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Bir Medeniyet Nasıl Yıkılır ? 
Nerede Neron'lar üstatları Seneque'leri 
susturamadıkları için öldürmeğe kalkarlar
sa orada medeniyet sönmeğe mahkumdur 
~-- -----

~ Yazan : Ahmet Ağaoğlu 

CUMARTESi - IS ŞUBAT 1939 -

HALK GAZETESi 
• 

SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

•taı;ı.. 
•itisiıı· ıre devlet adamlarından !ar kapılarını kapatır. Bir zaman 
'"'hu .. ı U tııu• •oz erine dikkat olun- gelir ilim, fen, san 'at adamları or-

Mebus olmak istiyenlere 

Partinin çok Yerinde ve 
çok musip bir kararı 

'İi • •F 1 Yletııı· •z a zeki olanlara söz tadan kaybolurlar, kabalık, sert-
Öt 'Yeceğiz! • lik ve nihayet vahşet ortalığı kap · 

ııı ecleııber· 'Sele dik• ~ tarihin onune bir lar ve halk üzerine yalnız kaba ve 
'•niyeıı ılip durmaktadır: Me iptidai adamlar tahakkiim etmeğ~ 
~•rı 0,.,er nasıJ sönüp mahvolu Laşlarlar . 
.. lıtaı~ İşte o zaman ya hariçten gelen 
~I •Ytı dur ki tarihi zaman bile bir tekme. ~eyahut dahilde bu 
11rlar: S~·Yrı medeniyet devirleri şartlar içinde çıkması mukadder 
'•ıı;Y•ti Uıneı, - Akad devri me - olan kargaşalıkların sadmesi ile, 
:•d•ııi;et' Greko - Romen devri biitün bina bü~ iik bir velvele ile 

"n dev .1' lCurunu Vusta yeni za- yıkılıp n1ahvolur! 
~·~u ııı:~ 111.•dcniyeti! Tarihi vc•ikalar sayesinde çok 
,~~•tiniıı ~nıyetlerden hiç biri<i iyi bildiğimiz Greko - Romen dev· 
~t. lıiti i ı~arnesi itn1aını değil • riniıı sukutunu hatırlayınız. Yuka· 
iı.~ı alnı, dıgerinden yanıa parça· ı rıdanberi serdettiğiıniz mütalcaJa. 
'.""•I •tı~a da, hiçbirisi diğerini rın kaffesini orada mü~ahcde eder-

11 •.• ırcıııen . . . . 
ı:.oçrtli.i ııştır. Bi18kis biri· s1nız. 

~'ilikten ş, aradan uzun miiddet Vakıa, bu aleme son tekmeyi 
, •ıııeıı h sonra diğeri başlamış ve çok kuvvetli ve knlnl>ı•lık bir 
•en •ıııen . k lıı C•çııı •Ynı merhaleleri ay- avın attı. Cermenler!! 

1\lır. •k ınecburiyetinde kal· Fakat bugünkii medeniyete son 
• Şiltıdi ı.· tekmeyi atnıağa miiheyya başka -
ııı' lıu ltıır lllescle: Nasıl oluvor !arı yok mudur? Distol nehrinden 
d .. ela na:~eniyetler göçüyorlar, Pasifik nmmanma kndor kaçları 
..,~ri Söıı~·oldu da Sümer -Akad saf saf durup bekliyorlar. 
t ddeı u ve &Tadan uzun Maanıafib. Cermenler, inhilal 
.. ııe t'k • 'lt.ırıı ç 1 len sonra Gre . ameliyesinin yardımına koşmasay-
,' de"i· ·~ devri basladı! Ve keza dıbr bile, yine hadise kendi ke.;. 
•ut • son" • %du· 11Yor ve sonrn içinde dine vaki olacaktı. 

lıu ı:ıtınuı d · it S1taıı evrr Jıo~hyor. 
.. 'd•nı. •• .'' nıUtefekkir beşerh-et; 
"'Ubt .•• dii .. .. . . . 
tıı . •lıf " Şundurmekte ıdı n 

11.•tahlar~ ekseriyetle biribirine 
~· .'le ÖbJ karşılanıyorlardı. 
'tiııı • e g ı· ~ili Soıı e 'Yor ki beşer tari-

"'· •tıııelt . ~ayfaları bu miişkülil 
...... •çııı g 
~il• t arz . ayet kıymetli ta • 

•a, •dıyor B b k 
-·· a lot 1. · u • ımdan ., '. a ıta; d 
'~ 6l ve h re evlet adamları· 

a t •••keti · · 
b ''•lir erı çok manıdar 

ı· ~ı.11 ır. 
1tid •t Ver ı . 

tıı 1 • "• ha ' n kı bunlar sözle • 
"e '•keti · •tııı •çıkı 

1 
erınde çok sami- Ahmet Ağaoğlu 

\; t~ler, lt~r =~· Riyaya tenezzül 
'ıı •ıterltıek~ •!erini olduklan gi- .................... ...,.. • ...,.....,.._.,. • .,. ..... ~----~ 

tik "'•I~ ltı ke de beis görmezler. ı ı 1 
lı·~~:li~iııı;: :~enin baş tarafında n g i iz e çisi n in 
~·~i h~ "• hiit~zleri. alınız. Onu E b d • ş f 
•k;k •r tarıd ~. d.unyanın işite- e 1 e e 

ltı,ı 8leıı e 8 •oylıyebilmek için 
.. 'dır ""•la ' h t ' '"~h· Ve Çok samimi Ol- s 0 n 1 1 r a m 1 
k ıt ie· sonra da .. 1 d ... 1 ·ııı.1 .•nde lı k' soy en ıgı ............................................ ~ ............ ,,..,. ...... .-·......,......,. 
tııı; ve . 8 •kalen zekava 

ti <ıl . •ıln>ed'.. . 
\~ tııalıdı 1 •ıtıne tamamen 

~· 1di r. 
oı·ı. ı,.'•kava kı 

ııı._. 1 • >r llıııh· Yınet ,·erilmiyen 
lıııi,a a ''lıhat •ite beşeri hislerde 
'va;ti•ha gibi Şef.kat, tahammül, 

~'lııv ltalktı' hıslerin de yavos 
ı 1 "1t ınnı t . ' t'ııtı. l' ed· . asavvur ediniz. 
ı; din· •nıı ki b 
l ıı, , •ııe "" urada başka-
' •u111 ' •cdaıı 1 }a ar d 

1 
111• hürmet ye. 

~oı; Pılıyor o ayısiyte işkence • 
~~ ayb. ' tardı . 
'ıı e,,, ı zaıtı. •r ıera olunu • 

1 q~deı ltalıaıa. arıda karakterle o 
'•ı •'.\' •'Yor k' d h 1 &dd "•I . d ı " a bir 
~·~ b~dilirlte 1 llDı cezası men • 

1 . 1~• ı. '1• ha.~ bugün kadın -
1•1 ~oy ı ' 8

' 1 h it • ' e1 it uy 1 
8 a ıle kes-

'•ıı, • h" or ar . 
t °'i Ueııııı . • mıtralyözlerle 
<ıı~ ~, ıcra edT 
" iiıı·· lııııı,ak 1 ır, mah • 
., Und eınesiz h k . 

ı.. Vi e kat·ıı er esın 
•ıı,net •er· 

ı... "1tnı asa"" Jcra ediliyor. 
l '' k· ara " ur ediniz ki bü -
~lııı 'tııs d e hunlar "h ATATÜRK'ün şahsan tevc.ciihiine 
k4 aıı, • e ses gı i işlere 
' t i.· ''lır. ,. çıkartma medn •a, >1tie "•rltes . rı 
p •ııı ı. d•lnı . d~rın bir SÜ· 

Qll ~Or lŞ Ve 
k· .' 'ii .lltııakt Yalııız kendi 1 ı• Yl1b adır D" .. 

~~,.. . .,-en bi . uı,unen, ya. 
llo~ı. •h~reı ka; "•Yahut birkaç 

~· ıı,. 1 i hır lıaı nuştır. 
'>ıı •t\i uzıın d 
ı•' loıı ile olah·ı· cvam eder. 
• ' •d b ı •r' A kt , liıı· • i:1>at · çı ır ki 

~ t!ttııı; •rt, so~ .:e~aire ki sırf 
'l>ıv l'eıı· lı so~lıyeb'J · 

__ , 1 a:rat ı ınenın, 

kı 4ıeı~ l'a"aş s" •n, me"lududür 
tıı, r, · oner y · 

•ti.- "'••nııı 1 , avaş yavaş 
"I ı, a ar 

llYlıed ve tavırlar 
er. Dariilfiinun-

mazhar bulunan ve meınJeke(inıiz· 
den hareketinden evvel Ebedi Şe
fimizin tabutunu ziyaret ederek 

son rasin1ei ihtiran11 yapan 
SİR PERSİ LOREN 

Ankara .• 17 (A.A.) - lngilte -
reııiıı Roma Biiyük Elçiliğine ta· 
yin edilmesi ~olayısil~ btı akşam 

A nkaradan aytılacak olaıı Sir Per· 
si Loren bugiin saat 11/15 te li:t • 
nografya müzesine gitmiş ve A -
tatürk'iin tabut11 önünde eğilerek 
Ebedi Şefe l.;ar§ı son rasimei ihti-
1a.1ıı ifa eylemiştir. 

Parti mebus olmak istiyenlere hangi intihap dai
relerinde intihap kabiliyetleri bulunduğunu sordu 

!Mebus olmak istiyenler hakkında 
çok musip ve çok yerinde bir 
tamim gönderen Parti Genel 
Sekreterimiz FİKRİ TÜZER 

Ankara: 17 ( A. A.) - Cümhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreterliğinden 
tebliğ edilmiştir : 

1 - Ünümüzdeki mebus seçiminde Parti 
namına namzet gösterilmek üzere müracaat 
edeceklerin, hangi intihap dairesinden nam
zet gösterilmek istediklerini ve ayrıca hangi 
intihap dairelerinde intıhap kabiliyetleri bu

lunduğunu talepnamelerine sarahaten yaz

maları. 

2 - Şimdiye kadar müracaat edip te bu 
hususları bildirmemiş olanların Genel Sek

reterliğe yeniden gönderecekleri bir mek
tupla bildirmeleri rica olunur. 

il 

İSPANYA HARBİ 
• 

BiTiYOR! 
• 

• 
lngiltere Frankoya mütareke 
için tavassut teklifinde bulundu 
Frankonun teklifi kabul edeceği tahmin ediliyor 

• 
lngiltere Pazartesi Bu takdirde Burgos 

hükfı metini hukukan 
t ~a~t lb~~e~h~ü~~Y~~ et-l 

Londra, 17 ( A.A.) - iyi haber 
alaıı mahfeller, İspanya harbinin 
yakuıda biteceğini teyit etmekte -
dirler Bıı mahfeller, lıafta sonun
dan evvel bir miitareke aktedile -
ceğirıi tahmin eyl2mektedirler. E-
min bir nıeınbadan Ogrenildiğine 

göre, eı· ·elk, ge<'e İnqiltere, her 
şeyden evrel bır ıniitareke akte -
dilntesi, müzakereler tsııasında nıu 
lıasamatın tatil edilmesi ve hiç 
kimsenin fena nıuarııeleye lnantz 
kalnuı11tası §artile yarı. resnıi bir 
tavassutta bulıınmağı teklif etmi§· 

tir. 
Bu şartlar, dün akşam Lord Ha

lifaks ve İspanya maslahatgüzarı 
arasında yapılan iki müli'ıkattan 

! sonra Burgos hükümcti nezdinde
ki İngiliz ajanına telgrafla bildi -

rilmiştir. Ayni zamanda Sir Geor
ge Mounsey, General Franko'nun 
Londradaki mümessili Dük d'Alba 
ile de görüşmüş ve Dük'ün bu mü
lakattan memnun göründüğü mü
şahade edilmiştir. 

Bütün müzakerele,· şimdi Cüm
huriyetçiler lehind~ blr mütareke 
akdi meselesi üzerinde temerküz 

etmektedir .. 
Siyasi mahfellerde Frankonun 

uzlaştırıcı bir harekette bulunaca
ğı ümit edilmektedir. 

Söylendiğine göre müzakereler 
iyi bir şekilde neticelendiği tak -
dirde İngiltere. Pazartesi günü 
Frankoyu hukukan tanıyacaktır 

lnı:iliz Hariciye Nazırı 

HALİFAKS 

J 

memiştir. 

Lord Halifaks ,buguı; dominyon-
ların mümessi!ler•le görüşerek 
mütalealarını soracaktır. 

Azananın 
3 şartı 
Paris, 17 (A.A.) - Cümhunyet

çi İspanya mahfellerınde söylendi
ğine göre Azana, bazı İngiliz ·ah
siyetleri \'asıtasile aşağıdaki üç 
şarta müsteniden General Franko
ya tekliflerde bulunmuştur: 

1 - Ecnebi kıt'alarının geri a
lınması. 

j 2 - Mukabelebilmisil tedbirle _ 
'ri ittihaz edilmemesi 

' 
3 - İspanyol miJ!eti mukadde • 

roh hakkında karar \'erirken her 
riirlü ecnebi nüfuzıından azade 
bulunması. 

Ayni mahfeller, Medrid hükü -
metinin veya Cümhuriyet ordusu
nun Başkumandanı Miaja'nın 

Franko ile mütareke akdi için mü
~akereye girişmesi ihtimali oldu • 
ğunu ilave eylemektedir. 

Delvayo, Reisicümhurun Mad -
rid'e avdet etmesi liızımgeldiğinc 

dair İspanyol kabinesi tarafından 
dün verilen karardan Azana'yı ha-

FRANKO'ya tıç şartla mütareke 

. berdar etmiştir, Fakat Azana , Mad 
rid'e dönmek istememektedir. Mu
maileyh harbin nihayet bulması 

için sarfettiği gayretler hakkındc 
te'kllf eden AZANA DPlvıı.,·o'rn mah1mat vermiştil' 

• 

----
--· --=---· 

CAC.ALOC.LU NURUOSMANİYE No. 5.( 

TELEFON: 23300 - İSTANBUL 

1 BALKAN KONSEYi TOPLANTISI 1 

Hariciye Vekili dün 
geldi, bugün gidiyor 
Vekil bu akşamki ekspresle 
Bükreşe hareket edecektir 

Hariciye Vekilimiz dün Haydarpaşa ı:annda büyük bir 
kalabalık tarafından karşılandı 

20 Şubatta Bükreş•o toplanacak\ Karşılıyanlar arasında Vali Dr. 
olan Balkan antantı daimi konseyi Liıtfi Kırdar, General Halis Bı -
içtimaına iştirak edecek olan Ha- yıktay, General Osman Tufan, 
riciye Vekilimiz Şükr\i Saracoğlu Emniyet Müdürü Sadrettin Aka, 
refikasile beraber, eksprese bağ - Müddeiumumi Hikmet Onat, Bal
lanan hususi bir vagon.a dün şeh- kan antantına mensup devletlerin 
rimıze gelmiş ve kalabalı1" bir kar- şehrimizdeki Baş Konsolosları, 

şılayıcı kütlesi tarafından istikbal Vilayet, Belediye erkanı, ecnebi 
edilmiştir. (Arkası 3 iiPcii aayfe<Wl 

A. C. 23 Bulgar takımı bugün 

ilk maçını Şişli takımı ile yapıyor 

Hu!gar futbolcUlerı dUn 8ırkecıde k< r .>ııanaııar 
' 

Bulgar A. C. 23 Fütbol takımı dün sabah şehrimize geldi. 14 ki 
şil k hır kafiled~n mülesckkcl olan Bulgaı futbolcüle·i bugün ılk 
macların• Şi;lı takımı ile sa~t 15 de Taksım stadında yapacaklar
dır 

Gayesine varamamış bir müessese 
Bir halk sandığı teşkil ettik. Mak.at küçiik esnafın para darlı· 

ğını küçük yardımlarla, daha doirnsu ikrazlarla gidermekti. Bu san· 
dık esnafa üç aylık bir müddetle 450 lirala kadar para ikra, ede
cekti. Yine de edecektir. Fakat buna imkan bulamıyor: çiinkli l"·n
disine müracaat eden hemen hemen yok gibidir. Neden? 

Küçük esnaf arasında 450 liraya muhtaç olan yok mu? Bilaki ... 
Tahmin edebiliriz ki küçük esnaf arasmda bu kiiçük krediye k;ır~ı 
müstağni bulunabilecek olan yoktur. Fakat "'velii kredi ıniidd,,.i. 
nin darlığı, sonra kredi için istenen teminat esnafı teşebhüsteo 
bile alıkoyuyor. 

Hem müddet, hem teminat sandığın hakkıdır. Sandık sermaye· 
sini kediye yükletmek istemez. Esnaf 11lncağı parayı üç ayda öde· 
mekten bir de kefil bulmaktan korkuyorsa o da haklıdır. O halde 
bu sandığa ne lüzum verdıT 

Neden bu sandığı tesis ederken asıl ve tek maksada karsı bu 
kadar gafil davrandık? 

Bu sualleri sormıyalım, fakat halk sandığı için biı· te>İs gayesi 
bulmak liiz»n .•• 

KEMALiST 
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ADLiYEDE Sehiı• Haberleri • 
HERGÜN 

SULH Se hi r Meseleterı • 
Açık film gösterenler 

dün tevkif edildi 
Bu filmin Fransadaki gizli stüdyolordan 
birinde yapılmış olduğu tesbit olundu 

Sirkecide Kemal sinemasında' tan soora müddeiumumi iddiasını 
g::dıce açık ve müstehcen bir film söylemiştir. 

gösterilirken zabıta memurları ta- Müddeiumumi suçlunun ceza 
rafından meşhut suç zaptı yapıldı- kanununun 188 inci maddesine gö
ğı yazılmıştı. re cezalandırılmasını, ayrıca hare-

Bu suçtan dolayı adliyeye veril- ketinin piyasada ve memleket iç 
miş olan sinemanın idare müdürü ticaret emniyeti üzerindeki fena 
Pertev ve makinist Alber hak - tesirinin de şiddet sebebi olarak 
kındaki tahkikat sırasında filmin gözönünde bulundurulmasını is -
Birinci Sulh Ceza hakimi Reşidin !emiştir. Muhakeme müdafaa ve 
riyasetinde bir vukuf ehli tara - karar için başka güne bırakılmış
fından görülmesine lüzum hasıl tır. 
olmuştur. Kayıntaba sını döven genç 

mahkom oldu 
Ehli vukuf bu filmi sinemaya 

giderek görmüş ve baştanbaşa a-
çık ve müstehcen sahnelerden iba
ret olduğunu tesbit etmiştir. 

Pertev ve Alber dün Birinci 
Sulh Ceza mahkemesinde sorguya 
çekilmişlerdir. 

Yapılan tahkikat neticesinde bu 
filmin Fransadaki ·gizli stüdyolar
dan birinde yapıldığı, 300 metre 
uzunluğunda olduğu anlaşılmıştır. 

Hadise gecesi sinemada bulunan 
15 seyircinin ifadeleri alınmış ve 
bunlar 35 şer kuruş mukabilinde 
bu filmi görmek için sinemaya a
lındıklarını söylemişlerdir. 

Sinema müdürü Pertev mahke
mede şunları söylemiştir: 

Kayınbabasını döven Kadri a -
dında bir genç dün üçüncü sulh 
ceza mahkemesinde muhakeme e
dilmiş ve suçu sabit gfüülerek bir 
ay hapse mahklım edilmiş ve der
hal tevkif olunmuştur. 

Dövuşmen·n sıınu 
Kapalıçarşıda terlikçi Sacit ve 

Sezai meslek rekabeti yüzünden 
kavga etmişler ve biribirlerine to
puklu terliklerle hüc1.4m ederek 
başlarını yarmışlardır. 

Dün üçüncü sulh ~ezada muha
keme edilen iki meslektaş birer 
ay hapse mahkum edılmişlerdir. 

İşlerine geç 
gelen memurlar 

Şehir meclisi 
dün de t<>plandı 

Yeni İnşaat talimat
namesi konuşuldu 

Şehir Meclisi dün mutat lçtima
ını yapmış ve birçok meseleleri 
müzakere etmiştir. 

Bunlar sırasile şunlardır: 
1 - Müruru zamana uğrıyan 

mektep ve yol vergilerinin terkini 
hakkındaki teklif ile karnesiz 
nakil vasıtalarını idare edenler • 
den alınacak para cezasının mik -
darı ve boş arsaların ana cadde -
!ere bakan cephelerinin duvarla 
çevrilmesi hakkındak: teklifler 
Kavanin Encümenine havale edil-
miştir. • 

2 - Rumelihisarındaki Kayalar 
mevkiindeki metruk mezarlığın 

bahçe halice ifrağı ile Sarıyer ka
zasında bazı sokak isimlerinin de • 
ğiştirilme ve vapurlara komanya 
veren tüccarlara tenzilatlı buz ve
rilmesi hakkındaki teklifler Mül
kiye Encümenine verılmiştir. 

3 - Kadıköy Su Şirketinden Be
lediyenin alacağı olan 238 altın 

lira ile Fatih Tahsil Şubesi dahi -
tinde müruru zamana uğrıyan 205 
liranın terkini kabul edilmiş ve ge
çen celsede münakaşaları mucip 
olan Taksimde Çöplükçcşme soka
ğının isminin Eskiçe~me olarak 
değiştirilmesi muvafık bulunmuş
tur. 

Sa ti enin iki 
binası alınıyor 

Elektrik idaresi is
timlak kararı aldı 

100 bin liraya Elektrik İşleri U
mum Müdüri. ' tarafından istim
lak edilmek ü.ere iken Denizban
ka (250) bin liraya satılan ve u
zun zaman günün meselesi halin -
de muhtelif dedikodulara sebep o
lan Satie Şirketinin ~'ındıklıdaki 
binası işi mahkemeye intikal et • 

miştir. 

Davayı Satie Şirketi aleyhine 
olmak üzere Denizbank açmıştır. 
Denizbank davaya sebep olarak 
Satie Şirketinin satılık binasına 

diğer bir devlet dairesınio talip 
çıkmış olmasına rağmeri bu husu
su ketmetmesi ve bazı ma!Cımatı 
yanlış olarak Denizbanka verme -
sini göstermektedir. 
Diğer taraftan Satie Şirketinin 

Beyazıttaki Elektrik Evi ıle Ayaz
paşadaki Elektrik Sergisi binası

nın istimlıiki için Elektrik İşleri 

Umum Müdürlüğü teşebbüslere 
geçmiş, ilk iş olarak Belediye İs • 
timl'ık Komisyonuna müracaatle 
bu binaların istimlaki için icap e
den kararı almıştır. 

Satie Şirketinin bu binaları Fın
dıklıdaki bina gibi el altından sa
tamaması için de ayrıca tedbir a
lınmıştır. 

----o----
Şehirde yapılacak binaların ta- · v h l d 

bi olacağı şeraite dair olan tali - apur e asın a 
matnamenin müzakeresi çok uzun 
sürmüş ve neticede maddelerden çocuk bulundu 
üçünün tekrar görüş~lmesi için 
gelecek celseye tehir edilmiştir. 

Meclis Salı günü toplanacaktır,. 

-·--o----

- Bu filmi 6 ay kadar evvel Be

yoğlunda birisinden 30 liraya al • 
dım. Evde idi. Ne olduğunu bilmi
yordum. Bunu anlamak için o ge
ce Alberle filmi evden aldırttım. 

Gösterdim. Zaten film başlayınca 
ben de dışarı çıkmıştım. Biraz son
ra polislerin geldiğini gördüm. Me
ğer bu filmin açık sahneleri var

Belediyede maaşların- ViLAYET 

Kadıköyden çocuğu 
ile vapura binen 

kadın aranıyor 

mış. 

dan ceza kesilecek 
Belediyede ücretle çalışan me -

murlar hakkında verilen inzibati 
cezaların Dahiliye Vekaletine bil-

Hakim Reşit, Perteve mahlnetini 
ve ne olduğunu bilmediği bir film 
parçasını 30 lira verip te nasıl ala-

dirilmemesi hakkında Vekaletin bileceğini sormuş, Pertev buna 
cevap vermem~tir . v~rdiği emri yazmıştık. Bu ~ Da

hıliye Vekaletini alakadar etme -
Bundan sonra dinlenen Alber ise mektedir. 

kendisinin makinist olduğunu, ve-

Vali, hali teftiş etti 

Sulhll tanır mısınız? .• Eski 
dünyanın bu beyaz kanatlı 

perisini? .. Unuttun uzsa, ıaı

mam: •P eri• kellme1i de U• 
mumi Harbin şehitlerinden 

biridir. O gündenberi, edebi
yat dünyasında adım anan 
yok .. 

Kalemlerin yabancısı bu 
eski zaman güzelini, fırçalar 

hiç tanımaz: Harp sonu res
samı, tüy kanat değil, çelik 
kanat çiziyor! 

Fakat, mcrhm perinin tem
sil ettiği mefhum uğruna, ha
la varını yoğunu feda eden 
edene! 

İhtiyar Çemherlayn, da -
marlaTının yı-şına rağmen, 

Londradan Münibe tayyare 
ile gitti: Onun için! 

Çekoslovakya, Almanya -
nın iştihasma bir lokma oldu: 
Onun için! 

Avusturya, coğrafya kitap
larının 1940 baskısında bu -
lunmıvacaktır: Onun için! 

İngilterenin bir yıllık si -
lilılanma m · rofı, İtalyanıil 
iki yıllık bütçesini geçmiş: 
Onun için! 

Amerikada haykıran Ruz -
vc1tin sesi, Avrupada akisler 
yapıyor: Onun için! 

Krallar kralı Haile Selase
nin elinde, saltanattan yalnız 
Lir şemsiye kaldı: Onun için! 

Hayli zamandır, haftalık 

bir Fransız gazetesi, Büyük 
! Harbe ait fotoğraflar bası -

yor: Yanan beldeler, yıkılan 
şehirler, bPtan zırhlılar, dü -
şen tayyareler, ağlıyan anne
ler, siyahlar giymiş tazeler, 
boynu bükük çocuklar ... 

Bu Fransız gazetesi de n~
ri;vatındaki maksadı açıkça 

söylüyor: Onun için! 
Öyle sanıyorum ki, dünya 

matbuatı, eğer Büy(ik harp -
ten sonra, hep bu Fransız gu
zctesi gibi çalışsaydı, beşeri -
yet in müşterek sevgilisi sulh, 
şimdi her tauftan üzerine 
çevrilen silahlar karşısında, 
kırık kanatlarile çırpınıp dur
mazdı. 

Yu•ul Zly• ORTAÇ 

Vali dairelere mühiJll 
bir tamim gönderdi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~____,., 

Daireler arasında gönderilen evraka 
muayyen müddet içinde cevap alınına· 

yınca lakayıt kalınmıyacak ve böylece 
halkın işleri sür'atle intaç edilecek 

Vali ve Belediye Reisinin yap -
mış olduğu tetkikler neticesinde 
dairelerde umumi işlerin çok ya -
vaş yürüdüğü, muamelelerin çok 
geç intaç ediİdlği ve kırtasiyecilik 
yapıldığı anlaşılmıştır. 

Lutfi Kırdar bunun önüne ge -
çilmcsi için dün alakadarlara şu 
tamimi göndermiştir: 
•- Belediye teşkilatının çalış -

ma tarzında umumi randımanı 

haddi asgariye düşüren bir nokta 
üzerinde mesai arkadaşlarımın e -

mazsa Belediyede bnıine geç• i 
sini istihdaf eden bu tamiıll' 
bütün alakadarlara gönderilJll 
tir. 

1 Bu hususta memurlara 0 ' 

kadar halka da bir vazife dii1-' 
tedir. İşinin geciktiğini görcP ~ 
vatandaş derhal ait olan daire 
dürüne işinin zamanında ysP 
dığını haber vermelidır. _ IJ 

Vali ile beraber bu tamıJll 
büyük kontrol vazifesini go 
bizce halle• ır. 

hemmiyetle nazarı dikkatini cel - ,..... _____ ..................... _...,..,w-

bederim. KÜÇÜK HABERl.t;~ 
Müdüriyctlerden herhangi biri- • • _,/ 

sine verilen bir işin alakası dolayı-
sile bir cihetinin istifaarı, tavzihi * Arazi tahrir komisyon1" 
veya mütaleasının alınması vesı- az çalıştıkları ve aylık mesı' 

nin 25 evrak ı b;le bulmadığı !esile diğer bir müdüriyete sevke-
dilmesi ve bundan sonra da cevap rı dikkati cclbetmiş ve bO~ 
vurudüne intizar edilmesidir. Bu- dün işleri günü gününe çık3 

nun iş üzerindeki alakayı ne ka - !arı için emir verilmiştir. 
dar gevşettiği ve zamandan ne * Birkaç gündenberi p,rı~f 

da bulunan Tıp Fakültesi l'· 
mühim bir israfa yol açtığı mey- ~ıo 

sörlerinden Doktor Akil 
dandadır. Bu itiyadın behemehal j)ı> 

1 

dün şehrimize dönmüs ve 
önüne geçilmelidir. Işın esas ma- sitedeki derslerine bn;ıaıııııt 
hiyeti hangi müdüriyete ait ise * Akademiye ait işler utf 
badema bu müdüriyet evrakı di - 10 

Vekaletle temaslarda bU 
ğer bır müdürlüğe göndermekle bO 

üzere Ankaraya gitmiş l 
kendi vazifesini bitirmiş telakki · ~ 

Güzel San'atlar Akademisı 
ctmiyecektir. rü Bürhan Toprak dı.in şe~ı 

Her daire devamlı ve ciddi bir dönmüştür. 
fikir ve taassupla nihai cevabı ge- * Vali ve Belediye Reisi ~1 ı tırtmekle ve işi intaç etmekle mü- Lutfi Kırdar bugün saat 17 ~ 
kelleftir. Bu gibi ahvalde cevap li konağında umumi meclıS I· 

vermekte gecikerek işi teahhüre rına ve eşlerine bir çay ziysfe 
sevkeden memura olduğu kadar recektir. ._, 
yazıp bilahare arkasını aramıyan, * Maarif İnzibat J{oJ1l~ 
zamanında cevap almayınca der - dün Vali Muavini Hüdai J<ır. 
hal teşebbüse geçmiyen şeflerin banın başkanlığında ve M•'~ı 
de mes'ul tutulacaklarını ehemmi- dürü Tevfik Kutun ı§tir•~ ıı 
yetle tamim ederim•. toplantı yapmış ve sekiz "1

1 

rilen ve emredilen her filmi gös _ 1 Vali ve Belediye Reisi dün ala • 
termek vazifesi bulunduğunu söy- kadarlara bir tamim yaparak, de-

l · filmi h' t' 1 bil vamsız olan veya vazifeden erken 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Llıtfi Kırdar dün İstanbul halini 
teftiş etmiştir. Vali şimdiki halin 
daha randımanlı çalışabilmesi et -
rafında alakadarları dinlemiş ve 
bilhassa buraya yeniden ilavesi 
düşünülen kısımların etüdünü yap 
mıştır. 

Dün akşam Kadıköydeo Köprü
ye 19.45 seferini yapmakta olan 
.Kadıköy. vapurunur. helasında 

bir çocuk bulunmuştur. Yolcular· 
dan biri yüz numaray~ girdiği sı
rada helanın taşları üzerine bıra • 
kılmış bir paket görmüş ve merak 
ed~rek açmıştır.. Yolcu paketin 
içinde birkaç günlük bir çocuk 
görünce şaşırmış ve derhal gidip 

BELEDiYE kamarota haber vermıştir. Kama· 

Valinin bu mühim ve hakikaten zerinde konuşarak 11 !11~ 
büyük dertlerimizden birine do - muhtelif inzibati cezalar 1 

Çocuk Esirgeme Kurumu kunan ve kırtasiyeciliğin hiç 01 - tir. 
eınış ve n ma ıye ın me-
dı-ğ' .. 1• t . t' kaçan memurların maaşlarından 

ını ı .. ve e mış ır. . 
kesılmesi hakkında şube müdur -

Hakim Pertevle Alberin tevkif-
lerine salahiyet verdiğini bildir -

!erine karar vermiş ve muhake • 
melerinin yapılması için evrakı miştir. Bu yüzden yevmiyesi kesi

lenlerin bir listesi muntazam cedmüddeiumumiliğe iade etmiştir. 
• • veller halinde belediye zat işleri -

Şantaj davası sona erdı ne gönderilecek ve memurların 
Lı'.ltfl adında bir adamın vergi ı •icillerioe işaret edilecektir. 

kaçakçılığı yaptıklarının ihbar e- ---4'<>----
dileceği tehdidile Orozdibak mü - Bir yankesici mahkOm oldu 
essesesinden 2500 lira alırken ya
kalandığını yazmıştık. 

Dün asliye dördüncü cezada 
Lütfinin muhakemesine d~vanı edıl 
miştir. Şahit olarak celbedilme -
sine lüzum görülen Maliye Mü • 

fettişi Şakir hakkında Defterdar -
lığın verdiği cevap vkunmuştur. 
Bunda, bu namda bir maliye mü
fettişi bulunmadığı bildiriliyor -
du. 

Şahitlerin dinlenmesinden sar -
fınazar edilmesi kararlaştırıldık -

Sabıkalı Hayati adında bir yan
kesici tramvayda Sabri adında bi
rinin 7 lirasını çaldığından dün 

asliye dördüncü cezada muhake -
me edilmiş ve bir sene 2 ay hapse 
mahkum. edilmiştir. 

Hakla ile fala bakarken 
Topkapt haricinde oturan Emi -

ne dün Langada bir yapıda çalı -
şan amele Yusufun bakla ile falı
na bakarken yakalanarak Adliye
ye verilmiştir. 

_ rot helanın taşları üzerine bırakıl-

Esnaf sıkı kontrol edilecek I mış oıan bu bir hatıa:.:k çocuğu 
b ·ı 1 almış ve vapur Köprı.iye yanaşır 

Son günlerde pislikten ve ı - yanaşmaz polise teslim etmiştir. 
hassa esnafın kontrol edilmeme -
sinden dolayı vukubl.llan şikayet- Çocuk evvela bir yün kazak ü -

zerine s· rılırıtş sonra da üzeri ga
zete ile örtülmü~ bir halde bulu -
nuyordu. Celbedilen imdadt sıhhi 
otomobilile metruk yavru. Sişli 

çocuk hastanesıne kaldırılmıştır. 

Çocuğu !erkeden kadın zabıtaca 

!er nazarı dikkati celbetmiştir. 

Dün bütün belediye zabıtası me -
murlarına elde mevcut talimatna· 

menin bütün hükümlerinin istis • 
nasız ve ehemmiyetle tatbik edil
mesi emredilmiştir. 

Yeniden ihale edilen yollar 
Evvelki gün tamir ve in~a için 

müteahhide havale cdılmiş olan 
yollara ilaveten dün de 26 bin li -
raiık ihale yapılmıştır. 

Dün ihale edilmiş ola'\-ı yollar 
şunlardır: Küçükpazarda İğdiç, Üs 
küdarda Ferah sokakları, Üskü • 
dar - Şile yolu, Cihangirde Yeni
yuva ve Havyar sokakları. Bu son 
iki sokak as!alt olarak yapılacak -
tır 

aranmaktadır. -·--MAARiF 

Maarif Şurasına hazı rlıklar 
Maar:f Şüra;;ına haZ> rlık olmak 

üzere orta mektep müdürleri dün 
tekrer Akşam Kız sanat mektebin
de toplanarak görüşmüşlerdir. Ö
nümüzdeki Çarşambadan sonra 
maarifte kat'i ve son bir toplantı 
yapılaNık Vekalete gönderilerek 
rapor teshil olunacaktır. 

EminönU kazasının faaliyeti 1 . . . ·Jel 
.Ç°.cuk Esirgeme Kurum~ Emi - Garsonlar ıdare heyetını seçtı 

nonu kazası ve beş nahıyesınin 938 
senesinde yaptığı yardımlar şun • 
!ardır: 

. 2628 çocuğa takım elbise (palto, 
manto, kasket, elbise, ayakkabı, 

çorap) 200 çocuğa erzak, yiyecek 
ve mektep levazımatı tevzi etmiş, 
75 ana süt damlasına gönderilerek 
süt verdirilmiş, hasta çocuklar mu
ayene ettirilerek ilaçları kurumu
muz tarafından tem in edılmiş, Ço
cuk kütüphanesine yeniden 460 

kitap alınmış ve bu hususlar için 
8038.84 lira serfedilmiştir. 

Kütüphaneye bir sene zarfında 

13567 çocuk devam etmiş. birçok' 
konferanslar dinlemiş, istedikleri 
kitapları evlerine götürerek istifa
de etmişlerdir. Dizdariyedeki çocuk 
parkında mekteplerin tatili esna -
sında çocuklar muhtelif eğlence -
!erle eğlendirilmişlerdir. 

·p 
Esnaf cemıyetleri topıaouıarın a devem olunmaktadır. ~ 

1>onlar cemiyeti toplanmış ve mesleklerine dair birçok teaı•0 

bulunduktan sonra yeni idare heyetini seçmiştir. ResminJİ' 
!arı reyler ini Jmllanırken &österınektedir. 

:=:..=================================================================================================================~~; 
derdim? olsa, on para sarf etmeyin. Onların ı - Onlara ne kadar tab3~ 

1
r 
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Oraya gidecektim, Gitmekliğim 

lazımdı. Gaflet veya sersem
likle değil, sarhoşlukla imzalay ıp 

verdiğim fotoğrafımı ellerinden a
lacaktım. Onlar, imzalı fotoğrafı· 

mı herkese göstererek beni rezil 
mczler de ... Fakat. siz, her yerde - Siz, kendi ınevkiinizin, değe- ediyorlardı. 
acınacak mevk'ie gelebilirsiniz; rinizin farkında değilsıniz. Halbu- Acele giyinip aşağıya indim. Ze· 
yalnız, orada değil. Onlara, neye ki, etrafta, sizi, sizden daha iyi bi- ki Mahir, hemen toparlandı: 
bu kadar fırsat verdir.iz. Sizi on - liyorlar. Öyle evler için, sizin gibi - Gidelim .. 
!ar, ellerinde, bir atu gibi kullanı- bir ahbap, bir dost, hem bir av, Yolda bir otomobil çevirmiştik. 
yorlar. hem bir avantaj. Buncian başka ... Zeki Mahir, titrek bir sesle: 

- Nasıl atu? Birdenbire doğruldu. - Size, nasıl teşekkür edeceği-
Dudak ucuyle gü.ldü: - Giyininiz, çıkalım. mi bilmiyorum .. dedi. Siz, cidden 
- Siz, kumar da oynamıyorsu - Gayriihtiyari ayağa kalkmıştım: iyj insansınız! Fakat, size, bu min-

nıız. Atu, as; bunlar kumar tabir- - Nereye g:diyoruz? netimi ödiyeceğim. 
ler:dir. Koz, birli demek- Bunlar O, dik sesle, emreder gibi tekrar Fazla konu.ımadık. Araba, Behi· 
da sızin için manalı sözler değil- ~ttı: ce'nin evi önünde durunca, Zeki 
dır amma, yine azıcık kulak dol- - Giyininiz, çıkalıııı. Sizi, gün- Mahir atladı, taksinin hesabını 
guııluğunuz vardır. Sizi, ellerinde, ierdenberi kapandığınız bu hava _ verdı. 
bir koz gibi oynamak istiyorlar. dan kurtarmak isti"orun1. s k k k d ı b · 

ler: 

, o a apısı, a ıa iz zilı çalma. 
Oturduğu~ Y:,rde eriyordum: O kadar kat'iyetlc söylüyordu ki dan açılmıştı. Behice ile Ferdane, 
- Ne gıbı koz· kurulu otomatlar gibi ayağa kalk- bizi güleryüzle karşıladılar. 
Zeki Mahir, artık, acıyarak bak- tım, usulca odadan çıktım. _ Ayağınıza sıcak su mu döke-

mıyordu; daha samimiydi Bir tek ~ey dı.işünüyordum: Bu hm, soğuk su mu? 

- Evimize, Sıtkı Tahır Beye • kadınlar, niye benimle uğraşıyor- _ Bu kadar da vefasızlık olur 
fendi geliyor, diyorlar. !ar? mu, beyefendi? 

Onların taklidini yaparak göğ - Onları, hakikaten sevebileceği- Zeki Mahir'le daha laübalt idl-
sünü geriyordu: mi umuyorlar mıvdı? 

- Sana, pes, dedik, Zeki Bey. 
- O, ne eski kurttur o! 
Benim lakırdı söylememe vakit 

bırakmıyorlar, biribirlerioin ağız

larından kaparak konuşuyorlardı. 

Bu, bir teviye, acele konuşuş, giz
lenmek istenen bir heyecanın ö • 
nüne geçilemiyen tezahür lerinden
di. Ayni heyecan havasına kapıl · 

maktan kendimi alamıyordum. 

Bu, gülünç bir şeydi. Fakat, gü
lünç olduğunu bildiğim halde, si· 
nirlerimi idare edemiyordum. 

Zeki Mahir, beoi, gözucile tet. 
kik ediyordu; meze, ekmek, su ge
tirmek için Behice'nin, Ferdane -

nin odadan çıktıkları bir sırada, 
bana yaklaştı, sesini yavaşlattı: 

Boş gözler le bakışıma gülüyor- para membaları kurumaz. Onlar,, derseniz, o kadar çok kazsP ıJ' 
du : size tutkun oldukları için, böyle Bunların ellerinde piyasaP a 

- Siz, zenginliğinize, bekarlığı- kuzu gibi duruyorlar. Eğer vazı- güzel kadınları vardır. rfe.
1 

f 
'1Za rağmen, bu alemlerin yaban- yet, başka türlü olsaydı, O zaman İstediğimi anladınız mı? s;j• 
cısıs_ınız. P.ısır. ık durmıya gelmez. görürdünüz. cırlar mıydı? Sıkı- ça teklif ediniz. Önce, bel pi 
V t h k ı k B edecekleridr. Bcllci, bunu 9' azıye e a. ı~ 0 aca sınız. ura- lırlar mıydı? Onların ellerine dü- d ı r· 
da, yalnız, sızın buyruğunuz geçe· şenlere Allah acısın... rine hakaret sayacaklar rrl"ı: 
cek. Dişlerini gıcırdatıyordu. S de ağlıyacaklardır. Hiç aıcl;ıf 

G .. ı b ı d ağ Bunların hepsi yapmacık. " u me!l'~ ça 3 ıyor um: yumruğunu havada savurdu: ı>"-
- Ne hakla? ellerinden kaçırmamak t 

- Ben bilirim ... Onları, ben bili- ı ak! d tğ• ' Önümde durdu, iki yumruğunu şeye razı o ac ar ır. 
rim ... Onlar, kimleri yere vurmıı- b'li - h gu"JiiPç beline dayadı: yapa ı rsenız, em ılıP 

- Onlar, n e hakla sizi seviyo mışlardır, kimleri? tan, hem de boşuna sık JJif r 
!ar? Başını salladı, bir kadehe rakı mekten kurtulursunuz. ~-1~ 

Bu garip mantık karşısında, büs doldurdu, içti: deneyin, bana hak vereC~erJ 
bütün sers@mlemiştim: - Vurunuz, kırınız, küfrediniz. İçtiğim üç kadeh rak1•. 'iP J 

Anlıyorum, tabiatinizde yok. Fa. etlendirmişti. Zeki M'.al11r,,0rJI - Neler söylüyorsur.uz? ·oı' 
kat, yine elinizden geldiği kadarı- dıncı sözleri, hoşuma gı · 

O, hiç istifini bozmadan devam ç · ı ~ 
nı yapın. ün!.."\i, on ar, ancak bu - Nasıl deniyeyim? y·ı···' etti: .. 

- Evet, ne hakla? Sizi, gülünç 
etmeğe, ne hakları var? Çocukça 

- Nafile. inkar etmeğe falan hareket ediyorsunuz. 

kalkmayın. Sıkılıyorsunuz, Uzülü- _ Mecelıi, ne gibi? 

- Niye sıkılıyorsunuz? Niye 
kendinizi boşlına üzüyorsunuz? 

Bana, söz söyletmiyordu: 
dilden anlarlar. _ Bunu da merak etıııe rııV 

- Benim, onlarla geçinmeğe nı· açarım. Onlar bahsi k•P
3 S· 

• • af11· 
yetım yok ki... terler. Ben, tabii aldırıtl .Jı 

N l k€" -- eden? On arla, hoş geçinir- ısrar edin; artık sonu. ,1e~ 
yorsunuz. Niye? Bu kadınların, i- - Ne gibisi var mı, a beyim? 
kisi de, size tutkun. Vaziyetten ni- Rakı için, meze için, yemek için, 

çin istifade etmiyorsunuz? cüzdanınızı çıkarıp demet demet 
Ne demek istiyordu? Onların be- para veriyorsunuz. Bırakınız, on

ni sevmelerinden nasıl istifade e- lar alsınlar. Siz, milyonunuz da 

seniz, daha doğrusu, onların dilile den yürür. Yalnız, siz g~~p· 
konuşursanız, ne ziyan edersiniz? mayın. Dik ve serbest 0 

Buraya gelin, ve geldiğiniz zaman Gülüyordum: ai 
da kafa tutun. Ve işin, en can ala- - Bir tatsızlık çıkma•· I 
cak tarafına geliyorum... - Ne münasebet![ .. ~ 

Eğildi, kulağıma fısıldadı: 



; 
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Yapı Kooperatifleri Franko ltalyan 
nUfuzu istemiyor • 

ltalya İspanyadan 
oş dönecek 

eli: Kanunlarımız 
ı Hatayın Kanunları 

INGILIZLERIN 
SILAHLANMASI Ankarada bir Bahçeli Evler Ya

pı kooperatifi vardır. Bu koopera
tifin teşkilatından, gayelerinden 
istifade ederek Tarsusta da böyle 

bir kooperatif kurulması için te- A 1 m an 1ar 1 n pek 
şebbiisler yapılmış, Tarsus Tica -

r~t Odasın~a .bt~ maksa.dla bir iç·ıhoşlarına gitmedi 

Londra, l 7 (A.A.) Evening 
Standart gazetesinın diplo -
malik muhabiri yazıyor: 

Roma'dan alınan haberlere 
göre, General Franko, İspan
yanın her türlü ) abancı te
sirden azade ve m iıstakil bu
lunduğunu dünyaya ispat et
mek içın. halen İtalyaya kar
şı olan borçlarını odcmekte
dir. Romadak. na" onalıst İs
panya Büyük EL;il "'• italyar 
hüklımctine mıihim mıkdar

da para vermektedir. Bu tev
diat ile, İtalya - Frankıst İs-

JAPONYA VE 
INGILTERE 

Japonyaya se r t 

ihtarlar 

-----
., T agmis,, e göre İtalyanlar 
inkisarı hayale uğradılar 

bahsinde l.ondra, 17 <A.A.) - Times ~- Frankoyu tanımak 
zc ~sın· R . ın . ın oma muhabıri, clndor- Başvekil halen kabineden tam sa-
l ~zıone Diplomatica• nın faşist lıihiyet alm!ştır. Fakat şımdi bu 
eıYone ı · · ·· db ı· İ ·ı· ·ı d r erı Italyaya geri gon - te iri par amcnto ve ngı ız mı -
F::tııek kararını bizzat General leti huzurunda ?aklı g~stermek i
li"" nkonun alacağını bildiren teb-1 çin İspanyada hadıselerın ınkışa!ı-
gınden bahsederken diyor ki: nı beklemektedir. Kabinenin fik

Bu garip vesikanın bir iki nok • rine göre eğer demokratik millet -

r
ta
1
_ sı tebarüz ettirilme.\e değer. Bi- !er Cümhuriyetçilere karşı bitaraf 
ncı n k bir adalet gösterileceğine kani bu-

la 0 ta, bu tebliğin, son zaman 
k tda İtalyan gazetelerinin Frau _ lunurlarsa Frankoyu tanımağa 
L ova karşı Fransız _ İngiliz politi- daha ziyade temayul edeceklerdir. 
~ası ö ·· B. Berard'ın memuriyeti ve ayni 
gını nunde hissettikleri ayni kız- zamanda Sir Robert Hodgson'un 
~ kıga tercuman olusudur. İkinci 
.. o a ı· • vazifesi, General Frankoya bu nok 
h 1 

· spanyadaki İtalvan müda-
a esı·n· b • tayı tekrar etmek olacaktır. 

İi ın izzat İspanvanın talebi · 
zerine b -

Ça' aşlamış olduğunu ispata 
İ ilŞtııasıdır. Fakat en mühim nok t: ~~dur: Bu tebliğ, gönüllüleri ge

k gondermek mesuliyetini Fran -
oya Vermckt ayni zamanda 

tnuttefk e, 
d 1 !erinden ayrılmak bahsin 
e Frankonun hakkını tanımakta 

"• General Frankoyu enerjik bir 
S\J.rette .. k 
riJı şu ran ve minnet vazıfele-

e davet etmektedir. 
Dan T 

News Chronicle gazttesinde Ver 
non Bartlett diyor kı: 

Lcon Berard, Burg0•'da, Cüm -
huriyetçilere karşı iıd;J davranıla
cağı hakkında temınat almak bah
sinde israr edecektır. Esasen Fran 
sız hükumetinin hattı hareketi bir 
kaç haftadanberi bilhassa Alman
ya ve İtaJyaya,.karşı r•ttikçe daha 
fazla sıkı bir hal r.lırıştır. İtalya 
ve Almanyanın tekM ettikleri 
dörtler konferansı fikri Fransa ta-llıUJı Y •• elegraph'ın dıplomatik 

d· arrırı vaziyeti şöyle hulasa e- rafından bugıin kat'i surette red
ıy..._,r: 

dedilmektedir. 

V ugoslav kabinesinin 
s ulh politikası 

ç.~~~::•d, l 7 . (A.A ) - Başvekil j harici siyaseti~in bey.ne imi'.~~ bir 
l\J.n ç, Meclıste beyanatta bu - , anlaşma gayesıle tak•p ettıgı yol-

arak yen· h··k- · lh .. j "1uh 1 u umetın su un !arın isabetli olduğunu mevdana 
liya afazası ve Yugoslavya harici k t -

Setinin t . . . çı armış ır. 
Ye k arstnı yolunda şımdı- . 
ler •dar sarfed"mış olan gayret _ Istikbalde de harici siyasetimi-

tie~ devam edcceğıni •öylemiş ve zın vazifeleri kazanılan bütün 
Şt1r ki: dostlukları kemali itina ile muha-

•\'u S\i goslavya Kı·allığı, 4 - 5 sene faza etmek iyi müna•tbetlerin i -
..,~en Kraı naipliği müddetince damesine ve daha iyi bir istikamet 

atlı v · · · f ı k 1 kt de b·· e yapıcı sıyasetı sayesın - te inkişa ına ça ışma o aca ır .. 
Uy .. k hütiirı u devletlerle olduğu kadar Dahili siyaset hakkında Başve -

dost koınşularile de çok ~ıkı ve kil, hükumetin cHırvat ka ıdeşler• 
tiı- asne münasebetler tesis etmiş- meselesinin adilane v~ tam müsa-

. on leıı .. seneler zarfında elde edi- vat dairesinde halline çalışacağını 
ınuspet neticeler Yugoslavya beyan etmiştir. 

Yakala nan 
kacakcılar 

Çe/\.nkara'. 17 (A.A) - Ge 
h : hır hafta içinde, Suriye 
ç~ Udunda, kırk dokuz ka-

g .. \ı, sekız yüz elli beş kilo 
Utıır .. k 

tııaı u ve inhisarlar kaçak 
lir ı ıle Yetmiş dokuz Türk 

011 a~
11• iki silah, on iki mermi, 

iiç k:ı _kaçakçı hayvanı, yüz 
· sırrı hayvanı. 
lst"nbul'd . . b' k . Çak .. a, yırmı ır a -

Suriye kabinesi 
istifa ediyor 

Berut 17 (A.A.) - D. N. B.; Da
hiliye N azı:rı B. Cabiri istifasını 

vermiştir. Kabinenin de istifa e -

deceği zannedilmek' edir. B. Cabiri 
istifasından evvelce ili komiser 
Puauks ile görüşmüştur. Bu mü -
lıikatta diğer Nazırlardan bazıla -
rı da hazır bulunmuşlardır. Bu 
hususta bır tebliğ neşredileceği 

·bildirilmektedir. 

olarak kabul edildi 
Antakya, 17 (A.A.) - Ana

dolu ajansının hususi n1uha • 

biri bildiriyor: 
~lillet Meclisi bugün fe•· -

kaliıde heyecanlı bir celse 
yapmıştır. Ruznan1enin birin· 
ci maddesinde Türkiye cumhu
riyeti kanunlarının Hatay ka· 
n~nları olarak kabulüne dair 
bir teklif ,·ardı. Bu kanun ad
liye encümeninde tetkik edi
lerek heyeti umurniyeye sev
kedilıniş bulunuyordu. Kanu
nun esbabı ınucihe~i şu suret· 
le izah edilmektedir: 

Bu kanun şayanı şükran 
ahkamı ihtiva etmesi itibari
le enciimeninıizce derin bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. 
Anavatanda cari olan her ka
nunun Halayda da tatbik sa
hasına girnıesi halkınıızın bir 
anda medeni kanunlara ka -
vuşmasım temin edecektir. 
Encümenimizin tetkikleriy • 
le derin bir saadet hissettiği 
bu kanun bir anahtardır ki, 
bununla hazineleri açmakta
yız. Filhakika bu kanun 
Hatann saadet ve refahına 
se!aı~et ve tealisine bahşedil
miş büyük ,.e tükenmez bir 

servettir. 
Esbabı mucibenin okunma

sından sonra kanunun heye -
ti umun1iyesinc geçihniş. ha
raretli nutuklar söylenntİ!;i 
ve ~lillct l\Icclisi binasını sar
san alkış tufanı arasında müt
tefikan kabul edilmiştir. 

Kanun şudur: 
l\ladde 1 - Türkiye Cii•..., -

hnri~·rti kanunları Hrla~· ka
nunları olarak kabul edil -

rni~tir. 

Madde 2 - Bu knn•·nların 
mer'iycte yaz'ı tarihi ~· lc ma -
halli icaplara uYgı:n oln11ran
lro .. 1" t?n1un1~n Yt' '·a kısınen 

tatbik edilip edilmemesine 
itrn ıncflisi s.,ffıhiy~ttardır. 

Tadil kanunla clur. 
l\fadde 3 - Mcr'i;vete gi -

ren h('r kan,tn ona müteallik 
kanun ve ahkamı ilga eder. 
Diğer iki madde kanunun 

mer'iyetine ve icrasına mü -

tcalliktir. 
Kanunun kahııliinden son

ra kürsii'·'-' gr1,·n Bn-.vekil hir 
nutuk söylemi~tir. Ve bu •·e
sile ile Hata,,n ana\·atana 
ve Biiyük Şefinf.' sarsılmaz 

ba/;lılıi;ının Bii,·iik Millet 
l\tecliı;;ine arzına dair llamdi 
Sclrukun takriri ittifakla ve 
alkıslarla kabul edilmiştir. 

Türkiye Ciimhuriycti ka -
nunlarının kabulü ıı ... ,'t.~y1rı 
her tarafında biiyiik bir se -
'inç U:'\'Ondırm1'?tır. ----

tıma aktedılınıştır. Hatta bu sırada 
yüzden fazla namzet, yani e\' yap- , B<'rlin 17 (A.A.) - lngiltere Bü 
tırmak istiyen talip kaydedilmiştir. yük Elçisinın. Alman - İngiliz 

Bu türlü kooperatiflerin gayesi 
1 
dostluk cemiyetinin s~nelik ziya

nıalum: Kooperatif• btiyenlere bir fetinde söylediği nutku \'e Ingil -
iki terlip ve ~ekilde evler yaptıra- terenin muazzam silahla;,ma prog
cak ve bunlarııı bedelini yüzde beş, ramı hakkındaki malumatı mev -
on peşin olarak mütebakisini tak- zuubahs eden Alman matbuatı 

sille on senede istiyecektir. Bu İngiltere ile Almanya , rasın
SUJ'etle yalnız ~·üzde on beşini ve- daki münasebet meselelerini ve 
rerek ve ayda ancak ötedenberi keza Almanyanın alelumum de -
vermekte olduğunuz kira bedelini mok:asilerle olan münasebatını 
ödiyerek bir eve sahip oluyorsu- bir kere daha tetkik eylemektedır. 
nuz. Gazeteler, her şeyden evvel İn -

Bu pratik ve güzel gaye uğruna giliz silahlanmasının "ariste uyan
İstanbulda da bir adım atılmıştı. dırdığı coşkun sevinci kaydediyor 
Fakat kooperatifle ev sahibi ol - ve bu sevınci de İngiliz mükel -
mak istiyenlcr gördüler ki on se- leflerinin ödeyeceğini yazıyor. 

panya tica•et bilançosunda 
aşağı yukarı bir t"vazün hiı 
sıl olacaktır. 

İSPANYANIN 
MİLYARLARI 

Hongkong, l 7 (A.A ) - H '.>!' g
kong'a daha ziyade ) ak '.aşmakta 
olan Japon kıt'aları, bu sab Jı:ı

gılız müstemleokesine bc<j k'1 et
r~ mesafede kain. ·amtua yarııü a
~iasını i<gal etmiştır. Bu h ı t, 
Ingiliz hudutları civarında yapıla
cak her yeni faal.yetkn İng;Jt<re
nin evvelce haberd;.r edilec.ği 

hakkında Japonların verdiğı taah
hüde muhalif bulunmaktad r. 
Hongkong'a doğru binlerce Çm 
muhaciri akmaktadır. 

Londra, 17 (A. A.) - Haman a-
dasının Japonlar taraıından ışga

linden bahseden cTi~'eS• gazetesı 
dıyor kı: 

ne sonunda, borçlarını ödiiyorlar

sa da ellerinde bir ~ey kalınıyor, 

Alman gazeteleri, Hitlerin 1934 
te silahların umumi olarak tahdidi Paris, l 7 (A.A.) _ Gazete tef- Hainan'ın isgali J o.' anın 
hakkında yapılan tekl!flerin garp sırleri: Fransaya verdıği taahı.ut. r. den 

vapılan evlCTİn ön1rü on sene~·i zor hulfn• kt [ ' de\"letlerınce kabul Pd lmemiş ol- B. Berar'dın Burgos'a hareketın "mesı c mc " • ş-
doldurııyor... masına ve bilhassa İngiliz silfıhla- den bahseden Sa.;ıt Br;ce Le Jour- mamalıdır. Zira ya ' tu• ' -

Tarsuslu müteşelıbislcr, hem rının Çemberlayn'in i\1ıinih dö - nal'da şu satıları yazıyc,r: mak Japonya ıçin hakikı b 
I'stanbuldakı", h•nı Ankaradaki te- F k biat haline ge mı"ştıı· B•ı ~ k ' nüşünde artırılmaya başlanması - arn oyu bilhassa !Şgal edecek · " -
şel/biisiin semerelerinden, netice- na teessüf ediyor ve iki memleket meseleler arasında İsp;;nya banka yo'da iktidar mevk .nde bı.. 'n-
lerinden istifnd.e etmek istiyorlar münasebetlerinin bundan mütecs- sının La Rochelle'e yatırılan mı! - !arın fena niyet sa 1 .s • ne J 
ve mm·affak olacaklardır. Eğ~r İs- 1 rece rekorlar kırdıkla ınd. 1a -sir bulunduğunu kaydediyor: yar arın akibetı ilk plandadır. Bu- b . . 
tanbulda ve başka şehirlerimizde .Berliner Börsen Zeitung> İn - nun halli, dahili harpten mı.itees - ı erdar olup olmadıklurı caı şup -
bu işe girişenler, kendilerinden ev- gitlerinin silahların tahdidi husu-Isır olan bütı.in Fransız ışlerinin ve hedır. Bu suretle b:r gun, hız~et 

'
. l hem "Ok eV"eJ uapı koopcra et\.k]erini Sandık.,l • mnm]eket e-e • .; • ·' · sunda bir anlaşma akdine daima mültecilerin misafir t"dilmesi içın ' 

lifleri kurarak binlerce ev yapan- hazır olduğuna dair İngiliz ricali yapılan masrafın iadesi meselesi -
!ardan - hatta şu yanıbasıınızdaki tarafından yapılan beyanatı kay - nin halline müncer oldcaktır. Bun 
Yunan ve B•ılgar mütPşebbislerin- dettikten sonra diyor ki: dan sonra silahları alınan askerler 
den - ders alsalardı, şüphe yok on-· Hitlerin bu yolda. yaptığı mü - le adi suçlarla mütteiıım olanlar 
!ar da muvaffak olurlardı.. tcaddit teklifleri hatırlatmakla ik- ve siyasi muhasımlar meselesi ka

rine ,.e imparatorlaruvı bü ·uk fe
nalıklar yapacaklardır. 

Times gazetes1 bunıi" son -
ra, Japonyanın bu hareket, ile Av
rupa politikası arasın fa mıi se -
bat olup olmadığını a-aş•ırar, · I KDAM CI 

---- ------ ---· 

" 

FRANKONUN 
- -
TANINM· Si 
MESELE"I 

Londra, 17 (AA.) - Lord 
Halila.ıts, n1u1ıafazaktırların 

hariciye kom.te~ınd .. Frtn -

konun tantnm sı r ıc~1;;lesinde 
bıiyük Brıtanya hükumeti
nin vaziyeti hakkır.da izahat 
vermi~tir. l\lumailey1ı. bu ta
nıma keyfiyetinin teblığı a -
nının yaklaşmakta olduğunu 

söylemiş ve hükumetin Fran
konun resmi surette tanın -
masından sonra İspanyadaki 
!kı taraf aras1nda bir uz!aşma 
yapılmasını teshil için nüfu
zunu istimal edebıleceğini i
lave eylemiştir. 

.. 
Kimlerin Heykelini 

• 

: Dikmeliyiz? ~ 
,ı, A nketimizin tasnifi 

1 

t bitmek üzeredir ,ne

tifa edeceğiz. Bu teklifler daima lır. B. Berard, daha birinci seya -
garp devletleri nezdinde hemen halinde galiplerm kiyı-.sct ve itidal 
hemen hiçbir akis uyandırmamış- hislerine müracaat etmiştir. Fa -

diyor kı: 

İtalya ve Almanyar•n, antı - ko-

tır. Silahlanma hususunda İngil - kat mes'uliyetler hakkındaki ka - mintern paktı hedef] .-,ne yardı 
:erece alınan tedbirlere dair Fran- nunun nesri yatışmaya mani teşkil ed.:cek tarzda hareke"' e~"nesi ıçın 

bu acı paktın üç aza:;" dan lıır 

olan Japonya üzerinde ~on zaman-

sız gazetelerinin yaptığı neşriyat etmekteı:l.r. 

bunu Amerika Reisicıimhuru Ruz. fr. t~ n k'sfl.er Bu"ru"k-
veıtin siyasetinin bir neticesi ola-

!arda tesirler icra ett• ıcrı rıc k.n 

se içın bir sır dcgilc!ır Fakat İ'. .-
I rak telakki etmektedir. Fransız 1 d b k t 
g~zcteleri, üç buyük demokrasi a- se e as 1 n yap 1 
rasında bir blok teşkili lehinde ye- Brüksel, 17 (A.A.) _ Busabah yan - Alman - Japon tc~anüdürc 
niden propagandaya başlamışlar- Casa de Espana'yı isgıl eden Fran pek fazla inanma:nal l 0 cr J -
dtr. İflas ederek Mün'he müncer · 1 H · · d b kocu Ispanyolların adlıye memur ponya amana gır ı~ , ı.. ı< n-
olan eski bloklar siyasetı yeniden !arına kapıyı açmaması üzer;ne disinin işine geld ' - ' h•ıt 
diriltılmek ister;.;• r. f · · ··d h 1 · 

Cemberlayn ve 
Almanya - İta lya 

Londra. l 7 (A.A.) - B. Çember
layn, dün akşam yemeğini Alman 
sefarethanesinde Alman ve İ tal -
yan sefirleri ile birlikte yemiştir. 

Salahiyettar mehafil, siyasi va -
ziyette huzur ve sükun temini me
selesinin bu yemek esnasında gö
rüşülüp gcirüşülmediğıni suale şa
yan görmektedir. 

Balkan konseyi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

ve adli mehafile mensup zevat ile 
gazeteciler, dostları bulunmakta 
idi. 

Hariciye Vekiline Vekalet Şube 
l\Iüdürlerinden Sedat Zeki Örs ile 
Kalemı Mahsus Müdürü Abdullah 
Zeki Polar ve Hususı Kalemden 
İrfan Sabit refakat etmektedir. 

.t aıye ışe mu a a e dmış ve ıt - 1 işine geldiğınl sandıgıı.d nd J. -
Caiye merdi,·enı ile adliye memur- ponyanın Almanya ve !tal, ıd rı 
Llrı. nasyonalistlcrin lıulundukları 

fazla ümidi yoktur. Bt. ik "' •• -balkona çıkarak binaya girmiştir . 
itfaiye merdiveni görürııür görün leket Japonyaya gönde.ilmek ü -

mez, Franko taraftarı İspanyollar, ı:ere dövizlere sahip dcğildır. Di -
bu sabahtanberi, Papanın ölümü ğer taraftan Japonya, Amerıka 
dolayısile, cvmhuriyetçi İspanya Birleşik Devletlerile h·aı'..a ve in 
bayrağının yerine asmış oldukları giltereden çok şeyler bck;iy ılır 
kırmızı sarı nasyonalist bayrağı Zira yalnız bu memle c.lmJ ·ap-
lndirmişlerdir. tığı ticaret kendisi iç·n k 'l-lıd·r. * Binaenaleyh en cesaretli Japc"llar 

Brüksel, 17 (A.A.) - Franko - bile, demokrat devletlerin mu te

nun taraftarları ani b:ı· baskın ne- lif tahriklere cevap oTarak t'.o o-
ticesinde Casa de Espanya 'nın 
binalarını işgal etmi~lerdir. Mu -
taarrızlar kapıcıyı hapsettikten 
sonra kiı tibin gelmesirıi beklemiş
ler ve katip gelir gelmez Casa de 
Espana'nın Frankonun mümessi
line devredildiğine dair vesikalar 
imza ettirmişlerdir. Bina hala nas
yonalistlerin işgali altında bulun
mck•ad c 

uo6'Tu Perapalas oteline inmiştir 

mik sil3..ha sarılmak is• ı:.rne) ış'erı

ne ne zamana kadar giıwn.lebıle -
ceğini düşünmelid ~ r Filhakika 
ekonomik siliıh Japoıt;anın ha :;
ten gelecek tehlikeler arasında en 

ziyade korkması icabeden en 

yük tehlikeyi teşkil eder. 

Erzincana kar yağdı 

bü,-

Bar~· Y1lz yirmi beş kilo inhi 
Y\J. t açağı ile seksen gram u
r·ış urucu madde ele geçi -1 ınıor 

şehriıı büyük sokaklarında halk t ticeyi iki güne ka- \ 
nümayiş yapmıştır. 12 kadar yara- dar ilan edeceğiz 1 

Şam Sokaklarında arbedeler lı vardır. Polis 30 kişiyi tevkif et- _ • 

Şükrü Saracoğlu kendisini kar
sılamağa gelen zevatla birlikte va
pura binmiş ve Köprüye çıkınca 

Vekil dün hususi bı:zı ziyaret -
!erde bulunmuştur. B!ı gece saat 
22 de kalkan ekspresle doğruca 

Bükreşe gidecektir. 

Erzincan. 17 (A.A.) - Uzun bir 

müddet açık giden hav .ar bu ge

ce sabaha doğru bozmJs şehre kar 

yağmıştır. Karın yüksekliği dört 

santimdir. .., ır. Şam, 17 (AA.) - D. N. B.: Dün miştir . 

unutmaya karar verdi[;ini göster- rarım kati. Ne olursa olsun, yalnız mak ne budalalık!.. ı yorum. Odayı ince bir kadın sesi yavaş bir sesle: 
miyar mıydı?. Fakat asıl feci nok· kendi başıma çekeceğim. Ne o, ne Ne yapalım? Madem ki ondan dolduruyor: - Akif Cemal ile çalışmanız na-
ta, onunla arkadaş, dost olmamız de başkaları çektiğim büyük ıztı- kaçmak; kurtulmak şimdilik im - Ömrüm seni sevmekle nihayet sıl gidiyor? Dedı. Resimler ilerli-
kalbimden aldığım yarayı kapat- ı abı bilınivecek .. Kimseye gülünç kansız. Hiç olmazsa son tuttuğum bulacaktır, yor mu? 
madı. olmak is\emiyorum. Hele onun bu dostluk yolunda yürüyeceğim. ! Ne kadar hazin söylüyor kadın! Bu tabii bir soruş değil. Yıizüne 

Bu yara için için işlemesine de- kend ni sevdiğimi anlamcsının ne Böyle ıiaha iyi. Zaten bir kaç ay Ürpererek ~endi kendime mırılda- bahtım. Gayet cıddi. Gözlerıncle 
vam ediyor. Akif Cemalin bütün 1 büyük bir feliiket olacai;ını çok iyi sonra Avru9a konkuru var. Muvaf- nıyorum: Omrüm seni sevmekk meraka, endişeye benzer bir mana 

Oıııa 30 - yapmacıklardan, sahte rollerden u- biliyorum. fak olursam gideceğim. Belki u- nihayet bulacıaktır... Salonun bir sezdim : 
•tiiın rın nazarında bukadar kü- Belki o, bu anlaşmadan sonra zak tan bir arkadaş ve dost gibi 1 Akif Cemal tek bir kadına kalbi- zaklaşırsam. yabancı bir muhitte 

1 köşesinde başbaşa vermiş, önlerin- _ Daha iki kere gittim Mecidi
liy0r:k!. Ked~rimden aa]amak is·, daha iyı, daha durust hareket bana yeni yüd ile görünmesi içim- ni lıa~lıyacak erkeklerden değil, bu ve kendimi tamamile resme vere- deki modellere göz gezdirerek ya- Y"köyüne! Dedim. Akıf C<'mal 
anla t ~ın. Onlara Akif ° Cemal ile edecek. Fakat değişmesi de beni deki ateşe büsbütün hız verdi. Res muhal;kak .. Ogün aramızda geçen rek onu büsbütün unutur, İstan - vaş yavaş konuşan Hacerle nişan- cMaşaallah ateş gibi ilerliyor• di
dq ~lıgıını~ı, artık dost ve arka- büsbutıln ona cezbetmiyecek mi a- samı bu iyi hali ile daha çok sevi- konuşmada ona açıkça çapkın bir 1 bula tamamile ş.'\:a bulmuş bir şe- !ısı birdenbire susup birbirlerine yor ama oııun çalışmasını seyrede
anıata 101Ya karar verdiğimizi de caba? Eskıden benı de her ~adın yorum. erkek oldu~unu, her kadını elde et kilde dönerim ... O zaman yapaca- bakıyorlar ve dudaklarında tatlı, yim derken resmi ihmal ediyotum. 
lecekı tııaın. Bu sözlerime belki gü- gibi elde etmiye çalıştığı, gönlünü Artık bu adam benim için bir miye çalıştığını ve hiç biri ile u - ğım iş, ilk önüme çıkan temiz, dÜ- derin bir tebessümle şarkıyı dinli- Aramızda kısa bir sükut oldu. 
t ~ er . .rı Zaten bu anlaşmadan eğlendirmek istiyen. sapkın bir er- ~~sttan, bılg.sı~den istıfade .etti - zun zama.n ~almadığmı ~öylı:diğim rüst bir erkeğe elimi uzatmak, ev-,yorla~. : Radyo dinler gibi bır_ vaziyet al-
an Yok 'ınç bende de çok kek gıbi hareket ettıgı ıçın duydu- gım bır sanatkardan başka bır şey zaman sukut etmedı mı? Sonra - lenmek olacaktır... Halam ene enfes şeydir şu ala- 1 mıştık. Yusuf bırdeııbıre yıne sor-

tıı1ı koruolınadı ını? .. Evet, gururu· ğüm biıyük zaafa rağmen ondan olmamalıydı. aHlbuki bu dostluk dan da: «Biraz dahaklısınız. de - - Dalgın:ınız!. tıırka!. Diye .başını sallıyor .. Yu- du: 
l1ıncturıı Yacak. bir harekette bu- bu huyları yüzünden biraz nefret ona karşı duyduğum sevgıyi azlt - mekle düşüncemde aldanmadığı - Silkinerek kendıme geliyorum. sufa bakıyorum. Hallı gözleri yit- - Akif Cemalin davetinde oldu-
1~• üın 1~ Ressamın benden birşey- ediyordum. Fakat o .dost olalım mak değil. artırıyordu. mı anlatmak ıstemiyor mıydı? j Yusuf radyoya ellerını dayamış, zümde. Ni~in bana böyle bakıyor! 1 ğunuz gece yengemle ağabeyim 
~1ne tııa .ederek daha ileri gitme- Ferda. dedikten sonra birdenbire Şunu da ıtiraf etmeliyım ki Böyle bır adamı sevıp de insanın kar51mda duruyor, dikkatle yüzü- Yol:sa duyduğu seylerı düsünerek 

1

1
c!öndükten sonra eğlenebıldiniz 

~u tııan~ ~ldum. On~nla açık ko· değişti. Adeta başka bir adam ol- oııu kıskanıyorum. Evet,_ bu- mesut olmas'.~a '.mkan var mı? me bakıyor. .. .. .. . inanıp inanmamak arasında boca- mi? . 
n, •ıarııızctaetıcesı uınıt ettiğim gi- du. Ogün avdetle otobiıste neka- na hiç bır hakkım olmadıgı h.~ı- !km bu 8evdı;:ım ınsa~ın. ben na- Zorakı tır tebessumle gulumsı- lıyor . nıu? Bakışlarından kurtul- I Heyecanla titrcdım. Yusuf bır 
~ -tıı~dı. ll derın bır uçurum d.ı. dar iyi bir hali vardı. Hep Avrupa- de kıskanıyorum. Hem de ne mut- cıl onu kafamla, kalbımle, şefka- yorum: mak ıstıyerek ona yanımdakı kol- ~eyler bılıyor muhakkak .. Bu söz-
,:~ "a"Ye:~:~ ~ak verdi. Aldığı es- da geçen tahsil hayatına ait hatıra- hiş!. İşte bu akşam .şu radyonun timle, bütün hislenmlc ayrı ayıı .~ E\'et biraz yorgunum bugün. tuğu işaret ediyorum. le ağzımı .aıadığı belli. Ne cevap 
tı arkada~ "deta utanarak dost !arını anlatmış, kiıçulc fıkralar, bıışında otururken bıle, damarla- sevıyorsam. onun da benı aynı ş~- Gunduz Hacerle alış verı~e çıktık . . - Otursanıza.. vcrecegımı ~aşırdım. 
n~~lece o~u kalınaınızı kabul etti. güzel (esprilerle) süsliı bu hatıra- rımda kızgın bir ateş dolaş'.yo~. Ba- kılde sevmesıni, arzu edilen bir ka- Alışmamı~ını da.. J Sesini çıkarmadan gelı~ yanıma . Sustuğu_m_u görı.ince bana d"l!• u 

;e Yara , nla anlaşmıştık. Fakat !arın beni guldurdüğünü giırdüğü na öyle ııeliyor ki o 5ımdı bır ka- dm gıbı degıl, ıyı bır arkadax, ru- Halam: oturdu, şımdı ıçımde derın bır ar- egıldı, sesını alçaltarak: 
~\J.tııları.nd: · Bu dostluk onun hü- ,zaman bir çocuk gıbi sevinmişti. dınla başbaşa vermiştır. Bu kadın 1 han anlaxacağı, kafasının uyacağı ı - Ayol ne kıstın radyoyu açsa- zu var. Yusufun o geceye ait bir J - Hıç cğlenmediğinızi ""rıı~ o-
lltatıııza ko~d:Cı.runm~k '?in benim Artık aramızda geçen şeye hiç Handan olabilir. Bunu düşünmek ı bir ınsan olarak .gormesini iste - na! Diyor .. _. Raydo~ kı~tığı".11~ şey duyup duynıa~ığ'.nı anlamak .. 1ı rum! Dedı. Öyle de,ğıl mi? 

!{Um tır sıper. dokunmaması da geçmişi tamamile ,azap tan lıcni öldüruyor .. Fakat ka- rirn ... Bunları Akıf Cemalde ara - ,farkında degılım. Dugmeyı çevırı- ,Ben bunları duşun urken Yusuf Arkası var) 
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Civciv rüşeyminin özü ümitli neticeler verm i ştir 

Profesör Aleksi Karel ,· bir 

parçasır.a ebedi bir 

• • 
CiVC iV 

hayat 
kalbinin 

vermiştir 

bir 

Profesör Aleksi Kare!, 1912 sene- Yumurtalar, sun'i bir kuluçka 1 nakahet devrelerinde fayda temir 
~csiı,de, canlı hayvanlardan aldı- m.akınesinde on. gur. J .. r:uruluyor. edilmeketdir. 

1 Lilian Harvey 
~acaristanda bir ciftlik satın aldı. Artisl 

' 
oyunla rı n, atlan n arasında yaşıyor ... 

~ 
~ 

Sarı ağa ve Kellerin Memiş kah
venin aı kasında, dereye bakan çar. 
d:ığın altında. arkalıksız bir sır:ı 

nın üzerine oturmu.ılar, daha doğ· 
rusu en rahatsız şekilde bağdaş 
kurmuşlardı. İkisinin de yanında 
kulpsuz büyük boş kahve fincan
ları vardır. Hararetli hararetli ko

gı uzuvları, kendı başlarına yaşat-
1 
Ruşeym, evvela şuru,> kıvamında Eğer marazın, uzvi bir teşevvü• 

mayı ter.rübeye. b~şladı .. Bu me - 1 bır seloid haline getirili~or. Ondan neticesinde husule geldiği taay '. 
y?nda, bır cıvcıvın, henuz sıcak sonra, boşlukta v.e ,-.,gukta ku - vün ederse, 0 zaman ı,u uzva göre 

. . . J bır halde buluna!\ kalbinden bir rutularak pembe bır toz halıne so- yapılacak esas tedaviye rüşeym ö-
nzım ogıandır ld b ·· k ı B d ·ı· d'l b " .. · parça a ı ve unu, ruşeym ozu u uyor. u a, ı ave e ı en ır zü il<ive edilir. 

Ve oldugu yerde doğrulup bacak· He beslemiye başladı. 48 saat son- muhafaza selloidi ile komprime 
~r1,';-ıbs.ıradan1 a.ş~ğı doğ:U uzatarak ra, bu alim, büyük bir hayret için- haline getiriliyor, ki böylece rü -
:atı ır ses e ılave ettı: 

r< u~~ rr: k olarak ku l lanı lan 

RüŞ B}'m özü ıı ün faydası 

nuşu orlardı. 

Kellerin Memiş, sakalı kısa k~-

- Bu karı benim olacak. 

At sesleri yaklaşıyordu. İkisi dP 
ıyağa kalktılar ve kahvenin önüne 

~ıkmak için ~ğır ağır yürüdüler. 

silmı,. yüzü solgun, 'kurnaz eli Kahvenin önüne çıktıkları zaman 
gôzlü bir ihtiyardı. Diğeri Sarı ağa iki delikanlının ağaca atlarını bağ
elliyi geçkin görünüyordu. Kır, lamakla meşgul olduklarını gördü
pos bıyıkları vardı. Dudakları i;- ler. Bunlardan biri kısa boylu, za
ce ve kırmızı idi. Gözleri siyah, yıf, fazla genç bir çocuktu. Diğeri, 
çok parlaktı. Konuşurken daima uzun boylu idi. Omuzları fazla ge
gülümsüyordu. nişti. Yüzü güne~ten esmerleşmiş-

Bir aralık Kellerin Memiş derin ti. Siyah, ince bıyıkları ve keski.ıı 
derin içini çekerek: bakışlı siyah gözleri vardı. 

- i.ah, d'edi, aah, olacak şey de- Kellerin Memiş, bu gence hitap 
ğil, karı pek uslu akıllı görünüyor. ederek: 
Hem sana, bana bakar mı heç... - Geç kaldın, be Hüseyin, dedi. 

Sarı ağa, tebessümü derinleşerek Gideli üç gun oldu. 
ve gözbebeklerinde garip bir ate:ı Delikanlı gülümsedi. Sonra Sarı 

eğilip elini yanıp sönerek: ayağa doğru ilerledi, 
- Sen bilmezsin, diye, cevap öptü. İhtiyar: 

verdi, iki bir yerdeyi parlattın mı - Ömrün çok olsun, oğul , diye, 
bak ki, gözü nasıl döner de, değişi· mırıldandı. Kasabada fazla oyalan-
verir. dm, meraklanmıştım gayri. 
Arkadaşı: Kısa boylu genç te şimdi onlara 
- Ih oncm, iki bir yerdeyi hiç yaklaşmı~tı: 

o~a y~rir miyim ki, diye, hayreti:. J .. - Dah.~ da oy~lanırfü a~ma, gel 
soylendı. Aklımı kaçırmadım da- gor kı, koye yenı bır m .sJfırin gel
ha ben!.. Sonram verirsek sanki n~ diğini haber alınca yerinde dura. 
çıkar? İyi küçük bizde artık hayı• maz oldu gayri, diye, söze karıştı. 
mı kadı. Hem sonram... Ve gülmiye başladı. İki ihtiyar 

Birçok şeyler bildiğini anlatan bakıştılar. 

bir tavıı:1 arkadaşına baktı. Öbü
rü biraz heyecanlı: 

- E .. e .. dedi, sonrasını da ba
)<alını. 

Kellerin Memiş, dudaklarınd:. 

beliren geniş bir tebessümle arka
da ına göz kırptı. Hüseyın~ ge.ın

ce birdenbire yüzü bir tuhaf ol
Kellerin Memiş, kır sakalını sı- muş, gözleri öfke ile parlamışt'. 

vazlayıp kurnaz kurnaz gülümsiye. Arkadaşına tehditkar bir bakış fır-
rek devam etti: !atarak: 

- Ben ,baska s~yl~.r d.e .duydum. - Yoldanl:-eri kafamı şişirdin be; 
Karının burada bır sozlu.su varmış. decy. Dilinin altındaki baklayı çı
Yalan olmasın amma gozalım 0 • kar da rahat et bari. Hem ne isti
nunla İstanbulda konu~muş, anlaş- ! yorsun uz hepiniz bu kadından. So
mışlar; •Sen gel uslu ~kıll: olmıya, nu fena olacak vallah. 
yemin et, ben senı ahrım.• demiş, 
otlan ova kalkıp g'lmiş. 

- Hangi aptal:nır o? .. 
- Ne bile m? Kar:nın etcğınin 

etrafında her ııün yeni sözler dö · 
nüp duruyor. Hu da on'.ardan biri 
belkim. 

Öbürü, yalancı bir korku ile ko
lunu yüzüne siper yaparak komik 
bir tavırla: 

- Aman, aman ağam, bu kadının 
liifı olunca pek sinirleniyor, diye 
•öylcndi. Yoksam şehla gözlünür. 
İstanbulda işi pişirip burada ger

- Amma r~ karı degil mi y~!. O değe girmiye geldiği tazecik deli
ne gözler!. ~e!ıla mı derler nedir• kanlı sen misin? 
Öyle yana do{':a baygın bir bakı51 
var ki, hey en•m! Dud~kları kızıl Sarı ağa bu şakanın çabuk bit

mesini bekler gibi ayağını sık ıntılı 
dağ gülleri gıni v&llah. Ya o boy, 
bo ! bir tavırla yere vurmıya başlamış-

. tı. Kellerin Memiş dikkatle deh-
- lvıu• tdl!ldun bcllı. Zaten jka 1 b ı d H" · b' 

köyde .senin ı;:;ze kcymadığın karı dennbı~a e :kıyodr u. uskeyl ın ıtr-
. . ıre &r a aşına ya asını') ~. 

mı kaldı kı ... ı\,.•ma bu sefer umu- Sol k ı · ı 'dd t{ k ı· b' u so uga, 11 e en ısı an ır 
du kes. Kannır. l:.irr.seyi um•ırsadı- sesle: 
ğı yok. 

Sarı ağa Hcldetle: 

Bahse girerim be, dedi, bal>: ki 
karıyı nasıl yola getirecem. Bu es
kı kurt bir ~eyi yapacam der de 
yaprr.az olur mu hiç!. 

Kellerin Memiş gayet sakin bir 
tavırla: 

- Ben olsam ne olacakmış ki, 
dedi, zaten sen yoldanberi hırlaş
mak için çanak açıyordun. Hayd! 
de bakalım, ben olsam ne olacak
mış?. 

Öbürü, işın ko1üye varacagını 
anlıyarak derhal ciddileşerek gcı·i
lemişti. Sarı ağa: 

- Peki kabul dedi, k::.rıyı rnzı - Hüseyin, diye, oğluna seslen-
edemezsen sarı ineği i~~eri.n a·~!"'ttı le,;1, Hüseyin! 
sen.den... Delikanlı döndü. Dudakla;'.; kısıl-

Obürü ı m.ş, yüzü gı•rilmişti. Aynı kısık 
- Hay donuzun o~ıu, tliye. :siiy- sesle: 

lımdı, gozun sarı in. kte kac v•k,t- Bırak b.ıba dedi, biliyor köpe
ıir.,Bilmez değilim zaten P.-1•i, de- gin oğlu her seyi, vallah biliyor. 
c· in olsun. Ya lr..arıy• çiftliğ~ b- Aklınca zeklenecek benimle. Peb, 
p;.tırsam? kimden korkum var, kimden kor-
Öt~kı kurpnz biı tebcssi.mle ba-

1 
ka ıa-n sa :ıyor bu it. İşte alacam 

~ını oı une eğc'ı: Jnu alacaırı. ne oldcakm " bakalım. 
- O zaman da eı,lence masarilı Geçen yaz İstanbulda sözleşlik, ya

"endcn, diye ~evap verdi. İstersen kında karım olacak. Haydi de şim-
~·asab · ian teııgi de getirtirim. di hır lat ta çeneni dağıtıvercyim. 

Sarı ağa: Kısa bo ·Ju genç oldugu yerde 
Kabul di) e, neşelı l.ıiı sesıe ta~ gibı kalmıştı. Kellerin Memis 

sôylendi. Sonra basını çevirip ku- ise şa,kın, takat memnun Hüseyı: 
lak vererek: ne bakıyordu 

Atlılar geliyoı·, dedı, belkim Sarı aga ise, hayı etten elınden 1 • 

Kabuk kaldırıldıktan sonra civciv riişeymin in göriinü ii 

de kaldı; çünkü kalb parçası iki şeym özünün bütün taze halinde
misli büyümüştü ve yaşıyor, da- ki evsafı korunmuş oluyor. 
raban ediyordu. 

Profesö:-, tecrübelerine devam 
etti. Bu kalp parçasını, mütema -
diyen. piliç çıkacak hale gelmiş o
lan yumurtalardan aldığı rüşeym 

, ü 1! 0 ceslepi. Böylece, bu kalb 
parçasını, senelerdenberi yaşat -

, büyü.miy ve d.raban ettir
meye muvaffak oldu. 

işte bu tec. übe sayesindedir, ki 
bugün, fen derimizin, karaciğeri -
mizın. böbreklerimizin bir kısmını 
yaşatmıya çare buluyor. 

f,üş e}"m özüııün teşrihi 
e~ası 

Profesör Aleksi Karel'in tecrü -
besı neticesinde, rüşcy m özünün 
hayatı idame etmek kudretini ha
iz olduğu anlaşılmıştır. Bunda, 
büyük alimin cTrefon, ismini ver

Ruşeyn özüııün verdiği netce 
Doktor P iyer Rozental, rüşeym 

özünün teşrih noktai nazarından 

diği hayat amilleri vardır· Bugün-1 Bu r esimde, kuluçka makinesinde 
kü tıp alemi, bu keşıften istifade 1 on gün durdurulmuş bir yumurta
edc.rek uzuvlarımızı takviyede ve dan çıkarılmış rüşeym görünüyor. 
onları ebedi bir hayah mazhar et- Rüşeym, bu anda, en yüksek 
mek yolunda tecrübelere başla - hayatiyete maliktir. 
mıştır. . _. . . 

"bel ., • h . verdıgı dıkkate şayaı> netıceler -

Riı~eym özü. büyük vücut ve zi
hin yorgunluklarının gideı ılme -

sinde çok faydalıdır. Bilhass~. ken 
dile;:ini spora vermiş oJa!1lar, bun ~ 

dan çok istifade etmektedirler. 
Dünya sıklet ve halter şampiyonu 
olan Los Anjels Olimpiyadının 

büyük mükafatını kazan?n R. D., 
rüşeym özı.inü en çok kullananlar
dan biridir. O, her oyundan bir 

gün evvel ve oyuna b"şlamadan i
ki saat evvel olmak uzere iki de
fa rü~eym özü alır. 

F.üşeym özünün teşri hi 

faa:iysti 
Her canlı mevcudü teşkil eden 

hüceyreler, mütemadiyen yenile -
şirler. Bundan dolayı, hayatiyet, 

hüceyrelerin çoğalma kesafetinin 
vazife görmesidir. Hüşeymde ve 
çocukta, bu çoğalma çok sü"atli -
:lir. Kahillerde ise, hüceyreyeileş

mesi ile eskimesi arasında teva -
zün vardır. İhtiyarlık~ ı ise yenile
nen hüceyreler, eskiyrnlere teka
bül edecek derecede değildir. Bun-

Yaptlan tecru er, ı,rr,ı .ta ~ın- ' den uzun uzun bah~etmektedir. 
lerı şoylece tahakkuk etıa·, •• ştır: B" b l d b" k 1 1 "''-----.. .. . h t . . , . . ız. un ar an ır açını a mak a 
Ruşcyın ozu, aya Vb cı . ır tesır 'k t'f d ' 
husule getırme e ır, .ua; cıv - p l h t 1 i d bi i d . . ar s as ane er n en r n e 

. kt d" , , . ı ı a e ıyoruz: 1 
cıvleşmış yumu:·talarJan alınan . . .. • 

Civciv rüşeyminln kurtulduğu 
cihaz 

d 
... 

1 
k t .f ... 1 ı· ., .. tedavı edılen bir sut çocuğu, bariz 

ve ovu ere san rı UJ eş Lrl en o- .. 
marazi alametler arzetmektedir: dan dolayı mahalli sklerozlar gö 

zün bütün hassaların. muh~f&1.aya 
imkan bulmak lazımdı; bunu da. 
doktor Piyer Rozenta! hallett'. O, 

Büsbütün cılız, simaca küçücük rünmiye başlar, ölümün başlanın 
bir ihtiyarı andırıyor; iştihasızdır cı olan uzvi faaliyet inhitatı arta 

Hastalık . vücud ve zihin inhitatı 

VILIAM HARVEl' satın al dığı şatonun pen~eresinde 

Bütün kadın ve erkek yıldızların yorgun, fakat neşeli kendini bir 
stüdyoların ışıkları, gürültüleri a- man yığınının üzerine atarak· 
rasında yorulup sinirlenerek ken- - Ah, diyor, bu malikane ııt.' 
dilerini ne şekiicte tedavi etmiye olsaydı ve daima burada yaşaY' 
çalıştıklarını yazsak uzun bir m~- ı seydim. 
kale ol.urdu. Mesela Dita Parla Al- Bu söz üzerine malikanenin 
ma.ny-' yı muztarıp bır .şekılde terk 1 hibi genç kont derhal elini kal 
ettıkten sonra her ne ış olursa ol- götürerek: 
sun başlamadan evvel muhakkak !'" t 1 d' b k"yl• . - vıa maze , ıyor, u o 
vapurla bır seyahate çıkar. Asıl ga- b . ki b ti 1 b ber . . u ıne er, u a ar a era 
rıbı Greta Garbo canının sıkınt:· t ki d k . · rsııt' opra - ar a yaşama ıstıyo 
sından kurtulm'1k için kuvafürünü 

ö.vle mı? Sizın bu arzunuzu ye 
değiştirmişti. Şarlo ise altı ayda bir 

gctırmek benim için büyük 
keşfetmeyi itiyat haline getirdıgı 

zevk olacaktır Derhal bir n° yeni yıldızlarla seyahate çıkmayı 
adet haline getirmiştı. Katherine gidip n"likiıneyi sizin üz~r. 
Hepburn ise apartmanının bütün ·yapmak için ne muamele ıaıı 
odalarının kağıtlarını değiştirmi5ti. ; yapalım. 
Lilian Harvey yorgun asabını din- · İşte, bütün bu sahne hakık. 
lendirmek için büyük Macar ovası j cereyan etmiştir ve bu hakiki 
üzerinde inşa edilmiş olan muaz. ka ·e biri.aç ay evvel sevimlı L 
zam bir malikane satın aldı. [farvcy'in başından geçmistır· 

""" tist, bu vak'a üzerine çek he) 

Lilian Harvey'in bu malikaneyi 
satın alma hikayesi oldukça eğlen
celidir. Adeta bir film mevzuunu 

lanmıştır. Fakat kendisi de 

miktarda zengin oldug~~ 
bu muhte';em hediye}i kab~ 
ınek istememiş, yalnız malik5 

satın alabileceğini söylemiştil" 
kont nihayet güçlükle şatoyıı ~ 
ye etmekten vazgeçerek sal 
razı olmuştur. Fakat yıld ıza 

.:ıin lira kıymetinde bir hediye 
lamıştır 

andırır. Öyle bir film tasavvur edi
niz ki,, Amerikalı yahut Fransız 

bir yıldız Peşte'de tatılini geçiri
yor ve binbir eğlence ile oya
lanıyordur. Bu genç artiste bir 
kaç ta genç aristokral: takdim e

l dilmiştir. Genç aristokratlar • 
dan biri bir gün genç yıl - Lilian Harvey 
dızı çiftliğine davet ediyor. Orad3 çıftçilığe başladıktan sonra P"~ 
çok eğlenceli birkaç saat geçiriyor- kında Greta Garbo'nun da. l' 
lar. Yıldız Macar köylülarinin gü- 1 galde otelcilik, Marlene pıett 
zel işlemeli elbiselerini giyerek Liyonda terzilik, Wallace ll' 
tecrübe ediyor, ata biniyor, inek- . nin Varşova'da demircilik eti 
lerı sağmayı öğreniyor ve nihayet 'işitirsek şaşmıyalım. 

rüşeym özünün azotun bir :ıekli 

içinde muhafaza etmek usı·lünü 
keşfetti. 

ve kusuyor. Sık sık kusmalar, te
davi ile önleniyorsa da, sikleti art
nıyor. Süde, (Embryex) rüşeym ö
zü komprimeleri karıştırılıyor. Ço
cuğun sıhhi ahvali, bidayette sabit 
bir şekil alıyor ve üç gün sonra da 

zamanlarından hüceyrelerin art -
ması azaldığı için iıayatiyet de, ı 

ona muvazi olarak artar. 

, _____________________ _,,, 
Bu11ün Görecefini:z En Güzel En tJM'. 
hiı A~ k, Heyecan ve Fedakarlık Filıt'' 

Rüşeym lzü, fosfor, arsenik, 
ğızlığını düşürmüştü. Gözlenn. t ... 
!aşla kırpı~tırarak ve gülüm->emiyc 
çalışarak: 

striknik düzelmiye başlıyor. Kusmalar, ta- gibi ani ve mu- ATEŞNÇEMBERI 
- Kızgınlıktan ne sôyledigini 

iblmiyon Hüseyin, dedi, babanın 

önünde liıf ettiğini unutt;ın sam· 
rım. 

mamile kesiliyor. Siklet, tedrici 
bir yükseklik takip ediyor ve kü
çük ihtiyar manzarası çabucak 
kayboluyor. 

* Delikanlı, pervasız bir !avırla o- 4-! yaşında bir erkek, o kadar fe-
muzlarını silkti: na bir hale geliyor, ki bütün zihni 

Sana bunu diyecektim zaten. faaliyetini. kaybettiği için bitkin 
dedi, sırasını bekliyordum. üç gün bir şekilde yatağa düşüyor. İki se
kasabada boş durmad:m. Kendime nede övle ihtiyarlıyor. ki saçları 
rejide ış buldum. Onunla hcı aber birdenbire beyazlaşıyor, yüzünün 
köyden çekip gideceğim. çizgileri çöküyor ve rengi mora -

Sonra arkadasına döndü, alaylı rıyor. Doktoru, Embryex) rüşPym 
bir öfke içinde: 'özü veriver. Birdenbire değişiklik 

- Dilinı mi } uttun be, dedi.! husule geliy~.r; yüz gençle iynr ve 
Haydi onun içiıı bır laf el de gö- ı faalıyetı tabııleşıyor. 

rt>yim seni. ı * 
.v..v..Y. Bu ın' diler, rüşe ·m özünün ha-

vakkat tesirler husule getirmez. O 
ilaçların tesiri, ateşe atılan tu -

zun ateşi alevlendirdikten sonra 
ateşin çabuk erimesin•e sebcbep ol
ması gibidir. Halbuki Rüşeym ö -

zü ile tedavi, sobaya daima kömı.ir 
atılmasına ve oradaki ateşin de -

vamlı olarak yanmasına benzer. 
Bundan dolayı Kare!, buna (Tre-
fon. ismini vermiştir. «Trefon• 
Yunanca cBesliyorum.> demektir. 

BAŞ ROLLE/? DE: Madelein Karol - Henri ForıJ~ 
AYRICA PROG ~AMDA : Amerik_a lı . r ejisörleri~ıı 

mem lekctımızde çev ı rd ı 

Türkce sözlü YEN i TOR KIY E 
' • Jel 

Bu11ün • aat 12.45 ve 2.30 d:ı tenzila tlı matırı ı 

' BUGÜN 
SENENiN EN BÜ YÜK MU VAFFAKIYE1

1 

E N G 0 Z EL F 1 L M 1 
MELEK 
Sinemasında BÜYÜK VALS Babasının bütim ncalanna, hat- yati kıymetini göstermıye kafidir. 

t:ı tehditlerine rağmen iki gün son- Bununla yapılan tedavilerle, bü
ra Hüseyin kadını alıp köyden ka- yüme durgunluklarının, vakitsiz 
sabaya indi ve Sar· ağa sevgili sarı ihtiyarlamanın, umuml yorgunlu-
·neğini Kellerin Memi<c vermiv" 1 ğun, asab muvazenes;zliğin, nev- BugUn saat 12.45 ve 2,30 da tenzllith matineler 
nıc cbur oldu. resteninin önüne gecilmekte ve •••••••••'-•••••••••••••••••••••••••••••--.,. 
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Likin en mühim macı 
1 

Fener bahçe yarın G. 
Sarayla karşılaşıyor 
F enerbahçeden Fikret, Gala
ta.saray dan Adnan bu maçta 

ognıgamıyacaklar 
v 'farın liit maçlarına iki statta de- ı Fert itibarile Fenerden kuvvetsiz 
aın edilecektir' Şeı ef ve Taksim- olan Sarı - Kırmıztlılar yarın , 

de Yapılacak ' . "h- kuvvetli rakiplerini mağlup edebil 
llıi 'raksiın tmdaçıdarm eni muk ım- ,mek için çok fazla uğraşmak hatta 
ı s a ın a vapı aca o - . . . . 
an Fener! G 1 · dır şans kuvvetını kendılerınde bu -
r e a atasara,· maçı . , , , 
aksiın t d . . • A lundurmak mecburıyetındedırler. 

~ad s a ındakı dıger maç -
d 01uhisar ile Beylerbeyi arasın- Fenerbahçe takımı yarınki maçı 
adır. kazanırsa vaziyetini ferahlatmış, 

,., Şeref stadınd "Ik G 1 t tehlikesi az bir birincilik elde et-
"•ncı a ı <>yun a a a 
o.vu~ı er - Boğaziçi maçıdır. Diğer miş olacaktır. 
\refa ~r ~aragümrük • Dırvutpaşa, Galatasaray maçı Fenerbahçe -
lleyk Suleyınaniye ve Beşiktaş _ nin bu mevsim içinde göstereceği 
~ oz maçlarıdır. en iyi oyuna vesile olacaktır. 

Le_nerba h ı:;e-Galates :ıray Fener ve Galatasaray takımla -
ılt rının kuvvetini ve oyun kabiliye-

di'ılı ın~açlarının en mühim ve id- tini muhtelif maçlarda gördük. Fa
Özer u,sabakasının hakemi Tarık kat en kuvvetsiz zamanlarında bi-

engınd· 
stadınd ır. Oyunun Taksim le biribirlerini mağlı'.ip eden bu 
artır a Yapılması seyirci adedini takımların yarınki !"açta alacak -
ze y acaktır, Fakat bir yağmur bi- lan neticeyi şimdiden tayin etmek 
boı;..arın çaınur derya" içinde bir imkansızdır, 

'"Stn.a " hakk- gosterecektir. Bu maç 
ında 'lk iyj ol 1 temennımiz havanın Beykoa Beş ktaş 

~ tn.asıdır. 
··.,n"r Galatasarayla berabere kalan 

~tkacaıt to1'ımı bu m'lca Fikretsiz Beykoz takımı yarın Şeref stadın
lerııanı ' Galatasaray da en iyi e- da Beşiktaşla karşılaşacaktır. Şam 
Yor "•r~:;:.dan Adnarıa takımda piyonluk yolunda çok defa deği -
llq oy ıyecektir. Takımların bu şikliklere sebebiyet veren Beykoz 
'"larııı~ncu haröcinde evvelki kad- takımı yarın belki Be~iktaşı yene 
h'-kkaktı tn.uhafaza edecekleri mu- bilir. Beşiktaşlılar ihmale gelmez 

Galat r, rakiplerini her halde ciddi karşı-
kendi!e~saraylıların bu maçta lıyacaklardır. Beykoz takımı bir 
8•lıibi nden 'laha hzla kuvvet J hafta evvel aldığı iyi neticenin te
bilıneı olan ezeli rak'plerini yora- sirile maneviyatı kuvvetli bir hal
'•ngin erı eski ve Sarı - Kırmızı ı dedir. Bu maçta da İY• netice al -

enerjisi ile kabil olacaktır. ması umulmaktadır. 

Fanerli Fi krefa 
iki ay boykot 
cazası var.idi 

Yarın _ya~ılacak ı :k maçları 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölge
si Futbol Ajanlığından, 

18/2/939 PAZAR GÜNÜ 
YAPILACAK MAÇLAR: 

Taksim Stadı: 

6 futbolcü de birer 
a'J Ceza ~andırı l dılar Anadoluhisar - Beylerbeyi Ata-

s; ;den 'rcrbiyesi İstanbul Bölge- kımlan saat 13,30; hakem Suphi 
Utboı A, Batur. Fenerbahçe - Galatasaray 

A,~ağıd ıa_nlığından: A takımları saat 15; hakem Tarık 
lııaraı _ a klupleri ve bölge nu - Özerengin. Yan hakemleri Halit 
ı 3rı!e · - ö 
ar, lik ısımJeri yaz!lı idmancı- Özbaykal ve Salahattırı zbaykal. 

lerj d maçlarındaki suihareket - Şeref Stadında: 
Olayı .. 1 ltıadd 
1 

81 e hizalarında yazılı Galata Gençler - Boğaziçi A ta-
'•~alae er için müsabaka boykotu kımları saat 9,30; hakem Şahap 
teblig" rı Verilmiştir. Bu cezalar Şişmanoğlu. Karagüınrük - Da · 
lr tarih· vutpaşa A takımları saat 11.15; 

1 .'tı<Ien İ\ib 1 
olan 17 - 2 • 939 tari- hakem Refik Osman Top. Ve.fa -

akad aren başlamaktadır. A- Süleymaniye A takımları saat 13; 
i ar ki" 1 
dtna11 up erle hakemlerin bu hakem Şazi Tezcan. Yan hakem-
etrıı•ıııcııarı rnüsabakalara ithal !eri Halit Uzer ve Ahmet. Beşik -

.\ •ler; lüzumu tebliğ olunur. taş - Beykoz A takımları saat 15; 

bit :adotudan Kadri Ulukal 28 I hakem İzzet Muhittin Apak. 'Y'an 
~,~~rb hakemleri Osman ve Reşat. 

~:ı6 ik· ahçeden Fikret Arıcan 
'ay 

l{asıın.p, _ 
IQ6 ı b, aş adan Ihsan Kilerman 

•ray 
'l'oıık · 

ay, apıdan Ali Zeren 1243 bir 

"' • • • •• • · : .. ~· -1:' ~ • • _·-

zılması şekli,. and içme merasimi 
ve kıyafet hakkında fasıllar var -
dır, 

Öğrendiğimize göre; ilk olarak 
Caıat 

ı38 asarayd 1940 mali senesi nihayetine kadar 
7 bir iht an Cemil Gürgen tatbik edilmek üzere mükellefiyet, 
Caıatas ar_ on iki yaşla, yirmi üç yaş arasın -

lııeıı 2 araydan Adnan İncir - daki erkek gençlere ir.hisar ede -
" 

3
hiray <>eyk · cektir. Yirmi iki ile, kırk beş yaş 

ily, 
0~dan Xazun Arka! 574 bir arasındaki erkek ve on iki ile, otuz 

'yaş arasındaki kadın yurttaşların a --. klüplere girebilmeleri şimdilik ih-
0den t ----:-ı-- tiyari tutulacaktır. 1945 senesine 
heyeı· erbıyesi istişare kadar otuz yaşına, 1950 ye kadar 

lled 1 Yarın toplanıyor da kırk beş yaşına kadar olan er-
ı~li" en 'rerb. kek yurttaşların mecburi beden 
tek~ Yiiksek ıyesi Umum Müdür- terbiyesi mükellefiyetlerini yap -

tar topı ıstişare heyeti yar;n malan için Umum Müdürlükçe a anacaktır. 
t eden .,, tedbir alınacaktır, 
<ltbik < erbiye ' 
ıaı. atına , sı kanununun ----<>--

•et' aıt niza 
4ıııı. esı hu 10 1 mnamenin mü- Yarın FarutgUcli sahasında 
lsı, a lııe11zu p antının başlıca ça-
da Şare heye~~u teşkil etmektedir, yapılacak maçlar 
~roaYrııan enı~ın geçen içtimaın- l - Beyazılspor - Barutgücü A 

Jes1 - cuınen - · 
l> nı hazı 1 nızamname takımları saat 15,15 te, 

lııu~~Jede b~:e:mıştır. 2 - Beyazılspor - Barutgücü B 
lııııtı llefiyeti, t te~b.) esı \'e spor takımları saat 13,30 da, 

<l'l, lııi.ik il eşkıl_at, emir ve ku-\ 3 - Beyazıtspoı· - Barutgücü G 
e efterın klüplere ya- 1 takım lan saat 12 de. 

iltb . q 

~ Yılan ve Yumartal 

• 

•" • 1 

ı - Şu küçük yılanın bu res de gördüğünüz yumurtayı ko • 
!aylıkla yutabileceğine ih timal ver ir misiniz? 

2 - F akat küçük yılan yumurtayı yutacağına kanidir. İşte y u
murtayı elastikiyeti olan yılanın ağzında görüyoruz. 

3 _ K üçücük yılan koca yumurtanın yarısından fazlasını git tik

se büyüyen ağzı içine almıştır. 

4 _ Yumurta tamaınile yılanın ağzına girdi. Fakat nasıl yutacak ? 
Yılanm ağzı çok kuvvetlidir. Yılan yumurtayı gördüğünüz şekilde 

kuvvetle s ıkaı-. 

5 _ işte, nihayet mücadele bitmiştir. Yılan yumurtayı kırmış ve 
kendisine iiizını olan içiui ınidesine indirnıiştir. Şinıdi knlıuklnt't 

ağzından atıyor. 

SAYFA 1 

İngiliz Sudanmda İngiliz kıtaatııııu ınanenası: Bu manevraya hakiki t.ir muharebe şekli verilmiş 
ve müdafaa tertibatı kontr"I edibuiştir. l\1ane\'ralardan sonra bir geçit resmi yapılmış ve alınan neti

cenin şayani memnuniyet olduğu esbit edilmiştir. Yukarıdaki resim 
bu manevralardan bir sahneyi gösteriyor. 

.., 
'\ 1 

•• 

Bu Afrikalı bir prensestir. ' Tonga prensesi ... İngilterenin 
himayesinde olan bu küçiik Habeş memleketinin prensesi ge· 
çenlordc 50 inci yılclönümünü kutlulamış ve bu münasebetle 
İngiliz erkanının da iştirak ettiği bir merasim yapılmıştır. Pren
sesin hu merasimde alınm ı ş bir resmini koyuyoruz. 

• • • 

Televizilon aldı, yüriidii. İngiltere ve Alnıanyada yeni televiziyon istas)·onları harıl harıl çalışı
yor ve bil'~ok radyo aboneleri tele\'iziyon için de abone ohnaya can attyor. Yukarıki resiJnde bir tele
viziyon istasyonunun içini, dah a yukarıda da bu ista~yonda şarkı oku~· an bir kızııı radyo makinr.lerindc 
uasıl göründüğiinü gör üyorsunuz, 
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Burun tem izliğine dikk31 91 yaşında genç bir evli 
edelim! Henüz hiç evlenmemiş bir beka

ra genç demek lazımdır. Bundan 
dolayı İskoçyalı Mösyö :\leh-il 
Grey de 91 yaşında oldui>u halde 

D oğuda 

Petro l arama 
merkezi Midyat 

YURDD AN GÜZEL RESiMLER 
Eged ' e 

Hayvan hastalı k 
larile mücadele 

D .. ··1;. nuıırl unyanm en nıu ·e 
sa· makinelerine, cihazların• 

hip olan in~anda burun, ııc · 
fes alıp vermeğe, ve k0~0 

duymağa mahsus bir kapıdıl· 

genç sayılıyor. 

Fvkat bu zat 
nçliğini 91 ya 

şına rağmen ev
lenmesilc rlc is -
bat etmiştir. 1\1. 
lllelvil ze,·ce<ini 
tam kırk sene 

evvel tanınuş ve kırk senedenberi 
ıevmiştir. 

Mö·ıyö Mclvil, zevcesile ltskoç

yaya gideceğini ve orada yerleşe -

rek çoluk çocuk sahibi olacağını 

•öylüyormuş. 

İhtiyarlığını kabul etmiyen ve 

• genç!• diye haykırmasını 
adam genç demektir. 

• 
bilen 

Martaval Matmazel Oo~tor 
Matmazel Doktoru işitmiyen, ta

nunıyiın var mıdır? Cihan Harbin
de Alman casusu olarak Fransanın 
her tarafını dolaşmış, birçok işler 

görmüş olan bu 

. .. • 

Modern bir şehir haline 
geliyor. Estel ile Midyat 
yakın bi r atide birleşiyor 

• 
Midyat CHusui) - Milattan :ı -

sırlarca evvel Komuk Türkleri ta
rafından Matiyana adile 1070 ra -
kısmında bir dağın meyilli sırtın -
da kurulmuş olan Midyat, Mardin
Cizre - Irak ve Suriye - Nuseybin
Siirt umumi güzergahı arasında 

mühim ve tarihi bir beldedir. Mev
cut kayıtlara göre kasabada 4647 si 
kadın ve 4783 ü erkek olmak üzere 
9430 ve 1200 misafir kı, ceman 
10630 nüfus vardır. • 

Kasabada beş devlet binası, 1038 1 

ev, 250 dükkan ve mağaza, beş fı
rın, bir otel ve garaj, sekiz kahve 
ve kıraathane, üç lokanta ve aşçı 
dükkanı, bir tatlıcı dükkanı, üç 
han ve misafirhane, bir un fabri -

kızın evvelki se
ne İsviçrede bir 

kası, iki motörlü değirmen, iki o
bastanede öldü-

kul binası, beş cami, sekiz kilise 
ğü yazılmıştı. ve elli muhtelif işlere mahsus bi-
Derken bir baş- na vardır. 
ka Alman kız ı : :,;? Hükılmet ve belediye teşkilatı 

Y ~ Matmazel Dok- 60 küsur senedenbcri Midyat kasa
tor benim!• de, 

basında iken görülen lüzum üze
di. Alman casus 

y-ı i teşkilatı onu rine Midyata dört kilometre mesa-
fede bir mahalle olan Estele nakli 

tekzip etti. O halde J\latmazel Dok- takarrür etmiş ve hükumet kona
tor kimdir? Sağ mı, ölmüş müdür? ğının burada inşasına başl~,nmış-

Bir Fransız aliikadarı l\fatmazel ! tır. Este! 938 den evvel bir köyken 
Dokto~ mevcut olmadığını h~ - belediye intihabı dolayısile hasıl 
her vcrıyor. Matmazel Doktor ıs- olan kat'i zaruret üzerine mahalle 
mini Fransızlar bütün Alman ca- haline kalbedilerek Miılyata bağ -
sus kadınlarına izaie etmişler. Bi- lanmıştır. 

ri,inden şüphelendiler mi? Mat - Kazanın nüiusu kütükte elli bin 
mazel Doktor olmasın? .. derler -
miş .. Hele Cihan Harbinde bir ca
sus kadın yakalandı mı? •!Uatma
zt'I Doktor yakalandı!• diye işaa 

olunurmuş... Hülisa Matmazel 
Doktor yok değildir, fakat bir tek 

kadından ibaret değildir. 

• 

f 

.... ., . . ., .. ,, 

Ziraat vekaleti muhtelif 
hayvan aşılarından alı -
nan ücretleri indirdi 
ve kısmen de kaldırdı 
... 
İzmir, (lkd"m) - Ziraat Veka

letince Ann.araya davet olunan 
Baytar Müdürü Nazım Uygur şap 
hastalığı mücadelesi hakkında Ve
kalete izahat vererek avdet etmiş
tir. 

Vekalet şap hastalıgı mücadcle
sınin teksifi lüzumunu kabul ede
rek mücadele tahsisatından İzmir 
merkezıne 1000 Ju-a, Tire kazasına 
150 lira, Bergamaya 145 lira, Tor
balı, Dikili ve Kuşadasına yüzer 
lira tahs~at göndermıştir. Tahsi
sat emirleri Vilayete lebliğ olun -
muştur. 

Zıraat Vekaleti, bulı.şıcı hayvan 
hastalıklarının daha ıyi takibini 
temin içın aşılamave serom ücret
lerini ind;rmış ve bazı ahvalde ta
mamen kaldırmıştır. 
Şap hastalıgı 3§ılarıııdan şimdi

ye kadar bir kuruş ücret alınırken 
bundan sonra ücretsiz tedavi edi
kcektir. 

Dalak hastalığında büyük baş 

hayvanlardan şimdiye kadar 10, 

küçük başlardan iki kuruş ücret 
alınıyordu. Bundan sonra her iki 
cinsten birer kuruş ücret alınacak
tı . 

, , rbnn hastalığında serom için 
l kuruş ücret alınırker. bu tama -
men kaldırılmıştır. 

İs'iklal Eviyei Lrnfaiyede on 
Kuruş ücret alınırken bundan son
r0 ücret alınmıyaca!:tır. Domuz ve 
tnvuk hastalıkları için de üc:ct a
lınmıyacaktır. 

Halkev erinin Davetleri 

Önde bulun•n burun de • 
liklerindeki kılcıkların bii~-u~ 
vazifeleri vardır. Burun içitıt 
girmek istiycn tozlan zr.pl,. 
der, tutar. Havayı süzgeçtr• 
geçirircesine süzer. Bir dert' 
ceye kadar temizler. Jlavnııı; 
şiddetli soğuğunu biraz hafı · 
lctir. Bu cihetle burun delil<' 
!erindeki kılları bütün biit0' 

kesmek caiz değildir. Fa~91 

bazı Bektaşilerin yaptıkl•~ 
gibi burun dı~arısına bı)~ 
kadar uzatmak ta nıu,·af 
değildir. , 

En iı·isi, burun dclikl~rin'' 
hiza'1ltdan itibaren dı'""' 
doğru uzıyan, sarkan 
makas ile ke<mPktir. 

kıJl•I' 

Burnun ireri larn'larıvd' 
bulunan kılları makası uı•1" 
rak kesmek doğru rl< ,;iJı'ir· 

• •• 
B . 1 b '·[·~ azı ınsan ar, urun uı.: 

·ır 
!erindeki kılları (cııubıı) 1 

çeke, çeke koporırlar, çık• .. 
l·dıl· rıT1ar. Bu is ~t)k tehlike 1 

Cımbız tcnıiz o) 1v;1t.i:ir. 

Sonra cııllhız knY\'C"tle çt
kilerek kıl kökünden itib•f'~ 
çıkarılıyor. Kıl kiikiindt ııl·• 
cık bir yara a~ılmı~ ol~~ 
Bu noktadan icrriye p1iktOf 

!ar giriyor. Cok defa ııurı'~ 
dudak sisivor. İltihap. , ,f~ 
net büyüyor. tr 

Ekseriya (~·ılaneık) lı•' . 
hğı zuhur cdivor. Bu ha.,.fl 

lık vavılırnr. (Be ·in ı.uınıt'" 
- • . of 

sı) yaparak insanı c;}fltiriİ' 

• •• 
Parmak ile burun i( ı ~~ 

rıştırarak kuru ..:li •tık r, 

ç ıkarmağa alı~ant rtn tlı.~ ~ 
rioı;inde burun hastahkları at 

. . d d ı·• ı,rıır tar. Bunun ıçın ('. c ın. • 
~ ,r 

de, burun iistiinde ufnrı I· 

olarak görülmekte ise de mektum
lar da dahil cdili,nce 75 bine yıikse
leceği tahmin edilmekted!r. Mid -
yat, yalnız Mardinin değil, bütür. 
doğu vilayetlerinin en büyük ka
sabasıdır. 130 köyün idari ve iklı
sadi merkezi, petrol arama bölge
sinin de santralıdır. Savur üzerin
den Mardin ve cenup demiryolları, 
Nuseybine, İdil üzerinden Cizre ve 
Iraka, Gercüş, Basbirin, Korburun 
mıntakalarına ve kendi köylerin -
den 7ı 60 şına otomobil yollarile 
bağlıdır. Midyat toprakları evvel
ce daha genişken İdil ve Gercüş 
kazalarının teşekkülü üzerine bir 
kısmı buralara geçmiştir. 

Vatanın Avrupaya açılan kapısında güzel Edirnsmiz Eminönü Halkevinde 
yıl dönümü merasimi 

vilcelerin zuhuruna ,.bcr 0 

muş olur. Inlf11T1:ı 1 İn'"5ıt11 • 
en nıurdar ~·eri elleridir. ( . 
kü her isi ellerimizle. P~r. . ,. 
maklarımızla yapaTl7. su. 'ıv 
betle ellerimizde her fıı r . 
mikrop bulunalıilir. ııurı•\ 
)arın ı her zaınan pnr1111'·~p~· 
kaTıştırmağı iidct cden l<'r 
ha>talık eksik olmaz. 

- Sizin yerinizde olsam, dikiş dik
meği tercih ederdim.~ 

- Otol.üse bineceğiz .. Otuz kuruş 
\:ersene?. 

Vallahi on liradan ufak pa
ranı ~:ok .. 

- Zarar yok .. Sen ver, biz de oto

mobHe bineriz ... 

Mesleğiniz?. 

Filan cambazhanede dev .... 
Amma, bunu siz söylüyorsu

nuz... Bir vesikanız var mı?-

$athi mesahası 3450 kilometre 
murabbaı olan kaza halkının % 99 
zu çiftçilikle meşguldür. Bunlar -
dan % yetmişi ziraati umumiye, 
% 19 u bağcılık yüzde onu ise zi
raat sanatile uğraşır. Kazanın zi
raat sahası 15280 hektardır. Ayrıca 
24.000 hektar bağ, 12.000 hektar 
incirlik ve 3500 tane badem ağacı 
vardır. Kaza dahilinde her yıl va
sati olarak otuz bin ton hububat • 
beş bin ton nohut ve mercimek, 
sekiz ton pamuk, on Sekiz ton pi
rinç, 900 bin ton kuru, elli bin 
ton yaş üzüm, beş bin ton incir. 
kırk ton badem ve beş yüz ton 
muhtelif sebze ve meyva istihsal 
edilmek tedir. 

Bunlardan bir kısmı istihlak, di
ğer bir kısmı da ihraç olunur. 

Kazada fazla miktarda hayvan 
beslenmektedir. 938 sayımında on 
iki bin kara sığır, 10 manda, yirmi 
bin koyun, 18.000 kıl, 75.000 tiftik 
keçi, 200 at ve kısrak, 115 katır ve 
8.000 eşek tesbit edilmiştir. Kümes 
hayvanatının her cinsi fazla mik -
tarda bulunmakta ve külliyetli yu
murta istihsal olunmaktadır. Ge -
çen yıl kazadan muhtelif mahalle
Te 200 ton sade yağı, yüz ton pek
mez, beş yüz ton kuru, otuz bin ton 
yaş üzüm, yedi ton pamuk ve kül
liyetli miktarda canlı hayvan, bar
sak, ham deri ve av derileri ihraç 
edilmiştir. İhracat en ziyade Di -
t·arl>akır, Siirt, Mardin, İsta11bul 
ve Halebedir. 

Yıllık ihracatın 180 bin liraya 
baliğ olmasına mukabil ithalat 
yetmiş beş bin lirayı geçmektedir. 
Kaza merkezin~e 206 ticaret ve 
sanat erbabı mevcut olup bunlar
dan yirmi dokuzu muhtelif hayvan 
ticaretile, yetmiş yedisi tuhafiye 
ve manifatura ticaretile, beşi ku
vumculuk, beşi değirmencilik. 15 i 
terzilik, onu kunduracılık, müte -
baki 59 u da muhtelif t icaret ve 

sanat işlerile uğraşırlar. Bunlar -
dan başka gerek merkezde gerek 
köy !erde birçok gezgin çerçiler 
vardır. Çerçiler Van, Bitlis, Muş' 
ve Hakkariye kadar giderler. 
Halkın maarif sevgisi yüksektir. 

Fakat mevcut teşkilat ihtiyacı kar 
şılamaktan çok uzaktır. 75 bin nü
fuslu kazada, o da noksan teşkilat
lı yalnız dört mektep vardır. Sıh
hi durum da teşkilat ve alakaya 
muhtaçtır. 

Midyatta göze en çok çarpan, i
mar faaliyetidir. 

Belediye binası, Atatürk büstü, 
meydanlar, iki asri mezarlık, ca
navar düdüğü, ağıllar, muntazam 
cadde ve sokaklar, ıslah edilm'~ 

çarşı ve pazarlar. Halkevi binası, 
ışık, temizlik, spor ve kültür işle
rile uıp-aşan ve çok m~vaifak olan 1 

Akın Idmanyurdu bu,unmaktadır. 
Köy !erden bir çoğunda sayısız ye
nilikler, yeni ve güzel eserler var
dır. 

Hükumet merkezinin Estele 
nakli kararı üzerine imar faaliyeti 
burada tekasüf eylemiştir. Kırk o
dalı olarak inşa edilec.ek hükumet 
konağının temelleri yükselmiş, 

belediye dairesi, belediye reis evi. 

jandarma dairesi, park ve fidanlık. ıı. 
iki parke caddenin inşası 939 me- · · 
sai programına ithal edilmiştir. · 

Belediye bütçesi on bin liradan 1 
yirmi iki bin liraya yükselmiştir. 

Midyatla Estelin birleşmesinden 
ileride büyük ve modern bir şehir 
vücude gelecektir .• 

;İzmitli 

1Diyor ki 
l Koca vllıllyet m erke· 
( zlne iğrenç mahzara- . 
il bir hel ıl yetlfir mi? : 

İzmit yirmi bin nüfuslu bü- ( 
yük bir şehirdir. Bu koca şe- ( 
hirde topu topu, bir tane u - 1 

mumi hela vardır. Bu hela -
nın manzarası da hayli ber -
battır. Zira, ne su tesisatı ve 
ne de elektrıği vardır. Kapı

s1n1n önünde bir nevi tavuk 

kümesi vardır ki. bunun önün- ıı 
de içi su dolu, sıra sıra paslı ~ 
konserve kutuJtrı durmakta
dır. Halk bu kutuları kullan
mak mecburiyetindedir . 

Manzara pek ip tidai ve pek 
çirkindir. 

Bu geri vaziyet birçok de
falar yazılarak belediyenin 
dikkati önüne konulmuştur. 

Fakat buna rağmen bu çirkin 
umumi heladan bir türlü kur
tulamadık. 

VEFAT 
Mora Yenişehirli Mehmet Ali Akova'nın refikası ve İstanbul 

Elektrik İşleri Umum Müdürlüğü Mebani servisi amiri mühendis 
Hüseyin Besim Akova ile Büyükdere kibrit fabrikası müdürü mü
hendis Mustafa Besim Akova'nın valdeleri ve Tıp Fakültesi doçent
lerinden doktor Besim Turhan'ın halası Bayan 

MiHRiMAH AK O V A 
17 Şubat 939 tarihinde rahmeti rahmana kavuşmuştur. 

Bugünkü 18 Şubat Cumaıiesi günü cenazesi Kadıköyde Bahariye 
caddesinde 108 numaralı evinden saat on buçukta kaldırılarak mo
tö,· ile Sirkeciye nakledilecek ve Beyazıt camiinde öğle namazı kı
lınarak Edirnekapı Şehitliğine defnedilecektir. 

Allah rahmet evlesin . Çiçek getirilmemesi rica olunur. 

T rakyada 

Mandıralar 

ıslah ediliyor 
Edirne, (Hususi) - Trakyada 

mandıralar bu sene ciaha _fenni. 
sağlık ve ekonorrı şartlarına daha 
uygun bir tarzda yapılmaktadır. 

Profesör Halidin p!iinı esas tutul
muştur. Bu plana göre mandıra a
detleri azaltılmış ve teksif usulü -
ne varılmıştır. 

Bütün mandıralar hrmızı kire
mit altına alınmıştır. Beton döşe
meli, büyük v.e tel kafesli pencere

li, yüksek tahta kaplama tavanlı; 

·üt kazan ve peynir yapma yerle
rile peynir ustalarının oturma yer
leri ayrılr"'~ ve böylelikle mandı -

ralar toz toprak yapan geçit yer -
1erinden uzaklaştırılmıştır. Böylı 

az kadro ile çok ve temiz iş yap 
mak ve ekonom i kaideler inden 
faydalanmak mümkün olmuştur. 

Eminönü Halkevinden: 

Aramıza karışacak yeni Halkev
lerinin açılışını ve Evimizin seki
zinci yıldönümünü kutlamak üze
re 19 Şubat 939 Pazar günü Cağal
oğlundaki salonummcia yapılacak 
törenin programı aşajıya çıkarıl

mıştır. Sayın halkımızın ve üyele
rimizin bu sevinçli günümüze iş

tiraklerini rica ederiz. 

1 - Gündüz saat (15) te: 

a) Ankaradan verilecek İstiklal 
marşı Ye sayın Başvekilimiz Dr. 
Refik Saydam'ın nutku radyo ile 
dinlenecektir. 

b) Evimiz çalışmaları hakkında 
birkaç söz: Halkevi Başkanı Agah 
Sırrı Levent tarafından. 

c) Halkevleri hakkıııda söylev: 
Dil, Edebiyat ve Tarih Şubesi 

Başkanı Halit Bayrı tnrafından. 

ç) Şiir: Kitapsaray ve Y~ın Şu
besi Başkanı Meliha Avni Sözen 
tarafından . 

d) Konser : Evimiz orkestrası ta
rafından. 

Piyasada geçen seneki ve bu se· 2 - Gece saat (20.30) da. 
neki peynirler çok beğenilmiş ve _a) Halkevleri hakkında söylev: 
tutulmuştur. Fiatlar hiç düşmemiş j Dıl Edebıyat ve Tarıh Şubesınden 
bilakis artmıştır. Nakı Tezel tarafından. 

b) Gösteril (İnfiali aşk: Molye

Türkkuşuna gir
mek isteyenler 

Türk kuşundan 

müracaatları, 

rin) Evimiz Gösteril Şubesi tara
fından. 

Gündüz yapılacak tiiren için da
vetiye yoktur- Gece verilecek mü
samere için davetiyelerin Ev Büro
sundan alınması rica olunur. 

* BEŞİKTAŞ HALKEVİNDEN: 

zar günü saat 14 te yapılacak kut
lama programı aşağıd~ sırasile ya
zılmıştır. Üyelerimizin ve halkın 
Halkevlerimizin davetıyelerini al
maları Jazımdır. 

Program 
1 - istiklal marşı (Müzik ile 

birlikte). 
2 - Başvekil ve Genel Başkan 

Vekili Refik Saydam tarafından 

" Bundan dolay ı kii~iilc Y',P 
tan itibaren cocuklnr111111 , . 11~ 

bu fena ve tehlikeli adete. ( 
mamala rı irin. evf!c an81;. 

babalar, mektPplerde ~~r.~jll 
m enler , muavinler elhı rlı~ t> 

takip ederek men•detl<f"~ 
umumi sai!lığa. neın1>ct ~ 
h üsnü ah laka büyük h i''~ 
etmis olurlar. En ivisİ. !?l .,.1 

, . "(''" 
at zarfında burnunııızıın 1 ıtı 
biç olmazsa 4 - 5 d~I• sıı (ıl' 
yıkamak, bumu n icinc h' . 
çe su Çt'kip siiınkiirnıck· t,I 
mizlemek lazımdır. uıı 1~. 
ile birçok mikroplnrd~n ~ı 
tulmuş olur uz. 

Lokma" 

Mevlot b' . ş~ 
Merhum validemiz içın .. ıe 

18 inci Cumartesi günü oğ p., 
mazını müteakip Taksirnd~ 1'11 
camisinde mevlfıdu nel:>e"1 ~ 
ettirileceğinden bilcümle.;., 
ve ehıbbamız ile arzu bu) 
vatın 'tşri!leri rica olunur· 

Oğ?1!1arı: , 
~·~ Hasln ve Ahmet ~ 

Halkevleri hakkında An1<sr• 

"" yosunda verilecek korıfer• ~ 

3 - Halkevlerinin önerP\ı• 
sal ödevleri ve Beşiktaş tl9~I 
nin J>'r senelik çalışınaları a ~ 
da Halkevi Başkanı ııu1<f11 
kök tarafından söylev. ıeııı' 

4 - Yurt ta kültürel ;ıer ~tl 
yükselişler hakkında idare_, ıf 

L." ,r01'* 
miz azasından Reşat ,.a. 
fından söylev. 

5 - Atatürk (Şiir) 

6 - Halkevleri (Şiir)· • f 
··ıı• 

7 - Konser (Ulusal ınıı 
muz tarafından). JıOı~ 

8 - Temsil (Gösteril 

tarafından). 
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BORSA VE PIY ASA HABERLERİ 
~ÜNLÜK PiYASA 

ihracat maddeler m·z:n 
vaziyeti 

p· 
1 

•Yasada yumurta ve arpa satış
arı b' · \' ~ıncl derecede gelmektedir. 

b,llnanıstanın memleketimizden 10 
IQ kiJ . o arpa alacağından bahset· 

:ıştik. Bu miktar piyasada kafi 
<recede büyük brr alaka uyandı.r

lllıştır. 

f
. Son gİlnlerde Alman ve İtalyan 
'tın 1 . • arı da arpa alıcıları arasına 
~işlerdir. Zaten 'mevsim ba -
§•lldan it'b · ' 

ı ar en ltaly a arpalarımı-
:ııı. Dıilşterisi idi. Fakat son bir iki 
•>afta··d· 
b. ıçın e ltalyaya arpa ihracatı 
ırfal -

k •ı aya ugramıştı. Fakat pek 
ısa ·· 

" suren bir fasıldan sonra İtal
•8Ya t •·-

l, __ P_ı_.,_•_•_•_H_a_b_e_r_ıe...;r_ı_, 
•Hk•l\A p· f' 1 Sı.r ı :de fiat kontrolü 11-2-u11 ır;nç ıat arı 

yapılıyor mu? ı s1'ERı.tN uP::: son brrui~~~~!~~!;~irinç fi-
1ktısat Vekaleti arasıra hangi 100 DOLA& 126.565 atları tekrar yükselmiştir. Hal -

sanayi şubesinde fazla istihsal ol- lOO FRANK 3.3525 buki pirinç üzerine ehemmiyetli 
duğunu ilan etmektedir. Son defa ı 100 LİRE1' 6.6575 denecek derecede ihracat bile yok· 
olarak yapılan bir ilanda, at~ iOO İSVİÇRE 28.735 tur. Yaln:z :ıtomanyaya arasıra u-
tuğlası sanayiinde fazla bir istih- 100 FLORİı"\I 67.8575 fak partiler halinde satışlar ol· 
sal olmadığını bildirmektedir. Ge• 100 RAYİŞMARK 50.8050 maktadır. Pirinç fiatlarının yük. 
çenlerde de deri, pamuklu doku • 100 BELGA 21.355 selmesinde bir spekülasyon olup 
ma sanayiinde fazla istihsal olma- .u.ı l.J&AHMİ ı 56 olmadığı hatıra gelmektedir. Ti-

Sansyl Harel e ':lerl PARA BORSASJ 

dığından bahsedilmişti. / lOO LEVA .. -·· caret Odası, hiç bir sebep olmadaıı 
Herhangi bir sanayi şubesinde, 100 ÇEKOSLOV AK 4.3375 yükselen pirinç fiatlan hakkında 

fazla istihsal olup olmadığını araş- 100 PEZETA v •• J tetkikat yapmaktadır. 
tırmak en doğru bir iştir. Fakat iş 100 ZLOTİ 23.84 z ı· f' f I d 
yalnız bununla bitmemeli ... Bir sa- lOO PENGO 23_8925 ey tn ta arı ne en 
nayi şubesinde fazla istihsal olup 100 LEY 24.9675 yükseliyor ? 
olmrl.iığını tetkik ettikten sonra, 100 DİNAB 0_905 Zeytin fiatları yine yükselmek-

• pahalılık ve ucuzluk meselesile de ıuo YEN 2.825 tedir. Halbuki zeytinyağ fiatları -
J\lııı uğraşmak lazımdır. Bizce, ikinci 100 İSVF.Ç 34.62 nın birdenbire yükselmesinde bir 

- e...,ar arpa ihracatı başla 
-ıştır. 

•·t • anyo.ya yumurta ihracatının mesele daha mühimdir. Çünkli 
100 

RUBLE ~ lııroıd 30 54 sebep yoktur. Ticaret Borsası me-
. • an bir iki giln evvel bab- mu"stehlik hıalk kütlelerini alkadar · ıetnı· t'k murları bu mesele hakkında tahki-

ış 1 
• Yalnız Almanyadaki fi- eder. • · - • • • · ltleri k kat yapmaktadırlar. Alakadar ta-

ontrol dairesi yumurtaları- Sanayi şubelerinin hangisind~ l S H A M •' T "Y 1L1 r cirler, ihracatın arttığını bir sebep 
~a Pek aşağı fiatler tayin et • pahalılık vardır? Bu suale, vakti· Türk b<>rcu il 19.25 olarak ileri sürmektedirler. Halbu-
k e teydi. Fakat son zamanlarda, le, sanayi Umum Müdürü Reşat Ergani 19.75 ki şimdiye kadar Mısır'a 10 ton 
d •ntrol dairesi fiatleri makul bir revap vermişti. Bu cevabı, bir top- ~ ....... _...,... __ ~ • ..,,.. .......... ~-~~ ....... ~,.,,- zeytinyağ satılmıştır. Diğer yerle-

ereeeye çıkarmıştır. ltantıdaki görüşmelerden hatırlıyo 1 ı < B z;:; f ı" T LE.il ı re bir şey satılmamıştır, 
t' lıtuıdan bir iki gün evvel tiftik 'ruz. Hatırımızda kalan ifade şuy· kurJı s. A!akadar tacirlerden biri de, 
ıcarer · du · -- -. ının durgun bir devre ge • · Lahana ı 50 

1

,beynelmilel zeytinyağ fiatlarının 
Çttdi&d b - Yünlü dokuma fabrikatörleri, ' • • • arttığından bahsetmektedir. Hal 
"'· en ahsetmiştik. Bu dur- size şimdiye kadar epey muafiyet , Pırasa • • • • • 1 50 
• 4 n dev İ buki Yunanistanda, Suriyede, zey-
""l re çok uzun sürmemiştir. n temin ettfü. Bütün istedikleriniz Ispanak 2 
•• ter 2 tinyağ fiatları düşmektedir. Eğer 
ı . ._ e Piyasasından tiftiklerimize oldu. cHimaye edilmiyoruz• diye Şalgam • "~şı t 1 2 beynelmilel piyasada bir fiat artw 
•at a ep başlamıştır. Diğer ibra- şikayet· etmeğe bir sebep kalmadı. Havuç • • olsaydı, bu memleketlerde de zey· 
ker ~·ad~eleri üzerine dikkate de- Şimdi bizim sizden şikayetimiz Kereviz kök • ! tinyağ yükselmesi ıazımgelirdi. 
r ır ış olmamıştır. Yaş meyva var. Mallarınız pahalıdır, ucuzlaş- Kcr~viz yaprak Piyasamızda, zeytinyağ yükseli-
ıeareti tırınız. Enginar adet 8 f en hararetli devresini ge- 5 Şindeki sebebin bir spekülasyon · 
ırnıckted' Sanayi Umum Müdürü Reşat, Karnabahar dan ileri geldiği zannolunmaktadır. 

~lıp I' "· Alman vapurları ce· bu sözleri, altı ay evvel Ticaret O- 1 Yeşil salata lOll ü 4
2
° = ı 

t ınıanlarından portakal almak· dasındaki aleni bir toplantıda söy- Pancar demet I na(O'.Uda Z rai vaziyet 
Ya~ıtlar, En ziyade Aliiiye, Dört - ]emişti. Aradan altı ay geçti. Halfı Anadoludaki zirai vaziyet hak-
ı..~J:,•takalları Almanyaya sev _ yünlü dokumaların fiatmda bir tunda, alakadar dairelere raporlar 
tet ektedir. Sovyet Rusya tica- fark yoktur. Acaba neden?.. Dün yapıian satışlar gelmoktedir. Nazilliden gelen bir 
" 8nlaşnıası mucibince, her sene Yukarıda yazdığımız gibi, her- • aporda şu malumat verilmekte • 
0 l>:den l> hangi bir sanayi şubesinde, fazla Dün tiftik üzerine yeniden mua- dir: 
llıiltt ortakal ahrdı. Bu sene ne istihsal olup olmadıg-ını araştırmak melcler olmuştur. Z t· 1 · 1 d 

P 
ar alacağı belli değildir. ey ın erın top anmasına evam 

ortak 1 liızımdır. Fakat mesele bundan de- Karahisar cinsi tiftiklerden 47 edilmektedir. Kışlık hububat vazi· 
~ a ihraç eden mıntakala -
"lluıd ğildir.ıAyni zamanda bu sanayi şu- balyalık bir parti, Eskişehir, Yoz- yeti iyidir, fazla yağı~lar yüzünden 
llottak: ~İri de, Rizedir. Rizede besinde pahalılık ve ucuzluk var gat cinsi tiftikJ.erden de 253 balya tarla işleri durmuştur. Muzır hay-
l·r·ı d ıhracatı bir kooperatif mıdır? Bunu da tetkik etmek la . 1 B vanlarla mücadeleye devam edil -• • ın 129 kuruştan satı mıştır. un -
op an organize edilmiştir. Ko- zım... mekteclir. 

~ati{ Hük·'metı·n, sanayı· maddelerın' ı·n dan başka Anadolu yapağılardan ~a en ziyade Almanyaya ih- u Diğer yerlerden gelen raporlarda 
•at Ya pahalılıg-1 ile aliıkadar olması için 251 balya bir parti de 51 kuruştan k k h fif t· - . t 
11

, l>maktadır. ışın pe a geç ıgı ar-
traz da b 

1 
bir de kanun vardır. Fiat kontrol· satılmıştır. la farelerile mücadele etmek, 

60dct• a ık ihracatından bab- kanunu ... Şimdiye kadar fiat kont- mühim bir mesele olacaktır. Maa-

EY EKONOMiSi 

Pahalılaşan cıda maddeler 
Son günlerde gıda maddeleri 

neden pahalılaşıyor? Aile eko -
nomisi ile meş;:ul olan kiıpseleri 
çok alakadar eden, bu mesele hak· 
kında piyasadan tahkikat yaptık. 

Öğrendiklerimizi aşağıya yazıyo • 
ru:ı: 

Et - Son zamanlarda et paha· 
lılaşmıştır. Bazı kasaplar eti narh
tan daha pahalıya satmaktadırlar. 
Halbuki et eskisine nazaran 5 ku· 
ruı daha fazladır. Kasaptan et al
dığınız zaman, fazla para verme -
yin ... 

Tavuk - Son bir iki lıofta için
de tavuk ta pahalılaştı. Bunun se
bebini de, dün «Gün]ük Piyasa• 
sütununda yazınışiık. Aln1anyaya 
çok tavuk ihraç ediliyor. 

Kuru sebzeler - Son bir iki 
lıafladanberi kuru sebzeler de pa
halılaşmıştır. Mesela: Kuru fasul
ye, bezelye, nohut gibi .. Bunun da 
>cbeplerini izoh edelim. Bu nıad . 
tlc lcr i.iz:- ı-ine ihracat ~oktuı·. Hatta 
kuru sebzelerden kuru bakla ta 
•namile dış memlekeılere sevke . 
lilnıiştir. Hiç stok kalmamıştır. 

Yunanistana da mühin1 n1iktar
:la kuru fasulye ihraç edilmekte -
dir. İhracatçılar, piyasadan bol 
miktarda kuru fasulye topladıkları 
için, bu malın fiati artmıştır. 

Bıır• ya kadar pahalı olan malla
Tı yazdık. Neler ucuzladı? diye bir 
sua] sorulacak olu·rsn, Lu.na veri -
)ecek bir cevabımız yoktur. 

Çünki.i son zaman1tırda ucuz .. 
lıyan bir şey yoktur. Yal -
nız balık ucuzdur. Fakat ucuz olan 
balık ta, ııalanmt balığıdıT. Bu ba
lık ta her zaman evlerde yenilen 
bir Lalık ıleğildir. Kefal, lüfer gibi 
balıklar pek pahalıd1T. 

VEKİLHARÇ 

İstanbul İkinci icra dairesinden: 
Beşiktaş Hamam sokağında 17 N o. 
lu evde mukim iken elyevm ika • 
metgaht meçhul Nazım Şahabettine 

Melahat Hayriyenin aleyhinize 
İstanbul Asliye Beşinci Hukuk 
mahkemesinden istihsal eylediği 

14/11/938 tarih ve 937 /1430 No. lı 
\'1ııı ını. Son günlerde İtalya ve rol kanunu mucibince, hangi fabri
ih. 8lıistana torik ve orkinos balığı kanın mamul maddelerinde tenzi· 

taeatı 
balıit artmıştır. Linıanunızdan lat yapıldığını bir türlü hatırlıya-

ikametgahmızı da bilen olmadığı mafih Ziraat Vekaleti, tarla fare- ilanda: Yangından evvel Istanbul 
anlaşılmış olduğundan U. K. kiye- lcrile mücadele için yeni bir teşki- beşinci icra dairesinin 930/4752 

lfıt kt dı 

R•m·l alnıak için bekliyen bahkçı mıyoruz. 
ı erini . -============== tıır. n miktarı otuzu bulınuş- -

nin ilanen tebligata ait madc.lei yapma· a r. l No. lı dosyasile (1043) lira <80) ku-

mahsusasına tevfikan tebligatın Alm:an~ ·ada sigara ruş alacağınızdan dolayı maaşına 
"k l " ğ" ı'çı'lrnı'yec~k mı'?, vazettiğiniz hacze ait dosyanın 

lstanbul Üçi n ·U icra ilanen icrasına icra ha im ı ı nce ç yandığı ve 2367 No. lı kanunun 

'=::::::::::::::::========- Memurluğune1an de karar verilm iştir. Gazetelerden biri, Almanyada 5 inci maddesinde yazılı :ıı;ıüddet 
Za , R İşbu ilan tarihinden itibaren bir ekonomik bir tedbir olmak üzere, içinde yenilenmediği anlaşıldığın-

"I h t l Berç Selyan: Beyoğhı İstiklal hl"k" · d 1 - · 
S 

.J U Sa name er ay içinde yukarıda yazı lı borcu sigara isti a ının mene i ecegın- dan Melahat Hayriyenin maaşı 
ıhhat . caddesi 51 numarada mukim iken 1• den bahsetmişti. Bu haber, tütün dörtte birine mevzu haczin fekk.i-

it· ve Içtimai Muavenet Ve h ı 'k "h h ı masraflarile beraber ödemeniz a-al~ti · - a en 1 ametga ı meç u · ticaretile alakadar olan muhitt~ ne hükmolunmuş ve ilanın infazı 
Ov

0 
lll.n l0/63 ve 29/6/929 tarihli Vasi! Demirci oğluna iki yüz on zımdır. Borcun tamamına veya bir büyük bir alaka uyandırmıştır. 

ınaıt; im k" 29
1619 

ne ve 10/64 numara ve lira vermeğe borçlu olduğunuz kısmına veyahut alacak ın ta ı- Tütün tacirleri, bu kararın tat-
tab 29 tarihli Formitrol adlı müs için alacaklıların Beyoğlu Üçüncü bat icrası hakkına dair bir itirazı- bik edileceğine kani değildirler. 
1 zarlaı·ın r h t 1 k Sulh Hukuk mahkemesinden al - · t b" inde is Çünkü Almanya, bu kararı tatbik 

'..alep edilmesi üzerine tebliği 

muktazi icra emrinin ikametgiihı
nızın meçhuliyeti dolayısile mer -

SAYFA T 

RADYO 
DÜNKÜ BULMACAMIZIN 

HALLİ 
anı::_•t0 lk3,33trMilıik (Cazbant - Çigan), 1 2 3 4 5 ti 7 8 9 l•) 1t 

-. r eı asA, -

Cıımartesi 

Saat 14 Memleket saat ayarı, mete • • K A R ı.A M A N L 1 
oroloji, ajans haberleri. K • K E F A L E-T. K 

Saat 14,10 Müzik (Dans müziği - Pi). A F 1 rı A L AT. B A 
Saat 15,10 - 15,JO Türk müziği. ça.. - - ·- - - - - -

!anlar: Fahire }'crsan, Relik Fersan. I .h _~ M • ~ _! M 1111 _!_}.. __ 
Okuyanlar: Necmi Rıza. 1 - Tanburi A R A Ç • K • R A C A 
Cemil - Hicazk.ur 'peı;revi . .. 2 - Udi Ce- / B A R E-M • tf A R A B 
mll - Hicazkaı şarkı. (Layık mı sana -------- - · - -- -
dil), 3 - Arif Bey - Htcazkiır şarkı; A S A B • D F E N A 
(Açıl ey gonca Satberk), ~ -Liltrı _Be_yl LE -.Ş il D -E- Şil TA C 
-Hıcazkfırşarkı: (Sana noldu gonul ----- ------- - -
şadolmayor), 5 - Relık Fersan - Tan- J.. J:.. T E M A S • K 1 
bur taksimi. 6 - Arif Bey - Hlcazl<Ar lÇ • M A R T F ET. K 
şarkı: (Güldü açıldı yine gül yüzlu). • BE C -E R -1 R -L -1 -
7 - Rakım , , , - Hicazklır ıarkı: (Bek· _ _ _ 

!edim fecre kadar). 8 - ......... • Saz BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 
semaisi. t 2 s 4 5 a 1 s 9 ıo ıı 

Saat 17.30 Program. 
Saat 17,35 Müzik (Dans saati - Pi). 1_1_ 1 ____ ._ 
Saat ıS.15 Türk müziı)l - İnce saz 1 1 1 1 • - -

heyeti - Şctaraban faslı. 1-ı-ı--·--------

Saat 19,00 Konuşma (Dıı politika 
1
-

1
--.--

1
------

Mdiselcri). ,---.- ----- - --
Saat 19.10 Tüı-k ıuüziği - (Halit tür- ___ - - ----•- --

killeri - Sıvaslı aşık Veysel ve İbra- 11 m l 1111 
him). j - .--1---. - -

S;Jat 19,35 Tür k müııti - Çalanlar: ,-_,-_ -.-.---- --
Cevdet Çc:ığlar, Refik Fersan. Kenıal 

l ----·---· - ---
Niyazi Seyhun. Okuyan: Halüıc Recai. · 1 1 il 

Saat 20 Ajans, meteoroloji haberleri - ··-l-ı--11 -----
ziraat borsası (fia t). ' --

1
--- -~---

Saat 20,15 Teınsil. 

Temsil esnasında küçük orkestra J. 
Bizetin operasu1dan par~_.a çalacaktır. 1 

21,15 ?ı.1"emleket saat Uyarı - Esham, 'ı 
tahvilat, K. nukut borsa~ı (fiat). 

( 

Saa t 21,25 Foklor (Halk müziği ve 
edebiyatı - H. B. Yönetgcn : Kutsi Te
cer). 

Saat 22 Hafta lık posta kutusu, (Caz
bant), 

Saat 22,30 - 24 Müzik, opera aryaları, 
son ajans ve yarınki program. 

Tiyatrolar: 

ŞEHİR TİYATROSU 

Dram kısmı 
18/2/939 Cumar 

SOLDAN SAGA: 

1 - Tarihi bir meydan muharebesi 
olan yer - Bir kuş ismi. 

2 - Bayramdan bir gü.1 evvel - Mek
tup, 

3 - Her zaman değil - Paylamak. 

4 - Kör - Kışın yağ:ıu - Bir isim. 
(Erkek). 

5 - Na-Şanın arkadaşı - Boy değil. 
6 - Kalınlık, 

7 - Na - Bir musiki <ileti - Esmek-
ten emir. 

8 - Baba • Yol - Hece. 
9 - Duvarcı aleti - H:lla. 

1 O - Aptal - Daha öğrenmeıniş o1an. 

11 - Bezar taşı - Yüzün. 
YUKARIDAN AŞAGIYA: 

tesi günü akşamı ı - Devam - Evin kökü. 

saat 20 - 30 da • 2 - Taharri et - Bir kaza merkezı' 
BİR MİSAFİR l mi<. 

GELDİ 3 - Bir sırada - Allah. 

4 perde 

KOMEDi Ki SMl 
18/2/939 Cumartesi gündüz saat 

14 te ÇOCUK TİYATROSU 
Akşam saat 20 • 30 da. 

YANLIŞLIKLAR KOIUEDİSİ 
------<> 

E Sadi Tek 
Şehzade başı 

(TURAN) 
tiyatrosunda 

GÖLGE ve 
BEŞİNCİ MADDE 

Bugün talebe matinesinde 
HAMLET 

-----o 
Bugün gündüz 

matine saat 16 da. 
Gece 9 da. 

4 - Caka - Şüphe - Bir hayvan. 

5 - Hece - Marangoz 3.leti - İtmek
ten emir. 

6 - Arsız çocuklara verilen isim. 
7 - Sporcuların yaşası - Ferahlık -

isim. 
8 - İki şeyin ortası - İlmin bir saha-

sı - Kraliçe. 

9 - Bir sıra - Eler. 
ı O - Zail etmek - İsimler. 

11 - İnce - Benim değil. 

İstanbul İkinci icra dairesinden: 

e Vekiller; bulu sa name eri. va ti- dığı 14 Teşrinisani 938 tarih 38-248 nız varsa yıne · u ır ay ıç - ederse, Türkiye, Yunanistan, Bul- cice bir ay müddetle ilanına karar 
liazap;s ·nı.. unan Pervanıdes ve numaralı haczi ihtiyati kararı dai- tida veya şifahen icra dairesine garistan ve Yugoshıvya ile olan eş- verilmiştir . İlan tarihinden itiba- ' 
llı iş v Uessesesi namına veril- remizin 3815323 numaralı dosyasi- müracaatle bildirmeniz, bildirme- ya mübadelesi sistemine istinat e- ren bir ay içinde haczi birrıza fek 

le ll<:e: ::~:flarından hıfzedilmek- le infaz edilmiş ve altı lambalı diğiniz takdirde icra iflas kanu • den ticaretini kaybeder. Çünkü etmeniz lazımdır. İlan hükmüne 
esnasında muessesenin tasfiyesi 174357 numaralı radyo vesaire hac- nunun 74 üncü maddesine tevfikan Balkan memleketlerinin çok ihraç muhalefet 243 ü:ncü maddedeki 
Vekaleti . zayi olmuştur. Bu kere zedilmiş ve icra iflas kanununun mal beyanında bulunmanız lazım- <ett ikleri maddelerden biri de tü- cezayi müstelzim olduğu gibi bu 

Büyük operet 
TARLA KUŞU 

Yazan: Meşhur 

Frans Lehar 

Bir borçtan dolayı haciz altında 
olup paraya çevrilmesine karar ve

rilen radyo, halı vesairenin 23 Şu· 
bat 939 Perşembe günü saat 12 
den 14 e kadar Sandal Bedes eni 
Mezat dairesinde açık artırma ile 
satışı icra edilecektir. Kıymeti bul
madığı takdirde ikinci artırması 2 

Mart 939 Perşembe günü ayni ma
halde ve tayin edilen saatte satışı 
icra edilecektir. İsteklilerin ma 
hallinde hazır bulunacak memu 
runa müracaatleri ilan olunur. 

(15117) 

llıUstah nı haiz olduğum için işbu 264 üncü maddesine tevfikan ya· dır. Borcu ödemez ve mallarınız tündür. Nitekim Bulgaristan, Al- ı müddet geçtikten sonra ilam hük- -
~enide zarların ruhsatnamelerini pılan icrai takip üzerine yukarıda hakkında beyanda bulunmazsanız manyaya tütün satarak, yerine si-ı mü k:ra kanunu ahkamına tevfi -
zayi oln naınıına çıkaııacağımdan adresi yazılı ikametgahınıza öde- hapi•le tazyik olunacağınız gibi li\h ve sınai mallar almaktadır. kan cebren infaz edileceği bir şe· 
taları an Yukarıda tarih ve numa- me emri gönderilmi§se de ödeme yanlış beyanda bulunursanız ha - Hasıh tütün, eşya mübadelesine 1 yin yapılması hakkındaki 939/284 
naınel:azıJı müstahzarlar ruhsat- emrinin arkasına mübaşir tarafın- pisle tecziye edileceğiniz hususları yarıyan bir matadır. Almanya tü- • No. lı icra emrinin tebliği makamı-
0lunıır.rınin hükmü kalmadığı illin dan verilen meşruhatta mezkür. malümunuz olmak üzere ilan olu- tün almazsa, Almanya sınai mad - l na kaim olmak üzere ilan olunur. 

. '""" -. ' , ,._ '" ., .. - - ......... ...,:... . ,...,.. 
~ .. - . ~ - - -~ ' ' s ---

~ ikametgahı terkettiğiniz ve yeni 1 nur. delerini ne ile mübadele edecektir? (15107) 

~~==============================================-= 
- Burada! 
Diye cevap verdi. 

2 
YEMİN 

Harabeler hükümdarı, içinde ka
Çevlrem R••lm Özgen baran heyecanını yenmiye çalışı -

tlt!cl.i - 32 - yordu; muvaffak olamadı ve başını 
ler Ve biraz s · t d"'" 1 y ı 1 l" b l ı · ki • dayamıya ~ Reldikt onra, ıs e ıgı şey- rılmıştı. a nız e em ı a <an par- mezar ıgın parma ıgına 

~ bif ıne:n sonra, derhal ingiliz- lak gözlerinin yandığı güzel, fakat mecbur oldu. Bu sırada, cüce, g~· 
~lttlıbıın tup .. Yazmaya başladı. sararmış yüzü görünüyordu. Bu. riye döndü ve biraz ötede bulunan 
•l:ıenitn tercuınesi şuduı·: G. K. idi. Cücenin söylediklerine parmaklık kapısına yaklaştı veba~. 

lt 'Size b Çok aziz dosLum, ehemmiyet vermiyor, ondan başka tonile bir iki defa vurduktan son-
ıı 'n tası: n~ mektubu •Menfa !o . birşey bekliyor gibi duruyordu. ra tekrar G. K.'nın yanına geldi. O 
t lı tu :na, . a Yazıyorum. Ben, u _ Maka!an, anladı. Yüzünü kaplıyan da, parmaklığın öbür tarafında kar 
~ C·lti 0 , : \ e beni birçok suretlerle bir tebessümle, yüksek iskewılKin· altında uzanan mezarlara bakmıya 
·ııe· . ..t lrı bir . K 
1 ZSıni, gece geçırdim. Bil- den fırladı ve kapıya koştu. G. . başladı. Sonra: 
lıı. ., l1 Q g... 1 c ş 
~··te bo;; · t c . . esaret veren , da onu takip etti. - Asılzadcm .. burasının da c ö-

d ; ~Ue~. ın,.k0 U lan hır gece... Hariçte, kar, daha sıklaşmıştı. valye Tenebr, mezarlığına benze-
.,, .'' ~<ıınun. tubuııun burasına gel- Duvarların üstü, epeyce beyazlaş- diğini zannetmiy,pr musunuz? 
~ 11n Yava· du"dıı; Çünkü oda kapı- mı~tı. Makalim'la G. K. Fide! ana- G. K., b!l matemli sesin tesiri al
h~nı_n içind~" 8 \:lldığı nı duydu. Ka- ya tesadüf etmeden lokantadan tında, ne yaptığını bilmeden, elinin 
Y~k bi, , , d~ıra ıı adamı görünce, çıktılar ve sağa doğru giden bir. tuttuğu bil' parmaklık çubuğunu 

:- !(, .. , · C' \' ınt• le: l · K" ·· b" k h11• " '· si k keçi yoluna saptılar. Biraz yiirü - bükerek eğri ttı. ım gorse, ır a-
li11. ~ı·" ~ ~ıı1121 '· . ~alsınız! siz hokiki dükten sonra bir me7.arlıkla kar - dm eli kadar nazlı olan bu elde, 

•~ı · "· sızı tebr"k · -,· ı ı d • h tı \ c ı·iııizı ı ecıtcım. E- ı;ı aştılar. Burası. Sen-Vensan me- biı· dev klıvveti bu un uguna ay· 
'Y<> si; l · zarlığı idi. İkisi, bu mezaı·lığın ö- ret ederdi. Sonra arkasına döndü. 

~.~aPını~V :'','mi .Ye başladı. nönde dunılar . G. K ; Biraz evvel sarı duran v,·üzü, şim-
•a· ıcınct k" 

!1a kadar' . e ı adam, baştan- - Bwada mı? di. mezarların üstüne bir beyaz ke-

m.ıştı. Bu sırada Makalan, parmak· 
lığın kapısına dönmüş, orada du
ran kapıcıya birkaç söz söyledik
ten sonra kapıdan girdi. G. K. da 
yürüdü ve onu takip etti. 

Cüce önde, G. K. arkada, bir 
müddet yürüdüler. Mezarlığın ten
ha bir yerindeki bir tümseğin üs
tüne geldiler. Cüce, G. K.'ya döne
rek, mezarlık duvarının köşesini 

gösterdi ve: 
- Orada! 
Dedi. 
G. K. ilerledi ve duvarın ürttin

de katranla çizilmiş bir haç işareti 
önünde diz çöktü. Bir müddet, hiç 
kımıldamadan öyle durdu. O, ne 
ağlıyordu, ne de dua ediyordu. Yal
nız kendinden geçmiş gibi duruyor
du. Biraz sonra yerinden kalktı ve 
arkasına dönerek yıldırım saçaa 
bakışlarla cüceye baktı. Cüce: 

- Yemin et! Yemin et ve hatır
la! 

G. K., nın dudakları titredi. Söy. 
lediklerini, me2arların bile işitme
sini istemiyormuş gibi idi. Ne söy. 
!ediği belli olmadı. Yüzü, pek tuhaf 
bir hal alan cüce, niyazkar bir ses-

- Daha yüksek sesi•!.. 

Dedi. O, artık, hiç te gülünç gö
rünmüyordu. Ateş gibi yanan göz
lerinde hem sevince, hem hiddete 
benziyen birşey vardı. Atila'nın 

gözlerinde bile, bir dünyayı tahrip 
ederken, ancak bukadar yıldırım
lar yanmış olabilirdi. Cüce: 

- Yemin et .. işitebileceğim su
rette yemin et! yemin ediyorum, 
de! 

Harabeler hükümdarı, tavnnı 

değiştirmeden: yalnız bir: 

- Yemin ediyorum. 

Dedi. 

Cüce, ellerini oğuşturdu. Basto
nunun ucile bir selam verdikten 
sonra, G. K.'ya bir daha bakmadan 
mezarlığın kapısına doğru yürüdü. 
Bir hamlede lokantanın önüne gel
di. Orada, kapının önünde gördüğü 
bir adama: 

- Vay, sen misin Akbaba, geldi
ğine memnun oldum. 

Dedi ve onu, kolundan yakalıya .. 
rak, biraz evvel mektup yazdığı o
daya sürükledi. Odaya girince, Ak
babanın elini sarsarak: 

~ ~~ 

RADVOLl'N 
ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

Her yemekten sonra auntazaman d~lerinizi fırçalayınız 

HAVALAR FENA GiDiYOR GRIPE KARS! 
sızı KORUYACAK YEGANE iLAÇ • 

KAT'f TESiR 
Grip • Nezle· Kırıkhk 
ve tekmll •Aralara 
kartı tesiri kat'ldlr. 

SERİ ŞİFA 
Bir kete S E ,": A L I N 
sizi çabucak sıhhate 

kavutturur. 

Her ecaaneden arayınız. 1 ve ili lik aabal.iijlar içeriııindtıtlir. 



SAYFA 8 

En basit, fakat en mühim tedbir 

·~ /; Soğuğa karşı 
birçok lüzum
lu ve lüzum
suz tedbirler 
aldığı ha 1 de 
bunl:ı.rın en ba
sit, fa.kat en 
mUhim mini 

-- unutmuştu. 
Kendisini üşüttü ve yanında bir kaşe 

Bulundurmamanın cezasını çekerek hastalandı 

GRlt>IN : Bütün ağrı, ıı:r.ı ve 

aancıları derhal keıer. 

GRIPIN : Ne:r.leye, bat ve diş 
ağrılarına, ıoğuk algın · 
lıtına, romatizmaya kar· 
fi bilha1sa müe1Sirdir 

GRIPIN : Bütün ate§li hu· 

talıldarda ehemmiyetle 
tavsiye edilmektedir. 

ve 

Traş olduktan sonra cildi· 

İK D AM 

TÜRK TİCA ET BANKASI A. S. 

• 

MERKEZi 

am·bi 

• • 

o 

ANKARA 

işi 
.. 

r 
ve saıır 

a k ua 
ş u B E L E R 

ANKARA 
ADAPAZARI 
BAI\'DlRMA 
BAR TIN 

801.U 
BURSA 
ESn.l~ERIR. 
GEMLiK 

ISTANRUL 
iZMiT 
~AFR --\NBOLU 

TEKIRDAG 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK - Şubeler : TiCARET 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis edilen 

'' Çok n:rsait ~artlarla sayın müşterıler:mizin emrine amade tu ! undurulmakfadır 

izahat alınmak üzere gişelerim '.ze müracaat olunması 

' 'f Fnos'la 

1 
Dişleriniz pırlan a gi~i parlar 

ıı~I ınıı.t >·ıııumez, ı-u.,_ •. uıı J..alır, 

1 
t,:ırı.10 1 ~:ınn,ıırak lekt>lcrf z 'tl"' 
ı·dı·r. I1i~J,..rnı ı.;ııri.ıuıı·sinc st•l>t·p 
olan mikropl:lrın loh111nlarını im .. 
ha ederek dt l·~rl beyazlatır ve 
gO,.Jkşlirlr. 

KOLINOSLA GCLÜŞÜNÜZÜN 
PARLAKLICJNI YÜKSEL TiNiZ 

lacun tek· 
1 edllml~ 

•lmakla bir 
ııp ihdya

~·ınııı uzun 
nlıddet te· 
mfn eder. 

Bı1 yQk t l1bQ 40 
KQçQk tubO 22,1-2 Kr . -

j inhisarlar Umum MüdürlüQünden 
Muhammen bedeli % 1,5 le- Dslllıll' 

Cinsi Mlkdan Yük lar lma Beheri Tulan mlnat aaali 
lı.ablllyeU Lira K. Lira K. Lira K. --------- -~~--

Kamyon 2 adet 3 ton 
Satış kamyonu 1 adet 2 ton 
Arap sabunu 3.000 Kgr. 

2400 - 4800 -
- - 3100 -

562 50 

960 - 14 
232 50 )4.30 

42 19 15.15 

I - Değiştirilen fenni şartnamesi mucibince 3 adet kamyon v 
yine şartnamesi mucibince 3000 kilo arap sabunu ayrı ayrı açık el<· 
siltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 9/3/939 Perşembe günü hizalarınd ı yazılı sant· 
!erde Kaba taşta Levazıı;n ve Mü bayaat Şubesindeki Alım KomiS' 
yonunda yapılacaktu. . 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gı· 

bi kapalı satış kamyonu planı da görülebilir. 
V - İsteklilerin tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenıne 

paralarile birlikte me,kur komisy c:ıa gelmeleri ilan olunur. .1082• 

Muluımmcıı Bedeli Yiız.1f"7.~ 

Cin si Bı ı -~ri futarı tt·n.inatı Sa~d 
1.ı K. 1 K. Lı. 1\., 

J.Hkıt.ırı 

K.,...•te 12"9 113 ~1987 

B yaz çııl ıı?ıooo adot 70 33•·33 
•Başa lıf'~lı • ckilo8u.- •takriben• 

38Q9 03 
2477 48 

-ı s 
1~, ıs 

Dliz Ul·yaz k1'n11 viçe 2l0000 metre - 15,S 3S7JJ - 2Ql~ 2; 16 

I - Şartnameleri ve nümuneleri mucibince yukarıda yazılı ınsl· 
zeme ayrı ayrı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

nize krem sürmeyiniz. ' 

POKER .-)9-~---.... -.... -.. -.. -.-------- il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizaların • 

da gösterilmiştir 

Traş Bıçakları cildi yumu· 
fabr ve yüzünüzü pamuk 

gibi yap;ır. 

H d POKER traş bıçaklarını er yer e ısrarla isteyiniz 

.... -----------------------~ 
~ SÜMER BANK 

Birleşik Pamuk ipliği ve dokuma 
Fabrikalan müessesesinden: 

PAMUK f PLIGl SATIŞI: 
Kayseri hez fabrikası malı 12 No. paket 415 krş. 

16 " " 480 " 
Nazilli tasma fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 
Ereğli bez fatrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 
Yalnız Ereğli Eez Fabrikasında: 
1 O Jja lyalık siparışler için 
15 
25 
50 

" 
" .. 

" .. 
" .. .. .. 

.. 
• .. 
" 

" 
" 
" 
" 

Fiatlarla fahri ka<la teslim şartile utılmaktadır. 

575 
570 
565 
560 

" 

" 
" 

fplı k müstehl iklerinin yukarıda yazılı fabrikalara gönde 
rrcekleri bedeıleri mukabilinde ihtiyaçlan nisb et ınde iplık sıparişi 
verebilecekleri ve 24 nu maradan ince ve muhteııf maksat ara 
yArayaoılecek pa muk ipliii müstehlik!erının de ihtivaç arını yi ne aynı 
.şartlarla valnız Ere~li fahrikasına sirariş e<lehilecek erı i a., nlıınur. 

r..mekli, dul ve 
iskontosu 

yetim maaşları 
hakkında 

Emlak ve Eytam ~ankası lstanbul Şules : nden : 
Bankamıza maaşlarını iskonto ettiren emekli, dul ve yetimlerin 

v ize muamPkleri bundan sonra Bankamızca yaptırılacağından bu 
iş için maaş sahıplerinin Malmüdürlüklerine gitmelerine hacet 
kalmamıştır. Ancak, ıskonto için ilk dfa müracaat ederecek olan
lar vizelerini bizzat yaptıracaklardır. 

Haziran, Temmuz ve Ağustos üç aylıklarının iskontosuna Mart 
iptidasında başlanacağından maaş sahiplerinin cüzdanlarını vizesiz 
olarak yatırıp numar:ı almak üzere •şağıda yazılı günlnde şubemi
ze gelmeleri ilan olunur. 

Bil'umum malCıller 20 Şubat 939 Pazarte"i günü 
Fatih Askeri 21 c • Salı c 
Fatih Mülki 22 • • Çarşamba • 
Eminönü Askeri 23 • • Perşembe • 
Eminönü Mülki 24 • • Cuma , 
Kadıköy, Bakırköy 25 c • Cumartesi • 
Üsküdar, Eyüp 27 • c Pazartesi c 
Beyoğlu, Beşiktaş 28 • • Salı 

Adalar, Yalova, Kartal, Sarıyer ve Beykoz Malmüdürlüklerin
den maaş alanların vizeleri de diğerleri gibi Şubemizce hazırlana
cak ise de bunların cüzdanlarını evvelden yaptırıp numara alma
larına hacet yoktur. Bu Malmüd ürlüklerine mensup olanlar 6 
Mart Pazartesi günü Bankaya gelip ayni günde aylıklarını iskonto 
ettireceklerdir. . 10111. 

i MAKASDAR I 
ISELAM/ 

1 Büyük itina ile 
1 Seçilen Kupon 
ı Kumaşlarını 1 1 Görmeden 1 

1 
Elbise yapmaya 
karar vermeyiniz 

1.. BAH ÇEKAPI ........ _ .. _ .. 
Sarıyer Sulh İcra memurluğun

dan: 
Yusufun Bedrikaya olan borcu

nun tahsili için paraya çevrilmesi
ne karar verilen ve tamanıır.a 

(104) lira kıymet takdir edıll'lı E
mirgan, Boyacıköyünde, ~.1azhar 

ışa sokak eski 1/ 19, yeni ıa nu -
maralı bir tarafı Mustafa arsası ve 
bir tarafı Fevzi hane ve bahçesi 
ve tarafı rabii Mazhar Paşa sokağı 
ile mahdut Mustafa Reşit Paşa- va- · 
kıflarından l:.ahçeli evin tamamı 
açık arttırmaya konmuş olup 17/3 
039 tarihine müsadif Cuma günü 
saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde 
birinci açık artırması icra ve artır
ma bedeli mukadder kıymetin <:;. 
75 ni bulduğu takdirde alıcısı uh-

LUMBAGO 8EL .__...~ 
ve ARKA ROMA-1 

'-!2>\-
• u 

TIZMA AGRLLARI 
NiHAYET BULDU! 

MEŞHUR ALLCOCK'S YAKILARI , AYNI ZAMANDA 

4 ŞEKiLDE İCRAYI TESİR ADAREK BÜTÜN AÖRILAR

INIZI TEDAVİ VE TESKİN EDER. 

Arka ve 'Bfol, Lumbago, Sıyatık \ryııı. tto~ııı 

ağnlarınıu.lan ııtırep ı;t·krneclt-n lwrnan .. ı·z.a· 
haneıu.den bırALLCOCK Syakısını alını7. vo 
ağrıyan mahalle yapı.,tırınız.- Pek a~ ıaına.n 
urfında en kUV'l>t>lh 1ı(rıl11.r1nız. ıukıın 

bu/&<'aktır Dıı ALLC'OCK S ynkı'lı, L<'S•· 

rını aynı z;>manda ")Pkılıle ıfl\ edt·r 1) t)to. 
matık ma,uJ - <!) ACı:rıyan yt>rlcrdt• yı•nı 

bir kan L'f\'t>lı\n - 3) ::)ıhhi bıt !H:aklık 

t.evlıL - 4) Kuvvrtlı VP tıl('ltk bır t•lın 

ogmRJ41 1t'1!ırlerı Su. 1'1ını1lı· mı•1ıı11lkt•n 

ALLCOCK·s ynkı.ı;ı te.,:ırıru yııpur ~·•• buıun 

ağrıhı.rı dl·lc•clı•r 

ALLC'{)("K'S yakıları. ~,Zuk nl,:Z:ınlıü:ı Vl• 

ök11uru~u tf'<hl\'I ... ,, bulun uJlrılurı tı·~kııı 

t•dcr. Şoyanı hayrc-t Vl' çahuk H•!<ırt ıtı· 

barıylo hl•r kullannrı !HHl d4•rt'tt.' •nt•ıı1111uı 

knlır H\•ınnn lıııı.::unıkn t•t·zalll\llE"ıııı.ılt·n 

bır ALLC'OCI<. t:; ,VA.k11<1nı alını:ı Fı.ıtı 

27. I/:.? kııru:;ıtıır l'c·u:r. \'f' hlklıt y(lkılarılan 

aakuıınız Uu~kn hıc; hır yakı kolnyra. 
yı.ı.pı,tınlıp knldırılmaz, ,..(< hu <IPrt'<'" tı·,..ır 
~o,.ıern1 .. z Hnkikı yakıhır u.r..<>rındı·kı 

kırınıtı Kartal \'6 Dılln: ınarkn~ıııa dıkkat. 

edınıı. 

AN İ 
TEDAVİ ! 

Atu,ı• •ıllallt ' " ALL• 
CDC: K -ı ı ılı ı • Nıı J l,.tlH• 

Mlll lU 

'""''" atrır•• ,.,ı.,. '"" 
"ır kıııt UHllıı ttt lur. 

hıı tarutı ""' "' " u l 
ti davı 

ARTIK AbRILAR 
NIHA YE T BULD U . . 

li~ Al LCOCK '1 , .. 

lıı ııı, ııtıl'lı • ı r ıu: atı.· 

lılıı IHht tder, ff 

lııınwttlı H ııu lı. lııo 

ıı cı ııııı •ı•r su calı· 
flrktft o tHırınl ıta 

" acrııauıııııı lııal'ı 

tt.lfalıı tulun tMr. 

III - Eksiltme 27 /2/939 tarihi ne raslıyan Pazartesi günü hizala· 

rında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesincteltİ 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Kereste şartnamesi 260 kuruş beyaz çul şartnamesi 165 
kuruş kanaviçe şartnamesi de 194 kuruş bedel mukabilinde her gilO 
sözü geçen şubeden ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mektupları· 

nı kanuni vesaik ile % 7.5 güvenme parası makbuzlarını veya ban· 

ka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatle

rinden birer saat evveline kadar yukarıda adı geçen komisyon bar 
kanlığına ınakbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. 

• 
Cinsi Mikdarı Muhammen B. Muvakkat T. Eksiltıne 

40 !ık çivi 
15/50 m/m. 2000 kilo 
Kadranlı otoma -
tik baskül 
Kilot pantalon 
Kasket 
Kaput 
Çizme kösele 

1 adet 
l~ takım 

12 takım 
12 takım 
12 takım 

Lira K. 

375 -

700 -

546 -

Lira K. Saatı 

28 12 14 

52 50 15 

41 95 15,30 

I - Yukarda cins ve miltdarı yazılı .~. k~lem malzeme şarına· 
me ve mevcut nümuneleri mucibince ayrı ayrı eksiltmeye koP" 
muştur . 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalnrı 1 •• 
da gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 3/3/939 tarihine raslıyan Cuma günü hizaJarın· 
da yazılı saatlerde Kabataşta kain LEvazım ve Mübayaat Şuhe ıP· 
deki Alım Komısyonunda yapılacaktır. 

~ 
IV - ŞartnameJe,· her gün sözü geçen şubeden parasız uınr9 

alınabileceği gibi numuneler de görülebilir. 
İsteklilerin eksiltme için tayin edılen gün ve saattı• :, 7,5 giı: 

venme paralariyle birlikte r,>ezk ür komisyona gelmeleri ilan olv 

irsine ihale olunacağı, aksi halde __.-" 
ALLCOCK'S POROUS PLASTERS =~ .Mo. 

artırma on beş gün müddetle tem- f •lllİiiiiiıiiiilii!ii-ı.iliiiiiililililiiııi-~-,------------ ıım••••ını•m: •••••••••••••••-"! 
dit olunarak 3/4/939 Pazartesi gü- ·1.>r. Hahz Cemal ZAYİ 1 ı d • d 
~iü :(ı~i ::~~~;~a:ı~::~u:ıa;a~~t~ DA~~~~:~i~Tı:::~SISI da:ıs;~rk~;::::: ~:,.~~:~:i:ü;e~ stanbul Bele iyesın en 
menkul en çok artıranın uhdesine ••••••••••••••••••••••••••.•."n~dC 
bırakılacaktır. Satış peşin para ile- •••••D•i•v1anıiyiıoılıu•lDı4•••.. nisini çıkaracağımdan eskilerinin Büyükadada Aliyaver ve Çarkıfelek sokaklarının tamırı ?]O 
<lir; artırmaya girmek istiyenlerin odası, antrenin karşısında bir hela, hükmü yoktur. kullanılmak üzere İsa Tepesi eteklerinde bulunan taşlardan ~ ·P 

akdir edilen kıymetin 7c 7.5 nis- ve üstü saç ve teneke kaplı bir 1320 doğumlu Cideli İbrahim metre mikap mikdarındaki taşın inşaat mahalline nakli (~67) Jı~ 
betinde pey akçesi veya milli bir mutfaktan ibarettir. Bu ev heyeti oğlu Hasan tahmin bedelile açık eksiltmeke konulmuştur Şartnamesi Levaıı 11 
· k t · t kt b Mu··du··rıu··g·u··nde go··rülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ya•'ıe _ıan anın emına me u unu ver- umumiyesi itibarile muhtaci tamir b 
'lleleri lazımdır. Hakları tapu sici- olup hela ve mutfak gayri kabili vesika ve 42 lira 52 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektU 

1

0e 
· ·ı b·ı 1 J ki J J d. I .. •••••••••••.. bı·rıı·kte 24/2/939 Cuma günü saat 14 bu~ukta Daimi Encümen ~ı e sa. ı o mıyan a a~a. ı ar a . ı-. istimal derecede haraptır. lj!4/83 ' 
'!er alakadarların ve ırtıfak · sahıp- metre murabbaı mesahada bulu _ Dr. Feyzi Ahmet Onaran bulunmalıdırlar. (757) 

!erinin bu haklarını ve hususile nan bu gayrimenkulün 24,30 met- Deni:ıı Ha•tahane•İ cildiye 1f 
faiz ve masrafa dair iddialarını re murabbaında ev ka" in olun g · Unkapanında Salihpa~a caddesi 

,..,. erı :ııühreuiye mutahaHı•ı " 
ilan tarihinden itibaren 20 gün kalan ID0,53 metre murabbaı da kaldırımın esaslı tamiri 
zarfında evrakı müsbiteleriyle .. d b. k f.d b Pazardan maada hergüıı 3 den Balatta Kırkanbar sokağı kaldı-ıçın e ır aç 1 an ulunan bah- sonra haatal anııı kabul eder 
birlikte dairemize bildirmeleri ica- çedir. rımının esaslı tamiri 
'>eder. Aksi takdirde hakları tapu M k • k Adreı: Bahıali Cadde.i Ca§a· d d 

ez ur gayrimen ulün satış ta- olAlu gokuıu köıehaıı No. 43 Beşiktaşta Vişneza e e 
-,kiliyle sabit olmıyan alacaklılar rihine kadar bilcümle birikmiş cak çocuk bahçesi 

yapıla-

Keşif bedeli 
592.48 

851.00 

962.55 

63.82 

72.19 
.atış bedelinin paylaşmasından vergi mükellefiyeti borçluya ait
'lariç bırakılacaklardır. tir. 20 senelik vakıf taviz bedeli 

EVSAFI UMUMİYE: Bir kat ü- ile tella!iye resmi alı cıya aittir. 
'erine kain mezkur evin antresi Daha fazla malumat almak istiyen
'osmen toprak, klsmen de tahta !er daire divanhanesine talik edi
löşelidir. Sokak kapısından girin- len şartnameye bakmaları ve 938/ 
·e sağda küçük iki pencereli bir 172 Nn. 1ı icra dosyasını tetkik et-

9çı~ 
Yukarıda keşif bedelleri yazılı yolların tamirleri ayrı ayrı :ıvW 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnameleri l,evazırrı vesi' 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazı~ı 

1 
'fi• 

kadan başka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fen ehlıye ~9~· 
caret Odası vesikalarile ve hizalarında gösterilen ilk tt?mınat u ,,~· 

ıda, onun yanında ufak bir ~!lnclık 1 1~;;ur ı ı-1QO) 

Sahip ve MUdllcO: Ali Naci KARACAN 
Umumi Neırlyatı İdare Eden Yw 1 
İılerl Müdürü: M. R.tsiın ÖZGEN 
Basıldıtı Yer: Son Telıırot Buımevl 
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buz veya mektubile beraber 6/3/939 Pazartesı ıunu saa 
ta Daimi Encümende bulunmalı dırlar. (1064) 


