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'llyanın Trablusa fazla 
'sker yığması üzerine 
~gi/iere Mısıra ,1/eni hava kuvvetleri 

11öndermeqe karar verdi 
Diğer taraftan Portekiz adalarında 

üsler kurulmakta 
"s:ıutere itaıva ile müzakereye 
bundan s.onra başlayacak 

~, 9 
~de (A. A.) - Havas mu 

"ııdt n: 
rından ilk gurubun hareketine se • r ·------------
bep, İtalyanların Libyadaki (T rab · 

~· :.~skeri mahafilinin teba -
~1ıs'&ine göre, kanunusani ba 
~ava mi.idafaa krtala • 

~"~eteci- ' 
~i" tarifi 
,,, b. '. u. h ·u _ ır ıgı anunu 
~dir. Onun için 
~in topla11a
~d;;;b;;. takım 
basıere girıneleri 
ıç ·~~-:--~~--~---
~acec yonıur 

'~~ ,... .... \\ elin en el Başvekil l:elôl 

lus) tahşidatlarmm fazlalaşması • 
dır. Libyadaki ltolyan kolordusu · 

(Sonu S.1. 7 • 'ü. 2) 

1ltt1:'Palas otelinde l tmılrnl ga· 
r ~ kahul ederek umumi lıiı· 
~ kında kendilerini aydın· 

•da l . h''k~ . 1 ·"1 zıl t l ı l~. _cuın ıurıyct u umetı- u c mn 11111111 

'"&· 1lık telfikkUne de temns IJ. l\'at'i l\ ırwznn 

~tt·~.tüccar sibi snzeteciyi <le Matbuat umum 
'r g~~- Türk gnzetcrilerinin 
~tıı~ı.) etlerinde lıu tarif hari- m Ü d Ü r u·. 
ı~ıı atnalarını tliklfotla kontrol 

L de.ın. • 
~d;ı 1 ı .. tı. 

tıı. ('-eı~lltınuzdan hiri düııkti sa· 
ı ,~rııı;') Bnyarın bu i.izlerini ve· 

lİikt Snzeteciler nrasmda tesa· 
l~ ben şikuyetlerde hnlunıımc, 
~tıı) "aher bu me.:e]eyi gazete· 
i lltıncln miin:ıka~a etmeleri 

\,lı~l1eteC'i tarifi üzerinıle mu· 
1
• O il '1rı liizuwund:ın halı .. et· 
~~ 01•1.rı ic.:in hiz d~ hıı lumıstn 

uylenıe:;i fnnlalı lıuluvo· " . . 
"'ıo ~~:?.do ka lrl ı~ıırn ~Ört>. C<'lal 

tı.,.·,ı·ı 1 ... . •_J ı· l. lt)t 1 ' 1114'<: l'ı,;ınt l'HH l lll 

~ .~tıa almak liirnmuna İ>:arct 
l•ı:J • ,. 

ılcıı l'tııı İn lıngiin gazeteci! ik 
~ 1 'c lınreketlcrinden ika· 
'": ~; nlınımıma.ım tehıırfö; et· 

. 'de~ .In~,.adnmz dalın iyi ol- ı 
"t 1 IItı. 

lltııft 
ı·" \r k' ~n c:cnc hu toplanllda 
1lıl't \ılı ., likrii Kaya da Bii· 
~dilın f rl'Ji i Clll'iİlllcnlcrindc 
~lıtı jkte olnn Ba~m Birliği 
''lii ıu ene ,;ıkarılnrnk tat-

•ıe k 1 .. ·ı~ onu acagrm ı aH~ et· 

Dun şehrimize geldi, Anka· 
raya gitti 

B. Naci Kıcıman basın 
birliği işi ile nıeşgul 

oluyor 
Sinop 'aliliğinılcn nıuılıunt uıııunı 

nıiidiirliiğiiııe tayin edilen Bay Naci 
K rcnırnn diin Sinoptan ~ehrim ize gel· 
nıl:;tir. (Sno11: Sa. 6 Sii 4) 

~~. 
~ 1 tivnr ı : • l • • 1 .. ~ 
~tıl.ad ._· '' U7. 1\.1 117.llll HJ ~07.• r, 

1;ııı1crı '~tınız ınnna, ıırk:ıda;ı
~hr ,?a~1n ha~kadır. Hnş' ekil 1 

1 alihi kargaşa
lık içinde geçen 

bir şehir 

Nankin 
Bugünde Japor 
tayyarelerinin 

tehdidinde 
Nankin Çin milli hükumeti 

nin merkezi olan Nankinin 1 
milvon ıki yüz. elli hi11 nüfucıtı 
vardır. 

Bir çok demir yollannm bir 
leştiği yer olması itibariyle ti
careti günden güne artmıştı. 

Hele hükumet merkezi itti
haz edildiktenheri, bir çok as· 
ri binalar da kurulduğundan 
gittikçe garplılaşıyordu. 

Nankin de mühim bir deniz 
mektebi, bir tersane, bir ziraat 
tecriibe istasyonu, bir hüku . 
met darphanesi ve geni~ teşki
latlı bir üniversite de bulun
maktadır. 

Bu zavallı şehrin talih daimli 
kargaşahk içinde geçmek ol -
muştur. Sokaklarında muhte · 
lif ihtilallerin çarpışması cere • 
Yan etmis. miiteaddit bombar • 
dımanlar~altında kalmış, fakat 
sliratlc imar edilmişti. 

Bugiin de Japon ıayyarele -
ri tarafından tehdit edildiğini 
görmekteyiz. .J> , 

~ ~ lcıt'f Rız tlirrarl:ır ~ihi sazc .. 
~ •tı ~.ederc~iz" lleınrkle, or· 
~hı· ırJi~i kanunundan ayrı 

ı ı ı fikr· 1 l ı .. ·r 

Tnnldn'i ÇI"\ İren. Japon kil\' rtlcri ı :mklnrile hiı·H1'tc lıir küprii iizerindı> 

,~ '~ıo . 1 Hı ıı ne uı:ımu ı n<lı 
.~' ııu e~ıı~tir. Zira Bn m Bir· 
; \ t ~ih·iik Mill<'l 1\lerliııin · 
1 ~ 11 n ·dird(' Tiirkh·e cunıl111 
d·h ~ıız"1 "' .,, ı · kk·. · 1 k ''" .. rı tt" a ·1-ı < e -en 
'ıı lıırjf d' . !· ~rı e ılımc; olnr:ıktır. 
ııı ııtc r' . · 1 J n·· tt ~T ' ın ıptıı :ı~rrıı a ,, 

~rli-ıini rwarkP.n \ıntliı 

ASIM US 
(Sonu: Bcı. 6 Bü. 5) 

Nankine karşı muha
rebe başladı 

Şehriıı bir kapısından girdikleri 
bildiriliyor 

{Yuuı 6 ııa a>:fada). 

' 

l'eigra.f adres!: ırurün-: tstanliul ' 
Telef. 21413 (Yazı), 24370 (/<lare) 

ilavemizle beraber 

Yarın 24 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 par 

Hatay da 
Garo' rtun tahrıkô.tı 

~ 

Seçim dolayisile 

Gün geçtikçe arllyor 
"intihapta Türklerı~en 

diyorlar 
kaçının/ • . 

~fttakya. 9 (Huııust) - Fransız de- f 
legeai Garo yer yer ba§la.dığı intihap !9'I __________ ,_ 

propağandastnda §U noktayı İleri 6Ür - 1 ı·ıa lya ~ 
müştilr: ''Hiç kimse mensup olduğu • 
cemaatin gayrrsma rey veremez.,. ı i 

Anayasada böyle bir kayıt ve hatti 11 /1 •ıı l 1 
ima bulunmadığı halde bu sözün tek- 1 lYl. l ef er 
rarr intihabatta reyleri par~alamak 

arzusundan ileri ıelmektedir. i cemiyetinden 
Garonun Bir Propağandacı11 ı ! 

Antakya, 9 <Huıual) - Garo, çekiliyor 
kUrUer arasındaki tabrlkltı mebus 
secimi bahanesiyle arttırmıştır. 
Propaganda i~ln Şamlı kUrtlcrden 
Ahmet, .MuhltUn, Ali gibi bir ta-

(Sorıu Sa.6 Sii.4)" 

Mebusan meclfsl 
de kaldırılacakmış 

·<Y:a...~ 6 ncıdaJY 

Romada neler 
görüşüldü? 

KomünnstDlk aDeyGırtcaırı mısa~t 
be lhsoD u ını mam oş~o ır 

Roma, 9 (A.A.) - İtalyan - Yu
goslavya müzakereleri esna mda hu
giinkü Avnıpn siya>:İ hnkımmdan haş· 
irca üç mesele tetkik ohınmnftnr: 

1 - 'A vnıpanm Jicnüz sağlam ol• 
mıynn j tikran \'C iyasi kurulu§u, 

2 - Yugoı;f n,·ynnrn §İmdiye kadar 
(Sonu Sa. 6 Sü. 1) 

iş kanunu hükümlerinin haricinde 
kalmak için 

iş verenlerin buldu 0 

ğu bir f;are 
Kalfalan iş sahibi mevkllne koyup ateı .. 

ve mevcudunu az gösteriyorlar 
(Ya...."'18ı 7 tnci sayı/ada) 

Yerli mal ve tasar
ruf haftası 

Pazar günü başlıyor 
Vitrin müsabakası yapılacak, bazı mftesse.:.. 

seler de tenzllAtla mal satacak 
.. 8 inci yerli mallar ve Tasarnıf l Ulusal ekonomi ve arttınna: ku ; 

Hafatsı,. önümüzdeki pazar iÜnün rumu bu itibarla çalışmalanna bU • 
den itibaren baflaTc\eaktır,. · {Botw. acı.. i6 d_~j· 
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Bomba hadısesı: 3 ' ---- -- -- - - -
istihkam Binbaşısının' raporu 
üzerine lstanbuldan bir heyet 

Köprülüye gitti 
Bay Mazhar Müfit derhal gazoz ı 

fabrikası açan rwnu buluverdi. Ken 
di adresine gelen bu bombanm Köp 
rülüye ne maksatla gönderilmif ol
duğunu sordu. Gazoz fabrikası aa -
hibi bu sual karıısmda pek müte -
hayyir görünüyordu: 

- Bay Kaymakam bu vagon içe 
risinde ki şey bomba değildir. Biz 
onu gazoz yaptırmak için getirti -
yoruz . ., 

Diyordu. Fakat bundan fazla taf
silat da veremiyordu. Fabrika aahi
binin bu eözleri kar111ıncla istihkAm 
binbaşısı N .... da asla vaziyeti boz 
muyordu. O yine ilk aözlerini ıöy -
lemekte devam ediyordu: 

- Benim bildiğim bu bombadır. 
Benim söyliyecek bqka bir sözüm 
yok. Bundan öteai •İze ait bir §ey.,, 

Demekle iktifa ediyordu. 
O vakit Bay Mazhar Müfit bom

ba mütehaamı olan Edime istih -
kam binbaşmna: 

Tabii olarak Bay Mazhar Müfit he
yetin istikbaline gitmİ§ti. 

Heyet azumdan miralay Osman 
istasyona inip de kaymakam Maz -
har Müfit ile karşılaşınca ilk sordu
ğu sual bu oldu: 

- Haniya, içeriıinde bomba bu
lunan vagon nerededir)., 

Bütün heyet vakit geçirmeksizin 
biraz ileride muhafaza ahına im • 
mıf olan vagonun yanına gittiler. 
Hadiseden Köprülü ahalisinin de 
haberi olduğu için bu sırada bir çok 
kimeeler iıtuyon civanna toplan • 
mış bulunuyordu. Herkes sabırsız -
hkla bomba meselesinin mahiyetini 
öğrenmeğe calı~ıyordu . 

Miralay Osman önünde nöbetci 
neferi bulunan vagonun yanına ge 
lerek kanısını açıp içerisine baktık -
tan ve biraz tetkikatta bulunduk • 
tan sonra geriye döndü. Bay Maz • 
har Miifide h\tap ederek: 

- Bay kaymakam siz yoksa yük 
ıek makamlarla alay mı ediyorsu -
nuz),, Dedi. 

(Arkası yarın) 

Çek Almanlarının şefi 
iJlü bulundu 

- Birader, mademki aiz bu ıe -
yin bomba olduğunu aöyliyorsu -
nuz ve sözünüzde ısrar ediyor su • 
nuz. O halde bize bir rapor venne. 
niz icabeder. Böyle bir rapor vere -
bilir misiniz} Zira bu vqonu mü -
tahede ve muhafaza alhna alacağız. 

Sizin ifadeniz veçhile bu ıeyin -· 
muayene neticeainc:le bomba oldu -
ğuna karar verildiiini vilayet ma .. 
kamma yazacağız. Benim böyl~ bir 
işarda bulunabilmem ve bu vago -
nu muhafaza altında tutabilmem i

... Çekoslovakya.da o-
radaki Almanları Al 
manyaya ilhak et -
mek siyasetinin ba
tında bulunan Heinz 

""" Rutha ismind~ki a-
çin elimde bir rapor bulunmM1 la -
zımdır.,. 

Dedi. 
Binbaşı N ... f;ıı teklif liarpamCla 

hiç tereddüt etmedi. Vaaon içinde 
bulunan mahiyeti meçhul nesne • 
nin kapeolailz bir bomba oJduiunu 
yazdı ve imzı:tsmr da ymlarmm al· 
tına attı. Raporu kaymakama ver -
di. 

Bunun üzerine Bay Mazhar Mü
fit keyfiyeti Edime valisi ve ikinci 
ordu mütiri Arif papya telgrafla 
bildirdi. Arif PBf8 da bu İf&l'I yine 
!"İfreli telgrafla Yıldız sarayına arzet 
ti. 

Bu sırada Köprülü kal8humda 
artık her kafadan bir .. çıkıyor .. 
du. Gazoz fabrikatörü olan Rum 
hakkmda bin türlü rivayetler dola • 
şıyordu. Bir çokları bu aclamm Et • 
niki Eteriya iamindeld Yunan ihti • 
lal cemiyetine mennp oıa.. ihti
mallerini ileriye riril7orlardr. Bu 
takdirde lıtanbulclan onun --. 
gelen bombenm mutlaka Köprü • 
lüde bir ihtilil çlbnnak makac:h ile 
alibaı bulunduiuna hükmetmek 
liznn pliyordu. 

Onun için içerisinde bomba ba • 
lunan vaıon büyük bir dikkatle mu 
hafaza altına allllllllf buhmUJOJ • 
du. 

Aradan çok zaman geçmedi, B. 
Mazhar Müfidin F.dime vilayetine, 
vali ve ikinci ordu müşirinin de 
Yıldız sarayına çektikleri telırafla
rın cevaplan geldi. 

Vali ve ikinci ordu müşiri Arif 
paşanın Köprülü kaymakamına ver 
diği cevapda töyle deniliyordu: 
-Tophanei amire tecrübe ve mu 

ayene komisyonu azumdan mira -
lay Osman ve kaymakam Sabit l>ev 
erle iki hünkar yaveti Köprülüde bir 
vagon İçerisinde muhafaza altına a
lınmış olan bombayı tabkik ve mua 
yene vazifesiyle latanbuldan hare -
ket etmişlerdir. Muvasalatlannda j. 

cabeden muamelenin icrasiyle neti
cesinin bildirilmeai ehemmiyetle be· 
yan olunur.,, 

Vali ve m ütir Arif pqa bir ta -
raftan bu telgrafı Köprülü kayma
J:amma çekmekle beraber diğer ta -
raftan evv,.lce bombayı muayene 
etmiş olan Edime i11tihkam binbaşı
sı N... a da latanbuldan gelen heve
tin yanmda bulunmak vazifesini 
vermişti. 

Erteli ıUn hombayı tetkik ede · 
cek olan heyet lıtanbuldan ıeldi. 

1 
danı, hapsedildiği 
te.ldfhanede, ölü o -

• tarak bulunmuıtur. 
•• . ·• Leipa ıehrinde, 
~ .. ufak bir tefkilat 

yaparak etrafına 

genç Alman çoculdannı toplayan Rut
hayı Çek hilkOmeti, 'ÇOCuklara lrarp olan 
~14.ıcaıı Jıarekctlerinden dolayı mahke -
meye vennitti. Bugün, ekserisi :üıte 
ermemif bir y;aıta bulunan bu 18 çocuk 
muhakeme edilmektedir. 

Hicli1e ıerek Çekoslovakyada, ıe -
rek Almanyada büyük aldller uyandır
mıım. 

Sokak lslmlerlnl 
detlıtlrme iti 

Sokak iaimlerinl 4elifdr~ olan he
yet itini henils bitlrmemittir. Belediye 
heyete ıubat IODUDa kadar miluıde 

nrmiıtir. Bu müddet nihayetine kadar 
bGtGn IOkak n ..,.,,.. laimlerlnde de· 
lifecek olanJu tnbit eclilmit buluna
caktır. 

........ ! ........ ..... 

.... d .... .. 
Ekmek " frlDctlbaı kljıda Anlıp 

satdmuı lsfn Belediye tarafından bir 
karar ftrilmltti. Bu lrararm tatbiki iti 
flmdDk mU""'lln olmadıpdan bu ka • 
rar lltı ay eonnya hll'alabmtttt. 

""6ıtuuı ~ıcde· : 

Yeni bir icad 
Bir ,.Itri Nıoa lalırrml"" na lerwc rr6llll• ctınelı ""'"-'il• 

laer gün yeni yeni mütlala wuıtal.,.. CINllqOI'. Bil,.__ l,..Uialer 
Lontlrayı laau8'an müdafaa için •eeelerini ..-a.ı...u.. •• 
rd ralıp1or. Bir lcere büyüle bir ,.larin MJıiın noldtıl....,.,. hna
bardıman tayyorelerini mermi ile uarard tliifllrecd lııııt10edi top. 
lar )'e'l.,tirili7ordu. Ba Wli ıörün,,..,,i. Sonra ,.._ laicaınlanno 
karıı mür1alaa olunacak ıehri mn'I Iİa İferUİn• aaJıl.,,.q 70ia 
Jüfillliiltli. Sonra ba d• gene hail •-'metli. T-narelcrin meml• 
ket huJuJuncla.n girdiğini daki/..•annia laa6er alaralı en -.,.,.tli 
ı•asıtaltıTla hcrllıa ilin efmelt Yollan 6ulumla. Bir taraftan tla 
re rraıkeleri, YGn&ın bomha !arına lıarıı rniicatlele oaıtalan icat 
o•anılu. 
Ş!m-li •on alırıan ı-.·1b•rlere p,öre /nPiliFlerin Lontlrayı laaua k.ar
"'zlanna luuıı muhol"za ir:n .J.,ütün ıclıri nihay,.tnz bir çaJır gi. 
6i örfec:eh 11nrette celik ,.,.ll,.r-fen yaptlrnıı 6ir laima7e ıebe/ıai 
te•i• r-l•cek1"'!rin:len 1' ... hsolunu~or. 

O.vle anfa"1ıy.,r ki bir gün '{e#rcek, 11aliba bütün bu ~ed6irle· 
~ 1'in de lt.t1"a hikumlarıraa karıı foyJarz cJJuğu anlcı"'1ttealı, 6" ıl• 

la inı(lr.Tar ycryiUind• ~ .... flfı b•Pnkara/, ~ehirl,.ri. "-'ıbola.
rı ue köyl~ri~' f~ .. !ebr.l.ler giJ,i ' 1errltlannt1t kt•raca~. Daha doğ
rn•• ln., .. l"" ~ı.,.. ket,'cır ,.;:, ..... ,,en ,.-.ele,,lvet bir taraltt111 
da böylelilcle İn3anlı'1 ,erlerin dibine ge~ir~cek/ 

HASAN KUMÇA YI 

FRANSADA BiR KIZ 
ÇOCUGUNU KAÇIRDELAR 

Amerikada co 
cuk kiiçıtma 'ha • 
diseleri bugünler • 
de Avrupada da 
çoiplmağa batla • -Son defa ola • 
rak, F ransada Ly
on fdırinde bir ai 
lenin 15 yaflllda • 
ki kızı esrarengiz. 

kimseler tiırafından kaçınlmıştır. 
Kızın annesinin söylediğine göre , 
kiiçük Marsel deniz kenarında iki 
çocukla oynuyormuf. Çocukların 
annesi ile babası orada imiı. Sonra 
bir aralık kızının kaybolduğunu gör 
müş. 

O civarda yapılan tahkikata na· 
zaran, kızın, diğer çocuklarla ve 
bir kadın ve erkekle beraber, kurıu 
ni bir otomobilde aörüldüiü anlapl 
mıttır. 

Kızın aileıi zengin değildir. Bu • 
nun için çocuğu para çekn\ek için 
alet edeceklerine pek ihtimal v~ril -
miyor. f 
JOZEFIN BUERIN iSMi 
DECIŞTL ••• 

Mqhur çiko • 
lata renkli dan • 
IÖz Jozefin Be • 
kerin bir F ranm: • 
b evlencliiini yaz 
Jnlftık. 

Kocaaı U... 
ni, MrVetini, iami 

ni ve milliyet ni kendiain ver • 
diii için, artık J mfin Beker bir 

F ıanaızdır, iami bayan Uonclur1 

büyük bir İf adamının kanaıc:lır. 
Şimdi de onunla beraber eeyaba. 

te çıkıyormUf ... lngiltereye pclecek
~r ve oradan büyük bir HyBhate 
çıkacaklar. Bu eeyahat iki sene ka -
dar ıürecekmit·· 

AMERIKAIJ KIZ TAi ,EBEYE 
IPF..K ÇORAP VE 
ELBiSE YASAK 

Amerikalı mektep talebesi genç 
kızlar artık ipek çorap giymiyecek • 
ler. Fakat, bu yuağı yapan hüku • 
met deiil. bi:zat kendileri. 

Hareketin batında Kolombiya • 

daki bir mektebin tal~ 
• yor. Makaatlan Japcn • ':' 

Proteeto. Onun için bit 1 
• ll:s .... ~7.Jtİll 

~ i;k·~;~ veya h~ 
pekli elbise giymeıneM _ı:lr 

Bu karan diğer g~csa": • 
na ve talebe birlik)~~ 
lar ve her tarafta ~ ~ I' • 
manna. dinlemeyen ere~~ 
ettinneie çaJqıyorlar·ercfe '.bil' 
ta balolarda, ejlencel ~ 
ka:lann hep pamuk~~-~ 
elbiae giydikleri görilled,. 

Bu cereyanı i~ 
len Hay innindeki ~~ 

"- Japonyanın 1 o19 
nefret du:yuyoruz.. 1...: 
kartı ac;acaiı haıbi . . 
kadar ipekli e~ .. 

1 1 ~ 
FRANSANIN ..,..._ ' 

NE SAFHADA? ~t' • 
F ranaac:la yeoi eeııe! ~ 

7.rrlanıyor. Ortaya to ~ 
ra göre, F ransaJUll u 1 
vaziyeti fU ,ekildedir: ~ ' 

Borç 1914 aen~l.n1~ı,.ıo. ,,,,,.?, 
misli fazladır. B~.,~~ I' 
ne ortalama olan-;oo Jİ"'·~ 
arta arta bu .ene ~ 

mrL~~a mwabil::: •!..-' 
Cle 1914' dekine ~ I"!~' 
fazladır. Fakat, f!..ı-tls f0 
ne ayni devreYe nı-- ~ 6 

zalmııtrr. tiJlla ·~' 
1938 bütçesinde ~ 

lımık 26 milfd~ 
~~ Çl-'öil!' )1 

Orta ve prld A~~~ 
l~~ni dolqrnaia ~ ~ ._4f 
ncıye naz1n B. ~~ P". 
de Belırada da si yı ~ 

Bu münaaebe~_a.e Wt" 
kumeti, Delboe ~ ~ 
~~~j;~::~~~sı-a~ff ~ 
deki bu dansöz V .• · 
gün Londrada bü~ ~ 
zanarak aanatlDI ~ • 

Bir Yuplav ~ 
memleketinin ~ _,..,.._ , 

goalavyaya gelenı •• 1"11~· 
dan uzak bulund 

11 
,..."",;"· 

nen Yuıoalavlar oll 
da çaiırnutJlrdır• 



Fantezi: 
~~lh IUltl il U 

• 

Dünya üstünde 
ı saatlik bir devı iQLem seyahati 

'\ h \JfnHmH en yırmı sene son-ff •rhi '~ . l • • 1 
~ •rut. fıtı~ınm infilfık eılect'ği ye
ltlir':-rnı cet\'elinin ha~ıntla ııeresi 

d o~·: ·11 • .. .. ı lii" '" yon msnnm mezara gornu -
~~ti llrnıııni Harp faria ı. insanları, 
~e U landınnanıı,.tır. Top. tüf ek. 
'ili t •esleri hurnunmzıın kemiğini 1 

dııt~lıtor. Henk, renk giiınlı>k1iler h~ı
t~lt 0.Ylarındn dünyııyı ntf'~P. \'ennege 
~ ' 11 •rorlnr. Uzak Şarktan ı;iiriiltü· 

geliyor. 

~,Ş•ııglıayın fi,.,tiindC)' İz. A~ağn·a ha· 
de 0tuırı ... t~tc Japon tankları önün
~İ~an bir koyun sürü~ü E?ihi k~
llL.. .. tnresiz Çin askerleri ... f-;te o
~""lt~e r,iMinen hir 11ürü ta'·"a..."P, 
--k lllılyoıılnk lıir milletin bn:hugn• 
~ O\'alavor. Nnııkin, dict, sarı as· 
'-!'titrin eline g~·~ınck iizere. Sanlar: 
lıo 111't ho~uln·or. Sarı nehir kızıla 
~rıtnı~. n':':lrı~o. ıı~lnva akıyor ... 

'il eıide Sıınglıa,· ın hurnnna kadar 
~lırıu;ı ıİirintn;ıtlar, bu~larm. ?'a'J: tahalarını ııiıııaye içın dmm, 
l h~klefen fahanr1 zrrh~~la~.. . 
ile lınınnn ~İren afyon yuklü §1• 

':?nlar tonlarla h~yaz zehiri Mi
.1.ak Şarka. Rmyaya, A,·nıpaya, 

' 'dtaya ynyıııağa, bütün bee~riyeti 
~Hlırına~a c;alışıyor. İşte Şangbay 
k.~latında c;ahnk ie;m<>~e ba~Jryan 
'
1 

•1., Fran~ız, s iliilıcnclaı neferle
~ ıte arı dl'ııiıiıı gruhu ... 
ı..ı\~tloıı~ıııilerin i cçehilivor mosu· 
ıh... 'Ju.) lt!ııhnı onların anf'uı ı-
l u~,lk 'r. tonaji beş misJi arttı. 
~·~ çıpıl, <;ıpıl sarı giizlerini As· 
"-• dıkıniş, Mikaılo Allalım emirle
t~~tine getİrnıek İçin i~te na •• !U• 
1ıi11 ('~lanc;uricle, daha diin hirkaç yUz 
~ •ııli) i mezara giimdü. Mikado 
~t'ıtıı I~~· karilcriııı .. Miknıloya intöan-
1 111. siiylemC'~İ giinalıttr ! .. 

~~~ (Nipoıı) elan !lonra şimalden 
lır11"'11~ ~el gihi ııkan Tinlırimulıit. Ka
~ı1, 1

) a • .J nı;on malı ailesi, ııaatte do-
't'· 
~t · 1'1. ıluksarı ılokıt7. hin dolar alan 
~Q~:tl\) nm talıtr. (Glark Gahle) nin 
'~~et ınrrkl'zi. i ,le Sanfranı.ai!lko 
~ı' Ork @ih-•at katarı, itte kuleler 
~~ h:lteti. heyaz !'larnym pt"nceresin· 
~ •

1
)" lınkan aılaım g(iriiyor mmu• 

~~~tt- o R"i irıımlmr Rur.,·elt. ne 
~ı. 1nillN dl'~il mi? .. Hu ne ha,tan 
'~i/1P ~onıın<la lıitıııf':r. iktıı:at Jıare-
t:ı 1

" h 1 ·· ··k · ·ı tt 'A "aıı · uu ııc ıuyıı · ıttı ıa ır, me· 
"ıı,,;,rı Set\ <'lİ ıwrı·dı•n e1oğıln, şinHIİ 
~ d~ 'Yor ya; artık ehıyılnk duyma• 

bu trıeyin .. 
~lldltıe~j kırıyoruz .. Atlas denizi ii· 
~~'ti hYıı. llu ~n]Rrı giirünce J..ind· 
~it-. ()\ •tırlamenıak mümkün deği1-
~· 'I. 0~onel Lindbergl müreff elı· 
~~gındir. le8uttur ama. Fakat, 
~\1'tın C:ocuk yıtpmak hakkından 
1, ~"1 .. dın. İsterse yapım, tocuk 
1l'ılit, vk olunraya kadar e\'de mil&• 
}' e dördiincil gtİn clağda, kurt 
&ı...'d~ gibi ya~amağa ha~lıyacaktll'. 
~ lnf'~ dünyaya gelh·erl"n çocu· 
·°' h gıltereye götiirmek için ley
~"-'11 '~"Una ym·a arar gihi dolasan 
~ıtı.1

1 
.. ahanm hali, rna11"o1nmı bir 

'it, ilgasından elbette ki farksız .. 
1 

ıt...'te n .. 
t">'ot U)iik Rritanya! •• Londrayı 
~'ld) tnu unuz, palabryıkh (Mık· 
,'Ct ~ tn tabutu geçiriliyor. Şapka• 

'tı 111"Tnız , .e hu hüyiik devlet •· 
1 lı~iı elaııılaymız. Çünkii kendi 

~rt-~) hizmet etmiftİr. (Hariciye 
L , ı~. F'oreynofiı hina~mın iı;in-

_,~ ,ı. 
~. k§• otunııuş toparlak ma~a et-
~ •0nu,uyorlU". 
'~• ıle Dclbo~ .... Olmaz'' deıneğe 
~t~~ i(aln1atlan, Çcmhcrlain gür 

'~o ... ;:ınının ortasına kadar kal· 
rd Halifaksm yüzüne bı· 

karak'. hu i~iıı lıir orta:<mt lnılınak la
~ııııdır. 

Portekiz ıııi olacak, Relı;ika mı o· 
lacak ? .. Çekoelm·akya mı olacllk?. Ne 
olarak sa ol:.mn da, bir dünya konf e
ran~ı toplanıağa lüzııiıı kalma~ırı ! .. di· 

ror. 
( lhf'rik) y:ırıınaıla;;ııııı haknıayın. 

oraya hakr•ıak ·a,;akı ır. Çii ıık ii ade
mi nıiiılalıRlı" koıııitı·ı-İ kontrol lıe,·et
leri kornnı"lıır. Mııclril ı·c•lik lıiı knle . . . 
ile c;cnilıııi~tir. Şo giinlii~iiniiz y1-
k1k lıinalar. kııru j .. kt>lrtler; iılı>oloji

ler namına kıırlıan f"ılilıııi!:lndir. Ku
rumu" hal! kiitiiklı>ri iiııiirııl<> a~la~an 
i ııı;an İa r. ~ii rii. .. jj rii ıııl'7.a rl arın ha
~ımla .. uc:larıııı yolan annı• \ ' l' çocuk· 
iare ılH kulak n .. ıııavııı; hıınlur da 
(Fidyı>İrıeraı) fı>ılail .. riniıı Meryema
nn!arulır. O ılıııııanlıır. o yayım
lar, ate~ w• yaıı~ın mı? .. Ytık r.a111ın, 
~ey, kiinıiir giizlü t paıı)·ol kızları 
me:aleler altında ~ırıl çıplak 
dansetJiyorlar, ha~ka hir şey cfrğif ... 
O katlar dikkati i hak111D\ ın, İ5panya
ya yan hakanm giiziiııii o\'arlar .. Çün· 
kü. huraQı medeni tf'kanıüliiıı. mo· 
ılern tankın, zelıirli g87.ın. kf"ı.rnkes 
iilclürücii honıhanm (l\1Pılı>ni)· f'l na
mına) tecrühe edildiği lıir (ııııntakai 
rıımnnua) dır •• 

Dümeni hir elereı·t Fn~a kıralım .. 
t~te PariQ, O<>lho~ ttlaşl ı. tela~h is
ta:ıyona ko~uyor, ''ar§O\'aya , Rükrf'
~e. Ilf'lgraıia 'e helki elr Rerlinr. on
ııan soııra ııa Ankara~• ır;itıııı>k ıc;ın 
arf"le edh·or. 

Ne o. (Huknkuhe~er) rnatrahazı hir 
!'İirii in an eJleri kelep~elerle demir 
kapılı lı(ir.relere cloldumlııyor. Paris 
<'addelerinde miitlıiı kalııhahk.. Ya
~ai'ın Ot>larok .. Yafaı:ın Tores ... 

Rııraı:ı Franc:a - Al111aııya lıtıtludu. 
l\liitlıiı- faaliveı. Hazırlık fo, kalacle. 
Yer aJimda ğizli ~inıenılifer~f'r. tank
lar, toplar, mitralyiizler ılf'rleyor. 
Bunlar Ren boyundan gelerek telı li
keYi önleme;;e haıırlan"·orlar. Ver • . "' . 
dun 20 ~ene enel günılemi~ti .. Kan 
gii,·deyi götiimıü~tii.. Ru insanl~rın 
kanlarında hir f ıkırclı olehığu helh ... 

Diirneni biraz şiınall" ~«>,·irelim .. İş
te Alplarm karlı ha,r, i~te soldıt Ren 
nehri. i~te kırık har.aklı JJitler i~ta' -
roru, hiır: Pari• iir:,.r:ncf e iken trene 
veıi~ınl'k iiıerc- olan llrlho~. Şimdi 
İlerİin i ta11yonnmla ı\lman Hariciye 

Naım Nöyrat ile konu~uyor. Reve
ramlar miikf'rnıııel.. Cali oltlu~u hel
li, mUtı>kahil iltifatlar ara:ımda 
(hm~) alametlC"rİ 11mtıvor .. 
Okuvucmlnrım, Yaht;dileriu ( ğ

lamata,ı) burada dr.ğildir. O. Kudiis
teclir. f~te Hitler otomobilinden ini
yor. Bf'Ş milyon iman yinni dört ıaa
attir onu bekleYordu.. Güzel söz ,;öy
leyen bu adam"ı giirUnre f'ller ynkarı 
kalktı. GUrleyenlf'r ''ar. Versay, 
mfütemltkc, Çekoslovakya. A,·mtur
n .. Ordu; 8il ah .. Hu hava (Emel en) 
~ırhh11mrn zafer ~arluı;ma hira:r. h('ll· 

ur .. 
f ~te kiic:iik itilaf tl'i"lf'rİ. R<'nl'~ ha

ğırırnr. Kiic:iik ell"vll'tleri l'7.dirnıiyf'· 
CP;İz, va"a~m Fran!!a .. "" . .. 

Şimcli Var~O\·anm iizerind<'yiz .. 
Alnıanlarln, (I>an- ing). (Gi<liny") , ·e 
(Koridor) için on sı>ne mfülclctle ya· 
pılan anJaşma. ,Reck'i ~imdilik nıfüıtt>
rih kılmış i e c.Jeo. iki hu~uk milyon 
kahve rengi ~iimlekliniıı giizü or<tılnn 
ayrı lınanu~tır. 

Pilsu tki iileJidenhcri niıl h
nigli ile Reiıir.umhur araııımla lıir re
kabet müradeleai ba~ladı. Tarar
tarlar. Rmyı nu, ı-\lnıanya mı? tercih 
f'dilecrktir; miinaka~a•ı ic:inck )·oru
lııp tlurııyötlar. llnrası lıie; te akiıı 
bir yer değildir. Lchi ııtan - Rmya 
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I ŞEl:ljR HAB~RLlrRi 
·Halis süt (!) 

satanlar 
Dün Beyoğlu mıntaka

sında bir çoklaı ı 
çevrildi 

Dün Beyoğlu kazası dahilinde hal· 
kın menfaati ile yakın surette alaka -
dar bir vaziyetin önüne geçilmİJtir. 

Kasımpaıa semtinde cü&ümleri mu
ayene edilen bazı sütçülerin, "ıüt,, ye
rine "kaymakaltı.. sattıktan görülmüş 
ve .haklarında ı..:ezai muamele tatbik e
dilmekle beraber, güğümlerine takıl -
mak üzere 'kaymakaltı,, yazılı birer 
levha hazırlattırılmıştır. 

Esasen "süt talimatnamesi .. ne ı:öre, 
sütgliler, süt taşıdıkları güğümlerin 

üzerine "halis süt,, yaftasını takmağa 
mecburdurlar. Bu cümleden olarak kay 
mak altı satan sütçüler de, güğümleri
nin üzerine "kaymak altı,. tabelası koy 
mak zaruretinde bulunuyorlar. Halkın 
da bu cihete dikkat etmeleri kendi men
faatlerine olacaktır. 

Bir kahveci lkt ay 
hapse mabktl.m oldu 

Unkapanında kahvecilik yapan Ha -
san evvelki gün gct.:e sarhoı bir halde, 
komşusu kahveci Mevhibe ile bir me
seleden dolayı kavıa etmiJ kahv~nin 
1.:amlarını indirmİ§. Mevhibeyi de döv
müştür. 

Hasan bu işleri becerdikten ıonra 
kaçmağa başlamış, yolda Adil iım;nde 
birisine raıtlamııtır. Hasan Adili dur
durmuı: 

- Gel bakalım buraya, ıenin ifadeni 
alacağım, diye yakapaça kahvcaine .10k· 
muı, bıçak çekip tehdit etmiıtir. 

Bu sırada Mevhibenin müracaat1 üze
rine kendisini yakalamağa gelen po -
lislere de hakaret etmeğe ve dövmeğe 
kalkışan Hasan güç halle yakalanarak 
dün adliyeye teslim edilmiştir. 

nasaıı curuıu uzer1ndç ,. cakalaudıguı-
dan dördür1.:il asliye cezaya verilmif, 
muhakemesi sonunda iki ay yirmi gün 
hapis ve 35 lira da para cez.asına mah • 
kCim olunmuştur. 

hududundaki lstolpçe ınevkiinde or· 
c.lular hekleyor. Uzaklarda bo1şevik 
a;o.kcrlcrinin g<ilgeleri kımıldanıyor. 
Sol rcnııhta hir biiliik Leh a>ıkeri düz
lük bir vadide tozu dumana katı· 
yor. Kı~lanm önünde Leh askeri mü
ıikası (do~tluk oslun diye) (Enter
rıa;o.yoııal) ınarı:mı talim etmekle me~ 
gul ama. (Kolozo\'O) ya doğru ilerle
dikçe, 14.;0 kilometre uzunluğunda
ki Leh • }fos hududunun tel örgüler
le ne dcrcl'e sımsıkı iirüldü~ ğü giirü· 
lüyor .. 

Tan·aremizi hah-aya doğru son :;ü
ratla iierlcth·oruz. • Ruracla yeni icat 
bir rejim va.rdır. Roma eokaklarında 
Hah<>şHnn zaferinin sarhoehıi;'U '\'ar .• 
Şarkı siiyleyen gençler Venedik sara
nnm öniinde mandolin çalıyorlar. 
Gradsiyaıı i l\lusol in iye izahat veri· 
yor. 

Eritriyc giinderilmckte olan asker
leri ni,anlrları uğnrlarkr.n Hahe~i tan 
y<>tinılcri habalarma ağlayor .. 

İ~te Akcleniı. Şimdi Yunanitıtanm 
iizerindı>n geçirnrıız. 1n~lir;. ftalyan, 
Pranc17. donıınmaları fırıl. fırıl dönü
yor .. Denizin clihinde hirtakım ak
repl,.r kayna~ıyor ... 

C<>hl'liitıarık, ~iive,· ş. '\Jmr, Hin
ıli:otan, Fili~tin. Afrik~. \ı.ya. Suri· 
H H di~ı>r nrlnıl .. ki lıastalıklarm • r- • 

:-f'lıl'plPriııi ara,_ıırıııa~a Hb:urn gönnr.-
ılt>n •liiın<'nimiıi Tiirkiy,.yr. <loğnt çe· 
Yİrdiın: 

N r. tut h Jıa, a hu! .. l'i,. Uzak Şarkın 
ıııitralyiiz, top. lıoıııhalart, ne t~pıınya 
11111 kanlı ılan. ı. nf' top \'e ttlfr.k f ah
rikntörll'rinin kalırıı"ıanhk rnar~ı hıı 
lıa\'H\'J ho1ahilir.. f .. ır hir ifriinıf'l"k . . 
uı:lulıı~ıı) la \n:ıclıılnnun ye:il ha~
rımla ~·iiriiyı>n çı•lik ray .. Karmt·a gi
lıi ı;alı~an. türkii iiyleyerek tarlasına 
~iclf'n in.anlar. f,.;te Ankaranm aydın· 
!ık hıırc·u .. Ru~d~,. ha aklarının. por
tııkıı l lı:ılıı;e l rriıı i ,; şnrkı~ı .. f tt«' Çan
ka\'a ... 

Mnlımut Nt><:mf'ttİn Ddionnan 

Alfln dün dokuz kuruş 
birden düştü 

Ankarada toplanan komisyonun 
bugün birkarar vereceği umuluyor 

Halıcr nldı~ıııııza göre, altın fiyat
ları iizerirnlcki gayri tabii yükseli~in 
iinüne geçnıek için lıizzat 1\faliye Ve
kili Funl A~ralmm haşkanlığında 
toplarımı~ olan komi~yon ıliln ele ça
Jşııa larma de\am etmi~tir. 

lliikiınıt>tin altm me~ele~i ile ya· 
kmdnıı nliikıular olnıa .. mm diin İstan
bul mali malınfilinıle lıüyiik Mr tesi
ri giiriilnıii~. e\'\'«>lki gün 1115 olan 
ııltın <)ün hor"'a lıaricincle C) kunış 

hirılı•n ılitı:mii ,. , 1106 ya kadar c:nt•l
mı~tır. 

Ahın etraf mda.lıükfnnet henüz bir 
karar i'ttilıaz etmemİ!l iken altındaki 
hu tenezzül hiitiin a1iikaılarlarm dik
kat nazarm<lan kaçınann:.fJr~ 

Hiikıimet iktı,..adi hiinyerııiziıı en 
mülı inı i tin at noktası olau mali i~
Jcr<le lniilıalil ik edenler hakkında 
cezri hareket etmeği prensip ittihaz 
etmittir. 

Maliye Vekili Fııat Ağrah, nakit 
i~leri umum miidürü Halit Nazmi, 

maliye müııtefan ve İstanbul borsa 
komi eri İhı:an Rıf attan te§ekkül e
den komisyonun bugiin de müzakere· 
lerine devam eclerek akşama doğrıı 
bir karar ittilıaz ederek resmi hir t,rh• 
liğ halinde ne~redeceği km"·etle u .. 
mu lmaktadır. 1 

Rorsadaki Diinkii. Muameleler 

Dün honada hirinci tertip TiirlC 
borcu talwiJJeri 14.75 ten, ikinci ter
tip Türk borcu tahYilleri 14 ten mua .. 
mele görmüıtür. 

Türk borcu tah,·illeri gene bir mitC 
tar diin de ytikselmiş bulunuyor. 

Bundan ha~ka Ergani talıviHeri 
99.50 den, Si\·as '\' C Erzunım tah\'iJ.. 
feri 95 ten muamele görmüş, hir fn., 
giliz lirasına Merkez bankası taraf m• 
ılan 625.25 kunış kıymet tesbit edil· 
miştir. 

Dün Lonclrn horHsmdan fiyat ta 
frangın gene nishi hir istikrar göster
diği giirülnıüştiir. 

Sirkeci yolcu salonu s.ene başın
da merasimle açılacak 

fıtanhuJ liman i~Jetme direktörü 
Raufi Manyas, gümrük ba~müdürü 
.Mustafa 'nri liman ikinci müdürü 
Hamit Saracoğlu l·e antrepolar ıefi 
Zihniden müte~ekkil bir heyet dün 
iiğleden sonra İ tanhul Jimanmda ha
:n tetkikat yapmı~tır. 

He)·et, e ki gUı11111k'bina mda, bi· 
nanın yolcu salonuna çenilnıesi için 
hir müddettenheri devam eden in
:.natı giizc.Jen geçinui~, alakadarlara 
bazı direktifler ,·ermiıtir. 

Öğrendiğimize göre; gerek yolcu 
salonunun, gerekse onun önüne ya· 
pılınakta olan sondurmanın yılba~ı· 
na kadar mutlUk surette bitirilmeı;ine 
çalışılacak, yılha~ıııa hüyük bir me· 
raııim yapılarak yoku !l&Jonn açılacak 
tır. 

Yılba:ı;ıoa pek az bir 7.8man kaldığı 
için yole·u alonıınılaki inşaata büyiik 
hir hız n.rilıııiştir. 

Sirkecideki yolcu salonu asıl Ga
latada yapılacak yolcu salonunun jk
rnaline kadar hfü·iik bir ilıtivaca ce
vap ,·erecektir. 

0

Sondunn; i;e, Mer
sin ,.e ıliğer hatlardan gelen küçük 
'apıırlarrn yana~acağı bir yer olarak 
y:ıpılnıı~ olrııa ı itihariylt' bilhassa hii 
Yük bir ilıtinca tt•kahiil eelcrt>ktir. . . 

~oııclurıııaılr.n ne ı-urelle malların 
çıkanlacağma dair liman i~lf'trne di
rı>ktiirlii~ii ile ~mrük ha,müclürlii
ğü mii~tereken hir proje lınırlanu -
larıhr. 

Rıı proj~ yoll'u ısalonu ,.e ııondur
ına nçıf "ı~r ~iinden itiharf'n mf',·kii 
tatlıik~ komılaraktır. 

~oııdıırırıavıı şiııulilik. halık ilıra
f'atı yapan mııtiir , -er,air yelkcnlilnin 
i~inP mani olmamak için hih-iik va
purlar )·anR:.trrılınıyacak. hilahare 
hunlar i~in ayrıca bir i;;kelr yapılılık
tnn 'onra hih iik vanurlar ela :oonclur
ııı:ı~·R vannııac·aklardır. 

ftllt11 llllUllUINtHlllıHlltıtllliHnltllUUlllhlllnn 

Alman ~encllk şefi 
hugUn srellyor 

Tahran ve Bağdaddan tayyare ile 
Berline doğru seyahat etmekte olan 
'Hitler gençliği şefi., Boldur fon Şira
kın evvelki gün Ankaraya gelmesi ge
ciktiğinden şehrimize gelememiştir. 

Alman şefinin, maiyetindeki dokuz 
kişi ile birlikte bugün şehrimize gel
mesi umulmaktadır. 

Seyahatlerininin techhüre uğraınası 
dolayısiyle Yeşilköye inmeden doğru
dan doğruya Berline 2"itmelcri de muh 
temeldir. 

iftarda fazla gi-
• lJen ımam 

Midesi çatladığından 
hastanede UldO 

Taksimde GUmUpuyu camisinde J
marnlılc yapan elli beı yaıtannda Bay 

Şevket, hoısohbet ve temiz yürekli bit' 
insan olduğun.dan kendisini sevenler 
tarafından sık sık yemeğe davet edil -
mektedir. 

Ramazanın son gecesi bir ahbabmm 
ziyafetine giden İmam Şevket, orada 
kalabalık bir sofraya oturmll§tur. İf -
tar aof.rası erbabına göre gayet mUkel
lef banrlanl!U§hr'. 

İmam Şevket bu sofrada ev sahibinin 
müteaddit nrarlan üzerine, çok fazla 
yemek ycmiı. kahve içtikten 90nra da 
yatır namazım kılmak 'Üzere ahbabma 
veda etmiıtir. 

İmam camie geldikten bir müddet 
sonra ilzerinde bir fenalık hinetmiJ, 
nefesi daralır gibi olmuı. midesinde san 
cılar baılamı§tll". tmamm fenalaıtığınt 
görenler kendisini doğruca bir otomo
bille Beyoğlu hastahanesine götürmilt
lerdir. Hastahanede derhal muayene e
dilen imamın midesinin çatladığı tet
hiı editmit. hastahane operatörü Sad· 
reddin tarafından gece kendisine ameli· 
yat yapılmııtır. 

Ameliyata rağmen hastanın vaziyeti 
ertesi gün daha ziyade fenalaımış, ak
şama doğru ölmüıtür. 

Siverek hastanesi 
müte.';assıslığı 

Cerrahpa§a haı
tahanesi göz kılı

ni ği asistanı Bay 
Kemal Tolun Sive
rek trahom hasta -
hanesi dispanseri 
mütehassıshğına ta
yin edilmiştir. Genç 
mütehassıs birkaç 
güne kadar yeni 
vazifesine gidecek • 
tir. Kendisine mu• 

B. Kemal Tolun vaffakiyetsiz te • 
menni ederiz. 

Parti Nahiye kongreleri 
Part nahiye kongrelerine önümüzde

ki haftadan itibaren başlanat.:.aktır. Par
ti Evleri kongreler için hazırbklannı 
tamamlanuı buJurunakta4ır. 



"Skotland Yard,, ın Dedektifler Şefi: 

V. C. Gugun bir Macerası 
Yazan: Voltgang Haynrlh ------ Tefrika Numarası : 

' ' .. .. k 'W •• k orumce ,,; ag orer en ••••• 
"Mask at,, u, Yani "uğur,, u saydığı "siyah maske,, yl hiç 

yUzUnden ayırmazdı; kaybedince, yakalandı! ..... 
V. C. Gug; bir zum.arı ··:jkot· 

land l"ard'' detckıi/lcrinin ~cfi 
oları bu detektif, bilhassa nıuay· 
:ren bazı suçlularla alakadar ol
rnu~tıır. Hu muayyen suçlular, 
iki türW ya~ayı~a sahip kimse• 
lerdir. Onun hatıralarında orta
ya lwydu'ju mülahazaya göre, 
bu gibi suçlular, sanıldığından 
daha f a:.ladır. "Soşyal sevkita· 
bii" tc.•İriyle ıuç i§leyen adam, 
mııntaıam tall§makıan ho~lan
mm; ı:e rür' eıkardır; bu arada 
t."'I~ de/a :evalıiri iıibarüe tama· 
miyle burjuva bir y~ tarzı· 
na temayül besler. Buna rağmen, 
böyle bir !luçlunun hayatında· 
ki iki cepheliük, bir detektif in 
bal.-ı~lannclan, nüf uz.u namnn
dan k~aınas; büôkil, ~ 
ltolaylıkla görülebilir! Buna de-
lil olmak ii:ere 1'. C. Gııgı "Ô· 
rümcelc" hikayesini, Milter Gra 
hanın lıakihi olan acaip macera
sını anlatıyor. l,ıe: ' ., ... -

Mister Graliam; Haybari Ktt.llent• 
te zarif bahçe içinde gede zarif bir 
Yillanm 1alıibiydi; bu bahçede bil· 
!İIW!a nadir çiçekler yetittimıekten 
tevk duyardı. Bundan haıka atJa k5-
pekten son derecede hoılamrdı. Ko
nu, kom,u onu sık ıık ziyarete gelir
lerdi. Kendisinin hona abiyonlarm• 
dan faydalanarak, yavaı yavq zengin 
olduğu, iyi bir servet temin ettiği, bir 
hakikat olarak benim-.mitti. Mister 
Cralıamm eenede sarf ettiği pannm 
miktan, 8-10,000 İngiliz lirasıydı. 
Tam 20 ~ene, kamı ve çocuklariyle 
birlikte, hali, vakti yerinde bir b111'
juvanın numune olacak hayatı, onun 
hayalını teıkil etti; fakat, glbıün bi
rinde, iş icabı a~ada 11rada tayyare i
le gittiği IA>ndraya gene bu hava yo· 
layla gidişlerinden birinde, o zamana 
liaW.r ya,·er olan talihi, liendi6İlıden 
,U~e,·irdi ! 

1 .ondra 11eliri o zaman tercilian pır· 
lanta tacirİerine musallat olan bir hır 
nam ciiretkirane bukmlan, hınız • 
lıklan ile huzunuzluk içindeydi. Bu 
liınız, yavq yavq, faaliyet ıahamı 
btıtfin İngiltereye teımil etmek ınıre
tile ~eni~letmiıti. Bu mretle bir ne
vi ağ ördtığünden dolayı kendisine 
"Öribnr.ek" adı takılan hu meçhul 
liırsu, 18§ılacak derecede soğuk kan· 
hlıkla it görüyordu. Kenditine dair 
bilinen ?ey. daima "Siyah' maske" ta• 
ııdığmdan ibaretti. Bu make, onun 
"maskot" u yani "uğur" u idi; ve ha· 
kikaten, yaptığı soygunlardan birin
de bu maskeyi dfişftrllp ilk defa ol· 
mak 6zt>re kayhedince, yakalandı! 

Satm aldıktan ıonra, önce Uzerle
rindcki 'alim~ti farika" yı v.s. yi ka· 
aıdığl. hmnzhğa yanyacak aletleri, 
hep lunızlık vaptığı yerlerde bırakır, 
hiç hir ,·akit iki ııuçu ayni aletle itle
me%dİ ! tki avn uc:ta ayni ileti kul
lanmak adeti. dE-,ği1di. Suç ortağı edin
n1~kten de ~kinir. en ivisi tek batma 
tah~mlı. Ve an<"ak bir rastgeli,tle, 
vak1111r "Actalf'!tİn pr.nçeai" ne geçti! 
• f.n•"'>f'ktür Gu~ da. at ıpomnu se
\ ercti. Rir riltçinin dükkAnmda be
nü7. '·hah~imU~terek" e ~rmitti, ki İ· 
tinavla ~yinmi~. hoylu boslu bir a· 
dam görilndü. Ilu kf'ndiıine yabancı 
aclarn. kendiııinin df' "hah"imiqte
rek., ,. iııtirakini temin ~en parayı 
t<"zgahın tir.f!rİne koyarken, bu ada· 
nım Pıtl ,.)inin parmaklarındaki bir 
t;ift iri pırlanta vii7.iik. det.-ktirin göz· 
lerine çarptı. Parıl parıl! Ru ya· 
hancınm ır:ivini•"ndeki Hdelik. ,;örü· 
nn ündeki haııitliklf' hu hir çift zikıy· 
mel pırlanta nr11cımdıı'.i mnavv.-n hir 
te,;ncl, cf,.t,.ktin dnnıkııattı. 

Kendiıinf' meçhul adam dı~anya 
cıkınca, detektif, çiftçiye ıordu: 

- Bu adam kimdi? 
Ciltçi, hürmetkar bir tavırla: 
- Kim? dedi. Alı, anladım! Mis· 

ter Gralıamı soruyorsunuz. Bu, be· 
nim en iyi rnü~terilerimden biridir. 
llaybiiri Hresııentle oturan zengin bir 
adam! Mister Gralıam, Londrada bu
lunduğu zamanlarda, ''bahsimü§te· 
rek" Jere i,tirak için, hep benim dük
kanıma uğrar! 

V. C. Gug, bu pırlanta yüzükleri 
bir türlü unutamayışına, kendisi de 
~aşıp kaldı. Yüzükler, rüyaııma gir
di \'e erte!Iİ sabah ta, kendisini gene 
clü~ündürdü. Canlı bir hatıra! 

- Daha evvel bu yüzükleri nere
de giirmii§tilm? Bunlar, evvelce reııim 
leri çekilmiı iki' pırlanta yüzük olma· 
ım? 

Dü~ncelf'rİ ıonunda, detektif, bu 
iki ıual~ revap aradı! 

"Skotland Y arcl" daki bütün çalm· 
mq mflcevherlerin resimlerini önilne 
k~ydurdu, bunlan birer birer gözden 
geçirdi ve gayreti bota çıkmadı! Bu 
iki ~ bundan bir tene evvel Ob 
fordda yapılan bir hırmhkta hımmı 
eline geçmi§ti. O vakada, hınız, top 
yeldln 10.000 İngiliz liran değerinde 
~azançlı l>ir it yapmlJb. "Ganimet· 
ler" i araıımda, bu iki pırlanta yiizük 
te sayıJmqh ve hinızbğm "Öriim· 
cek" taraf mdan yapıldığı neticesine 
vanlmqtı! 

V. C. Gu~ Clerlial Haybari ltres
sentteki makamlarla temasa gele~, 
bilvarta Miıter Grabaınm hali, tanı 
haklmu'fa malftmit lstecll. Tuanur 
ediJ,,J.ilttr.li en mftl'aft cevabı aldı. Bu 
muteber burjuva, bu yftzftkleri, olıa 
olsa !:almmrı olduiunu bilmiyerek, 
satm almq olabilirdi! Vaziyetin bat
lia tiirltl olmur, imk1nmdı! 

Lakin, ya Miıter Grabam "Örüm· 
cek" idiyle? O, bu noktadan doğru
dan doğmya bir ıorgoya muhatap o-

Hana Georı foa Holıenlıag; 
"Meran" oıeUnde lcaruı Gitta
n111 17 numaralı odeına kapıyı 
vurmadan giriyor. Kitap okuyan 
Gitta, iirkerek yerinden fırla
yıp ttt koctuım görünce, ıev~ 
le hoıuyor. Fakat, Hanı Georg. 
barit davranıyor. Giıta, onun bu 
barlı wıuamelesine mana vern
nıeden bakıyordu. Dili dolafa· 
·alc: 

- Ne var? dedi; neden bana biSyle 
kıırın kızpı bakıyonun? Gene ne ol· 
du Allah qlana? • 

Gitta, ıendeledi, yere dilımemek i
çin bir iskemleye tutundu. 
Hanı Georıun ıert ıni, onu sanarak, 

tekrar uyandırdı : 
- Kendi hesabına da, benim heaa

bıma da bir komediyi eairıe ! Ben her 
teYi biliyorum. 

- Sen her ıeyi biliyor muıun? Peki, 
bildiğin nedir ki? 

- Bildiğim: botuna gidip itine gele
cefinden daha fulaaı 1 Fakat ben, artık 
aramızdaki vaziyetin vuzuh kcsbetme
ıinden memnunum. Aradaki yalanla bel 
lenen ı!tıivuyon, lüzumundan riyade 
uzun ıürdil. Senin bir aevcllin var! 

tık anda, Gitta; ne yapacağım f&§ır
mıı. ihtiyan elden rftmit haldeydi. Son
ra bu ititilmemft itham, kendi&inde ölçü 
ıilz bir infial teklinde tezahür etti. 
Gururu ve kadınlık haysiyeti, flhlan
dı. Öfkeden renci açmuı halde, töyle 

- Sen bunu bana ICJylemefe ceaaret 
ediyorsun, ha? Buna kartı sana söyli -
yecek tek ıözilm yok! 

Koca11, cehennemi bir &illütle: 
- Bu ıözüne iıwunm; dedi, çünkü 

buna kartı ne söylemekle mukabele e
debileceğini bilemiyÖnun ! 

- Hını Georg, ıen ya sarh:>ısun 

yahut da aklını oynatmıııın 1 
İkiıi de ayakta, Jrarf!brpya, dlm • 

luru, sadece ikaz edilmif olurdu! 
Reımi yerin de '"hüsnühal" inden 

bahsetmesine göre, müşkül bir İ§ ol· 
makla beraher, detektif, Mister Gra· 
hamın aile ocağmda ani bir arama 
yapmnğa karar verdi \'e Hayböri Kres 
senlleki zarif villasının aranması, um 
doğundan ili netice temin elti. Ev ııa· 
hihinin huzuriyle yapılan aramada, 
tahminen bir düzine meşhur hırsnhk 
vakasmda aşırılmıı mÜ<'evherJer mey
dana çıkarılarak. ev sahihi le,•kif e· 
dildi. 

"Örümcek" hakikaten Mister Gra· 
hamdı! 

Ailr.si mf!nsupları, aile reisinin bu 
gizli faaliyetini hiç mi hiç bilmiyor· 
du. Bu darbeyle, ıenemlediler, çır· 
pmmağa baıladılar. Ev sahibine ge
lince, sonradan yediği 1 O ıene liapiı 
cezumm artık yakla~an tehdidi kar-
111mcla, kendini cesaretsiz ve ayni za· 
manda da kalpsiz suçlu olarak göster
di. O, bu müddeti bitirmemiı, hapi1-
hanede ölmüttilr. 

Te'"ki(i ıırumda, enspelitörr. fÖY· 
le dedi: 

- Eğer son de(aımda "muliot" U• 

mu, yani benim "uğur" um olan "ıi· 
yah make' mi ltaybetmeseydim, tim· 
di baınna bu hal gelmezdi! Ne bu hal, 
ne de benzeri! Bu sefer, vaziyetin bir 
parça bozuk, düzen gittiğini, zaten bi· 
Jiyordrun. Ve sonra, yaptığım ıon if, 
ulak bir ~oygundu. lnıan bumunu 
böyle ufaklık para, bozuk para itle
rin• tnk•namah! 

''Öriimcek." Mister Graham, ıon 
llurbanı olan kilçiik dükkin sahibi 
bir kuyumcunun, sırf kendisi larafm· 
dan eoyolmiH 1ebebiyle ifliıı edip 
malivolmumdan dolayı teeailr göı· 
terecek y~rde, artık hundan M>nra can 
yaliamıyarağından tikiyet ediyordu!? 

( Ar7c:aM var) 

Edebl Roman : eo 

S:S:VGi; 
Uyanınca •• 

Yazan : Maka El 

dik durarak, &özlerini korkusuzca bi • 
ribirlcrinin cözlerine dikmitlerdi Git -
ta, biltUn vUcudU u.nıntılar &cçirerek, 
devam etti: 

- Seninle münaka,a etmek heveıliıi 
defillm: yalnız bir cihete ipret ede -
rim; o da Centilmence hareketin, bir 
kadının oduma kapı vurulmad.,. pal
dır, killdilr cirilmemeli icap ettifidir; 
bir erkefin, hattl koca da 0111, kamı
nın odum& da bu tekilde firmemesi bir 
etiket icabıdır 1 Ben, yalnu blınak iı • 
tiyorum. Odamı terket f 

- Ne? Bana kapıyı cattermete cilr'· 
et edfyoraun, ba? 1 

Hana Georc. böyle baiırarak, Gitta
yı bilepdm yakaladı. Genç kadın, 
onun bu kabaca kavraytF teairiylc kıv
randı: 

- Bırak beni 1 Acıtıyorsun l 
Hana Georı, elini çekti. Gitta, geriye 

çekilerek... 10ludu : 
- Hana Georı, sen bir Centilmen 

cibi davrannuyonun 1 
Kocur, alay etti: 
- Ya ıen? ... ya ıen? ... ya acn nasır 

hareket ediyonun? Ben evde ıenin he· 
ubına enditeyle kıvranırken, ı:amanını 
annenin yanında onu ıevcn kuı vaziye
yetinde onun üzerine titriyerek geçirdi· 
iini farıederken acn, hergün kur yapan 
ve ,Uller hediye eden bir erkekle ıu • 
pe ediyonun ! Biltün dilnya, bundan 
bahıediyorl Çok fiYriir, 1.i inaanm göz
lerini açan iyi doetlar bulunuyor!... 

Gitta. bu aralık bir mukabelede bu· 
lunmağa davrandı; fakat Hanı Georg, 
onun ı8ı ıtiylemeaine imkln bırakma· 

Memlekette giJrdlllllerrm: .................... -·· _._,. _____ _ 
Rizede lüfer hazinesi ve kUb 

koltuk yapan atelyeler .• 
., Hopaya giderken Rizeye .bit ~ 

ugramııtık. Vapur demiri~, 
ra yolcularm birlwım ~· · 

Rize tapu ıicil muhafızı B. thaan f 
beni asri tütün imalathanesine götür· 
dil. l\füte~ehbis bir Rizeli marangoz 
tarafından tesis edilmiı olan imalat• 
hane Türk milletinin mahrumiyetler 
içinde neler yaratabildiğine çok can· 
lı bir misaldir. 

Atölye ıahibi kmk döküli i.letleri 
biribirine ekliyerek motörle iıleyen 
tahta vontma va91talan temin ederek 
işe ba;lamı§ n az zamanda mÜ§terİ· 
)erine iş yeti~tiremez hale gelmiı. A· 
tölyesini günden güne inkişaf ettiri
yor Ye imalatını artırıyor. 

Bu yurtta§ koltuk takımı yapıyor. 
Fakat yaptığı takunm ıeklini de ken· 
diıi bulmuı. İ§te asıl maharetini bura 
da göstermi§tir • . On iki ıanda1ya,, iki 
koltuk, hir büyük, iki küçük kübik 
masavı otuz liraya yapıyor. Yalnız 
lmnl~rm hususiyetlerinden biri bü· 
tün hu mohi1yt:nin portatif oluıudur. 
Nakli icap ettiği nkit hepsi bir met· 
remurahhaı yer işgal etmektedir. Et· 
nların kıymeti de halis cevizden ya· 
pılma'1dır. 

Usta, malının kıymetini bilmiyor 
değil: 

kü vapurun her iki tarafındlD dl' 
~ıklar gözüküyordu. 

Herke.: 
- Kara ne tarafta &ıdıf., 

ıonıyordu. • ; 
Vapura gelen kayıkçılar isaJl 

ler: 
- 'A rlia taraf ta gördBğtbdll' 

çr liayıklarıdır. 
Ri:r.eye dönü§te öğren(lial, 

balık tutma hu gene adet o 
riikçü B. Necip imıinde Mrl 
lüfer balığmm hulandıJimdl 
mit. ki birkaç ay evveline 
zede lüferden eser yokm11f .e 
kayıkçmm bundan haberi 
R. Necip lüferi ketfettiktea 
tün balık~lu oraya diki~ 
Her giln altmlf, yetmiı tilo 
tulup, 1atıbyormu1-

Niyma 

ŞirketihagrİI/ 
- Bunları Beyoğlunda belki •· 

sen liraya alamazsmız. diyor ve illve 
ediyor: 

nin Deniz 
bağlanacağı~ 

ru değili 
- Biz it«;inin paruınt, lien'di ek· 

melt paramızı çıkarmak için çalqıyo
ruz. Bir taknn Htmalda bir kiıinia 
değil, birkaç ki§inin cebine para gi• 
rer. Bir aktam gueteli din 

Bundan haılia Rizenin metllur lia· niz mfteaeaelel'İDİ kendi 
ıır tütün takınılan imalitı da eon se- \'fJ idareai altına alacak olaa 
nelerde milhim miktarda artmq. İs- banka, Şirketi Hayri1.eniıı de 
tanhulda elli, altını! liraya alman ta• nacağmı ynıyordu. 
knnla.r orada yirmi liraya ven1iyor. Dfin yapbğunm tahkiiata 

BilhaHa bu sene huır talumlarm haber tamamen anhmdır. 
çok yeni ıekilleri icat edilmiı. Bir kol Çilnkll Şirketi Hayriye !>ir' 
tukçu: mamen huma! mahiyeti hallı 

- Artıli, dedi, biz de klibi~ yap- çok hissedarların birlfJllD_,ı. 
maga alqtık. Çnnkft onlar para edl· rulmuı bir ıirkettir. . 
yor. He • • .1'~99·™~· Her yıl hfimmalı-bir faali 
.-..U. Jı..U4ıl'l'Jı':~iltlll~~k:;~r,:~~~l ••••;J .1~-- L-J Jl-5- J w-ı • 
rm konmaııı için ayaklı ~ er yapıyo- da Türk denizciliğine hizmet 
ruz. Bize daha çok kir bırBhyor. dir. Hükumet esu itibariyle 

Hull' koltuklar için kullanılan lio- ıirketlere faaliyet Wıalan 
«:an yapraklan köylü kadmlar taraf m yı prensip olarak kabul etmİ 
dan metresi sekiz, on paradan satıh· dan bqka Şirketi Hayriyenia 
yor. Çahılian kadmlar yüzlerce met· mllddeti ancak 14 yıl tolld 
re yapıyor ve yetiştiriyorlar. tt>dir. 

dan, devamla: 
- tnkir etmek istenen, faydasız • 

dır! dedi; bizzat ben, demin ikinizi de 
· yemeğinde gardilm. En ne§eli 

bir tarza biribirinizle sohbet ettiniz ve 
aekt içtiniz! H ullsa; ne gördümıe; 

gördüm! 
Gitta. bir koltuğa oturdu ve Hanı 

Georga da yer gösterdi. Fakat o, otur· 
madı. Gitta, sakin bir vekar ifadeıiyle, 
izah etti: 

- Her ne kadar beni en ağır surette 
tahkir ettinıe de, ı:evahir hakikaten a
leyhimde olıdutundan, aana ceyıp ve 
heup vermek arzuıundayım. Bir er • 
kekle dUn, bıııün ..... ve hemen herıün 

"birlikte yemek yediğim, doğru.d'Jl'I O 
benimle bUtün burada bulunduğum 
müddet zarfında, en cayrendif ve hiç 
bir menfaate iıtinat etmez tarzda, all· 
kadar oldu. Bu zat, tıbbi hazakati, hat
tı unatı ile annemi ölümden kurtar -
mafa muftffak olan Doktor Herbcrt 
Oylerdir. Ben Oylere brp kendimi tan 
meı: ıllkranla bağl~ hiuediyorum. 
o, . dediiim cibi • yardımcı ve teselli 
verici olarak, en alicenap tarzda hare
ketle, daima yanı bapmda durmuı. ben
den mUnheretini elirıememiftir. Yann 
Vayteneke dönmeli tuarladıfım için, 
bu veda vesilesiyle, bu alqam bana bir 
kaç cül takdim ederek, hürmet ve ne
ı:aket gösterdi. Fakat timdi ben Vay·. 
teneke dönmiyeceğim; sen, ıüphenin 
ne kadar csauıı: ve çirkin olduiuna 
kanaat getirinciye kadar, burada anne· 
min yanında kalacafıml 

Hana Georg, tereddütle bocaladı. Gaı 
terini Gittadan ayınmyoordu. Kamı, ka
dınlık ıerefl hırpalanmıı halinde, mtı
eulr bir 18rUnilt ortaya koyuyordu. 
Llcivert gazleri, ratıp bir panltı ile 
ıtıklanıyordu. Tatlı ağzı. iztirap çi.ııiıi 
teb&Nz ettirerek, kımıldanıyordu. 

(Ar1cul mr) .. 

Diğer taraftan tirlietin R•ılP'1. 
t ika11mdaki laaliyetini ıon 
da bUlıa11a artınnq oJm.
ıun ınüddet kendi kendini idtı' 
"eğine delalet etmektedir. 

.Ak'aym belediyeye devriae 
Lu müessel'e knmen devlet İ 
tında bulupan bir idaredir. 
hal"la belediyeye bağlanm~ 
de Denizbank'a bağlanmuı 
kul görünmektedir. · Euld 
kadar Ankaradan gelmiı olall 
ler de Akaym Denisbank'a 
11 yolundadır. 

=~~~~!ll=ı!!-

mahkemesine verilmiıtir. 
rupnuı 15 yqından ktiçUk 
pli yapılmlftır. 

Melctepl•rdekl 
çocukl ... 

Himaye heyetleri tanmac~ 
nm d6rt cUnUndl ~ 
çocuklannm haftanın cUfer 
de doyurulmaları çareleri 
dır. Bunun içi n}ıiJ-.ye 
çetine yeni bir tahllllt MI 
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": ~ryazı Ahmed Tefrika Numarası : at 

~;pöiYöh~k· şu·yıe 
t demişti: 
eşke Ali paşa gibi bir hari

ciqe Nazırım oLsac$ 

Artistler, hükü
rnet adar1ıları 

Kô.şif /er birbirlerine nazaran 
ne kazanıqorlar? 

ingiliz hariciye Şörli Tenıpel' le 
Nazırının kazançları birdir 

Radyuı11 kaşifi ile Meyvestin kazançları ara
sında . müthiş farl<lar var! 

1 

1 
j 

ıı· Tii, k lın ı·ıi Pari.~tLJ l eri fon 
ıll 

lla :i :'ltJ .. w'" •• k I' • · tııı •' v ugu gıııı ·cnı ı .. ını 
fr- l!tdcn ı · · · ı · · · " ~il ınec ı:oı' a .ı re ısı J u-
'll~~ P.a~a yalıı.ııı<la icli ~lihri lıü 
n. rı111 , ·ı . . K" 
'l~ }{ .r•a~a) .ı vcrı 1111~!1. ~-

l~ .
1
e! 1t paf:ııırp iil iiıııli tıırjhı-

ı e t l . . . c lıt ctını:;tı: 

~ )lf 
dcı altı ı•ylcyiip 

ıc11rif 
111.ba t•yfodı 

l~l'· f!) ı•ulı. 
•ı:fr. .. /" w/ J r. ;;orc 11111, ag "' 11ıı n tı· 

lıQ, mil dedim tarilı 
• rı)ı <'<ılır ademe isacl r:ylcyı• 

-11/alı., 

(1) 

~ ~~,ba§"\'ekili Ti\·cr Fransa -
fjk11~""1ıesi son~ncl:.ı \ li ' . . :ı 

'~ h~li almıftr. Bu iki misal 
~~,)': kında kafi derece fikir 
~ l'llz. 

~d"ııil 11clrazam ilien muayede 
ıq l!\'\·c] lauıura kabul e(lil· 
~rır~ckliyor, fakat hir tiirlü ça-

', h "· 
~a~'lltı i ti lial addederek hac-
~ ttrnı.: ~ 

tt~~~•lıiir, tevcihi :.;ahanenin 
', •gıne delalettir. Ben bu 
\!· tl~darettc kalamam. diyerek 
}. 1~ ı:rıp vermek istemİ§tİ. 
i,•hh Unu haber alınca derhal 
~iıı llt~truna kabul etmi~, hat· 
~- ~ecıknıe inden dolayı ma· 
't il cd·ı . . . 
~ 1 nll§h. 

~o~~ ile Ali pa§anm araları 
~~lit 'Yi id~, sevi~irlenli. ı\ l i 

,..lpaşaya ~on derece hiinnet 
~· 't'ttı)c ~ 
~· lird· .. ~ Ali pa~n, Reşit pa~a-

t-ı h ıgı imalardandı. Fakat 
er ik' . . t 11 hi)h 1Rının ara arı açı < r. 

1 ar; ad'"' 1 l" •rıtıd ~ ıgcr ıııeınur arı u;-
1~c) lln ehcp olmuşlardı. 
~ıı~,h ~~ı;~n oluıwa .:ıılraz~~n lar 
''ı ""herıne l!İclctlrrdi. On le· 

l.lij • .. 

. ~~b et .. , fener c_:ekr.nl i. 
I~ •" a) • 

ı \ ~ gil 1 ı·uzaııt olmwa yangın 
löır~r1 "

1·kcm ginnek üure krt.. ıı ı . 
ı" '< nn uzun konrlıı hir 

J 

SA 
·---- 9 . 12. ~37 

&b.alarmcla yı.ld.a lf&NUI otaaJaı, llA 
rlllde mwundc J'Ort:nıenllr. Kıık•mfeıı 
tlAA\ U do kapaıut .. taı l'..l,yullıuı w . 

PARALAR 
, • titerl1D 
1 •Dolar 

G23 -
126 

Pezeta 
• Mark . i9jJ 

Paris 'cfiri Cemil llcy 

Dördüncii' defn aclrazam olunca ge· 
ne Ali pa~aya okuttu. Fakat hu efer 
Ali pa:;a sadaretten azledilmiş hnln
nuyordn. Re!it pa~anın adamları hu 
vaziyeti gGriincr.: 

- f ~te hiz adama gene hiiyle lıa~tı 1 
lıiimayunu okuturuz .. diye ciğiinıııcc;e, 
başladılar. Tin ıla Ali pa~anrn Hc~it 
pa~aya olan se,gi ini sar·tr. 

Gene ı\ li paja l'aris kon;;r<'. ine git· 
tiği Ynkit R<'~it pa .a onıııı ıım:ıııwlclc
rini tenkit <'trni':ti. Hiitiin hunlara 
ra~n11•n .~li pa~a Hc~it pn~ayı ılaiıırn 
sayar, hiinnet cılcnli. H" .it pa~:ı iil· 
diikten oma da onun için "}:fendi· 
miz" talıirini kullanırdı. 

(Arkası var) 

• Fra.ıı.k 
• 1..lret 

• BeJçtka P'r. 
• Drahm1 
• Uviçre Fr. 
•Leva 
'Flort.n 
'Kron Çek. 
'ŞUtıı Avua 

• 1-l.IDQra 

• Nevyorlıı 
•Paıu 

• 14Ua..nc 
e Brük&el 

•Att.na 
• Ceııe.,,.. 
• 8otya 

8S • zıou 
ıos • Peıııo 
b4 • LA1 
23, • 01.naı 

cm. :k'en 
:43 •Kron tnec 

(jj 50 • A.Jtıa 

ı:ı.ı, • Bnnkııot 
~J 

ç e KLE R 
G2S.- •Viyana 
<1,s J06 • lııladr10 

:l3 ı;3;; • BerUD 

ı~.:ıu • varıon 
.. 7().!0 • Bud&pt!ftA 

8Hl • BUJaet 
5,456j • HelgrMl 

o7 - • Yokoııa.ımı 
• A.nı.aterdam l • .l3H • Moako•• 
• Pnag 22.76 • StokJ:ıOll'D 

E SH A M 

:l2 .... 
~2 -
14 -
5:l -

S:l -
ııı;; -
270 

>.:?-.!tO 
13 76 

Uıti3j 

t,;i!:l6U 

4,U2.:>J 
100 S!ııu 
34 57j() 
:!.i530 
_:; 5S i 
·.ıo .ı 

~ Bankl\SI ~I sol Ştr. Hllyrty -
Aııaduıu 2a20 çımento 9 öj 

ReJI l 60 MerllU fl>ulk ~6 

- stlkrazlar- ian~ıller -
• uı~ f.Hor. J ıı:ıelltrtll 

• • • • 1J 14 62j l'ramYAJ (1) Rc.~it t'e Ali pasnlar lıaldmıda 
• • 8 • • • u lH2:ı ttı.bum 

billuıss<ı tet/.-if.at yapma/, İsteyen/er, • • • m 13jô • Aol.dolO 1 40 lj 

Cerdct pa~<mırı inl.-tlıiıı 111İİ;;r•.~i11r alı· • Ergerı.ı tııuk :)ö 7:, "n"ı1otu D tO ı:ı 
· ı· / J I · [ 'r S. ErzurWD ıu.CıO o\rı .. ..ıohı UJ oJ l' 1 nan :ya:mrı ı·r. ~1111< ıye ,·ac or uç " .. Um~ısıı" 

1 · l l .. 1. I · · • lstık Da.Mil 94 .. "' 89, 
<' c grçmrmı~ "' unfln r::.n ı'lrl 

Ccı·d,.c f'Sf'rİllİ r•ıiitalf'!1 f'/11•1•/id~._ -- GÜ n 1 Ü k - ı 

Lai'iff~ llADYÜ-1 

Saat 
ü.30 

J <) 

ıı 

L ~ -= Programı ~ 
ımanda Oğleı ne,ri~atı: Saat 12,30 PIA.kla Türk 

J,l r"'l .. r K \IK\(' \I" mwıiklsl. 12,50 Havadi8. 18,05 l'ltı.kla •rurk 
) n. " ı · ~ musikisi. 14 Son. 

\'APl HLı\H A:,~am ıtC'>:rl~atı: Saat '17 !nkılıip dcrr .. 

\'apıırıın nılı Gittl~i yol teri: Ünıversllcdcn naklen Recep Peker ta. 
Bur~a l\l uılanva rnfından. 18,30 Pıaı.1a dans mu&ldsl. 19 Os-

Saadet K:ıı ahi~a 

Domhıpmnr 1\Tc-r:-İn 

CEl.CCEK \TAPUHL \H 

man peh!ivan ve arkadaşları tarafından halk 
şarl<ıları. 19,30 Radyo foıılk dram (Uyuyan 

kadın>. J9,55 Borsa haberleri. 20 Necmi ve 
lirkad~tarı tıtrafından TUrk muslkiıJi ve 

'-h1 1 • 
fıl<'u· nr nını tr. J>:ı,..n ._i .. man 12 

1 • ''l • • . • 1 
~ 1 1<·1n ı .. nınrlanan riznıc 16. l;) 

\ ktlcıı iz Kar:11kn iz t.nlk şarkıları. 20.::0 Ha,·a raporu. 20,33 O-

f • mer Rıza tarnfından arapça söylev. ::!0,4t• 
z:nır ,,f' ı· . . 

~ı· ı· ı .. nııle i:::tilııa nır' zmı 6.:rn 
( 1 1) ' 

\f rr~in ' 
B:ıyan hi:ıı7.affer ve arklldııştarı tarafından 

Ranılırıııa TUrk musikisi ve halk şarkıları. (Saat ays .. 
il ltı ... 4>U Hınu ılın mırn H<'· 

·~ IJ••lı,, 1 • ~tı l r o nıııc;\u . 
ı >:ı '· ., • ' ı ı t> rı ıı ıı..ı "".1cp ı :ı ı.ı 'ar: 
'~Fa :ı 1nda n,. ... it p:ı~a d(ir· 
~~~ic· lldaretc {_;P.)mi~ti. Ali pa-
' }~ llC'zar<'tinc la\'in eılil-
~ . 

ı ~ "ı\,l\ il' 
• ~di "zıııııaıılnrdn tiırımırİ· 
~-~,r:l'n )ıattı lıiiıııa' lllllt lıa· 

\)j pa~a) a ·okuturdu. 

6 Tay~ar Karahi;.::ı rı). 21.~5 Jutya tarafından §an orkestra re. 
--------- !ahaUJu. :H,45 Orkestra: 

( Yeni E.~erler .) 
---- .. - ----

YEN 1 TÜRK 
Eminörı:.i Halkcvi tarafından her 

ay çıkarılmakta olan (Yeni Türk) mt•;

m ·ıasınm 60 ıncı rayısı intişar etmis -
tir. Bu dcğcrV mecmuayı bütün okuyu
cularımıza tavsiye ederiz. 

l - Ardill: ll Bacto valııe, 
~ - Mosvkowsky: Dansca Eapagnolcs. 
3 - ı.rassenct: Alrde Ballet. 
4 - Morana: Was çile Donau crzahlt. 
r. - Sarasate: Romanza Andııh:za. 
6 ~ryJlcton: Swıınee Rh'er. 

!=ı. r:i Ajans hRbcrlcıi. 22,30 Pl1\kla sololar, 
opera ve operet rarçalan. 22,50 Son haber. 
ler ve retcsl sUnUn programı. 23 Son. 

V01ıycl Daryö 

Artistlerin 'e lıükümet al1:ıınları
mn ne kazanchkların<lan ~ık sık lıah
z;o}unnyor. Fakat, bunlar ara:::ında mu 
kayc3e yapılıııa7.. Dugiin lmratla oku· 
yucularımrza hi.iyle bir nmkayc~e 

yapmak istiyoruz. 
Eden, Shirlcy Tenıplc (Şürli Tem· 

ple). 
f :te ~İ7.P- iki meıolıur isim. Biri f n

gilterenin bari ·iye nru:ırr, diğeri Ho
lin1<hın en kiiçiik arti ti ... Biri kırk 
ya:;rn\la, öteki onun be~ ker.c <lalıa kü
çiiğH ..• 

Fakat sİ7.e bir §CY ~üyle:.ck inamr
nınrıır.? Şiirli Tcnıpl'le E<len'in ka· 
zandıklarr arııicl ir ! .. 

Danyrl Daryö ... Şölıreti hoyunu a· 
~mea lıa~ını alıp .\ınrrikaya kapa~ı a
tan Ln sc,iıııli Frarı ır. artisti: Bili
vor ıım•nnıız film ha ma ne alıvor,· . ) 

tam 12 ıııilrnn frank! Kat kat ınih o-. . 
ncr ... 

~alnzar. Pıırtt'kiz diktatiirii a~ da 
ROO lira knılar lıir pıır:ı alıyorıım . 
Tcl .. ir. k:ı.ı,ifi Hranli, radyom l~ii~iri 
fla,·:-111 Cmi,. (Kiiri) niıı :ıyıln kazan~ 

Görüp düşündükçe: ···················· ............................... . 

Şörli Tempel 

ları bu k'aclardır. Halbuki l\fey Ve!lin 
kazanrmın ö~üncle he§, altı sıfır var •• 

Diinva fik1r adamlamım lıer sene 
dürt ı;ü;,le bekledikleri en büyük mü· 
kaf at: 1 ~ohel miikiifntı, meseli. Fred 
.\ster gihi hir artistin tenezzül ede .. 
miyecc~i kadar a~ağıda kall)·or. . 

l\Te~lmr hoksCir Dempsey, Karpan• 
tiye ile ''aptığr mnçtn an iyede yüz }i .. 
ra kaıo:ımm15, ..--ysan17 Jııl!r ~·uml"llJ; a.: 
tı~ta cebine yüzlerce, binlerce lira gi• 
riyorınu~ ... 

Mc~lıur olmıyanlar içinde ·de biri• 
hirine nazaran pe~ ni bet iz para 'fa· 
zananlar ,·arclır. fo ela, l"ransadaıii 
nnaretlercle çnlrian daktilo lıayanlar 
nYrln ;}0-60 lirn alır. Rir li~P. mual• 
liıninin T"'l""' lm k'aclarcl1r. Mc'ktep• 

'~rl'e heliçiliği el.len bir adam "ela hu 
ıırna"l:ı ~alı~tr, nyrırn lıir ele gece zam~ 
mT alır ... 

Frpn=adrı marr.Qalin nylı~ı 700-BOO 
Hrn l.arlnnhı·. ijih·iik lıir lok::ıntamn 
::alıibi clr 1,11 kadar nara ka;ı;anamaz 
1111? - (Paris - Sofr'dcn)' 

Evlenmeden ölenler 
YAZAN: s. Gezgin 

Şiddetli hir Iıa~talık~ heni hirkaç HiıH.'e, keneli lıakhırmda ııder söyle .. ' 
ı;iin k im·c il c giirii§ıııcııw~c ınalıki'u11 ııeı·cğin i snğlıkhırmda duyınuşlardrr. 
t:tııı i~ti. Buöİİn lerin hayraıııa rastla- Refik Hal idin r.ı:aten bu isteğini bildi· 
yışr. !:ektiğimi lıirc;ok ki~iye yaymağa reıı e.ki lıir yazısnn ela hatırlıyorum. 
ıo:ehcp olılu. Ilu ) iiı<l<'nılir, ki kalkın· Ratı ıliinyasında Ja hu gibi ~ey,ler 
ca, ucaip şeylerle knr~ıla~tım. ek,.ik olmaz. 

Kcnclimclcn halı::etnıek iicleıim de- f~tc örnekleri: 
ğildir. Benim ~ağlığrııı . benim hasta- } _ M~lıur tarihçi .. Afrk~andr 
lı~nn henden ha§ka kimi aHikadar e- Hoınhold" un. hir gün nımzm ölüın 
der, ki!... haheri ortalığa dağrlmıstr. Alimin 

Bu ynzmıda hii) le hir ha.>I:mgı· do tlarmdan lıeykcltraş "Ravoh" un'. 
c·m başka bir sebebi 'ar. Diin bir adresine hir mektup geldi. Bunu ya .. 
kö~c başında hapalıap karşılaştığım zan ela hir teşrih profc~örfüliir. İlmi 
camlan hir ılostun geı;irc1i~i şa~kmlık. arastırmalar yapmak için müteveffa .. 
sarsıntısı, hu ı;arsıntı) ı takip eclen se· nın kafatasım i tİ) or. Rn dileğinin 
''İnç coşkunluğu, heni şaşırtmı~tı. yerine getirilme ine dellilet rica edi· 
Sonra anladım. ki hu clo·t, beni öliiın yorlln. "R,l\·oh", mektubu "Hom• 
clij~e~inılc korkun!:, n rr ctıne.z bir ha-=- holcl'· a giisterip: 
talıkla y:ıtıyor, ıliye ıluyımı:. E,·iıne - ~c cevap vereyim! 
geliyorıım;. Dipcliri görünce, onun i- Deyince, Hombold: 
~in nfallanll!· 

!'avialar. 'iik~ek ıla~larda vuvarla-• • o ., 

nan '·çiğ•' l<'re benzer . .ı\ı vakitte öy-
le hiiyiirler. iiyle kaharrp ~i~<'rler. ki 
in ... an hunların karsı:oıncla apış;:p ka
lır. 

filılii. ıliw lıayıflanılrğmnz kaç. dos 
tun. :;nııraı'an ı-a~lrk lı:ıheriylı> ı.-<'> in
mi;:izı}ir. Oizılc lanımnr~ i•nalar .. 
dan I\"f':yr.en Te"fik. ,.e Refik Hafü Ö• 

- Kafatası dalın l>ir mü<ltlet keıı; 
eline lazımmış! 

Cevahmı ver, demi:. 
'~Friç Ronher" adında birisi, lıi~ 

gazetede, kendisinin öldüğü haberi .. 
ni okuyunca, ba~muharrire bir mck". 
tnp yazarak: 

"Liit(en fethim<'} t ameliye~i yap, .. 
.(Lütfen saY,ifaY.ı çeviı:iniz:X_v~ 
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Japonya yakın 
Şarkla 

Sıkı bir t~ blrliğloe 
girmek istiyor 

Bağdat 9 (A. A.) - Bir Irak he 
yeti japonyaya da,·et edilmiştir: 

Siyasi mahe.fil Japonyanın yakın 
şark memleketleri ile sıkı bir mesai 
birliğinde bulunmak arzusunda ol • 
duğunu kaydetmektedirler. Japon

ya, bütün memleketlerle iktisadi 
heyetler mubadele etmek tasavvu • 
rundadrr. 

Bükreşte 
Fransız hariciye Nazu ı 

ne netice aldı! 
Prağ 9 (A.A.} -Gazetelere gö . 

re, Fransız hariciye nazın De1bo -
sun Bükreşte yapbğı müzakerele . 
rin neticesi şu suretle hülasa edile -
bilir: 

Fransa ve Romanya kültür ve 
ekonomi artlaşmalan yapacaklar -
dır. Bir siyasi anla§ma imzası muh
temel değildir. 

Çünkü böyle bir §ey mevzuu ha. 
his olmamıştır. Esasen enternasyo
nal siyasetin umumi hatlan üzerin 
ae Romanya ve Fransa arasında 
tam bir görüş birliği vardır. 

Başvekil 
Ve vekiller Ankarada 

Ankara 9 (Telefonla ( - Istan
buldan dönen Başvekilimiz B. Cc . 
lal Bayar ve diğer vekiller bugün 
şehrimize gelmişler ve istasyonda 
mebuslar, vekalet erkanı, Ankara 
vali ve belediye reisi B. Nevzat, Em 
niyet müdürü ve daha bir çok ze -
vat tarafından karşılanmışlardır. 

.......... _ ................................. ____ _ 
italya 
Milletler 

: 

cemiyetinden i 
! 

i çekiliyor ~ 
1 Mebusao meclisi i 
1 : 
ide kaldırılacakmış~ 

Roma 9 (Hususi) - Siyasi ma· 
hafilde ısrarla söylenildiğine naza -
ran, ltaiya da Almanya ve Japon • 
ya gibi, resmen Milletler Cemiyetin 
den çekilmeğe karar vermiştir. 

Bu hususta henüz resmi bir şey 
öğrenmek kabil olmamıştır. 

Fakat JtaJya ile Almanya ve Ja
ponya arasında bu bahiste müzake
reler yapıldığı zannedilmektedir. 1-
talyanm karan Cenevreye bu hafta 
sonuna kadar bildirilecektir. 

Bu çekilmenin başlıca sebebi ola 
rak ltalyan İmparatorluğunun Mil· 
Jetler Cemiyeti tarafından tanınma 
maSI gösterilmektedir. 

Faşist Meclisi karar verecek 
Roma 9 (A. A.) - Büyük fa -

şist meclisi, cumartesi günü saat 22 
de Venedik sarayında içtimaa da • 
vet edilmiştir. 

Faşist meclisinin bu suretle içti • 
maa davetinin İtalyanın yakında 
Milletler Cemiyetinden çekileceği -
ne d,1ir ortada dolaşmış olan şayia· 
!arla alakadar p}duğu beyan olun -
maktadır. 
Kanunu esasi de mi değişecek ? 

Musolininin Italyan milletine a -
nayasanm değiştiğini de ilan edece
ği söylenmektedir. Mebusan mecli
si kaldmlacak ve yerine korporatif 
bir meclis kurulacaktır. Bu rivayet-

e o rç' usunu ba- -~l-er.;....in-ne-de_r_ec-ey_e_k_a_d_ar....:..;;d_o_ğr_u_oı_du_ k _ğu şimdiden kestirilemez. 

şından vurdu 
Dün, gel;eyarısmdan 1tOnra Ankara 

caddesindeki Meserret kıraathanesinde 
bir yaralama vak'ası olmuştur. 

Meserret oteli sahibi Ali, otelin al -
tındaki kahvtde otururken içeri, öte -
denberi dargın bulunduğu arkadaşı 
Hurşit girmiştir. 

Bu ziyaretten koşkulanan Ali derhal 
ayağa fırlamış ve bu esnada Huri§idin 
tabanca çektiğini göl':.ince hemen !.istü
ne atılmıştır. Arada müthiş bir boguıı
ma başlamıştır. Bu sıra.da Hurşit dört 
el tabanca sıkmı§, çıkan kurşunlardan 
ikisi tavana, biri pencere camına diğeri 
de Hurşidin başına. saplanmıştır. 

Tabarl..:a seslerini duyan polis me -
murlan derhal vak'a mahalline gelerek 
yaralıyı hastahaneye kaldırtnuşlar ve 
carihi de karakola götürmÜ§lerdir. 

Roma da 
(Ostyanı birfocidc) 

kendini koruma ını bildiği gizli kar
gaşalık cereyanları, 

3 - Tuna hanası ve Balkanlar. 
Diğer taraftan İtalya ile Yugo~la\'• 

ya ara mdaki lınsu,j miiııa ebat tet
kik eılilmİilİr: İtimatsızlık yerine iti
Jfıf kaim olacaktır. Ekonomik miina
sehata gelince, Stoyaclinoviç Milano
da İtalyan sanayii ile dogruılan doğ· 
nıya tema~a gelmek fırsatım hulmu~
tur: Herhalde rnfü;terek bir yol bulu
nacaktır. 

Horna, 9 ( . \.) - Salahiyettar 
mahafilıle taı:rilı olunduğuna göre 
1\fu;;olini - StoynılİnO\·iç konn~mnla· 
rırıda Yu!!'o l:ıvyanm antikonıiini c: t 

pakta i1tilıak1 mfü:ake.re şHyle <hır"tm. 
me\•ztmlı alıi :: hile eclilmemic;tir. 

tırmnnızı i terim!,, diye alay etmiş. 
Meşhur l>e t~kar "~fark 'fa,·en" in 

de hn~mılan lıii) le lıir şey ı;cçıni~tir. 
lJir giin bir gazeteden bestekarın ai
Jc~ine bir telgraf geliyor. Bunıla bü
yük sanatkarın ölüp ölmediği ~orulu
yorrlu. Bestekar, gUlüın!e)-crek en ce
rnhr vermi~: 

"Haberiniz pek r1iilıalıi{!alıdır!,. 
Ne yazık, ki heıl;,.1 'l'recek böyle 

t:nrif cevaplarım yok! 

Zamanı geçdlk'en s:>nra 
verilen 

Vergi iliraznameleri 
hakkında 

Ankara, 9 (Telefonla) - Maliye 
Vekaletinin dairelere gönderdiği bir 
izahnaroetle fÖyle denilmektedir: 

"Vergi kanunlarında tayin edilen 
muayyen müddetin ınururumlan ~on· 
ra mükeIIefJer tarafından verilen iti· 
raznamelerin komisyonlarca esasa \'e• 
rilmeden miirnruzanıan nokta:'mdan 
kendi halimle itiraza nıe\'zu teşkil e
den vergilere idari kaza mcvzılarm
rlan gef;miş nnzariyle bakıhp hakılnn· 
yacağı hm;u,..unda tercddüL edildiği 
göriildüğünden keyfiyet şu şekilde 
tanih ohmnnıştur: 

"Kanunlarında ya7.ılı rniid<letlerin 
ge~ıne.sindcn ~onra kaza nıcHıla
mıa vaki nıiiracaatlarm hükmen gny· 
rivaki telakkisi cle~i~mcycn umumi 
bir kaide lıalimledir. Ru neviden 
müracaatlar üzerine idari kaza mev
ziJerince ittilıaı olunan red karar
lnrı ~:;asa değil, nıiiracaata matuf 
hulundu~mdan red neti(•e .. i lıaıoıl o· 
lnn vaziyetle itirazın lıiç yapılmamış 
olma"I ara mda fark yoktur.'' 

Nankinde 
muharebe 

Nan kin 9 ( A. A.) - Röyter a· 
jansı muhabirinden : 

Nankinin zaptı için muharebeye 
bugün başlanmıştır. 

Japonlar mevzilerini tahkim et -
tikten sonra Çinlilere karşı taarruza 
geçmişlerdir. Çinliler, anudane bir 
mukavemet göstermektedirler. 

Nankin, hala alevler içindedir ve 
kesif bir duman bulutu ile ihata e • 
dilmiş bulunmaktadır. 

Şanghay 9 ( A. A.) - Japon ga
zateleri tarafından alman ve henüz 
teyid edilmemiş olan malumata gÖ· 
re Nankine cenuptan hücum et -
mekte olan bir Japon kuvvetinin 
pisdarları. şehrin harici surunun ce 
nubu ~arkisindeki kapılardan birin· 
den içeri girmiştir. 

ingiliz ma
liyecileri 

Madenlerimizi işlet
mek imkanını tetkık 

ettiler 
Haber aldığnnıza göre, gec;enler<le 

Ankaraya gelip tetkikatta bulunan 
İngiltere llazine Vekili B. Vels ile 
kredi dairesi .. efi B. Vikson Sümer
hank genel direktörlüğüne bir mek
tup göndererek alakadar bulundukla· 
rı sahalarda yaptıkları tetkiklerden 
çok memnun olarak avdet ettiklerini 
bildirmişlerdir. 

Sanıldığına göre f ngiliz maliyecile· 
ı·i memlekctimiıdeki madenlerin i~· 
Jctifmc-i imkiinları etraf mda incele· 
meler yapmışlardır. 

İngiliz maliyecilerinin, memle1'eti
mize keneli arznlariyle gelmiş bulun
maları aynr.a tlikkate ~ayandır. Zira, 
im ı?ibi lm~u 1 arda f ngiltere mali ma• 
hafili daima kendilerine hir miira· 
C'aat \'aki olauh'1l takdirde gidip hir 
ha~ka memfokctte tetkikat yapmak i· 
tiyatl ıncladırlar. 

Tasarruf haftası 
(0 styanı birinci.M) 

yük bir hız vermiştir. 
Bu cümleden olarak §ehrin ana 

caddelerine asılacak olan yaftalar, 
afişler bez ilanlar tamamen hazır .. 
lanmış, hafta içinde mekteplerde u
hisal ekonami fikrini aşılayan piyes 
ler de mektep idarelerine gönderil. 
rniştir. 

Her birinde iktisadın bir umdesi 
yazılı olan yaftalar ve bez ilanlar ya 
nndan itibaren ~ehrin ana caddele
rine asılacaktır. 

Bez ilanlar elliden fazladır. Bun· 
fardan 1 O • 11.5 tanesi köprüye ası • 
lacaktır. 

Pazar günü öğleden sonra saat 
15 de Ankara radyosunda başvekil 
Celal Bayar konferans verecek, ve 
bu konferans radyolarla neşroluna 
caktır. 

Ondan sonra da lier gece bir ve· 
kilimiz ekonomi üzerine birer kon· 
ferans vereceklerdir. 

Şehrimizdeki konferanslar 
Programa nazaran §ehrimizde ilk 

konferans hukuk fakültesi dekanı 
profesör B. Ali Fuat verecektir. 

Bundan sonra iş limited şirketi 
müdürü B. Bedri Nedim •• Ticaret 
bakımından tasarrufu ehemmiyeti., 
lstanbul üniversitesi iktisat fakül • 
tesi doçentlerinden B. Muhlis Ete, 
"Sermaye ve para bakımından ta • 
sarrufun rolü., , Dr. B. Muzaffer 
Şevki "Sıhhi bakımdan yerli ürün
ler ve tasarruf,, Ticaret odası umu. 
mi katibi B. Cevat Nizami "Sanayi 
bakımdan ta;arrufun devlet bünye. 
si üzerine tesiri,, Akşam Kız sanat 
mektebi öğretmenlerinden Bn. Ay
şe "Kadının tasarruf bakmundan 
devleti iktisadi bünyesindeki rolü,. 
Şehir meclisi azasından B. Selami iz 
zet Sedes •'Ulusal ekonomi ve art • 
trnna kurumunun davası., en son 
olarak da Beyoğlu Halkevi reisi B. 
Ekrem Tür bir konferans verecek • 
tir. 

iktisat günü 
Istanbul üniversitesi iktisat fakUI 

tcsi bu hafta içinde bir iktisat günü 
yapmağa karar vermiştir. 

O gün üniversitede aynca mera
sim yapılac.ak, fakülte dekanı, iki 
profesör ve iki talebe ekonomi etra
fında birer konferans verecekler • 
dir. 

Vitrin müsabakası 
Yerli mallar ve tasarruf haftası i

çinde Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu vitrin müsabakasını yap • 
mağa karar vermi§tir. 

Müesseselerin buna ait hazırlık -
ları da bitmiş bulunmaktadır. 

Vitrin müsabakasına bu yıl rağ
bet pek fazla olmu§tur . 

Yalnız Üsküdar mmtakası yine 
maalecıef bu müsabakaya İ§tirak et
memektedir. 

-HatSVda 
(V8tyam birincide) 

xım namımilstearla bir adam on beş 
gUndilr Sancakta dolaşmaktadır. 

Bu adam Reyhanlycde sekiz gUn 
kalmıştır. Reyhaniycde Arap Ye 
KUrtlerl toplamış, bunları ittihada 
davet etmiştir. Etraftakilerden bi
risi bu adama kim olduğunu sor
muş, o da: "- Ben Şam Kürtlerin-

. denim, maksadım Suriyeli Kürtle
rini ele bir araya tophyarak dinimizi 
müdafaa etmektir .. demiştir. Fakat 
Garonun adamı halk tarafmuan 
hakaretle mııknbele ,.;0rmüştür. Du 
adam bundan sonra Heyhaniyedcn 
uzaklaşnı ıştır. 

Nüfus J!leri Bir Adamın Arzuıuna 
cöre! 

İskenderun, 9 (Hususi) - Sancakta· 
ki hükQmet 'l':irklerin davasını söndür 
mek ve bu maksada nail olmak için fa
aliyetine devam etmektedir. 
Kınkhan kaymakamı Salihattin ıon 

zamanlarda bütün gayretiyle nüfuı it
leriyle de uğraımaktadır. Nüfus idare
sini eline almıştır ve nüfusa ait her mu· 
ameleyi kendi arzusu ile yaptırmakta
dır. NUfus muamelesinde kanun na.za
nitibare alınmamakta, hertürlü nUfuı 
işi istenilen şekilde, arzuya &öre, hal
ledilmektedir. 

Bu adam sık sık nüfus daireaini 
kontrol ediyor, hiç sebepsiz binlerce 
Türkün nUfus kayrtlannı yaptmmyor. 

Son zamanlarda Sancakta evden eve 
çıkanların sayısı çok artmı§hr. Buna 
mukabil Şam hükOmetinin verdiği e • 
mirle bunların muameleleri yapılma -
makta ve nüfusa müracaat edenlere 
müşkilat çıkanlınaktadır. 

Hane nakli için nüfusa mürct:aat e -
denlere müşkilat çık:anlmaaı verilen e
mirle sarahaten bildirilmiştir. Bunların 
misali çoktur. Meseli, birkaç gün ev
vel Reyhaniyede Ali Hocanın oğlu 
Mehmet ZUlfikar nüfus kiğıdmı kay • 
betmiı ve yenisini çıkartmak için nU
fus dairesine bir istida vermiştir. ZUlfi
kann evrakı Uzerindeki resimden lnti· 
habata ait siyasi bir maksatla Hacılar 
nüfusuna kaydolunduğunu zanneden ve 
bundan ıüphelenen kaymakam bu ada
mın hüviyet o:izdanmı imza etmemiı, 
nüfu. kağıdını almak için Zülfikan cel
betmiştir. 

Mehmet Zülfikar. hüviyet cUzdarunı 
kaymakamdan istediği zaman; 

''- Sen nerelisin?,, sualine maruz 
kalmış, o da: 

" - Kürdüm., cev«bmı vermiıtir. 
Kaymakamın Aktepe ve Ha•.;ılar mın

takasında Kürt kryafetinde kimseye 
rastlamadığını söylemesi üzerine cüz • 
dan sahibi: "Ben küçüklüğümdenberi 
şehirde yaşıyor ve mektepte okuy<>Ium. 
Medeni kıyafeti benimsedim. Şimdi Ha
lep lisesinde okuyorum ve Ali Hocanın 
oğluyum. Reyhaniyede bulunuyoruz.,. 
demiştir. 

Bunun üzerine kaymakam: "Ben si
zin kasden Hacılar mintakasına kay -
dolunduğunuzu zannediyorum. Kusura 
bakmayın. Ancak intihap zamanında 
gözünUzil açınız, Türklerden sakmt· 
nız!., dt'mi§tir. 

Yabancı Propağandaıı Himaye 
Olunuyor 

Sancaktaki yabancıpropaganda

sı Garo tarafından himaye görmek
tedir. Türklere gösterllen mUşkU

lA.ta. mukabil Garoya. taraftarlık 

edenlere ııuhulet gösterllmekte 
ve her mUşkülleri kolayca. halledil· 

mektedlr. 

Matbuat umum 
müdürü 

(Ü8tyanı birincide) 

Bay Naci Kıcnnan, öğleden evvel 
, ·ilayetc gelmi~, \•ali muavini Bay Hü· 
Jaiyi ziyaret etmiştir. 

Matbuat umum müdürü bundan 
sonra viHiyet matbuat hüro~urıa gel
mi~, matbuat hürosu şefi B. Suat Te
ni~ ile giirü,müş, matbuata ait doı:.ya· 
]arı tetkik etmi' ve icap eden bazı 
direktifln Yermi~tir. 

Bay ı: aci Kıcıınan öğleden sonra 
diğer ziyaretlerde bulunmuş, hu ara· 
ela Beyoğlu kaymakamı B. Danişi zi
yaret etmi:.tir. ı\ktam eksprcJc An
kara} a lııırekel etmiştir. 

Yeni matbuat umum müdürü lıii
tün gazetecilerin ~ahır!lızhkla hekle
dikleri Ba<:rn Rirliği kurulma ile ,·e 
mathuatımmn inki~af 1 için ahnacak 
e<=a!!h trdhirlerle yakmdan alakadar 
olmaktadır. 

el- ı 
Gazet~ 1 nin tarıf 

•riııcid' 
(Vstyam bi . 

ku .. n ··ı ı•Y • kta '~i;,ıebır 
o~· C( ıgı nutu > • 

11! vardır: hıJ 
'"'ıra"ı gdmişkf'n CJJ~/ad 

tiiccar t<'lui.ld.,i11i de J.;ısac~·rıi ı 
yim: 1'iiC'Car millt•tin cm:~' e 
• . . k l ı · c'· ıı•ıtı· turum, ·rymet ent ırm " > bıı 
' " · ı ·ırrı re Z<'Wl\Wa t>mm '<'l <'<. ı J tfl 

l . ı . . si rrcrc • 
)'<'lf' qwmt 1511,;tcrmc e 

dır." .. 
. .. .. ı -··~ı;iiıll1 ~ B 11: ı\ taturkun 111 .. o · .. ıe ı· 

l "k 1 k şıı) meYzuuna tal u eı ere 11 ı 

rif )apnhiliriz: '·~1illi h~~ 8 
•• 11 

landıran Jıiidi .. l'lrri grırıu ~e 
kip. ed,.rek ha~ın ,.a ... ıtalar•. 1 

ef'I 
k . ıtlı 

unmıniycyi aydnılatına ıÇ }Jd 

zekiisma emni~ et eclil:n ~~ 
yet~ liyakat gü tcrmeı:ı ge 
d " rr. . d• 

ı~akat memle1'ct haystf11 ~ j~ 
bir tatbik kahiJh·ctini al~~ .. dtf . { ı .•.. 
tarifin Biiyük 1illct ec ~. ;~ıı 
me i ,.e '!azetecilik nıeslrgı ·, 
lr§an lıütiin kafa ,.c bedeJl ~tfl 
şumulü dahiline a1acak eti 

ııilitlr hir §ekfüle ka~~1",,it0 
. • 1 1"' d ıtt• 

tını a ması ar.mı ır. . dli(t. 
Biiyiik Millet J.\lccli ı ~ j,ıı 
mf"ninıle tetkik cdilınekte 0 tl•, 
Birliği kanunu da ]ıu 1n~k!'~,d• 
mı~tır. Onun içindir .kı ~r t pi 
zm dPdiği gihi. gazetc?ik,;1 ı 
rak yenidl'n venh•e l11rtıı tJ • • • 1 et ' 
htt .. lrr~ girmelerine Jıit tll tJ r 

Hem Basın Dirliği kıınf:rııı' 
gazetelere \'e gazete ,·nsıtll rd• çı 
lıip olan, yahut hu' asıtslll d~ 
fikir adamlarrnı aJlikalaJ1 011 

kamın değildir. Hu kantıfl~ i:1 

Jin çer~ewsi içeri ine al~:ur: 1 
i~çi ziiınre i daha çok ge.Jl1> ıııııt" 
cılar ile heraher }rn_ rcıJnr~·F'ırt' 
)erin, makinecile:i~, ~ıatt11

111pııs'ır 
trcılarmm me lckı ınzılıat ",#· 
ması maksadı tnkip o]utl~ ~ı' lı' 
tida Dahiliye Vekili ŞiiktilJ ı' 
hayırlı hir te~cl1hüsii ile ~ tı~ 
iş fü:erinılc hirçok defa S ~ı~"~vır 
leri , .e lıaşyazıcıla~ı da bll\ f~ 
konımmıi, kanun )ayılıa 1 lıt 
tılanla ince. in<'~ tetkik " 
sonra De,·let Şi'ırncıuıa ilıt, .• lı 

k• b••"". 
ancak ondan sonradır ı tfl 
Düyiik Millet Meclisine ~. ~ • 
İ~te ~imdi Medi ten ge!;rı1r'~ıı~ 
nt me,·kiine ginnr.· i hr.lcltfl ~ 
İm Ba~m Birliği kamınııd:~ ~ 

AS tı ---- ,,,, 
Alman gerıf Jd 
şefi Ankar44,ı 
Atatürk taraf•" 

kabul edllC11
1 • 

~e 

Ankara, 9 (llu u i) _....ıı~'' \J 
<le lıcklenınekte oJan. j\hv,ı~~ 
Jik ıerhiye ılaircsi şcfı JJ. ,1JZ 
Sclırach (Şiralı) lnıgiin ı;ıı~,~ 
yare ile gehııi§ ' 'e lıı1'·a 11 "J1'' 
Maarif Y ekaleti M ii te?~r!je ~ 
lkinr.i Daire Heis Vckılı 1 ,e ~ 
Büyiik Elçi:'i Von Kellet1'1BJ 
elçilik erkanı taraf uıJnıt 

·~ı tır. , } " 
. . Ç oJcıı} ' .. B. Yon Sdurach, 8 

1 
Jllıf l 

rek defteri malı u u imza: t A/ 
ra Maarif Vekili B. Sıı~ \l''· 
makamında zivaret cuuıt· eıiıV 
kili. d~ misnfi~in hu ~ysr ;J 
etmrştır. .,

1 
11t • .1 .. g e. Jıır 

B. Von Sdıirach, 0 eert. ,f 
Alman büyük el~iliğiııcle ıJ f 1~ 
rilen :ziyafette ycıııiş '.{ ~r~"" 
;\faarif Vekili ile nıaıırı J 
buhınmu~hır. de~eıı, 

Ualke\'İni ziyaretirıde .,,11•1 
p1 

E,·in faaliveti etrnfIJlılıı .~ :.ııil1 
• d''~\I ,,.. ' 

miş Ye ayrılırken giir llc ~ıııl ·~ı liltlf!-. , .. 
dolayı çok mcrnr~un o Jlııl~~~ifl' 
enteresan lmldngunu, . er''~ 

• b' .. t Hik);• yab ır muesse ·e c ,,~ 

] . . ', ... 
cnııştır. f 1 ., ~ 

Mnarif Vekili B. af ~ııı'"·~ 
ak~am saat 20,30 clıı p. St'Jı;a~ ~ 
dairesi reU Baldur Vorıı ~ 
maiyeti ~ercfine Anado j:ıif· 
bir ak~am ziyafeti ,•erı~. b'''. 

r ' ' ff'' ~· Rl'!isirumhur 'Atatıl ~;,oC 
18dc B. 8flldıır Vorı c 
buyurmu~lar<lrr-. 
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~ ~~nunu hikimkr~~hark~~ ~ekllmensu~hn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 kalmak için kontrolu 

' Sanayi müfettişi Bay 

ış ve ren 1 erin buldu- ()anış b:d:~:. m emur 

~ ğu bir ~are 
~ifalar. iş sah ib i mevk i ine koyu p a tel
~ Ye mevcud unu az gösterıyorla r 

CI l.l_nduracı kalfaları iş 
,. c::u r e s i merkezine mü

İpekli mensucatın yeni standardize ni· 
zamnamesine uygun yapılıp yapılmadı
ğının kimin tarafından kontrol edile
ceği üzerinde hasrl olan tereddüt tama
men zail olmuttur. 

İktısat VekSleti bu husustaki mJra
catı derhal nazarı itibara almış. kontro· 
ıun İstanbul sanayi müfettişliği tara -
fmdan yapılmasına karar vermittir. 

~caata karar verdiler 
Evvelki gUn bu hususta İstanbul sa

nayi müfettifi Danişe emir verilmit. der 
hal ipeklilerin kontrolüne geçilmiıtr. 

a .. 
ll\utj~~ İ§ yerlerinin, iş kanunu 
llıat ınce iş dairelerine dahili tali · 
~1 b?rnc vermeğe mecbur tutulm ı 
'ır çok yerlerde olduğu gibi bil
~ tehriınizde de işveren ile iş.;i 
llQ ~da bazı ihtilafların doğması -

B ep olmu tur. 
~ele~ arada en başta kundura atel -
ta.k qnde çalışan kalfa, işçi ve çı -
'llıd 1 

e bu atelyelerin sahipleri ara
ladrra doğan ihtilfıf göze çarpmak • 

DÜ . 
' n bır arkadaşımız bir çok kun 
Çtrakl a telyclerini gezmiş kalfa ve 
cı~tı arla görüşmüş, ihtilafı mucip 

iş rneseleyi tahkik etmiştir. 
~ i ~anunu mucibince ondan aşa
~, ~h?!lıştıran işyerleri lş dairesi ~ 
bı;ti !lı talimatname vermek mec 

(:':Yetinde değildir. 
bol ak~t İstanbul iş daire.si üçiiucii 
}trie .amirliğinin 5 İşçi çalıştıran iş 
tıı,t•ni de dahili talimatname ver
~th e rnecbur etmesi kundura ima -
}'atılnelerinin sahiplerini esasen 
~~§ 

1 
tuttukları yola büsbütün sap 

r, a arına sebep olmuştur. 
~ıti~~~rcnler iş kanununun tahmil 
~ ~ ışcj lehine bir cok ahkamdan 
llıtk .~k İçin dahili talimatname ver 

·ı 01l•<:cre 20 - 25 işçiden müteşek
~ an atelvrlerini 4 - 5 kısma tak· 
I Cltni lerdir. 

tı.ıt~ ~ahini ri buna ait mcsuliyetten 
~tı u rnnk için bir kısım i~aşmd<ı 
~ .. kalfalan ke.,di hesaplnrma iş -

~:-ı Yepmışlnrdır. 
, ~~ lı suretle bundan evvel 25 ki~i 

~ !J~l.rran atelyeler muhtelif sahiple
t~ b n beş atclyc şeklinde çalışma -
~C\sl~rnıştır. 

~ı'l ddızatmda sahib. bir kişidir. 
'. b· Yapmaktan maksat pek aşi • 
1, ır "'ekilcle v,C.irü)m .. ktcdir. 

~~tı 8"hhieri hıı s•ırctl.- is hrnnn 11-
'4ıı b1kamından kurtulmakta .. l_> ıın 
dt~ ~~ha hr.m mıt'\me•e vergısın · 
~lıtıl CICfnaktn \'P. hem de i~ kanu -

il\;
1
1'\ hı:ıftada 48 saat m"cburi me 

tı l\ haririn1e k .. lma.ktadır. 
C.ııg·· 
il;~}~ bu snretle yanlı.; yola Sfl· 

"'" ~nın h--lck•nı cY<ıspeden müeq · 
r "ek~ aderli oı..ı,,ı-,.a ehemmiyetli 
~ un tutmPktndır. 

-a;-~ lllüı-s ""'leler bununla da kal
q ->'otak bir kı nn kalfa ve cırakla 
'tlc . \>erınck te, onların işlerini d i . 

~~rı.. ~~ne Yiiklivcrek hic bir mun · .,, lı • 
( f\') Ctet vermemektedir. 
qic/1Uştu~ ııınll7; oozı ke1lfalarm İ· 
~~,.ı~~e göre ntelyelerin bu sekild f" .... . . 
l\ılışt • •şin aksamasına da seb~p 
~ti b-1.lt. Cünkü bir te?'gahm as . 
't 1 it h 1 'k' k' . .k. ll.ıt b' es:ın.a , ı · ı ma ınıst. ı. ı 

~ •. it kalfa bir dl': y«rdımcı ol-
•ı ~"ebre bes ki~iden ibaret bulu n. 
ı, vca etmektedir . 
~ k yenlerin bu şekildeki harekı-
•l tt\ki\_F~. çırak ve işçiler pek haklı 
~~lf •hraz ediyorlar. 

Üniversitede şeref 
sUtUnu 

Üniversitenin münas:p bir yerinde 
bir şeref sütunun dikilmesi kararlaştı -
rilmiştir. Bu şeref sı:.itununun ne şekil • 
de ve nereye dikileceği de tesb:t t-dil -
mektedir. 

Bu sütunda fen. edebiyat ve 5air 
ilimler üzerinde memlekete hizmet et • 
miş olan kimseler yer alacaktır. 

Bu sütun i~in vilayet bütcesine, tah· 
sisat ayrılmı tır. 

ÇocukkU üphanesl için 
müsamere veraecek 

Çocuk eairgeme kur umu çocuk kü • 
tüphaneıi zaruri ihtiyaçları İçin vali ve 

Belediye reiıi Muhiddin Ostündağın hi· 
mayesinde olmak üzere 4 kanunusani 
ıalı aktamı Beyoğlunda Fransız Tiyat· 
rosunda zengin ve mükemmel bir prog· 
ramla bir müN mere verilecektir. Hazır
lıklara hatlanmııtır. 

İtalyanın Trablu
sa asker 
yığması 

< Vstymıı uiriııcidc) 

nun mevcut bulunması, lngiliz ma

kamlarını, Al:denizde kuvvet mu • 

vazenesini yeniden tesis edebilecek 

bütün tedbirler üzerinde derin bir 

tetkik yapmağa mecbur etmiştir. 

Miişahitler, lngilterenin Krbrıs -

ta inşa ettiği muazzam deniz ve 

hava üssiine ehemmiyet vermekte

dir. Akdenizin Singapuru telckki c 

dilen Kıbnsm rolü, Süveyş kanalı . 

nı ve Muaul petraliinü Hayfaya ge . 

tiren boruyu müdafaa etmektir. 

Diğer taraf tan Kıbrıs ayni za 
manda deniz üssü olarak kısmen de 
Malta yerin e geçecektir. 

Portekiz tarafından Maderada ve 

Asor adalarında deniz ve hava fü,. 

leri tesis edilmesine de ayni derece . 

de bir ehemmiyet verilmektedir. 

Bu üsler, aralrırında lngiliz m\i -

hendisleri ile Vicke rs - Armstrong 

kumpanyası m ümessilleri de b ulu • 
nan bir lngiliz askeri heyet inin te k· 
nik İ§birliği kurulmaktadır. Vic -

kers - A rmstrongun bazı direktör. 
leri, sanıldığına göre, b u işle a laka
dar o larak , di.in B. Eden tarafından 
kabul edilmiştir . 

Diplomatik mahafil, Bu hadisele 
ri §U tarzda tefsi re tmektedir : Lon
dra, Romn ile müzakereye. lmpa -
ratorluğun hayatı münakal8trnı mü 
dafaa husu sunda kati karannı he · 
sap harici tutmamak artiyle, giri§ -
mek arzusundadır. 

Sanayi müfettişi Daniş işe Beyoğlun 
dan başlamı§, dün Beyoğlunun bir kı • 
sım menıucatını kontrol etmiştir. 

İlk ahnmıı olan neO.=e mensucat fab
rikalarının lehine olmadığından kontro
le daha büyük bir ehemmiyet verilme
sine lilzum gÖI":.ilmüıtür. 

Bu kontrol neticesinde nizamname
ye aykırı mensucat imal eden fabrika
lar görüldüğü takdirde hakkın.da derhal 
takibata geçilerek adliyeye teslim cdi -
leceklerdir. 

izmir 938 Fuarı 
hazırhkları 
başladı 

938 yıh İzmir Enternasyonal fuarı 
için şimdiden ha~ırlıklara gcçllmigtir. 

İzmir fuan malCim olduğu her yıl 
Ege mahsulünü ve memleket munuatı
nı en iyi yabancı piyasalara arzeden mu 
vaff ak bir eser olmakta inkişaf etmekte 

olduğundan bu yıl hükQmetten daha 
büyük bir müzaharet görecektir. . 

Fuar komitesi hazırlamı1 olduğu hır 
program ılizerinden şimdiden faaliyete 
geçmiştir. 

Dün İzmir enternasyonal fuan ko • 
mitesinden şehrimiz: Ticaret Odasına 
bir mektup gelmiş, İstanbul.daki bütün 
küçük san'atkarların fuara şimdiden 
hazırlanmaları istenilmiştir. 

Ti.:aret odası umumi katibi Cevat Ni
zami, dün hemen kunduracılar koope -
ratifi reisi Abdullahı ve yazma ve do -
kuma kooperatifi reisi Yahya Yılmazı 

Odaya .davet etmiş. kendileriyle bu me
sele etrafında görüşmüştür. 

Hatırlarda olduğu üzere geçen yıl İz· 
mir enternasyonal fuarında teşhir edilen 
memleketimiz sanatkarlarının i~leri 

arasında en ziyade bilhassa yabancıla -
rın dikkatlerini çeken yazma ve doku
ma ile kunduracı küçük sanatkarları

mızın işleri olmuıtu. 

- Birinci sınıl Operatör~ 

ı ·~~·uS A!rra~~v~ •:;~ir~d~~ R 
1 Estetik cerrahisi m~tehassısr . 

Pans Tıp F akültesı S. A111tanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik . .. YUJ.. meme, karın bu
rueuk 1 ukları,. Nisaiye ve doğum 

mUtehnssısı 

1 Muayene: Sabt\hlarr l! O c~ c nen 
1 5 ten 8 e kadar iYi li U 
1 öğleden sonra Ucret lldir 

1 
Beyoğlu, Parma.kkapı, Rumeli Ran 

- No. ı Telf'forı: 44086 -

.................... 
Deniz Levazım sa-
1 ınalma komisııonu 

itlinlaıı 
lttni b!ar cemiyeti bunun için u -

lttıU.tı +~.kongre yaparak İ§ kanu • ZA y l 1 _ Tahmin edilen bedeli {8393) li 
~ \olıkı dtırk İşçisine temin etliği ko ra (CiO) kuruş olan (78080) kilo ek -

'
lıq~lc~~ .a~ kencHlerinin de is tifo.de İstanb:ıl ithalat gUmrilğüniln mek 27. birincikanun. 193 7 tarihini'.' 

rı ırın A k · d · · 273394 No.lu makbuzu kayıptır. Yeni k 

~il\" ~. n ara ı~ aıres ı mt'r· rastlayan pazarte!f günü saat 14 te a-
l tnurac t t w k sini alacağımızdan eıkiıinin hükmU .. trd· aa e mege a rar ver palı zarf usulile alınmak üzere muna • 

•r. yoktur . 
.........._ Antalya Umumi Nakliyat kasaya koııulmuştur. 

banıı:I( Zılay Balosu • ' TUrk Anonim Şirketi 2 - Mı•vakkat teminat (629) lira 
l ~>'c 1.~c Vekili Bay ŞükrU Kayanın I (52) kurul\ olup: şartnamesi komisyon 

'· s !\de 18 b ••••• D iL S •••mi!• dan her giin parasız olarak alınabilir. ~ 111ttı1 irincikfinun cu:naıtesi "" il• r. r: ı ı n am• --
~!la}' ~at 22 de Tokatliyan otelinde öksUrUk ~urubu ! 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanu • 
~ ~-İo ocyoğlu şubesinin mutad ııt-ne· Y nun tarifatı <dahilinde tanzim edecek • 
~' ~ı.ı Verilecektir. 

1 

' Jl.; sti:-Ck H r:ı:c darlı_tı boemacı ' !er.'. kapalı ttklif mektuplarını en geç 
1\ h'ıPtt>gramı bir komisyon tarafın· ,.e ı.;11ımıt.: ökşüruklcrı ıçin ı ek rt: belli gUn ve s:ıatten bir saat evveline 
~~0"'tlanttıaktadır. · •rl ıl4çrır 1 lc eczanede 't ··1:u kachr Ke rrrİpaşada bulunan Kom is • 

'~tldrı~" fcvkalacle olmasına çalışıl ... - dt 11ul•rındı bulunur. - yon başkanlığına makbut mukabilinde 
1 

vermeleri. (8230) 

u~vlet Demıryolları ve Limanları işlPtme 
. Umqm idaresi ilanları 

D. D. 21 No. lu açık arazi. ve hangar tarifesinin 15. 12. 937 
baren 9 uncu işletme mıntakaema da teı miline baılanacaktır. 

tarihinden hl 

Fazla tafsilat için r.stas~nlara müı acaat edilebilir. (8254) 

Yolcu vagonları . elektrik tenviratı işlerinde yetiştirilmek üzere San 'at 
Okulu Elektrik şubesinden mezun 15 elektrikçi imtihanla alınacaktır. Taliple 
rin mektep şehadetname aslını veya tasdikli suretini isti.dalarına bağlıyarak 
Ankarada D. D. Yolları ı.;er Dairesi Reisliğine m:iracaat etmeleri ( 4428) 

(8133) 

Muhammen bedeli 66000 lira olan 1 No. lu liste ile 135500 lira muhammen be· 
delli 2 No. lu liste muhteviyatı olan lokomotif yedekleri 20. 1. 938 perşembe güni.J 
saat 15 den itibaren ayn ayrı Ankaıada idare binasında kapalı zarf usulii ile satır. 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1 No. Ju liste muhteviyatı için 4550 lira ve 2 No 
lu liste muhteviyatı için de 8025 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin etti· 
ği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesika sı ve tekliflerini ayni gün ve saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri tazı mdır. 

Şartnameler 330 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(8036) 

Muhammen bedeli 15010 lira olan dingil deği§tirme verenleri 17. 1. 1938 pa
zartesi günü saat 1:5,15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satmalı
nacaktır • 

Bu işe girmek isteyenlerin l.125.75 lirralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafia müteahhilik vesi kası ve tekliflerini ayni gün saat 14.15 e 
kadar komisyon reislifine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankar-1 a Malzeme dairesinden, Haydarpaşada te 
oıelJüm ve sevk şefliğinden dağıtılmakata dır. (8119) 

Muhammen bedeli (208000) lira olan 80000 adet normal hat ?m traversi 
24-12-1937 Cuma gilnü saat 15.45 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 11650 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikalan ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14.45 
ıe kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 1040 kuruşa Ankara, Eıki ehir, İzmir ve Haydarpaşa veznele-
rinde satılmaktadır. {8198) 

lstanbul Romutan
lığı ilanları 

İstanbul komutanlığı birlikleri ı'çin 
70,000 kilo bulgura ihale günü talibi 
çıkmadığından kapalı zarfla ihalesi 29 
ikincik!nun. 937 çarpmba günü saat 
16 da yapılac.:ıktır. Muhammen tutarı 

9450 liradır. şartnamesi hergün öğle -
den evvel komisyonda görülclilir. lı -
teklilerin 700 liralık ilk teminat.-.mak~ 

buzu veya mektupları ile 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı ve 
sikalarla ihale saatin;den en az bir sa 
at evveline kadar teklif mektuplarının 
Fındrldrda Komutanlık satmalma ko -
misyonuna vermelerr. (8239) (118) 

İLAN 

Fatih sulh birinci hukuk mah!<eme· 
sinden: 

Ali Kemal vekili avukat Bekir Ah· 
medin ikametgahı meçhul Cemal Ömer 
zimmetinde alacağı olan 14 lira 20 .ku 
rıışun tahsili hakkında ikame eylediği 

. davanın muayyen bulunduğu günde 
ilanen icra ltılınan tebliğata rağmen gel 
memiş olduğundan giyaben muhakeme 
icrasına ve mUddci vekili tarafından ib 1 
raz olunan senetle 10 Hra ve senetsiz o
larak dava etti~i kısım da dahil oldu~u 
halde her 1ki '-:ihetten yemin teklif et
m 'ş tir. H. U. M. K. nun 402, 405. 406 ı 

ve 337inci maddelerine tevfikan ilanen ! 
tebliğine ve muhakemenin 27-12-937sa j 
at e n beşe talikine karar ver'lmiş oldu 
ğundan yevmi mezkurde bilcsale ve ya 
bilvekale gelmediğiniz takcl:rde ahkamı 
kanuniye dairesinde gtyabınııda dava 
va bakılacağı g'bi hüküm dahi verilece
ği usulün 141 ir:'.:i maddesine tevfi· 
kan tebliğ makamına kaim olmak iizere 
işbu giyap karan 15 gün müddeti~ ila-
nen tebliğ olunur. (23932) 

İstanbul asl!ye altıncı hukuk m:ı.hke 
mesinden: 

Fatma tarafından -oğlu Halil oğlu 
Ilayreddinin gaipliğine hükum ver:ıme 
si hakkında açılan davanın icra kılınan 
muhakemesinde: Halil oğlu Hay,-edcli
n ' n 1926 senesinde babası Halilin at pa 
zarındaki ekmekçi fırınından çıkıp kaylı 
olduğu ve o tarihtenberi hayat ve me 
matından malum3.t alınamadığı dinle
nen kimselerin sureti ~ahadetlcrile sabit 
'llmasına mebni Türk k9-•:nu medenisi 
nin 32 ir.•..:i maddesi mucibince mumai 
leyh Hayreddinin hayat ve mematın

dan malCımatr olanların tarihi ilanJan i 
tibaren bir sene içinde İstanbul asliye 
altıncı hukuk mahkemeainin 937-2377 
numaralı dosyasına bildirmeleri için i· 
lanen tebl'ğat ifa edilmesine karar veril 
nu) olduğundan keyfiyet ilan olunur. 

(23928) 

1 
LevaZlm Bmiıliği ı 

ilanları 

idareleri istanbul Levazım amirliği 
ne bağlı mücsaesat için alınacak olan 
ı SOO kilo ?ytn ıaçık eksiltmesine istek 
li çıkmadığından 13. 12. 937 pazartesi 

gi.lnU saat 14. 30 da Tophanede &atmal 
ma komisY.onup4a açık eksiltme ile sa 
tm alınacaktır. Taıun·n :fıMf'!li 44?1\ H 

ra ilk teminatı 3Sl lira 88 kuru! 
tur, Şartname ve keşfi komi& 
yonunda görülc-blir. İsteklilerin ka 
nuni vctikalariylc belli saatte komis -
yona gelmeleri. (320) (8251) 

• 
İstanbul levazım eşya ve techizat an 

ban rçin alınacak olan 2500 adet tah 
ta ve 2000 i:iet latanın açık eksiltmesi· 

ne istekli çıkmadığından 20. 12. 937 

pazartesi ;;ünü saat 14.30 da Tophane
de 1~tanbul levazım amirliği satınalına 

korniıyonunda açık eksiltmesi yapıla • 
caktır. Tahmin bedeli 2670 lira ilk tc 
minah 200 lira 25 kuruştur. Şartname 

si komisyonda görülebilir. isteklilerin 
kanuni belgeleriyle belli saatte komis· 
yona gelmeleri. (321) (8:Z52) 

~ • .y. 

İdareleri. İstanbul levazım amirliği • 

ne bağh müessesat için 51000 kilo ıs • 

panak 26000 kilo lahna 51000 kilo pı • 

rasa 4200 kilo havuç 14500 kilo ıkere • 

viz 25500 demet maydanoz 15000 kilo 

karnıbahar 27. 12. 937 pazartesi günü 

saat 15 de Tophandde levazım imirl~ği 

satınalma komisyonunda kapalı zarfla 

eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
9608 lira 7 5 kuruştur . 

ilk teminatı no lira 66 kuruıtur. 

Şartnamesi korri.syonda görülebilir. ı.. 

teklilerin kanunı belgeleriyle teklif 

mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona vermeleri. 

(318) (82'49) 

• 
Salıpazaraında M. M. Vekaleti leva· 

zım Eşya ve Techizat anbarı dahilinde
ki dekovil arabalarının tamirine rstekli 

çtkmadığından 16. 12. 937 perşembe 

günü saat 14.30 da Tophanede İst, 

Levazım amirliği satınalma komisyo -
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacak· 

tır. Kc~,if bedeli 200 lira teminatı 30 
liradır. Şartname ve keşfi komisyonda 
görülebilir. isteklilerin kanuni belge -

leriyle belli saatte Komisyona gclmelc 
r,:, (319) (8250). 
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HAZ iMSiZ LIK 

PERTEH~ab~;;~~~~;:mo•:prlmelerl 1 

• 

Çok temiz bi - K:nbonattan ve to:: karbonat almaktaki mü,külat 

göz önünde tutularak yapıJmıştJr. 

HER ECZANEDE SA TJ LiR. 

QANKAYA 
YAT HllLAN DARA ~Yi 

EKilMi~ TOl-IUM GiQi V~QiMLiDiR. 

UOlANTS ~ DANr ONi ~: 
KARAK0Y PAlAS . AlAL~MCi HAN 

Harici Asker~ Kıtaat. lllnları 1 
1 - Tüm birlikleri erat ihtiyacına aşağıda cins, miktar ve eksiltme §ekli ile 

günü ve saati ve ilk teminatlan ile muha mmen bedelleri yazılı fasulye nohut .ve 
kuru üzümün eksiltmeleri Çatalcada TU m Satınalma komiayonunda .yapılacak ~ 

tır. 

2 - istekliler kapalı zanla olan fa!ulyenin eksiltme saatinden-en u bir 
saat evvel teklif mektuplanıu ınakbuz mukab),iJıde komiıy,o~, tevdi 1;:tmeleı:ı=. ve 
-diserlerininde teminat muvakkatc makbu zlarilc~i a;U:ı ve uatte h.azlr bulun • 
malan. (641) (8209) 
Cinsi Miktan Muhammen bedeli tık teminatı · Eksiltmesinin tckE 

Kuru fasulye 64,000 10,880 lf.ra 81G lira 
Nohut 17,000 2380 lira 178lira 
Kuru üzüm 6,250 1,376 lira 103 lira 

Eksiltme tarihi Günü 
23. 12. 1937 Per§cmbe 
23. 12. 1937 Perşembe 

23. 12. 1937 Per§em~ 

Kapalı .zarf 
Açık eksilt:nıe 
Açık eksiltme 

Saati 
14 
15 
16 

••• 
Miktarı Teminatı 

Kilo Lira Ku. 
444000 1574.28 

1320001214.73 

Münaka$! gllnü Saati 
Cinsi 

Arpa 

Ekmeklik un 
14. 12. 937 

15. 12. 937 
10 
11 

Yukarda cins ve teminatlariyle gün ve saatleri yazılı iki kalem erzak Gazian • 

Tilrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 

3 ı 12 11937 vaziyeti 

..... 
~tm aıt kll ..... 19623 64.8 1:27.602.230.80 
8&ak.aoı. • • • ,, 1 f .985.578. -
Ufaklık. • • • ,. 972.660.1 1 

l>Ulldeld Môalllrier t 

rtb'k ltruı: • 
ll&l'lctıeld -ultulerı 

da"Yt.lıler. 

!L. 728.445. 79 

9. J 18. 729.56 

16.(62. 18 

Lira 

40.560.468.9 l 

728.445.79 

A.Jtm eatl ıınoanı 6 482 9091 
AJtma tab'l'W lıı:alıll Mrbeet 

Diler dGri&ler n borçlu 

ıuırtnı beJdyelert • • • • 26.096.583.64 35.231.375.3S 
......... rill.nı 

IJeruJlte edfl• eTI'&kJ u.ırtt~ 1 , 
IC&rJı11'L L 158. 7 48.5~-
KanunUll 1 n & lad m&4. 

d•l•rlu w'f'ftku HulDe tanı. 
tmdu Y&ki t.diy&t. rı 13.630.886- 145.117,677-

9me61t ellı' sn 
11.u:lne ııo.otan. • • • 
rtcar'I MDetler , • • • , 

l!'.ııU. "TaJIYIJA& ...... ı: 

fl.4.200.000.-
~" 40.229.817. 96 4~.429.817.96 
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iep Askeri Satmalma komisyonunca kapalı zarfla alınacaktır. \ 

Talip olanlardan bu müddet zarfında da münakasa şartlarını görmek üzere §art ı 

nameyi komisyonda görebileceği gibi dışa rdan çıkacak talipler de parasını alarak 
gönderilebilir. Ve ihale günü ve ~aatinde n önce kanunun 3 üncü maddesinde yazı 
h şerait ve ilk teminatının yatırılması. (631) (8112) 

• * • 
Keşif bedeli 69529 lira 30 kuruş olan 

Kütahya tayyare meydanı toprak tes • 
viye işine talip çıkmadığın.dan yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş -
tur. İhalesi 22. 12. 937 çarşamba günü 
saat 11 dedir. ilk teminat 4 726 lira 4 7 
kuru§tUt. Keşif, şartname ve projeleri 
348 kuruşa M. M. Vekaleti satmalma 
komisyonundan alınır. 'Eksiltmeye gi -

. .. .... . " ' 
~ ' ,..)". ~ . . ~ '· _, . 

Kiralık 

receklerin kanuni teminat ve 2490 sa -
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle idari şartnamenin F. 
fıkrasında yazdı belgelerle birlikte tek 
Jif mektuplarım ihale saatinden behe -
mehal b:r saat evvel Ankarada M. M. 
Vekaleti satınalma komisyonuna ver • 
meleri. (634) (8151) 

odalar 
Ankara caddesinde Orhan Bey ham nda yazıhane ve muayenehane, atelyı: 

~·apılmağa ,.!verişli kiralık odalar vardır. Gazctemi-ı idaresine müracaat. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyngosu 

2. inci keşide 11 Birincikô.nun 937 dedir. 
Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle ( 10.000 
ve 20.000) liralık iki adet mükafat vatdır .. 

Şimdiye kadar binJeıcc kişiyi zen&incden bu piyanıoya iıtirak ediniz ... 

İstanbul •üçüncü icra memurluğun 
dan: 

Gaiplik ilanı 
Mahçuz ·olup paraya çevrilmC"sine 

karar verilen Doç markalı ve 1831 pla 

ka numaralı otomobil 14-I. K.-937 tari 
hine müsadif salı giinü saat 12-13 arasın 

da Taksimde Senihi garajında birind a

çr!t arttırması icra kdrnacağından talip 
olanlann mahallinde hazır bulunacak 
m::mura müracaatları lüzumu ilan olu-
nur, (23929) 

' 
tlsküınnla 23 üne~ ilk okuluna kab im":'' _ıçm_ ~95 tarilill istm>Ilt ~ 

me~.foe tevfıkan umurnı menfaatler namı na ıstımlakı tekarrur eden ~ '4 
Selami Ali mahallesinin Cami sokağında 1 numaralı eve ~~CS.1'~ ~ 
takdir olunan 1800 lir~ ~ete hissedarlar: n~~na ha:ekct e~~~ olil il.J, ti~ 
resesinden karısr Rukiyenın 16. 2. 937 tanhlt dilekçe ile vaki ıtıraıı ~~ 
fiyet umumt mecfü;in 8. 11. 937 tarihli toplantısında görüşülerek 93 ;f,'11 
la mukadder kıymetn 2050 Jfraya iblağ edildiği yukarıda adı geçen 
nin 13 üncü maddesine uyularak ilan olunur. (B.) (8259) 

Sahibi~ .ASllt t1S 


