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ıÇok Bahtiyarım» __ .....,.. - -

lrlan·dada 
ihtiıaı 
şebek • 

1 
isyan başlryacağı 
sırada keşfedild" 

Belfast, 23 (A. A.) - n .... :l'nst po!i:ıi, 

eimali lrlanda ile lngiltere krallığı ara

sındaki rabıtayı kesmek ve ııimali lrlan· 

d:ı ile cenubi İrlandayı birleştirmek mak-

sadile ısimali İrlandanın yüksek ıınhsiyet

azası l'.lrafından Yficuda getirilen bfr kom
plo meydana çıkarmt§tır. 

ı;mcldl G~ncrııl Kazım 1\:\rabelii. 'in son 

1 
leri alerhine müteveccih mülga "İrlanda 

rcsiınlcdn<le .. n biri ... 
cumhuriyet ordu~u" isminde.ki cemiyetin 

Noel yortusu ile sene ba§mda çıkacak 
olan bir ihtilal hazırlanmaktaydı. İhtilal. 
ciler parlil.mento, adliye ncznreti, polis 
müdiıiyeti ve belediye dairesi de dahil ol
mak Uzere Belfnstın bütün umumi bina
larını işgale hazırlanmaktaydılar. 

Frankocular arasında 
Alman ve ltalyan zabitlerin müdahaleleri yüzünden 

karışıklık çıktı 
Oük·k·an~renküy;e mağaza 

kiraları ihtikarı 
~~İ~önü civa~ınd~ki dükkanların yıkılması 

1 
Taarruz plftnı Frankocu bir 

1 zabit tarafından Cumbu .. iyet 
hüktimetine bi·Idirildi 

~erıne müthış hır 
• 1htikar başladı 
~~U.l Ticaret erbabından bir 
ı u:~ret Odasına uzun müddetten 
~ b· tinde yer yer şikayetler yü!<
~t lt' llıesele hakkında tekrar mü • 

bu~dcrek Odanın buna bir hal ça_ 
~~ llıasını istemişlerdir. 
~Uracaat Eminönü meydanının 

lı.1 dolayısile buradaki dükkan • 
~ kılmasından sonra Balıkpazan 
ej~~ ~emiş, Bahçeka pı, Sirkeci 
'llıı-ı. da, Karaköyde dükkan kira_ 
· lncnıleketimizde şimdiye kadar 
ltlellı · bir .. 1§ bir şekilde artması ve fa. 

· ltl dukkan ticaretinin alıp yürü
~ cvzuu ilzerindedir. Bu sayılan 

'JU e, en küçük bir dükkanın kirası 
\b ı liradan aşağı düşmemekle 
t eı- b· 
~k ır de tahammül edilemiye . 
. ~~arda "hava parası., alınmak. 
~ ... 1r dükkanın devri için islenen 

~~t Ta 1

'hava parası,, 2000 liradır. 
~Ultk·?Oo lira "hava parası,, iste. 

~a anlar da vardır. 
' ' bu '1~ ınüracaati ehemmiyetle 
· biJ~~r. Vaziyet, !ktısat Vekale_ 
~~~ek t~lcrek bu hususta direktif 

a b· tır. liükumetin de ihtikô.rdan 
4ıı ;r §ey olmıyan bu hareketin 
~~~ıe~::ek bazı tedbirler alacağı 

goruımekteclir. 

Burgos, 22 (A.A.) - İspanyol hudu
dunda ele geçirilen vesikalar meselesi 
hal<kında Burgos hükumeti hariciye 
naz:rı tarafından neşredilen tebliğle 

ezcümle deniliyor ki: 

Kendi 
evlenen 

Devamı 4 üncüde 

kızlarile 
babalar 

• 
10ğullarile evlenenı 
1 kadınlar 
i !_......... 

l 

Emin Dayıya yardım ediliyor 1 
· istiklal harbinde çete reisliği zama_ 
nına ait meraklı hatıralarını yazdığı • 
mız eski asker Emin Bayrakdar dayı. 
ya neşriyatımız üzerine çok çocuklu 
ailelere yapılan yardım faslından mu. 
avenete karar verilmiş olduğunu mem 
nuniyetle öğrendik. Bu 66 yaşındaki . 
on çocuklu babanın bu münasebetle 
bir resmini koyuyoruz. 

1 

Musolinİ • Laval 3s,..,. J\vu•••••ya, Okyanusya, 

1 a n 1 aşması 1 ta 1 ya ;;.~:~~~::::;r:~E~~:=:: 
i \~rafından feshedildi ı Y;f,aya·~··~~~n-sanla-
~~' bu suretle Büyllk harbe girdiği h;ln eryuzu 

{tYat vadeden 1915 muahedesi hilkDm· rının esran 
erinden istifade etmek Jstlyormuş merakla okuyacağınız bir eserdir. 

D9 ~ Yazısı 4 ünciide 

... 

!'.l:ulrldde bir soliağa dU~en bir obüs ,.c btrer asker tccrüb<' lyle yere yatan( 
ı;ocu klar \ 

Almanya, Amerikayı , 

protesto etti 
Berıtn, Amerika l>ahiliye Nazırının 
Almanyayı tahkir ettiği kanaatinde 

Amerika Hükumeti resmen özür dilemek 
talebini reddetti 

Berlin, 22 (A. A.) - Amerika dahili· 
ye nazırı 1ckes, ~öylediği bir nutukta A
merika postalarının Alman vapurlarına 

verilmemesini ileri sürmüş ve Almanya 
aleyhinde bir taknn sözler söylemiştir. 

Bu beyanatı mevzubahs eden Alman 
matbuatı, çok şiddetli tenkitlerde bulun
makta ve .Amerika dahiliye nazırının 

böyle hareket etmek suretile hiç de A
merlkanm menfaatlerine hizmet eyleme. 
diğini kaydeylemektcdir. 

Va§ington, 23 (A. A.) - Hariciye na
zır vekili Velles, Amerika Blrle§ik dev -
letleıi hilkO.metinin dahiliye nazırı İçkes
in Klevlnnddaki nutkundan dolayı resmen 

özür dilenmesini istiyen Alman hükume
tinin talebini reddettiğini bildirmiştir. 

Okmeyctanı cinayeti 
esrarını muhafaza 

ediyor 
Bugtin Halıcıoğlunda yapılan 

arnştırmalarda da 

Kana. en~ıseıer 
lt»YllYn~ma<dln 

~ Yazısı 4 iıncüdc 
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Parti Kurultayı 
589 Azanın işf rakıle 

toplanacak 

lhlık, ge~n sene oldıığu gibi bu sene de İstanbul su1armda. pek boldur. ca· 
hMsa. todk ve lüfer pek çok çıkmaktad il'. Blrkao aene ewel kUçücilk çinakop-

Ankara, 23 - Parti kurultayına mem
leketin her tarafından iştirak edecek ü
yeler 589 dur. Bunların 375 ini partili 
mebus ve 214 ünli de parti vilô.yet kon· 

grelerl tarafında~ seçilecek murahhas - ı Ankara radyosunda 
lar teşkil edecektır. 

Başvekil Celal Bayar kurultay toplan- Sabah n eş r iu ah 
tısmdan sonra pazartesi akşamı Ankara- ' 
paıasta kurultay azalarına bir ~ay zıya. Günde on saat neşriyat 
feti verecektir. yapılacak 

0 Ankara radyosunun neşriyatının ge-

H a r i c iye Ve!{ i 1 imiz ıLşletilmesi için çok mühim kararlar 
verilmiş bulunmaktadır. Şimdi üzerin~ 

Fransız elçisine bir de tetkfkıer yapnnakta buıunan bu ka-

z j y il ret ver dl rarlara göre rady.onıuzda sabahlan da 

Ankara, 22 (A.A.) _ Hariciye Ve. ne§riyat yapılacaktır. 
kili ŞükrU Saracoğlu, birkaç güne ka. Ankara radyosu, kuruluıu anından 
.1-- memleketimizi terkedecek olan devamlı neşriyat yapılması mukarrer-
U4Ll eli. 
Fransız büyük elçisi Henri Ponsot şe. 
refine bu akşam Ankarapalasta bilyilk 
bir ziyafet vermiştir. 

Ziyafette, birçok vekiller, mebuslar, 
Hariciye Veka.Ieti erkô.nı ve Fransız 

büyük elçiliği memurlan hazır bulun. 
muş ve toplantı, büyük bir samimiyet 
havası içinde geç vakte kadar devanı 
etmiştir. 

Kaça:<çılara muvakkat 
sarDUn cezası da 

verilecek 
B1lkilmet, kaçakçılığın men ve takibine 

dıür olan kanunun bazı maddeJerinl de. 
ğiştiren yeni bir kanun 16.yihaıu hazırlı· 

yarak Büyük Millet Meclisine verm.Iştlr. 
Bıı lAyihaya. göre, gümrükten kaçırma 

maksadile bavul, çanta ve bunla.ıa ben
zer 5eylenle vücuda getirilen gizli yerle· 
re konulan resme tAbl eşya ve inhisar 
maddeleri müsadere olunmakla beraber, 
sahipleri cezalandırılacaklardır. 

Hakikate aykrn beyanname vermek 
ııuretile eksik resimle memlekete ~ya 

ıoktuklan anlaşılanlar bir yıld:ı.n Uç ~·ıJa 

kadar hapis cezssma çarptınlacakJardrr. 
Xaçakçıhk maksadile kurularak te§ek

kUllere dahil olanlara verilecek cezala
ra ınuva.kkat eUrglln cezası zammedfle • 
cektlr. 

Kaçak eşyalar, gUmrUkterl l'ldenerek 
ithal edilen eşyadan daha ucuza ııa tılma. 
nıasuu temin lc;ıin, açık arttırma ile sa.ttı
nlacaktır. 

TUrk • Bulgar baytarı 
mukavelesi 

So!ya, 22 (A.A.) - Bugar ajansı 
bildiriyor. 

Türk Bulgar baytarı mukavelename. 
sinin tatbiki hakkmda Sofyada yap1L 
makta .elan müzakereler, muvaffakiyct.. 
le neticelenmiş ve 1933 mukavclename
"inin tatbikindeki tenik teferruat üze

rinde anlaşmaya varılm ştrr. Tü::k dele
geleri bugün ziraat nazın tarafın.dan 

kabul edilmiı ve So!ya ziraai mtiee:se_ 
selerini gezmişlerdir. Yarın Ankaraya 
hareket edeceklerdir. 

Konyreya davat 
Çocuk Esirgeme Kurumu Ksdık8y 

kolundan: 
Anayasamızın 4 7 ne! maddesine tev _ 

fikan kolumuzun senelik kongresi, 
25 Birincikanun 938 pazar gUnü saat 
15 de Kadıköy Halkevi salonunda ak. 
tcdilecektir. Bu ilanın davetiye maka. 
romda telakkisini rica ederiz. . .... .. 

fla'urköy sp~r ldilbii id!ıre h('yctlndcn: 
KlUblin sencJik kongree! 25-12.938 pa

sar gilnil saat 11 de Bakırkl)y halkavi sa
lonunda. aktolunacaktır. 

KIUbe kayıth arkada~lann gelmeleri 
rica olunur. 

Fakat §imdi bu istasyonumuz öğle 

Uzcr1erl
0 

1,5 ve akşamları da 5,5, pazar 
günleri 6 saat olmak ilzere gUndc 7 -
7,5 ıaat neşriyat yapmaktadır. Sabah
ları da yapılması mukarre bulunan neş
riyatla beraber radyomuzun günde on 
aaat sesi duyulacaktır. 

Sabah neşriyatında beden terbiyesi 
umum mildürlüğU tarafından tertip 

edilecek proğram dahilinde sabah jfrn .. 
nastiği, hafif müzik ve bir konuşma 

bulunacağı tahmin edilmektedir. 
Ankara radyosunun, pazar gilnleri 

devamh bir §Ckilde neşriyat yapmaaı 
ve cumartesi günleri öğleden sonra ne! 
riyatın daha uzatılarak takviyesi dU
tünülmektedir. Bu suretle esasen zen. 
gin bir proğramla ~alı~makta olan rad· 
yomuz daha çok zenginleşmi!f olacak.. 
tır. 

Diğer taraftan Ankara radyosunda 
duyulan ıslık sesini izale için yeni bir 
tekil bulunmuştur. Mallım olduğu üze~ 
zere bu ses, Paris radyosunun Ankara 
radyosuna tahsis edilen dalga uzunluğu 
üzerinde neşriyat yapmasından ileri gel 
mektcdir. Ankara radyosunun neşriyat 
dalgasında ufak bir deği§ikli'k yapılarak 
bu mahzurun önilne geç:Jecektir. 

-n -

" Aynaraz Kadısı ,, harice 
Çıkar il mıyacak 

Ankara, 23 - Tetkik edilmek il.zere 
buraya gönderilen .. Aynaroz Kadısı., 

filmi düıı Yeni Sinemada alAkadarlara 
gösterildi, neticede filınln bazı retüg· 
lerden sonra mcmle'kct dahilinde ser
bestçe gösterilmesine, yalmz harice 
çıkarılmamas.na karar verildi. Şehrimi 
.zc gelen Ihsan !pekçi de esasen filmin 
yalnız memleket dahilinde gösterilmek 
üzere çevrildiğini söyledi. 

--o-

Ankarada bir otomobil kazası 
Ankara, 23 - Büyük Millet Meclisi 

bütçe encümeni başkatibi Nuri, dün 
ak~a:n üzeri Meclis binası önünde bir 
kazaya maruz kalmış ve iki otomobil 
arasında sıkışarak ayağından yaralan
nuştır. 

Nurl, kaza.dan sonra derhal NUmune 
hastahanesine kaJdınlıru:1 ve ameliyat 
yapılarak ayağı alç-ya konmuştur. 

Meclisin çok emektar ve herkesin 
ıııev~iği bir rülmil olan Nurinin geçir
diği kaza her tarafta teessür uyandır· 
mıştır. 

Belediye Reisi 
Şehirde gördüğü noksanları 

Şubelere bildirdi 
Vali ve belediye reisi LQtfi Kırda.!", dUn birdeki tetkiklerinden elde ettiği netl • 

sabah Pangaltıda kurulan pazarı: teftiş celerl bir tamim halinde bUtUn alakA.dar 

etmiş ve buradan belediye sular idaresi
ne giderek şelmln !IU meselesile alika
dar olmuştur. 

Lütfi Kırdar öğleden sonra da bahc;e
ler mildilrU Reşadı belediyeye çağırarak 
kendisinden izahat almI§tlr. Taksim, Te
pebaşı ve Bebok bahçeleri konturatları bit 
tikten sonra bir daha kira.ya verllmiye
cek ve buraları belediye tarafından para
sız olarak halka tahsis edllecektir. 

Görülen no,uanlar 
Vali ve belediye reisi Liitfi Kırdar şe. 

Yün ipliği ihtikarı 
Çileler, gramları azaltılarak 

satıhyormuş 
Ticaret Odası, halkın bir ihtiyaç ve 

iptilasından istifade edilerek yapılan 
genit bir hilekarlık hareketi üzerinde 
1'ktısat Vekaletine, rapor vermi~ ve bir 
teklifte bulunmuştur, 

Bu ihtikar ve hile, halkın çok kullan.. 
dığr trik.o. Ispanyol, kırçrlh ve sa:re gi... 
bi yün çi1eleri iizerinde yapılmaktadır. 
Aslında, h:r paketi 1000, bir çilesi, 100 
gram gel:nesi icap ı~en bu yünlerin pa.. 
keti 800, çilesi 80 grama kadar dü~lirü. 
lerek gene eski fiyatları tizerinden hal
ka satılmaktadır, 

Ticaret Odası, iktısat Vekaletine yün 
çilelerinin Odaca konulacak bir teamül 
11!1 gramlan tesbit edilerek satılmasını 
tekl~f etmiştir. 

Odanın kanaatine göre bu suretle ih
tikarı önlemek kabil olabilecektir. Hal
buki alakadarların kanaatlarına naza. 
ran bu işin kontrolü ı:anncdildiği ka.dar 
kolay değildir. ç:.:nkü rütubctle bir 
yerde saklanan bir çile yiln ipliği 20 
gram kadar daha ağır gelebilmektedir. 

Bu şekildeki yiin tartılsa dahi bir 
şey anlamak kabil olamıyacaktır. Fakat 
halkın bizzat gözilnil açarak sıkı bir 
kontrol yapmasiyle bu ihti!ı:Ar kısmen 

olsun ortadan kalkabilece'ktir. 

--O--
Tutun rekoltemiz 62 milyon 

kilo 
Ankara, 22 (A.A.) - Memleketimi

zin 1938 yılı tütün rekoltesi 62 milyon 
kilo olarak tahmin edilmektedir, 

Şark tiitilnleri yeti~tiren kom§U dev. 
letler.den Yunantstanın bu seneki re
koltesi 60 milyon, Bulgaristanm 33 
milyon kilo raddesincledir. 

ırcınrton amca 
C!aD~oç 

belediye şubelerine göndermiştir. Lütfi 
Kırdarm şehrimizde gördüğll noksanlar ve 
yolsuzluklar şunlardır: 

1 - Piyade kaldırnnlarr, dıı.ktilo!ar1a 

Beyyar satıcılar tarafından işgal edilmek· 
tedlr. 

2 - Pfynsa ara.balan, şehrin en kala
balık sokaklarnıda lUzumsuz yere uzun 
mllddet durnrnk uinumi nakliyaU sekte· 
ye uğratmaktadır. 

8 - Vesaiti.nakliye ve arabatann ııey. 
rUsefer nizamlarına göre hareket etme. 
dikleri ve bu arada. geçilmesi memnu so
kaklardan da geçtikleri g1Milmektedlr. 

4 - Pıtzar yerleri, balık pazarla.n ve 
bilhassa Mısırçarşısı ve Aıırnaaltt dvan 
esnaf taratındaıı kirletilmekte vo pazar 

gUnlerinden ma.ada diğer gtl.nlerde de pi
yade kaldırmılarmı eiga.l eden satıcılar gô 
rü1mektedir. 

5 - Esnafın natü başı çok kirli ve .l!lıh· 
hat cUzdanlan yoktur. 

6 - Su ve lağmı ıskaralanca ~P ve 
balrk artıkları döklilmektedlr. 

7 - Gıda maddeleri satan dükkA.nla?"' 
da çöp kabı bulundunılmamakta ve top. 
lanan çöpler akşam lizerl dUkklı.nlarnı 

önlerine atılmaktadır. 
Lfıtfi Kırdar, yukardakl noksanlnr 

hakkrmfa nlAkadarların derhal harekete 
geçmesini ve belediye nizamname.sinin 
sıkı bir surette tatbikını tavsiye etmekte
dir. 

Re:sicumhurun nutku 
meklep:ere dagıtlhyor 

' 

İsmet tnönüntin Cumhur reisliğine 
intihap edilcliği gtin Biiy:ik Millet Mec. 
!isinde halka hitaben irad buyurdukla
rı nutuk, Devlet matbaası tarafından 

tabedilerek bütUn mekteplere dağıtıl.. 

maktadır. 

İstanbul Universitesi Dahiliye MU

.dürltiğü ele bu beyannamelerden 1 O 
tanesini çerçeveletmiş ve üniversitenin 
münasip yerlerine astırmıştır. 

Tekirdagmda Namık Kemal . 
gecesı 

Tekirdağ, 22 (A.A.) - Bilytik vatan 
§aırınıızın Tckirdc.ğmda doğuşunun 

doksan sekizinci yıl dönümü münasebe· 
tiyle diin ak~am Halkevi salonunda bir 
"Namık Kemal Gecesi,, yapılmıştır. 

Namrk Kemalin hayatı ve eserleri hak~ 
kında sekiz hatip söz söyle~ştir. 11.fö
teakiben şiirleri okunmuş Ye ''Vatan 
yahut Silistrc,, adlı piyesi temsil edil.. 
miştir. 

• 

Fatih postahane~ 
havale memuru 
Zimmetine pof: 
geçirmek svçll 

tevkil edltdl 
Yaptlan b!r teftişte, Fatih P0 ıt 

havale memuru Tabirin muııtelJlt 
ler namına gelen havale para1~ııl 
lusmıru zimmetine geç.lrdiği ~ 

olmuş ve kendisi mUfettişJeriıl 
raporlarlyie mUddeiumummğa " 
tir. 

18!56 Hrayt ~metine 

maznun olan memur dün sul 
birinci sulh ceza mahkemesi .. ~ ... -~ . 

sorguya çekilmiş ve tevkif e 
Tahir sorgusunda., başında. .,1. 

bir aile bulunduğunu, 43 Ura~-"'' 
nemediklerini söyllyerek kenı:UP"" 
göstermek ilteml§tir. f 

· ol,-Maa.ril Vek!leti mektepsıı 
lerde seyyar mektepler t~ 
ve bu suretle köy çocukıannı013~ sını temine karar vermiştiı'· ti 
tepler, ilk tedrisat mualllnlıe 
sından seçilec~k o!an ba.Ştrl 
ta:ı.·afından !da:-e edilecektir. 

Seçilec~k muallimler nisaftd
1 

cak eğitmen kursuna devaı:rt JJJ 
lerdir. Kursa 4~irak edecek 

ler üç sene mUddetle seyyar~ 
lik yapacaklanna dair bir JJJ 
me vereceklerdir. Seyyar btı~ 
ler liç sene zarfında asli ıntı.S~ 11 
gayri her a.y elli lira alacaıtlıı?' · 

--o--
Sumer Banka bagh şirk8 

toplantıları 
Sermayesinin tamamı ,,er' 

ma.zsa. yUzde ellisi devlet 
verilen müesseselerin ınursl' 
ait olan kanun mucibince, bıl ô 
selerln idarelerinde yapılacsJC ~ 
likler için dUn SUmerbankıl ti 
şirketin umum1 heyet topl~ 
pılmıştır. 

Umumi heyeti toplanan rJ 
pamuklu dokuma ve panı~1k i~, 
rikaları Türk Anonim ş~ıce~ 
dokuma ve yün ipliği fabrilt8 

Anonim Şirketi ve Beyt{o:ı: 

kundura fabrikalan Türk 1 t et 
lirketidir. Saat 15,30 da ys.P ? b: 
la.ntılarda ı;ılrketıerin yeni bit 

1 
Sı~ t 

tarafından çalıştınlması Jc Aıtlô' (ell<liı 
tır. İdari deği§iklik üç ay i!r 
caktır. 

-o~--

BeyoglU J:alkevinde d3 

Beyoğlu Halkevinden: 

1 - 1. 1. ~39 tş.ri"\ı.inde ~ 
llMre Evimizde aşağıdaki Jcıl 
mıştır: _,.,, 

A) Almanca usulü mub3be>-\ 
B) Tercüme usulü. 
C) Fransızca edebiyat ,ıe ııl~ ! 2 - Kaydolunmak istiS".,ı~ 

~tılJM!lıll 1 miz direktöıfüğüno mUrac.~
olunur. , / -
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"Ü t . ·ı s ad,, z e 
Racine 

tb:E:N' itiraf etmiyc)im? ''Üstad,, 
il. 'l'urhan Tan'ın yazılarına karşı 

Vardır.Gerçi romanlarını, tarihi 
takip edecek kadar sabrım 

llna fıkralarını, makalelerini o. 

K . Karabekiri Erenkö· 
evinde ziyaret yün dek i 

Çok olur. Onun kendine mah· 
'baburlenmcsı, bir bilgiçlik iddia 

"'l'dır ki bayılırım. Hele "güzel 
'' lügat paralamasına. can da

. 1-1. 'l'urban Tan, bugUnkü mizah 
,ıel"İlnizin en ileri gclcnlcrinden

li· kendisi bunun !arkında değil
k 1:1.e ~e? Biz okuyup gülelim de 
endisı ciddi yazdığım zannet-

tllıııel'de "ilstad" kendi adını ta-
taıc • 
~ lede, yeni kitablardan da bah-
başladı. Onları bilhassa tavsiye 

\tı Gence, ihtiyara bir takdir, tcb. 
tnıaııı var, adetü Saint·Pierrc 
e halkı takdis eden papayı tnk

lıııor sanırsınız. Yalnız .tzzet Melih 
~e takdir ve tebrikinc nail olama

tçf Yazısının sonunda onun da 

ha alrrıağa çalışmış ama. baş taraf-

~ Yli azarlıyor. Hakkı da yok de
~ 1-lelih kalkıp kitabının ilk say
lı llinı gibi bir cahilin bir sözUnU 
~ltrn ''Üstad" beni nasıl tarif e
de ilrkçe bilmez ve bilmediğini de 

'°'tı rbcder bir muharrir taslağı ... ,, 
b illa gitti. GUnün birinde ben de 

il( çıkarabilirsem "Üstnd" m bu sö. 
l) saYfaya yaldızlr harflerle yaza· 
eınek ki "Üstad", o kadar işleri 
benim naçiz yazılarnna. da göz 
tUrkreyı· b 'l d"ğimi" b'lm d·-· bUın ,. ı me ı , ı e ıgı-

ediğinıi, derbeder olduğumu 
'Obı h' bil "k f' lı · o . ne yu şerc .... 

}.{ .Turhan Tan da dili biraz 
., a baıılnmış; o da artık "intikad'' 
' bfı cahiller gibi "tenkid" diyor. 

ı• \ eheınmlyeU yok; ''Ü.stad" bi
~er, :istediğini söyler, biz de ke
~ eUe dilimizi çıkarır geçeriz. Fn-

~itıe'dcn de ho§nut de~; o Fran
~ do yerden yere çarpıyor. Bir 
l4 Beler Racine'in eserlerinde hn-

111 :kendi.si bulunduğunu, onun in.. 
, ~tıltlarr gibi tasvir ettiğini söyle

~~ : 'l'urban Tnn hepsine birden 
~I ti~·or ve diyor ki: "Halbuki Ra-

~ t,'.l1ihi piyeslerinde ho.kikati da

~~rnıı.~ ve berbad etmi!l hir §a
ahau, Bajazct adlı tragediasm-

~'ta hatalara dilıımilş olmas~·
ll d dını, o eserde gösterdiğiniz ha
lıı~ daha çok hatalar gösterebilir_ 
leli lı §alri Shake.speare de zatı 

~~ kadar tarih ve coğrafya lıil· 
•,'-~lllia'nnı limanlarından bahse-
~ bUtUn bunlar onların en ha
~ 6 

\'e coğrafyaya hiç uyınıyan e

tin dahi sizin kUlliyatmızda bulu
\' den bin kat fazla hakikat var
~lı.a 'Yın, gücenmeyin ama edebi-
• ~ lta ''hakikat'' in ne demek ol. 
iu IJti dUşünmediğiniz için, belki 

~~tıll2 halde, anlıyamamışsınız. 
·~ Yere çarpmak istediğiniz 

\~ ~11tat'' bulunduğunu söyliyen
san ruhunu, insan ihtiraslarr

\ltıı e1t.t tneharetini söylemek ister
t ll .\coınat'ı ne sadrazam Yassı 

hı?' .~adır, ne de Ahmet adlı her
•eı· • Oıt11ıı ır; sadece bir devlet adamr 

t·• i Osmanlı tarihine uymaması, 
.\ ne halel getirmez, binlerce 

coll'ıat'ı bulursum•z. 
1 ııı11ıa 
'-lih· adenlzle bir §ElY sorayım: 
~~ 1 

J>lycslcrinde" bayuruyorsu-
t tt:, ~aicne'Jn tarihe veya esatire 
, """"Y 
· bıııııacn tragedialarmr da mı bul-

Emekli General 
diyor ki: 
"Memleketi me t ek

rar hizmetedebilme~ 
Jmliaoı nı bulacağım 

için çok bahtiyarım., 

aa Ko~oD©ıy 99 

Reisicumhurumuz 
İnönünün yüksek 

himayeleri altında .. Milli mücadelenin bUyük kahraman 

lanndan General Kazım Karabekirin 
Son günlerde mebusluğa namzet gös. 
terilcccği haberleri üzerinde kendisilc gö. .Ankara, 22 (A. A.) - Reisicümhur !smet !nönü'nUn Türkiye Kızılay Ccmiyc. 
rüşmek ve bunu ynzmak hiç şüphesiz mü. tini yüksek himayeleri altma almak sureti le cemiyeti taltif eyledikleri Riyasetieum-
him bir gazetecilik vazifesi olmu5tu. hur katibi umumtliği tarafından Kızılay cemiyetine tebliğ edilmiştir. 

_Pakat.~~yın general bu~nlerde.~a-. Çocuk esirgeme kurumn fahri başkanı 
tıyen mulakat vermek ıstemedıgmı Ankara, 22 (A. A.) - Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Doktor Fuat Uma ·'ı 
daha iki gün evvel, kendisi Ankarada bugün kabul buyuran Rcisciümhur İsmet lnönü genel merkez heyetinin istirha~nı 
iken ora muhabirimizden öğrenmiş üzerine kurumun fahri reisliğini memnuniyetle kabul ettiklerini bildirmi§ler ve ku
bulunuyordum. lstanbulda da muhtc_ ruma muvaffakıyet temennisinde bulunmuşlardır. 
lif meslekdaşlanmın bu yoldaki bütün 
teşebbüslerinin semeresiz kaldığı ma . 
lllmdu ... 

Bütün bu ümit kıncı mal\ımata 

rağmen, dün Generalin senelerden -
beri oturduğu Erenköyilne yollanmak. 
tan kendimi alamadım. Ne yalan söy_ 
liyeyim, bana bu cesareti veren, sa. 

Dolmabahçe h8disesinde Muhiddin 
Üstündağ da mesuı görüldü 

yın generalin merhum babamın eski 
bir arkadaşı oluşu, beni küçüktenberi 
tanıyışı, ve bu yüzden diğer meslek

daşlara göre generalle konuşmak yo. 
Iunda kendimi bir nevi imtiyazlı ad. 
detmem oldu ..• 

Vazife gören polislerin onikişer saat 
çalışfırılıdkları anlaşıldı 

Generalin, hat boyunda şirin ve çok 
muntazam bir bahçe içinde bulunan 
köşkünün kapısını çaldığım zaman, 

daima eski bir nile dostu olarak gel. 
diğim bu eve, bir gazeteci olarak ka. 
bul edilmemek ihtimalini düşünüyor 

ve üzüliiyordum. 

Halbuki, hizmetçi ile kartımı yol. 
Iadıktan bir dakika sonra general beni 
hemen yanına ~ağırdı. 

Kendisini her zamanki gibi kütüp. 

hanesinde kitapları arasına gömül • 

mUş çalı§ıyor buldum. Beni her za

manki mc§hur nezaketile kabul etti. 
Ve gülümsiyerek sordu: 

- Gazeteci olarak mı geldin, ahbap 
olarak mı? 

Araya 15.f karıştırdım ve cevap ver. 
medim. 

Gen eralle muhtelif mevzular üze -
rinde konuşmağn. başladık. Kendisi 

biraz zayıflamıştı. Fakat daha genç 
daha dinç görünüyordu. 

Hiç eksik olmıyan neşesi artmış gL 
biydi. 

Ankara, 23 - Dolmabahçe sarayı ö. 
nün.de 11 kişinin feci ölümü ile netice
lenen müessif hadisenin tahkikatı son 
safhasına gelmiştir. Elde edilen neti
ceye göre, idare amiri olmak sıfatiyle 
eski vali Muhiddin Üstündağ, emniyet 
amiri olmak sıfatiyle de eski polis mü
dür ü Salih Kılıç ve muavin Kamuran 
i le hadise günü sarayda vazife gören 
memur ve amirlerin vazifelerini iyi gö

remedikleri ve bu yüz.den mes'ul olma

ları: lazım geldiği anlaşılmaktadır. 
H adise turasında sarayda vazife gö

r en memur ve amirler kabahat i b i ribir
lcrinin üzerine atmışlar ve ayrı a yn 

müdafaa şahitleri göstermişlerdir. 

Müfettişleı: bo.ı şahitlerin ifadelerini 

alacaklardır. 

Eski vali Muhiddin üstün.dağın, hal. 

kın tchacümünü evvelden tahmin ede
rek tedbirler almasI ve polis müdürü
ne <le ziyaret vaziyetini krokilerle t es
iıit ettirmesi lazımgelirken bunu yap. 
madığı anlaşılmıştır. 

Aynca ziyaret günleri saray civarın 

da vazife gören memurla ra hiç bir ist i
rahat verilmemesi ve bunların ibilafası. 

birimizle mektuplaşırdık. 
Sonra ilave etti: 
- Sen buraya dost olarak geldin. 

Bırak şu gazeteciliği bir günlük ca . 

nım! 

Kendisine, ziyaretimin seb eplerin • 
Muhterem general tekrar gülümse - den birinin de mülakat yapmak ümidi 

di: 
olduğunu söyledim.. General evvela 

Ben nihayet lafı dönüp dolaştırıp, 
kendisinin son günlerdeki namzetliği 
hakkında dolaşan rivayetlere intikal ettir. 
dim. 

- Gazetecilik yok ha! dedi. 
kaşlarını çattı. Fakat bu h ali çabucak 

Kendisinin Reisicumhurumuz lsmet geçti. Gene gülümsiyerek : 
lnönü tarafından kabul edilmesi üzerine, - Mülakat mı? dedi. Yok, budan 
mebuşluğa namzet gösterileceği hakkında. vazgeç! Fakat sana bir t ek cümle 
ki rivayetlere temas etmek istedim. söyliyeyim. Onu yazabilirsin: 

Bu nokta hakkında ne müsbet, "- :Memleketime tekrar hizmet edebil. 
ne de menfi bir cevap vermedi ve mev. mek imkanını bulacağım için Çok hah 
zuu değiştirerek: tiyanm ... 

- Reisicumhur lşmet lnönü ile çok Bu birkaç kelimede, koca bir müla. 
eski arkadaşız, dedi. Kendisi ile Har. katın manası mündemiçti. 
biye mektebine aynı sene içinde gir: . Büyük kumandanın elini öperek 
miştik. Bu büyük ve kıymetli silah kendisinden ayrıldım. 
arkadaaımla daima temas eder ve biri. izzet Muhiddin APAK 

la 12 saat çalıştırılması da mcs'uliycti 
mucip görülmektedir. 

Muhi.ddin Üstündağ, tehacümün ö
nüne geçmek üzere daha evvelden plan 
ve proğram hazırlamamaktan mes'ul. 
dür, 

lstanbulda da 
hava bozdu 

Güneysu vapuru dUrt 
gUn gecikti 

Avrupa ve Balkanlarda şiddetli kış 
'devam etmektedir, Gelen malUmata gö

re .Bulgaristan ve Lchistanda kar yağ. 

makta, Yunanistanda ise şiddetli f utr-
n alar hüküm sürmektedir. · 

Memleketimizde ise şark ve cenubu 
şarki mıntakalarında kar yağmaktadır, 

H a ra ret, Sivasta sıfırın altında 2, Er
.zurumda sıfırın altında 6 ve Karsta ge
ne sıfırın altında 11 derecedir. 

Kara denizde fırtına dinmiştir. Gü
neysu vapuru dört gün tcahhürden son-

ra bugün limanımıza gelmiştir. Egede 
fırtınarun devam ettiği habeı:: verilmek. 
tedir. 

Sürpagop mezarlığı 
meselesi 

IJilzumu muhakeme 
1'ararı Ustilndağa 

blldlrJldl 
Devlet şlırası, Sürpagob mezarlığı sa· 

bşı hakkında mUlklye mtifett.işleri tara-

fından yapılan tahkikata. ait ;roparlarm 
t etkikini bitirmiş :ve eski lstanbul valisi 

Yuhf ddin üstUndağ ile arkadaşlarmın 
muhakemesine karar vermişti. 

Bıı husustaki karar dün vilayet vasıta
siyle Muhiddin Ustündağa ve diğer ala
kadarlara tebliğ edilmiştir . 

. rı lll<'ydana çıkarırsanız yal. 

'~l Cahilleri değil, irfan ale· ·=··········••ıı•ı•ı•! 
e ınınnettar etmiD o1ursu- Serseri torpil ~*-······-· hir:ız ~·alknl:ıııır, durulur, beşeri· 

yet ele (olı!), der. 

Nurnllalı ATAÇ karşısında 

K ATIADEN1Z'dc Ç:ıt:ıl:ığzı . . . .. .. .. . _ • • _ 
acıklarında tehlikeli lıir nı :ılıp scrscrih~e ışl clokınuş. ıwstcrırse duny:ı kazdıı,:ı kuyuya 

V 
torpil görülmüş. H:ık~ız. mı z~~·:ı\lı'l 'l':ılili hem· kendi .düşccc~, l!u serseriler ni· 

it Ilı efat Torpil Orın:ınlı köyü lıududu clnslcrrnh~ Çı~1 sul:ırı.nda; ls· z:ımı kliln:ılı ılılul edecek ve ıı:ı~ 
ı~t ınıakası . h • _ r • l' içindeki Knr:ısfıl mevkii nğzınd:ı p:ınya s:ıhıllcrınde fcdyı c:ın et· 1 :ıınızla b:ı5ımız:ı sunturlu bela 
it il 4nı r arazı } 3 rır rn~ı ct!ış 1

• deniz kıyısında imiş tiklerini cluynn torpilciğin gö· inecektir. llelc hu serscrHi~e hir 
btitııı ahat-;ızlıgı dol:ıyısıylc me- D • h '1 1 1 nü!Hi olarak :rol:ı cıkın:ıdığı ne de politikacılık karışırsa hele 

•Gnu •2kde bulunan Aziz Erdinç çar-
1 

h ogru:ı1~ Harp 1 .mE:ı z:mes bn n malum? ' Jıunl:ır da beşler onlar nı'eclis· 
t " s:ı 1 k. h . a ammıı u nzre ı ~yup s:ı rı- . , 
' Cen rayc :ı ·ı ancsınde vefa! 1 a 11 Yıllardır kn andıkl:ı· Jrrı kurarl:ırs:ı, hele aralarında 

~\ı h azesı dun Aks:ır:ıycla Kürkçü 111 < a ş ' .. . P •• ' . - !in h:ırp oldu, h:ı olacak! cemiyeti akvam gibi bir bilü tef· 
i<'b ıınc . rı dcpol::ır<ln lıurrıycte nıuşt:ık dı:rc ıns:ınl:ır ,.e beşeriyet p:ıtlı· . . .. h . 

ıtlı§i sınden k:ıldmlnrak Edirne- bir halde bekledi, <lurrlııl:ır. 'acak lıalc., 11 ''-d , • rıkı cıı~su mez cp hır_ anl:ışnı.n 
ı..._ ne der dil · ı . . " .. . .,,c < 1" en sonrn ıncs olursa ıştc o zaman dunya harı· "il"" 

1 
ne mışt r. - Ha şımdı harp olacak. Jı:ı legı hu ış olan hir torpilin· 1 "d · · ı· 

ııı h qz fesı' d d - rü ü • .. .. k 1 1 1 1 1.,. 1 E · :ısı l enı en çızı ır. • Crk n e u si, m ıslakım ,.e uc gun ·a ( ı, sene c ı ı.:e ıaş· - · y. artık çok oluyorsunuz, 
~ıııtı ese se\'dirınişti. Ccn:ıbı hak- !adı! . . deyip pa!lar!ı:ıılıfü ne mutlu! Fakat ~c. olarsa olsun, kcşki 

1'Q c :ı rn:ığfirct :ıilci keuerdidcsine Gibı :rem Jıorul:ırılc tı\'Ulııl:ın Jl:ıııı, y:ını, hıık konmııı Jıu hu s~rscrılık hu :ıııl:ışma, Jııı 
ernıı dileriz' lı:ırp sfüıhl:ırı clhctlc çilrılcıı llC\'İ ncsnclr.r lıöylccc hrrı.ıiirı rııecl'i<iler, hu iğtiş:ış Jı:ırp ın:ıl-

• çıktıl:ır. Jıiraz daha çoğalıp da ncuzııhil· zcınrsiıı<le ols:ı, nihayet lıir rilil 
Du torpilcik <le lıö~ lece haşı· Uılı, :ıralurıntl:ı serserilik de lı:ış· \'erilir, ne olacnksa olur, dünya 

Ya politika illcminde, politika· 
eılar nrtısındn Jıöyle şeyler olur· 
s:ı hir fitil değil Jıiıılerce fitil 
işlerse sene durulmaz. Gene bi
c:ıre ins:ınlnr lıir r:ıhnt nefse 
ka vu ş:ı ın az. 

Haydi zn\'nlh torpil, ı:eldiğiıı 
l'ere dön! Sen rl:ılı:ı toysun. Sen 
ııolitikn nedir bilmezsin. Hep 
Jıir nrayn gcJip birden patlasa· 
m:z, dün} ayı nltüst etseniz, gene 
bir kcn:ırcıkta k:ılan serseri bir 
ııolitik:ı hepinize gem vurur. Ye
niden urcyccek hcşcri gene ra· 
hat .komnz. Tekkeyi bckliyen çor 
lı:ıyı iccr. 

Birar. dalın salıır, Çörcilin rlc· 
rli~i gibi lıclc şu Noel geçsin, z:ı· 
ten :rn siz J>ntlıy:ıcaksınız, ya ııo· ı 
li tiku! 

tÇEIHJ~: 

* Afyonkarahisarrnda inşa edilmekte 
o1dupnu yazdığımız modern istasyon bi
nasının inşaatı hemen hemen ikmal Gdil
miştir. Bu isatsyonun bundan sonra mef
ru~atr yapılacaktır. 

* Vekalet emrine alınml§ olan İstanbul 
posta müdürU Bursa posta müdü;ltiğünc 
tayin edilmiştir. 

* Posta, telgraf ve telefon umum mü
dUrü Şerafeddin Bursaya. gitmiş ve tet. 
kiko.tta bulunmuııtur. Bursa telefonları· 

nm otomatik yapılması diiştinülmektedir. 
* Asfalta çevrilecek yollardan Babıali 

caddesinin inşasına başlanmıştı. Diğer 

yollara nisandan sonra dıc\'am edilecektir. 
* Bcynzıdda inkılap müzesi önünde yı

kılacak olan dükkıi.nlar.ı:n kıymetleri tes
bit edilmektedir. Yakında istimlake baş
lanacaktır. 

* İstanbul limanında i§liyen vapurların 
yenileştirilmesi kar:arla§lırılmıştır. Va
purlar tercihan Haliç tersanesinde ta
mir edilecektir. 

* KarabUkte bcledi;yc teşkilatı vücuda 
getirilmesine devlet ııürası tarafından 

karar verilnıl§tir. 

* Adliye vekaletinden mahkemelere 
gönderilen bir tamimde meşhud suçlar 
kanununun tatbikmdan beri geçen iki 
sene zarfındaki cUrüm miktarının bildi. 
ı·ilmcsi istenmiştir. 

* Gümrük ve inhisarlar vekaleti tara· 
fından görUlcn lüzum üzerine Silivri ve 
Geyikli gümrük memurlukları lô.ğvedil

mistri. 

* GUmrUk resimlerinin bu günkü ihti
yaca göre tadili için iktısat vekaleti t a ra
fından bir kanun lAyihası hazırlanmakta
<lır. 

* Şehre getirilmekte olan kümes hay. 
vanlarının kafesleri fazla doldurulmak 
)il::ündcn öidUkleri görülmilş ve bunun 
önUne geçilmesi karnrlll§tmlmıştır. 

tt Kabata§ lisesinden mezunlar cemi -
yeti senelik kongrelerini yarın saat 14 de 
Şişli Halkcvinde yapacaklardır. 

'*' Sağu- ve dilsizler ''Siyah ay" ismi ile 
yeni ve mUstakil bir birlik kurmağa ka. 
rar vermişlerdir. 700 kadar aza!t olacak 
olan bu birlik için Cağaloğlunda bir bina 
tutulmu5tur. 

* Kağıt kooperatifi umumi heyeti dlin 
matbuat cemiyeti reisi Hakkı Tank Us'un 
başkanlığında ticaret odasında toplan· 
mıştır. 

* Sümerbank §ube mUdilrlerinden İs
mail Hüsrev, Halayda bulunduğu tetkik
lerden sonra eehrimize gelmiştir. Sümer 
Bank Antakyada bir yerli mallar pazan 
açacaktır. 

* Amerikan ticaret milmessili diln 
Tilrkofise gelerek mUdür Cemal Ziya lle, 
Amerikaya ihraç olunacak mallar hak
kında. görüşmüştUr. 

DIŞARDA: 

* Beynelmilel enstitU Amerikanın 938 
yılı için tcsblt edilen rekolte rakamlarını 
neşretmiştir. 

Buğday rekoltesi 253.327.000 kenlaldir. 
* Yunanistanda eski komünist liderle

rinin nedameti tazammun eden beyanna
meleri gazetelerde intişar etmiştir. Bun
ların arasında parlamento komünist gru. 
pu reisi Slklavaynas da vardır. Bunlar 
komünistliği kat'iyyen reddetmekte ve 
bundan böyle milli hükf.ımete sadık ve mu 
ti bir vatandaş olarak hizmet etmek va· 
nelinde bulunmaktadırlar. 

* Irakta Abbanyadan 1 O kiınunuevvel
dc kalkan ve 6 kişi ile Kahircye gitmekle 
bulunan bir İngiliz bombardıman tayya
resi hareket noktasından 100 kilometre 
mesafede parçalanmış bir halde bulun • 
muştur. İçindekiler ölmUştUr. 

* Yunanistanda Noel rntinasebetilc fa
kir halk için açılan iane listesine şimdiye 
kadar bl.'ş buçuk milyon drahmilik yar
dun kaydolmu§tur. Bu meb!ağm on mil
yona çıkacağı tahmin ediliyor. 

* Prngda resmen tebliğ edildiğine gö. 
re Çcoslo\•akya relsicUmhuru Dr. Bucha, 
26 birincikanunda Slovakyaya gelecek ve 
bu ayın 31 ine kadar orada kalaeaktrr. 

* tngiltcrede Kinross and Perth me -
busluğu seçimindl.', muhafazakar namzcd 

(Lut/en sayf a}'ı çcuiriniz) 
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lfl~~JI Fransada kazançlar 
Ank~~~.~~yosu ' üzerine D/o 2 vergi 

Okmeydarll cinayeti 
. lı''ı~ 

sonra elbiseleri .de civarda bit Okmeydanı cinayeti bu dakikaya ka
dar hala tamamen aydınlatılamamrştır. 
Su~lu Arap Murad bir türlü maktulün 
kanlı elbiselerini sakladığı yeri gös
termek istememektedir . 

nin damına saklamışlardır. . .1ı, 

Tilrkiye Rrıd110 Di(iı-;yon Po~laTarr 
Dalsa uzunluğu: 

1639 M. 183 Kcs./120 Kw. 
T. A. Q. 3lJ,iJ :u. 15195 Kes./ 211 Kw. 1 

Finans kanununun ikinci maddesi, 265 reye 
, karşı 322 reyle kabul olundu Dün Topkapı dışındaki kuyudan 

maktulün elbiseleri çıkmayınca suçlu 
Arap Murad bunian Sarı Mehmet is
minde birisine verdiğini iddia etmi§, 
yapılan tahkikatta San Mehmedin 
metresi bulunmu§, bu kadın da &arı 
Mehmedin dört ay evvel Dadaya gitti.. 
ğini söylemiştir. Bu suretle bu iddianın· 

da yalan olduğu anlaşılrıu§ ve bu defa 
da elbiselerin Arap Muradın arkad?şla
rından Kopuk Ahmette olması ihtima. 
li üzerinde tahkikat yapılmasına ba§lan-

Bu itiraf üzerine bu sabah ciJl3; 

sası memurlan iki suçluyu~~ 
cıoğluna gitmişler ve gösterdik1 'ııer 
küçük bir killübenin damında ~ 
fında yaptıkları araştmnalara T. A. P. 31,70 M. 9165 l\cs./ 20 Kw. 

Müzik (cazbnnd). 18,15 S:ı:.ı :ıy:ırı ve h:ı 

herler. 19 Türk muıiı:tı (şarkılıır ve st•ıııoi 

!er). 20 :'ılliı.ik (Riyıı~elicunıhur fl:ırrııo. Or. 
kcst. şef: Prnelorius): 1 - r\cdıllagcr \'Un 

Rrcnada (Konr:ıdin Kreuozcr). :! - Çellı 

Conserlosu Si bemol ınajiir ( Luigi Bocl"he. 
rini) solist (OıH•id Zirkinl. 3 - Senfoni . 
Do majör (Kurt Allerhergl. 21 Saııt ay.arı 

\'C Paro Ko. Tan. Malı. Koro. 21,10 Türh 
ırıli7.i~i (halk şarkılar). 21,45 Konu~mıı 
(Spor faaliyelleri). 22 Müzik (Küçük or
kestra); 1 - Un dine - uvertür - (Lortzing) 
2 - fügolctto (Verdi). Ki nlessenzcn (More. 
na). 4 - Die Kosenden - (Jozef Lanner). 
5 - Das cigarelten madel (Siede). 6 - 1 -
Venetianischcs Gondc11ied (Bartlıoldi). I 
- Ein Kıırnevals - Traum - C\fıınfred). 

23,10 r-ıliizik (Manclolinala). 23,45 - 2-l Son 
halıerlcr ve yarınki progrıını. 

Yabancı radyolardan 
seçilmiş parçalar 

OPERALAR ve OPERETLER 
20,40 Budapeşte: Bir opera temsili 
21,15 Frankfurt: Hansel ve Gretel. 
BÜYÜK KONSERLER 
17,05 Leipzig: Konser. 
18,05 
21,15 
22,05 
22,20 

Roma: Orkestra konseri. 
J{önigsberg: Senfonik konser. 
Torino: Senfonik konser. 
Mil!no: Senfonik konser. 

22,20 Varşova: Orkestra konseri. 
22,31S Par:is (P. T. T.) orkestra konseri. 
22,55 Beromliruıte: Haydn'm eserleri. 
23,35 Strassburg: Konser. 
23,40 Droitviç: orkestra konl!erl. 
l,05 Stuttgart: Gece konseri. 

ODA MUStKlLER! 
19,15 Hamburg: muhtelli parçalar. 
19,40 Beromiln.ster: Seçme havalar. 
24,35 Lüksemburg: Muhtelif parçalar. 
24,45 Hilversum Il: konser. 
SOLİSTLERİN KONSERLERi 
16,05 Frankfurt: KllçUk konser. 
16,50 Viyana: Beethoven'in sonailan. 
19,25 Breslav: Muhtelif parçalar. 
19,25 Leipzlg: Piyano ile Brahms'ın e-

serleri. ,. 
21,35 Londra (Reglonal): SPcme hava-

lar. 
23,25 Rorna: Koro konseri. 

An~ara radyosunnn 
yarınki programı 
2 l-12-1938 CUI\Lo\RTESl 

12.30 Müzik (neşeli plaklar). U Saat a
yarı ve hııbcrler • Borsa haberleri. U,10 
Türk müziği (halk fiirküleri ve muhtelit 
şnrkılar). 15 - 15,30 Müıik (Operetler). 17, 
30 :'ılfödk (dans saati). 18,30 Konuşma (dı~ 
politika hadiseleri). 19 TU.rk müziği (halk 
türküleri). 19,15 Saat ayarı ve haberler. 19, 
30 Türk müziği (halk türküleri dc\·am). 
20 Temsil (Toska - yazan - Viktorlen Sar
aon). Türkı:eye çeviren (Ekrem Reşi!). 
Rnt.lyo küçük orkestrası temsil esn:lsında 
Cinccomo Puccini'nin Toska operasm

1

dan 
par~alar çalacaktır. 21 Saat ayarı ve Pa. 
K. To. 21,10 Türk müziği '(incesaz faslı). 
22 Konuşma (hartalık posla kutusu). 22,15 
Mü-dk (Küçük orkestra): 1 - Petcr Smoll 
"' uvertür - (Ve her). 2 - Ho1Iandveibchen 
• <Emmerih Ka?moıı). 3 - Burleska - (Gtı· 
!otla). 4 - Valıer aus Der Chrislbaum (.ije
hikoff). 5 - Dfrertimenlo - (Çaykovsk1). 
Ci - Lcbcn Heisl Licbeıı (J.eon Jcsscl). 
7 - nomans san parol No. 20 <Mendelo;.. 
sohn). 23,15 Müzik (c:ııband). 23,(5 - 21 
Son h:ılıC'rlcr \'e yarınki program. 

Dr. Göbbels hasta 
Berl;n, 23 (A.A.) - D. N. B. Al

manya propağanda nazın doktor Göb... 
bels, şiddetli bir mide üşütınesinden 

hastadır. Ve bir kaç gün yatakta kal
mak mecburiyetinde bulunmaktadır. 

Snadden, müstakll muhafazakar namzet 
düşes Atholl'u mağlub etmiş ve 10,495 
reye karşı 11,808 reyle mebus inlihab o
lunmuğtur. 

* Almanya ile Çekoslovakya arasında 
bir adliye anlaşması imzalanmıştır. 1 ka
nunusanide meriyet mevkiine girecek o
lan bu anlaşma, tabiiyet değiştiren ara
zide henUz intaç edilmemiş davalara ait
tir. Bu anlaşma mucibince, Südet AI -

nıanlarr, bazr ~erait tahtmda, davalarım 
Çek mahkemeleri yerine Alman mahkc. 
melcrinde gördürebHeceklerdir. 

* Çekoslovakyada Reisicümhur Hacha, 
Slovakya başvekili Tisso'yu, miIJi müda-1 
faa yüksek konseyi azalığına tayin et - ı 
mlştir. 

* Hollanda mebusnn meclisi, hükfımete \ 
hllkümdar eınirnamesile gümrük resimle-\ 
rlnl fe.zla.laştrrmağa salahiyet verP-n ka- I 
nun projesini dün ak~am tasvib etmiş -

1 tir. 

Paris, 22 ( A.A.J - Mebusan mec-f 
lisi. öğleden sonraki celsesinde, fi
nans kanununun ikinci maddestntn 
altıncı paragrafını müzakereye baş
lamıştır. Bu paragraf', kazançlar ü
zerine yüzde iki nlsbeUnde vergi kon 
masına aittir. 

F rankocular arasında 
karışıkhk çıktı 

( Başlarafı 1 incide) 
Askeri polis, İngiliz vis konsolosu ta.. 

rafından hazrrla:ıarak konsolos Good-
man tarafından nakledilen bir valizde 
milliyetperver İspanya düşmanlarını 
müstakbel askeri .harekattan. haberdar 
etmeğe matuf olduğuna şüphe olmıyan 
vesikalar yakalamıştır. İnceden ince
ye yapılan araştırmalar bir casusluk 
şebekesinin nıecvudiyetini göstermek.. 
tedir. 
Bir Fransız memuru da tevkif 
edildi 
Paris, 22 (A.A.) - Figaro gazetesi. 

ne Henday'den bildirildiğine göre. San. 
sebastien.'deki Fransız ticaret odasmm 
sekreteri, İ.:lgiliz vis konsolosunun ba.
vulunda gizli vesikalar ele geçirilme. 
si üzerine, tevkif ~ilmiştir. 

İngiliz gazetelerinin ~rdikleri 
malumat 
Londra, 22 (A. A.) - BUtün gazeteler 

Burgos hadiselerinden bahis ve milliyet. 
perver hatların geri.sinde hUkUm ıııüren 

imtizaçsızlığı kaydetmektedirler. 
Times gazetesi, evvelemirde "valiz e!

rarı"nm aydmlatılmasr lft.zongeldiği ka
naatindedir. 

Gazete diyor ki: 
"Mevzubah!f vesikaların Vis konsolosun 

bavullarına kendi haberi' olmadıin kon • 
duğu muhakkak görUnUyor. 

Bu askerl pIAnları, vis konsolosun Fran 
saya. götllrmek üzere olduğu vallıe kim 
koydu ve müteakiben bunu makamata 
kim ha'ber verdi? Esasen, nasyonalist 
ba§kumandanlığm mühim vesikalar kay
betmesi ilk defa vukubulan bir §ey değil~ 
dri. 

Çok güzel hazırlanmış bir taarruz son 
dakikada geri bırakIJdL Çlinkil, nasyona
list bir zabit planlarla birlikte cumhuri. 
yetçilere geçti. Muhasamatm durmasının 
başlıca sebebi belki de budur. Bununla 
beraber, şiddetli soğuklar orduları kış ka
rargahlarına çckilmeğe sevketmiştir Ve 
iki kumandanlık da teşkilatlarını tamam
lamak için bundan istifade etmekle bah· 
tiyardırlar . ., 

Tayınis gazetesi, nasyonalist zabitler 
arasında bir tasfiye yapıldığı b~kkmdaki 
şayiaları, mübalAğe.lı bulmakla beraber, 
kaydediyor ve diyor ki: 

"Fakat Alman ve İtalyan zabitlerinin 
mütemn:li mildahalelerinden muğber o
lan zabitler arasında bir tahrlk6.t mevcut 
olduğu muhakkaktır . ., 

Deyli Mcyl gazetesinin Hendaye husu
si suretle gönderdiği muhabiri bildiriyor: 

Bu paragraf hakkında birçok tA.diJ 
tekltflerl yapılmış, fakat maliye na
zırx Reynaud, yalnız radikal sosyalist 
mebus Jambcrt'!n tô.dll teklifini ka
bul edeblleceğinl bildirmiştir. Jan
bert'in teklifi, on bin franktan aşağı 
lrnzançlarda llk yedi bin frankın na
zarı itibara alınmamasını Amirdir. 

MalJye nazırının bu beyanatı üze
rine, mallye encUmenioe muza.kere 
lmkAnı vermek için celse tatll olun
muştur, Enctlmen, 19 mUstenklfe 
karşı 23 rey ile ya1nrz Janbert tekll
finl tetkik etmeğe karar vermiş ve 
reye mUracaat etmeksizin bu teklifi
ni tasvip eylemiştir. 

Celsenin yeniden ktişadr Uzerlne, 
Başvekll Daladler, ikinci maddenin 
altıncı paragrafının kabulü tçln Itl

mat meselesini ileri sUrmUş ve bu va
ziyette reye nı.Uracaat olunmuştur, 

Reyin puantaj Ue ve isim tasrihi ile 

tesbltl lüzumu hasıl olmuş ve celse, 
saat 21 e kadar talik edilmiştir. 

Parls, 22 (A.A.) - Parıa.mento en
cUmenlerl reisleri, mebusan meclisi
nin 29 K!nunuevvele kadar tatil yap
masını teklif etmlşlerdlr. 

mt§tır. 

Fakat dün akşam Arap Murad, za
bıtayı şaşırtmak için yeni bir yalan uy. 
durmu§ ve maktule aid elbiselerin Ha
lıcıoğlunda bir kulübenin damında ol-
duğunu söylemi~tir • • 

Arap Murad sözleri arasında yolda 
giderken İhsanın kendisine küfrettiği. 
ni ve sarhoşlukla 'kavgaya başlayarak 
kendi başına ihsanı öldürdüğünü, fa
kat maktulün ~lbiselerinin soyulmasın
da ve cesedinin de Okmey.danmdaki 
dereye atdmasında Kör Hasamn ken
disine yardım ettiğini iddia etmİ§tir. 

Suçlu Arap Muradın ifadesine göre 
Kör Hasanla ikisi İhsanın elbiselerini 
çıkarmışlar ve cesedi çukura attıktan 

ne elbiseleri bulamamışlardır. . ~ 

Arap Murat bu defa da elbise!~ 
sakladığında ısrar ettni~ fakat b ·r/11 
sonra cinayet masasr komiserle!! 
rinc: 

- Müdürüyete gidelim, orada ~ 
ruz. Elbiselerin yerini söyleriDl·~ 

Memurlar Halıcıoğlunda ve O d' 
nmda bazı yerleri araştınnJŞl~s 
iz ele geçirememişlerdir. BU ~r:'ı 
Muradın a;kada~annda~ ve cırı.#p 
dört arkadaşın egleneceğ1 ~~~ t 
}aycı bahçesinde kızkardeşınıtl d' ~ lı 
taharriyat yapılmış fakat bw1 
netice elde edilememiştir. . ~ 

Arap Murat Müdürüyetteıc: ·l~ ~ 
sırasında elbiselerin yerini SO~ ~ .• 
bildirdiği halde, dışarı çıktı~· v 
bu sözünden caymaktadır. . ~ ~ 

ÇUnkü kendisi, kanlı elbisel~ : 
tin hakikt ve kafi bir delili oI 

16 
mektedir. eO Ilı 

Maamafih zabıta da vakann1
1
# 

lık noktası olan bu elbise nıese ıJI~ .,_ 
surette meydana çıkarmağa azrııt ltı 
lurunaktadır. ı. 

t~ 

Parla, 22 {A.A.) - Mebusan mecli
si, saat 21,5 ta toplanmış ve reis, pu
antaj netlcesını bildirerek ikinci mad 

Musolini -Laval anlaşması /. t: 
de~ J tiı 

1935 tarihli itilafların hükün1 
0
t;-' denin 265 reye. karşı 322 rey ile ka- Roma, 23 (A.A.). - Röyter ajansı

bu1 edilmiş olduğunu tasrih etmiştir. run muhabiri bildiriyor: öğrenildiğine 

Meclis, bunun Uzerlne, finans ka- göre İtalya hükiJmeti tahrirt bir nota ile 
nununun gerl kalan maddelerinin de- Farnasa hükOmetine 1935 tarihli mua
vamma başlamıştır. hedeyi hükümden sakit addettiğini bil

Parle, 22 (A.A.) - Bu akşam me- dirmiştir. 
b'usan mecllsl koridorlarında. öğrenil- Diplomatik nıahfellerde tahmin edil
diğine göre, akşamki reyde hUkfı.- diğine göre İtalya hükfimeti bu ~uretle 

Fransayı bilhassa, bilyilk harbe i~tirak 
ettiği için ttalyaya müstemleke tavizatı 
vaadeden 191 S tarihli Londra muahede· 

met aleyhinde vaziyet alan 265 me
bus şunlardır: .73 komünist, 155 sos
yalist, 20 kadar cumhuriyetçi eosya
Ust birliği a.zası, 12 kadar müstakil sinde'ki maddenin tatbiki ile alaka.dar 

iki U dik 1 11 t ikı yeni teklifler.de bulıtnmağa sevketınek 
veya c ra a sosya s , ve. . k d' 

ısteme te ır. ya Uc mUstakU, mUstenk!f kalanlar 
arasında 12 kadar radikal sosyalist 
birkaç cumhuriyetçi sosyallst birliği 
!zasr, birkaç mtıstakil sol ve merkez 
grupları Azası vardır. 

DRAM KISMI 
23 - 12 - 938 CU~Lo\ 
giinü akşamı 20,3n da 

Y1NDSORUN 
ŞEN KADINLAR) 

istiklal caddesiıode 
Komedi kısıııı 

23 - 12 - !138 cı.;;ııA 
günü akşamı 20,30 da 

DAMA ÇIKMIŞ 
BİR GÜZEL 

ERTUGRUL SADl 
TEK TİYATROSU 

Taksimde: (Atı SPCe) 
ÜÇÜZLEn 
Vodvil 3 perde 

Yakında b3yük hir 
f em sil h1l<liscsi: 
1:\'SAN M,\BUT 

1935 muahedesinde bilhassa Tunus-
taki İtalyanların statüsü meselesi Fran~ 
sa tarafından Tibestinin sahra m.ınta.

kasiyle Kızıldenizde, civar sahildeki 
dar arazi par!;ası da dahil .clduğu h:- 1~ 

Dumeira adasınrn ve Cibuti demiryolk 
rı hisse senetlerinin bir kısmının Italya
ya verilmesi derpiş edilmekte i..di. 

Bu mrntakalar, budutlan henüz tes
bit edilmemiş olmakla beraber, İtalyan 
haritalannda İtalyaya ait imi§ gibi gös
terilmekte idi. 

Sureti uıuumiyede ltalyada hasıl olan 
kanaata göre Fransarun İtalyan teklif~ 
lerini tetkik etm~den reddetmesine ı 

mani olmak ve Akd~niıı; ile KızıLdeniz
de sulhu sağlamla§ttracak olan Fransız 
- İtalyan münasebetlerini ıslah etmek 
için İngiltere tavassutta bulunacakt:r. 

İngiliz sefirile mülakat 
Paris, 23 (A.A. ) - Hariciye nazın 

Bonnet, dün ak~am İngiltere sefirini 
kabul etmiştir. Bu mülfı1tat esnasında 

olduğuna dair verilen İtalyal1 Jl ,• 

rlişülmüştUr. el' 
Faris, mezkur itilaflarla ikİ ıtl.1 / , 

arasxndaki ihtilaflara hallcd~~: .' 
riyle baktığı için zannedi1diğ11.' i ~ ~ 

• tel'l · Fransa bundan sonra tedbır t· ~ 
etmek işini 1talyaya bırakm ,:: ı, 

d .3- t ,ı 
run aUJr', ı· ı it 

Fransız gazetelerinden · ~ ~ 
ajansının seçtiği ya.zıl•~ııl8~ ~ 
Faris, 23 (A.A.) - .... .stef .;J' ~ 

muhabirinden : '/ 
Italyarun 1935 tarihli Ro~,ı; .. 

fıru feshetmesi hakkında :1'et ~ t 1~ 
ytiriiten Le Jurnal, yeni vaı11 e~~ tt 
cchesinde İtalyanın yeni tale~ / ~· 
lunmağa kaei surette azrnetıı'1 / ~ 

nun a§ikar surette görürunc1'tedi': ~ tc 
nu yazmakta ve şöyle derne~etı/l ~ 

''Bu hal, maatteessüf bütü~ t bı 
hümleri gene meydana çxlc.S d"I' f. 
yor. Fa'kat Fransızlar bun.darı uıı~I, ~ 
yecana kaptlmryacaklardır. Ç • ~JI 
kilmetleri her türlü tesliı:ni~et~f Ilı 
dairesi haricine atan sözlerı ~ 
bulunuyor.,, ~~ lıl 

Matin gazetesi, Fransa;ıın '"~~ 
bir teklifte bulunmıyacagtnl tıll~ tı 
sebebi de yalnız Fransan~~ o' i, Ilı 
meselelerde müddei mevld1~ ft"J' ~ 
sından ibaret olmayıp belltl 1' fJ " 
nın büttin Fransız _ ltalyşıı ,,ıJJ'~ '1ı 
!erini Roma itili\fı ile dipl~f f tı 

1 
nik ve hatta psikolojik ba. ~,P .,, 
ledilmiş telakki etmekte ol 

ı ğunu yazmaktadır, 
HALK OPERETİ 

Bu akşam saat (9) da 
HAlll\lET :EFEXDt 
IHiyük yeni operet 

llcji: Roşit Rmı , 
Iliiyi'ık Mcıcar lıolcsi 

HER PERŞE:\HlE 
(!folk gecesi) 

r VıDf9>aşı mtYılfilasebe'leıwue 

S A K A R YA sineması-ei 
BUGÜN bütün kU~ük ve büyüklere ).{İCKEY'in en güzel bedi) -1 

takdim edecektir. bı 

"!yi malümat alan mahfiller, konsolos
luk valizinde bulunan iki zarfın Madr1d 
civarındaki ve Guadarrama dağlarındaki 
Frnnkist mevzilerini gösteren erkanıhar. 
biye haritalarım ihtiva ettiğini bana bil~ 
dirdiler . ., ~-~--~--============== Valt Disney'in emsalsiz şaheseri GÖRÜLMEMİŞ }.tlcıa;j'iD l 1~ 
Frankocular arasında ikilik 
Deyli Tclegra! and Morning post gaze

tesi yazıyor: 
"Diplomatik milşahitler, general Fran

konun işgali altındaki bölgelerde karlist
ler ile falanjistler arasında uzun ~man
danberi kıvılcımlanan kavganın, ilkbahar 
gelerek askeri harekat tekrar başlamadan 
önce patlayıp patlamıyacağını merale edi
yorlar.,, 

Deyli Ekspres gazetesinden: 
"General Franko, Noel taarruz cmrL 

nin arifesinde a.nsrzın Saragossa, Segov
ya, Pampcluna ve Soria garnizonlarmda 
tehditle karşıla§tı. Keza İspanyadan son 
günlerde dönen yolcuhr falanjistler ara
sında da lahrikattan bahsetmektedirler.,. 

Frankocularla m ütt~fikleri 
arasında ihtilaf 
Ncvs Chronicle gazetesi de bir ta _ 

raftan Falanjist ve Karlistler ve diğ~r 
taraf~an da İspanyollarla müttefikleıi 
İtalyanlar arasında anlaşmazlık mev. 

cut. olduğunu israrla kaydederek eli _ 
yor ki: 

"Şimdi izah ediliyor ki, 1100 kilo. 
nıctreuik müı;terek iki cephenin ,uzun. 
luğu dolayısile bir taarruz hemen he
men imkinsızclır. Çünkü böyle bir cep 
he üzerinde bir taarruz için l:ıtaatı 

gizlice t.ahşit etmek mümkün değildir. 
Bu kıtaat daha hazır olmadan düş • 
mnn bütün ihtiyat tedbirlerini almak. 
tadır. Bundan başka, Franko kıtaatı. 
nın ekserisi pusu harbi için talim edil 
mişlerdir ve kitle halinde hücuma kabi 
liyetli değildir. Buna binaen. yegane 
zafer ümidinin cumhuriyetr,i !spaııy:ı.. 
yı aç bırakmak imkanına kaldığı a~L 
kar görünm~ktedir ... 

Nihayet Manchestcr Guardian gaze. ı 

ksinin diplomatik muharriri de, Fran 
kist taarruz ~arbına ait planların ls. 
panyol hükumetine teslim edildiği hak 
Jnndakt şayiaların cloi?:ru oldufunu 
iddia etmektedir. 

1939 ŞEN HAFTASl t, 
ve mevsimin en müthiş kahkaha tufanı ' 

a Ahbap Çavuşlar Eğleniyor ~ 
Çocuklar için fiat 10 kuru§. ? 

ile sabah, öğle ve 
Her yemekten sonra mutazaman diş!erinizi hrçalayınIZ. 

"' liilfl!l .. lllrJmlii:oa111JlllJl'ltllllill!lllllllll ...... 



~IRlNClKA~ - 1938 

a er " zı Av Yedıkule Artin Sivaslıoğlu yazıyor: u 
t • 

1 • u 
~ilnghay cenubunda 

muharebeler 
Ve, totaliter devletler ıh dçedk ·d Mk.ahc~dr. 

u u un a ı a ıse 

serbest kaldılar 

"YcryUzilnde yapayalnızım. Ne ba. 
bam ne de kıırdcşim var .. Kazancım 
yeri~dcdir. Fakat mesli>ğim yüzilnden 
sık sık lstanbuldan aynlmağa mcc. 
burum. Bir aile yuvr.sı ki.lrmağa. çok 
hevesim var .. Fakat nllenıj nasıl yaln12ı 
bırakır da. 1stanbuldan aynlabilirim 
diye dUşUnliyorum. Evlc?mek için işi: 
mi bozmağa da. cesaretım yok.. Benı 
evladınız yerine koyup da ne yapacağı. 
mı söyleyiniz.,. 

Durup dururken işinı:.ı:i terket.menlz 
hi~ de doğru bir hareket olmaz. Eğer 
lstanbuldan ayrılmadan bugUn kazan_ 
dığınız parayı getiren bir meslek b!1 
lursanız o vakıt işinizde devam içın 
bir sebep kalmaz. Fakat vaktimin bü
~·Uk bir kısmını dışarda geçiriyorum 
diye ne diye evlenrıekte.n vazgeçecek. 
siniz? Sizin vaziyetinizde bulunan blr. 
çok kimseler evlenmişler. ve çok me
sut olmuşlardır. 

, . başladı 
~ıntUer taralından çevrilen 
apon kıtaları fazla zayıat 

verdiler 
biı l!ongkong, 22 (A.A.) -Çin AjanSJ 
I dlfiyor: Çin gönUllUleri Nan kin, 
dt~Chay ve Hangçeu havalisinde §id· 
~ tli mukabil hilcumlar yapmaktadır. 

m 
acaristanın oma - Berlin 

verine iltihakını Fransız 
gazeteleri endişeyle 
karşılıyorlar 

Çekler, Macarlara f~na mu~
mele etmiyeceklerme daır 

teminat verdiler 
Budapeııte. 22 (A. A.) - Geçen gtın 

Macar • Çekoslovak hududunda wkubu
lan hldlaeye dair salAhlyettar mnkamat
ça qağıdakl tebliğ ncgrolunmuııtur: 

•'Bu aym 19 unda, Çek idaresi altmda 
bulunan Nagualac k6y\lnde Çek ve Ma
car hudut mubafızlan arasmda çok §a· 

PnrlB, 22 (A.A.) - Stefnnl Ajansınıfan: yanı esef bir çarpışma olmuo "e iki ta· 

(28 yaşında bir Unıitsiz) imzasile 
aldığımız mektuptan: 
"Ynzmağa bir tUrlll elim varmıyor. 

· liu üç ıchri birib;rin bağlıyan de
~clu bir kaç kilometrelik yerinde 
~ P edilmig ve bu &uretle bUtUn mU
~t durmuştur. 

Parla gazeteleri. Kont Ciyanonun Budnpe.~teyl z:iyaretlntn neticelerini raftan da birkaç Mkcrln 6lmeslle nu ne-
tetkik ederek bu neticelerin Macarlstanın dn iltihak etmiş olduğu Roma. Ber. 
lln mihveri siyasetinin yeni bir muvaffakıyetini ve daha hususi olarak ltal- ticeye vannıutır: 

Fakat eski bir atalar &"'ızUnU hatırlı. 
yorum "Derdini saklıyan derman bu. 
lamaz,. demişler .. Belki elz bana bir 
yol gösterebilirsiniz. 
Kanmı çok seviyorum. Halbuki o 

bana tamamile llkayittir. Çok feci bir 
haldeyiz .• Kanından a.ynlmağı bir da. 
klka bile dilşUnmUyorwn .• ÇilnkU bu 
hnl aile yuvnsını harap t!der. Nurtopu 
gibi üç yaşındaki oğlumun istikbali 
perişan olur •. ,. 

~ ~ghay cenubunda mclıarebeler tek 
,baılamı§tır. Mevzileri Huang • pu 

yan diplomasisinin bir muvaffakıyetini tcı;ıkil etmekte oldufunu yazmaktadır. MezkOr k!Sy halkı bir mUddetUr Mn· 

1 carlıtanla blrleamek lı;in tezahüratta bu-ıır. 

ı tı boyunca yay.lmı§ olan Tangucl 

1~~0111 kıtaatı Çinliler tarafından çev. 
""ll•!tlr. 

Bu hal, bazı gazetelere acı ve endfşeJ.i mUtalWar ilham etmektedir. Bil lunuyordu. Ylne bu ayın 19 unda saat 
bassa Epoque gazetesi, totaliter devletlerin bundan böyle merkezi A\TUpada 11 e doğru 20 kişilik bir erkek gnıpu ile 
serbest kalm.13 olduklannı, hnlbuld Fransanın Avrupanın bu kısmında bUtUn kadro ve genç kızlardan mUrekkep diğer 

t·'i~lercc dü§man neferi ölmil~tür. 
rlııli.ıcr on kndar yilklü kamyon ele ge
~1§lcrdir. 

nüfuzunu kaybetmiş bulunduğunu yazmaktadır. bir CfUP k6y karakolunun 6nUnde teza. 

Kont Ci ano elgrada gidecek ;:::~~~~::~t::.rdenbtre bomba in· 

Knnnızln konuıiunuz. Fakat konu. 
şurken hislerine mUracaat ctmiye, 
sevgi uyandırmağa, kalbine hitap et. 
miye cabalnmnyınız bunlar bu vaziyet. 
teki kadını gururlandırır, ve aksi tesir 
yapar .. Daha .ziyade onun aklına ve 
mantığına hitap etmiye çalışınız. Da. 
ha ziyade çocuğundan, çocuğunun is
tikbalinden bahsediniz, çocuğuna kar. 
şı merhamet hielerini tahrik ediniz. 
Kadın, e\'ladı mevzubahs olunca çok 
merhametli olur, ve birçok fcdakft.rlık_ 
lara katlanır. Bu suretle zevcenizin 
sinirleri düzelecek ve bir f edakf1rlık 
yapma gururu içersinde .evine karşı 
olan vaziyeti değişecektir sanıyorum. 
Bu neticeyi cldc ettikten sonra sevgi. 
nizden bahseder ve ona istikbale dair 
projelerinizi anlatırsınız. lyi hareket 
eder ve mUsait psikoloji dakikalann. 
dan lstif ade etmiye çalı5trSanıı bu u. 
sulle zevceniz! tamamile eve \'C size 
bağlıyabtlirslniz sanıyorum. 

lı:tıtiyazlı mıntakalar etnıfında 
-luıan tedbirler 

Paris, 23 (Radyo) - İtalyan Hariciye naZirJ Kont ']iano'nun Belgradı ti· K&ye mtııasık olan Macar karnkol ku-
yntct edeceği ve Yugoslav Ba.GVekill Stoyadinovlı;le g6rUeeceği haberleri teey. mandanı derhal blr laf yığmı arkasına si 
yUd etmektedir. per a1M1lk hAdJse)i tetkilta koyulmurıtur. 

Kont Çlano'nun Budape§teyi ziyaretini mntoaklp yapa.cağı bu eeyahat. Bu vuiyetteykcn karnmdıın b"r kurşun-
l" ltnl~a'nuı Macar ve Yugoslav hUkO.metlerl arasmdaki ihtllll.flan bertaraf et- la yarnlanmro \'e bir mllddct sonra da 

ıı... ıcntnin, 22 (A.A.) - Domci ajansı. 
"il b' mcğe uğraştığı yolundaki ttıhminlerln doğruluğunu göstermektedir. ölmUıtUr. Bu yaralıya yardıma giden ve 
~ ır tebliğine göre, !ngıliz ve Fran· Bolgrnd gôrll§mclcrlnin ı 5lkinclktınurıa doğru yapılması muhtemeldir. yaraltnm yanına kurşun ynğınunı altm· 
ta.~onaoloslan Japon makamatına mü. 
~t ederek imtivutı mıntakaıar c.ı- 135 Mı iyon 1 u k hl r kO t le, tek p J il tik a da yaktaşma)·a muvarrak otan bır cavuıı 
"! .1- da Çek gUmrUkçUlorlnln ve jandıırmala-
lıt ltıda alına ntedb:rlcri proteato etmi§- 8 i S t ~ m' n de h 1r1eş1y0 r rmttı mcvzl alarnk Macar devrlyesine ateş 

"c bu tedbirlerin daha ne kadar • d Roma, 23 (A.A.) - Stefanl Ajansı bildiriyor: açmıe olduklarmı tesbit eylcı:nletit'. Hattfi 
... ~et idam: clunacağuu -;rmu§lar- d t ğı h ti '--..;ı Uhl •r' Kont Ciynnonun Bu ape§teye yap ı seya a nen ua..ı-ız ve en m m :rıe. evlerden birinin pcncereslr<"r..n l'lltralyöz-
J ticelerlnden biri Macarlstanın, İtalyan • Almnn slstcmlno iştirak eden UçUncU le de ateş edJllyorda. Bu hCı.diee Uzerinc 

\ı apon general konsolosu verdiği cc- bir devlet mfotile sarahaten Berlin. Ramn mihverine iltihak etmesi suretinde çnwş derhal e.ııkerlerinl dizmle ve kısn 
I~~ ınezkQr m·nta1calarda }"'ran~z ~e tecelli etmiştir. blr müsademeden sonra Çek jandarıno.la-
~~zlcr tarafından icapeden muessır Berlinde Maif cld'de söylediği nutukta Musollnl, Almanya ile ltalyanm lUS nnı ve gtlmrllkçllelrlnl tarde~·ler.ıtvUr. Bu 
ltt~cr alının~a ka~ıı~ J•:;~r:~b~:· milyonluk muazzam bir kUUe teşkil ettiğini tebarUz ettirmigtL Avusturye.nın müsademede bir Macar cavuşu \"e Çek zesi tekrar Macar topraklnrm:ı danmn;: 

'a idame edileceğını ~ • ıve SUdctler mıntakasının Almanyayn ilhakından sonra bu kütle 125 milyonu gQmrtık kumandanı ağır surette yaralo.n. tllr. 
lt~t~ih imtiyazlı mıntakalara gıren !bulmuştur. Şimdi Macaristaıım mihverin politika sistemine ieUrnld neticesinde tntştır. Tütenk ateşleri aeslne koşan mnt- Bu ayın 20 sinde de mezldir k5ye bir 
' ılcrin beraberlerinde dBviz sokma- lise bu kütle 135 milyona baliğ olmuştur. Bundan maada Macaristan. Yugoslav. reze kumandanı teğmen Çakug mllfre.ze;i Macar ve Çek tahkik komisyonu gelerek 
l' rnUsaade olunacaktır. l ya münasebetlerinin kaU bir tavazzuha Uerlediğinl de ilAve etmek lizımdır. alarak hA.dleenln cereyan etti~ Çek k6- işe vazıyet e~tir. Macarlar tecavU.z hl. 

bıı11 Okyo, 22 (A.A.) - Kokum~n Shiın· l Kont Ciya.no, Belgrad anlaşmalannın orta. Avrupnda. ve Tuna. hayzasında yilnQ lru§ntmıg ve köyü lsgnl ettikten dlscsini knt1 delillerle le; at etmişler ve 
t~ gazetesi, Büylik Brita.-ıya ıle Amc.. \Bertin . Roma mihveri ve :!.facaristanın dostluğu ile ltalye.n siyasetinin teme. sonra demlryoluna kadar ilerlemiştir. O· bu köydeki Macarların fena muamele 
~ ll.ın Çine ikrazlard~ .bulunacnğı ~- lini teşkil ettiğini ehemmiyetle kaydetmi§t,ir. Berlin hUkQmeU de Belgrad ile rada blr Çek jandarmasını en l".ıkm su· gördilklerlni de ispat eylcmLslerdlr. Çek. 
ıııı rtnı ele alarak tngılu: emperyalız- dostane mUnasebetlerinl takviye etmiştir. Bu itibarla Macaristan ile Yugoslav. bayı çağırmak için göndenniv ve Mncar ı lcr tahkikntn dc\'am ediyorlar. Maamafih 
A.ı ilin bütlln sembollerinin yalnız Şarkt ya arnsındn dahi samimt bir teşriki mesai için geni§ imkanlar husule gelmiş hududuna yapılan tccavllzCn tahltlkinl fs. Macarlara fena muamele edllmJyeceğf 
~dan değil, biltün Aıyadan 'kaldırıl- demektir. tcıntvtlr. Bundan l'!onra da :Macar mnrre-I hakknıda teminat vermJ;,lcrdlr. 

lı llıı istemektedir. --------------------------------------------------------
\1 gazete diyor ki: 

~·~ hU~met mabafili, bu gibl tek-
' tl'\ larfedilen bUtUn gayretlere rağ· 
~ laponyanın milli emellerini ve ha
' niyet ve tasavvurlarını tngiltere ve 
~ Ctikaya anlatmanın mUmkiln olma· 
t~tıa delalet eder mahiyette tellkki 
" clı;: lhtm gelmekte olduğu mlltalca 
e tcı:nayUlUndedir. 
~~ciyang, 22 (A.A.)- Çin Ajangın· 
be • Tıbbi yardım igine devam eden 
ti~thnilel Kızılhaç 'komitesi halen 
t 

11111 batı cenubundaki Kueişovun mer 
~c~· 
~ 01an Kuciyangda çalıgmaktadır. 

,~ a&rarı Londra belediye reisinin 
ı... bğr kredi ile temin edilmekte olan 
"lt ko · h · ~ti lllite SO misyoner hasta anesıne 
ı~}ilçları olan illi~ ve parayı vermek· ..,.,r 

• 

"'-------~----------
Şah t ne yapmak 

istiyor ? 
~tıdra, 22 (A.A.) - Şahtın son 
~ clra seyahati matbuatta tefairat 

c•t b ~tı te§kll etmekte berdevamdır. 
S Ctily Herald gazetesi diyor ki: 

tı~t, Yalnız: Alman ihracatının arttı· 
~~ltıa 81 için vaziyetten istifadeye ça.. 
~ kla kalmamıştır. Şalıt ayni zaman.. 
!t/alıudilcri Alman mallarına kargı o
t\cıt b~~kotnjlarını kmnağa mecbur et. 
Ilı~ ıçın çalışmakta.dır. Zira yahudi 
~tcretini kolaylaştırmak için yapr 
~ herhangi bir istikrazın büyUk bit 
~~:1na yabancı yahudilerin kaydolu 

ğı aşikar bulunma'ktadır. 

Romatizmayı altınla tedavi 

BAZI lngiliz dok-torlan romatizmayı 
altınla tedavi etmek usulünü bul· 

mu~lardrr. 50 muhtelif hasta üzerinde ya· 
ptlan tecrübelerin çok iyi neticeler verdi· 
ği bildiriliyor. 

Bu tedavide altın, bir milh olarak has
tanın vücuduna §ırmga edilmektedir ve bu 
usulle teda\i edilen hastalık ••romatvid 

Eski danslar diriliyor mu ? 

HER ıeyde olduğu gibi dansta da es· 
ki modalann mı tekrar ortaya çık.-

- Evlenirken çalgıya ne lilzum var de
mi§lerdir. Nfklih merasimi org ~imadan 
da olur .. 

ll~m gôrtceiiz? Onların bu ~ldeki kararlarına amil 
Bir statistik bunu haber vcrmektedir.I olan asıl şey, tasarruf dü~ilncesidir. Çün· 

tngilterede, genç kızlann toplantı yeri kil kilisede, nikAh merasimi yapılanlardan 
olan muhtelif klilp ve cemiyetlerde en aynca org masrafı ahnrr. 
fazla ''Mavi Tuna,, "Sen dul,, gibi eski Bu misalin daha bir çok yeni evlenenler 
valslerin hoşa gittili ve kızların bunları tarafından taklit olunacağı zannediliyor. 

modern "aısıere tercih ettikleri görülmu, Konuşan cıgara kutusu artritis,, denilen ve mafsalların iltiha-
bından ileri gelen romatizmadır. Bu şekil- tür. B lRÇOK yeni icatlar, her §eyin ko-
de tedavi edilen 50 hastadan 42 si gayet Tecrübeyi yapmış olan bir musiki mu· nuşacağı, bütün eşyaların dile ge-
çabuk iyi olmu§, 4 ün hastalı~ azalmış, alliminln söylediğine göre, istisnasız bü· leceği bir devre yaklastığunızı gösteriyor. 
yalnız ilcisi iyi olamamıştır. tiln genç kızlar musikiden hoşlanmakta- Makine adamdan, gecen gün bahsettiği· 
Almanya; Parisi, Londra ve dır. Fakat, danshavalarmdanharlçolarak miz konu5'ffi taksimetreden ve bunun gibi 

diğer musiki eserlerinden de en çok kllsik daha bir çok makinelerden sonra, şimdi 
Nevyorku hudutlari iç:ne almış! parçalan sevdikleri görülmektedir. yenı bir ~· daha icat edildiğini haber a· 

I TALYANIN Korsika, Tunus ve Evlenirken çalgıya lıyoruz: 

Çmgırakh kurt 
BOHEMY A'da bir köylü, bir gece 

ahırında garip bir gürültQ işitir. 
Yatağından fırlar, doğru ahıra koşar, bir 
de ne görsün,?! Ahırda koca bir kurt l· 
neklere saldınp duru}'Or •• Köylil ile kurt 
arasında çetin bir güreş başlar. Bir iki ye
rinden hafifçe yaralanan köylQ. yaralan· 
na aldırış etmez, kurtla boğusmakta de
vam eder. Nihayet kurdu yenr, ayaklarını 
bağlar, gider, ineklerin birisinin boynun· 
dan kocaman bir çıngırak alır. Sağ1am, 

meşin bir tasma ile çıngırağı kurdun boy
boynna takar .. Hayvanı tekrar ormana 
salıverir. 

Ertesi gün maccra}'I köylülere anlatD'"' 
ken Bohemyalr bu hareketinin sebebini 
~yle izah etmiştir: 

Nisi Fransadan istemesi günQn si· ? 
i 1 · • .... t.·ı ed' Fak bili lüzum var mı Konuşan cigara kutusu ... yas mese esını t~ı ıyor. ·at · .. _ Oldürmek kurda hafif bir ceza ola· 

1 NGıLTEREDE bir genı- ..ın mem- Artık evlerde, misafire cigara ikram e-
yorsunu.z kl Almanya ondan daha ileri :w ~ • caktr. Halbuki ben hu suretle kurdu feci 
rrı'tmı'a, Pan'e, Londra ve Nevyorku l'tlk- leketin en kuvvetli ananelerinden derken siz hiç bir §eY söylemiyeceksiniz. hk~·- ed' 
b )i " :w~ düğrn . ba rak k bir ıstrab i~isinde öliıme ma um ı· 
tan kendi huduttan içine almı~tır! birinde inkılap yapmış sayılıyorlar. Kutuyu uzatıp esıne sa ·apa· '-'orum .. Kurd ormanda gezerken çıngırak 

2? yac:ıında bı'r gen" olan güve'-·i ile 19 ğını artığınız zaman, kutunun içinden bir .1 
.. )i :w .1 ıs sesi bütün ha~-anlan ikaz edecek artık Almanya buna, ÇekoSlovakyadan aldığr ya~mdaki kansı, evlenirlerken, nikrut gQ· ses çıkacak: J • 

Sildet arazisi ile muvaffak olmuştur. çnn nü kilisede org rıııldırtmamı~lardrr. Hal· mclOn kurt gafil avla\'IP da yiyecek ha>-
d N k Sad · r- - Buyurun, bir cigara alml van bulamn~cak ... a"'ıktan kıvrana krv-kil Par:is, Lon ra, evyor • et araıı· buki, kilisedeki nikAh merasiminde org ça • •J !r 

sindeki Oç küçük köyün ismidir ve asıl lınması asırlardanberi devam eden bir !· Bunların daha küçük ~ekilleri de vardır _rnn_a.....:.gc_be_ri~p-g_id_e_ce_k_!,_. -----
bu ismi tasıynn büyük §ehirler gene Fran· dettir ve şimdiye kadar hiçbir tngili.zin kt, tabaka gibi ~pde taşmıyor ve bundan 
sa, İngiltere ve Amcri.kada bulunmakta· aklına bu kaide haricine çıkmak gelme- da sokakta, gitti~niz yerde arkadaşınıza 
dır.. miştir. clgara ikram edebiliyorsunuz .• 

Sftdet arazisindeki 0 Oç köye bu isimler Mister Viktor Kers ile genç nişanlısı Kutular tngilterede bizim paramızla 
.. Mis Doris Snov: 5 lira kadar bir fiyatla satılmaktadır., ~ok evvelden verilmi§ ... 

ZAYİ 
Tatbtk mUhrUmU zayi cttlm. Yenlstnl 

alaca.ğımdnn hlllrnıU yoktur. 
Zclııa~ 



Mül8yim pehlivan 
Kıbrısta galip 

Bir mUddettenbcri Kıbnsa gitmiş olan 
Mülayim pehlivan orada yaptığı gUreşle
rln hepsini kazanmış ve bil)'ilk bir mu • 
vaffakıyet kazanmıştır. 

Kıbrıslı Türkler pehlivanımıza fevka -
IAde bUyUk bir samimiyet göstermişler
dir. Resmimiz Mülilyimin Kıbnsın Silko
easında yaptığı ve kazandığı maçlardan 
iki enstantanedir, 

lngiltere kupası 
maçları 

Bugün şehrimize gelecek olan 

Rumen takımı 
Maçlar1 hakkmdaki toblig 
Beden terbiye I 1 tanbul bölg"eai f utbol 

ajanlığından : 

ilk ağızda iki ezeli rakip 
karşı karş ıya düştü 

İngiltere kupası için kal"l'ıl~acak 
lamları tesbit edecek kura çekildi. 

ta.. Vaki davet Uzerine dost Romanya muh
Bu telit futbol takımı 23-12.1938 cuma gti· 

oyunların hususiyeti birinci ve ikinci 
küme tnkmılarmm ayni zamanda maçlara 
iştirak etmekte olmalandır. 

Fakat garib bir tesadUfle ilk maç ku -
rası birinci kUmenin czeıt rakibi olan 

nü .saat 16 da Romanya vapuru ile şehri
m.ize gcıleccltler ve ayni gün akşam tre
niyle Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Dost memleket futbolcularını karşıla

mak üzere bölgemize bağlı bUtiln k!Up 
Dcrbikanti ile Evcrton taknnlarmı karşı murahhaslarının o gUn ve saatle Galata 
kar§ıya koymaktadır. Birinci kümenin en rıhtımında hazır bulunmaları rica olu

kuvvcUi iki takımının böylece evvela kar- nur. 

şılaııması, o:runların bilhassa ellminasyon 26-12..1938 pazartesi gUnU tekrar l stan 
usullyle yapılmakta olmasına mebni çok bula avdet edecek olan misafirlerimiz 
t'nteresandır. Ayni zamanda ikinci defa burada da iki maç yapacaklardır. 

olarak da Arscnal - Çilsea takımları Çil- Birinci maç: 27-12-1938 Sah günU sa-
sea sahasında karşılaşacaklar. at 14,30 da Fencrbahçe takimr ile yapı-

Kuranm bu şekilde düşmesi de haklka- lacaktır. 

ten enteresan neticeler elde edileceğine 
açık bir dilidir. 

Bu maçın hakemi Adnan Akm, yan ha
kemleri Fahreddin Somer, Necdet Gezen. 
dir. 

maçlan programı 
Galatasaray - Beşiktaş 

takım ları Taksim stadında 
karşılaşıyorlar 

Beden terbiyesi İstanbul bölgesi fut. 
bol ajanlığından: 

25-12-1938 pazar günü yapılacak maç
lar: 

TAKSİM STAD!: 
Galata.saray - Be~iktaı,ı A takımları l!a

at 14,30 da. Hakem A. Akm. Yan hakem
leri: Fahrettin Somer ve Halit Uzer. 

ŞEREF STADI: 
Ka.sımpaşa . Eyüb A takımları saat 13 

te. Hakem Halit Galip EzgU. 
lstanbulspor - Vefa A. takımları saat 

H,45 te. Hakem Ahmet Adem GöğdUn. 
Yan hakemleri Ruşen ve Sabahaddin. 

FENERBAHÇE STADI: 
Silleymanlye - Beykoz A. takımları l!a

at 13 te. Hakem lzzet Muhiddin Apak. 
Yan hakemleri: Şevki ve Ahmet. 

Fenerbahçe - Hllll.l A taknnları saat , 
14,45 te. Hakem Şazi Tezcan. Yan hakem
leri Halid Ozbaykal ve Salll.haddin Ôzbay. 
kal. 

Kayak programı ! 
Kayak sporlan federasyonu, bu sporla 

meşgul olanlar için İstanbul mmtakasına 
bir çalışma programı yollamıştır. 

Davetliler general Eyiil> Dunılcanln hern bcr ,.c sporcuların fozlnı iabfo~d 

A"nkaragüCü.
0

.Kiübünde'"· ·eıt.)remsil 
Macaristan • Arjantin maçı 

suya düştü Şubesi 
Macar milli takımile Arjantill arasında 

AnkaragUcU klUbU mevcut spor eube
yapılnıası kararlaştırılmış olan maç suya Jcrine iinvcten yeniden bir de temsil şu-
düşmUetnr. Arjantin federasyonu Macar besi açmIŞtır. ., 

ıİi.illi takımı diye turneye çıkacak olan Cumartesi akşamı askeri fabrikalar u. 
timdo Uypeııt ve Hungarlya takımları mum müdUrU general Eyüb Durukan ta
muhteliti olduğunu öğrenince bu karŞıl~· rafından açılan temsil §ubesi, dündcnbc
madan sarfınazar edildiğini .Macar fede_ rl faaliyete başlamış bulunmaktadır. A

rasyonuna bildirmişlerdir. çılış merasiminde klUbUn fahri reisi ge-

Açıldı ~ 
neral Eyüb ve klüb başkanı AJl>B>"., ti 
ret tarafından birer söylev ye~~· 
bu söylevlere temsil kolundan bif 

4
, ~ 

dıış covab vermiştir. Klüb salon~i' 
zaz ve ikram edilen davetlilere ged 'j~ 
kadar zengi~ bir programla hoş bit .;l 
geçirten güçlülere bu sahada dıı Jll 

fnkıyctıer temenni ederiz. __/ 

lngiltere kupası üzerinde çok şayanı 
dikkat neticeler verecek olan bu karşılaş
malar 7 kanunusırni 939 tarihinde yapı. 
lacaktır. 

lkincl maç 29-12·1938 perşembe günü s l 
saat 14,30 da Galatasaray takımı ile ya- aç ara 
pılacaktır. biçim vermek bir sanattı! 

-oı---

ırenns 
Prag, (A. A.) - Aslen Çekoslovak o

lan tenisçi Ladislaus, Budge - Vines gru
pu ile karşılaşmak Uzere bir mukavele 
akdetmiştir. 

Arjantin şampiyonu 
Endejeudient takımı Arjantin ııampiyonu 
oldu. 

,---o~--

Rumanya - İrlanda maçı 14 
Mayısta yapılacak 

Romanya ile İrlanda takımları nihayet 
anlaştılar. Bu mühim karşılaıımn 14 mayıs 
1939 tarihinde Bükreştc yapılacaktır. 

Fransa - Polonya 
karşılaşması 

Fransa - Çekoslovakya maçı 
yapılmıyor 

22 kanunusanide yapılması mukarrer 
Fransa - Çekoslovakya milli takimları 
karşıla~ması, Çek federasyonunun tale
bi üzerine geri kalmıştır. Bu maç yerine 
Fransa - Polonya nıilli takımları ayni ta
rihte çok mühim bir karşılaşma yapmağa 
karar vermişlerdir. Xorvcç ve Holla,nda 
takımları da Fransaya teklifte bulunmuı;. 
lardır. 

Polonya milli takimınm diinya kupası 
maçlarında kuwetli Bresi!ya takımına 

karşı ancak bir tek gol fa!'kla mağlüb 
olduklarım hatırlarsak maçın enteresan o
laca~ m,.y<landadır. 

Bu maçın hakemi Nuri Bosut, yan ha. 

)temleri Şevki Çanka ve Halit Özbaykal 

d~ 1 
Her iki maç da Taksim stadında yapıla. 

caktır. 

Seyhan grup birinciliği nasıl 
kazanıldı 

Ankara, 22 (A .A.) - Türkiye futbol 
grup birincilikleri için yarın ve cunıarte_ 
si günU Ankarnda kaq,jılaşacak olan grup
lardan Eskişehir, Aydın ve Samsun grup
larının birincileri ve bunların hangi ta -
kımlarla karşılaşarak birinc:Jiği aldıkları 

evvelce bildirilmişti. 

Seyhan grupuna ait maçiur hakkınC: • 
da aşağıdaki malümat gelıniııtır. 

Seyhanda ilk maçta Malatya 3-2 J{on
yayı yenmiş, Seyhan takımı da 6-0 Mar. 
dine galib g<:>lmlştir. Diyarbakır takımı 

Kayscri;i 3-1 yendikten sonra, Seyhan 
tekrar lçellc karşılaşmış ve 1 ·0 galib gel
miştir. 

Yarı final maçlarında Diy~rbakır 1-0 
Malatyayı y<:>nmlş ve bu suretle finale k:ı-

lnn Adana idman yurdu ve Di:r·arbakır ta. 

kımları arnsında yapılan mac;ı da Adana 

ldman yurdu kazanarak Seyhan grupu 
birincisi olmuştur. 

ltalyan (B) milli takımı 
Fransada seyahata çıkıyor 
İtalya ııampiyon namzetlerinden Ligu 

ria takımı ile Pransanın Normandi takı_ 
mı arasında yapılması mukarrer maçtan 
ltntya kupa maçları münascbetile vazge
çilmesi znruıi olmu~tur. Bu m:ıç yerine 
önllmUzdckl şubat ayı lçlnıle llalyan (B) ! 
milli takımı ITıl\'T ve r.uendc Fransız ta· j 
kmılarile kar§ıla§acaklardır. 

Geçen gtln modadan llahsederlien ner 
l:adının kendi tipine uygun blr rop biçme
si hususuna işaret etmiş, kadınları klasik 
tip, sporcu tipi, orijinal tip diye Uçe a
yırmış ve her tipe uygun gelecek elbise 
modellerini izah etmiştim. Bugün aynı 

fikri saçlar için ileri süreceğim • 

Saçlara biçim vermek bir sanattir. Saç. 
larmın biçimini değiştirmek surctile ta· 
mamlle değişen, güzelleşen, gençelşen 

birçok kadınlar tanrım. Bunun aksine de 
birçok defalar rastgeldim. Bu halin se-

bebi, bayanlarımızın kendi tiplerini dil -
§Ünmeden "moda değişti,. diyerek saçla_ 

rının biçimini derhal değiştirmeleridir. Bu 
mevsim saçlar yukarıya doğru taranıyor 
diye bütün bayanlar yüzlerinin ifadesini 
ve ecklini, çenelerinin biçimini, b~larmı 
dilşünmedcn derhal saçlarını yukarıya 

doğru taramağa başladılar. Nasıl ki bir 
zamanlar da modadır diye bu ~aydığımız 
~mi!l(lrf lı iç hesabn katmadan saçlarını 

delikanlılar gibi kestirmişler, bir zaman-

tar da uzun bukleler lialinde enselerinde 
sallamışlardı. Unuttukları nokta saçları
nı değiştirmek ellerinde olduğu halde, 
yUzlerinin ı;ıeklini dcğiştlremiycccklcri 

noktasıdır. 

Uzun, kısa, bukleli, buklesiz, düz, dal 
galr, yukarıya taranmış, aşağıya taran -
mış saçların aynı çehreye aynı surette 
yakışması mümkün müdür? 

Ben bu suale tcreddtit etmeden hayır 
derim. Şüphe yok ki saç biçimini değiş_ 

tirmek her bayanın hakkıdır, fakat bu i
§i yaparken şahsiyetini daima gözönünde 

tutmak şartile. Bugün biraz evvel söyle
diğim Uç tip kadına, ycnileştirecekleri saç 
tuvaletleri hakkında ilham verecek bir -
kaç tuvalet örneği veriyorum. 

Bu resimleri tetkik edenler görecekler. 
dir ki bu tuvaletler yüzün ifadesile tama

mile nlıenkdardır, uygundur. Bu şekillcr
<len birisinin yiizlinüze yakışacağı ihtl -

mal dahilindedir. Ô) le olmasa bile ufak 
bir değiştirme ile kendinize yakI§tlrnbL 

lirsiniz. ı' 
Şimdi evvelıl klasik tiplere urgu:ıı~ 

cek modl'ii tetkik edelim. Bu tlpt r}"_r: 
dmlar şeklimizde görüldüğü gibi s~~ 
hafü dalgalarla arkaya doğru ~~ 
dırlar. Saçlar önden ve yandan 1• 

6
,ç ~ 

ııapka altında kalacaktır. Bu yen.l o~ 
valcti klasik tiplere eski modıı~ ııSf • 
çok yakışıyor, çehreye daha in9 ,~ç'+' 

·pıcr .,, fade veriyor. Yalnız klfısik tı ..,,ııı 
}dt ,,. '1'> 

rını bu tarzda taradıkları "a bo~ 

h:.rmı daha hafif yı:ıpmalı, dudalc ııdi'' 
rını açık bir renkte intihap euııc tıı'" 

it Sporcu tipler daha dalgalı b d~ 
19lct• ~ yaparlarsa kendilerine daha ) rıcJll t 

saç şekli seçmiş olurlar. Bu ttı .. ıcu1nt
ye doğru birkaç bukle taşıp do 

çok zarif olur. tıı'"I 
Orijinal tipler daha garip saÇ tıı'"ıt 

leri seçiyorlar. Son şekildeki sat; bit' o 
f ıtııt t1 her tipe yakııımıyor vakıa , ıı :fJtl , 

~·ot·· ~I yak1şrnc:ı da çok güzel duru_, rııtl11,ıl 
saçlar taranmış, on e doğru t!l 
sımların uçlıı.rı kıvrılmıştır, 
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'lilDJlıE Tl4'1M Bakkalların kı~tasiyecil!k yapma-
Cıık d · · , larına manı olmak laz1111dır 
...:: urova a • Piyasada fena kağıt, kalem ve mürekkep satışı fazlalaştı; 
Ortakal rekoltesı bu bu, resmt muamelatta birçok mahzur doğuruyor 

yıl çok yükseldi 
Çukurovanın yaş mahsulleri arasına katılan 
takat, kalite itibariyle de çok düzelmiştir. 

por
Agaç 

adedi bir milyonu buluyor 

~ . Ç11kurovanm tıcfis portakalları 
~htiı '.(Hususi) - Almanya, Çukuro- üç dört sene içinde bir milyon ağaç mey· 
~:esınden mühim mıktarda portakal va vermiş olacaktır. 
~ basladı. Geçen rekolteden yapı- Adanada portakal yetiştiren büyük mm 

. cat eski yıllara nisbctlc fazla ol- takaların istihsal yckCınualrına bir göz 
ı~~bi Yeni mahsul ihracatı da çok da· atalım: 

\"ı ~ olacaktır. Bir çok Alman firma· Adanada 8.40.000 portakal, Kozanda 
~· a §imdiden portakal almıya baş· 5.304.400 portakal, Karasalıda 13.800, 

~Uro\:adan narenciyecilik yıldan yr Kadirlide 525.000. C.eyhanda 11,500, Os· 
'ıı hır inkişaf göstermektedir. Elde maniyede 4,024000, Dörtyolda 57,500.000 
~ t'akaınıar pek memnuniyet verıcı Bahçede 18.400. portakal ki ceman 
~ etededir • 76.238.100 portakal yetişmektedir . 

lib~alcılık da, burada diğer mahsul· Bu rakamlar geçen yılın rekoltesine a-
t~ ~emmiyctli bir gelir kaynağı ha· ittir. 938 mahsulü daha verimli ve kalite 

'llı e dı. Ovadaki narenciye ağaçla· itibarile daha güzel olduğuna göre son 
~~edi 598,000 dir. Bu rakam önü· rekolteden daha büyük bir gelir temin 
"$.l~}~~arda 700.000 olacaktır. Müte- edileceği umulmaktadır. 
~ahminlerine göre önümüzdeki Bu yıl rekoltesi 80.000.000 dan fazla· 

~ 
Vakıflar idaresi 
Yeni binalar 

dır. 

Bu statistiğin ifade ettiği mana büyük· 
tür. 

Bu yıl 200.000 fidan daha dikilmiştir. 
Bu fidanlardan başka muhtelif cins porta· 
kal fidanlanndrın tecrübe için 20.000 tane 

Bir kaç yılda bir canlanan mühim 
bir hadise vardır, bir müddet mesele 
olur, konuşulur, üzülünür, fakat, bir 
'kaç gün içinde, ispanya hadisesi, Çin 
meselesi, hatta fırtına derdi gibi gazete 
sayfalarının iç taraflarında mütevazi 
bir yere geçer ve böylece unutulur gi

der. 
Bu mesele her türlü muhaberatı, res

mi evrakı, dosyalan alakadar eden mü. 
him ve şümullü bir iştir. 

Diyorlar ki bug~n portatif çıkarılan 

fotoğraflar bir müddet sonra uçuyor ve 
yerinde san, anlaşılmaz bir leke kalı
yor. 

Gene diyorlar ki, bugünkü mürek
keplerin bir çok nevileri hava ile tema. 
smı muhafaza ettiği müddetçe uçuyor
lar .. 

Bu hususta alakadarları bir defa din
le.dikten sonra bunların doğurduğu ne. 
ticeleri söyliyeceğiz. 

Eski fotoğraf müesseselerinden biri
nin sahibi bulunan bir zat diyor ki: 

"Fotoğraf mühim bir iş,tir. Bugün 
ayak fotoğrafçılarında çıkanları fotoğ
raflar, gerek kağıtlarının yapısı ve ge. 
rekse tarzı imali, çekili~i bakımların.dan 
bizim işimizle kıyas kabul etmez ayn 
bir iş halindedir. 

Bu fotoğraflar bir müddet güneşte, 

.ziyada ve hatta ziyasız bir yer.de dahi 
kalsa silinir, silinmese de üzerini sarı 

bir leke kaplayıp teşhis edilmez bir ha
le gelir.,, 

Halbuki gerek tapu idarelerinde ve 
gerekse bankalarda ipotek ve saire iş
lerinde, devlet işlerinde en fazla re. 
vaçta olan bu gibi fotoğraflar.dır. Bun
ların bazıları fena değildir, fakat bir 
çokları ucuzluğu nisbetinde bu dertle 

dikilmiştir. 
Dört beş yıl sonra ağaç adedinin bir 

milyonu bulacağı sanılmaktadır. Bir a· 
ğaçtan asgari vasati olarak elde edilen pa· 
ra 12 liradır. Şu hale göre Çukurova por· 
takalcılığı her ),l memlekete 12.000.000 
lira bırakacaktır. 

Dahilt istihlak miktarı bu rakamlardan 
çıktıktan sonra ihracat işinden asgari 
be~ milyon lira kazanılacaktır. Esasen bu 
gün yapılan ihracattan elde edilen kar üç 
buçuk rr.iyon lirayı buluyor. 

maluldür . 
Nüfus tezkereleri üzerinde de bazı 

resimlerin tanınmaz hale geldikleri gö
rülmektedir. 

Uzun bir zaman sonra bu gibi vesaik 
üzerin.deki resimlerin yerlerinde birer 
boş beyazlık veya sanlık kalacağı an.. 
laşılmaktadır. 

Diğer taraftan bir mürekkepçi diyor 
ki: 

"Mürekkep denilen şey yalnız renk 
veren bir su değildir. Bugün yapılan 
mürekkeplerin içinde sudan ucuzları 

vardır, fakat bunlar da su gibidirler. 
Bu renkler güneşin veya havanın te

siriyle silinir ve bir müddet sonra yazı. 
lar okunmaz olur. Mürekkep işi mü
himdir.,, 

Halbuki bugün en fazla kullanılan 

d~ bu ucuz mürekkeplerdir. Hatta ma
kinelere takılan §eritler içinde de böy
le uçan mürekkeplerle yapılmış şeri.el

ler vardır. 

Binaenaleyh makine yazılarının da 
bir müddet sonra uçup kaybolduğu gö
rülmektedir. 

Bu suretle yazılan muharreratın isti
daların ve bunlar etrafında halk nez
dinde takip edilen safhalara ait kuyuda
tm kaybolması !ehlikesi daima varid 
demektir. 

Filhakika hükumetin mürekkepleri 
böyle kayıtlardan uzaktır, ama, bu gibi 
muamelelerin haTk tarafından yapılan

ları ucuz mürekkeplerle .clduğu için bu 
tehlikeye maruzdur. 

Ekseriya mektep çocuklarının baıı

na gelen bu İ§ umumi kuyudat nokta
smdan çok mühim bir mesele halinde. 
dir. 

·Memleketimizde mürekkep yapılıyor. 
Fakat bunların kontrol edilip edilmedi
ğini bilmiyoruı:. Mürekkeplerdeki kont
rolsuzluk iki 'taraftan halkın zarannr 
mucip olmalçtadır. 

Evvela, uçtuğu için esaslı ve devamlı 
değiLdir. Bugünkü kayıtların veya yazı. 
tarın bir müddet sonra kayb<?lması ihti
mali dikkatle nazara alınacak bir mese
ledir. 

Saniyen, halk alelade ve değeri ol. 
mııyan bir şeye sırf ambalajmdan do-
layı para vermek vaziyetin.dedir. 

Kurşun kalemlerde de böyle tehlike 
olduğu ..anlaşılmaktadır. Bu işle uira
şan bir tüccar diyor ki: 

''Kurşun kalemle yazılan yazılar pek 
kısa bir müddet sonra silinir. Böyle adi 
kalemlerin neticeleri yalıuz bununla 
kalmaz. Ayni zamanda üzerin.den el geç 
tikçe yazı yayılır ve böylece pekaz bir 
vakit içinde yaz ılar okunmaz hale gelir. 
Birde hafif yazanları vardır. Okunması 
müşküldür. Bu, ucuza maletmcktcn 
başka bir sebeple olmaz.,, 

Görülüyor ki hiç ummadığımız taş, 

bir gün başımızı yarmak tehlikesi arzct
mektedir. 

Mürekkep ve kalem en çok ıatılan 

şeylerdir. Yalnız bu yüz.den ge~inen 

binlerce müessese sayılabilir. Çünkü 
kalem, kağıt ve emsali, yani kırtasiye
cilik bakkallar tarafından da yapılan 
bir iş halindedir. Bunun için bir kırta
siyeci diyor ki: 

"Ba'kkallarm kırtasiyecilik yapmuı
na mani olmak lazımdır. Bunlar iti an· 
Iamadıkları için daha çok kar veren 
kağıt, kalem ve mürekkebi satmaktadır 
lar. Halbuki eanatı bu olan bir müesse

se bu vaziyette görünemeı:, Nihayet 
kendi ticari !haysiyetini bozmamak için 
iyi mal utmağa mecburdur~ Böyle ol
masa tla iyi ile fena1ItU beraber'. bulun
durur. 

Halbu'ki bakkallaidakilerrin b~~le cin. 
si yoktur. Nihayet bir nevi ~ at,,ılaı ve 
bu ekıeriya fena cinaidir. B.:::-.:e 
ye itlerimize balcblll.ann ·l>Jl.ruruaı n. 
ıokmamaları llmrıchr.,. 

Hepsi gilzel, bittabi ~yle yolıuzlul 
lar varsa hükfunet al!kadar olup bun. 
lan ıslllı eder, müsebbiplerini tecziye 
eder. Bu nokta etrafında biı:e dilfen 
yalnıı: duydufumuzu, ıördüğümUzü, 
bildiğimizi söylemektir. 

Pakat bunun bir pka tarafı .da var: 
Her nedense, ne garip tecellidir ki, 

ekseriya senetler, mukaveleler ve bono
lar gibi paraya taalHlk eden ıeylerdeki 
mürekkep uçmaz, bilakis gün geçtikçe 
kararır ve tebarüz eder. Acaba bu da 
mütemadiyen gözümüzün kararmasın. 
den mr rengini almaktadır?. 

Iatanool Muhabiri 

~ .. ~a~!ı!a;i~~ lira l ... _~_n_~_,_u _g_ö_w _nS9J.._e_H_A_B_E_R_·_ı _N_R_E_s_ı _M_L_ı __ z_A_B_ı _r_A __ R_o_M __ A1_N_ı_:_3_a__.I 
~ sarf edilecek 
,. (.Hususi) - Vakıflar idaresi ta· 
ha §ehrimizde yaptırılacak inşaat 
~1.rlıklara başlanmıştır. Bu iş için 

lll tdarcsi mütehassıs mimarı ve in-
~ Udürü şehrimize gelmişlerdir, bu 
~· l'anııaıcık insaatın planlarını ikmal 
"ı>\· k "' ın · e ·~car şehrimizde kalacaklardır. 

\.ı . ar icla . . v b' al 
:ı;q. resrnın yapacagı ın ar şun· 
~ . 
~Sız Pa\iyonu ile Atatürk parkı ara· 
~ arsa üzerine on bir tane modern 
t!ltı Ve etrafı bahçeli ev yapılacaktır. 

1 Po~tane yanındaki harap hanın 
'llıerine bir bina insa edilecek ve 
~da a.ıt kısmı dükk§n, ~gazino, üst kıs· 
~il( hek~r odaları olacaktır. 
.ı ,~et civarındaki Memişpaşa camii 
\lııJ a bulunan dükkanlar tamamen 
~ar acak ve burada alt kısmı yazıhane 
ıı..,rııacak üstünde \·akıflar idaresinin 
"'l\'e • 
il a· l cvı ve memurlara mahsus ev· 
~· ı·t~ıll'Cektir. 

l:se . 
~ b· sı karşısında Efgan tekkesi de· 
'tt ~a tamamen yıktırılacak yerine 

İ(tj em apartıman yapılacaktır. 
~~faşa caddesinde Kapatpaşa vak· 
\ an harap ev ve dükkanların ye
~~ern bir apartıman yapılacaktır. 
~ ili ap~sında Ulucami ocağının otur-
~ estıue civanndaki dükkaruar yık-
. ~tkı k . -. smı ·ahve, lokanta vesaıreye 
eıı~ılecektir. Bu binanın üst kısmı 
". Ccıktır 
~ ııı . •. 
~ ~t ıcın vakıflar umum müdürlü-
! l'tiz bin lira tahsisat kabul etmiş· 

~ td_ilecek yerlerin belediy~ ve ka· 
~ ılgiJi isleri bitirilmiş olup yakın· 

ta başlanacaktır. · 
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tan Orlıan, birgtin 
taş'ı evinde z ":yare 

ek 

Yalnı:z Hammer bitaraf değildir. Ma'l • ı 
haza çok mUhlm olan ve tarihi tefrika· 
lann takibi sırasında bilinmesi lAzımge -
len Osmanlı teekiUi.tı askeriyesi hakkında 
Hammerin verdiği malfimalr yazmakta 
fayda görUyonız. 

Hammer diyor ki: "Aliaddin tarafından 
vazolunnn kavanlnin UçüncU ve en mUhiml 
Kurunu\'usta tarihinde \'e batı..: _:m ·:ıcr. 
de bile Fransa Kralı Yedinci Şıırlc at
fedilen ve halbuki oudan bir asır mul:nd
dem Osma.ıhlar tarafından ihdas olunan 
dalmt ve Ucrctll bir orcu tetıkflldir. 
Ertuğrul UoJ Osman lilzumunda birkaç 

gUn evvel verdikleri emir U"f'rino cemo. 
lunan akmcı lsmındckl Türkmen sUrnrl.. I 
!erile barbederlerdl. Sultan Orbnn yaya 1 
ve piyade namlle \'e yevmiye bir akçe 
yani bir dirhem gilmll§Un nıbuna muadil 
bir llcreUe dalınt asker latlhdam eyle -

intihap edUdlğınden mlralaya (Çorbacı 

başı) denildiği gibi andan sonra aleddere· 
cat zabitana (A3Çıbaeı), (sakabaşı) ilAh
gibl namlar verilmlştl. Kırmızı sancaklar 
Uzerlnde hGal lle zfilfikar mersumdu. (4) 
nhvnli askeriyesi) nam eseri. 

Bizim ordulıınmızm sancaklarına mua. 
dll en mukaddes şey alayın kazanı olup 
bunun C'tnı.fında içtima olunarak m<>şve
rd edilirdi. Bu Cıdntı mubteU!e zamanı· 

mrza kada.- beş yilz sene b:ıki kalmıştır. 
Sultan Mehmet sanı saltıınatmda dev· 

l<'tin bu kahraman mUdafilı>rfnln hukuk 
ve imtiyazanı tevsi ettlrilmlşU. Ad t>tlerl 
ile Ucretlcrl ziyadcslle tl'l:>.yit olundu . 

Esasen bir Yenlı;etf neferinin bir akçe 
elen lh r e t Ucrctlne kıdl'm ve g8stı-rdi~>i 
ces.-ı .. nte na7.aran z:ımnyim icra olunurdu. 

Faltat hiçbir zEHnan ve hf,.blr Buretle 
bu veVl"'lh-e \-e'ktfle taytn cdUen ycvmiye-

nılııti. On, yüz ve bin neferden mUtceck- den \'edl kat fazla olamazdı. 

Yeniçeriler esasen bin neferden ibaret 
iken her sene esir olan diğer bin hırlstl· 
yan cebren lsllım edilerek bunlar meya
nına fdhal (6) ve Usera adedi kıifl olma. 
dığı halde esnayı sulhte tebaadan hrrlsU
ynn evlaUarile ikmal olunurdu. 

( Deı•amı var) 

(l) Ra.m.mer farllıl elit. l Snyfa 148 

(2) Ccrl = Asker demektir. Kelime. 
nln aslı (Cııerlğ) dir. (S • Ç) tebadlilü ile 
kc!lmo (Suerfğ) olanık daha fıızln. görU

li!r. Ct> dlldrn dUsmüstür. Suerl • Çuerl -
Çeri bö~ lcc-.c asker mAnıısmndır. Eski 
Türk dillerinde olduğu gibi Oğuzların dn 
dllle rlnde (Su) nskt>r dC'mckttr. (Er) er. 
kek mfınasma gelir. ( ucr = asker n
d'.Ull) anlammdadır. 

(8) Taberi tarihi. 

( 4) l'ılarsP•Unln (Devlctı O"'manl~-enln 

(G) Saadettin. 
kil krtaata onbaşı ve yllzb8.§I ve miralay. ------------------------------
lar kumanda ederlerdi. (1),. 

Yine Hammer ynzzyor: 
"Avrupanm Bflkiıtwıa Şuvarb: tarafın _ 

da.n ke§!edllcn baruttan bin defa daha 
ziyade tes!ratı mUthlşe fcrnsmdan Mli 
kalmrvan Yen!rrrllerln teşkllatt b!J -'a 

dediğimiz gibi Kara Helilln siyaseti ha
inanesl eseridir. Hlnl İ<!§CkkUJtindo bu 
askere Yeniçeri namı verildi. (2) Gayet 

sert zabitan idaresinde bulunan genç Ye
niçeriler itaat lle yorgunluk ve açlığa alış 
tınhyorl3rdı. İtaat ve cesaret gösterenler 
terfilerinden emin oldukları cihetlo Av. 
rupa ve Asyı.da kazandıkları fUtu'ıat 

bunların mucidi olan zat!n isaootl fikrini 
meydana koydu. 

Sultan Orhan yenJ a!lkere bir nam De 
bir sancak vererek duada bulunm!U!l için 
bu yeni mllhtedilerden blrkaçlle bir giln 
Amasya clvarmda Subca denilen katfyede 
s.-ıkln Hacı Bektaşm nezdine gitmişti. Ha. 
et Bektaı cllbbesinln yenlnl belden aşağı 
inecek surPttO bu neferlerd~n b1"'1nln ba· 

ıır Ustnne koyarak ve Sultan mUşa.rUnlleyhe 
- tesis ettiğiniz askerin ismi Yeniçeri ol· 
sun. YUzU ak, parlak, kolu kavi, kılıcı 

keskin olsun •• BlitUn muharcbattan mu. 
za!feren avdet edecektir. (3),, hitabında 

bulundu. 
Bu takdisin hatırası olmak Uzere Yenl

çcrllcrln beyaz keçe kUiahlarınm arkası· 
na Hacı Bck.Uışm yenini andını.cak suret· 
te bir parça ilave olunıırak tezyinat nıa.. 
kamına da mevcut olun yün saçaklan 
kaldırarak bir kll§ık vazolundu. 

Bu yeni nskerln m!Ul§lan diğer asaklr-

den ziyade ve taylnatlan da mebzul bir Yalnız kaldı§mıız zama" ntdcn bana bu işi veriyorsımuz? 
surette olduğundıın ve zabitanın unvan -1 - Annem tetıbıh etti: Ge~ kızların yanında yalnız kalan crkeklerı'n ellerini 
1art hep mulbak vezalfi mahsusasmdan lıiç bo~ bırakmamalı, tehlikelidir, dedi. 

• - Zavallı Melikel ne güzel, ne saf bir kız ... Böyle masum bir 
kızın., annesine ait bir günaha kurban olması ne yazık! Onun temiz 
hayatına silrlilen bu leke, herhalde bazı erkeklere, ona sataşmak ce
saretini verir, değil mi? Buradaki delikanlılar onun peşinde dolaşır

lar mı? 

23 BIRfNCfKANUN ~ 

-26- Nak ledeo: 1F • &<-
Jnn kelimelerini tarta tarta !!Öyledl: 
- M. Reading, makine, fennen ve ri

yazi bir kat'iyetle sizin on beıı sene daha 
ömrUnUz olduğunu bildiriyor. 

Sapsan kesilen Amerikalı scndeled.J. 
Makinenin mnııasma dayanarak kekeledi: 

- On bee sene daha! 

Titrlyen clini ter danelerl bclittn şa • 
kaklanna götUrdU. Kalbi hızlı hızlı çar
pıyor, kendisine alşerck göğsUne sığa • 
mıyacak bir hale geliyor hi.ss1n1 veriyor
du. Heyecanla sordu: 

- Aldanmadığmıza emin nılslnlz? 
- Makine asla aldanmaz! 
- Ya benim muayenemde aldo.nınış •

1 
sa? 

- Siz kıratta bir o.dam bunu tecrUbe
den korkmaz. Bu dakikadan itibaren is
tediğiniz gibi cevval ve faal yaşayınız; 
makinenin aldanmadığını görecek.siniz. 

- Ya lSlUrsem? Bunun mes'ullyetinl ka
bul edlyor musunuz? 

- Mesultyetlni kabul ediyorum. 
Bartaz bu sırada karanlık odadan çık· 

tr. Jan henüz ıslak otan camı onun elin· 
den alarak Amerikalıya gösterdi: 

- Sözlcrlmden şUphe eder giblslniz. Fa 
kat fotoğrafa itimatsızlık gösteromczsl -
niz. 

Milyarder yaklaıımı§tl, Jnn devam etti: 
- Hayat ho.ttmız eu camda teııbit edil· 

mlıı bulunuyor. Bizzat kontrol ediniz. Ca· 
mm yan tarafmd:ıkl tırWlııra bakınız. 

Bunlar seneleri gösteriyor. Snyınız. 
Reacling nefes almrısmı unutmuşcası. 

na bir dikkatle bakıyordu. Doğruldu: , 
- Evet, on beş sene ... lnanılaeak ı:ıey 

değil! 

Fakat inanmıştı, Janm kendinden e
min hali ona da emniyet ve~U. Şimdi 
mUthlş bir kabustan blrdenblro uyanmış 
gibi şaşkmdı. Bir makineye, bir Jnna, bir 
Bartaza bakıyordu. Sevinçle mınldanı -
yordu: 

- On beş sene daha ynşryacnğım ! 
Tabureye ç5ktU. Sonsuz bir sevinç lçln· 

deydi. Damnrlanna hayat enjekte edllmlıı 
gibi kendisini cevval hissetmekteydi. 

- Doktor Jan Duran, beni iyi dinleyin. 
Diye söze bnşladı. Uzun " uzadıya nutuk 
verir gıbi konuşmak Adetim değildir. Fn.. 
kat insanlan tanırım. Sizin ıınmimt oldu-
ğunuzu anlıyorum. Siz makinenize, ben 

nlzdedir. Bir rakam söyleyinlı· 
Doktor bn§ını salladı: tıJ:lllt 
- Kntlyen para kabul etnıe~ ıııO.. 

göstermek ıuretile beni kAf'i de Jt&pall • 
Watlandırdmız. Bu bahis artık 
dı, fakat... edtı~ 

- Fakat .•• Söyleyiniz rica ruııı= fe~· 
- Sizden bir uey rica edlyo 00 ~ 

rar eski faal hayatmr:za dlSnUn~ır 11d,ı:ı 
sene daha yaşryacağmdan etnln 

halinde çalışınız ve •.• 

- Ve?... urnıı111 rs· 
- Ve Myeleo doktor JBD D ııı!''" 11· 

nrlmamM olduğunu bntUn tlP {ılc 
bnt cdlnl%. •• ır.ut.ı· 

J>şŞIY" 
O:lanm içinde dobşır.ağe. •ti= 

Gittikçe heyecanlanarak dcvarıı t ııJllS°r 
- Bilmem maksadmU aııtııtl o.ıııı 

('·~ r:ı bl 
muy'J.ln? Keşflml yarm UO.D t,ll)b-e • 
ve fen adamları es<'rintl tetkik ~ ...,eeı"r 

bil' i" ••• ı. 
le tuzum görmeksizin benlDl _.ıır ıır 

1 f'V"'' 1 olduğuma hükmedip geçecek e ~ d~) 
bukl siz. ölUme mahkOın oldllğıl nJl l'ltf 
trp üstatlan tarsfmdan fddln °111ıııı: ~ 

f!l'tl ~· 
bur Readlnq brndcn bahsC'dC' llll ~ 
yet bacıka tnrın olacaktır. sız be~ ~~~ 

,.. dl~fl I·µ· 
lr reklll.m"l?l olacnlt"'llm. "'"Z l<..ıııtı' ıı 
trn ll~tatlıınnm vil:ıo:Une gl\lceP .,.,...ııı . ı;.-0'... • 
Vt't dl•·!'r"k"hılz hPn f"te ~ fll' ıe 

• !qll ~' 
ki wı~n·orıı'"' ! .. MQkinPT'l"lfT'I ~11 ı:ır d 
medl&ınf f.,ba t kin nı? nıllkrf"'ltt'~ f' 

- Maksadınızı anlndnn. tstc 
pacağmı. cıs"' 

- Muvaffakıycthni size bOrÇlll 

ğmı. ıts tıM 
Rcadlng, Jantn teklif etUğt pJ!ll 

18.t yapmağı münasip glSrdU: 
1 
-~P' 

ı:ı:ı \'f;\<" ,~ 

- Evvel! hiçbir oey aliyle .~..ıll I' . 
ıttorl&'- ~tıı· 

Fakat bugUnden itibaren do çere"~ 
siyesi hiltıfma kendimi lşc _ "'cı 

hattli eskisinden fazla çaiışııc&~rc~ d ' 
arc ~ııı· 

vnziyctimln fenalaşmadığmt g li''ecC 
torlıı:· şaşıracaklar o zamnn s5Y • , 

...ıu: eJI 
Jan bozuldu. Endişe ile'{JOT" -1ııı6 

ıJCP" t 
_ Şilplıe mi cdl~orsunuz sö dcıı1cı; • 

Tccrlibeye Jllzum g uyorsunuı t.e# 
Milyarder gUlUmalyerck onu 

ti: ,ıl'.tJ 
- Katiyen! Ben size iş adaı:1e !1lır 

bu şekli ta\"slye ettim. Bu s&Yc c~ 
tesirini azamt derecede ısusxnıır 

de sizin Uminlze inanıyorum. lunız. d!. ~t 
Jnn bir tok kelime ile, fakat kalbinin Ayağa kalktı. GUlerek sayıe . b'~~ 

derinliklerinden kopup gelen bir kelime - Doktvr DUra.n. Siz işi bSll~ ,Y 
ile mukabele etti: Pek yakında dünyanın eıı :aıe~ll I 

- Mersi! olacaksınız.. Jf.I ~ 
- Beni tekrar hayata iade etUnlz. Mu· (DtVO~ 

kablllnde ne istersiniz? Servetim emri • 

Jf ,.ı131J!E Cl!.ınTI!l Eli -~ / 
nihayetlendiği ormana kadar yürüdüm ve döndüm. ~ 

bir kuvvet beni buralara çekiyor gibiydi. . 611nı#' ~ 

- Ne gezer? Bir kere bizim delikanhlanmrz biraz çekingendir
ler; fakat böyle olmasa da, ona sataşmak ne hatlerine? ... Kız onlan 
yanına bile yakla5tırmaz. Öyle bumu havalardadır kil. Ona sevgiden 
bahsetmeğe kim cesaret edebilir? 

menin kolay olmıyacağmı hissediyorum. Bunun için. onun sözlerini 
kabul etmemekle beraber, gülümsemekle iktifa ettim ve konu~mamız 
'burada bitti. 

Bütün buraları karış kanş tanıyorum. ~tll sıJY1111 /J 
ge;tikçe, nice hastaların; vücutları, hatt!i kalblerı ıçın bU e<Je. ~ ..J'• 
li hassalarından medet umduklarım düşünerek, bu ~ 0efı9(;ı.ıt 
kıymetinden, başka bir de manevi kıymet sezİ)'Or, ve heı' ~,,,ıv"' 
esnrlı suyundan bir avuç içmekle garip bir zevk du)"ll; ~· 
z.ınnediyorum ki, bu su. nihayet aradığım ilhamı verın 

1 
'· 

benim üzerimde de mucizeli tesirini gösterecek... çıni>ottt' 
Fakat bu ilham gecıktikçe, suya kızıyonun. Artık i sıJı Gülümsedim ... 

Hakikaten. köyıa çocuklarının bu güzel, zarif. ince kıza kur yap· 
malan pek gillünç olurdu. Kadın. bu ihtımali varid görmemekte hak
lıydı. Biraz hiddetle devam etti: 

- O,bizım köyün delikanlılarına hiç bakar mı? Küçük hanımın 
gözleri daha yükseklerde..Herhalde düğünlere, serranlara bu kaaar 
şehirli zengine tesadüf edip kendisini beğendirmeği umuyor, kimbi
~ık ve boyalı gelmesinin sebebi de budur; belki böylelikle, orada bir 
lir? .. 

Benim, bu noktadaki kanaatim başkaydı. Çunkü genç kızın mağ· 
rur çekingenhğini gözümle görmüş, bir t,ün evvel çeşmenin önünde 
royle:fiği sözleri unutmamıştım. TC3adiıfün tam. mahut çeşmenin ö
nünde ellerimizi biribirine kenellediğıni gördiığü zamanki samimi 
heyecan ve teessürü hala g5ıümün önündeydi. 

Hayır, bu sarışın kızcağızın. koca peşinde ko~dığı aşikardı. 

Yalnız .. Başka bir ihtimal de hatıra gelebilirdi: Belki, uzaktan sev· 
diği birisinin hatırası, onu bu düğüne ve çeşmenin önüne sevkctmiş 
ve orada, gelin ile gü\•ey su içtıkleri sırada. o da, sevgilisine kavuş

mak için dua etmişti .. 
Bunları aklımdan geçirmekle beraber, Gilltn niyeye bu hususta 

bir ~ey söylemek istemedım. Çünkü kadıncağızın kanaatini değiştir-

• • • 
Olmeı bir eser yaratmak için Iazımg"len yüksek ilhamı bana ve

rebilecek bir yer bulmak ümidiyle, köy civarındaki gezintilerime de
vam ediyorum. 

Resim defterim, bir sürü taslaklar, eskisle dolu." Fakat hiç 
birisi istediğim gibi değil... Hiç birisinde, bir artistin ruhunu aydın· 
latan ve ona yaratıcı br kuvvet veren heyecan yok ... 

• • • 
Hala anyorum .. 
Bu köyde, hiç göze çarpan, yeni heyecanlar aşıla~·an bir tarafı 

yok. Manasız; ba~it bir güzellik ... Dere. çayır, dağ, taş. orman ... hep
si gii;:el, fakat daima, göril!müş, binlerce kere resmi yapılmış, bayat 
güze!likler!. 

Bütün bu do!aşmalanm sırasında. hlç Melikeye rastlamadım. 
Halbuki. ansızın yolumun üzerine çıkmasını öyle istiyorum ki ... Bil
hassa, bir parça hayatını öğrcndıkten sonra ... 

Melike! ... ne güzel isim! 
• • • 

Kaç kereler, hiç farkına varmadan, çeyneye giden yoldan gidip 
geldim ... I<aç kereler, bu çeşmeyi de geçip, daha yukarılara, yolun 

" • oııııı t 
Acaba nihayet beklediğim oldu mu? Her derde de\'a 

mucizesini gösterdi mi? 
Sanld bugün. her şeyi başka gözle görüyorum. • ~ 1 

Bugün gene erkenden, şa.heserime model olacak yert tf/'fı' 
il.zere yola çıkmıştım. . ... çlııf • 

Sağı~da, şırıl şırıl akan dere, solun:ıd~ yeı:1y~ıl nğ11 •• ~ 
de, gözlen kamaştıran parlaklıkta, mavı hır gök... uett ıt ( 

Yürüyorum ... ileri, her zaman gittiğim yerden ~ah3 ııitı')" ~ 
kuvvetin tesiri altında mütemadiyen yürüyorum ... \olun 

11 
bi' ~ f. 

diği ormana geldim. Burada, ormanın kenarından dola~titı1' ~ r,ı0 
a~Tılıyordu. Buna şimdiye kadar galiba dikkat ctıneınıd3• ~~~ 
tıkada'l yürümeğe devam ettim. Sağım uçurumdu. A~ grıo-ol'f.-.... ı 
kuvvetli ışığı altında pml pırıl yanan dere. kıvrılarak ~tı~~J 
ı.ıda, gene ağaçlarla kaplı. hafif bir sırt yükseliyordu. l\ di [fY 

olmakla beraber, çok görülmüş. çok yapılmış seylerd~~ ~ ~ 
bu açık manzaradan çevirip, soluma orman tarafına rs'-ı 

Birdenbire titredınimi hissettim. Simdiye kadar bU · el"' 
gelmemiştim?... lDtlla(/) 



~RtNCIKANUN - 1938 4ABER - :Altsam poıtan 

560 varis 
Fransız hükumetinden 

milyar istiyor! 
iakikl varisleri bulup meydana çıkarmak bir mesele ... Bir 

o 
yıldır bu işle uğraşıyor > adam, on 

h~- h kk l · l · t' B miras,..ıları mevdana rıkarmağa çalı§ml§. "illada, kökü 15 nci asrın son senele- ve :ı mm aranı masını ıs cmı§ ı. un - " ~ " 
; ;.~1 ~e.len uzun ve karı§ılc bir miras dan sonra daha birçok mirasçılar mcyda· tır. 
~· "'C3ı na çıktı. Hatta Jan Tierynin ölmü§ olduğu evde d ilin halline uğr8.§ılmaktadır. Bu_ 

ı İizıyanm dört bucağına dağılmı§ olan Hatta bunların arasında Tiery ailesinin 
Co \'atis, Fransız hükumetinin Yaktile Bal ve Loren kollarından gelen yüze ya. 

~t ;ınuıs olduğu 50 milyar frank tuta- kın kimse de vardı. Fakat müteveffa Jan 
ııO.. ~ ln~aazzam bir servetin sahibi ol- Ticry mirası yalnız kendi babasile anne· 
11 

• ~ lddia etmektedirler. sinin kanından gelenlere vasiyet ettiği i-
tıı intikal şekli de bir hayli ente- çin Uıbü bunların bir şey almamaları la· 

b~' ~u hii.diseyi ilk adımından takip zımdr. 
e~· ~ ek için be§ asır geriye dönelim: 
~ tııaıı.az Tipali isminde Venedikli bir Fransada Grues isminde bir zat on se. 

de oturmuş ve bu işleri esnasında tamam 
1560 mektup almı§tır. Bu mektupların 
hepsi de muhtelif memleketlerde oturan 
mirasçılardan gelmektedir. 

Grues uzun seneler Fransa.da muhtelif 
maliye vckillerile temas ederek meseleyi 
halletmek çarelerini nrallll§ fakat bir ne· 
ticeye varamamıştır. 

a.ıı1 .. t ara .srra. Tour misafirhanesine ge. nedcnberi muhtelif mirasçıların hakları-
iatirahat eder, vakrt geçirirmiş. Bir m meydana koymak için çalışmaktadır. dirde yirmi sekiz milyon vermesi kabul 

~~anı Yemeği hazırlanmakta iken Grues bu çok enteresan ve aynı za - etmektedir. 

Fransız hükumeti, bugün varisler Jan 
ile karabetlerini isbat edebildikleri tak-

r"' , lı:ılıkh bir genç yanına yaklaşarak: manda bliyilk bir kazanç getirebilecek işi Grues bu hususta gazetecilere beya -
!!· ~ Aıösyö, yemek hazırlanıncaya hal otmek için o nsenedenberi uğraş • natta bulunmuş ve ezcümle §unları söy_ 

~endilerllc arkadaşlık etmeme mü- maktadır. !emiştir: 
~bu "- Varislerin hakları kanunidir. BugU· ,u. ~ Yururlar mı? Kor!u adasına, Venediğe gitmiş bütün 
;· l3u sözler ilzerine zengin tUccnz: ne kadar Sen mahkemesinden 1822, 1826, 

~bına dlkknt eder. Basit bir otel ...,-;......______________ 1827, 1831 ve 1833 senelerinde tam beş 
)-o! ( ll Ribl görünen bu gençte bir za- defa bu hususta karar almışlardır. Orta-

~ 'ttbır kibarlılc olduğunu sezer, bilhas- da mururu zaman rnevzubahs olamaz. 
il' ~YCsi gözllnden kaçmaz ve sorar: Çünkü hükumet depoziter hesabına ser-
sıır ".alt veti muhafaza etmektedir. İ§in asıl mil -~ at dostum. Siz bir garson gibi 

Uyorsunuz.. Sizde bir ecnebi te. 
~ h' d" S" I ... . ısse ıyorum.. oy er mısınız 

1~• nereden gelivorsunuz? Bana ha· 
~ . 

anlatır mısınız? 
.• ~· a 
• \, ~retıe, garson ile zengin 
rde 'i:a başlryorlar. 
11)- ' 
111~ ~~tdikli tüccarın muazzam 
·le· ~ttj 
ıe.I~! llıııL 

~ ""avere 1600 senesinde küçlik bir 
!'· Cereyan etmişti. Bu ahbaplık bu· 

«q,.~'Ült bir anlaşamamzlık doğuran 
,~· :.~ bir miras meselesinin ilk adı· 

( 01:utu. Mevzubabs garson, pek yük. 
,dl· "UYan bir aileye mensup Jan is-

~it- gençti . .Ailesi Uç kola ayrılı .. 

~· ·· .lan. bunlardan Şampanya. koluna 
A 

Amcrilia·da yeni yeni danslar icat ~dil. 
mcktcdir. Bunlardan biri senebaşından 

him kısmı hakiki varisleri bulup meyda· 
na çıkarabilmektir. 

Bu hususta yaptığımız etraflı araştır -
malar neticesinde iyi neticelere vardılc. 

Oyle limit ediyorum ki artık mesele hal
lolmW} sayılabilir. Hükümet de işi ehlL 
vukufa havale etti. Bu §ek.ilde varacağı
mız netice kat"i olacaktır. Şimdiye kadar 
ancak 35 kişinin hakiki varis oldukları 
meydana çıkmıştır. 

Bu vaziyete göre Uç yüz seneden fazla 
bir zamandanberi devnm edegelen bu an
la§amamazlık sona erecektir. Hatt.fı. hU -
kô.metln masraflara mahsuben 9850 frank 
vermiş olduğu söylenilmektedir. Artık 

me'3elo hakikaten halloluyor demektir. 
Eğer yenidep. bir anlaşamamazlık çıkar 
<ta nıeselc 300 sene daha uzarsa artık o 

t•<' }tıı .. Büyiik babası Fransız Kralının 
" ""'" "tib Anı il J '-- ııfmda O'" zaman da sonu gelmez demektir.,, "111; t,"'laıındandr. Jan para kazanmak ı ıı.rcn er •anın ırr L<Ar ..,-

~,.. "alh t l ı w nanmak üzere lıazırlanmıştır l'·e 1939 
;pııı ğ Ya geçerek 

0 
e garson ugu dansı ismi Ycrilmcı.1 muhtemeldir. }'a. -

doı· ~~a koyulmu§tu ve i§te bu sırada 
?'tda anlattığımız şekilde zengin 

~111 
' tüccarla ahbap olmak imkanı· 

• 'tıı llştu. 

kat, o :ıa.nıana kadar daha. güzel bir isim 
bulunacağl bekleniyor. 

1939 dcnsmda büyük bir inkılap görü· 
lüyor. Bunda. l<a<lmla. erkeğin attığı n_ 
dımlar baska. ba~kadır. Kadın ufak ufak 

Jeli ~la~lltli tüccar, Janm zekasına. hay. 

'~ı· ~~ l'ablt onu kendisine hususi katip al
ı ~I tı. ııekilde eski garson, Venedikli adlDl ntarken, erke}( istediği gibi adım a· 

tV' ,. a Çok yakın dost olmuşlardı. 1636 tnbillyor '·r.ya yürüyor ..• 
• ri$ ~ llltle zengin tüccar öldüğü zaman Diğer dansa Eleanor ismi ,·cr11mis ,.c 
rr f t •ervctini katibi Jana "asiyet et _ hu ismi taşıdıbrı ~tin Runcltln l<arıs~a 
-'~ ... 
I" ithaf olunmu,tur. 

ot~~ • 

Ozür dileriz 
Mündericatımızm çokluğu dolayısL 

le "Kahram~n Haydut,, ve ~'Hınçak 
İhtilalinin İç Yüzü,, romanlarımızı ko. 
yamadık. Okuyucularımızdan özUr dL 
leriz. • .. 

.. 
~~tı..~bırc fevkalade zengin olnn Jan 
~~be§ yaşına geldiği zaman öm· '6 ~ 

~ ~?l. senelerini Vcnedikle geçirme. k 1 ·ı ı aA n 1 
ar Veriyor ve mirasını Şampanya Gayrı men u satış 

~il &elen ailesi efradına bıraktığını l S d ğ Dl k tıt JUğU d 
'" hır de ·vasiyetname ha.zırıryor. lsta nbul Em niye an ı ı re ur o en 

~ aıııl'ctn d 'b eyi kul 
Ot: ., ame c nynen liU 

1 
ar Bay Tabirin Sandığımızdan 20594 hesap numarasile aldığı :<200) lira 

-~~ 'l'ie Mirasımı Şa~panya. kolundan borcuna karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu üdemediğinden 
'fı ı ../:ailesine, yanı baba~ Fransuva hakkında yapılan takip üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin 
f ~ 1 annem Fransuva. Brikonun ka· matufu olan 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Pendikte Kariye ar. 

. .ıı :ıılf' \gi~: anlara terkediyorum.,, y kası eski istasyon halen Gazipa§a caddesinde eski 58 yeni 54.90/58 numaralı 
· s1.> i1' ~lı ~11.Inede servetin ne_ler oldugu arkasında bıiliçcsi olan kagir iki dükkanın tamamı bir buçuk ay müddetle açık 
fV# " ~dı .• Bu arada. Venedikte, F~~n- nrttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttır. 
~; ta~ :ıu adasındaki muazzam mulk· maya girmek isteyen (65) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan 
, ~~· ~ b~ altın, gUmü§ ve para olarak birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle bele
r .!e b r ııcrvet de vardı. O zamanki pa. diye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve dellaJiye rusumu borçluya 

(O" 'I~ u ııervet tam (56,549,000) frank aittir. Arttırma şartnamesi 14.-12-933 tarihinden itibaren tetkik etmek 
'(atııD.. istiycnlerc Sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
'tıle bu ınirasa k~nacak varisler bü • kaydı ve sair lüzumlu izahat da ş~rtn:unede \'C t:kip dosyasında v~rdır. 

eli• ~ııı. 4tınalarn rıı.gmen meydana. çık· Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkık ederek satılıg~ 5ı~arılan gayrımen. 
tıı ~ daıı ııarn ortada kalmıştı. Servet kul hakkında her şeyi öğrenmiş a.d ve itibar olunur. Bırıncı arttırma 6.2.39 

~\t le Zeko bankasında muhafaza e· tarihino müsadif pazartesi günii. Cağalı?ğlunda kain Sandığımızda saat on dört 
ıc! ~. 

11

~di. I3u sırada Fransız ihtilali ten on altıya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif ' 
,. ı~(e~ra~ız hUkiımeti bu paranın edilecek bede!in tercihan alınm~sı icabcd~n gayrım~nkul . mükelle\(iycti ile 

ttf ~~ tleruıe yollanmasını istedi, Ye. Sandık alacagını tamamen geçmış olması §arttır. Aksı tnkdırde son arttıranın 
~~:cevap çıkmadı. taahhüdü baki kalmak şartilc 23-2-39 tarihine müsadif perşembe günü ay~ 

..,~r 'r .. J.
7
96 senesinde Xapolyon Bona· nı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri. !'';./ ~ıı!.'d' w 

-tV. \\ ıgc girdiği zaman Zckka ban- menkul en 'çok arttıranın üsti.inde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit 
~t~ ~ 1 llıc:vduatı da 22 araba ile Fran· olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiıllerinin bu haklarını ve hususile 
~~,'~ ~ (\1ı, Bundan sonra Fransada hüku· faiz ve masarifc dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev. 
&lr~ ıı llıilddet bu miras işiyle meşgul rakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hakla. 
~; ~~ ~ rmı bildirmemiş olanlarla hakları tapu Ricillcrile sabit olmayanlar satış be. 
i!~l < ~~izinci asrın sonundan itibaren delinnin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malmat almak istiyenlcrin 
~eıv ~lelııırasçılar meydana çıkarak 11ii - 937 /220 dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri senrisine müracaat etme. 

~ 't ll:ıUracaat <:bniye başlamt§lardı. !eri Iüzu~ıu ilan olunur. 

~ ·~ıı :ıı~~esınae Morel isminde bir kadın DiKKAT: Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gös. 
l\ıt ~ hUkümc-line milracaat ederek termek istiyenlcrc tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usu. 

tın Varisi olduğunu ileri sürmüş Iüne göre kolaylık göstermektedir. .(9314) 

Şehir vapurları 1938 senesi p·ı!ii()ları 
İstanbul Şehir vapurlarımızda 1938 senesi zarfında muteber olmak 

1 
üzere evvelce AKAY İşletmesince verilmiş olan pasoların bu ay 50-

nunda hükmü kalmayacağı ilan olunur. 
... ml!l ..... mll! ..................................... . 

1 

·--0-D_E_O_N-~ . ..--. 
Münir Nureddinin 

Yeni okuduğu 

Beste: SADEDDiN KAYNAK 

270909 No. Fantazi şarkı -Akşam gene gölgem 
Saçlarıma ak düştü 

Keman, piyano, kanun refakatile okunan bu fev1calade plak satışa 

çıkanlmı§tır 

rrJtlfk.4 
diyip geçmeyi~ 

... 
Aksrrır, ._ aksırır, aksırırsınız; ... 

i'eçer gibi olurken yeniden geri gelir, 

• 
işte • 

ıp 
Jöyle başf ar ! 

Vakit geçirmeden grip, soğukafgın1ığı ve ağrılan 

karşı~ emniyetli~ ilaç A S P 1 R I N arınız 
- 1 

ısrarla 

isteyiniz 1 
Asplrin~ln teslrli ve hakiki olduğunu EB marJ<ası garanti eder. - .. ~ 

Satınalırken ,dışında ~e ,tabletlerin .. üstünde 

Ef1 markasının ıt>ulunmasına dlkkat·~~iniz. 

i (~. = : · h·t Dt·n1 ir.1Jol.;o" ue Li,71011/arı , ş iri~·, . . , . . . 
Llmu,,ı . idarrsı İlanları 

Muhammen bedeli 184!!5 lira. olan sabit ve seyyar telgraf maklna. ·re yedekle 
rl 31-1-1939 salı gUnU saat 15,30 da kapalı zart usuıu ile '.Ankarada lda_ 
re binasında. satın alınacaktır ~ 

Bu işe girmek isteyenlerin 1381,8711ralIJ!: DlU\'akkat tcmınat ııe kanu. 
nun tayin ettiği vesikaları ve tokllflorinl ayni gUn sant 14,30 za kadar ko

misyon reisliğine vermeleri Ia.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak malzeme daresinden, Haydarpaşa tesel1Um Ye 
sevk şefliğinden dai;;--ıtılacaktır. , .( 9163) 

Muhammen bedeli 23500 lira olan 55 grup çelik akümülMör \'e teferrüati ile beş 
kalem kurşun akümülatör yedekleri 7·2·939 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 1762.50 liralık mu\·akkat teminat ile kanunun tayin 
etliği \'esikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine \'er· 
meleri 18.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Ilaydarpaşada tc· 
sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır . . (9201). 

• • • 
Muhammen bedeli 8420 lira olan 1000 kilo dana derisi 1000 kilo kösele, 300 kilo 

kromlu kösele, 1000 kilo yağlı kösele, 500 kilo keçi derisi 30.12.938 cuma günü saat 
15 de Ilaydarpa5ada gar binası içindeki satmalma komisyonu tarafından kapalı zari 
usulile satın alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği Yesaik ve 631 lira 50 kuru~luk 
murakkat teminatlarile birlikte tekliflerim ' 1 a· ' .,._. fÜllÜ saat 14 
de kadar komisyona vermeleri IAzımdııır. 

Bu işe ait şartnameler Ilaydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından para· 
sız olarak dağıtılmaktadır:. ((9131)1 



•Hilesiz tahin helvasr • 
HACt BEKiR TiCARETHANELERiNDE BULUNUR 

A·Li MUHiDDiN 

"Sirop Pectoral ,, 
Etki ve yeni bütiln b1ııürilkleri ceçirir, 

batcam s<sktUrür, bronıtan temler, 

nezle ve ıripten korur, göğlilleri zayıf 
olanlara bilhassa tayanı tavsiyedir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU • ISTANBUL 

K~yserili meşhur 
,. ::_,. ı il~ .. -ır ·C: ·p ... ·i1 H: oq: 1 'U 

' J . - _, J . • J . 

Sucukları bütün Türkiyede bir tanedir. Sıhhi ve temiz, namlı Türk ıu
cuklan yahu. APIKOGLU lmallthanesinde yapılır. APIKOGLU 

markasma dikkat ediniz. Her yerele ilrarla arayınız. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden 
. . . 

I - İdaremizin Plf&bahçe lılUsklrat Fabrikucdald derin kuyuya mevzu 
Sterllng tulumbası için l&l'tname. relim ve nOmuneelııe uygun olmak Uzere 
Abn alınacak (45) adet paslanmaz çelik mil 45 adet paalanmu manşon ve 
(135) adet bronz fosfor yataktan ibaret cem'a..-ı 225 parça yedek aksam pa. 
zarlık usullyle eksiltmeye konmuetur, 

• D - Heyeti ummnlyelhıhı muhammen bedeli (2317.50) lira ve muvakkat 
ümlnatı (1'13.82) llradlr. .. . 

• m - Eblltme 2-1-839 tarihine ruthyan puarteal gilnll eaat 16 da 
Kabatqta levazım ve mllbavaat subeeindekl Alım komJıyonunda yapılacak.. 
tır. 

lV - Şartnameler parasız olarak inhisarlar Umum müdürlilğU MUskL 
r&t Fabrikalar ıubesinde:ı alınabileceği gibl nUmuneler ayni ıubede ve resim. 
ı..ı de Levaamı ve MUbayaat eubeılnde görWebillr • 

• 
V - fsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln \'e saatte ~ 7,5 güvenme 

paralariyle birliktG yukarıda adı geçen konıis;.rona gelmeleri ilin olu:ıur. 
(9335) 

••• 
1 - İdaremizin Yavpn tuıluma getirilecek tatlı suyun tuzlaya isalesi f. 

tin ıartnamesl mucibbce satın alınacağı ve 19-X-938 tarihinde ihale edile
ceği llln edilen ve eksiltmeden kaldırılan 25 000 metre inıaat tulünde 60 M/M 
kutrunda font boru ve liste3inde müfredatı yazılı hususi aksamı:ıa a:t şartna· 
mede Udilit yapıldığından yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 

n - lıluhammen bedeli Sif Haydarpaşa 25.000 lira ve muvakkat teminab 
1875 liradır. 

m - Eksiltme 4-1-939 tarihine raaUayan çarşamba günil saat 15 de 
Kabatqta levuım ve mubayaat eubeaindekl alım komiaııyonu:ıda yapılacaktır. 

IV - Muadde~ şartnameler paraJız olarak her gUn İnhisarlar Umum MU· 
C!UrlüğU levazım ve mubayaat şubesile Ankara ve İzmir BırşmüdilrlüğUnden a. 
Jmabillr. ... 

V - Eksiltmeye iştirak etmek iatlyen tlrmalann fiatsız teklif ve kıtolok
larEıı ihale gUnUnden 7 gUn evveline kadar lnhiaarlar Umum MUdUrlUğU tuz 
ten pbeline vermeleri ve tekliflerinin kabulUnU mutazammın veelka almaları 
llzımdır. Bu vesikayı haiz olmıyanlar münakasaya iştirak edemtt.ler. 

VI - MühUrlU teklif mektubunu kanu:ıt vesaik ile beşinci maddede ya • 
mlı tuz fen tube!inMn ılınacak ekılltmeye Jetlra1t veeikası ve yilzde 7 ,3 gUven· 
me parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva · edecek olan kapalı 
arfl~ eblJtme gUnU en geç •at 14 •kadar yukarıda adı geçen alım ko. 
misyonu bqkanhğına makbuz mukabili verilmul llzmıdır. (8499). 

E ·:J.~ ~ • ~ • l nd'° jlll-.. ... vını~ı, şen e ıe1t~ 

a7· 1. \\~ 
j i":rr~-------- - -

Bun un için de içi buzlu Osram ·IJ· am- ~·ı 
pulünü tercih etmeli.aini:ı. Osram·&J· ~ 
•mpulları tıarf edecekleri cereyana l' 
mukabil elde edilebilecek azami ıtık 

nisbetini temin ederler.yani 

1.:c~ıtık! 

AMPULLARI 
·AEG Torkiye Vekiller;.· . 

Elektron 
Tarlt Anonim Elektrik Şirketi Umumiyeti/ 

İSTANBUJ, P.K. 1449 
Tilrk Anonim Şirlu-ti 

1 

YOLANTS[~~ 
UNi N~ 

'JSTANBUL P. K. 114~ 

Hafif bir üşütme hazan büyük bir hastarİ 
cıkarabilir. derhal bir kaşe 

SEF ALiN aıu11 
GRiP • NEZLE• BAŞ •e OIŞ •e bDliln •Ar'"'~ 

derhal ~f'çirir. ,- _ 
fik 

Nafıa Vekaletin~e~• 
9 şubat 939 perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafıa Y tJP' 

içinde Mal?.cme MiidUrlüğii odasmda toplanan malzeme ekıul 
nu:ıda 13000 lira muhammen bedelli 3 adet Regtilatör kapağrl\JIS 
usulf yle eksiltmesi yapılacaktır. tıet 

Eksiltme §artnamesi ve teferrilatı parasız olarak Vekll• 
müdürlüğü·ıden alınabilir. ~ 

Muvakkat teminat (975) l!radır. ~o"!: 
f steklilcrln teklif mektuplanru, muYakkat teminat ve ıa ftt f. 

zılı kanun! vesaik ile birlikte ayni gUn saat 14 de kadar mezlf (~ 
reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
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1939 YIL BAŞINI 
kutlulamağa hazırlanıyor musunuz ? · 

inhisarlar idaresi tarafında.,,_ satılan 

Fransı~ fi atları 
menşelı 
(Müdafaa vergisi dahil) 575 kuruşa indirilmiştir 

_imdiden tedarik ediniz 

Ha n kuvvet şurubu 
·Zaafı umumi, kansızlık, sıraca, kemik 

hastalıklarına şif ai tesirleri çoktur. 
Çocuklar, g nçl r, genç kızlar ve bUyUkler her yaşta istimal edebilir 

~-~-~--------------..ı:l.WUWWLıh..UWWWU .. A .. Vı.A . .L.A.V.JJ.V.V..ı..~ 

:Türkiye pamuklu dokuma ve pamuk ipliği Günün 24 Saatinde 
fabrikaları anonim şirketinden: 

.. 4MUK IPLICI SATIŞI , . 
Kayaeribezfabrikuamalı 12 No. Paketi 415 Kunıt H A S T A 

16 " tt 480 " 
Nazilli bauna füftlcau malı 24 n n 580 n 
Ereğli bez fabrikuı mala 24 ., ,, 580 " 

Fiyatlarla fabrikada lellim p~le aablmaktaclır. 
L 

11 
.~~kli müatehliklerinla rulcarda J'Ullı fürikalara a&ıderecelderi bedelleri mu

~de ihtiyaçtan niahellncle iplik aiparip YeNbllecekleri ve 24 numaradan ince 
•e ınuhtelif maksatlara prayabllecek pamalc fpliii mU.tehliklerinin de ihtipçlanm 
~ayni prtlarla yalma EniU fahrlkuma ..n. edebilecekleri ilin olunur. 

t almz evinizde deill 

Cebinizde bile 

BiPi IJllJlt 

NERVi 
BULUNMALI 

Urbauzluk - Sair •tnlln - Malll 
OlnMlder - Bay ..... - ...... 
.. - Çupmb " dair"- Deri ..... 

Witiia ................ 

iyi eder 

-- Yaıi çıktı --• 
Kadın 

Aşkı 

M. Pre•ı • H. Rifat 

GDotln en aoıa 

... ......_ ...... 

GRiPiN 
K..iılaW a11ee o 

GRIPINı 81tia _..,, - • ._. 
romanı ............ . 
80 KUl'af GRIPINı E. ti.._ ... " .. 

·----------~· ..,...._~·..... 
------ GalPlft: N ..... pip .. ._. 

~,. ........ ........ 
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icabında günde 3 kaşe alınabilir 
Ae•lmll 

Hatta•nın isim ve markaya dikkat 
ti inci sayısı ~ıklı 

MOvezzilerden ar ayınız 

1 AKLI l'Lte.;Hl Ut; SA Kil 1 iZ 

MüSHil ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil tekeridir. Biliimum ee
zanelerde bulunur. 
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radyo 
ayarını 

maklnes 
tutmıyorı 

.. 
RCA radyolara bana silahından emin. olan bir avcı 
kadar emniyet veriyor. Onun için. bir radyo aıa
cağı m vakit R C A markasından başkasını 

hatırımdan bile geçirmem. 

Bir R c A radyosu için verdlCim paraya hiç 
acımam. cünki aldığım makinenin mutlaka o 
k~dret,eki makinelere faik olduğunu bilirim. 

RCA marKasının muhtelif ıamoaıarda ve 
muhtelif şekillerdeki 11 modeli her hangi bir 
zevk ve arzuyu tatmin ' edecek 
kadar ceşitli ve güzeldir. 

Dünyanın en maruf mühendislerinin 
pr:ojeJerile en m üte hassı si şci ıe r elinden 
hakiki ayarlarile cı~artlmış olan R c A ıarın 
eşlerini bulmak kabildeğildir vesselam ...• 

eAOYO 

BOURLA BiRADERLER 
ISTANBUL - ANKARA - İZ MİR 

il C A NIAGARA ı..r>deli 
5 LAMBALr 

Taksitli Fiyat: T. L '130 

R.CA 98 ~ 

8 LAMBALI 

Takaltll Fiyat: T. L. 195 

R. c ,, 9'2 "'*"" 
12 LAMBALI 

Takamı Fiyat: T. L. 330 

R C A 912 K IM6deli 
12 LAM BALI 

Taksitli Fiyah T. L 425 

BiLDiRiLEN 
FiYATLAR 
iSTANBUL 
DAHiLINDE 
1 2 A Y 
TAKSiTLE 
TEDiYE 
iÇiNDiA 

Husllıld•n •n•••lf• 
l•rın R•dıoaudur, 


