yegane biiylik mahrecidlr. 

A§agilarda tesis edilmi§ §ehirlerin 
en biiylikleri (Trondheim) (Bergen) 
lle htikfunet merkezi olan (Oslo)dur. 
Burada biiyilk bir imar f aaliyeti goze 
c;arpmakta, her tarafta yeni yeni bi
nalar ve geni§ yollar yap1lmaktadir. 

Oslo'da g~en seneki Paris sergisine 
nazire olmak iizere isvec;, Norvec;, Da
nimarka ve Finlandiya gibi dort is
kandinav memleketine mahsus biiyiik 
bir sergi kurulmu§tu. Sergiyi iki gtin 
sabahtan ak§ama kadar dola§tlgrm 
halde, her taraf1m lft.yikile goreme
dim. 

Oslo tiniversitesi ve klinikleri, niifu. 
su tic; milyon bile olm.J.yan bir millete 
degil, 15-20 milyonluk bir memleke
te yar~acak kadar btiyUk, temiz, gft.. 
zel, muntazam ve bir arada, toplu bir 
haldedir. Tal'ebe ic;in boyle bir iiniver
sitede okumak c;ok kolay, hocalar i1;in 
de burada ders vermek bti.yilk bir zevk
tir. Oslo Tlp fakillteslnde 1ki dahillye 
ve iki cerraht klinigi oldu~ halde, yal
ruz bir kadlnlar seririyatI vardlr. Se
ririyatm direktorii beynelmilel §Ohre
ti haiz Prof. Sunde'dir. Muhterem pro. 
fesor kendisini ziyaret ettigim zaman, 
istanbul gibi uzak bir §ehirden gel
mi§ bir meslekda.§1 gormekten mtite
velli t buylik memnuniyetini izhar et. 
ti, ve bana ~ok ikramlarda bulundu. 

Sunde kadm amellyatlannm 1;ogu. 
nu Budape§tell Frigyesi gibi, meVzil 
hissi kaldrrma ile yap1yor; ve iptali his 
bakunmdan ald.Igi iyi neticelerden pek 
memnun goriiniiyor. 

Klinigin ba§ asistam Dr. Lovset is
kandinavya memleketlerinden ba§ka, 
Almanyanm §im.al ve §imali §arldsin
de kullarulan ve bilhassa ~ocuk b~la
nru ~evirmege ve boylece dogumu ko
layhkla bitirmege mahsus olan for
cepsini gosterid ve bununla manken 
iizerinde tatblkat yaptI. Lovset Oslo
da "ok forceps kullamld1gmdan §ikA
yetcidir. Kon~malannuz arasmda, 
dtinyarun her tarafmda oldugu gibi, 
biz de dogumlarda forceps tatbiki ii; in 
ayri ticret ald1guruz1 sayleyince itiraz 
etti; ve (Bence forcps'le dogum hekim 
ii;in kolay ve ~abuk biten bir i§tir; 
halbuki tabii degum daha uzun stir
diigil, kadln hekimini fazla !§gal etti
gi ve tizdiigil i!;in, aSil bu cins dogum- f 

Iardan tazla ucret almmal.ldir ! ) dedi. 
Osloda, Bertine 1922 de ilk seyahat 

ettigim gi.indenberi ismini duydugum 
me§llur blr kad.In hekimi daba vardlr. 
Bu ne i.iniversite profesoriidtir, ne de 
resmi hastane mutehass1s1 veya §efi
dirl Fakat ~ahrett Viyana ve Berlin
den b&.§layip, Avruparun sair memle
ketlerile Amerika ve btitiin dilnyaya 
yay:llm1§t1r. Kielland admdaki bu de
gerli meslekdB.§1 da Osloya gelmi§ken 
ziyaret etmek istedim. Evvela muaye
nehanesinde, sonra da evinde benim 
J~in tertib etmek nezaketinde bulun
dugu 1;ay ziyafetinde, gerek icat etti
gi forceps ve gerek rahim dii§i.lklerini 
tashih eden ameliyat usulii hakkmda, 
uzun uzadlya !ikir teatisinde bulun
duk. 

Kiella.nd'm zevcesi, ViyanalI bir an
ne ile babadan, istanbulda dog'mu§ bir 
kadmdrr; benden istanbul ve Ttirki
ye hakkmda izahat istedi. On be§ se
nedenberi (Atatiirk) tin memleketimiz
de yaptig1 muazzam inkllaplan anla
tmca, hayretler i1;inde kald1. Zevc ve 
zevce bu biiyiik degi§iklikleri yakm
dan gormek i~in, ilk firsatta Ttirkiye
ye gelmege karar verdiler. 

Oslo'da da, Kopenhagda oldugu gi
bi, mi.istakil, yeni ve giizel kanser mu
essesesi vard1r. Enstittiniln, bilyiik 
memleketler miiesseselerine nasip ol
m1yan derecede bol radiumu vardlr: 
Gerek Kanone §ekllnde ve gerek mev
zii tatbikat ic;in kullamlan radiumun 
yek'llnu 5 grarm bulmaktadir. Bu mii
essesede hakim olan fikir, evveia ra
dium ve rontgen ile kanserin ilerleme
sini durdurmak, sonra da, kabili ame
liye oldugu miiddetc;e, kanserli uzvu 
ameliyatla viicuttan i;1karmaktir. Me
sel! meme kanserlerinde bu mak1'ad1 
temin i~in, meme ve koltuga iyice tat
bik edilen protezler yap1lm1~, bunlann 
igerisine radium ttibleri konuyor ve 
bunlarla evvelA bir §Ualama yap1hyor. 
Sonra meme istisal ediliyor. Keza ra. 
him kanserlerlnde de, ayru §ckilde ha
reket ediliyor. Evvela radium tiibleri 
ve Kanone'st ile I§Ikland1rma yap1ll
yor; bir miiddet sonra da rahim ame
liyatla ~lkanhyor. 

Bu usu1 g~en sene Londray1 ziya
ret ettigim zaman me§hur Dr. Cra
merden .duydugum bir fikri hatirlat~1: 
Lonrada Experimentel kanser enstitti
sii direktorii olan Cramer, bana ta h
ri§ ile nas1l habis tiimorlei'in husulc 
geldigini ve bu suretle tav~anlann ku
laklarmda meydana gelen sarkomlar 
gosterdigi zaman demi§ti ki: «Kanse
rin tedavisinde radium ve rontgenden 
cok fayda goriiyoruz. Fakat bende bir 
kanser olsa, I§Iklandirma tedavisindcn 
sonra muhakkak afetzede uzvu ame
liyatla vticudumdan i;J.karttmnm. 
Qiinkii: her hangi bir uzuvdaki kan
ser, §Uaatla ne kadar radikal tedavi 
ed.ilirse ed.ilsin, bir giin aym mal1ald 
ve aym uzuvda kanserin yeniden 
uyanmas1 ihtimali vardlr! > 

Dr. Ahmed ASim Omn· 
Ortakoy ~ifa Yurdu sahib 

ve ba§hekimi 



Sahife 8 

Ribbentrop beyannamenin metnini te~rini 
evvel sonlar1nda Mussoliniye bildirmi~ 

ltirazlan kabul 
edilmedi 

Llg m~lannda vukua gelen baZI 
hddiseler dolayisile muhtelif klilplere 
mensup oyunculardan sekiz ki§inin 
istanbul bOlgesl tarafmdan cezalan
dlnld.Ig1m, fakat sporcular tarafmdan 
bu cezalara Umum merkez nezdinde 
itiraz edildigini cvvelce bildirmi~tik. 

Roma 8 (A.A.) - Stefani ajall.Sl 
blldiriyor: 

«lnformazlone» bugiin a§agidakl 
yan resmi tebllgi ne§retmektedir: 

Romarun mesul mahafilinde Parf.s.. 
te imzalanan Fransiz • Alina.n dekla· 
rasyonunu ilham eden sebepler pek 
iyi anla§llnll§tir. Ve, bu delda.rasyon. 
sarih olarak iyi kar§lla.nmI§tlr. 9\in· 
kii, bu deklarasyon, alAkadar i1d dev
let arasmdaki miinasebati miihim d&o 
recede aydullatm.akt.adlr. 

Bu deklarasyon, itaiyada hl~blr 
hayret 11yand111nami§tlr~ Ciinkii met
ni, Ribbentrop tarafmdan Mus.sollni
ye daha ~evvel sonlarmda bildf
rilm~ ve Mussolini de bOyle b1r dekla.
rasyonun sulh i~in faydah olacagi mft· 
taleasmda bulunm.U§tu. 

Diger taraftan Hiller de bi~ok de
f alar resmen ve katiyen vazih olarak 
beyan etmi§ti kl, Almanya ile Fran
sa nrasmda arazi ihtllfillan devresi 
art1k ge~mi§tir. Ve ik1 memleketi bu 
gi.in ayrrmakta olan hudutlar katidir. 

§imdiye kadar nevine tesadiif edil· 

Tagmis k1g1larzn
da bir muhavere 
Mussolini Habet ve Siidet 
meselelerinde demokrasile
rin hareketlerini §iddetle 

tenkid ediyor 
Roma 8 - Popolo D'italia gazete

sl cTaymis k1yilannda bir rnuhavere> 
ba~hkh blr makale n~t~tir. B. 
Mussolini tarafmdan 'yaztldlgi tah
min edilen bu makalede Londrada 
eski Habe~ imparatoru Ras Tafari 
Ile sab1k <;ekoslovak Relsiclimhuru 
Bene§ arasmda cereyan eden bir mu
havere ~ekllnde biri italyan, digerl 
Almanyaya kar~ takib edi~ ikl 
hatt1 hareketin ncticcleri t~rih edil
mckte ve bundan hiikiimler ~lkanl· 
maktad1r. 

Mevzuu bahis muhavere Avam Ka
marasmda aza olan bir mebusun ne
hir kenanndaki ko~Unde cereyan 
etmektedir. Bu mebus iki sablk dev
let adamma en son olarak §U hiikmil 
yilrlitmil§tiir: 

cSizelr bugiln ik.i rejim, yani de
rnokratlarla totaliterlru.· arasmda ce
reye.n etmckte olan muazzam harbln 
iki f;ehidlerlsiniz. Harplerden birisl 
bitntl~tir. Fakat digeri elan devam 
etmektedir.> 

Benelj bu miltaleaya ~u ciimle lle 
cevab vermektecllr~ · 

cDemek ki pek yakmda Qan Kay 
~k ile Ncgrln'i de aranuzda gorece
giz.» 

Makale <Eger N~ lle Ben~ da
ima kendilerine nasihat verenleri 
clinlememi~ olsalardl bugiin kendl 
hilldimetlerinin b~nda bulunacak
lard1> neticeslne :varmakta., it>iiyiik 
clemokrasilerln H~tan ve Siidet -
Qckoslovakya i~erinde takib ettikle
ri siyaseti pek ~iddetle tenkid etmek
tedir. 

Almanyan1n San Franaiako 
konsoloau Almanyaya 

hareket etti 
Nevy(Yf"k 8 (A.A.) - Sanfransisko

daki Alman b~ konsolosu baron von 
Killinger Bamburg vapuru ile Alman
yaya hareket etmt~ir. Kendisi Alman 
hilktlmeti tarafmdan bazi rnesallin 
miizakeresi i~ln davet edilmi~tlr. 

Konsolos vapura binerken bu dave
tin sebebinl bllmedigln.i soyle~tir. 

t talya ayan reiai Munrdan 
doniiyor 

fskenderiye 8 (A.A. - italyan Ayan 
meclisi reisl B. Federzoni, evvelkl gece 
Napoliye gitmek iizere Portsaidde Vit;. 
torio vapuruna binmi§tir. 

Kendisi dun Kahirede B3.§vekil Mu
hammed Mahmud pa§a taraflndan §e
refine verilmi§ olan bir ziyafette ha
z1r bulumnu§tur. 

B. Federzoni, Portsaid'de kendisine 
krnl Farukun selanum getirmi§ olan 
kanal mm takasi valisini kabul etmi§· 
tir. 

miyen ve Roma • Berlin mihveri adl 
verilen kuvvetli siyaSi eserin bir diaf. 
ragm olmadlg1 miitcaddit defalar be
yan edilm~tir. ~te bunun i~indir ki, 
itaiyan, Von Ribbetropun Paris seya. 
hatini ve Fransa ile Almanya arasm
da daha iyl miinasebatm b3.§langic1m 
sempatl ile taklp etm~tir. Nasil ki, 
Almanya, italya ile ingiltere arasmda 
Akdenizede iyi kom§uluk miinasebet
lerinl tes1s eden anla§malan samlmt 
b1r tarzda selAmlrum§tl. 

italya, ebedf sUlha. ve hususi vazi
yet ve menfaaUerl ebedt bir ~ekilde 
tebelliir edebilecegtne inanmakla be
raber, mllletleri birlblrlerine yakml~
tiracak her ~bblise i§tirak eder ve 
bu herkes~ malt1mdur. 

BaZI Fransiz mahafili, Paris dekl~ 
rasyonunun· Roma • Berlin mihverinde 
bir gcdik ~bilecegt vehmine kaptl
llll.§ olabilir. Fakat, boyle bir hayal 
ancak, ild devleti, ild milleti ve iki ih
tilali biribirine baghyan mihver siya
setinin tabii in~af1m kavnyam1yan 
zihinlerde dogabilir.l) 

lsvi~rege giden 
Yahudiler 

lavi~re meclisinde bir istiza· 
ha cevap verildi 

Bern 8 (A.A.) - isvicre konfede
rasyonu reisi ve aym zamanda Adliye 
Nazm bulunan Baumann, sosyallst;.. 
lerin bir lstizahma verdigi cevabda, 
Journal des Nations'un tatil edll
mesi, bu gazetenin yabanc1 sermaye 
ile in~ etmesinden ve aym zaman
da isvi~enln misafirperverligme hiir
met etrniyerek devamll surette Al
manya ile italya aleyhine ¢d<letll 
ne¢yatta bulunmasmdan ilerl gel
digini soylemi§tir. 

Almanyadan isvi~reye hicret eden 
Yahudller meselesi hakkmdaki diger 
istizahlara cc\·ab veren Nazir, ~Ia
n soylemi~tir: 

cYahudi muhacirlcr, on, on ild bln 
ki~dir. isvl~re bu kadar biiyiik blr 
Yahudi kalaba11gm1 arazisine kabul 
edemiyecegt gibi, onlara ancak mu
va.kkat bir ikamet salahiyeti vermek 
mecburiyetindedir. Bu hususta ihti
yarlarla ~ocuklar l~in istisnat mua
meleler yapmak miimkiinse de bun
larm da sayis1 hie blr suretle 300 u 
ge~memelidir.> 

Y eni bir Y ahudi miistemlekesi 
Londra 8 (A.A.) - ~imall Galile'de 

«Leon Blum> ismini alan yeni Yahudi 
miistemlekesinin 1.i.i~d resmi dolayi
sile Markiz Reading radyoda Ameri
kaya hitaben bir nutuk soyliyerek Fi
listine miltevcccih Yahudi muhacere
tlnln inkl~af1 temennisinde bulunrnu~
tur. 

Sovyetler Japonlara bahk 
a vlatmayacaklar 

Moskova 8 - Sovyet hukfuneti, 
strateji sebeplerlnden dolay1 ve yahut 
sir! bahklarm hlmayesi sebebile, Ja
ponlara, Sovyetlerin Pasifik sahilin
de ~lmdiye kadar bal1k aVI miisaadesi 
verilegelmekte olan bazi nuntakalar
da artik bal1k avma miisaade eylemi-
yecektir. 

1 

Ciimhuriyet~i 1spanyadan 309 
lngiliz goniillii dondii 

Sporculann itirazlanm tedkik eden 
Bed.en terbyesi umuml merkezi istan
bul bOlgesinin de bu husustaki noktai 
nazarm1 aldlktan sonra ver~ olan 
iki~er ay boykot cezalanm kabul cde
rek tasdik etmi§ ve keyfiyct ista.nbul 
b61gesine blldirmi~tir. 

Umum m'ildurliigiln bu karan, ce
zalandmlan spor.culara bOlge tarafm
dan teblig edilmil? oldugundan, bu 
sporcular k.lilplerinin yapacagi mUsa.
bakalara bu haftadan itib\lren ~tirak 
edemiyeceklerdir. 

iki ay muddetle cezalandlnlan spor
cular ~nlardir: Vefadan Latif, Bey
lerbcyinden Reccp, Karagi.imriikten 
Saim, Vefadan Mehmed, Vcfadan 
Saim. 

Macarlar lsko~yahlara 1-3 
maglup oldular 

Glasgov'da yapllan Macar - isko~ya 
kar~tla~mas1 Macarlann 1 - 3 Magltl
biyctile nihayetlenmi~tir. Valker, 
Black ve Gillick vas1tasile birinci dev
nedc u~ sayi yapan isko~ya devreyi bu 
~ekilde nihayetlendinni~, fakat en 
klymetli oyunculan Black sakatlana
rak sahay1 terketml~tir. ikinci dev
reyi 10 ki§i ile oynamak mecburiye
tinde kalan tsk~lar, eksikliklerine 
ragmen ezici hakimiyetlerlnl ellerin
den b1rakmam1~lardlr. 

Macarlann goHinii me§hur ~arus1 
penalbdan yapm1~tir. 

Beden terbiyesi umum mii
diirliigiinde yeni tayinler 
Eski Spor kurumu genel sekreterl 

ve Eskrim federasyonu reisi Nizamed-
din Klr~an·m Beden terbiyesl umum 
rniidiirlugii mufetti~ligine tayin edil
digi haber almm1~t1r. 

Umum miidli.rllik Turkiyedeki bii
tiin spor mmtakalarma gonderdigi bi
rer tamimle oniimiizdcki haziran ayi
na kadar vazifeleri b~mda kalmala
nm, rnmtaka asbW?kanlarile ajanlar- , 
dan iste~tir. 

Bu tarihe kadar yaptlacak tedkikat 
neticesinde mezktlr ~nn vazife
lerinde ipka edilip cdllmiyecegi belli 
olacaktir. 

Almanya Hollanda ile spor 
miinasebetlerini kesti 

Berlin 8 (A.A.) - Alman spar da
iresi §efi, ikinci bir i§ara kadar, Al
man.ya ile Hollanda arasmda her tiir
Hi spor miinasebetlerinin inkltrum 
emrctmi§tir. Bu emre sebep, 11/kl· 
nunuevvelde Rotterdamda yapilacak 
Hollanda - Almanya futbol ma~nm 
Rotterdam belediye reisi tarafmdan 
mened~ olmasidlr. ild memleket 
arasmdaki spor miinasebetlerinin in
klta1, sporun biitiin §Ubelerine ve ev
ve1ce ahnm1§ angajmanlara da §8.mil
dir. 

Kudiiste yeni hadiseler 
Kudiis 8 (A.A.) - Diindenberi ye

niden hM.iseler ~kmaga bqln~
tir. Araplar, Hayfa demiryolu "Uzerin
da bir ~a treninl yoldan ~ 
lardlr. ~ofOr ve maldnlst agll' surette 
yaralanml§tir. 

Gazze istasyonuna kar§l ve Mismar
da bir yahudi amele grupuna Arap
lann ¢dde~ ti.i:fek ate§i ~~ olduk
lan bildiriliyor. 

Londra 8 (A.A.) - Ciimhurlyet,¢ 
ispanyada beynelmilel barikadda ha.r
betmi§ olan 309 ingiliz gonilllilsii di.in 
ak~ Viktorya lstasyonuna. gelm.if- Hari~ten gelecek Tiirk borcu 
Ierdir. Orada B. Attlee ve Stafford tahvilleri 
Crlps tarafmd.an Ida.re edilen blrkag Ankara 8 (A.A.) - Haber aldlgum-
bin kl¢11k blr kalaballk tarafmdan za. gore, hari~ten gelecek 1933 Ti.irk 
~iddetli al~larla ka.bul edilmi~lerdir. borcu tahvillerinln mtinhasll'an amor--

k d tisman sandlgi delftletile ma.hdud 
F ransada ae~im anunu e· mlktarda ve doviz mukabilinde itha-

iittirilecek mi? line hi.ikfunet~e mU.saade edilmi~tir. 
Paris 8 (A.A.) - Radikal sosyalist 

parlamento grupu, parla.mento inti- B. Hitler Kielde 
habat enciimenindeki miimessllleri- Kiel 8 (A.A.) - B. Hitler, buglin 
ne intihabat kanunununda tadllAt ogle iizeri husust trenle buraya gel-
yaptlmasrmn bemen miizakere edf- ml§ ve mare§al Garing ile b1rllkte ilk 
lip edilmemesi hakkmda tallmat ver- Alman tayyare gemisinin denize indi-
mek uzere topl~ ve bu baptaki :rill§l merasimine rlyasct etmi§tir. Bu 
miizakerelerin tehirine karar verzn4- ilk tayyare gemisfne, Graf Zeppelin» 
tir, .. 1smi verilmi§tir, · 
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Frans1z talebelerinin · tezahurat1 
~ taraf1 1 inci sahifede) 

nfunayi~lerde bulunduktan sonra, Al
man konsoloshanesine giderek orada 
da dostluk tezahiirleri yap~t1r. 

Floransada halk, bir miting akde
derek, Tunusta ve Korsikada bulunan 
italyanlarla beraber oldugunu ilan 
etmi§tir. 

R-0ma 8 (A.A.) - italyarun muhte
lif §ehirlerinde, bilhassa Bologne, An· 
cone, Cenova ve Palermoda Tunus, 
Korsika ve Niste italya aleyhinde ya,. 
pllmI§ olan niimayi§leri protesto et
mek ve italyan halkmm bu mmta
kalarda oturan karde§leri Ile .tesantid
lerini ilA.n eylemek maksadile blr~k 
tczahurat yap1lml§trr. 

I 

Talebenin niimayi1i 
Padone 8 (A.A.) - Diin biitiln giln 

Korsika ve Tunusta italya aleyhine 
yap~ olan tahrikata kar§1 muka
bil niimay.i§ler icra edilm~tir. Bin
lerce talebe ve kalabalik bir halk kiit
lesi milli mar§lar seyliyerck sokaklan, 
dOla§Illl§tlr. 

Talebe ve balk, hiikumet konagina, 
Fascio yurduna ve Garibaldlnin hey
keli oniine gitmi§ler, Tunus ve Korsl
ka italyanlan ile miltesanid olduk
lanru ilan ve imparatorlugun muessl
si olan Du~eyi tebcll etmi§lerdir. 

Sassari 8 (A.A.) - Diin Sassari 
iiniversitesl talebesi, Korsika ve Tu
n usta italya aleyhinde yapllmI§ olan 
tezahilrlere mukabil niima~Jer yap
m1§lard1r. Zab1ta kuvvetleri, niima,. 
yi~ilerin Fran51z konsoloshanesine 
yakla§malanna mani olmU§tur. 

Talebe, ihtilfil mal'§lan terennilm 
ederek ve Du~yi alkl§layarak Cap
rera f1rka kumandanllg1 binasi ile 

hiikiimet konagi onilne gitmi§ler ve 
ordu ile italyan karde~lerini selfunla. 
mI§lardlr. 

Tunustaki niimayi§ler 
Roma 8 (A.A.) - Gazeteler, diln 

ak§am Tunusta polisin gozii oniinde 
italyan konsoloshancslne kar§I yapi
lan niirnayi§ten bahsetmektedirler. 
Bundan ba§ka gazeteler, niimayl§~
lerin italyan konsoloshanesine dogru 
gitmekte olduklanm ogrenir ugyen
mez konsoloshaneye ko§an ve muka
bil harekete ge~mek istiyen yiizelerce 
it.aJ.yanm siikii.net ve inzibatm1 temi
ne muvaffak olan italyan general 
konsolosunun bu muvaffakiyetini kay. 
detmektedirler. 

General kon.solos, derhal Fransiz 
valii umumisi nezdinde yenl ve §iddet
ll bir protestoda bulunmU§tur. 

Tunusta 
Tu.nus 8 (A.A.) - Burada italyan

lann emellerinl protesto mahiyetlnde 
bugiln yeniden saat 9 dan 12 ye kadar 
yeni tezahiirler olm~tur. Ekscrisi 
Korsikal1 gen~lcrden milrekkep grup
lnr, ~ehrin sokaklanndan ge~mek 

iizere bir alay ~ine ~ebbiis et
mi.{;lerdir. Polls, bunlan dagi~tir. 
Biraz sonra, birk~ yiiz kadar italyan 
da toplanmaga ve cGiovinezza> ital
yan milll m~I soylemege te§ebbfts 
eylem~erdir. Polis bunlan da da.gtt
m1~ir. 

Burada on, on be~ ~ tevkif edll
~tir. Bunlar arasmda citnlla> spor 
cemiyeti reisi, Tunus Dopo Lavoro 
~efi ve Tunustaki itaiyan eski muha
ripleri cerniyeti reisl Ubaldo Rey de 
vard1r. 

Taksim bah~esi 
(~ tarafJ 1 inci sahifede) 

lki aptestane kalchnhyor 
Vali Liitfi Kl.rd.arm Taksimdeld 

umuma mahsus helay1 kaldlrmaga 
karar verdiginl yazmi~tlk. Vali, diin 
~~liye kadar yapt1gi tefti~ neticesin
de $i~ide son tramvay istasyonunda
ki aptesane llc Harbiyede uzun sene
lerdenbcri ~ikflyete sebebiyet veren ve 
bu civann s1hhatini ciddi surette teh
did eden aptesaneyi kald1rmaga ka
rar vermil?tir. Bu ti~ hela, bugilnlerde 
hcmen y1ktmlacakbr. Bu . hususta 
Fen heyetine katl emirler \'erilmi~tlr. 

V aliyi ziyaret 
Ordu mUf etti¢ orgeneral Fahred· 

din Altay, amiral Mehmcd Ali, iiQful
cu milletti~ Tahsin Uzer, Trakya 
umumi milf etti~ general Karun Dl
rik, OsmanlI bankas1 mildilril diin 
vall Dr. Lutfi Kirdan ziyaret ederek 
tebrlkte bulunm~lard1r. 

Dr. Lutfi Kirdar dun ak~ ge~ va
kit Universiteye giderek rektOr B. Ce
mil Bilsel Ile fakillte dekanlarmm zl
yaretlerini fade etml§tir. 

Jngiliz - Alman 
ticaret miinasebatz 
Bir mebus Almanyaya gos
terilen miisaadelere itiraz 

et ti 
Londra 8 (A.A.) - Avam kama

rasmdald rniizakerat esnasmda mu
hafazakAr rnebus lord Bandy, lord 
Eli bank tarafmdan yap1lan teklif e 
miizaheret ederek Ba§Vekil tarafm
dan Almanyaya kar~ ta.kip olunan 
slyasetin bu hiiktlmete kar~. beynel
milel ticaret bakmundan, en ziyade 
mtisaadeye rnazhar memleket mua
melesinln tatblkini muhllt gaster
mediginl ve bu hareketln tngiliz yiik
sek menfaatlerine halel verdigini soy
ledikten sonra, ingilterenln Polonya 
ve Romanya ile olan tlcaretleri hac
minl artirmakla diger her hangl bir 
hiikfuneti tehdid edemlyeceglni soy
lemi~tir. 

Hilktlmet narnma cevab veren lord 
Runciman en ziyade miisaadeye maz. 
har memleket nazariyeslni mtidafaa 
ederek hUkfunetin bundan aynlmak 
niyetinde olmadl~ s6yl~tir. 

Fransada bir aendika lideri 
mahkUm oldu 

Valenciennes 8 (A.A.) - Sendikalar 
lidert Albert Thomas, ~ httrrlyetine 
tecavftz> den dolayi alt1 ay hapse µiah .. 
kfunolm~. 

Esnaf i§lri 
Vall ve Belediye relsl B. Lutfi K1r

dar diin ogleden sonra Ticaret odBSl 
Esnaf ~besi miidiirii B. Ka.zuru ma
kanuna ~agirarak ikendislle bir miid
det go~m~tiir. B. Klizim, esnaf ~ 
leri hakkmda yeni vnliye mufassal 
izahat vermi§tir. 

B. L'O.tfi Klrdar Esnaf hastanestne 
yakmdan alaka g6ster~tir. Esnaf 
hastanesi esnaf a daha faydall bir ha· 
le slmlacakhr. Hstaneyc ayak tedavlsl 
ve muayene i~in gelenlerin adedi giin
den gi.inc artmaktadlr. Bunun icin 
muayene odas1 adedi ikiye ¢arllnu~ 
ve binanm her iki tarafmdan muaye
ne ~erinin siiratle gorillmesi temin 
edi~tir. 

Esnaf hastanesine muayene olmak 
iizere gclcnlerin adedi blr giinde em 
ki~yi g~ektedir. Mtiracaatlerin da
ha da artmas1 ihtimali goz oniinde 
tutularak tedblrler almmas1 kararla_r 
tmlml§tlr. Hastane bah~esinde iliive 
paviyon in~aatma da yak:Inda b~lan
mas1 karar altma allnmI§tll'. 

Oort kisiyi oldUren 
katil kad1n 

Amerikada elektrik sandal
yesinde idam edildi 

Columbus 8 (A.A.) - Ohyo zehir
leyiclsi diye maruf olan Anne Marie 
Hahn, diin a~am bu hiikt1metin 
elektrik sandalyesinde ldam edllmi§
tir. Bu kadm 70 le 80 YR§ arasmaa 
dort ihtiyan paralar1m ~lmak i~in 
zehirlemi~ olmakla mahkfundur. 

Bununla Ohyo hiikfunetl dahllin· 
de birinci def a olarak blr kadm ldam 
edilmi~tir. 

Kadmm miidafilerl biitiin giin blr 
af karan istihsal etmek i~n cal1~rm~ 
larsa da netice alamamI§lardlr. Ka
dln ldam odasma girdigi vakit bayil
ID.Jliibr. 

lngiltere, Biikret orta el~ili
gini biiyiik el~ilige ~1karm1yor: 

Londra 8 (A.A.) - Sellihlyettar 
mahafildcn bildirildigme gore, ingu
tere hilk'O.meti, Biikre§teki orta el~ 
ligini Fransa gibi biiyiik el~illge i;i
karmak nlyetinde de~dfr. 

Burada chemmlyetle kaydedilcllgi
ne gore, Londradaki buyiik elc;ilikle
rln adedfnl artirmak 1~1n ortada h19 
bir sebeb yoktur. Eger Londradald 
Romanya el~illgi buyilk el~ilige c;Ika
nlacak olursa dlger blr c;ok devletler 
de ayru talebde bulunabllirler. 
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Ahmed Selimin senelerdenberl Me
tt idl. Evinin masraf1111 kendlsi gO
rUrdil. 0 gilnil de et alrnak ic;ln ka-
18.ba girml~ti. Diikkftnda kendisin
den ba¥a ~i~man bir mii~teri daha 
vardl. Ahmed Selim bu ¢~man ada
mi tarurdl. Bu zatm isrni Hilmi idl. 
Aym aparbrnamn bir dairesinde Ah
med Selim, b~ka bir dairesinde Hll
mi oturuyordu. 

LA.kin Ahmed Selimle Hilmi tam~ 
miyorlardl. Belki de Hilmi, Ahmed 
Sellmln kendi oturdugu apartunan
da ldrac1 oldugunun farkmda bile 
deglldi. <;ilnku Ahmed Selim o apr
tunana yeni ta~mrn1~b. 

Selim diikkAna grdlgi zaman Hil· 
mi c;engellerde ba~~agi astl1 yilzill· 
m~ koyunlar1, parc;a parc;a s1gir et
lerine dikkatll dikkatll baklyor, satm 
almak ic;in iyi bir parc;a anyordu. 
~i~an adam kasaba dondil. Ka~ 

kilo et alacagm1 soylemeden evvel 
dilkkRn sahibine sordu: 

- ·Sen nerelisin yahu? 
Kasap cevab verdi: 
- Eginll ... 
Bu cevap uzerine ~i~an rnii~teri 

pek memnun olmu~ gibl: 
- Oo ... Desene ki hem~eriyiz ... Se

nlnle rnemleketliyiz.. . Ver bakahm 
~uradan blr kilo klvirc1k pirzolasi. .. 
Amma memlekeUi l~, hem~eri i~i ol
sun ... Gayet iyi tarafmdan ... Ma
lfun a ayru memleketteniz ... Hey gi
di Egtn hey... Aman eti iyi tarafm
dan ver .. . 

Kasap: 
- Aman efendim, dedi, size iyi et 

vermiyecegim de kime verecegim ... 
Bir insana mernleketlisi akraba say1-
hr. Hem Eginliler etin iyisinden an
Iarlar ... 

Kasap memleketlisine gayet iyi et 
Yermek ic;in, bir kilo pirzolay1 kar~1-
smdaki c;engellerde siralanan koyun
lann hangisinden c;1karacagm1 bil
mlyordu. En iyi etten bir kilo pirzola 
ta.rtti. Bunlan btiyilk bir dlkkatle 
dovdil. Tuzlad1. Uzerine kekik ekti. 
ttstellk cti Hilrniye b~ kuru~ eksigi
ne verdl. 

Hilmi et paketi elinde: 
- Allahrusmarladlk hem~eri... d.1-

yerek dilkkandan c;.lkti. 
Ahmed Selim, kasabm kendi mem

leketlislne kru.·~1 gasterdigi bu ikrann 
gayet tabii buldu. · 

Evine geldlgi zaman 13.f arasmda 
Ahmed Selim kansma: 

- Bizim ~ag1daki dairede oturan 
~an zat yok mu? O Eginliymi~ ... 
Bugiin kasapta kendisini gordtim. 
Kasapla hem~eri <;1ktllar.. dedi. Ara
d.an bir hafta ge<;ti. Bir pazar gtinu 
idi. Ahmed Selim evinde oturmu~ ga
zetesini okuyordu. 

Bir aral1k sokaktan ge~en bir sah
cmm sesini i~itti 

- Portakalci. .. Mandalina var, 
portakal var ... ~eker glbi. .. <;ekir
deksiz mandalina... <;eklrdeksiz por
takal ... 

Bu esnada Ahmed Selim ~ag1 kat
tan portakalc1yi ~iran kom~usu 

Hllminin sesint i~tti 
- Portakalc1 ... Portakalc1 ... Yuka

nya, bizim dairenin kap1sma gel... 
ttciincil kata... Portakalc1 aparti
inandan ic;.eri girdi. Ahmed Selim de 
blr~ portakalla mandalina alrnak 
isityordu. O da kendl oturdugu dai
renin kaplSlna c;.1kt1. MerdlYenin par
makl1gma dayanarak portakalcmm 
yukari c;.1~m1 seyrediyordu. Maksa
d! ~ag1daki kom~usu ah~ veri~ni bl
tirdikten sonra portakalc1yi yukan
ya c;.agmnakb. Portakalc1 tic;iincu 
kata, yani Hilminin dairesine geldl. 
~i~ru1 adam pijamasile merdlvenin 
sahanhgma c;1km1~b. 

Adamcagiz clindcki sepetleri yere 
koyarken Hilmi kendisine sordu: 

- Sen nerelisin bakalun baba? 
ihtiyar portakalc1 cevap verdl: 

Dortyolluyurn efendim ... 
Hllmi hemen: 
- Sahi mi soyltiyorsun?... dedi. 
- ~aka olur mu efendlm? Biz ced 

be ced Dortyolluyuz ... 
Hilmi gayet memnun olmu~ bir 

adam tavrlle: 
- Demek hem~eriyiz yahu ... Ben 

de cDOrtyolluyum, ... Ne zaman c;.iktm 
memleketten? .. 

- Ehh ... Do1t bei;; sene oluyor ... 
- Daha yeni sayillrsm ... Ne var, 

ne yok bakalun bizlm Dortyolda? .. 
- fyilik. giizellik bay1m . .. 

- ~imdl soyle bakalun, portakal
lan kac;.tan vereceksln? 

- Herkese iic;. kuru~tan arnma, sa
na ild kuru~tan b1ralonm... Hem 
madem ki Dortyollusun, memleketli
sin, sana oteki sepetten verecegim ... 

Ahmed Selim yukan kattan egll
mi~ merakla bu all~ veri~e baklyor
du.Kom~usu Eginli degil miydi? Ne 
zarnan cDortyob lu olmu~tu?. ~imdi 
portakalc1 iistti blr bezle ortillti kii
cuk bir sepeti a~m1~. oradan en irl 
portakallan Hilmi ic;.in se~iyordu. 

Bu vakadan bir ay sonra idi. Bir 
gO.n Ahmed Selim apartnnanm ka
plSmda ~ag1daki kom~unun elma 
satan bir adamla konu~tugunu i~itti. 
Kendi kendine: 

- Bakahm bu sefer bizim kom~u 
hangi memleketten olacak? .. diyerek 
merakla yerinden kalktI. Merdiven 
b~ma gitti. Kom~usunun sesi ~a
gidan geliyordu: 

- Demek Sapancal1sm ha ... Mem
leketli ~1ktik yahu ... Ben de Sapan
cal1yim... Ka~a veriyorsun bakalun 
elmayi ... 

Elmac1: 
- Sana sermayesinden vereyim ba

yim... dedi, ylrml kuru~ . .. 
- Ver bakallm iki kilo ... 
Elmac1 hemen en bilytik, en klrm1-

ZI, en parlak elmalan sec;.mege b~
ladi. 

Bundan sonra Ahmed Selim korn
~usu Hilmiyi bir yagc1da gordil. Hil
mi yagcmm Trabzonlu oldugunu i~i
tince kendisi de Trabzonlu olrnu~tu. 
Ahmed Selim bir kerc Hilmiye pas
t1rma ahrken raslarm~b. Pasbrmac1 
Kayserilimiydi. Hilrni de Kayserili 
oluverml~ti. 

Ahmed Selimin bilyilk bir i·adyo
su vard1. Bunu sat1p yerine yeni mo
del bir radyo almak istiyordu. Eski 
radyoya mti~teri bulmak ic;.ln gazete
ye kil~tik bir ilan verdi. 

Ertesl giinti kap1 c;ahnd1. A~ag1da
k1 kom~u, Hilmi gelmi~ti. 

- Affedersinlz, slzi rahats1z ettim, 
diyordu, ben a~ag1 katta oturuyo
rum. Qoktanberi ziyaretinizde bulun
mak isterdim, bu bir vesile oldu. Zan
nederim satihk bir radyonuz vanm~ ... 
GOrebilir miyim efendim?. 

Ahmed Selim: 
- Buyurunuz... diyerek Hilmiyi 

salona aldl. Sigara, kahve ikram etU. 
Hilmi laf arasmda sordu: 
- Nerelisiniz efendim? 
Ahmed Selim gillmemek ic;in ken

disini zor zaptedlyordu. i~te kom~usu 
bu sefer ~tirilk tahtaya basm1~ti. <;iin
kil Ahmed Selim deniz i.istilnde blr 
vapurda dogmu~tu. 

Annesile babas1 bir i~ ic;in M1sira 
gitmi~lerdi. Birdenbire istanbula 
donmege mecbur olmu~lardi. Ahmed 
Selim annesile babas1 M1sirdan is
tanbula gelirlerken vapurda dog
mu~tu. i~te ~imdi Hilmi kendisile 
rnemleketli c;1kam1yacakti. Ahmed 
Selim bu hikayeyi ~i~man kom~usu
na anlatb. 

Hikftye bitince Hilrnl heyecan i~in
de sordu: 

- Aman dedi, Misudan istanbula 
gellrken vapurda mi dogdunuz? .. Ri
ca ederim t;abuk soyleyinlz... Hangi 
vapurda dogdunuz? 

Ahmed Selim dogdugu vapurun is
mini habrl1yam1yordu. Bir lsim uy
durdu: 

Esrarillisfenks isimli bir va-' 
purda ... 

Hilmi artik bilsbiitiin co~mu~tu: 
- Ne diyorsunuz efendlm? Ne di

yorsunuz? Ben. de aym vapurda, vali
dem M1sirdan Istanbula gelirken dog
mu~um ... Hatti deniz ustilnde dog
dugurndan gobek ad1m Bahri konu1-
mui;;... Fakat ben bu ismi kullan
marn... ~ayam hayret bir kyefiyet I 
dogrusu ... O halde sizinle memleket-
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Soldan aata: 
1 - Bir hiikfunet rejiml. 
2 - istlll:bal - Ayakkab1 malzemesinden. 
3 - Yunan adalanndan b1rl - Blr erkek 

lsml. 
4 - Ba~ma S gellrse tepsi olur - Nota -

~retle anllll}ma. 
5 - Bir tatll. 
6 - Gen~lik - Meyit. 
7 - Adi yemek kab1 - Karadenlz sahl

linde bir iskele. 
8 - Kabul - Kfi~Uk maltara. 
9 - Kfilhanbey - Duman borusu. 

10 - Eskl Adetler - yapmak. 
Yukar1dan a~ap : 
1 - <;ekici hassas1 olan. 
2 - Hlcnb eden - Ruh. 
3 - Kii!;;iicilk - Vapur demiri. 
4 - Yaslan. 
5 - Aktlhhk tashyan - ~etnret. 
6 - Tersl ormekten emirdir - Zevce. 
7 - ~art edah - Sonuna aT» gellrse 

ba.§ta gezen pis bOcek olur. 
8 - Eski dc~ll _ Tersl blr renk olur. 
9 - Ac1kh - Esna! cemlyeti. 

10 - Rasgelme - K1rm1z1. 
Ge~en bulmacamlZlD halli 

Soldan sata : 
1 - Harikulflde, 2 - Usul, Bilek, 3 -

Riyaziye, 4 - Av, Oamze~ 5 - Ey, Elak, 
Ar, 6 - Bak, Enayi, 7 - lbrik, Tcre, 8 -
Na ,Ley, 9 - Nalle, Ebe, 10 - Tilki, :l:rak. 

Yukandan a~lt : 
1 - Hurdebin, 2 - As!, Ya.bani, 3 -

Ruya, K. R., Al, 4 - ilave, Dik, 5 -
Lekel!, 6 - Ub!gan, Ye, 7 - Liyakat, 8 -
Alem, Yeter, 9 - De, Zair, Ba, 10 - Ekber, 
E§ek. 

Bu ak~am 
Nohet~i eczaneler 

~l4li : Asun, Taks!m: Kiirk!;iiyan, Fi
ruzapda Ertu~ul. Kalyoncukullukta 
Zafiropulos, Beyo~lu: istiklal cadde
slnde Oalatasaray, Tilnelde Matkovl~. 
Oalatn: Ok~umusa co.ddcslnde Doi:t
ruyol, Fmd1khda Mustafa Nall, Ka
s1mpa§a: Miieyycd, Haskoy: Sadik 
Akduman, Fatlh: Veznecilerde Uni
vers!te, Karagjlmrilk: Ali Kcmal, Ba
kirkoy: Hilftr: Sariyer: Asar. Aksa
ray: Cerrahp~da ~eref, B~lkta~: 
Halit, Fencr: Balatta Utlsameddln, 
Kumkap1: Asadoryan, Kilc;Ukpazar: 
Necati : Samatya: Kocamustafapa§a
da R1dvan, Alemdar: All Riza, ~h
rcmlni: Topkap1da NaZim, Kadlkoy: 
sog-iiUii~C41Jlede HulUsi Osm:::m, Uskii
dar: Ahmedlyc, Emlnonii: Bah~eka
p1da Mchmed Kaz1m, Heybelinda : To
mas, Bilyiikada: Halk. 

Ber rece acak ecsaneJer : 
Yenikoy, Emlrg~n. Rumellhlsan, Or

takoy, Arnavutk6y, Bebek, Beytoz, 
Pafabah!;e ve Anadoluhlsanndakl ec·· 
mneler her cece ac1kt1r. 

sENELiK 
8 AYLIK 

3 AYLIK 

1 AYLIK 

Tiirtlye Ecnebl 

aoo lrurut 2700 turu~ 

750 

400 

150 

• 
• 

1450 

800 
• 

Posta 1tt1hadma dahll olnuyan ecnebl 
memleketler: Seneli~l 3600, alt1 ayllti 

1900, ilc ayhitJ. 1000 kUrqtur. 

Adres tebdlll icln ylrml be, k~luk pu\ 
1ondermet llzlmdJ.r. 

~enal 17 - Kas1D1 3Z 
B. tmsa.k Oiinef O~le IklncU A.qam Yatsi 
E. 12,46 2,32 7,25 9,47 12,00 1,38 
Va. 5,27 7,12 12,06 14.28 16,U 18,19 

ldarehane: Bab1lll clvan Acunuslu.k 
sotak No. 13 

RADVOLiN . . . ·..:· , 
' . 

ile SABAH, OGLE ve AKSAM 
her yemekten sonra muntazaman di§lerinizi fir~alay1n1z 

Sahlfe 9 

· Di!iti KORSAN 
Tari ht Deniz Romani 

~---Yazan: iskender F. Sertelli Tefrika No. 196 ... =-__ ,,,, 

Muhasaran1n son giinlerinde Aryiis ( Di~i korsan ) 1 

sevmege ba~lam1~b. 0 ne garip bir adamd1 

imparatorun bir korkusu vardl: 
0, yerlllerin isyamm dil~iinilyor ve 
ooyle bir tehlike b~gosterirse, der
hal bastirabilmek i<;in sarayda giz
lice tedbirler al1yordu. Bizansta yer
le~n iznikliler imparatora korilko
rtine sadakat gosteriyorlar ve sur
lardan bir dakika bile aynlnnyor
larch. Surlardaki miidafiler muhasa
radan bezmi~lerdi. Arkalannda kam
~1 ve tazyik olmasa, goktan dagtla
caklard.I. impa.ratorun ~ehirde bir 
c;ok muhaliflcri vardl. (673 - 678) de 
be§ yil devam eden bilyiik arab mu
hasarasm1 hatirllyanlar: (fArab
lar kolay kolay yakanuz1 b1rak
miyacaklar! > iddiasm1 ileri siirilyor
lar ve tirnidsizlige dil~iiyorlard1. 0 
zamanki muhasarada (678) de Bi
zans imparatoru olan dordtincii Kos
tantin de i;;eh1i canla b~la mtidafaa 
ederek be~ yil dil~an kar~smda da
yanm1~b. Sekizinci Mihail be~ ayhk 
bir muhasara kru.·~15mda yllgmhk 
gosterecck ve Arablarla anl~maga 

te~bbils edecek olursa. gelecek ne
siller onu telin etmez miydi? 

imparator sekinzinci Mihail inad
c;.1 bir hilkiimdard1. Biltiin zorlukla-
1'1 yenmege ve Arablara kar§I oliln
ceye kadar gogils germege karar 
vermi~ti. 

* 
Veliahd Andronik ... 

Babasma dayanm1~ olan tecrtibe
siz ve havai rnc~rcp prensin hi<; bir 
kaygusu yoktu. Babasm1 bilyiik bir 
halaskar olarak tamm1~ti. Prensin 
ba~ka bir kannati daha vard1: Bizans, 
daima hac;.lllann olarak kalacakhr. 
Hi~ bir milslilman dcvletinin eline 
ge~miyccektir. Andronik bu inam~la 
y~1yor vc Araplann muhasarasma 
ehemiyet vermiyordu. Andronik c;o
cuk degildi.. y~1 otuza yakl~~ti. 
Boyle oldugu haldc memleket i~lerile 
hi~ de alakadar olmaz, zevk ve eglen
cesinden ufak bir feclakarhk bile yap
mazdl. Her gece hususi dairesinde 
c;engiler, rak.kaseler, muganniyeler 
sabahlara kadar ir;ip eglenir ve ak
~ama kadar uyurdu. Surlarda ve ~e
hir kap1lannda g~en harp sahnele
rinden ona bahsettikleri zaman, goz
lerini ugu~turarak giller: cBunlann 
hepsi birer rilyadir! > derdi.· Arapla
nn hiicumunu duydukc;.a: cKedilerin 
fillere saldm~1m seyi'etrnek c;ok eg
lenccli olur!, diyerek Araplarla alay 
ederdi. (Di~i korsnn) bile onun bu 
alakasizhg1m ve istihzalanm duymu~ 
ve Melik bin Nasire: c~u sersemden 
de - firsat bulursan - intikam alma
y1 unutma!> demi~ti. Melik bin Nasir 
saraya hulii.I etmeye muvafak olsay
d1, herkesten once vellaht Andronikc 
haddini bildirecekti. 

Melik bin Nasirin na~1 saray ka
p1smda halka te~hir edildigi gilnler
de, prens Andronik dairesine kapan
m1~, gozdele1i ve cariyeleriyle giiltip 
oyn~yor ve d1~~mya bile c;.iktmyordu. 

Sekizinci Mlhail askerlikten yeti~
mi~ bir hilkilmdar oldugundan, oglu
nun bu duygusuz1ugunu gordiik~e 

miiteessir olrnuyor degildi. Fakat, 
Andronik kadlnlara c;ok dil~kiindti. 

Babas1 onun bu temayillunti klram1-
yor, daha dogrusu oglunu <;ok sevdi
gi ic;.in kendisini istedigi gibi y~
rnakta serbes b1raklyordu. 

* Fida ... 
General Anivasm sevgilisi. Son gun

lerde, Latinlere hizmet ediyor diye, 
imparator tarafmdan bir ka~ kere 
zindana atillp tekrar affedilml~ ve 

' sarayda kalm.i~, intrlkac1, ~eytan ve 
c;ok gtizel bir kadln. imparatora: 
cDiinyada, ~ktan bilytik k11vvet yok
tur! > diyerek, kendisinl Bizansa an
cak bu kuvvetin baglad1gu11 s0ylil
yor. imparator Mihailin bu kadlna 
kar~ - her nedense - bir zaaf1 var. 
Seviyor mu? .. Aciyor mu? .. Korkuyor 
mu? .. Belli degil. Her halde, Anivas
la temas etrnesini istemiyor. IAtin 

prensligi Atinada, Bizansblar aleyhin
de ~ah~1klar1 bir zamanda, Atinall 
bir kadlnla general Anlvasm sevi~

mesi Bizans1 icindcn y1kabllir. impa:. 
rator bu tehlikeyi vaktinde sezmi~tir. 
Maamafih, Fidanm bilttin emeli Bi
zans sarayina girebilmekti. O ~imdi 
buna muvaffak olmu~tw·. General 
Anivas1 dii~ilnmilyor bile. 

* Anivas ... 

~airlerin, hakkmda destanlar yaz
d1gi, rnasallar dtizdtigil bir kahra
man. Yedikule cephesinde Araplarla 
c;arp1~arak, ~ehri Arap istllasmdan 
korurn~tur. Anivas, izniktenberi im
parator Mihaile bagh kalm1~, sadakat 
gastermekte devam etmi~ blr kuman
dand1r. Anivasm bir dilegi var: Fida
ya malik olmak:. Bunun i~in bekle
mege mccburdu. Muhasara bitince 
Fida iizerlnde toplanan ~upheler de 

elbette zail olacak ve Anivas sevgilisi
ne kavu~acak . 

* Teofilos ... 
Hali~ surlanm miidafaa ve muha

faza eden me~ur blr kumandan. 
Teofilos hakkmda yerlilerin ~oyle 

bir kanaati var: c:O, gi.iniln blrinde 
imparatoru tahttan devirecek ve 
kendisi onun yerine ge~ecek.> 

imparatorun Teofilosa Anivas ka
dar itimad1 yoktur. Fakat ona kar~1 
hi~ bir zaman bu itimaclslzllgm1 bis
settirmemi~tir. 

Teofilosun, biltiln ihtiraslanmn 
fevkinde goze ·c;arpan bilyiik bir me
ziyeti var: Vatan severligi. 

Teofilos ger~ek Mihaili Blzans tah
tmdan dil~i.irmek fikrindedir. Fakat: 
c~imdi s11-as1 degil. Bizansl Latinler
den yalmz o kurtarmad1. Bu i~ iki
rniz birden yaptik. Tahta o oturdu .. 
ben a~lkta kald1m. Onun oturdugu 
kadar, Blzans tahtmda oturmak be
nim de hakkund1r! > diyor. 

Teofilosun kadm1arla alakas1 yok
tur. Sefahate dil~ktin de degildir. O, 
Bizans imparatorlugunun smirla1'lm 
biiytitmek sevdasmda. Lakin ayni 
arzuyu sekizinci Mihail de gostermi~
tir. Arap muhasaraSI olmasaydl, Mi
hailin ordulan Sclanik civannda 
akmlar yapacak, Balkanlara, Make
donyaya dogn1 ilerliyecckti. 

Tcofilos ise Karadenizde akmlar 
yapmak, Pontos havalisini zaptcdere.k 
Bizans hududlanm geni~etmek isti
yor. Yerlilerin Karadenizde gozleri 
yok. Halkln bilyiik bir k1Sm1 Balkan
lara goz dikmi~tir. Herkes muhasa
ranm sonunu bekliyorlar. 

* Gtizel Daf ne ... 
Sekizinci Mihailin gozdesi. Saray

da blr 9ok a~klan var. Hatta prcns 
Andronik bile: cBamabm gozdesi ol
masaydl, Dafne ile evlcnirdirn! > di
yor. Dafnc, Fida gibi entirikac1 ve 
~ytan blr kadm degildir. Saf, tcrniz 
yiirekli, uzag1 gormek kabiliyetinden 
mahrum bir lozcagiz. imparator ge
celeri onunla bh·likte yemek yer, ona 
~iirler okur. Butiin kadm1ar arasmda 
yalruz onu koynuna al1p yatm1~hr. 

Mihail kadmlarJa yatmaktan korkar. 
Daine, kendi hesabma, hiikiimdann 
i~indeki bu korkuyu silml~tir. Bu 
yiizden, sarayda Dafneyi c;.ekerniyen
ler, onun ayagm1 kayd1rmak ve im
paratorun gozilnden dti~ilrmek ic;in 
akla, hayale Signuyan tuzaklar ku
ran bir c;.ok insanlar var. Bu tuzaklan 
kuranlann bir ~gu ~i.iphe yok ki 
saray kadmlandir. Dafne, kendisini 
devirmek isteyenlerl biliyor.. hi~ kim. 
se ile temas etmiyor. Dafnenin haya
tini koruyan, hizme~si zenci bir ka
dmd1r. 

(Arkasi var) 

( Y eni tarihi tefrikam1z 

TU RA Ki NA 
Yazan: iskender F. Sertelli 

~k yakmda n~e ba~hyacag1z. 



Sahife t o 

8/12/ 938 peqembe giinii 

Istanbul HA.llnde toptan eat11an Jat 
ineTfa ve sebze fiatlerl: 

En 8.§all En 7Ukan 
fl.a.ti flatl 

CJnsl Emsall Kl'. B. Kr. S. 
Saklzkaba~1 Kilo li - 20 -
Bakla. » 65 - 70 -
Dolmahk biber > 12 - 13 -

!livrt biber 11 15 - 16 -
Klr domatesi • 3 - 7 -
SI1'1.k doma tesi • B - 10 -

~eker fasulyesi • 17 - 18 -
Barbunya klrm1Z1 » 13 - 15 -
Barbunya. ye§il > 12 - 13 -
Lahana » 2 - 2 50 
p~~ • 200 4-
ispanak J1 2 50 3 50 
Bezelye » 22 - 26 -
KereViz kok » 5 - 8 -
Kereviz yaprak demet 2 - 3 50 
Ye§il salata 100 aded 25 - 100 -
Pancar demet 3 - 3 50 
Karnaba.har 
Maydanoz 
Taze sogan 
Kl.rlll.lZl tW1> 
Bayxr turpu 
Mii~klle Uziimu 
Siyah iizii.m 
Amasya elmas1 
inebolu elmas1 
Laz elmas1 

aded 5 - 15 -
demet - 50 - 75 

• 1 - 1 50 
.. - 40 - 65 
J) 1 - 1 25 

kilo 13 - 19 -
» 
» 
» 
)) 

12 -
12-
~-
6-

Ferik elmas1 
Gii.milijhane elmasi 

» 
» 

15 -
10 -

16 -
35 -
8-
9 -

25 -
15 -

Ingiliz (Tarakh) 
Inebolu a.rmudu 
Ankara armudu 
Ayva 
Kestane 
Nar 
Muz 
Mu§mula 
Ce viz 
Kuru incir 
Balkakagl 
Kestane kabag! 
Agac; kavunu 
Yerli limon 
Ecnebi limon 
Portakal: 

elmas1 » 8 - 12 -
» 4- 5-
» 25 - 30 -
» 6 - 15 -
» 5- 9 -
)) 7- 11 -
)) 60 - 140 -
)) 2 - 3-
» 15 - 25 -
)) 9 - 16 -
)) 5- 6 -
)) 3- 4-

aded 3 - 6 -
100 l) 200 - 300 -
100 J) 150 - 175 -

,, Dortyol 36 hk sandlk 350 - 375 -
325 -
280 -
175 -
150 -
400 -
300 -
260 -
275 -

• » 64lilk » 300 -
• » 80 lik l) 250 -
» l) 100 liik 
• )) 150 lilt 
» Alanya 30 luk 
II )) 64: liik 
• JI 8() ilk 
• D 100 }Uk 
ll Fenike 96 hk 
• • 160 Ilk 
u » 200 llik 

Mandalina: 
» Dortyol 100 liik 
11 Alanya 100 1 iik 
, Rize 100 liik 
.. Fen.lke 100 liik 
11 Bodrum 100 lilk 

11 150 -

• 140 -
» 380 -
)) 280 -
J) 225 -

• 250 -
)) 350 -
J) 400 -

• 440 -

)) 200 -
)) 225 -
» 90 -
JI 250 -
JI 260 -

360 -
420 -
450 -

240 -
300 -
100 -
300 -
275 -

En saglam 
En Ucuz 

Hesap defterlerini 
AK~AM matbaas1nda 
bulacaks1n1z. 

* 
Y evmiye def l erleri 

K risa defterleri 
Defteri kebirler 

M uavin delterler 

* 
En iyi cins kaada bas1lm1§ 

ve tngiliz prese kartonu ile ciltlen
mi~tir. 

Fiye tler 

200 sahifell 140 - 160 k~ 
300 • 175 - 200 • 
400 • 250 - 275 .. 

!I /nhisarlar U. Miidiirliiliinden : 
I - idaremizce temin edilen kamyon araba mll§ambalarile torba mu

§ambalarmm dikim i§i pazarllk usulile eksiltmeye konmu§tur. 
II - Pazarllk 20/ XII/ 938 tarihine raslayan salI giinti saat 14,30 da Ka

bata§d~ levazrm ve mtibayaat §Ubesindeki alnn komisyonunda yapllacakttr. 
II.£ - §artnameler her gtin sozti gecen §Ubeden ahnabilecegi gibi diki§ 

ornegi ve diki§ vaziyetide gorillebilir. 
4 - isteklilerin pazarh.k i.;in tayin edilen gti.n ve saatte % 7,5 gi.ivenme 

paralarile birlikte yukanda ad1 gecen komisyona gelmeleri Han olunur. (8834) 

* Muhammen bedeli % 7 ,5 te- eksilt-
beheri tutar1 minat1 menin 
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. §ekli 

C in si Miktan saati 
Elbise ve kas.Ket 195 tak1m 21.- 4095.- 307.13 ag1k 14-
Palto 69 adet 15.- 1035.- 77,72 ag1k 14,30 
iskarpin 213 gift 4,10 873,30 65,50 pazarhk 15 

Idaremizin mtisdahdemini i<;in yukarda cins ve miktan yaz1h ii<; kalem 
e§Ya numune ve §artnameleri mucibince hizalannda gosterilen usullerle sa
tin almacakt1r. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizlarmda gosteril
mi~tir. 

III - Eksiltme 15/ XII/ 938 tarihine raslayan per~embe gi.ini.i hizalann
da yazI11 saatlerde Kabat~ta Levazun ve mubayaat ~ubesindeki allm komis
yonunda yap1lacaktir. 

JV - ~artnameler paras1z olarak her giin sozii ge<;en ~ubeden almabile
cegi gibi nti.J.nunelerde goriilebilir. 

V - 1steklilerin eksiltme i<;in tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 gi.i
venme paralarile birlikte yukanda ad1 gei,;en komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (8662) 

* I - idaremizin Pa1,iabah<;e miiskirat fabrikas1 i<;in &artnamesi mucibince dart 
adet altta.n siirme araba ile lOOXllO ebadmda 20 adet platform a<;lk eksiltme 
usulu ile satm almacakt;r. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 900 lira ve muvakkat te
minat1 67,50 liradir. 

TII - Eksiltme 21/ XII/ 938 tarihine raslayan car~amba glinii saat 14 de 
Kabata§ta Levaz1n1 ve miibayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda yap1lacaktir. 

IV - Sartnameler her gUn parasiz olarak sozii ge<;en §Ubeden almabilir. 
v - EksiltMeye i§tirak etmek istiyenlerin fiats1z fenni tekliflerini tetkik 

edilmek tizere ihale giiniinden bir hafta evveline kadar inhisarlar Umum mti
durltigii muskirat fabrikalar §Ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabuliinil mu .. 
tazamrmn vesi.ks. almalan lazundlr. 

VI - isteklilerin eksHtme icin tayin edilen gun ve saatte % 7,5 gilvenme 
paralarile birli.kte yukanda ach ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur. (8712). ,,.. 

I - idaremizin Izmir tiitiin fabrikasmdaki bantl1 tefrik masalan icin 
§artnamesi mucibince behe1i yanm beygir kuvvetinde (3) adet rediksiyonlu 
motor pazarllkla satm almacaktir. 

II - Hepsinin muhammen bedeli (400) lira ve muvakkat teminat1 30 

liradir. 
III - Eksiltme 23/ 1/ 939 tarihine raslayan pazartesi giinu saat 14 de 

Kabata§ta levazrm ve miibayaat §Ubesindeki allm komisoynunda yaplla
caktir. 

IV _ ~artnameler paras1z olarak her giin sozu gegen §Ubeden alma-
bilir. 

V - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyenle1in fiatsiz tekliflerini ihale giiniin
den en az bir hafta evveline kadar inhisarlar ttittin fabrikalar §Ubesine ver
mcleri ve tekliflerinin kabuli.inii mutazammm vesika almalan IaznndJ.r. 

VI - isteklilerin pazarhk icin tayin edilen glin ve saatte % 7,5 giivenme 
paralarile birlik:te yukarda ad1 ge!;en komisyona gelmeleri ilan olunur. (8968) 

Istanbul telefon miidiirliigiinden 
1 idc:ire ihtiyac1 i~in 250 adet kurslu ve 250 adet k:urssuz kombine telefon 

makinesi tniibayaas1 kapall zarfla eksiltmeye konulm.U$tur. 
2 - Muhammen bedeli 9500 muvakkat teminatl 712,50 lira olup eksilt

mesi 23/1/ 939 pazartesi gi.ini.i saat 15 de mtidtirliik binasmdaki satm alma 
komisyonunda yap1lacaktir. 

3 - istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile kanu
n1 vesaiki muhtevi kapall zarflanm o gun saat 14 de kadar komisyona vere
ceklerdir. 

4 - ~artnameleri her giln levaznn amirligimizde gortilebilir. (8989) 

Yaln1z blzde degil, bUtUn dUnyada: 
Turk ~ekerciliginin semboli olan muessese 

ALi MUHiDDiN 
HACIBEKiR 

Merkezi: Bah~ekap1, ~ubele1·i: Beyoglu, Karakoy, Kachkoy 

,_i _____ ,' 0 • suphi $enses ' 1 Otomob·11 T·1car I 
I 

idrar yollart hastahklan miiteliasslSl I e 
AK$AM Beyoglu YlldIZ slnemas1 kar§1s1 Lekler J 

apartiman. Fakirlere parasiz. I TU rk Anon i m 
Tel. 43924 * 

MATBAASI · Fatih sulh ikinci hukuk hiikimliglnden : $1rketi 
Arap Abdullah Hadi : Meyvah~ta Mey- 9 Mart 1938 tarlhll fevka18.de heyeti 

Rota tif makinelerinde 
resimli ve re nkli gazete 
ve m ecmualar1, basin ade
di yi.iksek risale, kitab ve 
her nevi matbua lar1 en 
temiz §ekilde en ehven 

. ~eraitle basar. 

* 
Devamh i§ler i<;in h ususi §era.it 

tesbit edillr. Fazla tafsilat i!;in 
matbaa idar~sine milracaat. 

Telefon: 20497 , ______________ _, 
-ZAYI - 337 senesi Vefa. sultanisi se

ltizlnci suufmdan 247 No. ile alcligun tas
diknameyi zayl ettim. Yenisini alacagun
dan eskisiniu htikmii yoktur. 

ismail Og. Ne!}'et Eray 

vaho§ dahlinde Bo~azi~l Nihayet kap1da um.um.lye toplantlSlD.da $irket sermaye-
25 yaz1hanede Mecit karde~i. sinin 100,000 liradan 250,000 liraya tezyid 

Mehmed Sadik vekili a.vukat $iikrli ve iblagm1 ve bu suretle ihrac edllecek 
Gtirley1~m mahkemenin 937/ 82 n umarall yeni hlsselerJn ~tiras1 sahip olduklar1 
evrakile Siileymaniyede §emseddin ma- hl.sse m1ktan nlsbetinde riii;hanla., :;>irke-
hallesinde Harem soka~da. 25 numaralt tin mevcut hisse sahlplerine tahs1sine k u-
m ukaddema kirac1 olarak oturduitunuz rar verilm~ olmakla, hak:k1, riic;hanlanu 
evin 19/ 6/ 936 tarihlnde tahllye etmeniz kul.lanarak yeni hlsse i§tira etmek iste-
\i.zerine mezkur ev kirasmm 280 lirarun yenlerin hisselerini hamilen Birincikanun 
faiz ve ucreti vekaletle masanf1 muhake- 1938 aymm 24 tine kadar l?irketin Merke-
meni.11 tahsili i9in aleyhJnize ikame olu- zine mtiracaat etmeleri Iiizumu ilan olu-
nan alacak davaSlO.lil gi.yabmizda icra nur. 
k1lman duru§ma sonunda: Meballgt. miid-
deabihden lk1 yiiz elli iki liranm miidea.
aleyhten tahsiline temyizi kabil olmak 
tizere 1 ilk kanun 1937 tarthlnde karar ve
rilmekle Ba§kiltip ihbarnamesi maka.mma 
kaim olmak iizere mahkeme kararile on 
be§ gtin miiddetle llan olunur. M. 1872 

ZAYi - Kadlkoy ikballye Kuyulu so
kak 3 ve 5 numarall binanm bulund~ 
arsanm senedinl 4112/938 tarlhinde kay
bettim. Yenlsinl alaca~dan eskisinln 
hii.kmu olmad1guu blldiriJ:im. 

Omer 

TUrkiye yUnlU dokuma 
ve YVN iPLf Gi FABRiKALARI 

ANONiM ~1RKETiNDEN: 
Birinci Vakil harunda icarumz al

tmda bulunan 40 numarah odayi 
devren kiraya verecegiz. Arzu edenle.. 
rin ~lrketimize mi.iracaatlan ilfln 
olunur. 

9 KAnunuevvel 1938 

Kapah zarf ile ekslltme iJan1 
Bursa C. H. P. II Ba,kanbg1ndan 

1 - Bursa Ciimhuriyet alaninda in§a edilecek Halkevt binas1 inpati
mn bir klsm1 tediye §artlannda ve milddet meselesinde yap1Ian tadillt tlQ)a
yisile yeniden eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Muhammen ke§if bed.ell 70,000 lirachr. 
3 - Bu i~e ait sartname ve evrak sunlardJ.r: 
A - Eksiltme §artnamesi 
B -- Mukavele projesi 
C - Hususi. fenni mall §artname 
D - Kesif hulasa cetveli 
E - Projeler 
F - Baymchrllk i§leri genel ve yap1 i§lerl fennt §artnameleri. 
i stiyenler bu evrak1 (350) kUIU§ mukabilinde C. H. P. Sekreterllginden 

alabllirler. 
4 - Eksiltme 19/ 11/ 938 tarihinden itibaren bir ay miiddetll olup 19/, 

12j938 tarihine miisadif pazartesi gi.inil saat (15) de Bursa C. H. P. binasm
da ba§kanllk odasmda ihalesi yapllacaktrr. 

5 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
6 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin 4750 lirallk muvakkat teml

nat vermesi, iigiincti maddede yazill evrak1 kabul ve imza etmesi ve a§ag1da
ki vesikalan haiz olup gostermesi lazrmdll'. 

A - Ticaret odasma 938 senesine kayitlJ. bulunduguna dai".r vesika 
B - Nafia mtidiirli.igiinden almm1§ bu i§e girebilecegine dair ehliyet 

vesikas1. 
c - Miiteahhidin i§ ba§mda mesuliyeti f enniyeyi haiz bir yiiksek mii

hendis veya m1mar bulundurmasm1 taahhi.it eder vesika. 
7 - Teklif mektuplan 4 iincti maddede yaz1l1 saatten bir saat evveline 

kadar, C. H. P. ii Ba§kanllgma makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gonderilecek mektuplarm dorduncu maddede yaz1h saate kadar gelmi§ olmaSl 
ve ch§ zarfm mti.htir mumu ile iyice kapat1lm1§ olmas1 13.z1mdll". Postada VU· 

kua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (8793) 

S1hhat ve i<;timai muavenet vekaleti 
Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlugunden 

Ankarada umum mildiirliik binas1 bah~esinde yaptml~cak olan beton 
yol ve kanalizasyon ill§aat.nin: 

1 - Ke§M bedeli (16116) on alti bin yuz on alt1 lira (70) yetmi§ kurll§
tur. 

2 - Eksiltme kapall zarf usuliledir. 
3 - Muvakkat teminat (1208) bin iki yti.z sekiz lira (75) yetmi§ be~ 

kuru§tur. 
4 - ihale Ankarada umum mildti.rltik satm alma komisyonunda 26/ 12/ 

938 pazartesi giini.i saat on birde yap1lacaktir. 
5 -- Teklif mektuplan ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 

mukabilinde komisyona verilmi§ olmasi lazrmdlr. 
isteklilerden kanunda gosterilen §artlar aranmakla beraber yapt1g1 en 

biiyiik i§in bedeli (10,000) on bin liradan 8§ag1 olmadlgma dair de vesika ara
nacaktrr. 

~artname ve planlar 81 kuru~a Ankarada umum miidi.irli.ik ayniyat mu
hasibi mesullligtinden istanbulda - i:stanbul Liman sahil s1hhiye merkezi ba§ 
mtidtirlligtinden ahnacaktir. {8942) 

TURK HAYA KURUMU 
26 NCI TERTiP 

BUYUK PIYANGOSU 
lkinci ke,ide: l l/Birincikanun/938 dedir. Biiyiik 

ikramiye: 45 ,000 liradir ..• Bundan hatka: 15.000, 

12,000, 10,000, lirahk ikramiyelerle (20.000 ve 
10.000) lirahk iki adet mukifat vard1r ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak i§tirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Sb 

I de piyangonun mes'ud ve haht iyarlan arasma girm~ olursunuz. 
_ ...... ________ _ 

Istanbul C. Muddeiumumiliginden 
ttskiidar adliye binas1 in§aatJ. kapall zarf usulile eksiltmeye konulmu§

tur. Bede! ke§if 54452 lira 40 kuru§tur. Muvakkat teminati 3973 liradJ.r. Mu
kavele hususi ve fenni §artnameler proje ve ke§if hul§.sasile buna mtiteferri 
dig'cr evrakl gormek istiyen tatil gtinlerinden maada her giln istanbul Sir
keci A§ir efendi sokak 13 numarada adliye levazun dairesinde gi:irlilebilirler. 

Eksiltme 27/ 12/ 938 sall giinii saat 15 de adliye levazun dairesinde yap1-
lacakt1r. istekliler teklif mektuplanm ve en az 40,000 lirallk bu i§e benzer 
i§ yaptlklarma dair idarelerinden alml§ olduklan vesikalara istinaden istan
bul vilayetine eksiltme tarihinden 8 gUn evvel miiracaatla almacak ehllyet 
ve 938 yllina ait ticaret odasi vesikalar1ru havi kapall zarflan eksiltme giinii 
olan 27 / 12/ 938 sah gi.inii ihale saatinden bir saat evveline kadar satm alma 
komisyonlugu reisligine numarah makbuz mukabilinde bizzat vermele1i ve 
yahut ch§ taraf1 mtihi.ir mumile kapat1lm1§ ve ismile ac;lk adresinin ve hangi 
i§e ait oldugunun yaz1Imas1 §artile ayni saate kadar iadeli taahhiitlU olmak 
uzere mektupla gondermeleri Han olunur. (8848 

T. C. Ziraat bankas1 Adapazan ~ubesinden 
Ak§am gazetesinin 12/ 11/ 938 tarihli niishasmda :re 13 tincil sahifesinde 

gayri menkul sat1~ ilanmda borglulardan Nazif oglu Ibrahim e§i Dervi§e ve 
oglu Siileyman ve klzlan Hayriye ve Fahriye ve Fethiye ve Zehraya ait 92,744 
metre murabbai tarlanm umumi karara gore muhammen k1ymeti 5050 lira 
oldugu halde sehven 2025 llra olarak ya.zllnu~ oldugundan keyfiyet tavzihen 
ilan olunur. (8~52) 

Bayan Daktilograf aran1yor 
Tiirkc;eden Frans1zcaya ve Almancaya terciimeye muktedir ve yazi 

makinasma bihakkm vak1f bir bayan araruyor. Talip olanlarm tercumeyi 
hallerlle §imdiye kadar c;all§m1~ olduklal'l yerlerden alman .hizmet vesika
lan ne teklif et~ikleri maa§ nisbetini gosterir bir teklifin Istanbul posta 
kutusu 693 numaraya acele bildirilmesi. 

. -
KultOr Bakanllg~ erkek terzilik 

okulu direktorlugOnden: 
1 - Okulumuzun giindiiz klsmma muhtelif sebepler dolay1sile devama 

:imk8.n bulam1yan terzi usta ve kalfalan ile bic;ki og'renmek istiyen bay ve 
baya.nlann kadm ve erkek bic;kilerinde makastarllk yapabilecek kudretta 

yeti~meleri ic;in AK~AM Bi<;Ki KURSLARI a<;llmll?tlr. 

2 - Tedrisat gee; saatlerde bal?lar ve paras1zd1r. Ya.c;; ve tahsil ~erai.Jii 

herkese ~ok milsaittir. Fazla izahat icin Okula b~ vurulmas1. «8797> 
Direktorliik Adres: Divanyolu. Tel: 22480 
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Kab1zl1k On binlerce 
)d.,t memnu

niyetle 

MAZON kullamyor ve tavsiye ediyor. KABIZLJ(';I defeder, HAZMI diizeltir. M1DE ve 

BARSAKLARI ~t1r. Vilcude ferah hk verir. HAZDISIZLIK ve EK$IJ(Jt 
giderir. Almmas1 gayet latiftir. MAZON isim ve HOROZ markasma dik.kat. Meyva TUZU 

Ne den 
r A • • , /"1sp1r1n .. 

<;unku ~SPIRiN seneler-.. '• 
denberi. her turlu sogukali. 

~ 

ginlaklarina ve agnlara kar~1 
I 

tesiri ~a~maz bir ila~ oldugunu 
lsbaf etmi~tir. 

A S P I A I N in tesirinden 

emln olmak i~in Hafen ~ marka-CV 
.5'"'! dikkat. 9diniz. ~ 

~~~ 

Devlet Demlryollan ve LI man Ian 1,1etme 
Umum ldaresl llAnlar1 

llilteahhidinin teahhiidilnii ila edememesinden dolayi namma milbayaa edi
lecek olan 22000 llra muhammen bedelli llSttk malzeme 16/1/1939 Pazar
tesl gQnft saat 15,30 da &9lk e'kslltme lle Ankarada idare binasmda satm ah
pacaktir. 

Bu tfe girmek lstlyenlerin 1650 lira.bk muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettlfi veslkalan hamilen tayin olunan gilil ve saatte komisyon reisliginde br 
1DnmaJan lbu:ndlr. 

filartnmeler paraslZ olarak Ankarada Malzeme dairesinden, HaydarpBfada 
S'eselUlm ve sevt teflllinden dailt.llacaktlr. (8726) 

• * Muhammen bedeli 6230 lira 40 ~ olan 2000 kilo taranm1~ kenevir, 
IOO kilo lngUiz slclmi, 2200 kilo muhtelif ebatta kenevir ip, 1800 kilo kat
nnh kenevlr 1p, 200 kilo kalafat ipi ile 1200 kilo muhtellf cins halat 13/12/ 
138 1811 gilnil saat 15 de Haydarpqada gar binasl dahillndeki komisyon ta
ratmdan tapah zarf usum ile satm almacaktlr. 

Bu fie gtrmek 1stlyenlerin 467 lira 28 kuru§luk muvakkat teminat ve 
bnunun tayin ettili vemkalarla tekllflerini muhtevi zarfiann ayni giin saat 
14 de kadar komisyon relaliiine vermelerl JAZHnchr. Bu 1§e alt prtnameler 
biisyondan pa.raSIZ olarak tfaA1tlllnaktadlr. (8594) 

* Muhammen bedell 47700 lira olan sekiz kalem kazma, kiirek, yaba ve tir-
zmlrlar 19/1/939 perfelllbe giintt sa.at 15,30 da kapall zarf usulti ile Ankarada 
ldare bfnannda satm almacaktir. 

Bu 1fe girmek istiyenlerin (3577,50) lirahk muvakkat teminat lle kanu. 
mm tayin etQA1 vesikaian ve teklifierinl ayni giln saat 14,30 a kadar komis
JOD reLsllgine vermeleri llzunchr. 

~nameler 230 klll'Uf& Ankara ve Haydarpqa veznelerinde satilmakta. 
\tu'. (8809) 

Turkiye pamuklu dokuma 
ve pamuk ipliii fabrikalan anonim 1irketinden 

Kayseri Bez fabrikanuz mamullb 12 ve 16 No. h tek kat iplikler qa
lidald fiatlardan Kayseride vagon tesl1m §artlle satwnaktadlr. istiyenle

rln fabrikaya veya !stanbula ~irketimiz merkezine miiracaat edebilecekle· 
rlni blldiririz. 

11 No. tek kai (Vater) Pakedi '15 kurut 
16 » l. » (Vater) » 480 » 

Ziraat vekaletinden 
Hayvanlarm uyuz hasta11klan milcadelesinde lmllantlmak ilzere Gal· 

ftllize ~ mamftl c50> adet uyuz banyosu kapal1 art usulile satm ah· 

aacaktu'. 
Banyolann beherlnin muhammen flyab c200> Ura, c50> banyonun mec

muu 11yatl dO,OOCb llra, muvakkat t;emtnat c'150> llradlr. 
Banyolann plAn ve p.rtnamesi parasiz olarak VekAlet Levazun Mu

dilrliliiindm altnacaktll'. 
1hale 20/12/938 tarihine miisadil Bah gttntt saat 15 de VekAlet 8atmal· 

111& komisyonunda yepllacaktlr. 

Taliplerln t.emtnat mettublan veya makbuzlanm ft c2490> sayih kanu
nun 2 ve 3 Unctt maddelerinde yaz1h ftSikalanm havi kapab zarflanm 
mezk1lr tarihte saat 14 de kadar Satmalma Komisyonu B&fkanbfma tes
Um etmelert ve saat 15 te tomlsyonda bazu' buI11nmaJan. c4883> c85'18> 

YQksek lktisat ve ticaret mektebi mQdQrlQfOnden 
Mektebimlz lralortferleri i~in allnacak 50 ton krible maden kfunt1r111halesi 

uzatllmiF. thale 12/12/938 pazartes1 giinft saat H de Sultanahmedde 
Ttcaret mektebi binasmda yapllacaktlr. Muhammen bedell '150 llrachr. Tallple
rln muvakkat temtnat ak~eaini yiiksek okullar saiJpnanhlma yabrarak ihale 
pilnde mektepte eksiltme M>misyonunda bulunmalan llln olunur. (8883). 

Parker Vacumatlc kaleml kullananlar 

ONUN ASRIMIZIN BIRICiK KALE.Ml 
OLDU(#iUNU iTIRAF EDERLER 

I I 

1"9 Ne•-Yer\ bey•lmilel faannda ehnm •• kiirre 
• yan••D diiDJ991DI • te...U ediywlar. 

Het raz• razan1 mOkemmelen 
tatmln eden blr kalem 

Onu kullanan binleree lciti, mu· 
har oldafu bu rafbetin yerinde 
oldutuna bak veriyorlar. 

Onun f(lzel daeni, inceltilmif 
teldi, teff•f hamesi, f azlabt••t 
m&relclceb alma kabiliyeti, q1n· 
au albn ucu, Parkerin patenti 
o I a n milreklr.eb alma tertibab 
daima talcdir edilen meziyetlerdir. 

Onan aiy~h 1edf'f v e lr.ehri· 
'bardan yap1lm1t pyet :zarif tek· 
!I, 14 ayar balia albndan ucu, 
acun tepeaindelr.i •••nmaz oamir· 

diumu, doldurma tertibabndaki 
k u 11 a n 1 f ve mtikemmeliyetine 
diter bi~bir kalem rakib olamu. 
later binlerce labile kitab yua· 
n1s, ister yalnu: imza Minis o 
aizi yan yolda birakauyan bakiki 
ve sad1k bir d08ttur. 

Miiteeeltel giizellik.lerin tim.aat• 
olan Parker V acumatic kalemle· 
rini Ir. u 11 a n 1 n 1 z • Onun OK 
f e Ir. I i n d e Ir. i urif lr.lipei ve 
PARKER VACUMATIC keli· 
mesine dikkat ediniz. 

11M1n MlrlUllll, 11 .... 1 'Parler 
,..n... .......... 11 ..... . 
111a1,.,,... ••1•r•tt1 ........ J&J) VACVMATl'C~ " .. , ..... ........ . 

P'IATLA"' 

10-12,50-15-17,50-20 T. L. 

Umum1 acente 
Klllilw llAMDI, llTUIHA•I...... I. alllTITI HIH 

'!.. .......... ....... ... • ...... llllfll, .,,..,., ....... 11111 

~':fluu:a 
110 .. aKK•P 

~~ .. 

cE£~m~-
....... 111 .. ,., ••• 

1r111,. ...... 

oksUrenlere KA TRAN HAKKI EKREM 
T. C. ZiRAAT D.&l\TK.&SI 

Kurulu1 tarihi: 1888 
Sermayesl: 100.000.000 TUrk llras1 $ube ve AJans adedJ 282 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BIRIKTIRENLERE 28.800 LIRA IKRAMlYE VERECEK 
Z11'1at Banlramnda tumbaral1 ft lhbarm tuarruf heab1armda 

~ecet tur'a Ue apfJdald pllna g6re lkramlye dalitilacattu: 

4 Adet l.000 Lirabk 
4 • . 500 • 
4 • 250 •. 

40 • 100 • 
100 • 50 •. 
1~ • ~ • 
160 • ; 20 • 

DIKKAT: Besaptanndald paralar b1r aene ~ IO~ apt& 
lUrde " 20 fazlallle verllecektti. · 

ltur'alar senede ' ... l .,.., 1 Blrlncl Una, 1 Mart ft 1 llMlna 

40001.ira • • 

2,000 • 
.1,000 • 
4,000 > 
1,800 • 
~,aoo >; 

3,200 • 
dilfmeyenlere 1kramtJe 9lkc:bil tak· 

&arlblerinde ~-
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HAYAT ; HEYECAN ve NES'E iLE KAiMDiR. 
Ooktorlanm1z tasdik ederler ki hastallklanm1z1n ~ogu rehidir 

Zaaftan, cesaretsizlikten, korkudan, meldukoliden, iimitsizlikten dogar. Mentei 
ise kans1zhit meydana getirdigi durgunluk dedigimiz heycansizhk ve ne1esizliktir. 
Bugiin hastaneleri bo§altacak yegane ila~ da budur ! Heyecan ve ne1e •.• 

Bir hastaneye gidiniz, hastalann elemlerini, endi§elerini giller bir yilz ve itimatla kaldmmz, yani durgun ve 
yorgun kanlanm harekete getiriniz; derhal yataklanndan kalkarlar, evlerine ko§arlar. l§te insan makinesine 
maddi ve manevi bu kudretleri vermek hayatI saadetlerle ge!;irmek, her te§ebbils ve azimde muvaffak olmak de· 
mektir. Bu da mevsim degi§tirmelerinde kamn kmmzi yuvarlac1klanm tazeleyip ~ogaltmak ve tabii bir §ekilde 
harekete getirmekle olur. Bu yliksek kudreti sizelere, ancak; 

Kan, kuvvet, iitah 1urub~ temin eder. Fosfarsol; tath bir i§tah verir. Kani, kuvveti, 
~ogaltir. Zeka ve haf1zayi parlat1r. Gormek, korkmak, ititmek hassalar1n1 artbr1r. 
Sinir ve adaleyi saglamla§brarak uykusuzlugu ve fena diitiinceleri giderir. Mide ve 
barsagi tenbih ederek, muannid inkibazlar1 ge~irir. Bel gev1ekligi ve a demi iktidarda 
biiyiik rol oynar. V elhasil, insan makinesine laz1m olan biitiin kalori ve ener jiyi vere· 
rek, hayab ne§e ve heyecan i~inde ya§ahr. 

FOSFARSOL'u diger mukavvi ila~lardan ayiran batlica hassa: Devamh bir surette kan, kuvvet ve ittiha temin etmesi ve ilk kullananlarda 
\\\\.... bile azami-bir hafta i~inde tesirini gosterm~. -~e saghk vekaletimizin resmi miisaadesini haizdir. 
~ Her eczanede bulunur. --"""'=-"-----~- ----~--=--~~ 

Daima yenilik 
Yenl Postane kar!j1s1nda 

Kundura matazas1 

Mevsimin en 11k ve saglam modellerinin gelmif 
oldugunu say1n mii1terilerine hildirir. Tl. 23396 

lstanbu I belediyesi merkez hal .mudurlugOnden 
Hal 133 No. da kavun karpuz ticaretile i§tigal eden ~il.krfi Bussah bura

daki faaliyetini tatil etml§ oldugundan idaremizdeki bulunan teminati iade 
edilerek ili§jgi kesileceketir. MezkUr sergiden alacakh miistahsU varsa evra
kl miisbitelerile birlikte nihayet 8/1/939 tarihine kadar idaremize miiraca.. 
atlari ilan olunur. (8949) 

Z E N TH 
En eski ve halihazirda en 
mutekamil ve diinyamn her 
ta.rafmdan en fazla axanan 
radyodur. Yalruz Beyoglun
da B A K E R magalarmda 

sat1lmaktadlr, 

I 

Kendine beyhude yere eziyet ediyor 
GRiPiN 

varken 1zt1rab cekilir mi? • 

BAS, DiS 
agrdar1. 

ve ii~iltmekten miitevellit biitiin 
agn, SIZI, sanctlara nezleye, ro

matizmaya ~ 

Ka$elerini tecrUbe edlnlz icab1nda 
gUnde 3 ka$e allnabilir 

ismine diklmt. Taklitlerin.den sakuumz ve Gripin yerine ba~ka bir 
marka verirlerse ~ddetle redded.iniz. 

Her tilrlti yamklar1, kan i;1banlan, tra§ yaralan, meme iltihaplan ve 
~atlaklan, koltuk altI 91banlan, dolama, akneler, ~ocuklann ve biiyilk· 

lerin her tiirlU DERi iLTiHAPLARINI 

EN CABUK ve EN EMiN BiR 
SURETTE TEDAVi EDER 

Vi'ROZA 
• J 

Bir giizelHk kremi degil, bir r;ok fenni ara§tirmalardan sonra miltehassis
lar tarafmdan istihzar edilmi§ slhhl ve faydall bir cild merhemidir. 

0KS0R0K ~URUBU 
«Sirop Pectoral» 
Eski ve yeni biitiin oksiiriikleri 

ge~irir, balgam soktiiriir, bron§lan 
temizler, nezle ve gripten korur, 

gogiisleri 7.ay:Lf olanlara bilhassa 
~yam tavsiyedir. 

iNGiLiZ K.ANZUK ECZANESi 

Beyoglu istanbul 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumi ne~riyat miidiirii ~evket Rado. 
Akpm Matbaasi 


