
KIRK YIL 
BUyUk edib Halid Ziya 
Ut;akhgilin be' cidlik 

nefis blr eseridir. 

Her Kitabctda bulunur 

oziilmemi, 
eseleler 

e~en aym otuzuncu giinii lta-1-
. yan meclisinde bir hadise olmu§• 
tu. Bir taktm meb'uslar, Hari· 

e N azmnm nutkunu dinlerken hep bir· 
e ayaga kalkarak, koro halinde: 

F ~ans.adan §U~asim, burastm iste· 

.. 
iye bagumt§lardt. 
adisenin akisleri butun dunyada 

ba gibi patlamJ§h. 0 giin, F ransanm 
nda bir umumi grev tehlikesi de var
Memlekette kan§tkhk ~tkhgl takdirde 
"yet ~ok fena olacaktt. Ba§'IDuharriri~ 
bur ada yazdt: 

F ransamn ba§ma gelen biitiin ko· 
kler, i~ nizammt yoluna koyamama· 
an oluyor. F rans1z efkan umumiyesi, 
ini bugiinkii diinya §artlarma uydu· 
zsa, Avrupada emniyetli bir muva-

ye kavu§mak hi~bir zama'l !T'ijmki.in 

tyacakttr. 
edi ve ilave etti: 
· Milli birlik havastm yaratan, ekse
dt§ amillerdir. Y abanct devletlerden 

bu tehdid sesle~i. kimbilir belki de 
fikir birliginin te§ekkiiliine yar-

~decektir. 
· teki Le Temps gazet«:sinin de 

· bu yazt hadiseleri iyi tahlil 
rdu. Grev hadisesinin tehlikesiz at

dan sonra, s~gh sollu biitUn 
gazeteleri §iddetle italyaya -mu

etmege ba§ladJlar. Hariciye Na-
onnet, kuvvetli bir nutuk soyledi. 

hiikumeti de, meclisteki koro par
resmi ~rkestra ile 'alakast bulun· 

bunun program harici bir§ey 
bildirdi. Fa kat Rom a matbua

uslarm ~lkardigi giiriiltiiyii benim
; onu devam ettirmekten. geri kal

. 1ki memleketin matbuah ~rasm
agtz kavgast boylece siiriip gider· 

Mussolini'nin Sardenya adasmda, 
Ian' bir §ehrin kii§ad merasimin· 
bir nutuk soyliyecegi duyuldu. 

dikkatler oraya toplanmt§h: 
Acaba Du~e ne diyecek? 

bir§ey demedi. Sadece, italyan 
umumi vastflannt sayarak boy

milletin her zaman ve herkese kar§t 
igmeden, dik bakabilecegini soyle-

ini'nin nutkundan sonra, ftal
atbuatmda nisbi bir siikunet ba§la
F akat F ranstzlar, hala ate§ piis

devam ediyorlar. Ba§vekil 
· mutantan bir surette T unu
orada, askeri manevralar yap

karar vermesi, efkan umumiye
hakkmda bir fik1r vermege 

samnm. Surast muhakkak ki. 
hiikumeti italyan taleblerine kar§l 

bir musamaha gostermemege az~ 
Dun gelen Figaro gazetesinde 
d'Ormesson §oyle yaztyor: 
ltalyaya kar§l en ufak bir mii~ 

gosterebilecek bir hiikumet, 
inn:tllrn"'' 1" tara/mdan derhal siifJii• 

NADiR NADI 
[Arkas' sa. 3 sutun 4 de] 
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Paris 22 (Hususl) - ltalyan hiiku
meti, 1935 senesi kanunusanisinde Fran· 
'stz Ba§vekili Laval ile Mussolini arasm· 
da imzalanan Franstz - ita-lyan anla§ma· 
larmtn keenlernyekiin oldugunu Fransaya 
resmen bildirmi§tit . 

Salahiyettar Franstz mehafilinde, ital
y~n hiikumeti tarafmdan herhangi yeni 
bir teklif yap1lmadJgt temin edilmekte • 
"dir. -

A.yni mehafile gore, F ranstz hiikfune
ti, 24 nisan 1938 tarihinde italyaya tevdi 

ettigi bir muhtira ile 7 nisan 1935 tarihli 
anla§manm Fransanm azami fedakar1Jk
lanm mulitevi oldugunu ve berhangi yeni 
bir fedakarhk yaptlamtyacagmt kat'i bir ' 

lisanla bildirmi§tir. 
[ArkaS1 Sa. '1 -§iltun 3 tel 

Okmeydam · cinayeti ·. 
. . .. .. 

Kuyudaki ara§b·rinalar. 
bir netice vermedi . 

Katil . Arab Murad kuyuya ~ri<Ji « i~te _ · ~u iki 
~a~ aras1na koydum! » diyerek, bir- yeri · gosterdi 

' ' 

Okmeydanmda bulunan cesed tahki-~ Bunun . uzerin~ Arab Murad, <<Ben bu
katile diin de me~gul olunmu§tur. Diin raya koydumdu, . otesini bilmiyorum» de
sabah saat 10 da katiller, maktuliin el- dt. Katile, · yalan soylememesi; dogruyu 
biselerini i<;ine atttklari T opkapt dt~mdaki soylerse cezasmm hafifletilecegi hahrla
kuyuya .gotiiriilmii§lerdir. Bu i§ i~in 1t- hld1g1 vakit de <<San Mehmede verdim» 
faiyeden de yardtm gelmi~ti. Katil Arab deml~tir. -
Murad, i<;inde pek az su bulunan kuyu· - Zabita' memurlarJ, derhal San Me~ ~ 
ya indi. «hte ~u iki ta§ arasma koydum» medi aramaga <:;Ikmt§lars~ da bulam'amt~
diyerek bir yeri gosterdi, fakat orada lcnd1r . .B"nun iizerine Arab Murad, San 

elbiseler bulunamad1. Kuyudaki bir~ok Mehmcdin nerede ol~ugunu, Osman is-
«iki ta§» lar kaldmldJgt halde elbiseye min~e birisinin b;ldii!;ni soylemi§tir. Os~ 
benzer hie:; bir~eye tesadiif edilemedi. rArkast Sa 7 siltun 6 da1 
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F I~hna · -de.vam · ediyor 

" Hatrralar ve lbretler 
- Yl'.lzan : iSMAiL HABiB 

Edib arkadaflmtzm :4..nkarada ge
~irdigi . ilk' inkzia.b giinlerine aid 

hatzralan. 

PEK -Y AKINDA: 

_Tanr~ ·Dagl~da 
Yazan : · AGAOGLU AHMED 

Yazzlarzm her zaman alaka ile o
kudugunuz giizide miitelekkir size 
bu dela biiyiik bir Tiirk Dagzsta
nrm ,.endine has iisliibile hikaye 

edecek. 

• ve-
Peste sokaklar1nda 

' dondan kay1p dii,enlerden Anadolu Notlar1 
•• yuz iki kisi 

' 
hastaneye kaldirddt 

buzlarla dolmu~tur 
,(Y aztsl l l!ci aal_aif~miid§J) 

(2 nci seri) 

Yazan : RESAD NURi 

Bu s.erinin birincisini gene gazete
mizde zevkle takib etmis olan ka
rilerimiz «~ alakufU» ~iiellilinin 
ayr1 ayrt birer ~aheser olan maka
lelerinde Anadolu ruhunun doku
nulmamtf kofelerini bulacaklardtr. 

Pek yaktnda bCl§ltyacagzmiZ yeni 
ve harikulade cazib.roman. 

BEKLEYiNIZ! 

yaz1yor. 
Yiizba~l Vi 
Londraya 

gidiyor 
Londra 22 

susi) - 20 
T aljmis gaze 
ler'in yaveri 
Vidman'm 
ya yapacagt 
hakkmda §Unla 
z1yor: 

«Vidman'm 
draya geli~i 

a l (All >cU 0"~ 

[Arkast sa. 7 siltun 5 
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:Kar m1 ediyor, zarar m1? 

T ·amvay kumpanyas1 I 

· kArl boyuna arbyor 
F aka t firket erkruun1, bir 

meydana ~1kmash tela~a 
muvazaan1n 

diisiirmiistiir 
' ' 

T ramvay kumpanyast, 193 7 senesi~de
ki gayrisafi hastlatt 2,425,000 liraya ba
lig oldugu halde, bu paradan kar etme
digini iddia etmektedir.' Kar etmeyi_§ine 
sebeb olarak da otobuslerin rekabeti kar
§Ismda hastJatmtn azaf'chg,~l ve eJektri
gin pahah oldugunu ileri siirmekt~dir. 
Simdi bu iki noktamn da yanh§ oldugu-
nu ispat etmek isteri~. · · 

Otobiislerin · rekabeti 
T ramvaylann, muhtelif hatlar uzerin

de ta§tdlg, yolcu miktan v~satt olarak 
225 ~ 228 bin ki§iy.e balig olmaktad1r. 
Her gun 1 78 motris, 83 romork c:;ah~1r. 
Bunlar gunde 42 - 43 bin kilometre ya· 

parlar. Vasati hastlat 7000 liradu. 
biisler i§lemege ba§ladtktan sonra 
T ramvay kumpanyast zarar 
<;unkii yolcu miktan, miitemadiyen 
tarak yukanda zikrettigimiz gibi 
230 bin ki§iye yakla§mi§tlT. Y olcu 
tanmn artmasmrn iki sebebi vard1r: 

Bilet iicretlerinde iki defa 
yapdm•sttr. Birincisi 1926 rnukave 
mesinin N af1a •Vekaleti tarafmdan 
iizerine tarife indirilmi§tir. ikincisi 
lektrik fiatlannm ucuzlamasi uzerine 
rife komisyonu biletlerde tenzilat y 
mJ§tJr. Bu bilet ucU7lamalan iizerine, 

[Arkast Sa. 7 siitun 1 
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Kont Ciano Paste'den aynldl 
Ziy3ret Pariste mihveri 
bir zaferi addolunuyo 

gazetesi italyanin Taymis 
Macaristanla 

Yugoslavya 
bir blok beraber • yen I 

viicude bildirmektedir 

Kont Ci~no, Pc§tede Macar Ba§vekili imredi ve Hariciye 
Nazm Kont Csaky ile beraber 

ve 

(Y a.zur ~ ~ci salui~~mi~e'} 1 



TARiHDE 13UYiJI< DENiZ 
Y-·.MUHAREBELER 

( $~hir ve 
Oskiidar hukuku 

-. f ( 

- • &!..:~ .... ~-- . ·r-

. - ~- - ~-·---... --·~·- --
Memleket Haberlerl Siyasi icma 
Ankara radyosu Tiirkiye · Amerika 

dosya raflarJ ~oktii Paris radyosunun tesirinNakleden: ABIDIN DAV£R Tefrika No. 42 

Hilal Salibe 
ticaret anlasmas1 

' 

Japonya - Sovyetle 
Birligi 

Hila I denizciligi, deniz 
salib denizciliginden 

bilgisi 
~ok 

baktmtndan, 
iistiindii 

Miisliirnanlar, ele avuca s1gmaz ve j Hac! gernilerinde Marsilya' dan Bey • 
su iistiinde uc;ar Rihi c;ekip giden rut' a seyahat, birinci mevki 4 lira, birinci 
hafif gernilerden tutunuz, Bizanshla • giivertede 60 su ve ii~iincii giivertede 40 

gayet iyi rniisellah, rniicehhez ve su idi. 
ag1r gemilerinin en mii - iki yiiz sene, Akdenizde Salib ile Hi· 

vanncaya kadar, her c;e~id ge- Ia! ~arpl§hlar,_ dola~hlar, nakliyat yap!!· 
1y1 m§a ederlerdi. rlatta, bazan miis~ Ia=, ticaret. e~t-iler. \le~ sene, denizcilik il: 

an gemileri, h1ristiyanlarmkinden c;ok m1. ve gemicihk san atJ durmadan terakb 
rniikernmeldi. Ve on ian hayretler ed1yordu. T eknelerde, armalarda, yelken~ 
b1rakud1. Bu ciimleden olarak in- Jerde, gemicJ!ik aletlerinde, haritac1hkta 

Krah Asian yiirekli Ri§ar'm donan- b~tii~ den~zcilik aleminde iki tara£ bir~ 
7 haziran 1191 de Sayda ac;1k • b1:Ienne b1r§eyler ogretiyorlard1. F akat, 

t kb h b d b . gemi"yi H1lal denizciligi, deniz bilgisi babmmdan 
e a§ma ar e en IT S ]'b d . .1.v. d k .. d" 

d b 'I' · t ·1· t.:.} «sabih a I emzct 1gm en ~o iistun u. e 1 1nz. ng1 IZ n osunun, 
h' 1 b ·· r· harb gemi Bir garb miiverrihi, bunu §oyle itiraf 

§e u» w o an h u rnbus bu~~.nk k' 1 b • ediyor: 
yaphgl mu are e uyu a IS er t· H . . hl'k .. d 

B .. 1·· isi san ye,il « msbyanlar, her an te 1 e Jt;m e 
u, rnus uman gem • ~ 'd'l r·· k" b" .. • b'l-"j · 
hi l .. d' ekli koca I 1 er. -.-un u utun nazan I4Sl enne ve 

zu anrnl§ o up uc; IT • b" .. 'k .. , l · v h · · 
t . . . k uttin prab cur et enne ragmen msh--

bir tekne idi. c;mde 7 Emmn u • d · 'l'v' .. ]" k"b" k 
·~· 1500 k' . d B I yan emzc1 1g1, mus uman ra 1 me ar§l 

.. e~tlgluh 'b ~1 ~.~r 1
' . Ak{~n ekseriya pek giic;liikle kafa tutabiliyordu. 

.kl.§lSI rn Ba~; .. ast er·r" f.iml ~- Garbm ha§in derebeyleri, gozlerinin oniin· 
gidJyordu ... utun. n~JJZ 1 o~u, gemJ· de cereyan eden vak'alardan hic;bir ders 

sarch. lngtb~. gernJ~.en hep .buden .~u alm1yorlar ve denizin ehernmiyetini pek 
uo1u"'""' ~~m1sme hucum. ett.IIer. Mus- az anhyabili:vorlardt. Yolunu degi§tirerek 

gernJSJ, kudurmu§ b1r km ve gay- lstanbula giden 0 garib dordiincii Hac;h 
yap1lan bu hiicuma kar§I bir kale bur· seferinin ternin ettigi harikulade kar, bu 

kibi, kendini kahramanca, miidafaa etti. anla§Ilmaz korliik yliziinden muhafaza 
dii§man savletlerini tardetti. edilemezdi. ~arki Latin lmparatorlugu, 

«Arab ate~i>> adm1 alml§ olan Gre- donanmasJZ ya§amak iddiasma kalk1~h 
ate~ile ~ huistiyan gemisini yakb. ve mf donanmaS!Zhk yiiziinden pek az 
· gemicileri, biitiin gayretlerine rag· zaman ic;inde c;okiip gitti. Halbuki, rniis
bu rniisliiman gernisine aborda ola· liimanlar, donanmalanm artmyorlar ve 

Nihayet dort taraftan birden Bizanshlar da kaybettikleri imparatorluk· 
"'"au• ... ~ gemi ile iizerine mahmuz hii- IaTini tekrar elde etrnek icin muzaffer bir 

yaphlar ve oyle bahrd!lar. ( 1) deniz kuvveti v\icude getirrnege ~ah§IYDr· 
kadar giizel. bu kadar kuvvetli ve lard!. .. . . 

Mevcud be, bin dosya• 
dan miihim bir ktsmt 

devrildi 
Kad1koylindeki Adliye binasmda bu

lunan Oskiidar Hukuk mahkemesinin 
dosya cdasmda diin sabah dosya raflan 
~okmii§ ve rnevcud 5,000 dosoyadan mii
him bir k1srni devrilmi§tir. 

0 arahk odada bulunan dosya memu· 
ru Miieyyedle, avukat, avukat katibi ve 
orada i~i olan bir kadm, kap1dan tarafa 
SJ~nyarak, dosyalar altmda kalmaktan 
kendilerini dar kurtarrnl§lardu. Bilhaua 
dosya memuru Miieyyed hakiki bir teh
like atlatm1~tu. 

Raflarm, mev~ud dosyalann ag1rhg1~ 
na dayanacak derecede saglam olmarna
smm ve ayni zarnanda kafi derecede ge
ni§ bulunmarnasmm, bu inhidama sebeb 
te§kil ettigi anla§Jirni~hr. Vaziyet alaka
darlarca tespit olunduktan sonra, devrilen 
dosyalarm yerden kaldmlmasma ve birbi
rine kan§tlgmdan, yeniden suaya konul· 
masma giri~ilmi~tir. 

Hava vaziyeti 
Evvelki giin biraz siik.Unet bulan ha

va, gece tekrar bozulmu~ ve diin §ehri
mizde k1sm.en yajtlnur yajtlnl§tlr. Ha • 
vamn Karadenizde gene §iddetlendi~l 
gelen haberlerden anla§llmaktadlr. Kii
<;lik merakib Karadenize hala r;1kma • 
maktadlr. 

c;;anakkale Bogazmda tipiye tutulup 
yoluna devam edemiyen ve ancak bir 
giin rotarla tzmire gidebilen tzmk va
puru dun !zmirden bir giin teahhurla 
gelmi§tir. <;ar§amba giinii limanmnza 
gelmesi iktiza eden Giineysu §imdilik 
ineboludad1r. Ege vapuru Karadeniz • 
den Tataria dun ak§am gelebilmi§tir. 

MVTEFERRIK kadar teh!ikeli olan miis]iiman deniz• «Bu uzun c;ah~madan dunya demZCI· 
1 ·~· b"l · · 'b ·1 b" .. ·• t r kki et f kar~l. garbm hiristiyanhgl, ne tek~ Jgl 1 gl lh an e uyumu, ve e. a .. • lsmet noniiniin beyanab 

e faaliyet itibarile geri kalmadi. Ve mi~ olarak ~IktJ. Ha~h seferlerl~den ~c; tabedildi 
n donanmalar in§a ve t~hiz et- denizcilik fevkalade istifade etrn.~,I~:dlr: 

Sarki h1ristiyanhk donanmas1, rnuslurnan tsmet !noniiniin Cumhur Reisligine 
. . . . k' donanrnas1, garbi huistiyanhk donanma· intihab edildi~i giin halka hitaben yap-

;te bu hmshyan muharnr, o zam.an 1 tljtl beyanat, Devlet MatbaaaSI tara:fm-
denizciligini bOyle methed1yor. SI.»H 14 H 1 f 1 • d . T~in dan tabettirilerek biitiin mekteblere 

k h . c;:"k .. B r u asa ac; 1 se er en, emzc1 1g • :t..tll :t. b i1an t , 
bu a :~~a.nb. gemAl,b'>'dl:l. :~I '-~T~~ i. bil~;B."'"lu"mt'lyan' 'denizl:.Ui~in'ih. '"Fiitk .da11!i"' ma&~ ... a mi:l§ ~d· hili " 
un ded1g1 g1 1, ra eg1 ,1o1T urt . . . . .. • d b' k l 0~renmek stanbul univers tes1 a ye m ... • 

. 'd" demzdenn en Jr~o § Y er, g diirliigv;; Reisicw®urun b"Q beyanna • 
51 I !. , 'L ... k1-' •. ·- ·-·~i!f rili hitn'l'ct' l!t ' J,. . .... 

"d 8 k d l .t• 1; 0 tiia -Mart· .sureh e. !era 1u ve m~~oi~p 1 · • melerinden on tanesini muntazam bir e e a ar num .. , K n " . . b' 
· · h h h,....,51·nde, h1r1's-- m11hr. ~ekilde <;er~eveletmi§tir. Bunlardan 1.l" enmn emen emen ~.- · . 

d 
1 b" '"k ] a * * * tanesi "ttniversitenin i~er1deki kap1sma, 

onanma ar~, epe.y uyu ro oyn • Bu fastlda okuyacagmtz muharebeler ikisi orta kattaki RektorHik ve Ttb Fa~ 
rdu. Muhtehf tanhlerde yap!lan bu 1 k ku'"ltes1· lror1'd()l'lar1na, ik.1's'1 tist kattaki k1srnen Ha<;hlarla miisliiman ar, 1srnen 
ve biiyiik seferler haricinde yap1lan de Bizanshlarla Tiirkler arasmda cere • !ktlsad Fakiiltesi koridorlarma, ikisi E-
seferlerde ve bilhassa <<Am rnu- debiyat ve Fen Fakiiltelerine ve biri de 

1 van etrni§tir. e a~ag1 yukan her ay yap1 an · Bioloii Enstitiisiine aSilacaktir. 
' d · d Harhlarla miicadele eden rniisliirnan· 

seferlerinde, huistiyanlar, emz en " d Istanbul murahhaslari 
d 1 lar arasmda, en ba~ta, Sel~uk Tiirk ev· 

biiyiik istifa e er te- leti vardu. Seh;uk Tiirkleri, Salibe kar§l 
etmi~lerdir. Huistiyan denizciligin~? nihayet Hilali muzaffer eden kahraman ~ 

iilemine kar§l yapt1g1 en mu· 
iki bareket, Salibin Hilale kar§J lar<hr. 

K
rah Sen Lui zamanmdaki son Biiyiik Selc;uk hiikiimdan, Alp Asla

nm 1 071 de kazand181 Malazkirt seferin~ 
11111 ,o;;o•• ...... ki her ikisi de Salibin mag· den sonra Selc;uk devleti gen.i§ledi, biiyii~ 

neticelenmi§tir. dii. Anadolu Sel9uk devletinin miiessisi 
tarihleri miisliiman denzciligin~ olan Siileyman ;;ah istanbulu almak is
az bah~ttikleri hal de, Venedik, tiyordu. Fa kat, bu ernelinin tahakkuku 
Provans, Breton, Norman, Fla· · · d · k · 'ht" d1 lzm1'r 1cm emz uvvetme 1 1vac var . 

fngiliz denizcilerinin faaliyetin • sahillerinde bir donanrna viicude getir • 
bol bahsetmektedirler. Gerek mek i~in hazuhga ba§larnJ~tl. Fa kat bl! 
gerek Okyanus s.ulannda, gar~ tak1rn vakayi, Siileyman Sahm 1085 te 

biitiin klasik tekneleTI tahakkuk etmek iizere alan istanbulu zap· 

istanbul Vilayeti Parti kongresinde 
bi.iylik kongreye i§tirak etmek iizere se~ 
~ilen murahhaslar bugiin Anka:raya gi
deceklerdir. 

Tahain U zer §ehrimizde 
Evvelki giin Ankaradan donen U~iin

cli Umum Mi.ifetti§ Tahsin Uzer, bir 
hafta kadar ~ehrimizde kalacaktlr. 

Giin doniimii ba§ladt 
Bugiinden itibaren gline§in cedi bur

cuna girmesile giin doniimii ba~laml§ o
luyor. K1sa h; giinleri §imdilik giinde 
hirer dakika almak suretile uzayacakt1r. 

Mezarhk meselesi 
Beyaz yelkenleri iizerinde al ha<;· tetmek emeline mani. oldu. Si.ileyrnan 

olan bu gemilerin kar~l· Sahm oliimiinden sonra, Kadl Ebiilka- Siirp Agob mezarhgl satl§ i~i hakkm-

1 _ da miilkiye miifetti~leri tarafmdan ya-
<;1kan miisliiman gernileri, p;at!k ~e ;1m, devletin payitahn olan zniki mu p1lan tahkikata aid evrak Devlet ~uras1 
bilgi itibarile yiiksek demz.derm hafaza etrnekle beraber Alkan Bey va· Miilkiye dairesince tetkik edilerek eski 
"d' 51 tasile Gemligi de zaptederek civar ada- Vali Muhiddin Ustiinda11m liizumu mu-
1 1• B h k d ., 

d l]likrii Beyin cEsfan Bahri- lan yagmava koyuldu. inns ii iim an hakcmcsine karar verilmi~ ve bu karar 
adll tarlhlnde bu vak'adan Aleksios Komnenos, Manuel Votaniatis diin Tstanbul Vil§.veti vas1tasile Muhid-

oariSe'll"'""~·""''"•: cingiltere Krall kumandasmdaki donanmasml ve aynca d in Hstiindal'ra tebliq edilmistir. Muhid
R1$ar donanmasmi takviye ordusunu Gemll"ae saldirdi .. Bizan.s d.o • din Ustiindal'r ve arkadac;larl bu karara 

kit"aya lbl~~ etttkten sonra, " "kl . kd' d "d 
hareket eyledigi SJrada, Sul· nanma,J 1088 de Gemliktekl gemJlen ;e itiraz ettJ en ta lr e muayyen mu -

donanmasma mensub ve k")d" T·· kl n det zarfmda itira7.lanm Devlet Suras1 
tezgahlan ate~e verip c;e I 1· ur en kurnanda.smda ceslm blr harb t k umuMi hevetine gonde-receklerdir. 

tesadiif ederek rnalyct!r.de bu- Marmara denizine ac;1lmak iizere yap 1 • h 'll 
kit'a sefaln1 harblye lle birl1kre lan ilk te•ebbiis bu suretle akim kaldt. Turk borcu ta Vl eri 

seflne uzerine hiicum edip tara - F. a kat Siileyrnan Sahm oglu K1hc As- Hiikumett;e ittihaz edilen bir karar 
harb ve cldale rniib~e!llt kllmdl. d . I' h k (Z kh ) Bey uzerine Tiirk borcu tahvillerinin bir 

rnuharebe pek deh~etll olup '""'" k~vm pe en s a a as · 1 1 · · b miiddcttenberi ithali menedilmisti. Hii-am etmi$ ve en nlhayet 200 1084 t,. Tzmir irnamm e e ~e«;ITIDI~ ve u 
verdlkten sonra, Arab gemlslnln ~uretle Ege denizine «;Jkmaga muvaffak kumet bu hususta yeni bir karar ittihaz 

yedine eslr d~rneslle hi tam bul- etm i~tir. 
bu ganlmet i:ngllizlere P~k paha- 01"'"'tu. Yeni karara gore. 933 Turk borcu tah-

. Yanl gem!y! e!de edlnclt- Siileyman ~ah oldiikten sonra istikla- viller inin amortisman sand1!h ashabma 
Ma"'lu' blarm bel) on rn\31' telef:t 1 1· · ·1 d 1 h k B B" ns lmpara 

!o !DI I an e en s a ey, !Za - c h ' t M k B k t f u!';rarnl~lard~r seflnel mezkure d um unye er ez an as1 ara m -
metll olup 1500 nefer mevcu:lu toru diger taraflarda harbettigi malar a, dan ithal mlisaadesi verilecektir. 

0 asra gore nevadlrd·en oldu- bir hayli ~emi tezgablan ve Rum ustalan -·-·-
Arablarm terakklyatl bahr!yeslne bulunan lzmirde birc,:ok gemi yaptJrd1 ve Y angtn ba§langlcl 
olmak iizere bllhassa z!kre ~ayan- k 1 1 · · ld B 

gerni zapwdlldlkten ~onra Ri- K 1lazornen ve F ~a a e enm a I. u 
derununda bulunan 1300 ne- suretle hmir k;)rfezine hakim olduktan 
estrt barb area b!r suret1e de- ~onra. 1 08q da M;d;lli adasma hiicum etti. 

olunarak garkt-d!l!p bu. vet;h!le 1\ da k~ lol~rl· k~pllanm Tiirklere ac;tJlar. 
da vasmda buluna!"l tn~il!zler ,.... -
hukuku mllel ayaklar altma Y almz Malva kalesi irnparatordan aldt

i~ln en gar1b cihetl, vak"ay1 ya- :>, j,..,'•d iiurine mukavemet edebildi. 
ok nammdakl in~lllz miiver- t •hak Bey. filosile Sis am, Sakiz ve Ro-

c; S''"lmaksJZJn R!nr'm hareketl 
In! muvaf1k1 maslahat olarak .1 0 • ;-rhlarml da zaptetti. 

Mtiverrlhl rnerkum. Sultan 1090 da Nise yahud Nikita Kastamo: 
ehllsallbe kar~I gi:isterrnl~ nl'l ~· ~minde bir amiralin kurnandasmda kl 
m\ilh!rnane ve \nsanlyetkfL- - 1 

nazar1 !nsafn almakslzm bir Bizan~ donanmas1, SakiZI geri a rna· 
A.deti mU!lyes! barbarlik - ga l(ahsti. lshak Bev Bizanshlan rnaglub 

olmaj.\"la Rl!iar tay1b olunarn1ya- ·1 · · · B enc 
ten esirler dahl J:nrl 'tiyan ol - ve birc.ok gem I enm zaptettJ. u: ~ . 

d'\n teleflerlnde blr bela olma- Turk donanmasmm ilk deniz zafen 1d1. 
eylemektedlr! I !• (Arka.t1 Par> 

Di.in sabah 6,43 te, Tophane !skele 
caddesinde Mirat Ke§i§oglunun kirac1 
bulundugu 3 numarah kargir kundura 
kahb1 fabrikasmda yangm ~lkmi§hr. 

Yangm, fabri:camn ikinci kat do~eme
lerile tavan ve kap1lan ve bir k1s1m e§
yasJ yand1ktan sonra itfaiye tarafmdan 
sondiiriilmli~tiir. Yap1lan tahkikatta 
fabrika binasmm yirrni iki bin liraya 
Giiven sigorta §irketine, makine ve 
stok mallarm da sekiz bin liraya Finiks 
sigorta §irketine sigortah oldugu anla
~Jlmi§hr. Yangmm elektrik motorilniin 
kondakt yapmasmdan zuhur ettigi zan
nedilmcktedir. Fabrika kap1lan miihiir
lenerek tahklkata b~lanml§tl.r. 

den kurtardtyor 
Istanbul radyo~ faaliyete g~ece· 

gi hakkmdaki haberlerin dogru olmadJgJ 
kat'i surette anla§!lm!§tlr. Y aln1z bu rad· 
yo, evvelce de yazJld1ib iizere, §ehrimizde 
yap1lacak baz1 ihtifal giinlerinde ~ah§a • 
caktu. 

A!dJgJmJz malumata nazaran, Paris 
radyosunun tesiri altmda kalan Ankara 
radyosunun, bu tesirden kurtulmasma ya· 
nyacak tedbirler almrni§tlr. Bu maksadla 
tulii mevcde h1a bir degi~iklik yapllacak
tJr. 

Ankara radyosu, son giinlerde, Miinir 
Nureddin konseri ve onu takib edecek 
alaturka diger musiki konserleri vas1tasile 
takviye edilmektedir. Bu konserlerin c;o
galmasJ halk1 mernnun etmektedir. 

Bunlardan rnaada Ankara radyosu, 
Finlandiya Tiirkleri ve diger memleket • 
lerdeki Tiirklere mahsus geceler tertib 
edecektir. Halk, bilhassa alaturka ne§ri
yatm all! ile sekiz arasmda yapll!Jl\lsm
dan memnunivet i1har etmektedir. 

~akir Kesebir maytsta 
Almanyaya gidecek 

ikhsad Vekili $akir Kesebirin Alman 
MilU Ekonomi Nazm Dr. Funk'a iadei 
ziyarette bulunmak iizere maYJS aYJnda 
Almanyaya gidece~i ve Almanyada ge
ni§ bir tetkik seyahati yapacajtl haber 
verilmektedir. 

SEHIR ISLER! 

V ali, diin de tetkiklerde 
bulundu 

Vali ve Belediye reisi Lii.tfi K1rdar 
diin sabah da Pangaltl pazar yerini tef
ti§ ederek buranm vaziyetini tetkik et
mi§, ondan sonra da Sular idaresine ge~ 
lerek §ehrin su vaziyetile alAkadar ol
mu§tur. LJgleden sonra da Bah~eler mii
diirii Re§adJ Belediyeye davet ederek 
urnumt bah~eler hakkmda kendisinden 
izahat alml§hr. Taksim, Tepeba§l ve 
Bebek bah~eleri, kuntratlan bittik -
ten sonra tekrar kiraya verilmiyecek, 
buralan Belediyece tanzim olunarak 
halka tahsis edilecektir. 

Olii tavuk aabhyormut 
2 '~ap{lan k~ntroliar Slrasmda· elva~ k.Oy 

ve kasabalardan kafesler i~inde lstan • 
bu1a" gonaerllinekte olati tavuklann ka~ 
fesler i<;ine hadden fazla kondu~ icrin 
bunlardan bazllannm yollarda olmek -
te oldugu ve bu l:ilii tavuklarm kesilerek 
pazarlarda satlld1~ anla§llml~hr. S1h • 
hate muz1r olan bu vaziyetin oniine ge
<;ilmesi hususunda al~kadarlara emir 
verilmi§tir. 

t nkdab miizesinin onii 
a~lltyor 

Beyaz1dda ink1lab Miizesi oniinde bu
lunan ve istiml~ki takarriir eden diik -
kanlarm istimlakine aid muamele bit • 
rni§, sahiblerlne tebligat yapllmaga 
ba§lanml§hr. Yakmda bunlar da YJklla
rak Miize binas1mn onli a<;1lacakt1r, 

Ankara caddesi 
Asfalt olarak yap1lmakta olan An -

kara caddesinin tramvay yolundan Par
ti Vilayet merkezi online kadar alan 
losmm dunden itibaren betonlar1 do -
§enmege ba~lanmu;hr. Havalar miisaid 
gitti~i takdirde asfalt k1sm1 da do§ene
cektir. in~aat ~imdilik burada duracak 
ve S irkeciye dogru inen k1smm ilk -
bahardan itibaren in§asma ba§lana -
cakt1r. 

~···--Mangala dii§iip yand1 

Alakadar makamlar 
arastndaki temaslar 

devam ediyor 
Tiirkiye - Arnerika ticaret anla~mas1 

yakmda mer'iye.t mevkiine girecektir. Fa
fat bu anla~maya aid bir taktm hamhk
lar ve bundan evvelki anla~manm bugii
ne kadar kalan bir tak1m icablan iize -
rinden iki tarafm alakadar makarnlan a
rasmdaki temaslar devam etmektedir. 

Arnerika hii•kumetinin rnemleketimiz -
deki ata~ekommersiyali Gillespie diin og
leden sonra Tiirkofis istanbul ~ubesine 
gelerek uzun rniiddet rniidiir Cerna! Ziya 
ile gorii~rnii~ ve bu rniilakatJ miiteak1b 
Tiirkofis miidirile birlikte Kambiyo Mu
rakabe rniidiirliigiine gitmi~tir. 

Amerika mallarr i~in doviz 
Bir miiddettenberi Arnerikadan gelen 

mal bedellerinin doviz1 verilmemekteydi. 
Ahiren Maliye · Yekaletince Karnbiyo 
miidiirliigiine verden emir mucibince 
~imdiye kadar tediyesi teahhur etmi~ alan 
bu mal bedelleri i<;in bir iki giin zarfmda 
doviz mezuniyeti verilmege ba~lanacak -
hr. 

Vesaiti nakliye kazalart 
Son yirmi dort saat zarfmda ~eh irde 

§U vesaiti nakliye kazalan olmu§tur: 
* Vatman Etemin idaresindeki 93 

numarah trarnvay arabas1 Hiidavendi -
gar caddesinden ilerlerken §Ofl:ir Cemi
lin idaresindeki 2698 plaka numarah 
taksi ile ~arpi~ffil§hr. iki araba da ha
sara ugrami§tlr. 
* Siiriicii Abdinin idaresindeki 341 

numarah araba, Kazh~eimede §Ofor 
Ahmedin idaresindeki 3598 pl~kall taksi 
ile ~arpi§ffil§tlr. iki araba da hasara ug7 

rami§ hr. 
* Ma<;ka - Beyaz1d hattmda i§liyen 

§Ofor Nihadm idaresindeki otobiis, E
minl:iniinden ge<;erke;n Rifata ~arpml§, 

ba1;mdan yaralam1§t1r. 
* Kii~iikpazarda oturan Saadetin ki

Zl 15 ya§mda Meliha, Tophaneden ge<;er 
ken 2254 numarah otomobilin sadmesi
ne ugnyarak bacagmdan yaralanml§hr. 

MOZELERDE 
Tarihi mezar ta~ ar1 

istanbul Belediyesi Mezarhklai:" mii • 
diirliigii tarafmdan, Kas1mpa§ada Zin
danarkasi caddesinde ve yol uzerinde 
kalan 1092 tarihine aid baz1 mezar ta§
larmm kaldmlmas1 hakkmda Mi.izeler 
idaresine bir teklif yapllml§h. 

Bu teklif Miizeler miidiirlligiince ka· 
bul edilmi§tir. Ancak bu ta~larm tarihi 
baz1 e§hasa ~id olmas1 itibarile o civar
daki mezarhga nakil ve tespit edilerek 
tarihi kiymetlerinin muhafazas1 husu
sunun temini istenml~tir. 

GOMRfJKLRRnE 

Giimriik reaimlerinde tadilat 
iktlsad Vekaleti giimriik resimlerinin 

bugiinku ihtiyaclara ve ikhsadi, sma1 
kalkmmam1za uygun bir ~ekilde tadili 
iGin bir kanun projesi hazulamaktad1r. 
Bu proje siiratle haz1rlanarak bu dev -
rede Biiyiik Millet Meclisine sevkedile
cektir. -···-Posta, T elgraf Umum mii· 

diirii Bursada 
Bursa (Hususi) - Posta, Telgraf U

mum miidiirii :?erefeddin §ehrimize 
geldi. Bursa merkez miidiirile birlikte 
postaneyi gezdi. Tevziat, telefon ve di
ger dairelerde, depolarda tetkikat yap
h. Bursada Ulucami yanmda yeni ve 

c;;ar~arnbada MchmE'daga ~1kmazmda biiyuk bir postane yap1lmas1 mukarrer 
oturan Siileymamn 14 ya§mdaki oldugundan umum mi.idiiriin bu tefti§i 
loz1 Ernine, odada yalmz otururken bu i§le alakadar bulunrnaktad1r. Aynca 
mliptela bulundugu sar'aya tutularak Bursa telefonlannm otomatik yap1l -
odada bulunan mangalm iizerine dii§ - mas1 da mutasavverdir. Umurn miidiir
mii§ ve yanrnl§hr. Ernine, babas1 tara- liiglin telefon miitehass1s1 olan Peht de 
fmdan hastaneye kaldmlmJ~br. sehrimizde tetkikabm yap1p gitti. 

( Siimer 8ank F abrikalan heyeti umumive i~timalan) 

Sermayesinin tamam1 devlet tarafmd.an verilmek suretile kurulan iktlsad1 
te§ekkiillerin te§kilatile idare ve murakabeleri hakkmdaki 3460 sayi11 kanun 
hlikiimlerinin, bu nevi miiesseselerde y1lba~mdan itibaren tatbilona ba§la
nacaktlr. Bu §ekilde devlet sermayesile kurulmu§ olup da birer anonim §irket 
halinde idare edilmekte bulunan Siimer Bank fabrikalanm grup grup toplaml§ 
bulunan §irketlerin heyeti umumiyeleri dun fevkalade biz: toplantl yapnu§
lard.u". Resmimiz bu toplanhlardan b~ni gostermektedir. 

U zak§ark meselesi, yeni bir 
pon - (in harbi olmaktan 
ml§: bir taraftan J a pony a 

Anglo-Sakson devletleri arasmda si 
bir rniinaka§a, diger taraftan da J ap 
ile Sovyetler Birligi arasmda ikinci 
Rus - J apon harbi tehlikesi §eklini a! 
hr. 

<:in de, J apon ordusu ic;in, on iki s 
Mare§al <:an-Kay-~ek' e kar§l harbe 
ve Japonlann harekata ba§lamasJ iize 
bitaraf kalan komiinist ordusuna kar~1 
ni§ bir ihata hareketi yaprnaktan ba 
askeri biiyiik bir mesele kalmami§tlr. 
ihata hareketinin siiratle ilerleyip ya 
da komiinist ordusunun §ark! Tiirkis 
iizerinden Sovyetler Birligile muvasal 
mn kesilecegini bu harekah idare e 
]apon generali soylemi§tir. 

Halihamda, J aponyay1 daha ziya 
me§gul eden mesele, ingiltere ve 
rika ile giri§mi§ oldugu diplomatik miin 
ka§adJr. Halklan ingilizce konu§an bu 

biiyiik devlet, (indeki milyarlarca s 
maye yatmm§ olduklan imtiyazh mmt 
kalardan ve kapitiilasyon haklarmd 
bahusus mallanm serbestc;e Cine sokar 
ve 450 milyon mii§teriden istifade hak 
kmdan vazge9mek istemiyorlar. 

]aponya ise §imdi i§gali altma ald1 
yann kendisile miittefik olacagm1 iim1 
ettigi <:in iilkesinde ingilizlerle Ameri:C 
hlarm haric ezmemleket haklanm as! 
tammamaga karar vermi§tir. Bu karan 
§imdiden tatbik etmektedir. Mavinehr 
ve ;;anghay' a ingiliz ve Am erika har 
gernilerinin girmelerini rnenetrni§tir. M• 
vinehirde eskiden kalmi§ olup Hankov 
da bulunan fngiliz ve Amerikan barb ge 
mileri nih a yet ] apon filosunun himayesin 
de nehri terketrnege mecbur olmu§lardir 

ingiltere ile Amerika (indeki imtiyaz 
lanm kaybetmemek ic;in Hindistan hu 
duduna c;:ekilmi§ alan (in hiikfrmetin 
Londra ve Nevyork bankalanndaki al 
tmlarma kar§Ihk olmak iizere biri 25 mil· 
yon doiarhk ve digeri 400 bin sterlinli 
kredi a<;mak suretile JaponyayJ tazyik et 
mek isterrii§lerdir. 

Lakin J aponya hiikumeti Cin hiiku • 
metinin bu kredilerden istifade edemiy~ 
c!!gini bildlgtiiden tela~ gostermiyor. A
merika, <;ine g~en sene de, demiryolu 
malzemesi olarak 50 milyon dolarhk bir 
kredi a~mJ§tJ. Lakin <;in hiikumeti hali· 
harbi dolayJsile ve bahu~us sahillerinin 
J apon donanmas1 tarafmdan abluka edil· 
mi§ olmas1 yiiziinden bu krediyi kullana· 
maml§tJ. 

Amerika ile fngiltere, bir harbi goze 
aldJrmaksJzm J aponyaya soz anlatmak 
imkam olmad1gmdan er gee;, hukuku dii~ 
vel ahkam1 iizere, ]aponya ile anla§acak· 
lard1r. Binaenaleyh J aponya ile Angio • 
Sakson devletleri arasmdaki diplornasi 
rniinaka§asmm bir harbe miincer olmast 
ihtimali varid degildir. 

Fa kat J aponya ile Sovyetler Birligi 
arasmda ~1kan yeni ihtilafm mahiyeti <;ok 
vahim goriinii~or. <:unkii ]aponya, biitiin 
Siberya sahillerini donanmasile kontrol 
altma alrnakla tehdid etmektedir. 

Filvaki ]apon donanmas1 Cin sulann• 
da ve limanlannda bulunan ingiliz ve A· 
merikan harb gernilerini de slkl§hrrnakta
dJr. Lakin bu hailer yabancJ sularda ce
reyan ettiginden ne lngiltere, ne de A
rnerika, kendi harb gemilerine yapdan 
muame!eyi milli §eref meselesi yapm1yor• 
Jar. 

Lakin ]aponya Sovyetler Birliginin 
kendi sulannda ve k1y1larmda Sovyet 
harb gernilerine kar§l cebir ve kuvvet gos
termek ve Sovyet iilkesindeki nehirlerde 
ve sahillerde J apon harb gemilerinin hi· 

mayesi altmda, ]apon bahk<;l gemilerinin 
zorla bahk avlamasile tehdid ediyor. J a
oonyanm bu tehdidi yapmasJ, Sovyetler 

Birliginin rnilli ~refine tecaviiz sayJ!aca
gmdan yeni Rus • J apon ihtilaf1 yalmz 
Uzak&ark i<;in degil; biitiin diinya sulhu 
i<;in bir tehlike te~kil etrnektedir. 

Japonlarm esas g1das1 bahkbr. Bahk 

dahi Siberya sahillerinde ve nehir agJZ~ 

lannda c;1kar. Buralarda avlanmag1 J a· 

pon milleti kendisi i<;in otedenberi hayati 

bir rnesele saymaktadu. Bunun i9in 1904 
senesindeki J apon - Rus harbine nih a yet 

veren Porsmouth muahedesinde Japonya, 

Rus sularmda serbestc;e babk avlamak 

hakkm~ alml§h. 

Sovyet hiikumeti yarm kendisine dli§· 

man olmas1 muhtemel bulunan J aponla· 

nn sevkulcey§ ve miidafaa noktasmdan 

miihim olan kuk mmtakakaya avlanmak 

iizere girmelerini rnenetmek isterni~tir. Bu 

memnu mmtakalar J aponlann avland1k • 

ian sahamn yiizde onunu te§kil etmekt~ 

dir. J aponya boyle bir tahdidi kabul et· 

mek istemediginden ihtilaf <;1km1§hr . 

Muharrem Feyzi TOGAY. 



Diplomatik valizin esran 
F rankonun esrar1na aid 
vesikalar ka~u1hyormu§ 
ispanyadaki ingiliz konsolosunun valizindeki 
vesikalart oraya kimin koydugunu kimse bilmiyor 

Burgos 22 (Hususi) - ispanyadan 
Fransaya gitmekte alan ve lngiliz kon -
solosluguna aid bulunan bir diplomatik 
valiz ge~enlerde bir aramaya tabi tutu! -
mu§ ve i~inde askeri esran havi baz1 vesa
lik ele ge<;irilmi§ti. Bu vesikalar Franko 
kuvvetlerinin son zamanlarda hazula -
makta olduklan yeni ve biiyiik taarruzun 
planlanna aiddir. Burgos'taki lngiliz kon
solosu, valizinden ~1kan vesaikin oraya 
konulmu§ oldugundan haberdar bulun -
madl~Dl soylemi§tir. 

Hadise iizerine F ransa - lspanyol hu
dudu daha s1k1 bir kontrol altma ahnmJ§ 
ve son giinlerde 200 ki§i ~evkif edilmi§ -
tir. 

Diplomatik valizdeki vesikalar 
Burgos 22 (a.a.) - lspanyol hudu

dunda ele ge<;irilen vesikalar meselesi 
hakkmda Burgos hiikumeti Hariciye Na
zm tarafmdan ne~redilen tebligde ez -
ciimle deniliyor ki: 

«- Askeri polis, lngiliz viskonsolosu 
tarafmdan hamlanarak konsolos Good
man tarafmdan nakledilen bir valizde 
milliyet:perver 1spanya di.i~manlanm miis
takbel askeri h'areka.ttan haberdar etme
ge matuf olduguna ~iiphe olmtyan vesika
lar yakalam1~hr. lnceden inceye yap1lan 
ar!!~hrmalar bir casusluk $Chekesinin 
mevcudiyetini gostermektedir .» 
lngiliz matbuatrmn 1ayam dikkat 

ne1riyatt 
Londra 22 (a.a.) - Biitiin g~z.eteler 

Burgos hadiselerinden bahisle milhyet • 
perver hatlarm gerisinde hiikiim siiren im
tizacSJZhg1 kaydetmektedirl~r. 

T . · I rde -:<Valiz» tmes gazetes1, evve enn " 
esranmn aydmlahlmasJ laz1m geldigi ka-

naatindedir. 
Gazete diyor ki: 
«Mevzuubahs vesikalann viskonsolo • 

sun bavullarma kendi haheri olmadan 
kondugu rouhakkak goriiniiyor. Bu as • 
keri planlan, viskonsolosun Fransaya go
tiirrnek iizere oldugu valize kim koydu 
ve miiteak1ben bunu makamata kim ha -
her verdi? Esasen, nasyonalist ba§ku -
mandanhgm miihim vesikalar kaybetmesi 
ilk defa vukubulan bir§ey degildir. 

(:ok giizel hazJrlanroJ~ bir taarruz son 
dakikada geri buakJld1. ~iinkii nasyona -
list bir zabit planlarla birlikte cumhuri • 
yet~ilere ge~ti. Muhasamatm durmasmm 
ba§hca sebebi belki de budur. Bununla 
beraber, §iddetli soguklar ordulan ki§ ka
rargahlanna ~ekilmege sevketmi§tir ve 
iki kumandanhk da te§kilatlanm tamam
lamak i~in bundan istifade etmekle bahti

yardJrlar.» 
Times gazetesi, nasyonalist zabitler a

rasmda bir tasfiye yapildigl hakkmdaki 
§ayialan, mubalagah bulmakla beraber, 
kaydediyor ve diyor ki: 

«Fa kat Alman ve !talyan zabitlerinin 
miitemadi miidahalelerinden mugber o -
Ian zabitler arasmda bir tahrikat mevcud 
oldugu muhkkaktJr.» 

Daily Telegraph, and Morning Post 

zamandanberi klVIicJmlanan kavganm, 
ilkhahar gelerek askeri harekat tekrar 
bal§amadan once patlaylp patlamiyacagi-
01 merak ediyorlar.» 

Daily Express gazetesinden: 
«General Franko, Noel taarruz emri

nin arifesinde ans1zm Saragossa, Segov -
ya, Pambeluna ve Soria garnizonlarmda 
tehdidle kar§Jla§tJ. Keza ispanyadan son 
giinlerde don en yolcular F alanjistler ara
smda da tahrikattar, bahsetmektedirler.» 

Daily Mail gazetesinin Henday'e hu
susi surette gonderdigi muhabiri bildiri

yor: 
dyi malumat alan mahfiller, konsolos

luk valizinde bulunan iki zarfm Madrid 
civanndaki ve Guadarrama daglanndaki 
Frankist mevzilerini gosteren erkamhar -
biye haritalanm ihtiva ettigini bana bil -
dirdiler.» 

N euJs Chronicle gazetesi de bir tara£ -
tan F alan jist ve Karlistler ve diger taraf
tan da ispanyollarla miittefikleri italyan
lar arasmda anla§mazhk mevcud oldu -
gunu 1srarla kaydederek diyor ki: 

«Simdi izah ediliyor ki, II 00 kilomet
relik mii§terek iki cephenin uzunlugu do
layisile bir taarruz hemen hemen imkan
sJzdir. ~iinki.i boyle bir cephe i.izerinde 
bir taarruz i~in k1taat1 gizlice tah§id et -
mek miimkiin degildir. Bu k1taat daha 
hazu olmadan dii§man biitiin ihtiyat ted
birlerini almaktadJr. Bundan ba§ka, 
Franko k1taatmm ekserisi pusu harbi i~in 
talim edilmi§lerdir ve kiitle halinde hiicu
ma kabiliyetli degillerdir. Buna binaen, 
yegane zafer iimidinin cumhuriyet~i ls • 
panyay1 a~ buakmak imkamna kaldJgl 
a§ikar gori.ilmektedir. » 

Nihayet Manchester Guardian gaze • 
tesinin diplomatik muharriri de, F rankist 
taarruz harbine aid planlarm lspanyol 
hiikumetine teslim edildigi hakkmdaki 
§ayialann dogru olclugunu id~ia etmekte
dir. 

Bir Franstz tevkil edildi 
Paris 22 (a.a.} - Figaro gazetesine 

Henday' den bildirildigine gore, Sanse • 
bastien' deki F rans1z ticaret odasmm sek
reteri, ingitiz viskonsolosunun bavulun • 
da gizli vesikalar ele gec;irilmesi iizerine, 
tevkif edilmi&tir. 

Franko, miitareke tekliflerini 
reddediyor 

Burgos 22 (a.a.} - Stefani ajansm
dan: F rankist ispanyol menabiinden og~ 
renildi~bne gore Barselona hi.ikumeti, bir 
ecnebi devletin tavassutile, Noel yortu~ 
Ian i<;in bir mi.itareke yapJlmasJm iste -
mi~tir. 

Bu talebi, Burgos hiikumetinin menfi 
bir cevabla kar&Jlamaga hamlanmakta 
oldugu soylenmektedir. Filvaki boyle bir 
miitareke dii&manlanna miihim tedafi.il 
ve taarruzi hazuhklanm ikmal fusatml 
verecektir. Bu hamhklar, bir miiddetten
beri biiti.in cephe boyunca yap1lmakta ~ 
drr. 

gazetesi yaz1yor: Diger taraftan F ran·kist fspanyol hii-
«Diplomatik roii§ahidler, General kumeti, kay1d ve &artslz teslimiyetten 

F ranko'nun i§gali altmdaki bolgelerde ba&ka Barselona ile hi<;bir hususi rniiza
Karlistler ile F alanjistler arasmda uzun kerede bulunmiyacaihm beyan etmi&tir. 
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Parti Kurultayi 

Kurultay, mesaisini bir 
giinde bitirecek 

Ankara 22 (Telefonla) - Biiyiik Par
ti kurultaymm fevkalade toplantlsma 
i§tirak edecek murahhaslar ~ehrimize 
gelmege ba§lad1lar. Kurultay, Ba~vekil 
Celal Bayarm bir nutku ile a<;Ilacakhr. 
Celal Bayar, fevkalade ic;timaJ icab et
tiren vaziyeti anlatacaktrr. Fevkalade 
kurultav mesaisini bir giinde bitirecek
tir. Toplant1 pazartesi giinii saat 10 da 
Biiviik Millet Mechsi ic;tirna salonunda 
yapJlacaktJr. 

Ankarada Haricive V ekilinin 
ziyafeti 

Ankara 22 (a.a.) - Hariciye Vekili 
Siikrii Saracoglu, birka~_; giine kadar 
mernl~ketimizi terkedecek alan Frans1z 
buyi.il< ekisi Henri Ponsot §erefine bu ak
§am Ankarapalasta biiyiik bir ziyafet 
erm1~hr. Ziyafette, bir ~ok vekiller, 
eb'uslar, Hariciye Vekaleti erkam ve 
rans1z biiyi.ik el~iligi memurlan ham 
ulunmu~ ve toplant1, biiyi.ik bir samimi
et havas1 ic;inde ge~ vakte kadar devam 

Dr. Stoyadinovi~ 
Yugoslav Ba,vekili yeni 

kabineyi kurdu 
Belgrad 22 (a.a.) - Ba~vekil ve Ha

riciye Nazm Stoyadinovic;, Avala ajan
si miidiirune a~ag1daki beyanatta bu • 
lunmu~tur: 

c- Riyaset etmekle rniibahi bulundu
gurn yeni hiikumetin te~ekkiilii., Yu -
goslavyanm dahili ve harici siyasetinde 
hic;bir degi§iklik vukuunu ifade etmez. 
Sec;irn esnasmdaki nutuklar1mda tas -
rih ettigim ve efkan umurniyece bili -
nen programimizr tahakkuk ettirmek 
i<;in eserimize dcvam edecegiz. Kabine
deki degi§iklikler, hakiki ihtiyaclardan 
dogmu§tur. Bu arada ~imdiye kadar Da~ 
hiliye Naz1n bulunan Horochetz, intiha
bab miiteakib bir mi.iddet istirahat et
mek hususunda uzun zamandanberi iz
har ctrnekte oldugu arzu dolay1sile ka
bineden c;ekilmi~ ve yerine Sloven rneb
usu Snoj getirilmi~tir. Bundan ba§ka 
simdiye kadar devlet nazm bulunan 
Krek, Nafra Nazm olmu§tur. 

Diger taraftan H1rvat naz1rlardan 
T<aba]i,1 ve Mastrovitch yeni kabinede 
de rnevkilerini muhafaza etrni§lerdir,, 

ismet inonii Ktzday• 
himayesine aldt 

Ankara 22 (a.a.} - Reisi
cumhur lsmet tnoniiniin Tiir
kiye Kiziiay cemiyetini yiiksek 
himayeleri alhna almak sure
tile cemiyeti taltif eyledikleri 
Riyaseticumhur Katibi Umu
miligi tarafmdan Kizilay ce
miyetine teblig edilmi~tir. 

Cumhur Reisimiz Cocuk 
Esirgeme Kurumunun 

fahr'i rei~!; iiini kabul etti 
Ankara 22 ( a.a.) - ~ocuk 

Esirgeme Kurumu Ba11kam Dr. 
Fuad Umay1 bugiin kabul bu
yuran Reisicumhur tsmet lno
nii, Genel Merkez heyetinin 
istiPhami iizerine, kurumun 
fahri reisligini memnuniyetle 
kabul ettiklerini bildirmi~ler 
ve kuruma muvaffakiyet tte
mennisinde bulunmu~lardir. 

Biit~e Enciimeni 

baskatibi Nuri 
) 

Meclis binas1 oniinde 
diin bir kaza ge~irdi 
Ankara 22 (Telefonla) - Biiyiik 

Millet Meclisi Biit~e enci.imeni Ba§katibi 
Nuri, bugi.in ak§am iizeri miiessif bir ka· 
za g~irdi. Nuri, Meclisten ~_;JkmJ§, bu 

mada ayn ayn istikametlerden gelen iki 
otorrr.~;Jin ar2••n.da bl~rak avai:bndan 
yaralanml§hr. Biitc;e enci;mrni P a··katibi 
c!erhal Niimune hastanesine na kledilmi~. 
ameliyat yapilmJ§ ve zedelenen ayak ke
mikleri al<;1ya konmu§tur. 

Meclisin emektar ve c;ok degerli bir 
uzvu olan N urinin gec;irdigi kaza teessi.ir 
uyand1rd,. Biz de kendisine acil §ifalar 
dileriz. 

Japonya diin yeniden 
protesto edildi 

Tientsin 22 (a.a.} - Domei aiansl
nm bir tebligine gore, 1ngillz ve F rans1z 
konsoloslari Japon makamatma miiracaat 
ederek imtiyazh rnmtakalar etrafmda a
lman tedbirleri protesto etmi&ler ve bu 
tedbirlerin daha nekadar miiddet idame 
olunacagm1 sormu&lardu. 

1 apon ~eneral konsolosu verdigi ce • 
vabda, rnezkur mmtakalarda Frans1z ve 
ingilizler tarafmdan icab eden miiessir 

tedbirler almmClya kadar 1 apon tedbir· 
lerin1n idame edilecegini bildirmi&tir. 

Maamafih imtiyazh mmtakalara giren 
ecnebilerin beraberlerinde d6viz sokma
lanna mi.isaade olunacaktu. 

Japonya ile f;in afastnda bir 
pakt mt? 

Londra 22 (Hususi) - Tokyo'dan 
bildirildigine gore, J aponya ~inle komii
nizm aleyhtan bir pakt akdedecektir. 

J aponya ile Italy a ve Almanya arasmda 
mevcud antikominter pakta mii§abih ola
cagJ haber verilen bu pakt mucibince J a

pony a, §imali ~inde ·asker! karakollar 
a~das edecektir. Bundan ba§ka Mongo
listan, antikominter faaliyetine merkez it

tihaz edilecektir. 

Aynaroz Kad1s1 filmi harice 
~Ikartlmtyacak 

Ankara 22 (T elefonla) - Buraya 
getirilmi§ alan «Aynaroz KaqiSJ» film!, 
bugun Y eni sinemada alakadar muhtehf 
makamlann miimessilleri bulunan komis
yon tarafmdan tetkik edildi. Filim, mem
leket dahilinde, rotu§ edildikren sonra, 
serbest<;e gosterilebilecektir. Ancak ha
rice ~JkanlmJyacaktu .. Bu J!1iinas.ebetle 
~ehrimize gelmi§ olan Ihsan lpek~1. esa
sen filmi memleket dahilinde gostermek 
i~in yapml& olduklanm, bir haftadiT Ati· 
nada oynamakta olduP;una dair olan habe
rin dogru olmadJgm:, hicbir kopyas1m dJ. 
~an vermediklerini soyledi. 

rr~ kt.a feci hir tayyare kazasi 
Londra 22 (a.a.) - Irakta Abbanya -

dan 10 kanunuevvelde kalkan ve 6 ki~i 
ile Kahireye gitrnekte bulunan bir in
giliz bombar<'hman tayyaresi han•ket 
noktasmdan 100 kilometre rnesafede 
parc;alanmi§ bir halde bulunmu§tur. 
t"indekiler kamilen olmii§tiir. 

lrlandada bir suikasd te§ki
lati meydana ~Ikar1ldt 

Londra 22 (Hususi) - ~irnali irlanda
da bir suikasd te§kilatJ ke§fedilrni§tir. 
Bu mii.nasebetle birc;ok cumhuriyetc;i 
zabitan tevkif edilmi§tir. Suikasdcile • 
rin, noel tatilinden bilistifade devlet ri
calini oldurrnege karar verdikleri s6y
leniyor. 

... -. 
Meseleler 

Edebiyatta dostluk ve du~manl1k HEM NALIN 
MIHIN 

Andre Billy'nin Marianne gazetesinde 
~1kan «Edebiyatta dostluga clair» maka~ 
lesini okumadan evvel de bu i§le biraz 
ugra§anlanmll biliyorlardJ ki, F ransada 
edebiyat~J!ar birbirlerine sonmez bir ocak 
a§kile baghd1rlar; on! an birle§tiren dost
luk betonu Frans1z edebiyatma yekpare 
ve yikllmaz bir ihti§amh yap1 manzaras1 
verir; tenkidle san' at arasmdaki ihtilaf ve 
miicadele ya tamamile bitmi§, yahud da 
esas1 ~ahsiyete ve emege sayg1dan ba§ka 
bir§ey olm1yan dikkatli ve kibar bir mii
nasebete ~evrilmi§tir. Her muharrir bir 
otekinin eserinden ~bahsetmege liizum 
gordi.igii zaman~ ancak bir kafa emegine 
kar§l duyulmasJ §art olan hiirmetle bah
seder ve tenkidini tezyif §i.iphesi verecek 
imalardan bile uzakla§tJrarak, mc1tme 
korkusile dolu, hi~ sane! vermiyen itinah 
bir tahlil ameliyesine yi.ikseltir. Andre 

Billy'nin ciimlelerile soyliyelim: «Edebi
yat muhiti eski §ohretleri yad ve tebcil 
gruplarile, cemiyetlerile doludur; hergiin 
dostlann, i~lerinden biri §erefine ziyafet 
vermek, yahud mezarma ~ic;ek koyarak 
nutuklar soylemek i~in toplandJgmJ duya
nz. Bir dostu veya sade bir meslektas1 
kutlulamak, admr tebcil ederek anmak, 
hatJrasJm ya§atmak, bir muharrir ic;in (iyi 
manasile} edebiyat yapmak demektir.» 

Edebiyatc;Jlar arasmdaki bu kar§Jhkh 
sayg1, acaba yalmz bir kar§Ihkh menfaat 
ve reklam ihtiyacmdan m1 geliyor? Fran
sJz muharriri: «Hayu! diyor, yalmz bun
dan ibaret degil. Bir de §U var: Muhar
rirler, hakh veya haks1z, edebiyatm, §ii
rin, ugruna canlanm bagJ§ladJklan bu 
dinin tehdid altmda oldugunu goriiyor~ 
lar. Aralarmda meslekta§hk ve netice 
olarak dostluk duygusunu kuvvetlendiren 
budur.» 

Bu tehdid ne olabilir? Muharrir onu 
tasrih etmiyor ve belki de bizim tahmini
mize birakJyor. Bu tahmin zor degildir. 
Biliyoruz ki harbden sonra di.inyamn bii
yiik sarsmtJsJ, iktJsadi ve siyasi hayattan 
~ok fazla, edebiyata zarar verdi. Dart 
yandan sJki§tmcJ maddi zaruretler ic;inde 
kalan insanlar i~in edebiyat, dara gelen 
ruhlann tela§ mmtakasmdan di§anda, 
acele ihtiyaclar serisinden uzakta kalmJ~
tJ. Frans a gibi san' at ~1lgmi memleketler
de bile halkm edebiyata kar§I alakasmm 
azalmasmdan gelen buhrana mukavemet 
it;in muharrirler arasmda s1k1 bir tesaniid 
dogdu. 

Bizde bu buhran, baz1 edebiyat~Jlan
mJzm Tiirkiyede edebiyat olmadJgmJ id
dia etmekteki cesaretlerini besliyecek bir 
§iddete yi.ikseldi. Fransadaki biiyi.ik ede~ 
biyat hareketlerine ve ~alkantJlarma mu
kabil bizde bir ser~e kanadmm ~upml§IDI 
bile ozletecek bir mezar ic;i durgunlugu 

peyda oldu. Fransadaki edebiyat dostlu
gunu tesis eden tehdid, bizde ancak daha 
kuvvetli bir kan karde§ligi yaratmak Ia~ 

~oziilmemi' meseleler 
[Ba~makaleden devam) 

riilecegine emin olmalrdrr. Franstzlar ~a
buk ktzmazlar, fakat ktzarlarsa adama
krllt krzarlar. Bizde bir degi§iklik oldu ki 
her yerde nazan itibara almmast icab 
eder. Bizim iyi niyetlerimizi ve sabnmtzt 
suiistimal ettiler. Artrk bu manevralarm 
modast ge~mi§tir. De.7lokratik bir rejim· 
de birlik dogarsa bu, oniinde durulamaz 
bir kuvvet olur. 

Paris gazetelerinde gori.ilen bu §iddete 
mukabil italyada daha sakin bir hava es~ 
mektedir. Acaba neden? Meb'uslann 
<;JkardJgJ giiri.ilti.i hakikaten hiikumetin si
yasetine uym1yan, aykm ve falsolu bir 

ses miydi? Yoksa, baz1 manevralarm ya
p!lmasi ic;in laz1m gelen miinasib zemin 
heniiz ham degil mi? 

Bunlara §imdiden cevab vermek dogru 
olmaz. Y almz, gec;enlerde de yazdJglmJz 
gibi, §Urasi muhakkak ki ltalyamn tatmin 

edilmemi~ emelleri vard1r ve ltalya, fir
sat bulduk~a bunlan par~a par~a elde et
mege ~ah§acakt1r. ilk hamlede: 

- T unus, Cibuti, Korsika, Nis! 

Diyerek ortaya bir siiri.i iddia attJ. Bu 
meselelerin bir kalemde toptan halledile-

miyecegini herkes bilir. l§, §imdilik hangi
lerinin ba§anlabileceklerini kestirmekte
dir. 

Acaba Cibuti ile Siiven kanah dava~ 
lanm kazanmak bu yakmlarda ltalya i.;.in 
kabil midir? Ve bu muvaffakiyet Musso
lini'yi memnun eder mi? 

Oniimiizdeki on be§ giin zarfmda 
Chamberlain Romay1 ziyarete gi~ecek. 
Bu miinasebetle herkesin kafasmda mu
amma halinde duran sua! i§aretlerinden 
bir kJsmimn olsun c;oziilecegini ve Avru
padaki gergin havamn bir miiddet 1~m. 
bir dereceye kadar zail olacagm1 iimid 
edebiliriz. 

NADiR NADI 

Yazan: PEYAMI SAFA 

z1m gelirdi. Manzara tam tersine oldu. 
Yirmi senedenberidir birbirimizle sa~_;sa
~a. ba§ba§ay1z. Hala edebiyat miinaka
§asJ bir kiifiir yan§JdJr ve tenkid bir tah
kirdir. OJ§andaki di.i§lllanlanmJz yeti§mi
yormu§ gibi, her birimiz otekini i~eriden 
tehdid eden en bi.iyi.ik di.i§fllan haline gel
mek davasmday1z. «Eski §ohretleri yad 
ve tebcil gruplan, cemiyetleri» mi? Biz
de boyle §Cyden eser yok! «Hergiin ic;le
rinden biri §erefine ziyafet veren dostlar» 
m1? Bilakis kalabahk bir lokanta cema
ati huzurunda meslekta§JDJ yere yiktJgmJ 
ve patakladJgiDJ soylemekle ogiinenleri
mizin gururu! d~lerinden birinin meza
nua ~_;i~_;ekler koyarak nutuklar soylemek» 
mi? Bilakis, rakib §airin oliimiinden son
ra bile onun hatJrasma sogmege doyamJ
yan bir ba§ka ~airin sonsuz kini! 

Eski mekteb ve meslek arkada<Jm Ha
san Ali Yucel, Ak§amdaki son Pazarte
si konu~asmda, «Ba§Jbo§ edebiyatlmJZ» 
te~hisli ve serlevhah makale.sinde, Fran -
sada edebiyet cemiyetlerinin, edebiyet 
mi.ikafatlarmm dirilttigi aleme ve fi§kJrt~ 
tlg1 istidadlara imrenirken edebiyatlmllln 
'e~lcilatSJZh!bndan ~ikayet ediyordu. Ta
azzuv etrnemi§ bir varhgm dag1lma ve 
~_;iiri.ime tehlikesi oniinde aziz arkada§l· 
mm gec;irdigi korkuyu ve duydugu biiyiik 
hiiznii anhyorum. Her varhk gibi edebi
yat ic;in de bu mesleki taazzuv §arthr. 
Bana oyle geliyor ki bu te~kilat yo\lugu
nun tek sebebi, edebiyata nispeti olan ruh
lar arasmdaki, muharrirler arasmdaki te
saniid yJklh&JdJr. Bu tesaniid olmazsa 
hangi te§ekkiil, han~i meslek cemiyeti 
kollektif sevgiyi ve idraki deviren azg1n 
benlik tekmelerine mukavemet edebilir? 

Her§eyden evvel, dostum veya dii§ • 
mamm, bi.iti.in edebiyat<;J arkadaslanmtn 
yard1mile ~u meseleyi hallrdelim: Edebi
yahmJZda, netice bak1mmdan edebiyata 
dii§manhktan ba§ka birsey olm1yan ara
nuzdaki du§manlJklan dostlu<>a nas1l c;e· 
virelim? Ben kendi pay1ma bu.~iine ka
dar farku•da olarak veya olm1yarak incit
ti?im biiti.in meslekda§lanma a<;Jkc;a oziir 
di1ivor ve elimi uzahyorum. Onlardan 
da, bana kaT§! olmasa bile, giicendirdik
leri veya gi.icenik olduklan ba§ka meslek
daslanna k<>j§l ayni hareketi beklerim. 0 
arada su meseleyi konusmaga devam ede
lim: Aram1zdaki orm~n dramlarma bir 
nihayet verecek, aram1zdaki miicacleleleri 
bitirmese bile -ki buna liizum vc: imkan 
yoktu- her tiirlii ihtilaf1 centilmen a~1.ile 
konu§ma~a sevkedecek ebedi ban§ for
miilii nedir? 

Bu sorguya edebiyat~!lanmrzdan ge
lecek cevablan ister ba~ka gazetelerimiz
de, ister burada gormege can ahyorum: 
ciinkii edebiyatJmJZID, icine saplandJ~ 
bataktan ~_;1kmasma, kollektif nizamm1 
bulmasmdan ba§ka bir .;.are olduguna 
inammyorum. 

PEYAMI SAFA 

Yahudi dii,manbgt 

Leh Meclisi Reisi Y ahu
diler aleyhine ~iddetli bir 

hitabede bulundu 
Var§ova 22 (a.a.) - Milll birlik 

kamp1 erkamharbiye reisi ve meb' usan 
meclisi reis vekili Wenda, radyo ile ne§· 
redilen bir hitabe wylemi$tir. 

Polonyada Y ahudi meselesine miite
allik olan bu hitabesinde Wenda, Pol on~ 
ya Y ahudilerinin muhacereti meselesinin 
halli zaruretinin miistacel mahiyetinde 
mar etmi$tir. 

Hatib, ezciimle demi$tir ki: 
«- Halihamda bizim esas vazife • 

miz, tedafi.ii kuvvetlerimizi artJrmaktJr. 
Devletin iktisadi biinyesi, bizim tedafiii 
kuvvetlerim1z kin esash hir ehemmiyeti 
haizdir, devletin iktrsadi hayatJ, devleti 
tehdid eden hertiirlii tehlike kar$1Smda 
daima faa! bir hath hareket ittihazma a
made olan vatanperver milli unsura isti
nad etmelidir. 

Halbuki Polonyamn ticareti, biiviik 
ve kiic;iik sanayii, az c;ok biiyiik bir nis -
bet dahilinde, Y ahudilerin hakimiyeti 
altmdad1r. Y ahudiler ise Polonya iktJsa· 
diyat aleminde §ehir ve koyler halkmm 
ikhsadi istiklaline mani olan ve Polonya 
balk kiitlelerinin normal tekamiiliine kar
§1 bir engel te§kil eden ve bakasJ hi~ de 

Y ahudi diismanh ~ 
' 

~ u dii§manhk eskidir, 
(g) 1900 kusur senelik bir§ey 

hudilerin lsay1 c;arm1ha g 
leri giindenberi ba~hyan bu adavet, 
saya inananlarla lsaya tapanlan bir 
dii§iirmii§tur. Y ahudi di.i§manhg1, 
lardanberi kah azalmJ§, kah artml§; 
hi~bir zaman ortadan kalkmamJ§tlr. 
tinde zorla kurulan Y ahudi yurdu 
ziinden, buralan Tiirkiye idaresind 
iyi gec;inen Arablarla Y ahudiler a 
da da bogu§ma bal~amJ§tlr. 

Avrupanm koyu ve mutaass1b 
yan memleketlerinde eskidenberi 
bir Y ahudi dii~manhg1 vard1. 
Rusyasmda Y ahudilere yapdan ve 
rom denilen katliamlar me§hurdur. 
carlar, Polonyahlar, Romanyahlar 
Y ahudi di.i§fllam idiler ve hal a da 
dirler. Almanyada Hitler iktidan 
ahr almaz, Almanyada Y ahudi dii§ 
hg1 miithi§ bir §ekle girdi. Bu dii§m 
yava§ yava§ ba~ka memleketlere de 
yet etti; daha dogrusu oralarda m 
Y ahudi aleyhtarhg1 daha kuvvetlen 
meydana ~1kt1. 

Almanyanm arkasmdan italya da 
hudilere di§ bilemege ba§lad1. Son 
lerde merkezl Avrupadaki Yahu 
i~in «Arz1 Mevud» halini almJ§ 
~ekoslovakya da, artJk Y ahudi di.i§ 
Ian arasma girmi§tir. Bu memleket, 
buren Almanyanm peyki oldugu i~in 
fusunun yans1 Y ahudi olan Pragd 
Musevilerin rahah ka~ml§hr. 

V aktile Y ahudileri katliam suretil 
tadan kald1ran, fa kat §imdi, Y ahud 
den namlan ve hatta ba§vekilleri b 
nan !ngilrere ve F ransa gibi meml 
Jerde de, Y ahudi dii§manhgJ yapa 
<;ogahyor. Almanyadaki Yahudi di.i§ 
hg1 korkunc bir §ekil ahp da Muse 
hakkmda bir merhamet havasJ yaratm 
daha da c;ogalacak. 

Birka~ giin evvel, elime bir frans 
kitab g~ti. Louis Ferdinand Celine 
minde bir Frans1z yazml§. Bu ki 
F ransada Y ahudi aleyhtarhg1 yap 
i~in ne§redilmi§tir. Eserin fas1l ba§lan 
meeyhur Y ahudilerin vecize §eklinde 
leri var. l§te bir iki tanesi: 

Eski Almanyamn eski Yahudi na 
lanndan Rathenau demi§ ki: 

«Biitiin diinya, tamdrgrm 300 Mu 
larafmdan idare edilmektedir.» 
Ge~en amda, fngilterede ba§veki 

etmi§ alan ( 1804 te dogan ve sonra L 
Beaconsfield unvamm aiarak 1881 
olen) Disraeli de §oyle demi§: 

<<H arbler ve ihtilaller Y ahudi mill 
nin ekip bi~tigi mahsullerdir.» 

D.ogru olup olmadJgmJ bilmedigim 
sozleri yazan F rans!Z muharriri, kita 
bir yerinde $Ciyle diyor: 

' «1914 te Fransanm umumi niifusr1 
milyondu. Bu niifus arasmda 2 mil 
Yahudi ve Y ahudi melezi vardt. Fra 
nm umumi serveti I 000 milyar fran 
bunun 750 milyan Y ahudilerin elind 
di. Fransa. Biiyiik Harbde, 9,950, 
ki§i seferber etti, bunun yalmz 45,000 
§tsi Yahudi idi. Fransa, 1,750,000 
maktul verdi. Biiyiik Harbde olen Fr 
srz Yahudileri ise 1350 ki§iden ibaret 
Demek ki harbde 1300 Fransrz oliis" 
mukabil ' y ahudi olmii§liir. y ahudil 
aid rakamlar Fransadaki hahamba~r 
beyanatmdan almmt§ltr. Franstzlar, 
ferber ettikleri insan mevculunun 3 
birini kaybettikleri halde Yahudiler, 
cak 33 ki§ide bir ki§i kurban vermi§le• 
dir. 

Su halde, Fransada, her meslcA 
1300 ki§ide bir Y ahudiye hayat hilA 
vermeliyiz. Mesela 30,000 Frarr.srz dt 
toruna mukabil 23 Y ahudi doktor olnl 
ltd1r. Halbuki Fransada 8000 kadar 
hudi d oktor vardtr.» 

Eger, Fransa gibi, fngiltere gibi ) 
hudi dii§manlrgl yap1myan memleketl 
muhtelif mesleklerde Y ahudiler i~in, Lc, 
is Ferdinand Celine isimli Frans1z mt" 
harririnin ileri siirdiigii nispeti kabul ed, 
lerse, Y ahudileri diger seyyarelerden J 
rine Fondermekten ba§ka ~are kalm1~i.l 
cak. Son zamanlarda, birc;ok memle"r. 
lerde, bilhassa Berlin'de ba§lanna gelll 
Jerden sonra, evlad1 Beni lsrail de ba 
bir diinyaya· muhaceret etmege c;ok 

•az>d.,, •amyomm. ~~ 

arzu edilmiyen bir unsur te§kil etmekte· iktJsadi hayatJmiZ i~in zararh ve pa · 
dir. Bu meselenin yegane hal sureti, kiit- hya mal olan Y ahudi routavass1thgmJ 
le hal in de Y ahudileri muhacerete sevket~ ortadan kaldlrmak istiyoruz. Polonya n 
mek suretile Polonyadaki Yahudilerin kiiltiirel ve sosyal hayatJ, Y ahudi v '1 

miktanm zecri surette azaltmaktu. ecnebi her tiirlii tesirlerden azade ola ' 
Biz, Yahudilere kar§J cebir ve ~ddet Polonya zihniyetine istinad ve istikla:i.g 

istimaline ve haklannda ifratkarane mu- muhafaza etmelidir. Fakat Polan,·· 
ameleler yap1lmasma muaTJZIZ, fa kat Y ahudi muhacereti i~in para sarfet~:~ 
Y ahudilere kaT§! yap!lacak olan ikt1sadl dii~iinmemektedir ve Y ahudilerin kol•~ 
miicadeleyi «ticaret, kiic;iik ve biiyiik sa· nizasyonlan i~_;in Polonya milletinin k ' 
nayii Polonyahla§hrmak» i~in fevkalade sesinden para sarfedilmesini istemem~r: 
arzuya §ayan ve rasyonel addediyoruz. tedir.» :t. 1 
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Hir; bu kadar nazikane bir teklifi red

dedebilir miydi? Hayir!. 
Nahide yataktan kalk1p da aynaya 

akt1g1 zaman yiiziiniin goriinii§iinden hie; 
e memnun olmad1. Gozlerinin c;apakla

IDI, karyolanm ayakucunda asth duran 
avlunun ucile sildi. KirmiZI ve yorgun 
ozlerinden iki kiic;iik ya§ heniiz makiya-

1 tamamile zail olmarni§ c;okiik yanakla-
na dogru yuvarland1. 
Nahidenin birden yatak odasmdan de

ce fulayi§IDI ba§ka bir goren olsayd1, 
uhakkak onun c;ok acele bir ihtiyac kar
smda banyoya ko§tugunu zannedecek -

Fakat gene kadm o tarafa bakmadt 
"!e .. Salona girdi ve telefona atJld1. Kii
"k daireyi parmagmm altmda bir rna -
ncu fmldagmdan daha h1zh dondi.ir -
"kten sonra boguk ve yeisli bir sesle: 
- Raif, diye hayklrd1, felaket .. «Ce
» kayboldu ~ .. 
F akat N ahidenin yiizii birdenbire de
nkinden daha fazla ek§idi ve bozuldu. 
"nkii muhatabmdan iimid ettigi cevab1 
amarnl§tl. T elefondaki erkek kiic;i.ici.ik 

teessiir duymak §oyle dursun, bilakis 
mnuniyet ic;inde: 
- Oh .. Cok ~iikiirf. 

emi§ti. 
- Y a .. Demek, Celikten bu kadar 
tmd1 .. Raif!. 

u ciimleye de gevrek bir erkek kah
asl mukabele etti. Lakin, delikanh 
e gayriihtiyari agzmdan kac;udigl 

elki sozlere pi§man olmu§ bir vaziyet-

N a hide, dedi, <;e!ik ic;in kendimi 
m1yarak boyle soyledim .. Ciinkii onu 
den fazla sevdigini zannediyor ve kis
Iyordum .. 

Haydi budala sen de .. Onu ba~ka 
.. , seni baoka tiirlii severim .. Bu fark1 
iye lea dar anhyamadmsa yaz1k !.." 

Peki, onu tekrar bulabilmek ic;in 
ir,ey yapmadm m1 ~ 

Y apmaz olur muyum) Diinkii ak
gazetelerine biiyiik harflerle bir ilan 
im .. Celig'i bulup getireceklere iimid 
dikleri derecede biiyiik bir miikafat 
egimi vadettim .. Fakat, ~imdiye ka

kimse goriinmedi!. Ah.. bilsen onsuz 
dar yalmz ve bedbahhm !.. 

V o.h .. vah .. Gelip seni teselli etmek 
im amma, N ahidecigim.. Biliyorsun 
giin .. hani gec;ende sana anlatml§
Miihim bir .. 

m o mad a kap1 c;almmca N abide 
haismarladik! » demege bile vakit 
adan telefonun ahizesini h1zla ye
Sip ko§tu. Kanad1 sabusiZhkla ac;m
§Ismda geni§ omuzlu, kiVIrcik sac;h, 
i.izli.i bir delikanh gordii. Gencin si
ozleri lo§lukta 1§11 1§11 parhyor, na

kucagmdaki kiic;iik beyaz kopege 
rdu. 

Affedersiniz, dedi, evvela kendi
dim edeyim.. Bendeni:~; F ahir C:i
Gazetede, kopeginizin kaybo1du -
air verdiginiz ilam okudum.. Ben 
kopek bulmu§tum .• Oradaki tarif
atip uyuyor .. Onun ic;in hemen ge-

uyurun efendim .. f~eri girin .. Ah 
r memnun oldum bilmezsiniz., 
beri iki goziim iki ~etme C:elik
aghyordum .• Ah., Onu diinya 
ir daha goremiyecek miyim aca
e miithi§ i.iziiliiyordum .. 
k, adam1n kucagmdan yere fnla
hidenin iistiine birka~ defa atla -

sonra apartlmam dala~maga ba§-
N abide biraz §Urad an buradan 

iktn sonra F ahire: 

eyefendi, dedi, zannetmeyin ki 
ulduktan sonra vadimden caya -
Hay1r.. llande heyecanla yazdi
iimidinizin fevkinde diyemem 

e emredersiniz, size lay1k bir mi.i
dime hazmm .• 

N a hide apartlmanda tekrar yalmzba
§ma kalmca biiyiik bir sevincle: 

- Celikl. 
Diye bagud1. F akat kopek karyolanm 

altma girmi~. ta ko§eye bi.izi.ilmii§, c;1kmak 
istemiyordu. 

- T uhaf §ey .. Yirmi dort sa at ic;inde 
yavrucag1mm terbiyesi bozulmu§ .. Adeta 
beni unutmu§ .. Eskiden boyle miydi?.. 
«<;» demege kalmadan kucag1ma sic;rar
di.. Celik.. <;elik!. Our bakay1m, sakm 
bu, ba§ka hir kopek olmasm !. Celigin sol 
kulagmm ir;inde kiic;iik siyah bir !eke var
di.. Hay Allah miistahakmi versm .. Si
yah leke yok .. · 0 olmadigJ gibi hayvan
cagiz da di§i !.. Pekala .. 0 zat1 Jerif ya
nn nas1l olsa gelecek.. Ben ona gosteri
riml.. 

Fakat Nahide kucagmdaki kopegi tat
h tath ok~amaktan da geri kalm1yordu. 
Onun ic;in hayvan yeni sahibine gitgide 
ah§h, ko~up oynamaga ba~lad1. 

**¥ 
Ertesi giin F ahir Cidem hizmetinin mii

kafatJm almak, Nahide ile birlikte gez
mege r;1kmak ic;in apartzmana ugrad1g1 
zaman iistiine iki kiir;iik beyaz kopek bir
den atiidi. Delikanh hayretle: 

- N e o hammefendi, dedi, kopegi 
ikilemi§siniz? 

Salonda kar§I kar§zya oturduklan za
man Nahide giilerek: 

- Beyefendi, diye cevab verdi, bir de 
iizerine §a§ITmi§ gibi yaparak sureti hale
tan goriinmek istiyorsunuz, degil mi?.. 
Di.inki.i getirdiginiz kopegin sanki benim 
«<;elik» im olmadigmi bilmiyorsunuz ~ 
Siz ~1kar ~1kmaz ben bunu anlamakta 
gecikmedim.. Ak§am iistii de diger biri 
as1l <<Celik» i, hakiki ya vrucagimi getir -
di .. Y almz benim hayret ettigim nokta, 
di§i olmakla ve sol kulagmda siyah bir le
kesi bulunmamakla ber<!ber «<;elik» di
yince bu isme hie; de yabanc1 kalm1yor .• 

F ahir giildii: 
- Boyle bir kiistahhga ciir' et ettigim

den dolay1 affmiZI taleb ederim hamme
fendi .. Bakm size hakikati anlatayim .. 
Benim kopegimin adt «<;evik» tir. Sura
da ko~eha§mdaki apartlmanda oturuyo ~ 
rum .. S1k s1k sizi «Celik» le goriir, ko
peklerin birbirlerine ~ok benzediklerini, 
hatta isimlerinin bile yekdigerin~; yakm 
telaffuz edildiklerini dii§iinerelr. <;ok iyi 
bir ~ift te§kil edebileceklerine hiikme -
derdim .. Ciir'etimi bu iyi niyetime bag!§• 
laymizl 

N abide bu dil dokii§e ne cevab vere -
yim) Birdenbire yumu~ayay1m m1, yoksa 
biraz naz m1 edeyim? diye di.i~i.iniirken 
c;alan telefon onu dii§mii1 oldugu mi.i§kiil 
mevkiden kurtard1. 

- Raif, dedi, sen misin? Maatteessiif 
bugiinlerde hir; vaktim yok .. Sonralan da 
olup olm1yacaib belli degil.. Aylardan
beri beni ihmal edi§inden, randevulara 
ger; geli§inden b1ktim, usand!ffi.. Artlk 
yalmz degilim .. <;eligi buldum .. Ona bir 
de <;evik isminde bir arkada§ ilave olun -
du .. 

Cevik, isminin bu. derece tath bir ~kil
de soylendi~ini duyar duymaz kuyrugu
nu oynatarak gidip Nahidenin eteklerine 
si.iriinmege ba§lami§h. Fa kat gene kadm 
ona ehemmiyet bile vermiyor, telefonu 
kapallrken mi.itemadiven manah manal1 
Fa hire bak1yordu. Demek. kendi is mile 
sah1bi ara~·nda bu kadar s1k1 bir miinase-

Nak1f'rlen: 
Ahmed Hidayet 

- ---- --
Yeni netrlyat 

Kad1n Ask• • 
elekkiir ederim efendim, yalmz.. Fransanm en mc!jhur romanci-

larmdan Akademi azasmdan M. 
e soyleyim hammefendi, c;ok §U· Prevo'nun eseridir. Bela olmus 
denizin paraya ihtiyac1m yok.. eanh bir ask1 .;ok ince tahlillerle 
zengin .. Onun sayesinde istedi· tasvir eder. Haydar Rifahn en 
a ya§Iyabiliyorum.. Sizden ri- muvaffakiyetli tercilmelerinden hi· 

Bursada ka~ak 

kumas satanlar 
' 

Bir ka~ak~1 kumpanya csi 
Agtrcezaya verildi 

Bursa (Hususi) - ,Sehrimizde kac;ak 
ipekli kuma§ satan bir §ebeke ele gec;mi§ 
ve adliyeye verilmi§tir. Bir miiddet evvel 
buradan Gazi Antebe c;alg1 c;almak iizere 

giden Necmi ile kans1 Necmiye, orada 
baz1 kac;akc;Jlarla tam§ml§lar, Necmiye 
bunlardan ald1g1 kiilliyetli miktarda ipek· 
li kac;ak Haleb kuma§Im ilk posta olarak 
Bursaya gondermit ve burada sattlrml§hr. 
F akat bun dan cesaret alan N ecmi ile 
Necmiye, Gazi Antebdeki kac;akc;1 ~ebe
kesile s1k1 bir surette irtibat tesis ettikten 
ve onlan ele vermiyeceklerini taahhiid 
ettikten sonra ikinci defa ald1klan ku -
ma§lan Bursaya gendileri getirmi§ler, bir 
k1smmt satml§lar, miitehakisini satacaklan 
snada zab1taca yakalanmi§lardJr. Elde 
edilen kac;ak kuma§ miktan 450 metre 
ipekli kuma§, 50 kadar da kefiye denilen 

ipekli ba§hktir. Bir halye kac;ak ipeklinin 
de Karakoy istasyonunda trenden indi
rilecegi strada hamalm bunu anlamas1 
iizerine orada terkedilmi§ bulundugu id
dia edilmektedir. Necmi ile kariSI Necmi
ye ve N eaninin annesi Haeer, Gaziye is
minde diger bir kadmla dort ki§i yalta· 
land1ktan sonra mevkufen muhakemele
rine ba§lanmi§hr. Komiser Hamdi ile 
mi.iteaddid polis memurlan tahid s1fatile 
dinlenmi§lerdir. Suc;lulardan Neaniye 
kumal§an nastl sathgml anlatmi§, yaka ~ 
lananlar minder altmda bulundugu ic;in 
bunlan da fena fikirle saklamadtg!DJ, evi
ni yeni degi§tirdigi ~in acele ile minder 
altlarma koymut oldugunu soy1emi§tir. 

Reis Mustafa Nuri kendisine: (lc;inde 
ipek1i ~1kan hir memlekete harieden ka
c;ak kuma§ getirilip sat1hr m1?) diye so ~ 
runca N ecmiye cevaben: 

- Ne yapay1m cahillik ettiml, Onla· 
nn ka~akc;1 olduklarm1, bu kumatlarm da 
kac;ak kuma§ oldugunu ne bileyim? de ~ 
mi§tir. 

Reis - Oyle ya I ltinize gelmeyince 
kabahati cahillige yiikletmek !tolay l 
Mademki oyleydi, hunlan ne diye min
der altlanna aak1amak liizumunu hissedi
yorsun) 

Necmiye- ~ .......... . 
Hacer iae, tahidlerin ifadelerini ve id

dialanm (Hay1rl Ben kabul etmem) iti· 
razile kar§Jlaml§ ve reise: 

- Ben sizi goriince zihnim kan~1yor, 
dilim dola§Iyor I N e •oyliyecegimi bilmi
yorum, demi§tir. 

Muhakeme sivil komiser Hamdi ile di
ger memurlann ~ahid olarak ~agmlmalan 
ic;in talik edilmi§tir. 

Beyo~lu Halkevinden; 
1 - 1/1/939 tarlhlnde ba~amak tizere 

Evimizde ~aihdakl kuralar a~Il.nultU". 
A) Almanca WJulu muhabere. 
B) Terciime WJuli.l. 
C) Frarunzca edeblyat ve dikslyon. 
2 - Kaydolunmak 1Btly.enlerln 1k1 fotolt

raf ve hiivlyet ciizdanlarlle Evimlz miidl
rlyetlne mUracaatlerl rica olunur. 

Her 

HALK OPERETi 
Bu a~am saat 9 da 

(Rahmet Efendi) 
Yeni buyuk operet 

Ilk defa 
Cumartesi, pazar 

gtinleri saat 15 te 
rna tine 

per~embe a~am1 balk gecesi 
Telefon: 40335 

ERTUGRUL SAD! TEK 
Tivatrosu 

.. TAKStMDE 
Bu gece 

(tl<;tJZLER) 
Vodvil 3 perde 

Yakmda: Bliylik 
milli bir eser 

(lNSAN MABUD) 

urotog Operator 

Pr. Behaeddin LOtfi Varnah 

RADYO 

Gustav Frohlich'in istanbulda 
gecirdiQi Noel haftas1 

( qn $\ks;:tmki progra 
Tiirkiye Radyodifiizyon Postalarl 

DALGA UZUNLUCU 
1639 m. 183 Kc.s. 120 ~ 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kc.<J. 20 

12,30 Tiirk miizl~i (tiir~e §arkllar) -
saat ayar1 ve haberler - 13,10 mi.izik .< 
yaseti Cumhur bandosu - f}ef: 

Artist « istanbulda Noeli ancak htristiyanlar 
Kiin~-er) - 18,30 miizlk (cazband) - 1 
saat ayan ve haberler - 19 Tiirk m ·· 
(~arkllar ve .semailer) - 20 miizlk (Riy 
cumhur na.rmo. orkest. f}ef: Praetoriua 
21 saat ayan ve Para. Kamb. Top. Ma. 
suller. borsas1 - 21,10 Tllrk mllzftl (h 
havalanl - 21,45 kon\L)llla (.spor raall 
leri) - 22 miizik (ki.l.~i.ik orustrl)-) - 23 
miizl.k (mandollnata) - 23,411 son haber 
ve yarmki program. 

Tiirkiye asd 
seneba,t gecesi co,uyor » diyor 

tes'id ediyor, biitiin 

Berlinden yazthyor: 
Noel biitiin h1ristiyanlar kin dini ol -

dugu kadar medeni ehemmiyeti de haiz 
alan bir g,iindiir. Onun kin buradaki si
nema artistlerinden ekserisinin Noel'i ha
yatlannda hi~ olmazsa hir defa ba~ka bir 
yerde gec;irdiklerini bildigim cihetle bu 
husustaki ihtisaslarml ogrenmek istedim. 
Bilhassa bu arada bizce daha merakh 
telakki olunacak ~ehirlerde N oel'i ge~ir
mi§ olanlann miilahazalannt se~erek size 
gonderme&1 daha miinasib buldum. 

Y akt§Ikh ionpromiye ve « T alaktan 
sonra» filmirrin kahramam Hans .SOhn
ker, her zamanki ne,• eli tavrile Kahire· 
de ge<;irmi§ oldugu bir Noel haftas1ndan 
ba}ueti: 

- Orada, dedi, her zaman o1dugu 
gibi Noel'de de hava slCakti. Biz bura
da daima Noel'de soguga hatta kara a
h§mJ~IZ da oyle tuhaf geldi ki sorma • 
ym.. Ogleden evvel, deve iistiinde mii -
kemmel bir gezinti yap tim. Fa kat bu 
yiiksek boylu hayvanm iistiinde hi~; rahat 
edememi!fim lei midem karmakan,lk ol • 
du. Ogleyin bir§ey yiyemedim. Biraz 
sonra da otelin katibi hesab pusulas!DI 
getirince biisbiitiin keyfim ka~;t1. Maa • 
mafih Kahire ~ok giizel bir aehir, halk1 
da ~;ok nazik. Her Noel' de orad a gec;ir
digim haftayt zevk ve lezzetle habrhyo
rum. 

Batavya'da dogmU$ olmast itibarile 
Cava adaszm c;ok i:ri tamyan ve bilahare 
de gtderek uzun miiddet kalml'§ o1an Lil 
Dagover adada g~irdigi Noel haftas1 
hakkmdaki ib..;~aslanm ~yle anlattJ: 

- Noel'in Cavahlar i~in ~iiphesiz hi~; 
ehemmiyeti yok .. Ci.inkii ekserisi miislii -
man .• Y almz beyazlar onu tes'id ediyor
lar. A~a81 yukan daima 26 hararet de
re~sinde sabit kalan bir yerde ~;am agac1 
bulunmJYa~iii ic;in Noel da<:!Dl palmi
yeden yaphk. Yerlilerden bir tak1mlan· 
na: 

- Bizde Noel'de kar yagar, dedim. 
- Kar nedir? 
Diye sordular. Goriiyorsunuz ya, diin

va vii7iinde kan bilmiyenler de var. 

Gustav Frohlich 

«Bogazki $arkm» m ~;evirmek kin !s
tanbula gitmit olan Gustav Frohlich, hu 
ziyaretinin Noel'e tesadiif etmi$ oldugu· 
nu Riyledikten sonra ilave etti: 

Operalar ve operetler 

20,40 Buda.pe~te: Bir opera. temllll1. 
21.15 Fra.nk!urt: Hii.n.sel ve Gretel. 

Biiyiik konaerler 
17,05 Leipzig: Kon.ser. 
18,05 Roma.: Orkestra. kon.serL 
21,15 Konigsberg; Senfonlk koMer. 
22,05 Torino: Senfontk kon.ser. 
22,2(1 Mlla.n<>: Senfonlk konaer. 
22,20 Var§ova: Orltestra ko116er1. 
22,35 Parts (P. T. T.): Orkestra ltonse 
22,55 Beromiinster: Haydn'ln eaerlerl. 
23,35 Strasaburg: Konaer. 
23,40 Droitwich: Orkestra lton.sert. 

1.05 Stuttgart: Gee:e konaer1. 
Oda musikileri 

19,15 Hamburg: Muhtelif par!)alar, ·"' 
19,40 Beromtinster: Se~me havala.r. 
24,35 LUkBenburg: MuhteW par9alar, 
24,45 HUversum ll: Konser. 

Soli.tlerin kon•erleri 
16,05 
16,50 
19,25 
19,25 

21,35 

23,25 

Frankfurt: Kti.~WUk Jtonaer. 
Viyana: Beethovoen'ln .sonatlan. 
Breslav: MuhteW pa.r!)ala.r. 
Leipzig: P~a.no De Bra.hma'm 
eserler1. 
Londra (.Reglona.l) : ~me han .. 
lar. 
Roma: Koro koll.')eri. 

NOBET~iECZANELER - Di.inyamn en giizel goklii eehri olan 
1stanbulda Noel'i tes'id etmek o kadar 
ho• geld,· kl. sorma'"_n .• lstanbul, bir •ark Bu gece ~ehrlmtzln muhtellf semtlerln-

~ " ~ dekl nobe~I eczaneler, §unlar<ilr: 
~hri degil, tam manasile asri bir merkez- istanbul eihetl: 
dir. Perapalas ote1inin yamndaki ikamet- Eminoniinde (M.ehmed Kbun), Kil~Wilk· 

pazarda (Hlkmet Cemll), Alemdarda. <A .. 
gahundan ~tkarak gi.izel bir ~am agae1 rif Ne~etl. Kumkap1da (Belkls), Bakll"kOY• 
satm ald1m, iizerini oyuocaklarla siisle • de (HilAll, Fatlh ~hzadeba11mda (A.saf), 
dim. Arkada$larlffit ~agirdim\ Fakat ls- Feneroe (Emilyadl), EyUbde (Artf Deter> 

eczanelerl. 
tanhulda bi!iyorsunuz ki Noel'i aneak ht· Beyo~lu elhett: 
riatiyanlar tes'id ediyor. !stanbul ve Tiir· istiklA.l eaddestnde (Oa.la.tasaray), Til • 
kiye as11 senebae1 gecesi coeuyor.. nelde (Matkovl~). Karak6yde (Hl1.9eytn 

h HilsnU), Cumhur!yet caddealnde (Ktlrk • 
«Bitmemi, senfoni» ka ramanlanndan !;llyan), Kalyoneukullukta. (Za.flropulo..), 

Louise Ulrich ise Bunos Ayres'te g~ir- Firuza~ada <Ertu~uD, ~~Ude <A.run>. 
digi Noel'i 'oyle anlath: Haskoyde (Sadlk Akdumanl, Ka.slmpatada. 

- 0 geceyi biiyiik bir sinema aalo- !~~~~=~1~ • Be§lkta~ta (SUleyman Receb) 

nunda tes'id ettik. Evvela filimlerimden Kad1kiiy Muvakkithane eaddemndoe (Ha• 
biri gosterildi. Sonra eglen11li:ge ba,Ja • lid), BQ.yiill:adad& <~~It), Heybellde CHa.llt), 
dik. Ne ,.am a<Yacr, ne de mum vardi. Sarlyerde (Nurn, Usk!idarda (Bellm!ye) 

" " eczanelerl. 
Fakat herkes keyifli ve ne~'eliydi. Ar ~ ~---------..... -
iantin'li artistlerden birile giizel bir tan- ( 0 L 0 M ) 
go oynad1k. Hep bir ag1zdan ~ark1lar .._V_ef_a._t--!s-t-an .• b_u_l_un __ e_ski_g_a_z_et_e_m~u-
&Oyledik. Sampanva sanki ~e~meden dol- harrlrlerinden de~erli avukat Abdur .. 
duruluyormue kadar boldu. rahman Adil Erenin ~i, 'tlniverslt~ aa.

enr ukn saturn~ 
bik dogentlerinden Nuri Clans, bank 
memurlanndan Fethi, Turgudlu orta
mektebi frans!Zca o~etmeni Bayan Ze
kiye ve diger kerimeleri Bayan Nuriye 

* Holivud' da hirbirlerinden aynla -
cak artist kan kocalardan hahsederken 
Amerikamn en me~hur facia artistlerin
den Bette Davise'in bunlar arasmda bu
lundugunu yazmi§tik. Son gelen Ameri
kan gazeteleri Bette Davise ile kocas1 
cazband krallanndan Harmon. 0. Nel
son arasmdaki ihtilafm teferruatl hakkm
da bazz malumat vermektedirler. Bu ha· 
berlere gore Nelson kansmm okumaga 
fazla merak sard1gmdan ~ikayel!;idir. Za
valh adam gazetecilere ~u §ekilde derd 
yamyor: . 

ve Seniyenin anneleri ve erk!ntharb * Holivud'dan bildirildigine gore son miralaylarmdan Orner Erdemerin, Tur· 
giinlerde oraya gelen, Berlinde 1936 se- gudlu Belediye reis vekili Bay Hasan 

$evki Ozerenin, Devlet Demiryollan 
nesinde yapdan olimpiyadlarm filmini c;e- Feyzipa§a hareket mlifetti§i Yusuf Gl>-
ken, Alman artistlerinden Leni Riefens- nencin kaytnvalideleri salihati nisvan • 
thai. pek har:uetli bir kabule m<lzhar ol- dan Bayan Fatma muptel~ oldu~ hu
mu§tur. Leni, kendisile gorii§en gaze'eci- tahktan kurtulam1yarak Manlsa emrau 
!ere: asabiye hastanesinde vefat etmi~ ve ce-

- Hic;bir resmi vazifem yoktur. ziya- nazesi Manisada defnedildigi teessUrle 
retim tamamile hususi mahiyette:lir. <;tin- haber ahntnl§tlr. 
kii Almanyada resmi bi'r mevkiim yoktur, **• 
tamamile serb.cst bir san'atkar olarak ~a- ()li.im - Merhum tzmit mutasarnfl 
h§ma'ktayzm. ' sab1k1 Bay Vehbinin o~lu ve merhum 

Demi~tir. Fakat buna ragm".!n. Holi- miralay Bay Mustafamn damad1 emek· 
vud'un Almanlara aleyhtar mehc~f;1:, ar· li bahriye binba§1larmdan !lm.i Den • 
tistin orada uzun miiddet kalmamaszm giz evvelki ak')am vefat etmi~tir. Ce • 

nazesi dun Yeldegirmeninde Kumkah-
tavsiye eder beyannameler nr•retmi~'er - ve sokag1 23 No. h haneden kaldmlarak 
dir. Yabancl yildiz[ara biiyiik resmika- Sahrayicediddeki aile makberesine def-
buller yapan ~tiidyolar -<;o~unun s.t~ •lh • !'Pdilmistir. Allah rahmet eylesin. 
Jeri Yahudi olmasi dolayzsile- Ll"n: hak ( ) 
kmda kat'iyyen misafirperver davr:1n - _ T E S E K K 0 R _ 
JTiamzlardzr. Alman artisti Holivud'da '-------------~ 

Tete!klkii:r - Karaferyeli Cafer Der~ 
t-,:rka~; hafta kalcl•ktan sonra l\.1rk~;h ve vi§ Onartm cenaze merasimine i§tlrak 
Ku~a'ya l!'ececek, oradan da Almanya- ve beyani taziyet lutfunda bulunm~ o
va c10necektir. Ian bilclimle dost ve akrabalanma ayn * Sevimli Franszz artisti Viviane ayn ~likran borcumuzu edaya teessll • 
Ro!T'ance evinin merdiveninden elinde ri.im mani oldugundan saytn gazeteni -
bir bardakla c1karken aya!h kayara.k zin tavassutunu rica ederim. 

mi.isaade ederseniz, yarm Ce - ridir. Hararetle tavsiye ederlz. Bobrek. mesane. tdrar ve tena. 

- Kanm ya stiidyodad1r, yahud da 
evde ba§I kitabdan kalkmaz. Okur, okur, 
miitemadiyen okur. Hatta misafirlerimiz 
bulundugu ve sofraya oturacagzm1z za -
manlarda bile ... Birka<; ay evvel tatil za
mammdan istifade ederek kanm1 ahp 
<~Havana» ya gitmek istedim. Orada ~nk 
miikemmel orkestralar vardzr. Hem din
ler, hem de gezer eglenirdik. Hay1r ... 
Kanm ben;mle beraber gelecegine kTZ
karde~inin bilmem cehennemin hangi bu
cagmdaki ~iftlieine r;ekilip beraber go -
tiirdii~ii yiizlerce kitab1 hatmetrnegi ter· 
cih etti. Benim gibi bir kocaya kar~1 bu 
yap1hr bir i~ midir? Tabii bu hakarete ta
hammiil edemedim Ye aynlmak ic;in mah
kemeye miiracaat ettim. 

tli.i~miis. bardak kmlarak eline batmi$tlr. Refikast ve oglu Hasan Cafer 
San'atkar, hemen Autevil hastanesine *** IP §Oyle bir gezmege ~Ikmak.. 60 kuru!$. siil vollan hastahklan matehas!l 

b;•r~a~~s;r~r~r~ir~m~i~s ~o~lu~ru:z ... s~a~n~lr;Jm~!.-~==============~ I s1, Bevo~lu te BankaSJ kar$1Sl E-

JERRE RICHARD WILLM 
~ I mirnevruz sokak 10 Pananlva 

ap No. 2 Telefon: 42203. 

ARAKANO WA 
ugiin A 5 R i sinemada ~ 

!!:n hi:ly11h y1ldJzlar tarafmdAn 2 bliyftk tilim hirden 

ld iiren Gozler FRANSA iHTiLALi 
LEY 1 EMPLE'nin RONALD COLMAN ve 

EL•ZA8ETH ALLAN 

Musahip 

* Pariste «Miicevherl.er balosu» is
minde bir macera ve zab1ta filmi viicu
de getirilecektir. 

Zadenin Saheseri 

Buyiik yerli Tiirk Filmi 

nakledilerek ameliyat yap1lmi~ ve tekrar T~iir - Bayan Mi.izeyyen Mem-
duh Ongerin ani vefatl hasebile duy • 

l"vine "Ptirilmi<tir. dugumuz bi.iyuk acx, cenaze merasimi -* Pierre Blanchard yakmda «flkka- ne gelen veya telgraf, mektub ve tele-
nun gecesi» isminde hir filim c;evirecektir. fonla beyani taziyet eden muhterem 

dostlanmiZa ayn ayn te§ekki.ire im • 
kan vermediginden bu husustaki min • 
nettarhgimlzt gazeteniz vas1tasile arz 
ve iblag eyleriz. 

On~rer ve S1rmah aileleri 

(...._ _ _ o_ o_ C_U_M __ ) 

l_ 
a~· GARDEN'i ve MAKSiM'de 

Oniimiizdeki ~AR~AMBAD AN itibaren lstanbulun 

iki biiyiik sinemas1nda birden ba~hyor. 

Mea'ud bir d'oium - Tiirkiye 1~ Ban
kast !stanbul §Ubesi §eflerinden Turgud 
Sarpm di.in sabah saat yedide bir lozt 
dunyaya gelmi§tir. Klic;lik yavruya u
zun omlir ve saadetler diler, ebeveyninl 
tebrik ederiz. 

Yenl dans. Lambet vok 
ye Step danslar Noel ve Yllbat • Reveyonlar1 

FEVKALAOE PROGRAM - iKi ORKES IRA 
Sofralarm evvelden aldullma•• rica olunur. • • ••• l Alemdar ve Milli ........ .___, 

Flatlarda Zam Yapllm•racaktlr. ---------~ 

Hususi ve mlinferid olarak 
Beyoglu Karlman kar!jismda Nurziya 

sokak No. 31 Profesor Panosyan. 



Siyaset etraf1nda 

ltalyan1n istedigi 
F rans1z miistemlekeleri 

biitiin Fransa, Tunusu kaybederse, diger 
miistemlekelerini ve hatta Avrupadaki mevkiini 

bile miidafaa edemiyecek bir hale gelir 

• 

L.\BYA 

Yazan: M. F. T. 

AI..TI '(ZtLI. 01AIIl 
VERL£llTALVA TARA
FINOAN (~TEI'lh.EN 
Vf"RLER VE MENFAAf. 

LERDiQ. 

~rlar tahtm'In 
A e • 

yegane var1s1 

Grandiik Viladimir ,ayia
lan tekzib ediyor 

Pari~te oturan 
Rus Grandi.iki.i Vla
dimir'in Almanya
ya yapacag1 seya· 
hati. Amerika mat
buan ve bizzat Al
man ga~teleri. si
yasi sebeblere ma
tuf olarak g(ister
mi§ler, hatta, Gran
di.ik'e Ukrayna tah
hnm verilmesi rnev· 
zuu bahsoldugu yo-. GrandiiJc Vladimir 

lunda ne§riyatta bulunmu§lardt. 
Grandiik Vladimir. g~n te§rinievve· 

lin 12 sinde olen Grandiik Siril'in <>Klu
dur ve Ca.rlar tahtmm yegane varisi mev
kiindedir. Amerika ve :Alman gazetele-
rinin yukanda bahsettigimiz ne§riyaU 
iizerine, kendisile g(iri.i~n bir F rans1z ga· 
zetecisine, Almanyaya yapacaih seyaha
tin tamamen hususi mahiyette oldugunu 

- , . 
, soyledikten sonra §U heyanatta bulun • 

mu§tur: 
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Afrikarun §arkmi ve Franst7i, in~liz, i~a)yan Somalilerinin 

vaziyetini gostertr hanta 

Afrikada ltalyamn Fransadan istedi- te§kilat vi.icude getirmi§lerdi. 
gi yerlerin ba§mda F ransanm himayesin - Bu te§kilat F rans1z komiserligi tara
de bulunan Tunus . Beyligi bulunuyor. fmdan ilga edildikten sonra <<Di.isturu 
Asularca zaman Tiirk devleti hiikiimran- Cedid» nam1 altmda yeni te§kilat kurul
hgi ve himayesi altmda bulunup Lozan mu§tU. Bunun dahi mensublan Sahrayi -
muahedesile biisbiitlin feragat etmi§ oldu- kebirdeki menfalara siiriilmi.i§tii. Bu yiiz
gumuz Tunus Fransa i~in Avrupa k1t'as1 den kanh niimayi§ler ve musademeler ol
haricindeki yerlerinin en miihimmidir. mu§tu. F akat bu milliyetc;ilik hareketi 

<;iinkli Akdenizdeki ltalyaya mlisavi mi.inevver gender arasma mi.inhasn kalm1~ 
olan mevkiini ve hakimiyetini T unusun ve halk zlimresinde kokle~memi§tir. Hal
cografi vaziyetine medyundur. Belliba§h km ekseriyeti Kahiredeki Camiiilezherde 
harb limanlan ve hava iisleri T unustad1r. dog an yeni islam ittihadt hareketi tesiri 
Cezayir ve F as sultanhg1 ve bunlarm hin- altmdad1r. Her iki hareket dahi F rans1z 
terland1 olan geni§ sahalarda.n miite§ekkil dii§mamdtr. 
olup Cat goliine ve Kongo nehrinin ag~1- ~imdi ftalyanlarm Tunusu Franstzla -
ne ve Cine korfezine kadar yay1lan bii- rm elinden almak istemelerine kar§J Tu
yiik Fransiz Afrika miistemleke impara- nuslulann ne dii~iindi.ikleri malum degil
torlugunun denizden ve karadan §ark ce- dir. Lakin <~frika Majinosu» hattma 
nahm1 muhafaza eden T unustur. Frans1z Ba§kumandanhgmm Zuhaf ve 

Binaenaleyh ltalyaya Tunusun btra· sipahileri y1gmasmdan hie; olmazsa ltal
ktlmasi, Fransamn ~imali Afrikadaki im· yanlara kar§t vatanlarmm miidafaasmda 
paratorlugundan ve Akdenizdeki hakimi- T unusun yerli halkma itimad edebilecegi 
yetinden feragat manasm1 ifade edecek • anla§thyor. ftalyamn Tunusu almast ko
tir. Bu hal ise Franstz milletinin devleti lay olm1yaeak ve Fransa ile bir harbi go
muazzamahktan istifas1 manas1m ifade zUne aldtrmastm icab edecektir. 
eder. 1935 senesi kanunusanisinde Romaya 

T unus ugrunda Fransa Avrupadaki gelen Franstz eski Ba§vekili ve Hariciye 
yerleri gibi biitiin kuvvetini ve varhgmi N azm Laval ile Mussolini arasmda ya
ortaya koyarak harbetmegi her zaman p1lan anla§mada T unustaki ltalyan unsu
gozi.ine alduacakt1r. Zira lngiltereden runun tabiiyet meselesinde ltalya pek ts
sonra islam aleminin en miihim yerleri ve rar etmemi§ ve daha ziyade Afrikamn di
niifusu Fransanm elinde bulunuyor. ger yerlerinin ve bahusus Kizildenizin 

Fransa Tunusla beraber §imali Afrika Hind Okyanusuna agz1 olan Babiilmen
rniisliiman imparatorlugunu elinden <;tkar- deb bogazmda ve Franstz Somalisi hu • 
d1ktan sonra Avrupadaki mevkiini ve top- dudlarmda ve Hahe§istandaki Fransamn 
raklarm1 da miidafaa edemiyeeektir. siyasi ve ikhsadi alakalan i.izerinde Fran· 
<;iinkii F ranstz milleti mlitemadiyen nli • sa dan menfaat koparmaga c;ah§mi§h. 
fusc;a azalmakta oldugundan bir asra ya- T unustki ltalyanlann vaziyetinden 
km bir zamandanberi Avusturyaya, Al • 1talya hie; memnun kalmadJgmdan daha 
manyaya, ltalyaya kar§I yapt1g1 biitiin ziyade bu dii§iince ile 1935 mukavelesini 
harblerde en ileri hiicum hatlarmda dai- kendi tarafmdan feshetmi§tir. Lakin bu 
rna ~imali Afrikah- miisliiman askerlerini mukavelenin feshile ltalya K1Z1ldenizde, 
kullanmi§ Zuhaf ve sipahi adlarile T rablusgarbm cenubunda ve Habe§is -
me§hur bu muharib Berberiler ve Arab· tanda temin ettigi azim menfaatlerden ve 
lar sayesinde bir c;ok zaferler kazanmi§ bahusus sevkulcey§ cihetinden mi.ihim ve 
ve en fahit hezimetlerden kurtulmu§tur. k1ymettar olan yerlerden vazge~emi~ • 
Bugi.in bile Fransa Tunusun cenubunda tir. 
Trablusgarb hududu kar§Ismda he§ sene Zaten bu anla§madan italyamn bek
milyarlar sarfederek viicude getirmi§ ol- ledigi en biiylik menfaat Hahe§istanda 
dugu «Afrika Majinosu» ismi verilen istedigi gibi serbest kalmak oldugundan 
mi.istahkem hatta Yigmi§ oldugu yliz bin- bunu fazlasile temin etmi§tir . .5imdi !tal· 
lerce ki§ilik ordunun belkemigini Tunus- ya, Avrupadaki Frans1z topraklarmdan 
lu, Cezayirli ve F ash Zuhaf ve sipahi - ve Tun usa temelliikten vazgec;ebilir. La· 
ler te§kil etmektedir. kin Afrikanm diger taraflanna aid taleb

T unus resmen bir mlistakil devlettir. lerinde sonuna kadar tsrar edecektir. Bu 
evlet §efi bey unvamm haizdir ve haki- yerler hakkmda italya harbi bile goze al· 
iyet irsidir. F akat beyin yalm~ adt var- mi§ olabilir. {_;iinkli bu taleblerine haya· 
1r. Biitiin ni.ifuz ve hiikumet Franstz ti ehemmiyet vennektedir. Fransa ic;in 
evkalade komiserile buna tabi Frans1z bu yerlerin ve menfaatlerin ehemmiyeti 
emurlannm elindedir. Mesahasi 125 bin Hahe§istam feda ettikten sonra ikinci de-
30 kilometre murabbat olan T unus recede kahyor. 
eyliginin ni.ifusu 2,608,000 ki§idir. Bu yerlerin en mi.ihimmi FranSIZ. So
undan yi.iz bini ltalyan, memurlar ve malisidir. Bir zaman M1sua aid olup bu 

askerlerile beraber yliz bini Franstz ve itibarla TUrk devletinin hi.ikiimranhk 
bini Yahudidir. Tunus halkmm kahir hakkt altmda bulunan Somali Babiilmen

. arabca konu§an miisliimanlar- deb bogazmdan Zengibar'm §imaline ka
dar imtidad eden Afrikanm §imali §ar -

Avrupa kiiltiirile temas neticesi olarak kisi sevahili olup ahalisi miisliimandJr. 
gencleri arasmda son zamanlarda Babialinin son zafmdan istifade ede:~ 
milliyeh;iligi hareketi peyda ol - fngiltere, Fransa ve italya bu yerleri el
Ekserisi F ransadaki yiiksek mek- li kiisur sene evvel aralarmda taksim et -

yeti§en Tunuslu gender bir a - mi§lerdi. 
FranslZln iki buruk milyon Tunuslu FransiZlara §imaldeki ve en kiic;iik 

ana hakim olmasma tahammiil e- par~ a is abet etmi§ti. F akat gerek Babi.il
;. h .... r]., •iv:-•; m,.nrlPh hfl;:;:t71M hakim olmasJ ve ~erek 

«- Pariste halen ikamet etme.mek ve 
yakmda Almanyaya yapaeak oldugum 
seyahatio sebebleri hakkmdaki ne~riyati 
tekzib etmi§tim. $iddetle tekzib etmek is
tedi~i;im bu ne~riyat, gerek buradaki ika
metime gerek seyahatime verilen siyasi 
manadaki yaztlardtr • 

Pariste hic;bir siyasi miilakat yapma -
d1m ve yapmtyacaihm. Alrnanyada dahi 
bOyle miilaketlarda bulunmak niyehm 
beslemi~ degilim. Hie; kimseden de bu 
yolda bir teklif almadtm. 

N as1l olur da, Ukrayna tahtma aynea 
hak iddia edebilecegim, hatta bu taht ba· 
na teklif edildigi takdirde kabul edece -
gim dii~iini.ilebilir ~ Boyle bir iddia, lm
paratorluk Rusyasmm tarihim bilmemek 
demektir. Ukrayna, Carhk Rusyasmdan 
hi~bir zaman aynlmam1~, bilakis onun 
be&}gi vazifesini p;ormii~ti.ir. Rusya, Uk
raynadan ba~hyarak biiylimi.i~tiir. Uk -
rayna, Alsas'm F ransadan madud olu~u 
gibi Rusyadan maduddur ve tmkt Alsas 
gibi, sadece bir hudud eyaletidir.» 

Lagvedilecek olan giimriik 
memurluklar1 

Silivri ve Geyikli glimri.ik memurluk
lan ytlba§mdan itibaren lagvedilecek • 
tir. Buna sebeb bu iki giimriik dairesju-
de i~ ()lmamasldlr. .,.. 

Habe§ista;m en -yakm ~;labii -;ahreci 
olmas1 itibarile en mlihimmi de bu Fran
stz Somalisidir. Franstzlar bu Somalinin 
merkezi Cibuti limanmdan Habe§istanm 
merkezi Adis - Ababa'ya bir demiryolu 
yaphklarmdan biiti.in Habe§istamn harici 
ticaretini ellerine gec;irmi§lerdi. 

Umumi Harbin sonunda ltalya Fran
SIZ Somalisinin kendisine verilmesinde IS· 
rar etmi~ti. Lakin F ranstzlar biitiin Ha· 
be§'istan lmparatorlugunu ellerinde bu • 
lundurmak istediklerinden ftalyaya red 
cevab1 vermi§lerdir. Ancak 1935 sene • 
sin de Laval ile yaptlan anla§mada Fran
sa kendi Somalisinin §imal k1smmdaki bir 
miktar sahille Dumeyre adasm1 ftalyan
lara buakmt§lardt. Bu suretle ltalyanlar 
Babiilmendeb bogazma hakim oimu§lar
dJ. 

Simdi biitiin Habe§istan imparatorlugu 
it;lyamn eline ge~mi§ oldugundan Cibu
ti lim anile beraber biitiin F ranstz Somali
sini istiyorlar. 

Ayni zamanda ltalya mezkur limanla 
Adis-Ababa arasmdaki bir Franstz kum
panyasl elinde bulunan demiryolunu isti· 
yor. Bu hatta ltalyanlara bir hisse ve
rileeegini Laval dort sene evvelki anla§ -
mada kabul etmi§ti. Lakin bunun ic;in 
milyonlarea doviz laz1m geldiginden ltal
ya bu parayt vermemi§ti. $imdi ise bu 
demiryolunda eski Habe~ imparatorunun 
biiyiik bir hissesi bulundugundan bunun 
verilmesini yani bedava Franstz demiryo· 
lunun mi.ihim bir hissesinin terkedilmesin
de 1srar ediyor. 

!talyamn istedigi lic;iinci.i §ey dahi. bir 
F rans1z kumpanyasmm elinde bulunan 
Siiven kanalma aiddir. Halihaz1rda bu 
kanaldan ge~en gemilerin en c;ogu lngil
tereye, daha sonra ftalyaya ve li~linci.i 
derecede Almanyaya aiddir. Frans1z 
bayragmJ hamil gemiler be§inci derecede
dir. italya hem kanal §irketine ortak ol
mak, hem de kanal rlisumunun italyan 
gemileri ic;in son derecede indirilmesini is
tiyor. 

ltalyamn Afrikada istedigi dordiincii 
§ey, T rablusgarbm cenub hududunun 
Afrikamn ortasmdaki Tibesti daglarma 
kadar tevsi edilmesidir. Laval anla§ma· 
sile Trablusgarba iki yi.iz bin kilometreiik 
arazi ilave edilmi§ti. ~imdi ise ltalya Af
rikadaki F rans1z mlistemleke imparator· 
lugunun tam kalbgahma inmek istiyor. 
Bundan sonra eihan politikast yukanda 
saydJgimtz 1talyanm talebleri tesiri altm
da bulunaeaktu. 

M. F. T . . 

BEYNELMiLEL 

Jorj T ataresko 
Romanyan1n Paris el~isi 

Biikre~ Millet tiyatrosunda bir gece.. •. 
«F1rtma patlaymca» isimli bir piyesin 
ilk temsili veriliyor ... Salonu dolduran 
giizide halk kalabaltii, kapanan son per
denio kar§JSinda, bir miiddet, tes • 
hir edilmi~ bir halde kald1ktan sonra, or· 
tahg1 miithi§ bir alk1§ gi.iri.iltiisii kaphyor. 
Miiellifi istiyorlar. 

Perde tekrar a~1hyor ve sahnede, du
daklanm mahcub bir tebessi.i.miin sii-sle • 
digi bir gene ilerliyor. 1Ik yazdtgi piyes, 
ilk temsil edildigi gece muazzam bir mu• 
vaffakiyet kazanan bu gene Jorj T ata • 
resko'dur. 

Bu hadise, 1912 senesinde cereyan 
ediyordu. Piyes, ic;in ic;in tutu§an, biiti.in 
diinyayt ate§e hogmaga hazulanan Bii -
yi.ik Harbe 'kar~1, bu gene miiellifin, yii
rekler paralaytci bir dram ~eklinde. bii
tiin nefretini haykudiKJ ilk eseridi. 

0 zaman yirmi be~ ya~mda gene bir 
avukat olan T ataresko, bir glin ~inde, 
Romanyanm en bi.iyiik dram miiellifi ol
du. Tiyatrolar, mecmualar, gazeteler, o-
na te$riki mesai teklifinde bulunuyorlar, 
fakat, gene ve me~hur muharrirden, sa· 
dece bir tebessi.im ve bir cevaln red al: • 
yorlarch. Ciinkii Jorj Tataresko, kendi 
tabirile, o piyesi tesadiifen yazmt~, o em· 
salsiz muvaffakiyete tesadiifen nail ol • 
mu!ftu. Onun emeli, en biiyiik gayesi, si
ya~tti. 

Harbden oneeki y1llarda, Romanyuh 
biiyiik ailelerin <;ocuklan i<;in ilk hedef 
ve ilk vazife, Pariste tahsillerini bitirip 
avukat diplomasile memlekete donmek -
ti. Sonra, liberal partinin kudretli &efi ih
tiyar Bratyano'ya gidip onun himayesini 
isterlerdi. 

ilk zamanlar, Tataresko da, bu an'a
neye riayet etmi~. Pariste hukuk tahsilini 
'bitirmek i~in dort sene kald1ktan ~onra 
avukathk diplomasJ cebinde, Romanya
ya donmii~ ve birka~ tavsiye mektubunu 
hamilen Bratyano'nun kap1s1m ~;alm1~h. 

Bratyano, ona, evvela partiye kayde
dilmesini, kendisi i<;in bilahare bir~ey)er 
dii~iiniilebilecegini soyleyince, gene avu
kattn bu tavsiyeye ilk mukabelesi, ken • 
disinin beklemege vakti olmadJgtnJ, bir 
an evvel meb'us olmak istedigini soyle -
mek oldu. 

]orj Tataresko'nun, siyaset sahasmda 
siiratle ilerlemesine ve hele 1912 sene • 
sinde, adm1 birdenbire en me§hurlar s1 -
rasma ge<;iren piyesi yazmasma, ihtiyar 
Bratyano'nun verdigi bir cevab sebeb ol
mu~tur, diyebiliriz. Bu cevabmda, Brat
yano ona, «kendisini heniiz hi~ kimsenin 
tammadigmi>> wylemi~ti. 

Tataresko, gaye belledigi siyaset ha
yatma bir an evvel at1lmak istiyen bu sa
bmiz, a te§li gene, liberal parti §efinin, 
uykulanm ka<;tran oevabmt, halden atiye 
ge~en bir muvaffakiyet kopriisii gibi kul
lanmarun liizumunu anlamt~, hi<; kimseye 
bahsetmedigi bir i~ koyulmu~. ii<; ay 
sonra Millet tiyalrosu direktoriine tevdi 
ettigi piyesini ayni mevsim zarfmda sah· 
neye koydW1llaga muvaffak olmu~tu. 

Pek nadir mi.ielliflere nasib olan bii • 
yijk rnuvaffaki.yeti kazand1gm1n ertesi 
giinii, Tataresko'yu. gene Bratyano'nun 
kar§l'smda buluyoruz. Bu sefer. ihtiyar 
liderin, gene avukatl kar~1lay1~mda bir 
ba§ka ihtimam vard1r. Biiyiik bir siyasi 
rliei.il oldugu kadar, san'ata ve edebiyata 
da ktymet veren Bratyano, o zamana ka.· 
dar kendisinden ba~ka herkesin me<;hulii 
olan ismin, biiti.in Romanyaya yaytldt~l
m gormii§tlir. Gencin omzunu ok~uyor ve 
vade benzer ilk wziinU o gi.in soyliiyor. 

0 giinden itibaren, gene T ataresko, 
Bratyano'nun muhitini te~kil eden giizide 
simalar arasmda goriinmege, hatta Brat· 
Yano'nun yamndan aynlmamaga ba~la • 

ml~hr. lhtiyar lider, etrafma top]adJ~I si
malan sec;mek ve siyasi sahada emsalsiz 
bir muhit te~kil ederek <;ah~mak bahsinde 
yekta idi. Tataresko'yu, istedigi olgunlu
ga eri~mege c;ok miistaid bularak, gorii -
~iindeki isabeti bir kere daha· isl'at etmi~
ti. 

Jorj Tataresko, ilk resm1 vazifeye 
Bratyano tarafmdan memur edildigi za
man henliz otuz ya~na girmemillti. Harb
den sonra, Bratyano'nun te~kil ettigi ilk 
kabinede Duka Dahiliye N ezaretine gel
digi zaman, T ataresko'ya da mliste~arhk 
verilmi~ti . 

Gene mi.iste~arm uhdesine verilen bu 
vazife, nankor oldugu kadar naz1kti ve 
ezici mes'uliyetlerle dolu idi. 0 mada, 
Besarabya' da bir isyan zuhur etmi&ti. 
Ruslarm gizliee silahlandJrdigl koyliiler 
memleket dahiline dogru yiiri.iyorlard1. 
Vaziyet, ani ve &iddetli tedbirler almagl 

mak i~inde gosterdi. Siyaset sahasmda 
heni.iz ilk adunlannt atmakta olan gene 
bir memur i~in, bu vazifenin nekadar ezi
.ci oldugunu izaha liizum var mt? <<Firtl
na patlaytnca» piyesinin miiellifi, i~te 
~imdi pathyan futma ile kar~l kar§tya 
bulunuyordu. Bu f1rtmay1 dindirmek de 
kendisine di.i~iiyordu . 

T ataresko, eline ald1~ her i§i muvaf
fakiyete gotlirmesi mukadder insanlar -
dand1r. Besarabya'yt asayi&e kavu§tur -
mak hususundaki muvaffakiyeti, onun 
mesleki hayahnda ilk zafer ve en bi.iylik 
sitayi~lere laytk ilk miispet hamlesidir. 
Romanyaya, Besarabya'yt ikinci defa 
kazand1ran T ataresko olmu~tur. 

Bratyano oldiikten sonra, Kral. yeni 
kabineyi te§kile Duka'y1 memur edince, 
yeni Ba~vekil, dahiliye Nezaretine, eski 
m~sai arkada~mdan ba~kastm getirmegi 
pek tabii olarak dii&iinemezdi. Demir -
muhaf1zlara kar§I a~1lan amans1z miica· 
deleyi o idare etmi~. onlann kur:sunile 
olen Duka'mn mezan ba~mda hitabe ira
di vFifesi de gene Tataresko'ya dii$ • 
mli~tiir. 

T ataresko'nun, dort sene siiren Ba~vc
killigi zamanmdaki ieraatm1 yakmdan 
biliyoruz. Y a~mm gendi~ine ragmen, 
idarecilik ve te~kilatc;thkta c;ok biiyiik mi
saller gosteren T ataresko'ya, Romanya, 
ikttsad1 kalkmmastm medyundur. 

Romanya Kralma, J 937 de, iktidar 
mevkiinin Goga'ya verilmesi tavsiyesin
de bulunan da T ataresko olmu§tur. Bun· 
da, ihtiyar Bratyano'nun tabiyesinden 
bir nlimune bulabiliriz. Ciinkii, Oktavien 
Goga'mn siyaseti, kendi siyasetine tama• 
men ztd oldugu i~in, onun, Ba~vekalette 
muvaffak olamtyacagmt onceden kestir· 
mi§ bulunuyordu. Hadisat, bu g(irli~tekj 
isabeti ispat etmi§ oldu. 

Fakat, Tataresko'nun astl siyasi ha -
yah, Goga kabinesinin sukutundan sonra 
ba$lar. Goga'nm yerine g~en Patrik 
Miron Kristea kabinesi zamamnda, T a• 
taresko'nun, do&rudan dogruya Krahn 
en yakmlan arasmd.a yer aldtgmi, ken • 
disine, resmi Wlvan olarak Sa Majestenin 
mu§aviri s1fan verildi~ini, bir mUd.det Ha 
riciye N azul~mda bulunduktan sonra, 
daha muhim vazifeleri ele ald~m1 gorii
yoruz. Romanya kendisini ~imdi Parise 
sefir olarak gondermek suretile Avrupa• 
nm nabztm, onun haZik ellerine tevdi et
mi~ bulunuyor. 

Bulgar B.a§vekili el~imizle 
gorii§tii 

. Sofya 22 (Hususi) - Bulgar Ba§Ve
kili Kose tvanof, Romanya sefiri Aure
liyan, Yunanistan sefiri Diamantupu -
los ve sefirimiz ~evki Yergeri kabul et
mi§tir. Ayni gun i~inde bu g6rii§II1ede, 
Bulgar Ba§vekilinin Ankara ziyareti 
meselesi konu§uldugu tahmin olunmak
tadlr. 

Ta,Iyici ----
~?::!!!. ~n ak§am, eve OO§ 
~ memek i~in. 

zanna kadar ugradlffi. 
dokunur ne gordiimse, bahktan ba 
yemi~te karar lolarak bir hayli 
d1m. F akat. her di.ikkandan bir iki 
yi.iklendik~e, yaptlgtm bu ausurtce:stJ 
reketten dolaYJ. ic;imde beliren 
da artlyordu. Kendi kendime: 

- $imdi ne yapacaksm u•u••u•u~ 
dim, boyle koynun, koltugun dol 
kadar nastl yiirliyeceksin L 

Fakat bir arahk, teselli bulur g1 
dwn: 

- Adam sen de .. Elbet bir ta 
g~iririm... Be~ on kuru§ veroigim 

F akat. saga sola ba~vurdugum 
koca pazarda tek bir ki.ifeci ~ocuk 
maytnca akhm ba~tma geldi. 

Sl!tta e~ya ta§tma yasagmm 
de i~ine ald1g1m dii~iinememi§'l:im. 
amma, ~imdi ben ne Y<1uJu<111v 

Diikkanlardan. tiirlii itinalarla pa 
sardird1g1m bu ~§id ~e§id '".'"""'""' 
bir bahane ile sahiblerine iade 
dim. 

Caresiz bir otomobil ~agtrd1m 
on adlffihk yer i<;in elli kuru~ taksi 
vererek, ucuzluga tamah etmenin 
Dl fazlasile odemi~ oldum. 

Elimde paketlerle pazar yerinde, 
la~1rken, bir arahk «<slahiye» i 
daki halim gozlimiin online geldi. 

Adanadan lslahiyeye 
Y ammda bir biiylik bavulla bir valiz 
d1. fstasyonda nastl olsa, bir araba 
lacagimi tahmin ediyordum. Araba 
lamazsam da e~yam1, bir hamala 
tirim diye dii~iiniiyordum. F akat ista 
na inince, biitlin iimidlerim bo~a 
Ortada tek bir hamal yoktu, ista 
memuruna hayretle sordum: 

- Bur ada hamal bulunmaz mt? 
Onun hayreti, benimkinden fazla 
- Siz, hamal bulacagmJZI m1 za 

tiniz? 
- Tabii de?,il mi ya ... diyeeck 

dum. 
Adamcag1z giildii: 
- Islahiyeliler, hamalhk etmegi 

sayarlar ... Herif ac; kahr, gene ha:n 
etmezl 

Bu cevaba muhatab olunca gayret 
ytya dii~ti.iglinii anhyarak, bavulu bir 
me, valizi otek:i elime alm·~· istasy 
kasaba arasmdaki yolu -hereket 
uzun degildi- kan ter i<;inde ge~erek 
dimi otele dar atmt~tJm. 

Cemberlita§ pazannda da ayni v 
yetle kar$tla~ak tuhahma gitti. 

Herkese: «Kendi yiikiini.in ha 
m yap!» demek - ortada, onu ta~J 
bu kadar fakir insan varken - bilmem 
rinde bir teklif midir ~ 

Diyelim ki, ki.ifecilik, bir nevi sut 
malhgi say1ldt~ ic;in yasak edildi. F 
kiifenin yerine ba~ka bir ta~1ma 
bulunamaz miYdiL Bizim hat1rlad1 
za gore, sokaklarda i§siz glic;sliz 
<;ocuklar i~inde, oteberi ta~Jmak 
ev ge<;indirenler vardt. 

Bu c;ocuklaT, nic;in hem kendileri 
hem bize faydah olmasmlar! 
daki klife, ~ah~alanna manise, 
de kismen olsun oteberi 

Biiyiik pazar yerlerile belliba~h 
merkezlerinde, belediye memurl 
nm kontrolu altmda li.izumu kadar 
ytCI bulundurmaktan, kanunun ruhu, 
mem ne de~ceye kadar incinirdi? 

S. G. 

Bir vapurdan 17 milyon fr 
k1ymetinde elmaa ~a ....... '-& .. J 

Briiksel 22 (a.a.) - Elisabeth 
vapurunun Kongo'dan Anvers'e 
salatmda vapurun kasasmda muhaf 
edilrnekte bulunan 17 milyon frank 
metindeki elmaslann <;ahniiU§ 
mi.i§ahede ~tir. 

kazamlZ elektrige kavu,tu 

Unye kazasmm umumi goriinii§ii. J 
Unyc, (Hususi) - Senelerdenberi mahsullinii her sene kin artttrm .. 

ikbza ettiriyordu. 
f~te, Tataresko, ilk 

tenkile memt1r t>riilrli~; 

Unyemizin elektrik derdi Saym ~arbay me~guldiir. Isktikbali yiikselecek i. ~ 
Rami Oztiirk tarafmda muvaffakiyete tlnye halki, nihayet clektrige de kal-: 

~acaktJr. Biittin koylerden gelen h , 
erdirilerek kasaba nurlandmlacakbr. r~rklar i~inde bulunan kasabay:t tr 

muvaffakiyetini, Karadcnizin ikbsadi bak1mdan en yiik- mektedir. tJnye hallo bayram yaprr 
l-m i~v·..-11 h::t~tlr- ~ck ka7alarmdan olan kP"::~,...,,-,:, f•".,''~ • ., rl,,._ ( 



uvouNUZMu? ADLiYEDE VE 
Kadzn saatleri 

Upuzun bir kor
donun ucuna tabhp 
gogiislerde senelerce 
gezdikten sonra, bir 

atlaYJ~a. bileklere ~7 l\ ) -l 
sanlan kadm saat- l ~ 
Jeri, kapah oturmak-
tan s_1ktlm1~ gibi tay- · 11 
yor yakalanna st~ra-
d1, hirer ince §eridle yakalara ili§ti. Son
ra, t;antalann kapak tokalanna, yiiziik 
ta~larmm ortasma gomiildii. $imdi, ken
disine pudrahklarda, ruj mahfazalannda 
yer aradt~ rivayeti var. Kadmlarm, va
kitlerini, dakikaS'l hatta saniyesile bilme
leri it;in bundan dahiyane bir usul bulu
namazdt. 

Sihirbaz berber 
Amerikahlann. 

«Sihirbaz» lakabm1 
verdiklerini bir ber· 
ber, memleketinden 
kalktp 1ngiltereden 
ge<;tikten sonra P a
rise gelmi§. Ameri
kada kazandtgt s.Oh

reti ingilterede de tamttlktan sonra, Pa
ris hallam kmp ge<;iriyormu§. Bir prensi
pi var: Zenci sa<;t ktVITctk, san benizli tr
km sat;1 diimdiiz ve serttir. Beyaz ukm 
sat;i neden dalgah olmasm? Bir iddias1 
var: En sert ve diimdiiz sa<;hlann ba§lnl, 

bozulmtyacak dalgah sat;larla 
u>J<;~uc .... Bir vas1tas1 var: Makas ve su. 

nazariyeyi, bu iddiaYI ve bu vasttatn 
araya getirip yiizlerce adama, bir xs

ve bir taray1§ta, manzaras1 it; a<;an, 
dalgah sa<;lar hediye edip btrakt -

Hayret! Evet amma, ayagm1 tetik at
derim. Onun yiiziinden mii§terisiz ka
meslekta§lan, hep bir olur da: <<Bire 

, beri gel!» derlerse ... 

F aydaszz para 

Man~ denizini .ilk defa olarak bundan 
be§ sene evvel yiize yiize get;en ] er

Ederle ismindeki kadm yiiziicii, o 
biitiin di.inyayt ismi etrafmda top-

an biiyiik bir §ohret kazanmt§, Ameri
da milli bir kahraman gibi el iistiinde 
diri!mi~ti. Sonra, yava~ yava§ unutul· 
Hastalandt, denize giremez oldu; pa· 

kaldt, kap1 kapt gezip <;ercilik etti 
bir yiiksek bir binanm karanhk 

vernmlen inerken dii§tii, ayagt kml-

Uzun miiddet hastane ko~elerinde hl
sonra, karanhk merdivenli bina 
aleyhinde tazminat davas1 at;an 

e, nihayet davastm kazanmi§ ve 
bin dolar tazminat alml§. 
akat, §imdi ne sthhati, ne kuvveti, ne 

-- ·amaga cesareti var. Bostan' daki 
;;trP•7 P'-rP girip orada olmekten ba§• 

istemedigini soyliiyor. 
gee; kahnca kuk bin dolar da 

i§te bOyle hi<;bir i§e yaramtyor. 

• • mcir sabfl 
(Hususi) - 1ncir satl§mm bor

niimune iizerinden yapllmas1 m~ 
arhk tahakkuk etmek uzeredir. 

sat1~lar da borsada vuku bul
Ancak bu sat!~, mutavaSSit 
magazalarmda guvallarmda

muayenesi suretile vuk:u 
akta ve borsaya, ancak dilendigi 

biT rakam verilmekle iktifa edil
. Nitekim mevsim iptidasmdan 
kadar 33 bin ton incir ihrac e

halde borsadaki sati§ miktan, 15 
gostermektedir. <;iinku daha 

borsa hisse ve riisumundan giz-
igin, borsaya bildirilmemi§tir. 

vaziyet, incir satl§Imn, tlpki uziim 
kat'! olarak borsaya ahnmas1 
gostermi§tir. Bu suretle hem 

yasa aph§larmda goriilen fiat ih-
ortadan kalkacak, hem de bor

hissesini tahsil etmek imka • 

ve Beyoglu cihetlerinde Sin
Hiiseyin, N ecib v.s. baz1 

in yazthanelerinden, ayn ayn 
e~ya galmaktan Sultanah

ci sulh ceza mahkemesinde 
edilen Onnigin karan, diin 
. Kendlsinin hustzhk yap

goriilmii§, 6 ay hapsine karar 

MAHKEMELERDE 
Carnian §angir, §ungur 
yere indirmenin manas1 

« Bizim 
manas1 

gencligimizde cam ta,Iaman•n 
vard1; yedi mahalle yerinden 

~ok fena 
oynardi» 

- Sangu §ungur carnian yere indir
mek, oyle az, buz ~ey degildir, evla -
dtm! Siz o zamanlan bilmezsiniz, o za
manlar daha ~ocuktunuz siz I Bizim gene· 
ligimizde cam ta§lamanm 1;0k fena mana-
51 vardt. Bir mahallede birinin evi ta§ -
Iandt ml, o mahalle allak bullak olur, 
yedi mahalle de yerinden oynard1. «Fa -
lanlar uygunsuz taktmdamm§, ayoll Diin 
gece ta§lanmi§larl» diye dillere dii~erdi 
kimlerse, o evde oturanlar I Elalemin di
line dii§miyegorsiinler bir; arttk tele ko
yup da <;alarlardt, bani ya ~yle I. Ciga
ram uzatlr mlSln, evladtm? 

Adliye koridorunda muhakeme mast 
bekliyen aim ~atkth, dalh ~ar§afmm iist 
kismt sag, sol iki yandan sark1k ya§h 
kadm, oturougu mada kuruldanarak, di
lile tslatLp sard~ sigarast parmaklan ara· 
smda, ate§ istedi. Kar§tsmda ayakiistii 
duran delikanhdan ..... 

De!ikanh, igi!dit 
- Buyurunl 
- Sag ol, evladm11 
Sigaradan sigara yakan ya§h kadm, 

'tiryakicesine bir nefes ~ekerek, burun de
liklerinden duman savurdu. 

V e laktrdtsma boyle ara veri~ten son
ra, devamla: 

- Bunu size abukahm getirecekti, 
ama ii§i.itmii§ kendisini de gelemedi o .. 
Y erine ben geldiml 0 §ahid, i§te bu ye
re ta§Inmi§ ..... 

Hakim, miiba§irin kadmdan ahp kiir
sii iizerine koydugu pusulayi online c;ek· 
tigi mada: 

- 2 cam kmldt, diye bu kadar ug -
ra§IP yoruluyorsunuz, dedi, iras edilen 
hasan bu adam size tazmin etse de, uz
la§Samz daha iyi degil mi? 

- Kmlan cam 2 degil, tam 5 tane! 
Sonra i§ cam lurmaktan ibaret olsa, ko
layl Halbuki i§in i~inde i~ var ba§ka; 
bu ((~ocuk atti, kaza» diyor, ama atan 
kendisid.ir, kastd vardtr bu i§te, kastd! 
Ciinkii, o odamn carnian bunun bah<;e· 
sine bakar, bu da akhna esti mi, ev ha
lile bah~eye ugradtgmdan, tek biz o oda
da oturUIP da gormiyelim kendisini o hal
de diye, kudt camlart ..... 

- Bunlan evvelce de kac defa soyle
diniz I Fa kat, oyle oldugunu farzetsek, 
o cam kuarsa siz tekrar cam yaptiramaz 
mtsmtz ".\ Bunu dii§iinmez mi! 

- Dii~iiniiyor elbette, dii§i.iniiyor I 
Dii§iiniiyor da tek biz o odadan bi.i.sbii -
ti.in c;ekilelim, diye boyuna ta§hyorl Bu 
ilk defast de gil, ki; ka~ kereler keresi 
carnian a§agtya indirdi, davact olma -
d!ffi; ama nihayet camma tak dedi de 
bu defasmda arzuhali dayadlffi ben! 
Y aa! .. Hem sonra cam ta~lamamn rna • 
nasm1 ..... 

Bu hafta yapdacak 

lik ma~lar1 

Taksimde Galatasaray -
Besiktas takimlari 

' ' 
kar~Ila~Iyor 

Be den T erbiyesi istanbul Bolgesi F ut
bol Ajanhgmdan: 

T aksim stad1: 

Galatasaray - Be§ikta§ A taktmlan 
saat 14,30. Hakem Adnan Akm. Y an 
hakemleri: F ahreddin Somer ve Halid 
Uzer. 

Be§ikta§ stad1: 

Kasunpa§a - Eyiib A taktmlan saat 
13. Hakem: Halid Galib Ezgii. 

1stanbulspor - Vefa A taklffilan saat 
14,45. Hakem: Ahmed Adem Gogdi.in. 
Y an hakemleri: Ru§en ve Sabahaddin. 

Fenerbahc;e stad1: 

Siileymaniye - Beykoz A taktmlan 
saat 13. Hakem: izzet Muhiddin, Sevki 
ve Ahmed. 

F enerbah<;e • Hila! A taktmlan saat 
14,45. Hakem: Sazi T ezcan. Y an ha· 
kemleri: Halid Ozbaykal ve Salahaddin 
Ozbaykal. 

Romanyablar bugiin 
geliyor 

Vaki davet iizerine dost Romanya 
muhtelit futbol taktmt 23/12/1938 cu
ma giinii saat 16 da Romanya vapurile 
§ehrimize gelecekler ve ayni giin ak~am 
trenile Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Dost memleket futbolculanm kar§tla
mak iizere oolgemize bagh biitiin kultib 
murahbaslanmn o gi.in ve saatte Galata 
nhtliilJ.nda hazu bulunmalan rica olu -

- Y oksa, dedi, ben «camlaruru ktr
chlarl» diye bu kt§, kiyamet ortasmda bu 
halimle buralara kadar gelir miydim 
hie?... Erbainin evveli.... Bak, iyi ha -
tmma geldi, tam da bugiin girdi I Ah. 
ah, ben ba§ka zamanlar erbain girip de 
cikmctya kadar, evimin e~iginden dt~an· 
ya adtm bile atmazd1m. Ama ne yapa • 
ytm ki davamn §akaya tahammiilii yok.. 
h sunturlul 

- Evvelce anlatttmz, yeterl Verilen nur. 
adrese gore §ahide yeniden tebligat ic- 26/12/1938 pazartesi .giinii tekrar 

Y a§h kadmm sigarastm yakan deli -
kanh, i~in alaymda: 

- lyi, ama, dedi, cam ta~lamamn fe· 
na manaya almdt~ mademki es-kidenmi§, 
ne diye siz ~di olan bir~Cye de ayni 
maflaYl veriyorsunuz '? 

Y a~h kachn, bir elile yo] yo] entarisi· 
nin gogiis yerindeki oyah ytrtmacl hpl
yarak, oteki elinde sigarasi: 
-A. a, dedi, o da la.f m1 §imru, ya~. 

Benim icin manas1 degi~mez, ben, eski 
zaman kadtmyun. Bizim gencligimizde 
ne manaya ahmyorsa, ben ~imdi de o 
manay1 veririm, elbette I 

Sonra ba,lru iki yana salhya salhya, 
ka~lanm oynattl: 

- HO§, bugiin de earn ta§lamak iyi 
bir manaya c;ekilip ho~ ~gori.ilmez, ya I 
Anadan, habadan kulak dolgunlugu, 
bugiin de iyi bir alamet saYiimazl .. 
Hem, evladtm, sizin gibi torunum ye -
rinde gender bilmese de bunu, gencligini 
benim gibi o zamanlarda tiiketmi§ olan
larm hepsi oteki di.inyaYI boyladt da bu 
diinyada bir ben kalmad1m, ya I Bizim 
mahallede konu, kom§u arasmda ben gi· 
bileri hani ~yle tiimen tiimen I Hele bir 
ahret karde§im var, ki benim sag olsun, 
eger ..... 

Tam laktrdmin burasinda, dik bir ses 
koridorda akis brrakb: 

- Muhsine ..... R1za .... 
Ve ya§h lcadm, mahkeme salonu ka· 

ptsmdan miiba§irin bu ~agm§mi i§itir i§it
mez apartopar kalkmdt, yanda kalan si: 
garasm1 yanar yanar pencere pervazma 
koyup, <;ar§afmm etegine dokiilen kiilleri 
silkeleru: 

- Oh benim evladtm, sen §U sigaraya 
goz, kulak oluver, ben §imdi gelirim I 
Bizim abukat ogrenmi~. §ahide celb gon· 
derilmi§, ama kendisi bulunamadtgmdan, 
dava kalacakm~ bugiin ..... 

Fakat, kendisinden bu rica edilen de
likanh, yanar sigara nobet<;iligi edecek 
yerde, yanpuru bir gi.ili.i~le parmagtm uza. 
t1p sigaray1 dti~lirdii, bash iizerine ve 
kadmm pe§isua ge<;ti mahkeme salonu -
nun e§igini ..... -. 

- Rica ederim, ka<; celsedir bu bir 
tek ~ahid kin gidip geliyoruz. Anla~1h • 
yor, ki yeri, yurdu belli degil halen ..... 
Verdikleri adreste bir tiirlii bulunama • 
dtgma gore, vazgec;sinler de dava bit -
sin l 

Bu yan hiddet ifade eder erkek sesi, 
ya~h kadmm kendisinden davac1 oldugu 
kuanta erkegin sesiydi. Ve davactsi, bir 
yandan yo! yo! entarisinin oyah yrrtma
cmdan el sokmu~. gogsiinde bir§ey ara~
tlmken, yandan ziyade ofke belli eden 
sesle ve ~ sozle onu ha~ladt: 

- Ma§allah, vazgec;ecegim de dava· 
YJ kaybedecegim, degil mi! T abii, sizin 
oyle i~inize geliyor! 

Ve hakime donerek, koynundan c;t • 
kard1!h bir kai:bd pan;asmt uzath: 

rastna ..... 
Rtza, davanm gene bu §ahid i~in kal· 

masmdan mugber, Muhsine, bu §ahidle 
davayr kazanacagma giivenerek mem • 
nun ..... 

Sulh ceza salonundaki safhadan son • 
ra, ya~h kadmla delikanh, koridorda bir 
nobet da'ha kar§lla~hlar: 

- A a, nerede benim cigar am~ 
Delikanh, potininin ucile, demin ez • 

digi izmariti gosterdi: 
- Y anar hiTaksaydtm, Adliye daire· 

si bir kere daha yanar kiil olurdu, bel -
kii Buyurun, size ben ba§ka sigara vere· 
yim? 

Kadm, delikanhmn uzatttgml ahp, 
demin kalkttgi SITaya bir daha yerle~ti ve 
onun ate§ile si.gara tazelerken, hangi si· 
gara i~in oldugunu belirtmeden: 

- Bo§una ziyan ettin sigaraYI, evla
drm! dedi, yanan Adliye ah§abdt da on· 
dan kolaycacik tutu~tu; bu oyle <;ar~a
buk tutu§Ur mu hie;? Kagir I? ..... e 

M. SELIM 

Fatih postanesinde 

Havale memurunun 1856 
lirabk bir a~1g1 goriildii 
Y aptian ani bir tefti§ iizerine, F atih 

postanesi havale memuru Tahirin, muh· 
telif kimseler namma muhtelif tarihlerde 
gelen paralardan bir ktSilllm zimmetine 
gec;irdigi kanaati hast! olmu§, memur, 
mi.ifetti§lik<;e hamlanan tahkikat dosya -
sile beraber diin Miiddeiumumilige gon
derilmi§tir. 

1856 lira a~1g1 gori.ildiigii kaydile Ad
liyeye veri len F atih postanesi havale me
muru Tahir, Sultanahmed birinci Sulih 
Ceza mahkemesinde hakim Re§id tara -
fmdan sorguya <;ekilrni§ ve tevkif edil -
mi~tir. Bugiinlerde istintak dairelerinden 
birinde tahkikata devam olunacaktlr. 

Tahir, ba§mda kalabahk bir aile bu
lundugunu, 43 lira maa§la gec;inmek zor
luguna ugradtgmt, hatta daha fazla maa§ 
a!abilmek i<;in §ark vilayetlerinde memuri
yet verilmesi hususunda miiracaatte bu -
lundugunu ve bu miiracaatlerinin not e
dildigine dair kendisin.e cevab geldigini 
s.Oylemek suretile, tshrari vaziyetten bah
setmi~. kendisini bu yolda mazur goster
mek istemi§tir. 

«Kavgaya siz sebeb oldunuz» 
diye kolunu k1rm1§ 

Sirkecide Yakub ve Kogo, kavga edi
yorlarml§. Abdiilhayr ve oglu 1smail, 
bunlan ay1rmaga te§ebbiis etmi§ler. Bu 
arada Nusrat isimli biri miidahale ede
rek, ckavgaya siz sebeb oldunuz!• diye 
Abdiilhayrin kolunu klrmt§. 

istanbul dordiincii ceza mahkemesin
ce bu §ekilde sabit gori.ilen bir hadise • 
den dolaYI muhakeme edilen Nusrat, 
diin 6 ay hapse, 100 lira tazminat ode
mege mahkum olmu§tur. 

1stanbula avdet edecek olan misaftrleri
miz burada da iki rna<; yapacaktir. 

Birinci rna~. 27/12/1938 salt giinii 
saat 14,30 da F enerbah~e taktmile yapt
laeaktir. 

Bu ma<;m hakemi Adnan Akm, yan 
hakemleri Fahreddin Somer, Necdet Ge
zendir. 

1kine.i rna~. 29/12/ 1938 per~embe 
giinii saat 14,30 da Galatasaray taktmile 
yaptlacaktu. 

Bu mat;m hakemi Nuri Bosut, yan ha· 
kemleri Sevki Canka ve Halid Ozbay
ka!dtr. 

Her iki rna~ da T aksim stadmda ya• 
ptlacaktlr. 

Hakem kurslan bitti 
Bolgemiz hakem kursu dersleri sona 

ermis oldugundan 27/12/1938 sah gii· 
nii ak~amt saat 18,30 da Eminonii 
Halkevi salonunda tahriri imtihanlari 
yap1lacaktJ.r. Bu kurslara devam eden 
hakem namzedlerile daha evvel kurs gO
riip imtihan olmaml$ arkada~larm mez • 
kur gun ve saatte haztr bulunmalan teb
lig olunur. 

izmirde Iik ma~larinin 
ikinci devresi 

lzmir 20 (Hususi) - Ilk devrede 
Oc;ok tahmmm birinciligile neticelenen 
lik ma<;lannm ikinci devresi heyecanh bir 
~ekil alacakttr. 

Ge~en hafta Alsancak taktmle bera • 
here kalan O~ok taktmt, pazar giinii iki 
elemanmdan eksik bir kadr:g ile ve ahenk
siz bir oyun neticesi Alsancak taktmma 
5 - 2 gibi bi.iyi.ik bir farkla yenilmi~tir. 

o~okun iki goltinii de sahsi gayretile 
Said t;tkarmt§hr. Ut;akun ikinci devrede 
3 - 2 bir vaziyette devrenin yansm -
dan sonra on ve biraz sonra da dokuz 
oyuncu ile oynamak mecburiyetinde kat
mast ba§hca maglubiyeti sebeblerinden 
biri saYJlabilir. 

Alsancak tahmt, bu mac;ta t;ok ener
jik ve giizel bir oyun ~tkarmi~tir. Diger 
ma<;larda, Doganspor Demirspora 3 - 0, 
Ate~spor Y amanlarspora 2 - I galib gel
mi~lerdir. 

Su sporlarile me§gul kuliib
lerin demirba§ e§yalari tesbit 

ediliyor 

Be den T erbiyesi Umum Miidi.irli.igii 
!stanbul bolgesine mensub ve su sporla
rile me~gul kuliiblerin demirba~ e~yalan 
hakkmda mufassal malumat istemi~tir. 

Su sporlarile me~gul kuli.ibler mevcud 
ntalanmn adedini, cins ve eb'admt 
bildireceklerdir. 

Kayak sporlari ic;in ~ah§ma 
program• 

Kayak sporlan F ederasyonu Istanbul 
mmtakasmda bu sporla me~gul olanlar 
ic;in bir <;ah~ma programt yollamt~ttr. 

UYKUSUZLUK 

• 
SlNtR AGRILARI 

• 
ASA B T OKSOROKLER 

• 
BAS DONMESl 

• 
BAYGINLIK 

ve 
S1N1RDEN iLERt GELEN 

Biitiin Rahatstzhklan 
tYt EDER 

Merkez Hifzissihha Miiessesesi Direktorliigiinden: 
1 - Miiessesenin ihtiyact olan 5 kalem serum ampi.ilii kapah zarfla ek

siltmiye konulmu§tur. 
2 - Bu ampiillerin muhammen bedeli 4600 lirad1r. 
3 - ihale 28/12/938 gar§amba giinii saat on be§te Ankarada Merkez Hlf

ztsslhha Miiessesesinde toplanan hususi komisyonda yap!lacaktll'. 
4 - Talibi §artnameyi miiesseseden paras1z temin edebilir. 
5 - Talibler teklif mektublanm 28/12/938 gar~amba giinii saat 11 e kadar 

muesseseye vermelid.ir. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul 
edilmez. c 5024 • ( 8940 ) 

s1hhat ilk Giizellik • • 
1~1n ve 

·RADYOLiN 
) . . .. '·· .. (... ... ' 

KullanmaktJr. 

Radyolin 
Oi§leri, 

Di$1er ~ehreyi 
gUzel~e,tlrir. 

Di,ler mideyi 
saglamla,t•r•r , ______________________________ , 

RADYOLiN di~leri temizler ve parlabr, mikrob
lari yiizde yiiz oldiiriir, di~ etlerini besliyerek 
hastalanmalarina mani olur, agiz kokusunu keser 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
Grip, nezle, enfloenza, sttma gibi tehlikeli hastahklara tutulma• 

mak i~in, saghgmtzt daima BIOGENINE dediiimiz kan ve derman 
hablarile sigortalayxmz. 

BIOGENtNE; bir~ok miihim devalarm birlettirilmesile meyda· 
na getirilmit en birinei kan, kuvvet, ittiha yaratan ve mucize gibi 
tesirini derhal gosteren bulunmaz bir miistahz!lrdtr. 

BtOGENINE; ka~daki ktrmtzt yuvarlaetklara verdigi yeni yeni 
biiyiik kuvvetlerle harieden geleeek her tiirlii mikroblart derhal ol· 
diiriir. Tath bir ittiha temin eder. Sinir ve adaleleri saglamlattmr. 
Zeka ve haftzayt parlabr. Bel gevtekligi ve ademi iktidarda tayani 
hayret faydalar temin eder. 

BlOGENtNE; kullananlar kat'iyyen kardan, k•ttan, soguktan, 
yagmurdan ve havalarm deiitmesinden miiteessir olmazlar. ~iinkii 
uzviyet, her zaman gene ve dine bulunur. Ve bu sayede miithit akl· 
betlerle netieelenen; grip, nezle, enfloenza, stlma gibi afetlerden 
emin bir surette korunmuf olur. S1hhat Vekaletinin resmi miisaade
sini haizdir. Her eczanede bulunur. 

ig ve <h§ basur memelerinde, basur 
memelerinin her turlii i1tihablarmda 

cerahatlenmi§ fistiillerde, kanayan 
basur memelerinin tedavisinde 

daima muvaffakiyetle 
$iF A YI TEM1N EDER 

Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, k1nkhk ve biitiin agnlanniZI derhal keser. 
- - icab1nda giinde 3 ka,e ahnabilir. -



Kar m1 ediyor, zarar m1? Fransa ile italya 

T ramvay kumpany aSIOID arasm~:::"~~~~~~~~ 
k A b t Bugiinkii §artlara uygun oimadrgmdan ari oyuna ar 1yor dotayl keenlemyekii~ ~~dedildigi ttalya 

tarafmdan resmen b1ldmlen Laval-Mus-

Fakat bir sirket • erkan•n•, 
~·kmast, teia~a meydana 

muvazaan1n 

' [Bagtaraft 1 !net sahitede] I kaim oldu. Tramvay kumpanyast da, ts-
defasinda yolcu nakliyah artmt§, bu arh§ tanbul Elektrik Mi.idi.irli.igiine 3 kuru§ 10 
giinde 15 - 17 bin ki§iye balig olmu§tUr. para ijzerinden elektrik paras! odemege 
Gi.inde 15 - 17 bin yolcu artmast demek, mecbur oldu. 
senede takriben 5 bu~uk milyon, yahud Tramvay kumpanyasr 1937 senesinde 
6 mil yon 200 bin yo leu fazla demektir. 13,625,710 kilovathk elektrik harcamt§· 

Sonra otobiislerin i§lemesi de -garibdir tlr. Ve elektrik cereyamm 3 kuru~ 1 0 
amma hakikattir- yolculan tabiatile bir para iizerinden hiikumete odemi~tir. $im
miktar azaltm1~, fakat has1lah c;ogaltm1§'" di kumpanyamn verdigi elektrik paras1, 
hr. Bu tezadm nas1l oldugunu izah ede- ayda 50 bin lira kadar tutmaktadtr.- 1938 
lim. Otabiisler i§lemeden evvel saba!hlan senesinin elektrik hesabt heni.iz tama~~n 
ve ak§amlan, tramvaylarda igne atsan ye- malum degildir; c;iinkii yrl bitme~l§tlr. 
re dii§miy>ecek kadar bir izdiham olur; bi- Fa kat tramvaylarm elektrik sarfiya~~ 
letc;iler bilet kesemez, bu yiizden biletsiz 1938 in 11 aymda §U rakamlara bahg 

solini anla§masile. Fransanm Libya ce -
nubunda, ftalyaya baz1 arazi terketmegi, 
T unustaki ftalyanlann vaziyetini kafi 
surette tanzim eylemegi vadetmi§ oldugu 
malumdur. 

ftalyan hiikumetinin yeni hath hare -
keti, Paris siyas1 mehafilinde biiyiik bir 
alaka uyandtrmt§hr. Franstz hiikumeti 

yeni vaziyet hakkmda derhal fngiltere ile 
miidavelei efkara ba§laml§hr. 

Fransa makabeleye ba,lada 
Paris 22 (a.a.) - Excelsior gazetesi 

yaz1yor: 

«ftaiyan hiikOmeti, on yrldanberi Ro
mada iki Franstz dramatik telif ve kom· 
pozisyon cemiyetinin rnumessili bulunan 
vatanda§Jm.IZ Emmanud Andisio'yu hu

dud haricine c;rkarmt§hr. Bunun iizerine, seyahat eden anaforcular fazla olurdu. olmustur: 
$imdi yolcularm bir k.tsmtm otobiisler ta- :Kanunusanl ·• 1,281,250 kllovat Frans1z hiikumeti de, ayni zamanda ltal-

§Iytnca bilet kesilmiyecek kadar izdiham ~~~~t 1·168·650 , yan dramatik miiellifler cemiyetinin Pa-
1'215'950 ,, riste miimessili olan fa§ist ftalia Nuova 1,179,200 pek kalmamt§tlf. Bedava seyahat eden- Nlsan 

ler c;ok azalmt§ ve biletc;iler daha fazla MayJ.S 

bilet kesmek imkamm bulmu§lardxr. Boy- ~:;;::z 
1,218,450 , gazetedisinin direktoriinii hudud haricine 
1,182,200 , ~1karmaga karar vermi~tir.» 

• 1,223,350 , 
Ieee otobiislerin i§lemesi T ramvay kum- A~tos '• 1,213,800 :. Tunustan tardedilen ltalyanlar 

': 
1

•
200

•
600 

, Paris 22 (Husust} - Franstz maka-Panyaslmn bilhassa sabah ve ak§am se- EyHH 
1 Birlnclte§rln 

ferlerinde para veren yolculanm c;oga t- Iklncite§rln 
mt§, bedava yolculanm azaltnn§ ve tabi- Blrinclkanun 
atile hastlat da artmt§tlr. Bilet almadan 
seyahat edenler, onceden yiizde 5 iken 
§imdi bu miktar 90k dii§mii~tiir. Bu yii~
den gec;en seneler yevmt 166 - 168 bm 
yo1cu ta§~yan tramvaylar, §imdi 225 : 
228 bin yolcu ta§tmaktadtr. Boylece. fr
atlar ucuzladt&"I ve otobuslerin i§lemesr de 
izdihami azaltarak yolculann yiizde 9? 
undan fazlasimn bilet almasmi intac ettl
gi ic;in, tramvaylar, gec;:en senelere naza· 
ran, giinde 50 - 60 bin yoicu fazla ta-

: 1.259,350 , 
1,204,300 , 1 mat!, Tunusta tahrikat yapan fa~ist er -

.: Daha tamam olma- k"' h d d h . . k .... k 
m~tt.r. amm u u ancme ~~ armaga arar 

T ramvay kumpanyasliiUn lstanbu] vermi§tir. 
Elektrik miidiirliigiine Odedigi elektrik Franstz hiikiimetinin atlatbgx 
iicreti 600,000 lirayi bulmaktadu. Ay - varta 
nca kilovat ba~ma 40 para da istihlak p . 22 (H A) M b' 

. · k d' B I T ans usus1 - e usan vergisl verme te 1r. u suret e ramvay 1 .. d b .. M I' N . b 
. · f h · · El k 'k k mec tsm e ugun a 1ye ezareh iit _ 

~~r1 ketl, 51trw em~uesl I ek tnt tumyu~zau.?nya- c;esi miizakere edilmi§tir. Bu miinasebetle 
51 e yap 1g1 muvazaa 1 un ra • h 1. .. k I 
d · J: 1 kt 'k kt' · den araret 1 muna a§a ar cereyan etmi, ve en ~1mw e e n cereyanma es sm . . .. ... . .. • . 
fazla para vermege mecbur olmaktadtr. buc;ok hanbler hukumetm mah s1yasenle 
Tr.amvay kumpanyas1, muvazaaYI itiraf y~ni m~ll emirnameleri §iddetle tenkid et
edememekte ve eskiden ben Elektrik §ir- mt§lerdtr. 

§Imaktadtrlar. • . 
Coriiiiiyor ki bu cihetten ~arar 1ddr~~ 

Ian dog,ru degildir. Yolcu saytsl arthgi 
i<;in bu y\izden zarar mevzuubahs ola • 

maz. 
Elektrik lia'tt 

Tramvay kumpanyasmm verdigi el.ek
trik parasma gelin:e. kumpanya, bu I§te 

ketine c;ok daha az para veriyordum, di- Maliye Nazin Reyno·dan sonra Ba§· 
yememekte oldugu ]~in, ~imdi ktvramp vekil Daladye soz alarak hiikumetin ma
durmaktadu. 1937 senesinde 2.425,000 It siyasetini ve yeni emirnameleri rniida • 
lira kazanmi$ken ve bu sene ise daha faz- faa etmi§lerdir. Neticede, Ba§vekil Da
la para kazandrgt muhakkakken ziyan Iadye kendisine mali tam salahiyet veril
ettiginden ~ikayet etmesi bundan ileri medikc;e devlet idaresini deruhde edemi • 

gelmektedir. yecegini bildirmi§ ve itimad reyi istemi§· 
Kumpanya erkam, .g~en sene Elek - tir. 

kendi nanna yanmi§tlr. Anlata:tm: . 
Malumdur ki, sabtk Eiektnk §Ukettie 

T ramvay §irketi ikiz hem§ireler halinde 
idiler. Ayni sermayedarlann elinde bu
lunuyorlard1. Tramvay ~irketi, muvazaah 
bir surette Elektrik §irketinden cereyam 
pahahya satm ahyor ve hiikOmete, ~e
ledivPve, eiektrigi pahah ahyoruz, . bu 
tarife ile idare edemeyiz, diyerek btlet
lere zam istiyordu. Dii§iiniiniiz ki, E-

trik $irketinin imtiyazmt satarken Tram
vay kumpanyasmm imtiyaz ve tesisatm1 
da beraber satma<M;l i<;in Spesiyal'i mu
ahaze etmektedirler. Tramvay ~irketi, i$
te bu yiizden, imtiyazmt satmak istemek
tedir ve l 4 mil yon lira gibi fahi~ bir pa
ra istemi~ olmasma ragmen, nihayet Na
fra Vekaletinin teklif ettigi parayi kabule 
mecbur olacakttr. 

lektrik §irketi Tramvay kumpanyasma, Karabiikte belediye 
yani en biiyiik mii~terisine elektri~ kilo-
vatmi 3 kuru~ 10 para dan venyordu. teskilab 
Halbuki Elektrik ~irketi, o vakit bir<(ok • 

60 70 dan Ankara 22 (Telefonia) - Karabiik fabrikalara kilovan - para 
k 'd' B f 'L 'k I hir demir ve rei1'k sanayt'inin kurulmasile elektrik verme te 1 1. u aon a ann "". .. 

birisi Tramvay kurnpanyasl kadar fazia ehemmiyet kesbetmi§, bir taraftan da 
elektrik sarfetmedigi halde, daha ucuz yepyeni bir §ehir meydana ~lkml§tlr. Bu 
bir tarifeye tabi tutuluyorlar da en biiyiik vaziyet lizerine belediye 1:e§kilatr yapll • 
miistehlik ve mii~teri T ramvay kumpan- masma idari liizum goriildiigiinden Ka • 
yasi eiektrigi neden 3 kuru§ 1 0 para dan rabiike usulen bir tahkik heyeti gonderil
ahyordu? mi~ti. Heyet 2294 mlintehibi oldugu an-

Hakikatte aralarinda muvazaa vardt. la~1Ian Karabiikte belediye kurulup ku
Tramvay kumpanyasi elektrigi <;ok daha rulmamast hususunda umumi reye mi.ira
ucuza ahyor, fakat Elektrik §irketile yap- caat etmi~tir. Reye 1482 ki§i i§tirak et
tlgl muvazaah mukavelesinde, 3 kuru~ .. 1 0 mi~. bunlardan 14 75 i kanuna uygun o
para veriyormu§ ~bi goriini.iyordu. <;un- larak reylerini kullanmak suretile bele • 
kii elektrigi, meseia 60 - 70 paray~ al- diye te§kilini istemi§lerdir. Bu muameleyi 
d1g1m mukaveleye yazarsa ~ilet t~nfele- tetkik eden Devlet SOrasr heyeti umumi· 
rini indirmesi laztm geiecekh. T anfe ko- yes.i de belediye tesis.ine ittifakla karar 
misyonlan bilet iicretlerini tespit ~derken verdi. 
§irketin en ziyade elektrik cereyanma ver- Diikkan, magaza ve evler in§ast sure-
dio.; narayt nazari itibara ahyorlardt. tile giinden giine biiyiiyen ve hatta ~im· 

Elektrik §irketi hiikum~tGe s~tm ah - diden bazt arsalann metresi 10 - 15 li
ninctya kadar t1kmnda gi~en 1~, ondan raya <;tkan Karabiik belediyesi ilk sene 
~onra bozuldu. Ciinkii ikiz hem*trelerden 12 bin lira, 2 sene sonra da bunun 2 misli 
F.!Pktrik ser'ketinin verinP N afta Vekaleti varidat temin edebilecektir. 
~~~~~~~~~~~. ~~ 

SELMA ve 
Tefrika: 6 -= -

Kadm gene ona goz krrpmadan -ve 
i$te Halimin hir tiirlii mana veremedigi 
ey- biiyiik bir ofke ile baktyordu. 

Gitti, koltuga oturdu, ayak ayak iis-
i.ine attr. Odaya iyice karanhk bastlgi i
in yiiziinUn ve tiillii kollarmm birbirin
en az farkh beyazhklanndan ba§ka he

rnr'l hi<; birsey goriilmUyordu. 

Nevzad Salim Beyle miinaka§asmi 
irdenbire kesti ve ayaga kalktt. Saatine 

akarak alh vapuruna yeti§mek §art ol
ugunu Halime hattriath. <;ubukluda o

uran Salim Beyle kans1 da gitmek isti

orlardl. Selma hi~birine ISrar etmedi. 
isafirlerini yalmm bahc;e kap1sma ka-

ar gotiirdii. E§ikte, dimdik durdu ve ay
rhrken hic;birine tek bir kelime soyleme-
1. 

Halim ve N evzad onden yiiriiyorlar, 
onu§muyorlardl. Hala devam eden he-

ecamm saklamak i~in bir~y soylemege 
sareti olm1yan Halim, arkada§ma yan 

ozle bakarak dii§iiniiyordu: «~iiphe mi 

GOLGESi 
..J a Y azan : Server Bedi 

etti acaba ?» 
Sokaga c;tkttkl~n zaman, Salim Bey 

etrafma bakmdt ve kuk elli ad1m kadar 
otede, duvann dibinde yatan kopegin 
oliisi.ine dogru htzla yiiriidii; aksi istika
mete giden Halimle Nevzada seslendi: 

- Biraz gelir misiniz? 
iki arkada§ ve Saime Hamm yakla§· 

11lar. Salim Bey kopegin iistiine igilmi§ti. 
Onlan da ~ag1rarak: 

- Bakm1z, dedi, iyice baktmz!. 

Halim ve Nevzad da igildiler. 
Salim Bey sordu: 
- Bir§ey gormiiyor musunuz? 
N evzad da Salim Beye bakarak: 
- N e gibi? diye sordu. 
ihtiyar adam kansma dondii: 
- Saime! dedi, iyi bak, dikkat et! 

Biz gelirken bu kopegin yalmz arka ba
caklan c;ignenmi§ti. Degil mi? 

- Evet. 
- ~imdi bak... Hayvanm kafasr da 

ezilmi§. 
Kdm tiksinerek gozlerlni kapad1, geri-

Bunun Uzerine, gruplara isti§areye va
kit buakmak Uzere celse tatil edilmi~tir. 

Celsenin tekrar kii~admda hiikumetin 
teklifi reye konulmu§, meclis, 284 reye 
kar§I 29 l reyle yani ancak 7 ki§ilik bir 
ekseriyetle hiikumete itimad reyi venni§· 
tir. 

M aliye biit~esinin miizakeresi 
Paris 22 {Husust} - Meclis, ogle

den sonra da miizakerelerine devam et -
mi§tir. Maliye N ezareti biitc;esinin miiza
keresinde mali kararnamelere aid kanun 
layt'hasmm ikinci rnaddesi de reye kon
mu§ ve 265 reye kar§t 322 reyle kabul 
edilmi~tir. 
Reylerin tasnilinde yanltfltk m1 

olda? 
Paris 22 {a.a.) - Meb'usan mecli

sinin finans kanununun ikinci maddesi 
hakkmda verdigi reyin kontrolu esnasm
da dart meb·us, hiikumet aleyhine rey 

verdikleri halde reylerinin hiikumet le -
hine verilmi§ olarak gosterildigini soyle -
mi§ler ve tashih taleb etmi§lerdir. Bu va

ziyette hi.ikumet, bir reyle ekalliyette kal
mi§ oluyor demektir. Fakat yalmz meclis 
riyasetinin bildirdigi rey neticesi nazan 
dikkate almd1gmdan, bu vaziyet hiiku -
mete dokunmamaktadir. 

Leon Blum Amerikaya gidiyor 
Paris 22 (Hususi} - Sosyaiist flrka

SI lideri eski Ba§vekil Leon Blum'un ka

nunusani zarfmda Amerikaya gidecegi 
soyleniyor. 

ye ~ekildi: 
- Aman, dedi, ben bakamam. 
Fakat Nevzadla Halim, kopegin arka 

ayakiarile beraber kafasmm da parc;alan
ml§ oldugunu goriiyorlardr. 

Salim Bey onlara bakarak stw.lini tek-
rarladl: 

- Degil mi? 
Halirn mmldandr: 
- Evet... Kafasr da ezilmi§ hayva-

mn. 
Nevzad dogrulmu§, ka§lanm ~atmt§, 

kopegin oliisUne bakarak dii§iiniiyordu. 
Birdenbire Salim Beye donerek sordu: 

- Siz bunu gordiigUniiz 7" ·., ba§I 
saglam m1yd1? 

fhtiyar adam giildii: 
- f§te Saime burada ... So)·~ - ··1 ... 
Kadm bag1rdr: 
- T abii ... Y a§lyordu hayvan ... Goz

leri canhevlile ftld1r ftld1r doniiyordu. 
N evzad kadma ve kopege hayretle bir 

kac; defa bakarak: 
- 0 hal de?.. diye sordu. 
Salim Bey cevab verdi: 
- 0 halde, gayet basit: Bizden sonra 

bu hayvanm ba§ml ta§Ia ezmi§ler I Arar
sak belki ta§t da buluruz. 

- Kim ezmi§ olabilir? <;ocuklar mt? 

Romanyadaki Tiirk 

mekteblerinde 
Gelecek ay Roma 
miihim miizakereler 

Maarif Nezareti badema i .1. B k .I .I 
yeni harflerin kullantl- t• ~ a~v~d 11 ek 

beraber Maresal Gorin • 

mas•n• tamim etti ta yaya gt ere miilakatlara istirak ed 
' 

Biikre§ 22 (Hususi) - Romanya 
Maarif Nezareti miifetti§likler vas1tasile 
umum Tiirk mekteblerine gonderdigi bir 
tamimde, tiirkc;e tedrisatm yeni Tiirk 
harflerile yap1lmasm1 biidirmi§tir. 

Demirmuhalzzlarzn vaziyeti 
Biikre§ 22 (a.a.} - Dahiliye Ne -

zareti, Demirmuhaf1zlar zimamdarlann -
dan kral hanedamna sadakat yemini et -
mi§ olan 318 ki§iden 130 unun tahliye 
edilmi§ oldugunu bildirmektedir. 

Y eni ltrkamn muvallakiyeti 
Biikre§ 22 ( a.a.) - Y eni te~kil olu

nan milli kalkmma partisine miiracaatler 
ytgm halinde gelmektedir. T e§kilatm 
merkez komitesine i§mdiye kadar on bin
lerce miiracaat vuku bulmu~tur. Eski 
partilerin biitiin liderleri kaydolunmu§ -
lardtr. Aralarmda eski Deminnuhaftzlar 
reisi Codriano'nun karde§i de bulunan 
bir c;ok eski Demirmuhaf1z azasr da krala 
telgraf <;ekerek yeni mill: te§ekkiile ka -
bullerini rica etmi§lerdir. 

Kont Ciano 

Pe,teden ayrJld1 

[Ba§tarafl 1 tnct sahttede] I meselesinin kapattlml~ bir fastl 
Berlinde b~giin ne§roluna~. .re.smi b~r edilmekte bulundugunu ilave et 

beyanname Suvey§ k_anah re)lmmm tad1l Eski Hariciye Nazm Eden 
edilmesi hakkmdaki ltalyan tezini muda- Hariciye Nezaretine giderek Lo1 
faa etmektedir. Vidman, ay nihayetinde faks'la uzun bir mi.ilakatta bulum 
Londrada olacakhr. Milli Miidalaa Nazzrmm 

ltalya Libyadaki kttaatzm Londra 22 (a.a.} _ Milli 
geri ~ekiyor N azm inskip, dun ak§am soyl 

Londra 22 (a.a.} - Stefani ajamm- nutukta 1ngilterenin diinyamn e 
dan: hava miidafaa kuvvetlerine mali 

Hariciye Nezareti miiste§an Butler, gmt, !ngiltere hiikumetinin son ik 
Avam Kamarasmda fngiltere hi.ikumeti - fmda ingilterenin kuvvetini artlr 
nin, Libyadan geri <;agmlan ftalyan as • fevkalade tedbirler aldigml kay 
kerlerinin miktanm bilmemekle beraber, sonra gerek kendi gerek baz1 arl 
ftalyan hiikumetinin fngiliz - ftalyan an· nnm §ahtslan hakkmda dola&an 
la§mas1 mucibince Libyadaki garnizon leri mevzuu bahsederek arkad 
kuvvetlerini azalbnasmdan memnun ol- memlekete rniimkiin oldugu kad 
dugunu soylemi§tir. hizmet etmeleri temennisinde b 

Eden kabineye mi giriyor? ve eger gerek kendisi gerek ark 
Londra 22 (a.a.) - Daily Express istihlaf edilecek olurlarsa onlara 

gazetesi, hiikOmet mehafilinde deveran biiyiik muvaffakiyetler dilemi&tir 
eden bir ~ayiaYI kaydetmektedir. Bu ~a- inskip, memleket selametini 
yiaya gore Eden'in milli miidafaa i~leri- menfaatlerin iistiinde tutulmak la 
ni tedvir eden nezaretlerden birini der - digini kaydederek nutkunu bitir 
uhde etmek sure tile oniimiizdeki sene zar- T ayyare infaatt arltyo 
fmda kabineye girmesi muhtemeldir. Hava Nazm Sir Kingsley Wo 

Bu gazete, Eden'in kendisinin kabi • vam kamarasmda beyanatta bul 
neye tekrar avdet etmesi ihtimali yohmu tayyare istihsalinin gec;en seneye n 
seddedecek olan bir hath hareket ittiha- bu sene zarfmda iki misline c;1km 

Budape~te 22 (a.a.} - ltalya Hari- zmdan daimi surette i<;tinab etmi~ oldu- gunu, 1939 senesi zarfmda bu i 
ciye Nazm Kant Ciano ve yamndaki gunu yazmakta ve Eden'in istifasma se- daha ziyade fazlala~tmJacagml bi 
zevat, bu sabah saat 7,20 de Romaya ~biyet vermi~ olan ftalyan miinasebati tir_. ~ -

miiteveccihen hareket etmi§lerdir. Kant 
Ciano Macar Hariciye Nazm Csaky'yi 
Romayr ziyarete davet etmi§tir. 

Mihverin yeni mavallakiyeti 
Paris 22 (a.a.) - Stefani Ajansm -

dan: Paris gazeteleri, Kont Ciano'nun 
Budape§teyi ziyaretinin neticelerini tet -
kik ederek bu neticelerin Macaristanm 
da iltihak etmit oldugu Roma - Berlin 
mihveri siyasetinin yeni bir muvaffakiye
tini ve daha hususi olarak ftalyan diplo
masisinin bir muvaffakiyetini te§kil et
mekte oldugunu yazmaktadalar. 

Bu hal, bazt gazetelere act ve endi§eli 
miitalealar ilham etmektedir. Bilhassa 
Epoque gazetesi, totaliter devletlerin 
bundan boyle merkezi Avrupada serbest 
kalml§ olduklanm, halbuki F ransanm 
Avrupanm bu k1smmda biitiin nuiifuzu • 
nu kaybetmif bulundugunu yazmaktad1r. 

M acar - Y agoslav makareneti 
Londra 22 (Hususi) - Times'in 

Roma muhabiri, Kont Ciano'nun Buda
pe§teyi ziyaretinin Macaristanla Yugos -
lavya arasmda siyasi bir mukarenet tesisi 

F1rbna devam ediyor I 
Buda~te 22 (a.a.) -Son giinlerin 

mebzul karlan, Macaristanla Almanya 
hududunda hertiirlii miinakalah ink1taa 
ugratml§hr. Almanyaya gitmekte olan 
hububat yiiklii bir<;ok vagonlar yollarda 
kalm~ ve bu hal, ihracat tacirlerini ciddi 
z.ararlara ugratm1~t1r. 

Don yiiziinden Budape$te sokaklann
da yfuiiyenlerin kaymamalan miimkiin 
d~gildir. Bi~ok otomobillerin kaYJp 
devrildigi ve sokaklarda yiiriiy~n kim • 
selerin dii~tiikleri ve bunlardan iki yiize 
yakm kimsenin ilk sthhi imdad miiessese
lerine gotiiriildiikleri haber verilmekte -
dir. 

lskandinavya' Ja 
Stokholm 22 (a.a.) - Biitiin lskan· 

dinavyada hiikiim siirmekte olan kar ftr
tmalan, ~hirleide ve koylerde birc;ok 
kazalara sebebiyet vermi~tir. Y ola de -
vam imkans1zhgmdan dolay1 bir<;ok oto
mobillerin yolda buaktlmasma mecburi · 
yet has1l olmu~tur. -···-neticesini verecegini ve ftalyanm Yugos - Tiitiin rekoltemiz 

lavya ve Macaristanm Berlin - Roma Ankara 22 (a.a.) - Memleketimizin 
mihverinin siyasi ~erc;evesi dahilinde ve 138 yih tiitiin rek'Oltesi 62 milyon kilo 
fakat hususi rnenfaatlere bagh bir blok olarak tahmin edilmektedir. 
te§kil edeceklerini yazmaktadtr. ~ark tiitiinleri yeti~tiren kom§u dev-

B t R hi k d h I .. letlerden Yunanistamn bu seneki re -u gaze e, omanyamn o a u u u 
koltesi 60 milyon, Bulgaristamn 33 mil-

ihtimaline kar§I kapmm a~1k buaktlml§ yon raddesindedir. 
oldugu miitaleasmdadtr. Ceviz ihracatt 

ltalyan Hariciye Nazm Ciano Maca- ~. Karahisar 22 (a.a.) - ikincite§rin-
ristanla Yugoslavyamn arasmr bulmak ve den itibaren bugiine kadar ilgemizden 
Yugoslavyadaki Mcar ekalliyet rnesele- 10 bin kilo kobuklu ve yiiz kilo iG ceviz 
sini dost~a halletmek iizere tavassutta bu- ihrac edilmistir. Sevkedilen maim be
lunmu~tur. <;iinkii ltalyan harid siyaseti- deli yetmi§ ii<; bin dort yiiz lira tut • 
nin temeli Budape§te ve Belgradla s1k1 mu§tur. _._ 

dostluga ve Roma - Berlin mihverine is- 4 Sandtk afyon yakalandt 
tinad ediyor. 

----------------Kembri~ gene galib 
Torino 22 (a.a.)- Cambridge, Oxford 

tiniversiteleri kayakc;t taklrnlan ara -
Sinda Sestriere ge~idinde yaptlan ikinci 
rniisabakayt Cambridge takuru kazan
mt§tlr. Bu taktrn 1150 puvanla ba§ta gel
mekte ve Oxford taklnn 1114 puvanla 
onu takib etmektedir. 

lhtiyar adam cevab vermedi ve ta§l 
aramak ic;in uzakla§b. Y erlere igiliyor, 
kalktyor, eline ge~irdigi bir ta§l muayene 
ederek b1raktyordu. Halimle Nevzad da 
aramaga ba§lad1lar. F akat o taraflarda 
kan izleri ta~tyan ag1r bir ta§ bulamadr
lar. 

Salim Bey ba§Im sallad1: 
- Bu da gosteriyor ki, dedi, cinayeti 

yapan insan delilini ortad<~" b ld1rmaga 
da li.izum gormii§. 

N evzad giildii: 
- Siz bunda bir cinayet vak' asr m1 

gorUyorsunuz ~ 
- Eh ... Y ok yere bir hayvan oldiir

mek de cinayettir. Kanunlanmtz mene
der. Herhalde bu hayvanm oldiiriilmii~ 
oldugu muhakkaktir. 

Nevzad omuzlanm silkti: 
- Olabilir, dedi, buradan ge<;en biri 

ac1m1§hr hayvana, ba~ma agtr bir ta§ in
direrek onu eziyetten kurtarml§hr. 

Ve elin-i miitekaid ask ere uzatarak: 
- Allaha1smariadtk! dedi, biz vapu

ru kac;Inntyalun. 
iki arkada§ da iskeleye dogru htzla 

yiiriidiiler. Nevzad gelirken oldugu ka
dar dikkatli degildi. Sinirii ad1m atl§lari
le s1k s1k c;amura bas1yordu. Acaba bir-

Emniyet ikinci §Ube ka~ak~1hk biiro
su memurlan, diin gece saat dokuz rad
delecinde iki afyon ka~k<;rsrm yakala -
mr~lardtr. Halicde bir sandala dort san
d1k afyon yiiklerken yakalanan bu ka
..;ak<;tlar, ilkonce incir naklettiklerini soy
·lemi~lerse de bilahare hakikati itiraf et· 
.rni~lerdir. Bunlarm isimleri Laz Ali ile 
Kademdir. 

§ey sezdigi ic;in mi boyle sinirliydi? Hali
min i~inde bir miicadele vard1: Bir yan
dan Selmanm gizli davetini Nevzada he
men haber vermek, bu tehlikeli ve c;tlgm 
kadmdan hemen uzakla§masml ona tavsi
ye etmek istiyor, bir yandan da; hie; de
gilse bir defa Selmanm vadettigi zevke 
sahib olunctya kadar susmay1 di.i~iiniiyor
du. Onun ruhunda bu miicadeleyi temsil 
eden §ekiller gayet garibdi; hatta komik: 
Kendi kansmm yiizile Selmanm bacag1, 
yahud belinin §im§eklj bir k1vnh§I nobet· 
le§e goziiniin oniine geliyordu. Baz1 an
larda Selmaya kar§l oyle kuvvetli bir 
zaf duyuyordu ki, yanmda N evzad ol
masa hemen yahya donmegi dii§iinebilir
di. 

Vapura girinciye kadar N evzad da 
ona bir§ey soylemedi. Kamarada gene 
tenha bir ko§e buldular. N evzadm ka§lan 
~atrkt1. Halim ondan §iddetli bir sitem 
bekliyor, §iiphesinin manastz oldugunu 
anlatmaga veya her§eyi itiraf etmege ha
mlanmak istiyordu. Karars1zhgm verdigi 
slkmtl i<;inde ba§IDI online igdi. Dii§iinii
yordu: «Ben ahlaks1z bir adam degilsem 
soyiemeliyim.» Omriinde ilk defa olarak, 
en sevdigi arkada§ma ve kansma kar§I 
ahlakt boyle bir imtihan gec;iriyordu. 

Okmeydan1 cinay 
LBa§taraft 1 tnct saht 

man bulunup kendisinden, San 
din nerede oldugu sorulmu§ ve §U 
almml§hr: 

«- San Mehmed 14 agustos 
daya gitmi§'ti. Nerede oldugunu b 
rum!>> 

Arab Muradm ifadesin,leki bu 
yenetle cinayetin i§lendigi yeri § 
dan bulmasi, zabttamn ehemmiyet 
zan dikkatini celbetmektedir. Pol 

tillerin rakr altp sandalla Hahct 
g~ip g~mediklerini de tahkik e 
dir. Eger bu cihet de tahakkuk e 
katillerin zab1tay1 §a~1rtmak ic;in 
yaJan soyledikJeri anJa§Ilacakhr. 

Kuyuda vaptlan taharriyat hi~ 
tice vermeyince, Arab Muradia K o 
samn ve hadisede ismi g~en Re 
~alJ~tiklan ve yatt1klan N asibin 
gidilmi§tir. 

Arab Murad, kuyu ba~mda, 1 
elbiselerini c;aktsile kestigini, kuyu 
ta§ arasma koydugunu, <;aktyt da 
re gidip ahtrda yatagmm ba§ucun 
lunan eski ceketinin cebine saki 
soylemi§tir. Ceketle cebindeki c;ak1 
mu~tur. Bundan ba~ka Arab M 
yatagmda, ic;inde 2 kuru§la gene 

cugun fotogran bulunmu§tur. Bu 
cin de hi.iviyeti tespit edilmi§tir. 
maktadtr. Gencin ismi Cemaldir v 
tarak fabrikasmda <;ah§maktadlr. 

Diger taraftan N a sib, maktul 
tammad1gm1 soylemi~tir. Bu mii§ah 
Arab Muradm ahla,li vaziyeti etr 
da tahkikat yaptimasmt intac etmi 

Ah1rdan sonra, Murad, Hasa 
Remzinin devam ettikleri ismailin 
vesine gidilmi§, mumaileyh de so 
rekilmi~tir. T ahkikata devam edil 
dir. 

Bursa Posta miidiirii 
Ankara 22 (Telefonla) - V 

emrine ahnml§ olan istanbul Post 
diirii, Bursa Posta rniidiirliigiine 
edilmi§tir. 

N evzad birdenbire yumrugunu 
vurarak: 

- $u Sa lime k1z1yorum! dedi. 
bir Selmamn gayritabii bir mahluk 
gunu bana ispat etmege kalktyor. 
tabii de degil, sade. <;iinkii Selmam 
lade bir kadm olmadigmi ben de 
rum. Benim i~in harikulade olan b 
artik bu neviden hic;bir hassasiyeti k 
m1~ bir ihtiyar ic;in gayritabii ol 
Bunlar kelime meselesi ... 0 degil... 
ktzd1ran §ey Salimin bazt acayib · 
land1r. Agzmda geveliyor, iyice so 
miyor amma tabii anla§thyor: Bu a 
gore Selma delidir, vah§idir, ne bi 
ben. miinasebetsiz dejenerenin b · 
Bana gore bilakis, Selma, orta ad 
rm anhyam1yacaklan hassasiyet nii 
rile dolu bir kadmd1r. Ania§tlm1yan 
lara deli demek adettir, malum ya ... 

Bunlan soylerken Nevzadm yiizii 
k1rmlZl kesilmi§ti. Halim §a§trdi. 
da§ma hakikati soylemenin kendi tar 
dan oldugu kadar onun tarafmdan d 
bir~ey oldugunu goriiyordu. Salim 
yin mutedil tenkidlerine tahammiil 
miyen Nevzad, Halimi siikunetle 
dinliyebilirdi? 

CArkaS2 t1CI 
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Hasan 
limon ~i~ekleri 

Kolo 
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Soldan .sa~a.: 
1 _ Her~eyi gil~ anllya~. ~Uti kell~e). 
_ Ql\im zamam, ~tenenin .susu. 3 - Dun
.mn onda. yedl.si, va.&l ol~. 4 - Feel, 
elt. blr hayvanm tersf. 5 - N~mazm ki
nlannda.n, ztrnat. 6 - Oeni§llk, bir Rus 
1.dmmm adl. 7 - Nazlk adam. 8 - ~
da btr nehir, korkunc hayvan. 9 - Ku
.k sevtmlt blr hayvan, yemek. 10 - KIY· 
et. a~tklnm feryadt. 11 - Btiylik kaz1k, 

tSPARTADA 
Sebat KiitUbhanesi Yunua 

oglu L~tfi 

~mhuriyet Gazetesinin ve b{lttln 
nekteb kitablan, lnrtasfye, gazete 

ve mecmualann tevzi veridir. 

iSTANBUL 
~ . 
avagaz1 ve Elektrik ve 
Te~ebbiisah S1naiye 
Ti.irk Anonim (Urketl 

s Miihim ilan 
tan bulda Havagazi ve Elektrik ve 
ebbiisat1 Smaiye Tiirk Anonim §ir
, memurlanmn 1938 senesine aid 
·mlZb renkli hiiviyet kartlarmm 
incikanun 1939 dqn itibaren iptal e
ek 1939 senesi i~in muteber olmak 
e qe§ih renkte kartlarla degi§ti -
egini saYln rnii§terilerine arzey -

u kartlarm ba§ tarafmda §irkelin 
m olan cc!stanbulda Havagazi ve 

drik ve TC§ebbiisatt Smaiye Tiirk 
nim §irketi. yaz1hd1r, 
ukanda gosterilen evsafa uygun ol
an kartlar sahte addedilmeli ve ha
eri polise haber verilmelidir. 
rket rnii§terilerinin bu ilana riayet 
melerinden g1kabilecek neticele -

mes'uliyetini kabul etmiyecegini 
iden beyan eyler. 

Direktorliik 

Almanca bilen iyi bir 

Kimyager aran1yor 
karada biiyiik bir miiessesede ~a
mak iizere tecriibeli, muktedir ve 
almanca bilen bir kimyagere ih

ac vardl.I'. tlk maa§ 350.- liradtr. 
ib olanlarm tahsil derecelerini ve 
ciimei halini bildirir bir mektub
bir hafta zarfmda istanbul 176 

P. K. adresine C. T. rumuzile 
vazmalan. 

e sulh hukuk hakimliginden: 
yenin <;amurlu mahallesinden <;o
~lu Mehmed <;olak ve Mustafa Ka
araflarmdan miiddeaaleyh tlnye • 
amurlu mahallesinden Kavas oglu 
in Kavas aleyhine tlnye sulh hu
ahkemesine a~tlan alacak dava • 
otiirii yaptlmakta olan muha -

e: Miiddeaaleyh Hiiseyin Kavasa 
Ian davetiyede mahalli ikameti -
c<;hul oldugundan bahisle dave • 
miiba~ir tarafmdan biHlteblig 
tl!nml~ ve taleb v~hile miiddea
Hiiseyin Kavas hakkmda il&_nen 
t ifasma ve muhakemenin 27/12/ 

h giiniine talikma karar verilmi~ 
ndan tayin olunan giinde mah -
c bzizat vc bilasale hazu bulun -
aksi takdirde muhakemenin gt -

a devam edecegi ilanen tebli~ o
(13128) 

at1hk Otomobil 
odeli az kullamlmJ kapah bir 
otomobili acele satrlrkt1r. Ts· 

nler Karak~yde Ali Rrza Geh 
ticarethanPsine miiracaat etsin· 

ler. Telefon: 49194---

KAPANISI 
A~ Kapanlf 

1 lngiliz lirast 5.86 5.86 
100 Dolar 125.65 125.85 
100 FranstZ frang~ 3.31 3.31 /I 
100 Liret 6,6075 6.6075 
100 tsvi~re frangJ 28,3775 28,3775 
100 Rolanda 

florfni 68,3075 
10() Raybismark 50,3975 
100 Beldka frang:~ 21,205 
JOO Drabmi 1.07 
100 Leva 1,5425 
100 Cekoslovak 4,3175 

kronu 

68,3075 
50,3975 
21,205 
1,07 
1,5425 
4,3175 

100 Pezeta 5,86 5,86 
100 ZJoti 23,8025 23,8025 
100 Pengo 24,6725 24.6725 
100 Ley 0,8975 0,8975 
100 Dinar 2,805 2,805 
100 Yen 34,21 3U1 
100 lsve~ kronu 30,175 30,175 
100 Ruble 23,82 23,82 

ESHAM ve TAHVILAT 

, ~;g!.J' pe~in ~::!g ~:;!~ 
I Stv_, • Erzu. n 19,10 19,15 

,. ,. m 19,- 19,o5 
f. M. Sigorta 21- 21-

\,. ' 'jj 

Ga.yrimenkul mallar1n 
a~1k artt1rma ilin1 

Zonguldak icra memurlu~undan: 
A~tk arthrma lle paraya ~ewilecek 

gayrimenkuliin ne oldugu: Zonguldakta 
Me§Illtiyet mahallesinde Ba~ltk mev -
kiinde tahtant ve fevkani altl odalt kar
gir bir bab hane. 

Gayrimenkuliin bulundugu mevki, 
mahallesi, soka~, numaraSI: Zonguldak 
Me§futiyet mahallesinde Baghk cadde
sinde canibi yernini ve yesarl ve arkasJ. 
ve cephesi sahibi sened arsaSl. 

Takrlir olunan klymet: 600 lira (Borc
lu Ali R1zanm hissesi). 

Arttll'ffianm yapllacag,. yer, giin, saat: 
Zonguldak icra dairesinde birinci art -
trrmaSl 31/1/939 tarihinde saat 14-16 ya 
kadar. 

1 - !§bU gayrimenkuliin ar£tU'ffia 
§artnamesi 31/12/938 tarihinden itiba
ren 38/1219 No. Ue Zonguldak 1cra da
iresinin muayyen numarasmda herke • 
sin gfu'ebilmesi i~in ~Lkhr. !JAnda ya
Zlh olanlardan fazla malfunat almak is
tiyenler, i§bu §artnameye ve 938/1219 
dosya numarasile memuriyetimize mli· 
racaat et:rnelidir. 

2 - Artt1rm1ya i§tirak i~in yukanda 
yazth klymetin %7,5 nisbetinde pey ve
ya milli: bir bankanm teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (124) 

3 - !potek sahibi alacakhlarla diger 
aHI.kadarlann ve irtifak hakln sahible
rinin gayrimenkul iizerindeki haklan
m, hususile faiz ve masrafa dair iddia
lanru i§bu ilan tarihinden itibaren yir
mi giin i~inde evrakl miisbitelerile bir
likte memuriyetimize bildixmeleri icab 
eder. Aksi halde haklar1 tapu sicillile 
sabit olmad1k~a satl§ bedelinin payla§
masmdan haric kahrlar. 

4 - Gosterilen giinde artttrnuya i~ti
rak edenler arttll'ma §artnamesini oku
rnU§ ve liizumlu malfunat ainu§ ve bun
Ian tamamen kabul etmi§ ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimen
kul ii~ defa bagmld1ktan sonra en c;ok 
arthrana ihale edilir. Ancak artttrma 
bedeli muhammen ktymetin yiizde yet
mi§ be§ini bulmaz veya sab§ istiyenin 
alaca~na rii~ham olan diger alacakh -
lar bulunup da bedel bunlarm o gayri
menkulle temin ed.ilmi~ alacaklannm 
mecmuundan fazlaya ~1kmazsa en ~ok 

Her banyodan sonra sa~m1z 

Bu ~ekle girerse 

Briyantin PERTEV 
onlar1 diizeltmeyi temin eder. 

tstanbul ikinci iflas memurlu~undan: 
Miiflis ibrahim Necatiye aid olup 

1800 liraya ipotekli ve umumuna 2000 

lira k1ymet takdir olunan Eyiibde Ab
diilvedud mahalle ve caddesinde 9 No. h 

maabah~e hanenin rustf hissesi a~1k art-
bnna ile satilacaktJ.r. 

Hane ve bah~enin evsaft: Zemin kat1 
ktsmen renklf ~ini ve lnsmen malta do
§eli bir antre iizerinde camekanla ay -
nlrnl§ bir oda, bir ev altl ve dolab ve o. 
dunluk, komiirliik ve zemini malta ala
franga oca~ bir mutfak, bah~esinde bi
risi gayrikabili istimal 2 kuyu ve bir 
havuz ve gardak, bah~enin etraft du -
varia muhat ve bir kls1m agaclan havi 
olup bi.rinci kat 3 oda, bir sofa, ve bi.r 
hala ve bir kiler ve ikinci kat birisi kll-
~iik olmak iizere 3 oda, bir kiler ve so
fada bir camekan, beden mvalar1 kargir 
d6§emeleri ah~ab ve elektrik tesisau 
mevcuddur. Evin on tarafta Ust katta 
ah~ab §ahni§leri ve zemin kat pencere 
demir parmakhklar1 vard.J.r. Ev muhtact 
tami.r vaziy.ettedi.r. 

Birinci arttlrnl.aSl 25/1/939 ~ar§amba 

giinii saat 14 ila 16 da yap1lacaktJ.r. Arl
tll'ffilya i§tirak edecekler yiizde yedi bu
~uk kurU§ teminat paraSl veya millt 
banka teminat mektubu vermege mec
burdur. Satl§ giinii takdir edilen Joy -
metin yiizde yetmi.§ be§ini buldu~ tak
dirde kat'i ihalesi yaptlaeaktl!r. Kanunt 
klymeti bulmadlg,. takdirde en son art
tiramn taahhiidii baki kalarak a.rttll'ffia 
on be~ giin uzattltr ve 10/2/939 cuma 
giinli ayni saatte ikinci arttrrmaSl yapt
lacaktrr. ~artname 5/1/939 dan itibaren 
herkesin gorebilmesi i~in dairede a~1k 
bulundurulmu§tur. Evin mii:flise aid 
hissenin miiterakim vergi ve tanzifat ve 
ieare satl§ bedeli~den verilmek ftzere 
masaya ve fera~ barer, pul ve 20 sene
lik vaklf taviz bedeli ve sair tapu 1re -
simleri rnii§teriye aiddir. Bu i§ hakkm
da fazla bilgi edinmek istiyenlerle mil§
terilerin istanbul Adliye ikinci iflas 
dairesine 6/19 No. ile mtiracaatleri ilan 
olunUii'. (13134) 

yas1 
DUnya 1triyat mUtehas&l&lar• blr araya gelse bir damlas1n1 vUcude getiremez. 
Cennet ve portakal bah~elerini ya,atlr, hayat ve ruh nefheder. Hastalara 'ifa 

derdlllere deva olur. Asabi, ruhl hastahklara huzur ve sUkQn verir. · 

Nesrin Limon ~i~ekleri kolonyas1 
Hasan1n yavru-;udur. Daha hafif ve daha ucuzdur. 

HASAN LOSYON 
ve ESANSLARI 

LaJe, ~ipr, Divinya, Nerkis, 
Viyolet, Milflor, Leylak, Giiller 
Revdo, Origan, Yasemin, Krep 
do~in, N eroi, Suar do Paris, A~k 
gecesi, Dag QiQekleri, Zanbak, 
Anber, Fulyalar, Genclik, Senk 
Flor, Amorita, Kad1neli, N adya, 
Fujer. ~anel, Nuge, Florami, 
Skandal, Flor damur, QiQek de-, 
meti, Limon QiQekleri, Popi, 
Oennet QiQekleri, Kolonya. 

Meyva esanslar1 : 
Limon, Portakal, Mandalina, ' 

Qilek, AgacQilegi, Muz, ~eftali, 
Armud, Ananas, Frenk iiziimii, 
Sinalko. 

ADEMi 
BeDGev 

HOR 
iKTiDAR 
~kDuQUn~ kcar~o 

• 
I 

Tabletlerl her eczanada aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin ) 

r- Memur Aran1yor ~ 
Bir Ticarl mQessesenin demir ve 

otomobil i§lerine milteallik muha· 
berat, satl!} i§lerini yapmaga muk· 
tedir lisan bihr Ttlrk bir memura 
ihtiyaQ varchr. I•teklilerin yaz1 ile 
T. L. rumuzile Istanbul I 76 P.K. 

adresine mOraea.atlan 

Zayi - Kabata§ idadisinden ald1~m 
~ehadetnamemi zayi ettim. Yenisini ~~
karaca~mdan hiikmli yoktur. 

928/929 mezunu 266 Muhib Emil 

Gayrimenkul SatJf 
istanbul Emniyet Direktorlugunden : 

Naf1a Vekaleti 

Bayan Fatma Seherle Bay Feyzi Sand1guruzdan 17165 hesab numarasile 
ald1kla:p ( 250 ) liraya kaq1 birinci derecede ipotek edip vad.esinde bor
cunu odemediginden haklarmda yaptlan takib iizerin.e 3202 numarah ka
nunun 46 nc1 maddesinin matufu olan 40 nc1 maddesine gore satllmas1 icab 
eden Kas1mpa§ada Camiikebir mahallesinin Te:rsanekaptsl sokagmda c De· 
reboyu • sokag1 altmda ba§kasmm tasarrufunda bulunan 26 ve 28 numarah 
diikkanm havasm1 mii~temil eski 30, 32 yeni 70, 72 muhammin raporunda 
60 numarah maa diikkan ah§ab bir evin tamam1 bir bu~uk ay miidr}.etle a~1k 
arttlrmtya konmu§tur. Sah§ tapu sicil kaydma gore yapllmaktadtr. Arttlr
mtya girmek istiyen ( 90 ) lira pey ak~esi verecektir. Milli bankalannnzdan 
birinin teminat mektubu da kabul olunur. 

istanbul Elektrik i,Ieri Umum Miidiirliigiinden : 
1 - tdaremiz ihtiyact i~in muhammen bedeli c 3200 • u~ bin Uti yiiz 

lira olan 4000 M3 oksijen a~1k eksiltme ile satm almacaktrr. 
2 - Eksiltme 6/1/939 cuma giinii saat 15 te Metro hamn 6 net ka

tmda toplanacak olan Artttrma, Eksiltme Komisyonunda yap1lacakbr. 
3 - tsteklilerin 2490 numarah kanun mucibince icab eden vesikalan 

ve bu i~e aid c 240 • iki yiiz klrk lira muvakkat teminatlarile Eksiltme Ko
misyonuna gelmeleri lb1rnd1r. 

4 - Bu i~e aid ~artname ve mukavelename projeleri tdaremiz Levaztm 
servisinden paraslZ olarak tedarik edilebilir. ( 9264) 

arttlranm taahhiidii baki kalmak iizere D E N .
1 
z _B_A_~-}-( __ arttuma on be§ giin daha temdid ve on 

be§inci giinii ayni saatte yap1lacak art-
t1rmada, bedeli satt~ istiyenln alaca~- .....,..-: ~wv----•n . ..w .. x . .-... -

Birikmi§ biitiin vergilerle belediye resimleri ve valnf !cares! ve taviz 
bedeli ve tellaliye riisumu borcluya aittir. Arttlrma §artnamesi 14/12/938 
tarihinden 1tibaren tetkik etmek istiyenle.re Sandtk Hukuk !§leri servisinde a~1ll 
bulund.urulacaktll'. Tapu sicil kaydl vesair liizumlu izahat da §artnamede 
ve takib dosyasmda vardrr. Arttrrm1ya girrni§ olanlar, bunlan tetkik ederek 
satibga ~lkanlan ~ayrimenkul hakkmda her ~eyi ogrenmi~ ad ve itibar 
olunur. Birinci arttlrma 6/2/939 tarihine musad~f pazartesi glint Cagalog
lunc!.a kain Sand1gumzda saat 14 ten 16 ya kadar yap1lacaktll'. Muvakkat 
ihale yapllabilmesi i~in teklif edilecek bedelin tercihan almm~Sl icab eden 
gayrimenkul miikellefiyetile Sandtk alacaibm tamamen gec;mi§ olmas1 ~art
hr. Aksi takdirde son arttll'amn taahhiidii baki kalma.k §artile 23/2/939 ta
rihine musadif peqembe giinii ayni mahslde ve ayni saatte son arthrmast 
yap1lacakt1r. Bu arttlrmada gayrimenkul en ~ok artttranm iistiinde bll'a• 
kllacaktll'. Haklan Tapu sicilleril!'! sabit olm1y,an alakadarlar w lrtifak bak· 
k1 sahiblerinin bu haklarm1 ve hususile faiz ve masarife dair iddialarllll ilan 
taribind.en itibaren 20 g{in i<;inde evrakl miisbitelerile beraber dairemize 
bildirmeleri laz1md1r. Bu suretle haklarm1 bildirm~mi§ olanlarla haklan 
Tapu sicillerile sabit olmwanlar satl~ bedelinin payla§masmdan baric ~a
hlar. Daha fazla m_alumat almak istiyenlerin 937/24 dosya numarastle 
Sand1g1mtz Hukuk I§leri servisine miiracaatleri liizumu ilan olunur. 

na ru~ham olan diger alacakblann o ~ h. Ia 1938 senesi pasolar1 
gayrimenkulle temin edilmi§ alacaklan ye If Vapur r1 
mecmuundan fazlaya c;1kmak §artile, en fstanbul §ehir va.purlanmtzda 1938 senesi zarfmda muteber olmak ilzere 
,.. 0k arttlrana ihale edilir. Boyle bir be_ 

111
e•vv•e•lc•e•A

11
K•A•Y•l•,§•le•tm•es

11
i
11
nce verilmi§ olan pasolarm bu ay sonunda hilkmil 

.. kalmiyacag1 ila.n olunur. del elde edilmezse ihale yaptlamaz ve 
sah§ talebi dii§er. 

6- Gayrimenkul kendisine ihale olu· 
nan kimse derhal veya verilen miihlet 
i~inde paraYl vermezse ihale karan 
fesholunarak kendisinden evvel en yiik
sek teklifte bulunan kimse arzetmi§ ol
dugu bedelle almaga raZl olursa ona, 
raz1 olmaz veya bulunmazsa hemen on 
be~ giin miiddetle arthrm1ya g1kanbp 
en ~ok arthrana ihale edilir. !ki !hale a
rasmdaki fark ve gegen giinler i~in 
%5 ten hesab olunacak :faiz ve diger za
rarlar aynea hiikme hacet kalmakslZln 
memuriyetimizce ahctdan tahsil olu • 
nur. Madde (133) 

Cins ve ktymeti yukanda gosterilen 
31/1/939 tarihinde Zonguldak icra me
murlugu odasmda i~bu ilan ve gosteri • 
len arthrma ~artnamesi dairesinde sa
tllacagi ilan olunur. (13128) 

Zayi - 1336 senesinde !stanbul Y. 

Miihendis mektebinden ald1g1m 389 sa

ylll diploma kaybolmu~tur. Yerine ye

nisi almacagmdan eskisinin klymeti 

kalmad1~m ilan eylerim. 

Sadeddin Mustafa Ozil 

Zayi - <;atalca Maliye veznesinden 
almakta oldugum maa§lmda kullandt -
g1m tatbik miihriimii kaybettim. Yeni
sini kazd1racagm1dan ~ayiin hiikmii 
yoktur. <;atalca Merkez otelinde 

OsmAn n;tJ, 1\ 1-.~on 

Ayvabk Belediyesinden: 
Belediyenin elektrik santrah i~in bir fen §efi almacakbr. tstiyenlerin 

ellerindeki diploma vesair liizumlu vesikalarile Belediye Reisligin~ mii
racaatleri. ( 9329 ) 

~-._r.st•a•n•b•u• .... IV-ak•I•fl•a•r-D.ir•e•k•t·o·· r.Iu.·· g•w u.· -il•an•l•a•r•_l 
Gureba hastanesi ~ay1rmda Vakfa aid fidanhkta mevcud fidanlar bedeli 

mukabidinde toptan veya perakende olarak satlhga ~1kanlrn1§ oldugundan 
almak istiyenlerin fiatlanm ogrenmek ve izahat almak iizere !stanbul Va· 
ktflar Ba~miidiirliigiinde Vaklf Akarlar Kalemine miiracaat etmeleri. ( 9325) 

P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
1 - Ankara . tstanbul, Ankara • Kayseri ve !zmir • Bursa aralarmc!.a 

olmak iizere ii~ tak1m, ii~lii, Kayseri • Adana, Eski§ehir - Bursa ara-
smdll. hirer, Bursa - !stanbul arasmda iki~er taktm tekli olmak iizere dort 
tak1m tekli kuranportor tesisatile Adapazarmda tesis olunacak u~lii ku
ranportor repetor merkezi tesisab kapah zarf usulile eksiltmeye kon· 
mu$tur. 

2 - Muhammen bedel (370.000), muvakkat teminat (18550) lira olup 
eksiltmesi 6/1/939 cuma giinii saat (16) da Ankarada P- T. T. Umum 
Miidiirliik binasmdaki satm alma komisyonunda yop1lacaktJ.r. 

3 - !stekliler muvakkat teminat makbuz veya Banka mektubile ka
nuni vesaiki ve birinci maddede yazll1 beher nevi tesisattan hi~ olmazsa hirer 
takun tesis ve muntazaman i~letmi:;J olduklarma dair tesisatl yaptiklan 
idare veya miiesseslerden tasdikli :referans ve teklif mektublarm1 muh
tevi kapalt zarflarmt o giin saat (15) e kadar mezkur komisyona verecek-
lerdir. 

4 - $artnameler Ankara P. T. T. Levaz1m, istanbul Kmac1yan ha
nmda P. T. T. Ayniyat §Ubesi miidiirliiklerinden (18,5) lira bed.el muka-
hilin.-lo ""ril~,,ktir. (8467) 

~ 

DiKKA T 
Emnivet Sand11!t; Sandtktan alman gayrimenkulii ipotck gostermek is

tiyenlere "tahmin edilen ktymetin yanstna kadar ikraz yaparak usuiUne gore 
kolayhk gostermektedir. ( 9309 ) 

Konya Vaktflar Miidiirliigiinden: 
Kapah zarf usulile tamirnt ve ilfivei in~nat cksiltme ilil.m. 

1 - Konyanm Ilgm kazasmdaki maruf kaphca binasmda yapllacak 
tadilat, tamirat ve ilavei in§aat ke§fi mucibince vahidi fiatla kapah zarf 
usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Ke§if bedeli 24946 lira bir kuru~tur. 
3 - Bu i§e aid §artname ve evrak ~unlard1r : 
A - Fenni ve hususi §artname 
B- :Mukavele projesi ve hulasai ke§if cetveli 
C- Eksiltme §artnamesi 
D- Proje. 
4 - Yukanda yaz1h evrak Ankarac!.a Vaktflar Umum Miidiirliigii 

tn§aat Miidiirliigiinden, !stanbulda istanbul Vaklflar Ba~miidiirliigiinden, 
Konyada Konya Vak1flar Miidiirliigiinden ahnabilir. 

5 - Eksiltme 26/12/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te 
Konya Vak1flar Miidiirliigiinde toplanacak tn~aat Komisyonunda yapl
lacaktlr. 

6 - Muvakkat teminat ( 1870 ) lira ( 95 ) kuru~tur. 

7 - Bu ekslltmiye girecek olanlarm 1938 senesine aid Ticare~ Odas1 
vesikas1 ve ViHl.yet Nafra Miidiirliigunden bu i~e girebilecegine da1r alm
ffil§ ehliyet vesikas1 ve en a§agl ( 10000 ) lirahk bir bina .in~aat1~1 yap~n§ 
ve muvaffak olmu§ bulundugunu bila.irir vesika gostermes1 v: _h;zzat ~uk
sek mimar veya in~aat miihendisi olmas1 veya bunlar.dal! bmstle mu~te
reken teklif yap1p mukaveleyi birlikte imza eylemelen laz1md1r. 

8 - Teklif mektublarm1 26/12/938 pazartesi giinii saat 14 e kadar 
Konya Vaklflar Miidiirliii'{iinde toplanacak !n~aat Komisyonu ReisliiFne 
makbuz mukabilinde verilmi~ olmahdtr. 

9 - Kapalt zarflann ihzarmda teklif mektublarmm yaz1h~mda ve bu 
zarflarm tevdiinde ve posta ile gonderilmesinde taliblerin 2490 ~ay~~~ ka
nunun 32 - 33 • 34 tincii maddelerine harfiyen riayet eylemelen luzumu 
nan olunur. ( 8865 ) 



Macera ve seyahat hikayeleri 
~ " " 

Kap memleketindeki elmaslar 
-6-

[C:e~en defalar 
,lkan klllunlartn hu
lcisast: I ak, Dik ve 
Felton isminde ii!( 
arkada~ Afrikada 
elmas aramaya c;tkt
yorlar. BGllarmdan 
c;ok meraklt ve teh
likeli 17Uioeralar Re
c;ir~or, susuz t;iiller
de at;ltk ve susuz
lukla, balta girme • 
mi~ ormanlarda vah
~i haqvanlarla pen
r;ele~i.tJorlar. Y anla
rrnda Klaas isminde 
bir de yerli ze11ci 
~ocugu vardtr. 0, 
kendisini ailesinin 
yamna giitt1rmeleri 
§artile elmas vadi
sine aid ~art if~a 
edecegini siiylii.vor. 
Binbir m~kiiltitla 
elmas vadisine S(eli
. IJorlar. ]ak bir kap
lan tarafmdan qara• 
landtgt ic;in Felton· 
la birlikte S(eride ka
ltyor. Klaas'la Dik 
ilerli.vorlar. Klaa~'rn biiyiik babmrnrn 
kral oldugu zenci kabilesinin oturdugu 
vadiye giriyorlar.] 

Yerliler, Dik'in etrafnu cevirmi§ler ve 
krallanmn torununu defalarca oliimden 
kurtarrp kendilerine kavu~turan beyazlar 
kafilesinin miimessili olmak itibarile onu 
.-;i.-;eklere, k1ymetli ta,lara garketmi$ler • 
di. Aktam da ~erefine biiyiik bir ziyafet 
verildi. 1htiyar kral onu saibna, torununu 
da kar~1sma alarak sofraya oturdu. En 
nadir av etleri yenildi. Gece adamaktlh 
ilerlemi$ti. Fakat ortahk gene aydmhktt. 
Tektiik me~'alenin zayrf :ziyasi alt1nda 
herkes birbirini miikemmelen gorebiliyor
du. Ciinkii elmaslar vadisindeki ta~lar a
ym kuvvetli 1~1ih altmda parlak akisler 

. yap1yor ve her tara& gundiize t;eviriyor
du. Dik <;ok seyahat etmi~, bilhassa Af
rikada fazla dola~m1~ olmasma ragmen 
o ana kad.ar bu derece harikulade bir 
manzaraya ~ahid olmam!lh. 

Dik arkada~lanm unutmaml$ olmakla 
beraber, .-;ok yorgun oldugu i<;in ancak 
ertesi sabah onlan aramaya ~1kt1. Ken • 
disine Klaas'm vadiye ilk ayak basbklan 
gun: 

- HizmetkarlanmJZ! 
Diye takdim ettigi dort iri maymun 

refakat ediyor, yoruldugu zaman onu a· 
yaklanndan ve omuzlarmdll11 tutup kar
gatulumba vaziyetinde rahatc;.a gotiirii • 
yorlard1. Fa kat Dik arkada~lanm biTak
mi$ olduiu tepeye vas1l olduiu vakit a -
rabayi bo, ve okiizleri de serbest buldu. 
J ak'la Felton ortada goriinmiiyorlard1. 

Haydi, diyelim ki, Jak yaralanm }'1· 

karnak i<;in gol kenarma inmi§ti. Y a F el
ton ne olmuotu? ,Siiphesiz o da gene 
FransJZI yalmz buakam1yarak birlikte 
gitmi~ti. fki elini agzmm kenarlanna ko
yup: 

- Jak, Felton: 
Diye uzun uzun bag1rmasma ragmen 

hic;bir cevab alamadJgi ic;in kayalarda·n 
birinin iistiine ,akaklanm avuc;larmm ic;i
ne alarak meyus ve iimidsiz bir adam va
ziyetinde oturdu. Acaba, arkada$lanmn 
ba~rna nas1l· bir felaket gelmi~ti. 0 taraf
larda bulunan diger bir vah~i kabileye 
esir mi olmu~lard1? Yoksa yabani hay -
vanlar tarafmdan m1 paryalanmi~Iardl? 
0, bu diisiincede iken maymunlar, ken • 
disinin deminki feryadlanm taklid ede -
rek: 

- }ak, Felton! 
fsimlerine benzer sesler c;rkartabilmek 

i.-;in bogazlarmJ yntarcasma bagmyor • 
lard1. 

Dik, neden sonra dald1ib ac1 riiyadan 
uyandr: 

- Burada oturmak faydas1z, dedi, 
gidip i~i Klaas'a anlatayim, herhalde o 
arkada~lann abbetleri hakkmdaki malu
mab benden iyi ele ge.-;irmek vas1talanna 
maliktir. 

X 
- 0 .. Dik! 

disine gayet iyi bakryorlar. Biz burada 
prens Astirip'in sayesinde diinya cenne
tinde gibiyiz .. 

- Pl'ens Astirip de kim~ 
- Camm, bizim Klaas .. 0 ad1 hndi-

sine vaktile yanmda ~h~b(h Mister 
Mowbray taknuo, halbuki asrl ismi ~ -
tirip imio .. 

-Ya .. 
- Evet, biz, daha kestirme bir yo} -

dan buraya gelirken kiir;iik prensin hu • 
dud gozciileri tarahndan kar~Ilandik ve 
hizmetkarlan maymunlann altm be~ige 
kim biner tarzmda kurduklan seyyar sa
lmcakl.ara binerek rahat.-;a seyahat ettik. 
Gel de J ak nas1l ense yap1yor, bir gorl 

Gayet muhafazah bir kuliibenin ic;in
de gene F rans1z k1ymettar kiirklerin tis
tune uzanmi§ yat1yordu. Arkada$lan i<;e· 
ri gir)nce yiiziinde bir memnuniyet tebes• 
siimii peyda oldu. 0 mada Klaas, par
don, prens Aristip de gogsUnde sayJSIZ 
elmas siisler oldugu ve yamnda bir k1sm1 
zenci, bir kismt maymun maiyeti bulun· 
dugu halde kuliibeye geldi. 

- N as1l, dedi, tebaamm gOsterdiP;i 
misafirperverlikten memnun musunuz? 

Dik, kendisinde memleket hasreti ba~
gosterdigi ic;in : 

- Uzun zaman siirmemek ~artile pek 
memnunuml 

Cevabm1 verdi. Fa kat ihtiyar Felton 
agzmm bir kenannda piposu, sanki rica
smm reddedilmesinden korkuyormu$ gibi 
titrek bir sesle: 

- Prens Astirip, dedi, ben Dik gibi 
dii~iinmiiyorum. Bilakis, senden aynl -
mamm imkam olmad1i:bm pek iyi anla -
dun. Onun ic;in yanmda ister bir yardJm
CJ gil:ri, istersen fazla bir maymun gibi 
kalmak niyetindeyjm. 

Klaas $8$Irdt: 
- Hayret, dedi. Elmaslari ahp Av • 

rupaya gotiirmege ve orada hududsuz bir 
servete sahib olmaya burada kalmaYI ter
cih edivorsun ha 1.. 

- T abii.. Ci.inkii saadet, sa de hudud
suz bir servete sahib olmakla elde edile
mez. lnsanm en biiyiik bahtiyarhgJ sev
diklerinin yamnda bulunmasmda ve ra
hat, di.i~Uncesiz ya~amasmdadJr. 

Kap1da bir arahk gene bir zenci kiZI
nm ba~1 goriildii. Klaas: 

- Ni~anhm Nabana! 
Diye takdim etti. Zenci c;ocugu, Dik

le J ak' m nazarlanndan bir an evvel yo] a 
.-;1kmak istediklerini anlamt$tl. 

- Dostum Felton, dedi, siz yanrmda 
kalacaksJmz.. Fa kat diger arkada$lan • 
m!ZI acele memleketlerine gondermemiz 
laz1mdu. Hizmetkarlanm1z maymunlar 
onlan pekiila Kalahasi mmtakasmm ba~
ladJgJ Oranj nehri kJyJlanna dek gotiiriir
ler. 

Dik, alacaklan elmaslara mukabil 
Klaas'a bir hediye b1rakmak maksadi -
Ie: 

- 0 halde, diye cevab verdi, bizim 
- Vay Felton, sen buradasm ha.. e~yalarlmiZ i<;in dort okiiz kafidir. Di -

ak'dan ne haber? gerlerini burada hirakabiliriz, degil mi 
- Yaralan kapanmak iizere .. Yata- Jak? 

nm ba$mda en mii~fik hastabakJcJ!ar - Tabil!. 
ak$ama, ak$amdan sabaha ka- Zenci c;ocugu te$ekkiirle mukabele et-

nobetle$e bekle~ip duruyorlar, ken- ti: 

. I FAYDAU :·BiLGiLEi] 

Deniz dibi hayvanlari 
Denizin dibin -

de de yeryiiziin • 
deki kadar muh
telif cinste hay • 
vanlar mevcud 
oldugu muhak -
kakttr. Bir ~ok 
me§hur dalg~.~lar 
orada gordiikleri 

harikuHide mahlUklan anlata anlata 
bitiremernektedirler. Bilhassa denizin 
dibine §irndiye kadar saylSlz seferler 
yapm1~ olan Arnerikah alirn William 
Beebe, Biiyiik 
Okyanusta 570 
metre derinlikte 
biiyiik bir bahga 
tesadiif ettigini, 
bu babgm viicu
diinde be~ kana • 
dm mevcud ol • 
dugunu, her ka -
nadm mavi, ktrrnlZJ, ye~il, san, a~1k 
san olmak iizere be~ renkte ziya sa~ • 
makta oldugunu son ne~rettigi kitabda 
yazmaktad1r. 

Bir Frans1z dalgtc1 ise Korsika adas1 a
~lklannda denizin epeyce de-rin bir yerin 
de miithi§ bir deniz canavan gfudiigu
nii siiylemekte ve bu canavar1 ~u §ekil
de tasvir etmektedir: Bu hayvan ~a~ 
yukan bir ahtapota benzem~kle hera • 
ber gozleri birer ~orba kasesi kadar bii
yiiktiir. Ayaklarmm her biri yedi 
kiz metre uzunlugundadtr. 

OYU~LAR 
Kovah yari§ 

Yar~ l§tirak edecek oyuncularm 
her ~iri har~ket hattmm iizerinde sag 
ellermde su 1le dolu hirer kova oldugu 
halde s1ra ile durular. Oyun §efi diidiik 
~ahnca ellerindeki kovada bulunan su
yu miimkiin mertebe dokmege c;al~a • 
rak muayyen bir yolu katederler. Ko -
vasmda en ~ok su kalml§ olan ve he -
defe en az zaman zarfmda vas1l olmu§ 
bulunan oyuncu, birinci gelmi§ saYJ.hr. 
Oyunu fazla tathla~tlrmak jo;in yola 
muayyen manialar konur. Mesel , er
den az yiiksek rnesafeye gerilmi§ bir ip 
( oyunculann di1~memeslni temin i~in 
iki tarafl kat'i surette tesbit edilmez de 
hafifc;e ili~tirilir) konur; bunun iizerin
den atlarn1ya me-cbu.r olurlar. Yahut 
biiyiik masa, iki iskemlenin dayamla -
cak yerlerine istinad ettlrilmif? bir ka
las varolunur. Oyuncularm tiinel gibi 
onlarm altmdan gec;meleri §artt1r. 

Eger yol iizerinde bu manialan ihdas 
etmek miif?kiilse o vaklt her oyuncu -
nun hem sag, hem de sol ellerinde hi
rer kova ta§Jmalan esas olarak ahmr 
ve §iipheslz oyuncular rnuayyen mE'sa
feyi daha giir.liikle ve daha zivade ih -
tiyatkarane katetmek rnecburiyetinde 
kahrlar. 

- Hi~tbir hediyeniz bu kadar makbu
le g_e.-;emezdi, dedi, yalmz sizden ricam, 
elmaslar vadisinin esranm hemcinslerin -
den bir ba~kasma fa~tmemenizdir. Ciin
kii hen ve halk1m bu iicra yerde rahat ve 
siikunet ic;inde ya~amak istiyoruz. Hal • 
buki burada saYJSIZ elmas ve diger kJY
mettar ta~ bulundugunu haber alacak o
lan beyazlar, $iiphesiz elmaslan silah 
kuvvetile ele ge.-;irmege .-;ah~acaklar ve · 
bizim rahatimiZI kac;uacaklardir. 

Bu mada Klaas'm kJZ karde~i Milda 
ile arkada$1, Dik'in ayaklanmn ucuna 
iki kiife elmas dokmii~lerdi. 

}ak: 
- Bu kadan da fazla! dedi. 
Dik cevab verdi: 
- Bize kafi gelecek olamn parasm1 

kendimiz almz, digerlerinin paralarile de 
hemcinslerimizin i$ine yarayacak has.tane 
ve saire gibi miiesseseler yaptmnz. 

Klaas: 
- Haydi, dedi, dostlar bir an evvel 

yola c;1km .. Ciinkii bu suretle hi~; olmaz
sa sizden aynlmak JstJrabmJ uzun bir ha
lecan ve heyecan devresi ge.-;irmeden c;ek
mi$ olur, teselli bulurum .. 

J ak'Ja Dik, Felton ve Klaas'la biiyiik 
babasma, ni~anhsma ve k1z karde§ine, bii
tun kabilesi halkma veda ederlerken iki 
tarafh herkes aghyordu. Y olcular vadi
den sonra ilk cmlerine tesadiif eden tepe
ye <;1ktJklan vakit teessiirle geriye baktJ
lar. Tam ba~larmm iistiine dogru yiik -
selmi~ alan giine~in kuvvetli ziyalan al
tmda elmaslar diyar1 art1k ancak bir se
rab kadar miiphem panhilar ic;inde go -
riiniiyordu. Dik'Je }ak dort okiiziin c;ek
tigi arabamn i.-;indeki iki kiife elmas1 ean
ki iyi muhafaza edebilmek idn arkala • 
nnda iki~er rnaymun, sag ve sol taraf -
larda yava~ yava$ viiriiyorlardi. 

-Son-

yakl.a§masJ m~~asebetil~ Berllnde bir oyuncak~l 
dUkkAnllUil ontiode b1riken ~ocuklar 
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Bilmecevi ozenler 

Bilme~~yi dogru ~ozenlerden bize fo-1 muru Niyazi Durak klZI Hasna Durak. 
tograf gonderenlerin resimlerini bas - 9 - Liileburgaz, Binbir ~C§Id Hii.seyin 
rn1ya devam ediyoruz. Fakat burada mahdumu Sabri. 
resmi ~Ikmak mutlaka hediye kazanm1~ 10 - Kadmham Koluktsa okulu 82 
olmakhga deliilet etmez. Mtikafat ka- numarah Melahat Eke. 
zananlarm ismi her aym Ilk haftasmda 11 - Malkara ilk okulu 534 Osman 
ne§rolunan biiyuk listeye yaztbr. Sol- Aydm. 
dan saga s1ra ile: 12 - Seyhan s1tma miicadele mm -

1 - Samsun Ziraat Bankas1 koope - takas1 memuru oglu 1906 Tufan ~zalp 
ratif Utibi .cemal Eden. 13 - Malatya orta okulu Slmf 2/B d~ 
2- Mersm, o~~a .. okul Simf 1, §Ube D. 278 numarall Vedad <Jzg(ik. 

305 Kem~l Tokgonul. 14 - Kilis, Kemaliye ilk okulunda 51_ 

3 - N1gde, orta okul s1mf 1, No. 1 mf 3/ A da 577 Perihan San sal. 
Handan Erden. 15 - Adana niifus direktorii oglu Ha-

4 - Kad1koy, KlZlltoprak Tuglac1 so- lil Edib Onat. 
kak No. 1~9/3 Ya§~~ Ba~kaya. 16 - Gazianteb Karagoz caddesi Ha-

5 - ElaZig Ataturk okulu Slmf 4, sandaYJ. soka~nda 11 nurnarada Nirnet 
No. 358 Nairne ~endil. Topuz. 

6 - Kadtkoy Cevizlik Bakkal sokak 17 - Gazianteb Cumhuriyet okulu 
N~ 18 Muzaffer A~ba!. s1mf 4, numara 779 Ali. 

- ~arnsun, istiklal okul, smtf 4, 18 - Kayseri Osmanh Bankas1 kar§I-
19R Emme Kalas. smda S;nger Diki§ kurnpanyasmda 

8 - K1rklareli, top. alay, hesab me- Leyla. 
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YansiZ hikaye 

Bundan birka~ sene evvel 
nadla ~rna tecriibesi yapan 
isminde bir Amerikah iic;, dort 
re yiikseklikten dii§erek 
ondan evvel kendi icad1 olan 
Amerikada ve tngilterede 222 
mi§ oldugu halde hi~bir kazaya 
ch~ halde Pariste bOyle bir 
diife k:urban gitmi.§tL Fakat bu 
sadiife benzer di~er bir tesadiif 
var ki, hayrete §ayan do~! 
dort yiiz bir sene evvel yani 1537 
ne bOyle 'bir kahraman Mosk~va 
civarmda gene kanadlarla u<;~ 
leri yaprnl§ ve ayni feci akibete 

mi§, ad1 da Clem imi§. Almancada 
kelimesi (ogul) manasma gelir, 
ikinci Clem birinci Clem'in 
luyor. 

Birinci Clem evvela yabani 
u<;~unu uzun uzadiya ., .. -..rr .. 1·ti 

ra boyle bir te~ebbiise giri.§mege 
vermi.§ ve keten bezinden yaptigt 
nadlan zeytlnyagma battrarak 
la§tirrnl~, 20 metre yiikseklikteki 
kulelerinin birinden kendinl 
yuvenni§, yav&§ yava§ l\.a.J. 1<1~11«1 

reket ettirerek u~maya ba~lad1gt 
dan 18 metre ileride bir yere .,;,,.,._-tt 

bir zarara ugramadan konrnu§. 
Bu havadisi duyan <;ar, miithi~ 

Clem'in muhakkak perilerle bir 
olduguna hiikmetmi.§, tecriibenin 
zurunda yeniden tekranru ist 
vall! adam, hie; §iiphesiz o 
§8§Irrnl~ ve halktn ortasma 
bacagm1 kirmi§tlr. Miithi§ !van: 

- Nas1l, demi.§, ben size 
miydi, bu adamm §eytanlarla 
var diye .. Bakm biiyii bozuldu, 
dii~tii! .. Yll'km §U kerataYJ. diri 

Bic;are Celem o anda kebab 
Tabil o zamanki zihniyet bOyle 

mane.. Tarihin orta c;aglannda 
miitalealannm ayni fikirleri 
miyen insanlan da hiikiimdarlar 
paslar ayni ~ekilde 
miydi? 

LAkin bizce, bOyle kanadlarla 
ya te~ebbtis etmekten §emsiyelerl 
ederekten havalarda gezmege 
mak daha pratik gibi geliyor .. 
manlarda bu usulii de yiizlerce 
denemi§ insanlar vardir. 
fikre siz ne dersiniz? 

~u resimde gordiigiiniiz hayvan, 
lerde ne bulduysa yeyip ic;tigi i~in · 
domuza donmii§. DJllan ~1kllacak 
ten b1r tiirlu Sl~rn1yor, ne yapacag1 
~1rm1§ bir vaziyette .. Fakat kii~iik . 
ona nasihat veriyor: 

- Buradan ~1kabilrnek i~in zay1f• 
mak laztm! 

Diyor. Fare nerede, bulunuz ve 
kalemle orayt c;izerek bize gond 
Bu bulmacay1 dogru halledenlerdent 
ki§iye 5, digerine 2 ve ii~iinciisiine 1 • 

takdim olunacak, bundan maada yiitl 
§iye miinasib hediyeler verilecektii.• 

Cevablarm ilkkanunun son giil":~ 

kadar c:istanbulda Cumhuriyet Gazb 
Cocuk Sahifesit adresine gonderiln ·, 
si laztmchr. Gc~ kalanlar hediye a1 

'< 

mazlar. t 



n Glkan son derece muessir K E S K i N K A $ E L E R i usutme, grip, nezleye 
Ba$ka kim 

GE CLE$MEK 
iSTiYOR? 

Sayan Marcilla, nas1l 10 ya, daha 
gencle,tigini anlat1yor 

Bayan Marcilla'mn 

ziindeki ~ayani hayret 
giizellik tebeddiiliinii 
gi>steren fotograflan 

iz de boyle muvaffak olabiliJsiniz Cild unsuru olan 
pembe renkteki 
Biocel'li Tokalon LOtfen bunlar1 okuyunuz 

• 70 ya§larmdaki kadmlarm bu
ukluklarl altl hafta zarfmda zall 

f§te, hastanelerde tecriibe
ra~Jud.u ve bir Viyana Tib mecmua

afmdan ilan edilen ~ayani hay-
neticeler ... Cildin BiOCEL cev -
ile beslenm~ olmasuhr. Bu kly. 
cevher, pembe renkteki Tokalon 

terkibinde vardlr. 
bu kremi kullanan ve yuzun· 

§ayani hayret giizellik tebeddii· 
yukandaki fotograflarmda go· 
Pariste Bayan MARClLLA'mn 

anlatan §U mektubu oku· 

benim i~in bir harika oldu. 
iki ay oluyor; almmda ve 

imle agz1mm etrafmda buru
vard!. Bugiin ise biitiin ar -

kadife gibi ~U§a~ ve 
an olan yiiziime 
Hepsine pe yap · 

Kremini kulland1gim1 anlattlm. Bir 
!fOklan bana giildiirler, fakat bizzat 
tecriibe edip §ayani hayret semeresini 
goriince, hepsi de hak verdiler ve 
memnun kaldllar. Geceleri yatmaz. 
dan evvel pembe renkteki Biocelli To
kalon kremini kullammz. Siz uyur · 
ken cildinizi besler ve canland1nr. 

Her sabah biraz daha gencle§mi§ 
kalacaks1mz. Giindiizleri de beyaz 
renkteki Tokalon kremini kullanmtz. 
Bu suretle cildiniz yumu§ami§ ve be
yazla§ml§ olur. Biitiin siyah noktala· 
n eritip a~1k mesameleri sikla§tmr. 
Binlerce ahvaU!e goriilen tesiri kuv · 
vetli bir garantidir. Hemen bugiin · 
den itibaren her iki kremden hirer 
vazo alarak tecriibe ediniz. Birka~: 

hafta zarfmda faydah tesirinl gor • 
mediginiz takdirde bayiinize iade ede· 

rek parayr geri alabilirsiniz. 

TURK i YE 

amuklu dokuma ve pamuk ipligi 
FabrikaiArl Anonim f?irketinden : 

amuk ipligi .Sat••• : 
Bez Fabrikast malt 

azilli Basma Fabrikast malt 
Bez Fabrikast malt 

12 No Paket 

16 " 
2 4 " 

24 " 

" 
" 
" 

415 kuru' 
480 

" 580 " 
580 " 

aria tabrikada teslim ~artile sablmaktadJr. lplik miistehhk
yukarda yaZth tabrikalara gonderecekleri bedelleri mu

ihtiya~lari nisbet nde iplik sipari~i verecekleri ve 24 
an ince ve muhteJit maksadlara yarayabilecek pai'Jluk 

miistehliklerinin de ihbyadanm gene aym ~artlarla yalmz 
Eregli ta~rikasJDa sipari~ edebiJecekleri Han olunur. 

Vila yeti Daimi Enciimeninden : 
Kapah zarf usulile eksiltmiye konulan Malkara • Ke~an yolunun 
58 + 400 - 65 + 630 uncu kilometreleri araJ>mda 8608 metre tii· 
liindeki klsmm in:;?aatidir. 
Bu l§e aid $8rtnameler ve evrak §unlardir : 
A - Ke§if hulasa cetveli 
B - Ke§if tafsil-at cetveli 
C- Grafik 
D - Mesafeyi vasatiye cetveli 
E - Mukavelname projesi 
F - Eksiltme ~artnamesi 
G - Hususi ve fenni ~artname 
K - Baymd1rhk i§leri gene! ~artnamesi. 
Ke~if bedeli ( 35287) lira (52 ) kuru~tur. 
Bu ~artnamedeki evrak1 istiyenler Tekird.ag Naf1a Miidiirlilgiinden 
c!labilir ler. 
7/12/938 tarihinden itibaren eksiltme milddcti 21 gilndiir. thale 26/ 
12/938 pazartesi giinii saat 15 te Tekirdag Vilayeti Daimi Enciime
ninde olacakhr. 
isteklilerin ihale tarihinden 8 giin evvel Naf1a Mi.idiirliigiine miira
caatle bu i~i yapabileceklerine dair vesika almalan Hizimdir. 
Eksiltmiye girebilmek i~:in isteklilerin 2647 lira muvakkat teminat 
vermesi laZimd1r. 
Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet 5 i.nci maddede yaz11J sa
ate kadar gelmi~ almas1 ve d1~ zarfm mi.ihiir mumile iyice kapahlmi~ 
olmas1 laz1md.Ir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 9178) 

aliye V ekiletinden: 
kanunuevvel 937 tarihinde ilan edild.igi iizere eski bronz beiS ku

yliz parahklar ve nikel bir kuru~luklar 31 kanunuevvel 
ak~ammdan itibaren tedavillden kaldmlacaktir. 

PT'l'"u'"' bu nevi para bulunanlar 31 kanunuevvel 1938 ak~amma ka
r bilumum Malsandiklarile Cumhuriyet Merkez ve Ziraat Banka· 

miiracaat ederek miibadele ettirmelidirler. 
avi:Iden kaldmlan bu nevi paralar 2257 numarah kanunun seki· 

nci maddesi mucibince 1 kanunusani 1939 tarihinden itibaren bir 
e zarfmd.a ancak Malsand1klarma ve Cumhuriyet Merkez BankR 

yap1lacak tediyatta kullamlabilecektir~ c 4964 • ( 8806 ) 

A. L ET UAL 
L. H D V A G I M Y A N 
istiklal caddesi No. 437. Tel: 43752 
Dilnyada me~hur Pariste KLA VERIN!N en son sistem 
ve metin GENLER!, yeni §ekilde SKANDAL ve son 
moda metin KESTOS StlTYEN GORJLARI gelmi~tir. 
Kullam~I ~iizel bir tualete c;ok delalet eder. 

tsmarlama Liiks ve sJhhi korseler yaptbr. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

I - !daremiziil Yav~an tuzlasma getirilecek tath suyun tuzlaya isalesi 
i9in §artnamesi mucibince satm almacag1 ve 19/X/938 tarihinde ihale edl· 
lecegi ilan edilen ve ksiltmeden kaldmlan 25,000 metre in~aat tuliinde 
60 m/m kutrunda font boru listesinde miifredah yazth hususi aksamma 
aid ~artnamede tad.ilat yapild1gmdan yeniden kapah zarf usulile eksilt
miye konmu~tur. 

II - Muhammen bedeli sif Haydarpa~a 25,000 lira ve muvakkat te
minati 1875 lirad1r. 

III - Eksiltme 4/1/939 tarihine rashyan c;ar~amba giinii saat 15 te 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 · 
lacaktir. 

IV - Muaddel ~artnameler paras1z olarak hergiin tnhisarlar Umum 
Miidiirliigii Levaz1m ve Mubayaat $ubesile Ankara ve izmir Ba~miidiir. 
liigiinden ahnabilir. 

V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyen firmalarm fiats1z teklif ve ka
taloklarmi ihale giiniinden 7 giin evveline kadar inhisarlar Umum Miidiir
liigi.i Tuz Fen ~ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabul.Unu mutazammm 
vesika almalan lazimdir. Bu vesikay1 haiz olm1yanlar mi.inakasaya i§tirak 
ed.emezler. 

VI - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede 
yazili Tuz Fen $ubesinden almacak eksiltmiye i~tirak vesikas1 ve % 7,5 
giivenme paras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapah zarflarm eksiltme giinii en gee; saat 14 kadar yukanda ad1 
gecen Ahm Komisyonu Ba~kanhgma makbuz mukabilinde verilmesi la -
z1md1r. ( 8499 ) 

----Muhammen B. % 75 Eksiltmenin 
Cinsi Miktan Beheri Tutan teminat 11ekli saati 

<;arna§lr kurutma ve L. K. L. K, L, K, 
iitiileme makinesi 1 aded 200 - 15 - Pazarhk 15 
Lastik hortum 180 metre 7 50 1350 - 101 25 Ac1k 16 

I - !d.aremizin Cibali fabrikas1 i9in ( 1 ) aded elektrikle miiteharrik c;a
ma§Ir kurutma ve iitiileme makinesi ile ( 180 ) metre Iastik hortum 

§artnameleri mucibince hizalarmda yaz1h usullerle satm ahnacaktrr. 
IT - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gosteril

mi§tir. 
III - Eksiltme 30/XII/938 tarihine rashyan cuma giinii hizalarmda yazth 

saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Alrm Komis
yonunda yap1lacakhr. 

IV - $artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii get;en §Ubeden almabilir. 
V - !steklilerin eksiltme i9in tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte yukand.a ad1 get;en komisyona gelmeleri il'an 
olunur. ( 9130 ) 

----1 - !daremizin Pa~abah~:e Mi.iskirat fabrikasmdaki derin kuyuya mevzu 
Sterlink tulumbasi it;in §artnllme, resim ve ni.imunesine uygun ol
mak iizere satm ahnacak ( 45) a.d~d paslanmaz ,_elik mil, 45 aced 

paslanmaz man§on ve ( 135 ) aded 'bronz fosfor yataktan ibaret 
cem'an 225 part;a yedek aksam pazarhk usulile eksiltmiye konmw;;tur. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli ( 2317.50) lira ve muvak-

Kansrzhk, kem•k hastahklarr, dimag yorgunluklarr ile 
vitaminsizlikten dogma biitiin zaylfhklara kar!ll 

KUVV~T $URU~U 

V iTA • 
I 

Her annenln bilmesi icap eden bir kuvvet !fUrubudur. ~o

cuklar 1n1za Vitali11 kuvvet !purubu vermekle onlar1 
saglam, gUrbUz ve ne!p'eli yetl!pllrlrsinlz. 

ViTALiN KUVVET SURUBU 
M ektep cagandaki gen~lerle emzikli kadrn veya lhtiyarla· 

rrn hayati kudret ve kuvvetlerini arbr1r. 

iNGiLiZKANZUK ECZANESI 
BEYOGLU - iSTANPUL 

izmir Belediyesinden: 
1 - Satm ahnacak 15 aded 4 silindirli ve tam aizel motorlii 26 ki§ilik 

oturma yerli ve ~ehir ic;i yollarmda cah~an tiplerden olmak iizere beheri 
8500 lira bedeli muhammenli komple trambils. 

2 - Satm ahnacak 10 aded 4 silindirli ve tam dizel motorlii 24 ki~ilik 
oturma yerli ve ~ehir ici yollarmda ~ah§an tiplerden olmak iizere beheri 
6250 lira bedeli muhammenli komple otobiis. 

3 - Satm almacak bir aded 6 silindirli ve tam dizel motorlii 40 ki§ilik 
oturma yerli ~ehir ic; ve dJ~mda !fah§acak tipte olmak iizere 13600 ].ira bedeli 
muhammenli komple Turist trambiisii. 

4 - Satm ahnacak bir aded 6 silindirli ve tam dizel motorli.i 32 ki§ilik 
oturma yerli ve 15 ki~ilik ayn sahanhkl1 i;iehir it;i yollarmda ~;ah§an tipten 
olmak iizere 12900 lira bedeli muhammenli komple biiyiik trambiis ki 
cem'an 27 aded otobiis ve trambiis mevcud proje ve ~artnamesine gore 1/ 
12/938 tarihinden itibaren 45 gun miiddetle kapah zarfla eksiltmiye konul
mu~tur. 

5 - Giimriik, muamele, belediye, tahliye, kordon, istihlak, resim ve 
iicretled Belediyeye aid olmak iizere Belediye otobiis garajmda teslim ecl.il
mek kay1d ve ~artile heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 216500 liradll'. 

6 - Mall ve fenni §artnameleri posta bede}i baric 10 lira 83 kuru~ 
bedel mukabilinde Otobiis f~Ietme Miidiirliigiinden tedarik edilir. Ta§radan 
istiyenler ~artname ve posta iicretini pe§inen gondermelidirler. 

7 - Kapah zarfla ihalesi 17/1/939 sah giinii saat 16 da Beled,iye Dairru 
Encilmeninde yap1lacaktrr. 

8 - Heyeti umumiyesinin muvakkat teminat miktan 12075 lirad.Ir. 
9 - Nakten verilecek teminat akt;esi ihale tarihinden asgart 1 giin ev

vel Belediyeden almacak fi§ mukabilinde i§ Bankasma yatmlacaktir. 
10 - Teklif yapacak firmanm otobiisler hakkmdaki ~artnamede yanlt 

maddelerle birlikte bilumum katalog ve teknik resimlerle plan ve izahna-
meleri ve par<;a katalogunun ve fiat listellftini vt!rm. mecburidir, 

11 - Eksiltmiye i~tirak edecekler 2490 say1h kanunun tarifi dairesinde 
hazulanm1~ teklif mektublanru ihale tarihi olan 17/1/939 sah giinii azami 
saat 15 e kadar Belediye Daimi Enciimen Reisligine v.ermelidirler. (8802 ) 

kat teminab ( 173.82) lirad1r. H •1 • J h • H I 
III- Eksiltme 2/1/939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 da Ka- I e SIZ a In e VGSI 

bata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda ya- HAC 1 BE K i R Ticarethanelerinde bulunur. 
pllacaktrr. 

IV - $artnameler paras1z olarak tnhisarlar Umum Miidiirliigii Miiskirat A L .
1 

M u H .-
1 
D D .

1 
N 

fabrikalar §Ubesinden almabilecegi gibi niimuneler ayni §Ubede ve 
resimleri de Levaz1m ve Mubayaat §Ubesind.e goriilebilir. 

V - !steklilerin eksiltme i9in tayin edilen giin ve saatte % 7.5 giivenme H A c 1 B E K .
1 
R 

paralarile birlikte yukar1da ad! ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 9335) 

Devlet Demiryollart i,Ietme U. Miidiirliigiinden: ._ _________ _ _______ _ E I Merkezi Bahcekapr, ~ubeleri Beyoglu - Karakoy - Kad1koy 

Emlak Satisi Muhammen bedeli 60,000 lira olan Avrupa hath lokomotiflerine aid , 
yedek aksam 6 §Ubat 1939 pazartesi giinii saat 15 te kapah zarf usulile An
karada !dare binasmda satm almacakbr. 

B•1 i~e girmek istiyenlerin 4250 lirahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni giin saat 14 e kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri lazimdll'. 

$artnameler 300 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde sablmak-
tadlr. ( 9164 ) -Muhammen bedeli 360000 lira olan 12 ac!ed vine; va.~anu 17/2/939 cuma 
giinii saat 15 te kapah zarf usulile Ankarada idare binasmda satm ah
nacaktir 

Bu i~e girmek istiyenlerin 18150 lirahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni giin saat 14 e kadar Komisyon 
Reisligine verme]eri laz1mdir. 

$artnameler 1800 kurw~a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde satil-
maktad.t.r. ( 8997 ) -Muhammen bedeli 1800 lira alan 1 aded kantakt tertibahm havi Baryer 
tahrik aleti ( komple) , 2 aded komple gec;id ~apraZI ile teferriiah 31/12/ 
938 cumartesi giinii saat on buc;ukta Haydarpa~ada gar binas1 dahilindeki 
Komisyan tarafmdan ac;1k eksiltme ile satm almacakhr. 

B~ i~e girmek istiyenlerin 135 lirahk muvakkat teminat vermeleri ve 
k~nunun tavin ettii!i vesaikle birlikte eksiltme giinii saatine kadar Komis
yona mliracaatleri laz1mdrr. 

Bu i§e aid. ~artnameler Komisyandan paras1z olarak dagthlmaktadir. 
( 9326) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 
Stoklarm ikmali ic;in tiiccardan anason ahmma karar verilmi~tir. Ana

sanu olup da satmak arzu edenlerin fiat tekliflerini havi mektublarile 2/ 
1/939 tarihine kadar Umum Miidiirliik Miiskirat Muamelat ~ubesine miira
caat etmeleri ilan olunur. ( 9246 ) 

izmir Belediyesinden: 
Basmahane civarmda 9 eylul meydanmda cephe alan 33, 36 say1h adalar 

iizerinde in§a edilmekte alan Belediye garaj santral binasmm mi.itemmima
tmd.an olarak mevcud projesine ve icar §artnamesine merbut listedeki tari
fah vec;hile yeniden yaptmlacak binalar 10 sene mi.iddetle icara verilecektir. 
Ve 20/12/938 tarihinden itibaren 15 giin miiddetle ve kapah zarfla arthr
miya ~1kanlmi~hr. Tak1m halinde icar edilecek bu bin~larm 10 senelik ica
rmm muhammen bedeli elli bin lira olup bu para pe§men almacaktlr. 

Miizayedeye i§tirak i~in muvakkat teminat miktan 3750 lirad1r. 
Yaptmlacak binalarm projelerini gormek istiyenler B~lediye B,.a~m~

hendisligine, icar ~artnamesini gormek istiyenler de Beled1ye Ba§kat1bh • 
gine miiracaat ederler. Ta1jradan istiyenler proje ve icar ~artname~inin ~50 
kuru§ bed.elini. ve posta iicretini gondermelidirler. Kapah zarfla ihales1 6 
kanunusani 939 cuma giinii saat 16 da Belediye Enciimeninde yap1lacakh~. 
j~tirak edecekler 2490 say1h kanunun tarifi dairesinde haz1rlanm1~ tekhf 

1 mektublanm ihale tarihi olan 6/1/939 cuma giinii azami saat 15 e kadar 
Enclimen Reisligine verilmelidir. ( 9319 ) 

i stanbul Emni yet Sand~, g., DirtJktorliigiinden : 
Ahmed Sabrinin Sandigimizdan ( 19200) hesab No.sile ald1g1 ( 5000) 

lira borcundan dalayl birinci derced.e ipotek edip vadesinde borcunu odeme
diginden hakkmda yapllan takib i.izerine 3202 No.h kanunun 46 nc!l madde
sinin matufu 40 nc1 madtlesine gore sahlmast icab eden Biiyiikadada eski 
Cakomi yeni Cumhuriyet c ikraz senedinde Me§rutiyet » mahallesinde Me§
rutiyet yeni <;ankaya ikraz senedinde eski Cakomi yeni Cumhuriyet cad
desinde Kaymakamhk kar§Ismda eski 23, 23 Mii. yeni 27 No.h kuyusu ve 
motor dairesi olan maabaht;e ve lllii§temilat ah§ab bir evin tamam1 bir bu
~uk ay miiddetle ar;1k artt1rm1ya konmw,?tur. Satl§ Tapu sicil kaydma gore 
yapilacaktir. Arttirm1ya girmek istiyenler ( 1000 ) lira pey ak~esi verecek
lerdir. Milli bankalanmiZdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 

Birikmi§ vergilerle r;op ve fener resimleri ve vak1f icaresi ve taviz 
bed.eli ve tellaliye borcluya aiddir. Arttlrma §artnamesi 17/12/938 
tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sand.t.k Hukuk !~Ieri Servi -
sinde ar;1k bulundurulacakhr. Tapu sicil kayd1 vesair liizumlu izahat da 
~artnamede ve takib dosyasmda vard1r. Arttirm1ya girmi§ alanlar bun
Ian tetkik ederek satihga Cikanlan gayrimenkul hakkmda her ~eyi ogrenmi§ 
ad ve itibar olunur. Birinci arthrma 6/2/939 tarihine musadif pazartesi 
giinii Cagaloglunda kain Sandigimizda saat 14 ten 16 ya kadar yapilacakhr. 
Muvakkat ihale yap1labilmesi i!fin teklif edilecek bedelin terci_han alm
masi icab ed.en gayrimenkul miikellefiyetile Sand1k alaca~m tamamen 
~ec;mis olmas1 Silrthr. Aksi takdirde son arttrramn taahhiidii baki kalmak 
§artile arttuma 15 giin daha temdid edilerek 23/2/939 tarihine musadif 
per§embe giinii ayni mahalde ve ayni saatte son arttirmasi yapllacaktrr. 
Bu arttirmada gayrimenkul en ~ok arthranm iistiinde b1rakllacakhr. Hak
lan tapu sicillerile sabit olm1yan alakadarlar ve irtifak hakk1 sahiblerinirl 
bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair iddalanm ilan tarihinden 
itibaren yirmi giin ic;inde evraki miisbitelerile beraber d.airemize bildir
meleri I-az1md1r. Bu suretle haklanm bildirmemi§ olanlarla haklan tapu 
sicillerile sabit olm1yanlar sah§ bedelini{l payla~masmdan baric kahrlar. 
Daha fazla malumat almak istiyenlerin 937/103 dosya numarasile Sand1· 
g1m1z Hukuk i§leri Servisine miiracaat etmeleri liizumu ilan olunur. ,.,.,., 

Di KKA T 

Beyoglu Vak1flar Direktorliigii ilanlari 

Dosya 
257 

Beyoglunda eski Pangalti yeni Eminonii mahallesinin eski <;ay1r, yeni 
Harbiye9aym sokagmd..a 53 miikerrer yeni 63/1 numarah diikkiln Evkaf 
kc>nununun 44 iincii maddesi mucibince vakf1 namma tescil edilmi~ oldu
gundan bu gayrimenkule tasarruf iddia edenlerin alelusul mahkemeye ve 
Evkafa rniiracaatleri ilan olunur._ .( 93231 



23 Birincikanun 1938 

teovtrallmzda Osram-~·ampulu kullamnn. Osram-~-ampullannm u~nk 
venmlen sarf ettiklen cereyana nisbetle harikuladedir, yam ucuz ziya 

temin ederler 

AMPULLAR I 
AEG 

Ttirkiye Vekilleri: 
Elektron 

Tiirk Anomm ~irketi 

iSTANBUL P. K. 1144 
Tiirll. Anonim Elektrik ~irketi Umumiyeai 

1ST AN BU L P. K. 1449 

SiNGER 
Bayanlara mahsus elmasb ve ptrlantab S t N G E R saatlerintn 

yen1 modelleri gelmf~tir. Fiatlan 75 lira ile 500 llradll'. 
EMSALLERt GtBt ON BEe SENE GARANTtLtDtR 
Ta§radakf muhterem mii~terilerimize arzu ettfklerl 

takdirde yeni katalok ~onderllir. 

S i N G E R SAAT MAGAZALARJ - istanbul EminonU. Tel: 21964. 

1000 aded ~eki~ yapttrdacak 
Orman Umum Miidi.irli.i~ii i~in 1000 a~d Devlet orman «;ekici yaptmla

cakttr. Bu ~~ki~ler gosterilecek eb'adda ve ~abuk a§mmamast i~in ~elikten 
imal edilmi~ bulunacakhr. u. • •J•• ...... ..,, 1 ......... "" 

b Satu; yeri : 

ADYOFON)) Magazas• 
Galata, Voyvoda • :nod, 49 

1. No. dan 1000 No. ya kadar s1ra takib etm~i ve bo~.y&rlerin Qukur ve 
~izgili yerlerin ha~ep ·fu:eri_nde iz, b1rakacak .~suret,te ~lkmtili··¥&-·~$kin--E~l
masi r;~arttir. Taliblerin (iartlarmi anlamak uzer~ istanbul OrmaJf ¢effl'ge 
Miidiirliigiine miiracaatleri. ( 9332) 

Me,hur OiNOS Markah 

En asrJ, en sag! am SANDAL Y A, KOLTUK, 
PORTMANTO PORTATIF MASALAR, SINE
MA KOLTUK

1

LARI rekabetsiz fiatlarla garanti 
~larak sattlmaktad1r. Resmt daireler, mekteb, si· 
nema, tiyatro, kazino, lol1anta ve k1raathaneler 
tercihan D 1 NOS markalt e~JyalarJmiZI kullan 1 

mak.tadtrlar. Avrupa hezaren aandalya 175. ve 

- Dr. KEMAL NURI IMRE ... 

I Clld ve Ziihrevl haatallklar 
Mutehaa•••• 

Bt yoglu Tiinelba~l Surlye P IAjt. No 8 
~----·Tel: 40153 ____ .. 

koltugu 275 kuru§tan itibaren milessesemtzde 
sat•lmaktad~r. 

ADRESE DiKKAT : CakmakC,Jiar KU~Uk Yenl Han No. 13 Tel. 23377 

T. iS AN I' n•n 

T. 

939 KUMBARA iKRAMiYE PLANI 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar: 1 ~ubat, 1 May1s, 26 Agustosf 1 Eyliil, · 

1 ikincite~rin tarihlerinde ~e~ilecektir. 

iKRAMiYELER • • 
l lldet 2000 llraltk 2.000 lira 
:s 

" 
1000 

s 
" soo 

18 " 2SO 
60 " 100 
63 " so 

2SO " 
25 

43S 

Bankas1na para 
o1maz, • ayn1 zamanda 

" 
i.OOO ' 

" - l.OOO " - f.ooo ' " 
" 

;.ooo .,, 
" 

4.750 " 
" 

6.2SO " 
32.000 

yabrmak]a, yaln1z para biriktirmi, 
taJihinizi de denemi~ olursunuz. 

FLACSAC 
i¢n~ 

~1k ve zarii Bayanlar, art1k 
bugQnden ltlbaren C 0 T Y 'nln 
bQtQn parf6mlerini tc:;:w;k 

Bu yenillk telakkl etti~iniz 
kOcuk ''k !?h~ede ba, don

dOrOcO bir parfOm bahce
si : l'Origan, Le Chypre, 
L'Aimant, Le Vertige, Paris. 

ve temln edeblllrler. 
FLACSAC, asri bayamn el 
cantas• lcln lhzar ve imal 
edllmi,tir. Tasavvur edlniz: 
kucOk ve ~·k blr '''e, zarif 
el cantan1zda ne gOzel duru
yor. adeta bir yenilik ya
rat•yor .•• ME~HUR FRANSIZ MARKASI 

DIKKATI Paris COTY fabrikalannda imal ve ihzar edilmi~ bir frans1z mustahzand1r. 

ha'Zinesi ~effaf ve 
fazla miirelckep alma 
kabi liyetindedir. 
Wahl-Eveuharp ka
lemi. kabili ayar ucu 
seyesi nde yazmiZJn 
cios ve tekline gore 
ayar edebilirsiniz . 
A y n 1 tekilde ve 
kendi kendine dolan 

Yeni EVERSHARP 

Kur,un Kalemlerl 
vardtr. Kalemin dibindeki 
kapatl parma§-mtzla ballDl'Z. 
Tam yuman1z i~in muktezi 
uzunlukda yeni kalem mey· 
dana ctlkar. Bir biri arkas10a 
kullaoacatmtz bu kalemler 
altl ay devam eder. 

SATILIK DEPO 
Galata Karalan soka~nda 20 

No. ( 10 X 10) = 100 metre mu
rabbamda, 30 metre tramvaya ya
km ve iki sokak iizerinde kihgir 
bina satthkt1r. Bu bina depo veya 
fttbrika icin elveri~lidir. 

Galata 'O"nyon hamnda 1-2 No. 
da c Yerans ~ T. L. $. miiracaat. 
Tel: 43358. 

Sat1hk Degirmen 
ve koru 

Alemdag Omerli nahiyesi Muradh 
civanndad1r. Fazla maluma1; !gin Eren
koy istasyon biifecisi Aliye miiracaitt. 

,.. Ankara i~in 
Eczact Kalfas1 

arahiygr. Yl!!nipostane Mimar Ve
dad caddesi No. 26 ya miiracaat. 

Pangalb Haylayt'm yanmda 

LA LE 
Lokanta ve Birahanesi 

Ocuz i({kiler, 1101 Mezt~, l'emiz Serv1s 

- Her ak!Jam miizik 

Sah.t'b t16 Bcztmuharrt11: Yunut Nadi 
umumt ne~nyat1 fdare ellen faza lllet'l 

M1ld1lr1l: Hikmet Miinit V~Ren 

Cumh.U11Jie& matllaGII 

<;unku ASPiRiN seneler· 
denberi her turlu sogukal

gmllklanna ve agrdara kar~r 
tesiri ~a~maz bir ilar; oldugunu 

isbat etmi~fir. 

A S P i R i N in~ tesirinden 
emin olmak i<;in lutfen 

kasma dikkat ediniz. 
mar-

-- -----------------------------------------~ 

Gayrimenkul Sat1s ilant 
' 

istanbul Emniyet Sandzg., Direktorliigiind 
Astm oglu Kerim tarafmdan bakmak ~artile Fatma Hacere ferag 

mumaileyhamn 24025 hesab numarasile SandigJmtzdan ald1g1 ( 260) 
borcuna kar~l birinci derecede ipotek edip vad.esinde borcun oden 
sinden dolay1 yaptlan takib Uzerine 3202 numarah kanunun 46 DCl m 
sinin matufu olan 40 net maddesi mucibince satilmasi icab eden Ka 
yiinde eski Hasanpa~a yeni ikbaliye mahallesinin eski K1zlaragas1 c;e 
yeni B~.dem halen Ha!?imbey sokagmda eski 2 miikerrer yeni 42 nu 
bir katt kargir diger kah ahsab bir evin tamaml .bir bu~uk ay mud 
agtk arttnm1ya konmu~tur. Satt§ Tapu sicil kaydma gore yap1lmak 
Arthrm1ya girrriek istiyen ( 150 ) lira pcy ak~esi verecektir. Milli b 
lanrmzdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 

Birikmi~ biitiin vergilerle belediye resimleri ve tellaliye riisumu 
luya aiddir . Arthrma fiartnamesi 23/12/938 tarihinden itibaren tetkik 
mek istiycnlere Sand1k Hukuk i~leri servisinde ac;1k bulundurulac 
Tapu sii!li kaydr vesair liizumlu izahat i!a ~artnamede ve takib &sya 
vardtr. Arttn'mtya girmi~ olanlar, bunlan telkik ederek sabhga Cika 
gayrimt>nkul hakkmda her ~eyi 5grenrfli~ ad v@ itibar olunur. Birinci 
brma 1/2/939 tarihine musadif sah gii ii Ca!!olo.ftlunda kain Sand1g1 
saat on d5rtteh on a1trva kadar yapt1aclikhr, MUvakkat ihale yaptlabil 
igin tc]{\if cdilec lt bedelin tercihan almmasl idllb eden ~ayrimenkul 
kellefiyetile Shnt!,Jk alal:!ngmr t filamer! gec;rr!is fllmast sarthr. Aksi ta 
de son nrttn'amd taahhildii baki kaltt1ak ~artile 24/2/939 tarihine mu 
I!Uml\ ilnU ayftl mallaidl'! ve ayfil saatte son artbrmast yap1lacakttr. 
artbrmada gayrimenkul en ~ok arthranm iistiinde birakilacakhr. 

Haklan Tapu sicillerile sabit olmtyan alakadarlar ve ir 
hakkt sahibleri bu haklartm ve hususile faiz ve masarife dair iddial 
ilan tarihindcn itibaren 20 giin ic;inde evrak1 miisbitelerile beraber d 
mizc bild.irmeleri liizrmdir. Bu surctle haklanm bildirmemi(i olanlarla 
Ian Tapu sicillerile sabit olm1yanlar sah~ bedelinin payla(imasmdan 
kaltrlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 938/828 dosya numar 
SandiglmJ7 Hukuk hleri Servisine miiracaat etmeleri liizumu ilan olun 

DiKKAT 
Emoiyet Sandtgt; Sandtktan ahnan gayrimenkulii ipotek gostert 

istiyenlere tahmin edilcn k1ymetin yansma kadar ikraz yaparak usu)l 
gore kolayhk gostermektedir. ( 93 

j 



~ ostluklar-bOyOk olsun, kOc;Ok olsun.:fferkesin ·1ktle:tar.rna gore. 
bUyUk veva kUcuk hediyelerle idame edilir. Bilhassa FA YDALI 
H E D i Y E L E R i N hat1ras1 daha c;ok omurludur. Lutfen -mO
essesemizi z i y a r e t ediniz. Muteaddit ce!?itlerimiz arastn
da hediyelik e!?vanazt behemehal bulacakstnlz. 

Siz bedelini c;oktan unutacakstntz, t=akat hataranazt 
dalma minnetle sakliyacaklardar. 

· iSTANBUL AN&.<:ARA iZMiR 


