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iliz Başvekilinin Balkanları alakadar eden siyasi temaslar ve 
diği izah'!!_ Hatag işinde son safha 
erlinde konuşu lan- ıs- . l} __________ _....... __ _......_ 

r mahrem tutuluyor Hariciye vekifi 1 Reşadiye caddesin-
Bu me•eleleıe dair • 

tirilmiş hiçbir pazarhk yokmuş izahat verdi den hır tramvay 
e 1 1 b 1 SÖ Ü Ankara, 21 (A.A.) - C. H. P. Gu· h tt e e 1 ı e aşvekllln . a . kış a~an r z : rupubugün(2l-12-937)öğledenson a ı·gepırı me 1 

H p 1 - d ra Antalya meb111u Dr. Cemal Tunca· Y orse ·en. magazasın a nm reisliğinde toplandı. 
1 ! Son günlerde Balkanlan alakadar eskrim taUmi o maz ,, eden siyasi seyahatler hakkmda ve 

Hataym son safliaJarma dair soru1an 
suallere Hariciye Vekili Dr. Tevfik 
Ril§tll Aru uztm ve etraflı izahat ver
di. 

Bu beyanat Gumpça tasvip olun· 
du. 

--0-

Fransız memurları 

Aşiretlere silah 
dağıtıyorlar 

Ancak bu suretle Bahçekapı golun
dak·i izdiham ortadan kalkabilir 

Halep 21 (Hususi) - Fransa m~ 
murlan taraf mdan bazı aıiretlere ıı· 
lih dağıtılmaktadır. Bu meyanda Ket 
homli ve Aluddin aıiretlerine bin· 
)erce ıilih verilmiştir. 

Antakya, 21 (Hususi)' - OııMet- ----------------------~ 
ıerdenZekiArsuziarkadaı1an Meh- T.an· Gazetesinin 
met Ali Rizka, Nedim Derk ıon hldl-

!lilNÜiiilllr.'~efe~do~lalv11S,le • mahk= 0$ il 1 d Y h kkındakl 
__.,. __ .,_....__.~.,.... ..... --·------• ~yesbtde, Mehmet Ali Rir!! Ne- neş rly atın 8 •• t A 1 1 • dik Derk Ordu nahiyelİllde ikamet or m n ayyarecı· ü.b!::=:=:.:::n..:~ Valinin Cevabı 

"si esir edUdi Suriye Başvekili a. Sabur Samı e. Ahmet Emin 
" - Ankarada aıeyhlne dün bir dava daha açtı l ~rit, 21 (A.A.) - Cumhwiyet• J Te~Ji prktan müdala~ ~den Pu. 

\ ltr,areler, Gaadalajara. eyaletinde erto D eacandonan dilımeamı mllt~a- (Ytuıa1 .J ilncfi IOJll/a4a) Dava/ar yediye ,.ıkfı / 
,~i tayyareyi yere inmeğe mecbur kıp, hüldimetçiler, ileri hareket~enne ------------ y 
.... -lflerdir. Bo tayyarenin kaçmq devam etmiılerdir. Hüktmıetçı ha- ·soogellerln eakl An
-~ dört kiıilik mürettebatı buKfin taryalar, çok tidaetli bir atq açmıılar 
-...letirilmiştir. Bunlann dördn de dır. Dün öğle Uzerindenberi Teruel /ıaı B BIÇIBI 
1:~. Bunlar, Almanyada aıke- • Sarag~~ ynl.u keıil~iıtir· K h 
,_Nıot olduklarını ve hüldlmetleri· MihbD Wr mnldı aıctaar • a ra a n 
i:"-'ri)'Je ispanyaya geldiklerini bil Batlelon 21 (A. A.) - Milli mllda. 
~tlttct• faa bakanlilt tarafından frtkallde ola ı d 

ır. rak neıredi:en bir resmt tebliide, Te. dam e ildi 
Cephede T a.."}'ik Artıyor ruel cenubundaJd hUkOmet kıtaatı ara. 

h. !1taeJ cephesi, 21 ( A.A.) _ Te- ımdaJd muvasalayı sorlqtırabilecck 
~ ~Phesinde muharebe d«!'\"am et- nıahiyette mOtead:fü mukavemet mcr. 
~ ledir. Sebri mnlıasara tden cum· ı kezleri bulunan Villa Eıpesa menile • 
fb'İJet kn~vetlerinin tuyw'\i artmak· rinin dün akpm hilkfunetçileı tarafın. 
~ · dın zaptedildili bildirilmektedir. 

l'ıp dünyasında yeni bir fedai 

bir doktÔr kendisine kanser 
b~s~illeri ·aşıladı 

l
lf~oıktao beı· taırafa ehemmiyet· 

~itildiğine göre, tıbbm ilerleme-: 
~40 lıayatıiıin· korunması gaye
Wlr an ıayılı buı f eduirlar a· 

hafta içerisinde bir ye~iıi 
• Bu, Havaıına hasW.an.e

ratar Dr. Mattiya Dftkdlr. 
~ • Yeni Dllnyanm kanaer tebe
N."e dolayuiyle tedavi ~amini arat 
~oktorlarınm en ta~mmı~lartn· 

:·~ye kadar bu sahada tekrar 
libbl tesler aetieden ve gerek 
llel'elt F..ki 0Bny8Cla dikkıtt ıve 
~~ıran Dr. Mıttiya DGk. bu 
~er h•talıjmm aari olduğu 
lftciadır. llalbuki bu ıahaJa uğ· 

~··-tın hfü ilk bir ln•mı, hunun hj.. 
:..~diT; ötf!dr.nberi akimi t

. 
Dr. Mattiya Dük, bu vasiyet kartı· 

ımda, iddiasının doğruluğunu aıisal· 
le iıbat edeceğini söylemiı, tabii hiç 
kimıe böyle bir tecrübeye razı olmı
yacaiJndan. kendisine kanser basille
ri qdaracaimı ilb etmittir. Bundan 
bir ay önce ilin ettiği kararma uy· 
pn olarak, ha atı, son ~nlefde Y• 
pılmıştır. 

Ağır hasta yatan bir kadınslan alı
nan kanser h~ıillerini kendi sol kolu· 
na aıdatan Dr. Mattiya Dük, ba has
talığın en tehlikelisine tutulacaimı, 
ha ıutttle de kanserin sari oldu~unu ! 
kat'iyetle isbat edeceğini nmnakta· · 
dır. 

Esti Soyflıt ıl,isi Ktnalum 
(Ya.mı 4 ttcG Sayı/ada) 

Eşref saat 
Jspanganın e•lıl Ro
mantik giJnlerlne alı 

gllz el blı aılı oe 
lhılras hlk~geal 

Çevirent lbrablm Hoyl im bu id'diiya itlirak et
ir. 

Biltiln tıb Alemi, bilhana kamer 
ııabamıda esuh tetkikler yapanlar, 
şimdi, aşılanan doktemn kanaerc tu· 
tulup tutulmıy~ı merakla bekle-

1 (BoıiM: &ı. 10 Si .J) ,__.__ ....... -..----

......... ..-..iain ... :re itlerine 
... aetNttiii ... 7Ul79 cevap olarak 
la..W vali •• Wecliye reUi B. Mu • 
bittiD Oltiindafclaa c1ia ıu IDlktubu 
alclık: 

21 12. 937 tarihli Tan ıueteainde 

bir takım reamı itler haklnn.da ıene a. 
çık veya kapalı bir takım W1ar ve ima. 
lada u1i mahiyetleri tahrif ve efkln • 
umumiyeye hakikate ula uygun olma. 
yan tekilde abettirilmek istenilen ba
sı haberler çılanııtır. 

Bunlarm doiru-u ıudur: 
ı - Sürpacop muırlılı meaeleai : 
Belediye kanunu, metr\ık ve sahip • 

a mezarlıkların belediyeye aidiyetini 
temin edince bu mezarlık baklanda ta. 
urruf iddiuı ile ortaya mahkeme ccp
heainde evveli Patrikhane, aonra da 
bir milteftlli heyeti çıktılı gibi aynca 
Ermeni ekalliyetine mensup bafka bir 
tcteldriil hak iddiaama kallatmııtır. 
Bunlar .mtarla ai1tcn dava ve muhake 
meleıden tonra tıraliyle ve ayn ayn 
bertaraf ediliyor, biri bitince öteki ye. 
ni bqtan ite bqlıyor ve bütün mua • 
mellt yeniden bir kere daha tekrarla • 
nıyordu. 

Dava ve mubake:nıenin vuı1 oldup 
bir noktada mahkeme menrhtın bot 

lstanbul Valisi vı Bılıdiyı Rtisi 
B. Mulıittin Ustilndal 

ve metr\tk olan 1mmı ile üzerine bira 
inp edilen ve abra kalbedilen veya bu 
nun için hazırlanan JamnJarmı birbirin 
den ayıldı ve bu ıuretle meselenin ren.. 
ci ve akıbeti artık app yukarı taay • 
yün etrnitti. 

Davacı mütevelli heyeti bu aırad& 

(&mu Sa • .J sa. ~ > 

I zmir 1Jepgeni bir şehir 
olu,qor 

Uç senelik bir imar programı yapıldı 

12 milyon liı:a s_arfedilecek 
,(Ye1111a.S ~l~ 
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Yemek içmek işinde beklediğimiz tedbirler: 

Hasta .midelere baktı
ğınıız muhakkak 

Fakat asıl mesele 
Sağlam adamların sıhhatlerini bo
zacak amilleri 01 tadan kaldırmaktır 

Çok yemek, az yemek meselesi etra
fında dün Dr. Ekrem Şerif'le yaptığı
mız bir mülakat ve dolayıs!yle: "B'ze 
usulü dairesinde beslenme ı:ıeferberli
ği lazım!,, yolunda ileri sürdüğümüz 

fikir, şehrimiz doktorları, aihhat ma
kamlan ve terbiye muhitleri arasında 
alaka uyandırmıştır. 

Dünkü sayımızda iyi sureae beslen
mek ve güzel yetişmek için "halka, ne 
yemek lizımgeldiğini ve ne yolda ye,. 
mek icap ettiğini öğretmek gerektir,, 
diyorduk. Bunun için ne y-.tpmahdır? 
Spora önem verirken, sağlık işinin di
ğer bir ehemmiyet1i kısmını teşkil e
den ( usul üdairesinde beslenmeği) · de 
ihmal etmeyip, evvela okullaıdan baş
layarak Halkevlerinde, radyolarda ve 
muhtelif diğer yerlerde bu mevzu etra
fında konferanslar tertip etmek sureti
le halkı aydınlatmalı; broşürler neş
retmeli, onlann eskiden kalma birta
kım zararlı itiyatlannı değıştirmeğe 
çal·şmalıdır.,, 

SIHHAT MAKAMLARININ 
DOŞONDOKLERl 

İstanbul srhhat makamlan bu baya
ti mesele etrafında bizi teşçi ettikten 
başka aynca pratik bazr düşünceler de 
ileri sürüyor ki, derhal tatbikine geçil
diği tC\kdirde hiç şüphesiz neslim.izin 
sıhhati ve daha güzelleşmesi hesabına 
çok faydalı bir i~e girişilmiş olur. 

Şehrimiz srhhat makamlarile yaptı
ğımız temastan aldrğrnuz neti'.:e şudur: 

Çala kAşrk ve öniimüze geleni 
yemekten vazgeçelim.. 

larxn zararlan faydalarını öğreten ders 
(Tabiat bilgisi) dersidir. Bu ders .dör
düncü ve beşinci sınıflarda okutulmak
tadır. Şu hale nazaran bütün okulda 
sorduğunuz şeyler ilk sınıftan itibaren 
y~pı:makta.dır.,, 

Y ~ni neslin yetişme tarzını takdir 
etmemek imkansrzdrr. Fakat bu mese
le ile bir kül halinde meşgul olmak 
lüzumu da hen:.iz ortada duruyor.,. 

Eskiden gördüğümüz gibi değil de 
usulü dairesinde beslenecek olursak, 
bize daha mr ehven geleceği meselesini 
yarın tetkik ed~.:eğiz. 

-. 

çika Kongoyu müd 
faaya hazırlanıyor 

Fnm ~ı:rn ( Pori.~uar) gazet<>sin- \ 
den: 

A lmanyamn 111fülenı)eke isteme- J 

sindeıı lıe,· e<'ana gelnek, Bel<;ika, son ! 
günlt•nlt> kt>n1füine Rerlin laraf ın<lan 
verih·ıı Leıııinatn ra~ınen. lıiı; bir Lt·d
biri ilını:ı 1 t'lrı11•me!< i~tt'yor. 

Dalıu ~iuuf iden, Belçika kongosu
nun miiılafaa ... i için tedbirler alınnıış
tır. 

IlllJıa .. o:a ham kuvvetleri takviye 
eclileccktir. Uzun mesafelere keşif 
hareketleri yapılahilecek tayyare filo
ları teşkil olunacaktır. 

Bu hava kuvvetinin iki vazifesi o-
1.acaktrr: Birincisi, A frikadaki BeJçi· 
ka arazi11ini himaye ,.e müdafaa et
mek; ik ine'!si, Jıerhangi bir karışıklı
ğı haı;tırmak. 

Diğer taraftan1 bugünkü orduya gö
nüllüler top1ana<'ak ve milsteınleke 
kıtnları ku\'vetleudirilecektir. 

Hii1a~a, Belçika konfovu silahlan
dırıvor. Btmcla kendisini -kim kaba
hatİi görebilir? 

--0-

Yugoslav Harici 
siyaseti 

Slogadinoviç bir 
nutuk söyledi 

• Be?gra<l 21 (A. A.) - Parlamento • 
nun mali encümenlerinde, bir nutuk 
söyleyen Stoyadinoviç, Yugoslavyarun 
harici siyaseti hakkıçtda memnuniyeti. 
ni beyan ctmif ve demiştir ki: 

''Bu siyaset sayesinde eski dostluk _ 
larımrzı muhafaza ve yeni dostluklar i. 
lave ettik. Sulhu !emin etmekten iba • 
ret olan harlci siya.setimiz Balkanlaılda 
Tuna havzasında, Adriyatik sahillenn. 
de, her yerde muvaffak olmuştur. 

ÖLDOROLEN HA YlTILILE. 
12 BiNDEN FAZLA tMtŞ 

Hayitililerle San Domingol 
sındaki katliam hadisesi batckın 
merika hükumetinin tahkikat Y 
istemişti. İki küçük df'vleti bi 
dü§Üren bu mesele hakkmd~ A 
henüz hüm:inü vermedi. 

Evvela öldürülen Hayitililcrin 
olduğu söylenmişti. Halbuki "V_ 
ton'daki Hayiti elçiliği, neşrettı 
teblig~ de teşrinievvel katliamları 

") smda Sandomingo arazisinde 0 

lenlerin 12,17 8 kişi olduğunu 

etmektedir. Tebliğ, San.domingo. 
huriyetini, 1874 sulh muahed~sı 
1929 dostluk muahedesini ihlal 
ham eylemektedir. 

Hastahanelerimizde, hastalara çok 
muntazam ve tahammülü nisbetinde 
yemek veririz. Doktorlarımız da bil
lıassa hasta olan midelere büyük bir 
itina gösterirler Fakat asıl ~esele has
ta olanların yemekler~ ~.,.Clikkat et-

"Avrupanın bu kısmınlda yaşayan 
..-aJ_,,,., __ ;_ .:-Aa.-:.cı:-.~ --· - t-:-- -~-''-

mek değildir. Sihhatta olanların. sıh
hatlannr ihlal etmelerine sebep ola
cak amilleri ortadan kaldırmak veya 
onlara nasıl tedbir alınacağını öğret-

içi.nae y.ı ~klan töylelle'Wlir. ,, -. 
-<>-

Rral Earuk ile hühü-
met arasındaki ihtilaf 
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Ski ve Yeni Dünya
nın arasınada ŞEHiR HABERLERi 

. YAZAN: Sadri Ertem üç Gangster 
çocuk 

Ruhsatnameleri Nara burnundaki 
~ralyalı blr k•bile reisi saadeti 
~ti! ediyor: 

lan bu dü~ünce, modern insanın be] ih
tiyaçlara s.:ıhip olduğun eski ihtiya~ . 

ahnan otobüs- kaza 
~ın kadar ver l İşte saadet!,, 
\. de. bir Hind kitabı ıunları 

~~~e altınincıler verdi. Fakat biz 
·"lll etmed:k Kralların verdikleri 
~da lezzetli olur, fakat sonra 
lit tehirler. Çünkü biz krala karşı
~ ~y veremeyiz. Buda, saadeti 
\o ldünnckt.e bulur. 

tun yırtık kumq altından in _ 
lıtı ~Ysiyetini, gururunu ıeytetti
~ t.aten bütiln ahU.k fclsefcbini, 
lj~ti ihtiyaçsızbkta bulur. Her 

1ıı 0,11• göre hiç bir geye muhtaç ol-

~~~~~r : · d b" ·k ' ti~ ..ısı nıçın mo ern ır ı t sat 
~t ~onuıuyor? Hind kitabı neden 
& tle ıehiri bir tutuyor? 
~da saadet sarayım n den arzu-
1ıı,· eJ üıerone kuruyor? 
~tayrı hilr adamı niç;n ihtiyaçtan 
ı uı insan olarak tasavvur edi-

~ lııtidai görüı tarzı §Öyle bir dü

' dayanır: 
\ l?l sahip olduğu mal kuplmru, 
%leyler değ'ldir. Bilakis sahibi
t ııı Undan bir parçadır. Hayır ve 
hıt lllrtedir canlı bir ıeydir. Birin
~ ley alan adam, mukabilind~ bir 
~ t'ttıtdikçe bir yabancı ruhu ken
~tın. katmıı demektir. Ruh bir 
~ · ~aıka ruhlara karşı kapanmış;:t bir ba;kasına aid eıyayı ka
l\ııı tide ruhun kalesinde bir gedik 

sız•faziletin yerinde ihtiyacı bol insa
nın refah endişesi ile yumuşadığını an
latmak ister Züh . ü - tekvanın yerini 
gerçekten değişen ihtiyaç, cins, cins 
yoğaltma zevkleri, huyları bir meziyet 
halinde kaplamıştır. 

Atina ıokaklarında ihtiyaca harp 
ilan ederek dolaşan Siniklerin ve tek 
fıçı i\inde ihtiyaçtan kurtulamadığı 

için iztirap duyan insanların RomJ pa
zarlarında birkaç okka buğday muka
bilin.de satılan fakat ihtiya!.;ı öldürerek 
kendi ruhu içinde hürriyete kavuştu
ğunu bilen filozofların bir türlü hal • 
ledemedikleri bu muamma bugün bir 
real:tedir. Bütün hudutlara gerilmiş o
lan otarşi kalelerine rağ?'en yine en 
basit yemek sofrası bir ı.:oğrafya atla
sını andmr. Arz dairelerini, tul dere
celerini, sıcak ve soğuk iklimleri çöl
Jeri, yağmurlu mıntıkaları, parlak tüy
Jü kuşhrın ötüştı:.iğü medarlan belki 
bir coğrafya kitabı size mütevazı bir 
sofra kadar hatırlatamaz. Bir manav 
dükkanı bir bakkal vitrini insana hüvük 
seyahatı'arın intibaları~ı verecek lc;dar 
bol bir ihtiyacın bugünkü insanı çepe
çevre çevirdiğini anlatır. 

Müsbet hesaplı mcdenivet kütMerin 
saadetinden bahsderken hududlardan 
hudutlara şu parola ile konuşuyor: 

"- Sttlll':.i isteyorsan verdiğin kadar 
al l Ne daha az, ne daha çok l,, 

Banka, maliye, kliring hesaplan ve 
ekonominin ıon teşhisi budur. 

;ır. Onun için, hediyeye hediye 
.:ah Dört bin senedir pamuğu tanıyan, 

t.,'• • ele etmeli.dir. ·ı 
"ti bır İskandinav •airi •öyle söy- dört bin senedir makineyi bı en takat 

s :ı son hala sırtına pamuklu kumaşı giy. 
' meyen bir milyar insanın derdi budur. 
' c!ost için dost olmalı, hedi-
·~~ karıt hediye vermeli, gülmeyi Motörünil işletmek için kö •.• dr ye-

)u t, yaJanı hile ile kargılamalı.,. rine buğday yakan, karnım doyurmak 
· ~ l>hctend"ğ' b' • • • b' için makineleri kemiren insanın faı.:iah 

·-.... ı ın ırı varsa, ıyı ır ne· '----~ _,,__ 1. ::1 __ ,_-.: --·"~·--'- __ ,_,_ .. 

'h~,.,~~~~;;;;İe;··b:ı:~~· ;;~; 
'iittiı e ıle karıı koy,, 

en hediyeler alınan he<iyelere 
cı· L,, 

\ı: • 
-q ~ ınsanr hediye ile fethetmek-

tıkabele edemiyen insan bed
+lt' ÇÜnkU o artık gerçekten bir 
~tt; 

qÇa k' d • • · ~" sır var ı, me enıyeti seyyı- ı 
~1 hptığını söyleriz. Bir İngiliz 

buğ·'ay kümeleri fütünde aslık Avus . 
tralyalı kabile reisinin teşhisine hak 
kazandırıyor. 

Değil yalnız maddi hayatın saadeti 
milletlerin kültür saadetleri de ancak 
''aldığı kaı:lar vermekte,, dir. 

BugünlN dünyanın kültür seviyesi 
hep bu hesap üstünde durmaktadır. 

Zaten blr medeniyet aldığı kadarı veren 
camiaların müşterek ve orijinal eserle-
ridir. Bilhassa edebiyat ve felsefe! .. ~ """•lanm tcfairdcn ibaret o-

& r be r le r Pazar günü 
~ahşabilirler mi? 

ı "lil günü evlerinde çalışan beı beı ler 
~ hakkında şikagetleı yapıldı 

~t ~tilinden istifade ederek ve 
1 ~ ~ dola§arak evlerde pazar gün 
ıl~ r erlik yapanlar hakkında İz. 
tr "e İstanbulda vilayete ve bt-r· 
lııı:ktrıiyetine bazı müracaatlar 
~~- tadır. Haber aldığımıza p;ö
~r~d tati.liyle berberher eenafma 
~lerı a hır gün istirahat hakkı ve
~{ı~} sonra, berber kalralımndan 
~rı~'"ının pazar günleri mahalle 
~lil ".gezıneleri, ev ev dola~arak 
~ tterın tra§ olma ihtiyaçlarını 
~t"~eleri ve bu suretle iş hacmi· 
ı_ıql'il~~a ~a§ladığı §İkllyet yollu 
'<ıııith uştur. 

lecektir. 
Cemiyet, iş ahlakına mugayir bul· 

duğıı bu hareketin kanun yoluyla me
nini istemektedir. 

Bu mesele etraf mda dün muhtelif 
ııemtlerdeki berberlerle görü~tük. Ca· 
ğaloğlundaki berber B. İsmail diyor 
ki: 
"- Ma1ıa11P. aralarında pa:ar tati

linde oldu~u gibi pazardan ba§ka ~ün 
lerdc dr dofn,an berberler rnr. Fakat 
pazar giinlPri ita/ ta tatilin<lrn istifa· 
de ederek dalıa çok i.~ yapabilmek i
çin bııgiinii intilıap ediyorlar. 

lzmir br.rbr.rlPr cemiyeti bıı ,·eni 
ticaret yolunun önii.nii almak iizere 
ı-iltivete m iirar.aat ctt iği gibi I stanlml 

Müddtiumumilik teo
hıf edilmelerini istedi 

Geçenlerde zahire tüccarı Y orgiye 
posta ile bir tehdit mektubu göndere· 
rck, kendisinden 700 lira istiyen, An· 
dri Tana~ ve Dimitri ismindeki üç 
gang:;ter çocuk dün adliyeye l!~vkedi· 
lerek 7 nci sorgu hakimliğine teslim 
edilmişlerdir. 

l\füddeiumumi muavinlerinden Or· 
han Köni çocukların te,·kifini iste
miştir. 

Unıoeısite tedıisat 
airektiJrlüğii 

Arık bulunan Üniversite tedrisat 
ic:leri 'dircktiirlü~iine hakanlık tara· 
f~ndan hir iki ~üne kadar yeui bir ta
vin yapılaraktır. t;nh·erı-ite rektör
lü~iinre bu işe birkaç namzet göste
rilmi~tir. 

icra ve lfU\sdalresl nln 
kapalı olduğu gUnler 
lsıanbul Miiddr.iumumiliğindcn: 

93(C senesinin ~etmesi hasebiyle ya
pılarak devirJen dolayı Kanunüene
lin 25 inci cumarte~i. 27 nci pazarte· 
si, 28 inci sah. 29 unr.u ça~amba, 30 
unm perşembe ~iinleriyle 31 inci cu· 
ma ö~leden enci ve 3 Kiinunu!lani 
!/38 nnzartesi. 4 sulı, 5 çar.~amba gün
leri t!'tanhul icra ,.e mas dairelerin· 
de hnrzi ihtiyati ve mevaddı mfütace
le ~ihi hususat müstesna olmak üzere 
parn aho ,·cm1ek te dahil olduğu hal
de eı:ıhabı mesalihin müraraatr kabul 
erlilemiw·reğinin gazetenizle ilanını 
rica ederim. 

Adliye enc0mf'nlndekl 
toplantı 

Adliye enr.üıneni dün öğleden son
ra adliy~de bir toplantı yapmı~tır. 
Toplantıda hazı memurların nakil, 
terfi ve tayin işleri konu§ulmtı§lnr. 
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Sokağa buakılan ço
cuklar fazlalaşıyor 
Diişkiiuln eviudeki süt çocukJan· 

na mahsus kısma hu sene yeniden elli 
yatak. daha il3veoine karar verilmiştir. 
<:_:ünkü 1101..ıığa hırakıl811 çocuklaı hu 
seııe ~ok f nda olmuştur. 

Uslanmayan sabıkalı 
Balualide kahvecilik yapan Hasan, 

sabıkalılardan Abmedi son günlerde 
sefil bir vaziyette görerek acımı§, ken
disine haftada iki lira ücretle ve ye
mekleri de kendinden olmak üzere 
dükkanına çırak almıgtır. Ahmet bu 
alicenabhk kar~mnda, bir daha kirli 
işlerle uğraşnuyar.ağıoa dair söz nr
miş ve töhe etmiştir. 

Fakat dalıa o gece Basanın dükka
nında yatan Ahmet, sabaha karşı dük
kana emanet olarak bırakılan hir bo
ya kutu'lunu çalarak kaı;mıştır. 

Ahmet, Ha~anın şikayeti üzerine 
bulunarak yakalanmı~. dün d~ hiriıı
ci ımlh ceza hakimi Reşidin huzunı
na çıkarılmıştır. Hakim Re~it Ahrnedi 
7 ay hapse mahkiim ederek, tevkiflıa· 
neye giindermiştir. 

-o-
E,ya çalanlar 

~~" erherler cemiyetinin kanaa
ı~11 : hu vaziyet, berberlere hah
~"~ llzar tatili knnununun nıhu
~t~ti 1 değildir. İzmir berberler 

berbP.rlı>ri de ayni ı•a:iyrtt<? bPrherler Muhtelif semtlerden birçok eşya 
ccmiy<'tine miirnr.nat etmi ... lrrdfr. çalan hırsız Celil ,·e arkadaşı Alinin 

tıı~ • stanhul berhcrler cemiyeti-
~ıı ~llda, İstanhulda da ayni va· 
tıı· e'·arn k ld ... . .... ı tir etme te o ugunu og· 
~ Ve\ ~u ~ususta iki cemiyet Da
lııtı ttletıne mü~terek maruzat· 

~·: ılı-aı-1 ı,; b h 1 ..... 1 •ıı 1 i 1( ar Ye sc,·y3r er er ıgın 

RP.rberlPr cemiyrti alalmdrır ma· mnhakemelerine dördüncü cezada ba
kamlnr nezdinde ıe..,!';bbiislerde bulun· k ılrnı~tır. 
maktadır. Ht>r iki hırsız da kabahati biribir· 

Poli.• bundan birkaç ay Önec bu 1 lerine atmaktachrlar. Dunı,ma ,ahit 
tdbi JC)')'ar hPrhr.rlr>rlc miicadPle etti. celbi için başka bir güne kalmıştır. 
Fakat vapılan tr.tldldcrden anla~ılı,·or -------

çü:er 
Vali haklaı ı . da bir 

kaı aı veı tcek 
l\foçka - Beyazıt lıatt~da i§leyen 

altı otobüsün muhtelif zamanlarda 
ruhsatiyeleri almmışu. Bunlar bele· 
diyenin gösterdiği yollardan geçme· 
diklerinden 'e istedikleri yerlerde 
durduklarından dolayı bu cezaya çar
pılnu~lardır. 

Otobüslerin sahipleri belediyeye 
başvurarak kabahatleri ~oförlcrin yap 
tıklanm si>vlemekte ve onları İ§lerin· 
den çıkarcl;kları için kendilerine ruh· 
satnamelerinin geri verilmsini iste
m«>ktedirler. 

Bu müracaat belediye varidat şuhe· 
sine yapıhnı~. oradan vali ,.e beledi· 
ye reisine malümat ,·erilmi~tir. 

Muhiddin f'stümlağ hu hususta bir 
karar vere('ektir. 

Bundan başka halen nıh11atnamesi 
3}mm1~ yirmi be~ kadar otobüs var
dır. Müteatfdits ihtar ve cezalara rağ
men otobüs talimatnamesi ahkamına 
riavet etmediklerinden bunların ruh· 
sat~ameleri almmı~ bulunmaktadır. 

Gümrük muame
leleri 

Kolay bir şekle lfrağı 
için bir komisyon 
çalışmaya başladı 

Gümrüklerimizdeki muameleleri 
kolayla~tırmak için yeni bir gümrük· 
ler kanunu yapılma~ına karar veril
miş ve Ankarada bir komisyon top-
1,.,---·1•·• 

Büyük hir ehenuniyetle ·ş üzerin-
de çahşmağa haşlayan komisyon her 
yıl artan ihracatımız ve ithalatmıız do 
]ayısiyle gümrük te~kiliitınm ilk par
tide geni~lcmesini gözönünde tutacak
ur. 

Belçika, Amerika, Almanya vesair 
hirçok büyük mikyasta iş yapan güm· 
riiklertlen hu hnsusta talimatnameler 
ı?etirtile<'cktir. Komisyon hir taraftan 
hu şekilcle tetkikler yaparken, aynca 
gümrük ve inlıic:arlar vekaleti de rnem 
leketimizcleki giimriik ba~müdürlük
Jerinden hugünkil teşkilatı hakkında 
maliımat iııtemiştir. Gümrüklerden 
bir kısmı ve hn arada İt1tanhnl güm· 
rük haşmüdiirü bizzat Ankaraya gİ· 
derek istenilen malUmatr vermiştir. 

Bir kısmı da bu Jımmsta rapor lıa-
7.rrhvarak vekiilete gönderecektir. 

Yeni giimriikler kanunu kısa bir 
zaman ~onra meriyet me~·kiine konu
lıu•aktır. 

GUmrUklerde kırtasiye 
muame. el eri kalkıyor 

fstanhul gümrük ba§müdürlüğü, 
ötedenberi birçok şikayetlere yol açan 
kırta~iye muamelelerini gümrükten 
katı surette kaMırmağa karar vermiş 
,.e bizzat gümrük ba~miidürü ~fosta
f a Nuri tetkiklert> ha~lamı§tır. 

Ö~rendiğimize giire, kırtasiye mua
melelerinin kaldırılma@ı için evvela 
hangi muamelelerin telefonla yapıla
hilere!Ii t~şhit edilecektir. Bunun İ· 
çin h~r ~uhe miicliir1üiü kendi ~ube
lerindeki rnuamel~leri etraflı bir ~e
kilcle anlatan listeler hazırlıyarak ha~ 
müclürlii:?e verf"<~c>ktir. 

Paket gUmrU§U 
İstanbul giimriik ha~ müclürlüğiine 

bağlı paket giimrüğiinün dnl1a fay dalı 
bir hale getirilmeEİ için paket gümrü
ğüfıe bazı yeni te isat yapılması takar 
rür f'tmi~ ,.e binada hazı değişiklikle
re liizum giiriilmii~tiir. Bütün mua· 
melat büroları yeni şekilde bir araya 
toplanacaktır. ~ir heYereklerdir. 

~tine elec~iyesinin hu husustaki 
~)a gelıııce; pazar tatili kanu-

ki bunlar ya 'ren iden tİİrPdilPr; )'ahut 
ta miicaddPd<>n lmrtrıldular. cndPlt• etm<'k mTii :amanda halkın -o-

srlıhati ı·" sdı~mr.ıi noktasından da Pencereden dUterek öldU 
h~~ satıcılığı nasıl talı<lit ve rne
~d""- •. "en·a r herherl i;;i de talı· 

-·11~ •• ... 

'ıbh~t • Ancak l!eyyar berherli
\l trı. l'tı}ahıurları a~ikiir olduğun

:ı 1~\tr hakımından menedi· 

Se\-yar brrlıerforin ıraş yarnnnlrırı 
rrıe.•ele.,ine ~eline<?; bunlar çof, fena 
t•e işi arılamıyan br.rbrrlPrdir. Şura· 
dan, lmradnn lu•rbcrli;:fi lJa~aramndı
~ı itin ı:azif e<'lrinr. niha_yeı t•c1 ilmiş 
kimsclPrdir. Bu gibi berberlerle mii-

miihimdir." 
Ö~rendimize göre, herhcrler <'emi

veti İzmir berberler cemh·eti ilt• he
~aher miiştereken İçi§leri Bakanlığına 1 
haşvura('aklarclır. • · 

Galatada Necatibey caddesinde Mi
mar hanının üsünr.ü katında· oturan 
Hüseyinin kııı altı yaşında Fatma 
dün pencereden bakarken sokağa dil§ 
mü~, başı yarılarak ölmii§tür, 

ikinci sUvarl hAdlseyl 
anlatıyor 

Çanakkalede Narahurnu meYkiin
de Yunan bandıralı Thraki vapuriy
Je, İnı;iliz handıralı llanne rnpunı
nun çarpı§tıklarmı diinkü sayııınzda 
yv:ım~tık. 

Kazazede ,.;purlardan yarası hüyiiK 
olan Yunan Yapuru, Çanakk.1le lima
nına gitmis, orada demirlemiştir. 

Yarası dal1a hafif olan İngiliz npu 
ru ise Jün lirnanmııza gelmi~, kısa bir 
zaman kaldıktan sonra Köstenceye 
hareket etmi~tir. Vapurun ikinci sil· 
\'arisi Dimitri bir mulıarririmize ha• 
diı~eyi §Öyle anlatmıştır 

"- Teodor • Teyazoz kumpanya· 
sının 1200 tonluk Thraki npuru !:i:
nrisi Papaclolusun idarc3inde yük al• 
mak üzere Kıhrıstan Tunaya gitnıt1' 
teymi§, Narabumunu döndüğü 
zaman elektrik tesisatında bir 
kontakt olmu:, horda fenerleri İ• 
Je sair fenerleri sönmü~, bizse yü1' 
almak üzere Tlıraki vapuriyle Kös• 
tenreye frldiyorduk. Bir müddet böy
lece gittikten sonra bir aralık Yunan 
\'apurunu büsbütün göremez olduk. 
Narabumuna tahminen 200 metre 
kadar bir mesafeye geldiğimiz ?.aman 
bazı dücf ük sesleri i~ittik. Fakat nere• 
den geldiğini bir türlü kestiremiyor· 
duk. Nihayet nasıl oldu bilmiyoruz; 
bütiin dikkatimize ra~men bu çarpış
manın önüne geçemedik. 

Vapurumuzun kıç tarafı Thraki· 
nin haş tarafına çarpmıştı. 

Müsademe netice.'linde vapurumu
znn 3 numaralı ambarında, ım kesi
minden yuka~ı, 5 metrelik bir saç le\'• 
ha içeri çökrnü~, gü\'erte lnrılmı§tır. 
NüCue~4 Jıiç bit- zllyint yoktur. Buna 
mukabil 1: onan vapnnmnn 10 metre· 
lik lıir saç Jev1ıa'ı par~alannıı~tır." 

Diğer taraftan aldıgmıız malfı.rnata 
göre, her iki vapur ayni şirkete Eigor
t:ı edilmi§ bulunduklarmclan Jıiç bir 
sur-etle hiribirlerinden zarar ve ziyan 
h temiyerek 1 t>rdir. 

1 ramvag yolları 
Bozuk yolların krokisi 

çıkarılıyor 
Müteaddit ihtarlara raPneİı Tram

vay Şirketi, rayların g~tiği yolJarı ta· 
mir etmemektedir. Bunun üzerine 
Belediye, Nafia Vekaletine bir rapor 
göndermiş, rayların geçtiği yollardan 
yiizde ellisinin clerh.al tamiri icap et· 
tiğini bildinniftİ. 

Nafia Vekaleti Belediyeye gönder
diği bir tezkere ile bozuk yoJlarm kro 
kilerinin çıkarılmasını ve nerelerin 
bozuk olduğunun mahal ve ismiyle 
teshitini iı;temİ§tir. Belediye tetkika· 
tını kısa bir zamanda bitirip cevabını 
gönderecektir. 
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Fenerbahçede yapıla
cak mendiı ek 

Fırtınalarda İstanbul sahillerinde 
bulunan kotra, kayık, §arpı ,·esair de· 
niz spor vasıtalarının mulıaf azası i
çin Fenerbalıçede bir mendirek yapıl· 
rnasma karar \'erildiğini yaznn~tık. 

Bir müddettenheri Deniz Ticaret 
Müdürlüğü tarafından yapılan tetkik· 
ler bitmig, proje hazırlanarak İktısat 
Vekaletine p;öoı1ırilmiştir. 

Mendirek, Fenerhahçenin KiiçiiK 
Liman mevkii penilen yerde yapıla. 
caktır. 

iki milyon kilo hömüı 
geliyor 

Hükumet Bulgaristanclan iki milyon 
kilo mangal kömürü getirecektir. Bu 
kömürler ~e1dikten sonra İstanbul kö 
mürcüleri gene kömürü §İrudiki gibi 
yüksek fiyatla satarlarsa belediye hun 
lan ihtikar yaptık1an iddiasiyle ce
zalandıracaktır. 

• 



lapon,-aya karşı 
lngilterenin Rusya ile yakın

laşacağı umuluyor 
Jngillere Uzak Şaı ha gemi gönder.ince 

. 
Akden·zde vaziyeti Fransa mı 

muhafaza edecek 
Parls 21 (Hususi) - Lendra hük11. 

meti uzak ıarka bir filo göndcnne.ğe 
karar verd.i&i takdırde -.Fransaıun A:z1. 
denızde İngilizlere müzaheret ~ecc;ği 
hakkında .. Petit joumal,, diyor ki: 

"Fransa, eğer İngiltere isterse, Jn. 
giltcrenin müttefiki ve es!ti dostu 6lfa 

tiyle mUdahalc edecek ve lngiliz deniz 
kuvvetlerinin kısmı küllisı uzak p.rka 
gider gitaıcz Akdcnizde statukoyu mu 
ha.faza etmek vazifesini üstüne alacak . 

~r" 
Dlin Akl:ienizdclC. İngiliz gemilerinin 

uzak §arka gönderilmesi ve Franaanm 

da Akdenizdc istatükoyu muhafaza et 
mesi ihtimalinden bahscdilmi_ştir. 

Oeuvre (Övr) gazetesi de Panay bft 
discsinin Amerikal;lann harp ctmeğe 

hazır olup olmadıklamı.ı anlamağa ma 
luf bir sondajdan ibaret olduğunu yaz 
maktadır. 

Republigue (Repüblik) gazeteti, u. 
zak p.rk hadiselerinden herhalde Ja . 
ponyaya karşı koymak için bır Soyyet 
- İngiliz yakınlığı olacağını yazmak. 
tadır. 

Havada İf Dirliği 

Londra 21 (A. A.) - Fransa hava 
:ıazın Cotun Londrayı ziyaı:etınde Frarı 
aız ve '1ngilız bavc. k\Jvvetleri ~rasıııaz 
aıkı bir teşriki me1'<ıi tesisi buıusunda 
ıngııız nıız.m c mutabık ''ldllôığı teyit 

edilmektedir. 

Yeni dkeri hareket 

Tokyo 21 (A. A..) - Tsingtao hAdi. 
aelerl. efldn umurniyeyi heyecana dU • 
ıürmü§tür, fakat gazeteler bu hadiae 
lef' hakkında tefsirlerde bulunmamak • 
tadırlar. 

Bazı :nahafıl, JapÖnyanm bütün Çan 
hıf\oaun !ethinl \istihdaf edecek tikc ı 

htr bareicetin çok rakında olmasından 

bahsetme\ttcdirler. • 
Japon mahafili, beynelmilel yeni ha 

Cliselere meydan •ermemek için ecnebi 
mah:ıfilini himaye ~k k.ay,guswıi:l.t ~ 

dır. 
J,ıc>udra 21 (A. 1'.) - Japonyanm tn 

giliz notasına verece_ği cevabın pek ya 
kında celmesi beklenilmektedir. 

Diploıuaıi mahafili Japonyanm ec • 
nebi tica ·et ve harp gemilerinin cmni. 
yeti hakkında evvelce :vermiş oldu,.ğu te 
ıninatı tekrar ve bu sur.etle İngiliz no. 
tasında mevzuubahs noktalardan biri. 
nl tatmin edeceğini beyan etmektedir. 

lhtiW.uı umwnileimeUni iateyeuler 

nmuı 

Parla 21 (A. A.) - Tcmpa (Tan ) 
gazetesı başamkalesınde fOY.ie yazıyor: 

Japoııyan.ı.n uzak p.rkUı. haldarJ ve 
menfaatl~ri olan devleUere açıkça mey 
dan C'kum3k lstemecLğı aııkardır, 
Buwuıla ,beraber !bazı aikerJ umur • 

lar belki de Çın - Japon &hulifırun u. 
mWJlilcşmeiUlde.n memnwı olacaklar • 
dır. Uw §<lfkta beyoelınılel ihtilatlaı 

zuhur etugı takdutie .bunlar Japonya • 
n:n dünyanın bu k:ımımaa kendme l .. b 
mil e,tau2 eılduc;u vaı:_feyı tciıhkeye du 

şüıebi!ir. 

Japonlnnn bcde.'i 

Kantona yaptlma:.ı mulıteıml bir ta. 

arruz hakkında (Tempa) Japonların 

cenubi Çindeki yegane hedeflerinin 
Çang Kay Şelcl ba§hta iR§e menbaın • 
dan mahrum etmeıı üzere Kanton -
Hankov odemir yolunu kesmekte oldu. 

ğunu zannetmektedir. • 

Bir yolu wmek iıtiyorlar 
Hankcw 21 (A. A.) - Yan rcsmt 

bir Japon gazctesınin verdiği ha • 
bere i:Öre. Japonlar dün Bias körfezi • 
ne on bin kadar asker çıkarmışlardır. 

Japonlu Hongkong ile Kanton ara • 1 
aındaki demiryolunu keserek Çinin ln. 

giliz topraklan ;ile elan mllnüa11tmı 

durdarmak ıistiy_orl:ır. 

tRoma 21 (A. 'A.) - Giornade d' ı . 
talia gaz:etcsime Virginio Gayda Çin • 
lilerin, Bııü.ksel ve Nankindelti 1t.alyan 
mümessıllerınin tavsiyesi veçliile, doğ. 

rudan doğruya Japonlar.la miiıakereyc 
başlmıaları Jizım gcidiğı.oi ya.ımakt.a 

dır. 

Gayda diyor ki: 
"İtalyan fikirleri dinlcmııi~ olsaydı, 

Çin harbi çoktan b.it~ .otuı'du, fıbre 

şal Çangay Ştkin beyanab Çinin tm . 
ldn.b.mı.a tefaVUk ctmeme.lı."tcf::lir. Çin 
sanilleri Japonlar tarafından kontrol e 
dilmektedir. Çinin oroWarı !'dağılm.ı~ • 

tır ve kendisi mali güçlükler ıiçindc:'dir 
Çin delice bir mukavemet göstermesi i 
çin t~şç.i ed;liyor, fakat ber.kca onu yal 

:nız bırakıyor.,, 

"Hükumet Olllell,...ı,, 

Hankov 21 (A. A.) - Hükftmet Pc. 
ikinde kurulmuş olan .. hükOrnet komed 
yası,.ualeyhinde 'bir beyanname neşrede 

Tek Pekindeki kom'6yonlann ald!W ka 
rarlarm gayri meşrıı ve hükO.msllı ol. 
öuğunu ve bu koınisyonlarüaki azala 
nn vatan haini bulunauğunu bildiı 

ıniştir. 

Biı Körf9e Aıker Cıkardıla:r 

Londra, 2l(A.~.)-Japon kuvvetleri 
r.ln Bias körfezine asker çıkard!,ğma dair 
Çin menbalarmüan gelen haberleı blla 
fına olarak Reuter ajansmm iffon.g· 
lrong.dan aldı'ğı malumata göre, Japon 
lann böyle bir harekette bulunduğuna 
dair henllz Hiç tiır maliimat yoktur. 
Mamafih içinde 11 bin ~apon askeri 
bulunan nakliye gemileri dün gcl-e 
Şanghay•dan hareket etmiştir ve bu 
gemilerin cenuba ~ttiği za.nneUiliyor. 

ıKanada Da End!fede 

Ottan. 21 (A . .:A.) - Na1ia nazm. 
intihabat dolayısiyle yapılan bir to~ 
ıantıaa, Panay topçekerinin torplllen· 
mesinin ıKanada"ya harp ehli.kelerini 
gösteren ve tedafüi te~lihat icra111 zaru· 
rctinl 1rae eden :bir ~lil :teıkn etmesi 
tazımgelmckte olduğunu beyan etmit • 

tir. 
Nazır. Amerika ile 1ngilterenin !bir 

fbtilaf a sürüklenmeleri halinde büyük 
Okyanus sahillerinin tehlikeye man.ı.ı 

kalacapu 96ylemiştir. 

Hatip. iıözUnc devamla, JÖyle d~

tir: 
''Bu llcl devletin bizi himaye ede-

celderinl aöylemek doğrudur, fakat her 
şeyden C'Vftl ıbiz kendi kendimizi hl
maye etmeliyiz ... 

Ecneb'.iJcrln >Janeti Endişeli 

Londra, 21 (A. A.) - İngiltere hll· 
kf1meti Hankeudald ecnebilerin akibet· 
!eriyle ıi.ddetle alakadar olmaktadır. 
Burada bin kadar lnfiJiz ta?lasr ile bir 
çok Amcr.ikalı ve Avrupalı vardır. 

Her millete men&cp birçok gemiler 
nehrin üS1Jlnde toplannuılardır. Şc· 
birdeki ecnebi menfaatleri pek mühim· 

dir. 

Şiliden Gemiler Nereye Gidiyor 1 

San - Diago, 21 (A. A.) - Dokuz 
Amerikan torpido muhribi, geceleyin 
birdenbire San - Diegodan filonım umu 
m1 karargthı olan San Pedrıoya hareket 
etmiıtir, 

Dokuz tayyare filosuna San • Dia&o 
hava ilasülbarekesine gitmek ve ona.da 
meçhul bir istikamete hareket etmek 
ilzere 1ıazır bulunmak emri verilmiftir. 

!taradı bulunan harp gemileri mfl.. 
ıettebatına derhal gemilerine binmeleri 
i'in emit verllmiıtf.r.. 

--. 

Suriye 
Baş'7iekili 

Ankaracla 
onn ~•yar.etlertle bo
lundu, ~eretioe ziya

fetler verildi 
~rikara, 21 (Hususn - Sur.iyl' başve. 

tô1i B. Cemil ~larctam bu sabah saıt 
9. 12 de An.icara-ya gelmiş ve ista-; !'On ia 
Hariciye VekiliDr. l{üştii Aras, Baş e
kaJet mi!Steşan, Ankara Vali ve Beledi 
ye reisi B. f-.le\ı%at ".faridoğan, Harici}e 
Vek!leti protokol şefi, Ankara emniyet 
direktör.il. Hariciye \'ekfileti ikinci daire 
reisi rnus\'1ni ve merkez kumandam ta
rafmdan seJAmlanmıştır. Bando tara· 
fmdan Surjye ve istiklal marşları çalm
mıştrr Misafir başvekil v\itkarapalas o
telinde kendisine tahsis edilen chıireye 
inmiştir. 

tB. CemiJ Mamam saat ı ı de Rirase. 
ticumhur köşküne :.Riderek def teri mah
susu imzalamış ve Ba~ekil B. Celal Ba· 
yar'1 Hariciye Vekili B Rüştil Ara~ı. \'e 
B. M . Meclisi reisi Abdülhalik Reniliı'yı 

tziyaret etmiştir. 

:Saat l'Z.30 da Hariciye Vekili mi~
fir Başvekile iadei ziyarette bulunmuş 
ıve B M . r.feclisi reisi Be Başvekil Cetfü 
Bayar da kart bırakmak suretiyle ~ya. 
reti fade etmişlerdir. 

Suriye Başvekili Qğleyemeğini husust 
olarak Ankampalasta yemi_şlerdir. 

Saat 20.30 da Harlciye Vekilimiz ta. 
rahndan Ankarapalasta misafir başve
Jkil terefiııe bir alcşam yemeği ·erilmi~ 
tir. 

-o---

1EJvc{JJOllcrhı c.,lrl ,j.,-

kaı a elçisi 

Karahan 
ldam edildi 

MoSkova, 20 (A. A.) - Tass ajansı 
bildirhın: 

,Soyyetler Birliği Temyiz mahkemesi· 
nin askeri kolçji 16 il~nun 1937 de ak
tettiği :gizli celsede ihanet, tethi§ faaliye
ti ve yabancı bir devlet heSabına multa· 
rit bir surette casusluk işini tetkik ~t.mi,ş
tir. Bütün suçlular kendilerine isnat edi
len suçları tamamen itıraf etmişler ve 
matikeme Enlıkii:lze. Karahan, Orcihelaş
vili. :.ŞehOldaef, Larin. Metelef, Thuker
m.an wr St.eigcr:i ölüm cezasın:. mnlikQm 

etmiştir. 
Hilldlm irifaz edilml_stir. 

~D~Uk Harici Haberler] 

• JHABEŞİSTA'NIN reni umuıril 
valisi ıAoste dükü Zara kruvazörü ile 

Muuuaya 'Yl.muftlT· 
• OLtMPlY AT komitesi Tokyo o-

limpiyatlarınm açılıt tarihi~i .24 a__ğus
tos 1940 olarak teabit .ctını_ştır. Kapa· 

ruıı 8 ~~l deolacaktır • • • 
• F!LlSTİN neyhütmepyih Y.asın 

Bahri ıtevkif edilm!9tir. Yapılan bir •· 
raştırma kendisinin ecnebi memleket· 
!erdeki müfritlcrle devamlı -münasebet· 
!erde bulunmakta oldu?unu meydana 

çikarmı1 tır. 

~Brezilva ve ıArjantin Reisicmnhm
lan ara~mda evv.,lce tek.11T.riir etmiş 
olan mülakat ikinci kanunun sonlarr 

na bırakımmıştır. • 
"'Y:u•oslav Kral ınaibi Prenı Pa,•le e 
refikut Prenses ı(1)1ga, mart nihayetin· 
de Prağ'a resmi bir 'Ziyaret y11paca. 
)ardır. .. 

KURUN ABONE BEDELi 

BAŞKALARINKiNDEN 5 ()O 

KU,!UJŞ DAHA AZDIR. ' ' 

Reşalliye eaddes111-
den bir t amvaf 
hattı geçir·ımeli 

Gümrük İdaresi, Ilelec.liyeye Q8Ş
vurarak Sirkeci ile Eminünii arasın
daki Re~aifiye caclıle_inin eskidf'n ol· 
duğu gibi kıpannıasmı i. tenıi~ti. 

Belediye hn İ11t~ğe \'erılij;i Cf>\'apta 
da H~ntliye caılıleı-İnıten ıaralıa 'e o· 
tonıolıillerin grı;ti;;ini bu suretle Bah· 
çekapı) n giıl"tı y..ılclaki izıliJıaının ön
Jenıııİi lıulımdıığunu ııiiyliyerek lıu 
caclclt•nin knrmnaııııyac~ğı cevabını 
vennişti. 

Ciiııırük frlare.ııi isteğinden lktı at 
\7f'ı.'.iilctirıi lıııherıJar etmi, bulunmak· 
toıhr. 

Ilize kaJı~a. Re~acJiye caddesinin 
kapanma~ı hiç hir zaman tloğru de· 
ğilılir. HilAki,.. Sir!.eciıie .Antalya nak
liyat :ırııhnrının y<'nİ lıina;ıı iinUnJen 
Balı<:ckapıy:ı ~iılt'ıı ve Liman hanı ii
nündf'n geçen tramvay luıtlarmdan 
Bcyo~lıınn ~iıl~n hattı bu caıldeye al· 
mal ıılır. 

Beyo~lnna gicl~r.ek hürün tramvay
lar hıılcrı hu raılılcı1e.n ıı;e.ı;mckte. Ilnh· 
çekapıd:ıki te\'akkuf nınluıllincfe <lor· 
ıfuktnn •onra Tn;lıan önUndt>ki ka\'İsi 
d()niip F.minilııiine,giılen cad Jeye çık· 
rnaktndır. 

Runıfon ha~ka Ortaköy • Aksaray. 
Fatih • Ilf>,ıkta~ ıram,•aylan da ayui 
hattan g~çnıPk ff'ıli r. 

Topka.pı, F.ılirnekapı, Yet1ik11lt> 
rramvayl-arı ıla avni halfan hıı caılcle
ye girmcktf'dir Y.alnn. hımlar Liman· 
hanı önündeki hir tnak.n~tan ikinf'i 
hir Jıafta ~rçiplfnlıisar ftlarf'Sinin lÜ• 

tiin depoı:u hiZ:lı:ıntfa dnrtnaktaıhrlar 
Rn tramvavlar hnr.adn ıamıınrttn f?ö
re fın"Ji h"!denıe!-:te. Rahçf"kıtpı tlu
rnğmflau sonra gene ikinri hir hatta 
l?~çip 'l?f'lclikleri isıik'llmelt> ~İtm~ktf'· 
ılirl~r. Tram\'avlarm-T;e.ÇtİFİ cncMenin 
hP.r iki tarafmıla tirarM t"~vası nakli 

(Vstyanı birincide) 
sulh lıiteidi. Bu nıevzuda bCJCdi} eye mu 
hasmı olabilecek ve her dava bittikçe 
yenisini tazeleyebilecek mevl<ide bulu. 
nan Ermeni elailliyetlotfntn de bU 'sulh 
arzusuna muv:üalriJeri inzimam -dtt 

Muamele bütiln 'IU~Ub ve illfuulti ile 
kanuni rnercfüraen öUtlln safltaların.ı 

geçirdi ve sulha kanunen merci ola:n 
umumi mıcclis uzun 'tetkiklerden sonra 
karar verdi. l'Bu sulh mevzuunda mah. 

kemenin metrO.k v-c .sahips olarak bıc 
leaiyeye aidiyetini kabul ettiği mezar. 
Uk aksamından hiç biri yoktur. Sulh 
mevzuu, üzerine infaat yapılmış ~ . 
zarlıktan çıkarılıp mi.ilke ve altanı talı 
vil edilmi'\ kısımlardır lcl EvY..af idare. 
siyle bel~iye nısıntla yni rtiahlı'tfte 
ki ihtilaflar dahi mahkemece olsun, ha. 
lı:e:nler marifetiyle olsun hep ayni ':fe • 
kilde ve ayni esaslar dııhilin<le hailedil 

miştir. 

Bu sulh Jainde belcöiyeyc muhatap 
olanlar :ırasında Bay Sııbur Samı yolc: • 
tur, ve belediye kenı:!isiyle bu işe dair 
hiç b!r muamele yatmamıştır. 

Beleaiye İle ıuth yapan heyetin btik 
mi şahsiyeti : Erme:li Gregoryan cc:ma. 
ati tlçhoran kilisesi mütevelli heyeti • 
dir. Bu şahsiyet namına kanunı sel! -
hlyct1e hare'ket edenler oe: Dr. AnClre 
Vahram, Karabet GÜlibulyon, Yer • 
vant Yusufyan, Mığıraıç 'Utilcüyan, 
l'.Jcon SUrenyan, A'rtin Ke,ec'iyan, 'Me. 

lik Kazarosyanrur. 
2 - Be1eö.iye işierintae bir müddet • 

tenberi çok nlifuzlu bir adam rolü oy -
nadığr söylenen Recai Nllıhet Baba • 
run Prost planının Fenere ait kısınila. 
nnı altı ay evvelinl;len bilaiğini göste. 
decek surette harıc'ket ettiğine ve bun. 
dan aa bel~iye reisinin muatep olması 
lazım ieleccğine dair olan fıkraya &e • 

lince: 
Prost p15.nınm Penerbah,cye taalJQk 

-eden lcısmı çok evvel umumi meclise 
arzed:lmiı ve orada milletin &özü •e 
fikri önUnde mUzaketc edilerek 24. 11. 
1936 yani bundan tam on°' ay enet 
tasdik edilrrilJ ve kanunun emri muci. 
bince na'fi3 vekaletince onaylanarak 

'B01l :ve lntl ıelilini almıştır. Şdıir mec 
lW mUzakerelcri ,gUnü gününe 'gazete. 
lcro e · 

ile n;;ra an arnhttrlıtr~ardır. __,,., 
" :.. ıııır -~ Eskiden hnr:ılnra tısına. ~~ 

rık:ır· sırtlarındaki diklf'rı ı~~ 
~ • , lf''Jll"'_i 
hinnsnta, •ur.aya burnyn 1;t ';.ıı ~ 
Sırt Jıamallığı ili~" etlilip te ?'rr, 
veya çift allı ar.almler kaıııt ~lı.~1 
hu cacJıle g .. çifenı.-z bir hale.~,,. 

.:Şimdi amharlarnı füıii ~·u~~ 
üzere hekleyen ar.ıhalar ,,e' ~ 
hamallarla clolutlur. Bu tısl '.,,il 
yecfüinden ak~amm dokutu"' 
böylece "jrüp ~itnıekıetHr. .,,, 

Fa!ı laı11z bir L1nrf'tte i~leytJ' ..l!J U' c• '~Jif vaylar da bu «".ıulrleye sap1tld 
11 

fY 
kanın kalmaktadır. für ıvnP ~ 
neka

0

1n. Yedikulr., Topknpı 1.,,ı ';/ 
Jarıodan, .di~er .tram,·m•lar ·

1
,r ~ 

mektı-, hir yandan do trıiJ1J''8:.1_.dv 
\'llJ ~ hnlardan arahalar la trıırn . ;te• 

' ıer:ı . .A 
yol i"temekt~: zil e can . . p~ 
rahacılann sesleri birihsrıııe ~ 
maktadır. d~!l • 

Bu cacldecfl"ki izclihamr ort~~ 
fhnp trnnt\'8''1nn \lnra<la ''~ "'j 
Je dalıa ilerıle hirihiri. ~t''j~. 
!anmaktan kurtannak ıçın \lİf~A 
cilıetinden n~yo~lumı'Vf' orta (lift"' 
tma gi<le~f'k tramv.avlan Re~,... ~ 
le inrh~n J!P.Çİrmek daha doG 
kanırntintfrviz. 

1 
,,>" 

Tek tr.aınvav hattı '.Antalf p.tlf 
rmm öniinıleki ''İrajclan 5'lur.I ~~ 
Hive raıJrleııint> almrnın ,-Jif!~li~~ 
volmz Topkep1, YP.<likule. ·' .,,,~~ 
pı tramvavlarivJe ı·iik .arshalıı~1·r~' • ,,. ~ IJ' 
frr. Se\•ricıef er Je hu ı:ıuret pi''' 
ele kıcımen ol~nn vole s:ir~· ~,.İll r. 
raftan hu ••ol. giinırülc ufsr I ,ırıı 
tecli~i gihi knpanacak olursa ~ "'' 
şnılive raclde11indcn ~eı;en ~J11tnfl1~~ 
tomofıillr.r ne lınefınkil vnl 8 ·~j ,.;IY 
tak ı1f'mf'ktir ki, izdilınrn; 1 

artaral< trr. 

davası '°". 
13ung;ıı a. ktı .. aklı yen kalmanuftfr. rı ısıJ 

~ unc~ fJ>' 
" yapı yollar kan~nunun 3 ııı!iJl f 
desi bükilmlerinc uy:ı1ar:ık ~ ti~ı: ffl 
nl vesikaları ve pW.niarfyle bır '1:Jİ t# 
tanda ... ıa:-a ilan edilmi§ olduğu g ...ır~ 

" · ıe ..,. ~ 
gazeteler de bunu planlarıY. IJO 

, • ·..-ıctıf• tJ • aynen aabıfrlennc geÇı. ... , j'{ft. ..ıl 

kikliti böylece gösterd 'kte~ ~tctrı ~ 
rn.umi rnceliste matbuat ve t! .,ı Lt 

U kere P"' 
miye muvacehesiıde rn za .ıiJet' 

·ıan eu -~· Wk ve aynca ..da halka 1 
• Bğ',-.J' 

pl&nı Her'bangi liir lıiimsenı.ıı . bir 
.• t '-~-1-".!·1 ·ıayetın mesı ıç n C"C ıı;;uıye vr v . 

. , ... edır.• ~ bir lması -mı ıstenmc,... tat1"' 5;,ı 
V.etnen izah1fttan anlaş la ôeeif' ~ 

re Recai Nüitbet gazetcnın. çolı r 
- nrnışse bu işi altı y evvel ögrc tıl , 

killmfôtll'. . .. dif eteıı acıt 
Belediye işlerinde bır rııu eıre~ 

ri -..ok nüfuz1u a'ttam olduf!O ıı tı ,.41 
)' un ır 

Ret:ai Nüzhctio bu nüfuzun ."-!..-i ..ı 
ili eıtıı;: .. ~.1.,... 

ijlerde ve ne suretle tece ys r 
• • • tırı•Sİ 11fS\1 • ga.ıetesının tenvır ı '" ,; 

dir. t tıd'aııol fi • • ~ jfl 

saıedi;;,n 
UVIllDDIN J)ST 

SABUR SAJım t~NCI SIR ~ 
DAVA 1'ÇT1 ~ • 

Otobil' dtıdikodu•utıa ~_!"1t ;ufCcff• 
ura~:ı lar bergün acilıyeye rn aifJ r. , 

le birbirlerini dava ttmellt~el~~ 
B. Sa.bur Sami anı: de qe~' , 

milıiğe gelerek bır ıstida ai.ıııe ~. 
lln ~ "' l ııın k't:JI "' ,ı~ı .AJıme't r..mın "a ~ . . l}iyere,. 

karcte f'devam etti~' elif ç~'.A' 
hine ikin~ 1:».r (lava aalıa;e çı~~ 

Bu suretle daval~r fftŞLf.ltf?'l 
MlLKIYE 1't0f'E: Eid .. , .. ,...ut1' f. 

ttTKUO. -~ _ ,Js• 
Diğer taraftıtn wuade~e~ae ~ 

Avni Bayer;n protcstc>Sı.lDUll de e • 
kik:ftlnı ilt'rletınektellır·ruıe ~~ 
-·\..ı&lar mUdficJuınuiııl _ .... ,_. . tııJitlr• ,p-
dilerck ifadelerı alın . de _.uye UI • 

Bu eavaların hepsl }tt'ir· ôtıcııı ,puıJ 
lardan birinde e8riil~~ ci ,cı~e1 • 
dek .alı günü asliye b~t ~ 
d~iumum:1iğin D. A~aııa'~~ 
hine açtığı (lavaya ha§ baıut' ~:, 

:S. Recai NU.het Ba .t ~ 
ıusını:J• 
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çıkar-

~ llııııııı Yazan: Niyazı Ahmet 

lln ı arın acısını 
tnazsanı bana deli 
Sapa n denıesinler ! 
''l> b' eli Sapan diye anılan Ömer '·: 

~ıle kıpırdatmadan duruyor. Cevap 
~i Yordu. Yüzünün içeri girdiği va· 
~ t~rıgi değişmemiş. durgunlu git
~ltı. Sanki reisin söylediği sözü 

l arnıştı bile. Yahut başka birisine 
~tıiyordu. 

Clleli Sapan, dedi. Beni iyi bitir
lıı ba.n yakmaktan şimdiye kadar bir
lt ~e çekinmedim. Karde~imi deni· 
ditıgırnı da duymuştun. Şımdi beni 

tıle. Seninle fazla uğraşacak de· 
\ l{arakız bu iş için gidiyor. A· 

aılllazsa ben işsiz kalmam. f stan· 

' tene para edecek yükle. belki 
ö Çok para ile dönerim. Cevap ver. 
~'ttıer başını kaldırdı. Kanlı gözleri

"! lhinin gözlerine dikti. Bu gözlerin 
·~'açan bakışları vardı. Şahin gayri f 

":ı ~rt Urperdi. Kolları bağlı adam· 
, 0tkrnuş adeta. 
~ §a.hin reis .. dedi. Sen '3e beni bi
• b 'Ben ne paraya yar derim, ne 
~§ırndan korkarım. Onun için 
(ti' rn dediğim işi de yapmam. Teh
ı 1 1ıten kaçmam amma baba nasiha 
-!'erine gc+irmek şartile. 
~ l>ekj o halde ilk önı.:e bu işi ba-"n ad ? , çrna ın mı .. 

ilen böyle açmadım. Siz hem zen 
0\11\ak h ' k • • il • em ış yapmama ıstıyor-
ı. 

~lh· 
l( ın kahkahalarla gülmeğe başla-
tıı"ttıaz deniz kurdu. Ömeri bu 
: e Yola getirebileceğini umuyor-

' ~e işi be deli, dedi. Asıl it bi-
~d • • 

Son uzun sefer ömere "Deli Sapan,, 
ismin.: de kazandırmıştı. Çünkü, Ömer 
hiç bir tehlikeden sakınmıyor, en kor. 
kulan işl::re girmek için reisini teşvik e 
diyor, cesareti sayesinde umulmayan 
işleri başarıyordu .. 

Ömer babasının } anında iki ay kal • 
dı. Birgün Murat ağa oğluna gizt=ce 
Simonun derdini açtı .. 

- Senin reis o taraflara gitse Gür. 
cu kralının ytrine de uğrar belki sevdiği 
kızı ela görümün ... Simon bana anlattı. 
Hazines.= de bir ye.-e gömülü imiş. Bel 
ki onu -la getirirdin. Dedj. 

Dahasının yanımla akıllı uslu görü • 
nen Ömer, arkadaşlarının yanında şa. 
rabı çektikten sonra çok defa 5ileden 
çıkıyor, ağzına geleni söyliyordu. 

Bir gün gemi reisi .:ıe içip eğlenir • 
ken Sinıoııun hik.lyesini anlatmış, ha. 
zineden bahsetmiş. ' 

Şahin de: 

- Am:m gözüm Deli Sapan bu işi 

yapalım. elemişti. 

Ömer röz vermiı, b·~-sına anlatmıJ 
Murat ağa da meseleyi Simona açmış. 

tr. 
Kral: hazinesinin yerini, Maryasmın 

adresini vermişti. 

Fakat Şahin reis, her hazırl•ğı yap
tıktan sonra: 

- Artık zengin oluyoruz deyince 
Ömerin aklı ba§ını gelmiş: 

- Hazineyi biz kendimiz için değil, 
onun için, kral için getireceğiz. ı.:eva
bını vermiıti. 

&,aı• -u-..A••- • ' >\-• - '"·-•• 
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Zahıre Borsası 
2t .. 12- 937 

CL~Sl Aısağı Yukan 
Kr. Pa. Kr Pa 

Buğday :rumuşak 5 32 6 3 
BuJ;day sert 5 20 5 30 
Arpa Anadol 4 5 4 7 
Çavdar 4 30 --
Mısır beyaz 4 4 
Yular 4-
Kuşyemi 7 8 
Susam 16 20 
Afyon lnrc 580 -
le fındık 33 -
le ceviz 27 -
Pamuk ynğı ~8 -

Ga~e1 Giden 
Çavdar 45 .. Tiftik 27,112 Ton 
Arpa 120 .. füışycml 25,1/4 .. ilt istiyorsa sen de para yerine 

~atıp getir. 

~~r yerinden irkildi. İşte timdi 
·Un rengi değişiyor. gözlerinin i-

bağlatm.ıı ve hapse4ilmesinc sebep ol
muştu. 

{;n 
ge~ !\fısır Karadeniz üstiindeki anla~maya 

lince, Bunu da göreceğiz. 

44 
153 
11 
S5 

H 

., Yulaf 
Susam 
z.~ 

15 " 
\ r gibi oluyordu. 
~ı '\nlar.ıadım, ne y2:- -:ak istiyorsu 

tlıye sordu. 

byapacak iş kolay, kralın hazinele. 
~ aı S • ·ı· · · l l unz. en 01: sevg: ısını a ır • 
' Olur. Kral Ja memnun olur. biz 

~'il 
~. tr kaşlarını: gerdi. n~daklarını 
· S::ınra • ' . 

~)~ Çihün şunları be aptallar, Jiye 

\ bdı. Bunun <1cısını cıkarmaz • 
~ t\i ... alll da deli Sapan de~csinler. t. 

.. 11·· 
~~: Ut kollarımdan kan geçmiyor. 
, ~.sevinçle yerinden hopladı: 

ÇOlÜ Ç" .. d' b • d S o~ n.. ozun ıyc agır ı. on. 
Ctin k 1' b" sa omuzuna uvvet ı ır yum . 

'- 'tıtrarak :, 

'°'-ı. ~ıltar acını onlardan, Deli Sapan, 
\il. akkındır. 

'Ilı }'a.takız., Karadeniz.:'} deli dalgala. 

ttut~~<ık bır martı gibi yol alıyor • 
~~at Çıdt odada ş:mdi şarap :çiliyor, 
~~lılıyor ve eğleniliyordu. n. ' . 
tıı :h, dedi, De.i Sapan, bu yoku. 
~ tn b • 

t }' ıze haram ettın. Bu 1>ofrada 

1:~ olacak bir kadın mı bulunma. 

'~n. Dü§ündürmedin ki .. Akıl bı 
~~ n lo .. 
~b:t Şahin kad..ı neşeli olmamakla 

"t, hafif, bir kahkaha fırlattı· -_.e· • 
~~lı ıcerken yaparız. deodi. 

ti.Yut cuıarın bu seyahatin gL:i se. 
il h' lll. ·r parça anladıklarını sanı. 

t. /\nlatm:ıclıı;ımız tarafları da 

~lir 
~tı • .'ltteis ile Simon dertlerini bir • 

"l\ .. ,e (! .. k 
, 0 ° .erek J:Vnhktan bir ıcaç 

' llra ö . 
llıt mer Yedikulcye damlamı§ 

1 ll:ıc:: ağa, oğlunu görmekle ne ka. 

ıJ Un olduy~a Simon da onun se u el; 
ille ır nevi h:ız duyuyordu. 

~ r Cı 
do:-ı •. un bir Akdeniz yolculuğun. 

~~· 'llustu "(h ... .. ~ .n . 
lı g0 1

.3 b .r tU: car gem sinde oldu. 

'l ~~~ ~Y:Ordu. Halbuki aylardır kor 
~ çil.t 

1 •le dolaşıyordu. O, düşman 
\yL, Pı~tığı için babasının nasihat.=. 

1 ~•tı . 
tt1'1i1t ış Yapmad "ğma k~ niydi. Fa. 
~İyC t li Sefer uabasına merak etti. 

'altlıyordu. 

111 
"Karakız,, doğru Poti limanına yak

laştı. Poti, bütün Kafkasyanın en işlek 
limanı idi. Dünyanın en uzak yerlerine 
sevkedilen esir kızlar, bura:la satılır, 

bu limanda gemiler yUzl!rce kızla 

dol.durulur. "Karakız,. gemiıd limar:a 
yaklaştığı gün, esir pazarına en gü
zel kızlar çıkarıldr, her tarafta: 

- Bir Türk kalyonu geldi. M-:ihim 
mıktarda esir kız alaca~<... Rivayeti 
dolaşıyordu. 

Şahin reis, Ömer ile bertlhcr sahile 
cıktılar. İki arkadrş adeta r .• erasimle 
karşılanıyorlardı. Kendilerini görmek 
için birçok kimseler yer almışlardı. 
Bunların çoğu, esir t~·•.:c:ırları, bir kıs
mı Türk muhibbi ihtiyarlardı. 

Şahin reis. ilk önce en iyi t:anın ne
rede bulunduğunu sordu ve oraya gö· 
türülmelerini rica etti. 

Etrafa toplanmış insanl.ı.r iri yapı· 

1ı iki yabancıyı bUyük bir aıaka ile ta
kip ed'yorlardı. 

Şahin, hiç etrafa bakmadan ilerli· 
yor, Ömer gözlerini dört açmış, ken
dilerini seyredenleri süzüyordu. 

Hana giden yol çok uzak değildi. 
Misafirleri ihtiyar bir hancı: 

- Buyurun, buyurun.. .'\•ye kabul 
etti. Odalarını, şaraplarını methetme· 
ğe başladı. 

Şahin herkesi şaşırtan bir kahkaha 

fırlattıktan sonra: 
- İyi, iyi, şaraplarını da tadacağız. 

dedi. Yalnız şimdi bize evvela en iyi 
b:r oda bul, sonra seninle konuşa'.:a

ğız .. 
Esir tüccarları hana ge!L1ciye kadar 

yüz bulamamışlardı. Fakat hiç biri Ü· 

midini kesmiş değildi. r .!ki yorgun
durlar, sonra kızlan görecek diye dU
şündüler. Onun için Şahin ile Ömer 
hana girdikten sonra da kapman ayrıl
madılar. 

Şahin acele ediyordu. 
- Deli Sapan, dedi buralar.da fazla 

durmak iş:mize gelmez. Bu akşamdan 
tertibat almalıyız. 

Ömer düşür.•~eli idi: 
Kolay, dedi. Tert'batı hemen a-

lırır. · .ıtıa tSrnf.tV) 

TiCtik 
" Nohut " 

17,3/4" 
26 .. 

fstanbul Belediyesi 
Şdılr Tiyatroları 

Saat 20,30 da 
TURA~DOT 

Masal 5 perde 
,·ıız:ın: Knrlo Gozzl 
Türkçesi: Sa it Ali 

OJ>EHEI": 
S:ı:ıt 20,30 da (Btl.'.\IECE) 3 perde 

konıerll. Pa7.Rr günleri sn:ıt 15,SO da matine 
Yazan: G. D. A. Uirnbeau; 
Türkce 1: A. JI. Akdemir. 
ÇOCUK: 

Cıımartesl, Çarşnmha saat 14 de 
J.AFO:\TEI\ BADA 

Yazan: Ekrem Reşit; Türkçesi Cemnl Reşit 

ŞEHZADEOAŞI 
TURAN TiYATROSU 
Bu secc saat 20,30 cl:ı 
"ian'atkllr N'nşit ·ve ar. 
kad:ı~:ırı. Okuyucu: 
1\iiçük Scmihn ve Mi-

şcl varyetesi 
ÇAMSAKIZI 

Komedi 3 perde 

2~ - 1\. rınırl - 937 Carşamba 
Öğle nc$riyalı: S:ıat 12,30 Pl:ikl:ı Türk 

musikisi. 12,50 ı1nvodis. 13,05 Plfıklıı Türk 
ınusiklc;i. 13,30 ~lııhtcltr pliık neşriyatı. 14 
Son. 

:\kş:ıııı neşriyatı: Saat lR,30 ~lonclolin 
takımı kon~crl: J\oılıköy llolke,·i tarafın. 
dnıı, J!) Ba\'311 ln<'C !;i:ııt: l'İ)ıtno \'C kcrnoıı 
rcfnkııtilc. ·rn,:rn Radyo fonlk komedi (Aş
kı Atik). 19.55 Boı-sa lı:ıhcrlcri. 20 ~lusta
fa ve arkadnşlnrı tıırııfınılnn Türk musiki. 
;;i ve lı:ılk şnrkıl:ırı. 20,30 H:n·n raporu. 
20,33 Ömer Rızn larnfıntlan nrapça söy
le\•, 20, i5 I\czihe \"C nrkadaşlnrı t:ırnfın
d:ın T.ürk musikisi ve lınlk şarkıl:ırı, (S. 
r •. l. 21.15 .lulvn: Snn stüdyo or:ktoslra'>ı rr. 
fauktile. 21.45 Orkcslnı: l -Schuhert: 
Syınphcnic in:ırhr\ fo. 2 - Bach: Conccrt 
hıi - Mııjcur (\'ıololı Orhon iBorar, or
kcslrn reknf:ıtiyl«-L 3 - PMere,·sky: 
Ch:ıııt dıı \'oy:ıHeıır. 4 - Drigo: ı: 6ciho. 
22,1:> - ,\J:ınc; hahcrll•ri. 22,:rn Piiikl:ı solo
lar. opcrn ,·c operet ırnrç:ıl:ırı. 22,fıO Son 
hnhl'rlı·r \ ' C ertesi siinlin ı>rfıi:ırıımı. 23 Son. 

22 BffiINCIKANUN 1931, 

Katil Vaydmaiı 
Hadisede gizli kalan noktalar 
Bütün dünyayı he 

yecana veren Paris 
canavarı Vaydman. 
ın cinayetleri üzerin 
de athkikat devam 
etmekte'dir. 

Bugün yarm mu. 
hakeme başlaya -
c<:ktır • 

Şimdiye kadar 
yapılan tahk.:katla 
henüz aydınlan • 
mamış noktalar var 
dır. Bunlardan baş 
hcasr hadiselerde 
mühim rol oynayan 
esrarengiz bir ka • 
dırıclır. Bunun kim 
olduğu henüz an!:ı 
şılamamıştır. 

Vaydmanın cina. 
yeti ile alaka'dnr 

Vaydman hadiıesinde suç ortağı görülen Kolit 
dostu Jan plajda 

zan:-ıedilen bulunan kanlı otomobillerin 

esrarı çözülememiştir. 

Diğer taraftan katilin daha bir çok 
suç ortakları olduğJ anlaşılmış, fakat 
bunlar tesbit edilememiştir. 

Vaydmanın köşkünde bulunan def -
terlerde kırk kişinin isim ve adresi bu 
lunduğunu da yazmııtılc. Bunların a • 
rasında katiı:n henüz gizli kalan bazı 

cinayetlerine kurban gidenler olup ol. 
madığı meçhul kalmı~tır. 

Hülasa, Vaydman cinayetleri adliye 
tarihinde kaydedilen hlidiselerin en 
bUyUklerr.nden biridir. 

Amucaslle yengesi 
çocuğu ısırmışlar 
Fransada bir a'tlamla kansı, 2,5 ya • 

şındaki bir çocuğa işkence etmek suçu 
ile itham edilmektedir. 

Çocuk, doktorlann tavsiyesi üzerine 
amucas,nın yanına gönderilm:ştir. A -
damın kanaı da çocuğa sözde bir anne 
lik edecektir. Fakat, komP.ulann ihban 
uzerıne polis vazıycıe cfkoyuıuş ve ço 
cuğu hastahaneye kalaırarak, zalim ka. 
n ile kocayı mahkemeye vermiştir. 

Muayenede, çocuğun yüzünde gö • 
zünde, bacaklarında yaralar bereler gö 
rülmüştür. Bunlar çocuğa çektirilen iş 
kencelerin birer eseridir. Fakat, kadın 

ERTUCRUL SADl 
TEK TiYATROSU 

Bu gece: (Üsküdar) 

ITııle sinemasında 

KÖR ve KILIBIK 

Görüp düşündükçe: . ... .-.............. _ ............. . -

ifadesin1e: 
- Çocuğu hiç döğmedik. Yalnız, 

pek sevdiğim için, öperken ısırdım, de 
m;ş. .. 

( __ Y_e_n_i_N_eş_r_i_y_a_t _) 
ÇOCUK DUYGUSU 

Çok foydnh l'nzılnr ve resimlerle intt
şal etmekte olan lıartalık ÇOCUK DUYGU· 
SU gnıctesinln on üçüncü snyısı .cıkmış, 
tır. 

SiNEMA OBJEKTiFİ 
Haftanın fllm kritikleriyle Amerika· 

nın en son flim meYı:ularını ve birçok gQ• 
ı:el resimlerle kadın modnlnrını yüklü olan 
bu salon mecmuasının dn on birinci sayısı 
çıkmıştır. 

PARASIZ MUStKl DERS! 
Eminönü llalkevlnden: 

1 - lklnclk6nun 938 başından ltlba· 
ren Evimizde (Parasız Halk Musiki Ders• 
leri} ne bnşlanncnktır. 

2 - Ilu dersler: Solfej, Koro, Kemon0 

Piynno, Viyolonsel, Alto ve Bns derslerin. 
den ibnrettlr. 

3 - Bu reslerdcn herhangi birine de
,·am etmek arzu edenler Cn~aloğlunda mer. 
kc• binııınıuı gelerek büroda kayıtı nnı 
yaptırıp bu husustnkf şnrtl:ınmızı öğrene. 
bilirler • 

~ 
DUGON KAl.KACAK VAPURLAR 

Snnt Vapurun ndı Gitfüli yol 
18 Bandırma Barlın 

20 Mersin Bandırma 

15 Ant:ıl)'n Ayvalık 

16.15 
18.40 
6.30 

16 

GEJ.ECEK VAPURLAR 
Kocaeli 
Dursa 
Mersin 
fı:mlr 

fmıft 
l.'ıfudnn)'a 
Dnndınns 

İzmir 

Kızılayın altmışıncı 
yıldönümü 

YAZAN : s. Gezgin 
Ilıı kuı~al kurumun temeli nasıla

tılılı, ne zorlukları gi)ğfü,Hiy~rek za
man iı;indc ) ıkılmadan yürüdü, han
gi yollardan lıugiirıkü yiiksekliğine 
kanı§tn? Yuzınnk i-terdiın. Fakat 
hu. lı:ışlıhu,111a bir tarihtir. Henı Türk 
ınefalıirine girt•cck kadar pnrlak bir 

tarih ... 

Onun İ!:jndir, ki Kızılnyın bu tara
fnıı, ı•lılirıı• bırakıyorum. Kızılay. her 
nılırnıın gürıliiyle ayrı ayrı konn:;an, 
dalın ıloğrusn her ı;iinülcle ayrı bir 
minnet tahtı kuran, ıııiiharı>k hir var
lıktır. 

Onun rn !:Ok lıoı;lllllll giden n ... tiinliiğii 
nii, 't'rİşimleki eff'nllil~kte, Jıj,.,.,ettir· 
ıııcyi~inılc huhıyonını. Yurdun !e
,·indi~i, yan geldiği gi.inlerde ı;ec;~izce 
ılola;ır, gii terişsiz çalışır, didinir, 
... ezılirrnt>den, incitmeden <lamla dam· 
la yarılım toplar. Ilu damlaları, eme-

~inin ıezı;fllımdn • . 7.cka ve te~ebhüsü· 
rıiin hnnkac:mcla ılnlga haline koyarak 
lıiriktirir. Giil yapar, ıleniz yapar. 
\' e sonra hir giin, hir f elıiket giinii. 
lıir memleket köşesinin eular altında. 
nle,·ler içinde. sarsıntılar arac:mdn 
kal<lı~ı zaman, hu ılenizin dlllıert 
ımısluklnrr açılır. Kızılay. dilinde 
tcsrllisi. elinde illi.er, yiyeceği, giyece-

ği, çaclırı ile oraya ko~ar. Krlavuzu 
yoktur. Kemli vicdanmclaki antenler, 
ona yol gii terir. 

Bakarsınız, Erzunımda zelzelele• 
rin çatlattığı topraklar iistiine çadır
lnrını kurnıu~, knznıılnrmı kaynatmış, 
ım~ılarım yı~nuştır. Yurdun batısın• 
dan gelen ha§kn bir haberden öğrenir 
ı:iniz, ki 1ıınircleki <lü~kiinlerin yanı· 
hn:.:ııııln da o \'ardır. Ve Karadeni:r. kı
yılnrnuln su hnsnınmıa ı~ijrayan znval
lı lara da ilk mrnnnn el, onun sıcak, 
yıııımşak t>l idir. 

Harı! giinlerini bitmez tükenmez 
;;f'f erlwrlikln içinılc ~çircn Kızılay, 
.. ava~ barraklarr açılmcn, ordunun 
ılt·ğerli hir parta::ı, yur<lun sevimli 
hir kalkanı lınlindc kahramanlarla o· 

muz omu7.a yiirür. Kurşun, ve gülle
<lcn haşka, mikrop gibi amansız dil§• 
maıılar orasında çarpışır. 

Dö\'ü:.cıı n kerin düşman· önün• 
ele, knr~r mda, siliilımnı ve süngüsü-

nün ncundachr. Kızılay, ordunun bir 
siUiln, zaferin hir müjdeci i oldu6ru 

halde nrden ellerine kılıç almaz. 
Kendini konıma~ı hir kere olsun ak

lına getirmenıi~tir. Rıına yl\rdırru, 
hir vicdnrı ,·ergisi ynpsak yeridir. 



Yalova kaplıcalannll"n bir man:llrtr ••• 

En güzel yazılar 
yatakta yazılırmış 

Meşh:ı:- Frans.u filim ve devlet ada. 
mı Pol Penleve, yatak iç.inde- çalı11r, 

yazılarını karyolasında yazarını§. Tah. 
tadan geniJ bir levhayı yatak üzerinde 

kucağına yerleıtirip, kitaplanru, kağrt. 
Janru, ve lazım olan diğer aletlerini bu 
levharun üzerine doldururmuı- Mate • 

matik ve kcometıi iie fazla uğraıtığı i. 
çin, çizgi, pergel, gı~i geylerle her ta • 
rafmı doldurur, yatağının içinde kafa. 

amdan başka yeri görülmezmiş.. Yalnız 
alim olarak değil. Nazır olduktan son. 
ra da yatakta çalışmaktan vaz geçme _ 

m:§tir. Bu .zat en iyi eserlerini yatak 
içi.ıide yazarmıı, kendisi "en orijinal 
ve güzel fikirlerim yatak içinde doğar, 

sabah erkenden evin rçinde tatlı, slikQ. 
netin hakinı olduğu saatlerde, insanın 

mıştır. Birgün yatakta yazı yazarken 
mürekkebi biten muharrir, kafasındaki 

ilhamt kaybetmemek için, geceliğ.:. ile 
bakkala mürekkep a!mağa koımuıtur. 

Onun bu halini gören polis karşııma 

çıkını~ hüviyet varakasını istemiştir, 
muharrir bu talebe: 

''Ey ... .=yi insan, sen böyle kıyafetle 

gezen bir insanın hüviyet varakası ta. 
şııdığınt hiç gördün mu,, 

Diyerek ismini söylemiş. Ve polisin 
selamını alarak yatağına dönmüştür. 

Fransız romancnı Piyer Lüyis de, 
hep yatak içinde yazmıştır. Bu muhar 

rir, en güzel romanlanrnı yatağ;;;;'da 
yüzüstil yatarken yazabildim. demiı -
ti. 

kafasına en güzel dü~ünceler gelir.,, ---------------
derdi. .tı • ı . "' Penleve gibi, daha bir çok fikir a • 
dainıarı ıla yatar'kCn güzel ılhamlar gel 
d=ğini söylemişlerdir. 

Amerikan mizahctSı Marktiven, (kar 
yola yazıcısı) namını almıgtır. Bu mu 
harrir, günlerce yatağında kalır; en in 

ce mizah fıkralarını karyola11run için. 
de ıken uüşünürmüı.. ; 

Mecmuasını yatağuun içinde yazar, 
misafhlerini saçtan dağınık bir halde 
gecelikle kabul edermig .. 

Meıhur romancı Balzak da yatak üs 
tünde yazı yazmayı çok severmig, ya
tağından kalktıktan sonra da bütün 

gün gecrliği ile kalır, kendisini ziya • 
ret eden J>ek çok kadın misafhlerine 
bu kıyafetle çıkmaktan sakınmazmıJ-.. 

Fransız muharrirlerinden Marael P. 
rus da, ~yi eserlerin:. yatak &~inde yaz. 

Amerika 
Yeni harp gemileri 

yaptırıyor 
:Vaşington 21 (A. A.) - Mümesil • 

lcr meclisinin son k.1nun ayında mü:z:a. 
kere deleceği bahriye bütçesinin 576 
milyon dolara baliğ olacağı söylenmek 
tcdir. 

Kredilerin arttınlmasının uzak şark 
taki vaziyetten ve İngilterenin deniz 
kuvvetini arttırmasından ileri geldiğini 
beyan etmektedr. 

Tahsisatın bu suretle tezyidi, iki 
zırhlının ve diğer bir çok cüıütamlarrn 
inşaat tezgahtarına konulmasına ve 
Amerikanın Vaşington muahedesinin 
!derpiş etmekte olduğu rakamlara faik 
bir tonaj:t malik olmasına medar ola • 
caktır. 

Falcı ve dolandırıcı 

Casus 
Bir ana kız 1 

Fransız polisi bugün, bir ana kız pe
şindedir. Blanş ismindeki genç kızla 
Antonia ismindeki annesi, falcılık ba
hanesiyle muhtelif kimselerden mit -
yonlarca frank dolandırmışlardır. 

Diğer taraftan, anne dolandın'.;ı, ay
ni hmanda, casusluk suçu ile de itham 
edilmektedir. 

f;ladiseleri kısaca hulasa edelim: 
Antonia Fransada Kan şehrinde za

vallı bir fınncıyı dolandırmıştır. Fı

nncının komşusu olan bu kadın bir
gün açiama: • 

- Siz farkında değilsiniz ama, diyor. 
Karınız s-on derece hasta. Hem de çok 
tehlikeli bir hastalığa tutulmuş. Böy
le giderse pek yakında karınızı kay
bedersiniz. Hastalığın farkında değil
siniz, çUnkU bu, gizli, bir hastalıktır. 
B hastalığı doğuran dnlerdir. Onun 
için, bu hastalığa karşı insanın üzerin· 
de muska taşıması lazımdır. İsterse· 
niz ben size bu muskaları alırım ... 

Adamcağız, falcı karının sözlerine 
inanıyor ve muskayı almak için kadı-

na bizim paramızla altı bin lira katlar 
tutar bir para veriyor ... 

Falcı karı paralan alınca tabii orta· 
dan kayboluyor ve gidiş o gidiş ... Ni· 
hayet polis izini buluyor ve yakala
yor .. 

Diğer Taraftan Da !Anaaı ... 

Antonia zavallı fınncıyı dolandırır· 
ken, annesi Blan1 da Liyon'da ''i:rayı 
sanat,, eylemekte ve milyonlarca lira 
vurmaktadır 1 

İskambil falcısı olarak tanınan Btanş 
kafesine düşecek birçok cahil insan
lar bulmuş ve onların hepsini birer bi
rer yolmuş.tur. Fakat, en sonunda, iki 
müşterisini pek fazla dolandırarak 

kaçmıştır: Son defa dolandırdığı para 
bir milyon liradan fazladır. 

Bugün henüz ele geçmemi§ bulunan 
Blanş bundan yedi sekiz sene evvel de 
bazı suçlardan dolayı birkaç ay hapse 
girmiş çıkmıştır. Fakat bugün hakkın
da yapılan tahkikatten anlaşıldığına 
,öre, Blanı'ın üzerinde ayni umanda, 

lstanbulun Kaplıc8larımız 
. . . . meşhur parnıa 

lçımizden bırçokları nıçın Ilgın 
ve Bayındıra gitmiyor la~ da Ma- adamı 
rienbad'ı te,rcih ediyorlar? Ev\'/eDkD gec 

Kaplıca işi yalnız bir bcY.uını<dlan ~. 
sıhhat değ·ıı bir YlYlk ış vaP 

İstanbulun en kısa boylu, dalı' 
- 1 • • d • rusu "parmak adamı,, Siıııon e g en C e 1Ş1 1 r gece boyundan büyi.ik it yıP 

Parmak adam kendisine naıaraJl 
Yazan: Nlzamettln NazDf 

Memlek'etimizin tabii zenginlikleri 
arasında kaplrcalarmıızın büyük bir 
mevkii olduğunu çocuk1ul;rum.danberi 
i~itirirn. 

İki gün e' vel elime Konya vilaye
tinin eski bir salnamesi geçti. Bunda 
devrin valisi tarafından Ilgın kaplı· 
calarmda yapılmı~ yeniliklerden bah
sediliyordu. 

Valinin adı Cevat "Bey". Ilu zat
tan, "Sadrazam Arnavut Ferit "Pa~a" 
nm büyük emniyetini kazanmış bir 
idare adamı olarak" bahsedilir; ,.e 
kendi--ini faal, imar iflerine meraklı 
bir vali gibi gö. terenler de az değil
dir. Salnamenin birçok parlak özler· 
den sonra denin imanlarına bildirdi
ği yenilik ve imar ~undan ibaret: 

"Eskiden Ilgın kaplıcasında telt 
h"avuz nırch. Kadınlarla erkekler nö
betleşe nöbetle<:e bu havuza girerler· 
di. Vali hu miinavebe usulünü orta· 
elan kaldırmak için Ilgın knphcasma 
bir ikinci hanız yaptırmaktadır." 

Ben~ yo1um dü~tü de on, on be~ yıl 
önce bu IJ~ın kaplıcasma uğradım. 
Rilirim ~u "imarcı" valinin yaptmlı· 
ğr ha\'uzu, pek derme çatma bir ~ey
dir. 

İki üç yıl önce de Bayındır cin· 
rmda bir kaplıcaya gitmiştim. Öyle 
bir yer ki adeta cennet. 

İstasyondan çıkıyorsunuz, ac;ırlıli 
zeytin ormanlarından, incir balı~ele· 
rinden geçiyorsunuz. tatlı meyilli !lir 
tepenin üstiinde dev gilıi çm:ır1ar ara· 
.:•nda .. abnd.:sn in;.,,"-.e:~-. ..... -. .. 

- Kaplıca buracladır. 
Divorlar. 
Bi~ kenarcla telefonla k'n"al):ıya lıa{; 

h bir jandarma karakolundan ba~ka 
hu tepenin iistüncl~ muas1r diinya ile 1 
alakn~ınr ishal ec~ehilccek lıiç bir eser 
yoktur. 

Bolunun me~h'ur hir dağı vardır: 
Çile clagr .. 
Bunun yakınında liarikularle hir 

ICaplıca vardır. Fakat hiç bir modem 
te._i11at mevcut <leğildir. 

Anaclolnnun her nere·inP. gittiyEem 
hir verinrlPn §İfa ,·erici kaplıcalardan 
halı~tdildi veya hen gittim. bu kaplı
caları giinliim. Lakin f .:;tanhulda hir
çok do«tlarnn cln benim gihi hu kap
lıcaları bildikleri halele, yaz gelip ta· 
til ayları haşla<lı mı ya Vi~iye. ya l\Ia-

Casrıs olduğu zannedilen Blanş 
f 

bir casusluk şüphesi de toplanmakta-
dır. 

Diğer taraftan, bazı t.:inayetlerle de 
alakadar olduğu zannedilmektedir. Bil 
hassa ana kız dolandırıcılık ve falcılık 
etmeleri Fransız polisinin bütün dik
katini bu iki kadın üzerine çekmiştir. 

Kan şehrinde, ana kız oJduklannı 

kimseye betli etmeden bir mllddet be· 
raber yaşadıkları için, kızının da ana
sı ite beraber casusluk etmi' olmak ih
timali de görülmektedir. 

riyenbada, ya Karlsbada yollanıp du
rurlar. 

Kastamonu'nun meşhur Ilgaz or
manları içinde öyle sular vardır ki, 
bunların mücerreb olan §İfa hassala· 
rı ile bütün Kastamonu ·nun ihya ol
ması lazımgelirken İstanhu1dan, İz
mirden ve Ankaradan birçok tanıdık
larımızın zaman zaman E,·iyan'a git
tiklerini görürüz. Ne nr hu Eviyan· 
da? Hiç ..• 

Guya iyice bir 8U· Ilgaz sularmm 
yanında bulaşık suyundan beter ol
duğu muhakkak! Ama insan oğlu bu .• 
Bir yere sadece su içmek için gitme
yor işte. 

Eviyan Cenevrenin Fransaya ait 
olan kıyısındadır. Gazinosu var, ku· 
marlı:ınesi var, temiz otelleri ve nezih 
eğlenceleri vardır. Canınız sıkıldı mı? 
npura atlayıp gölün öbür kıyısına, 
İsviçrenin herhangi bir 'ehrine pasa
portsuz gidip gelebiJİrqiniz. 

'.Allah ralımet eylesin, Alimet Ha· 
§İm her yıl göbeğindeki f azlnlığr erit
mek için l\f ariyenhacl'a gitmek ister
di, onu bir de(a olsun Bayındıra git
meğe kandıramaclıgrmı hatırlarım. 

Velhasıl kaplıca işi yalnız ıııhliat 
i~i değil, avni zamanda '\'e mutlaka 
eğlence işidir de. 

Y alovada bu esasa göre (leğişiklik 
yapılrrken, bütün Anadolu kapbcala· 
rma da ayni istikbali temenni ede
lim. Tabiatin memleketimize büyük 
bir cömertlik göstererek hahşettiği hu 
--Lt.- -. ' -...--1.1- . .,,.. ·· 
ma!'I için nlı~anlar tarafından göste· 
rilecek lıer alakayı mutlaka on mieli 
kuV\·etle öcleyecektir. 

Dikilecek hey
kel ve abideleri 

Bir heyet tetkik 
edecek 

Ankara, 21 (Telefonla) - Cuın
hurip!tin kuruluşundanberi memle· 
ketin her taraf ıncla dikilen ibide ve 
heykellerin mühim bir kısmı gerek 
proje ve gerek a~ılları itibariyle, tam 
manasivle miilehassıs hir hakem he
yetinin' ınürakube Ye kontrolünden 
geçmemi~tir. 

l\lemlekette abide ve heykel işleri
ne ~arfedilen paranın tamamen yerin· 
de harcanabilmesi için Güzel San'at• 
Jar Akademisinin mimarı, heykeltrat
lık ve resim şubelerine son zamanlar
da getirilen, milletler arası §Öhreti ha· 
iz üç ınütehassı~ ile Akademinin şehir 
cilik mütehamslan ve Maarif Veka
letince tesbit edilecek iki, Nafıa Ve
kaletiyle Parti Genyönkurulunca da 
seçilecek birer aza<lan toplu dokuz 
ki"ilik bir san'at hakem heyeti kuru· 

ı; 

lacaktır. 
Maarif Vekaletinin bu linsustaki 

teklifi VekilJer Heyetinde görü~ül
mü~tür. Verilen karara gör~ ahide ve 
lıeykel işlerini san'at güze1liği ve fen· 
ni bakırnm<lan tetkik etmek üzere bir 
heyetin te~kili kabul edilmİ§tİr. Bu 
heyette Dahiliye Vekaletinden de bir 
aza bulunacaktır. 

-o-
Maarif cemlyeU piyango-

sunda kazanan saylavımız 

Ikramigenin yaı ısını 
cemiyete bıraktı 
Ankara, 21 (Telefonla) - Türk 

Maarif Cemiyetinin piyangosunda 
büyük ikramiyeyi kazanan Samsun 
Saylavı Doktor B. Asım ikramiyenin 
yarısmr Cemiyete terketmiştir. 

Cemiyet, l1ayır sever sayJa,·ımızm 
adına .\nkara Kollej hina!lmda bir kü
tüphane kurmağa karar vermiıtir. 

beş misli büyük bir muhafaza ıne 
nu az daha öldürüyormut··· 

H~diseyi yazalım: ısı 
Beyoğlunda Tarlabaıında ?l S 

kağında 7 numrulu evde otura!\ 
evvelki g,•.:e saat bir buçukt• 
yan birabanesinden evine dôll~ 

Simon beı katlı olan evin tn 
tında oturmaktadır. Bu evin 
odalarında da başka başka Jciracs 
dır. Simon aralık duran Jcapıdı!' 
girmiı, yukarı kata çıkarken 
bir adamın geldiğini gönnilıtilt· • 

Simonun cebinde sattığı fıt 
piyango biletlerinden hayli para 
Meçhul adamm sert adınıtarla 
den çıktığını görance fena )tatde 
muş, yanında taşıdığı taban.caYI 1"1 
rek bir el ateı etmiştir. Çıka!\ d 
merdivenin alt basında bulunan 

1
• 

.. . • ense 
gırtlağının yanından gırıp 

çıkmıştır. 

Silah sesine evdeki kadınlıt 
miş, vak'adan zabıta ıneınurlafl ı; 
dar edilmiı Simon karak<>1a ~,ıı 
mliıtür. Yaralı adam da h••:,.dı 
kaldıntmıı, yarası tehlike]~ 0~ tit• 
dan sabahleyin taburcu e.dıltnll. 

Bu adam Şileden o gün gelOJll Jı• 
rük muhafaza memurıarındaıı 
Keskinerdir. O gün fazla iç~~~p ; 
tan geçerken kapıyı açık b 

girmiştir. te ıı-
Dün bir arkada§ıtnıı: kc!ale e# 

S·_,.rııı 
narak serbest bırakılan ııu-oıss't 
bulmu§, vak'a hakkında ınal 
mi§ tir~ Jı,JJtl'd 

Simon böyle bir vak'adatı · 

§\ d w f, ~· ~·,,-.o · ma tınnı. en "" ~re · t ımonıar "DU un u na g r tl)ylet01~ 
birinin yapnuı olduğunu tat ~ 
Bununla beraber evdeki ka~• 5i!1)D 
ayı anlatmaya ba1lamrşıarsa iflİ 
onlara gözlerini açarak heP5 

nna girmeye mecbur etmiıtit· 
-0-

indiriıece 
vergnel""'' 

Bu hususta tet 
kat yapılıyor eııb 

'.Ankara, 21 (Telefon!a)I ~e~ıı 
·terın< e ...ı ran ve müvazene ,·ergı •. eııv-

halısolan tahfif, l>iitçe n10'·aıeeJJeJtf 
sasını hoz.nayacak surette, t 
ba~lanarak yapılacaktır. ··ı"riJıd 

I"' • 1 1 \l .. tı1 
Hizmet erhabı maaş a~ . çiodt: ~ 

alınmakta olan ,·e biitçenırı 1 ,·e ııı 
him bir mevki tutan bıılılralla~ t• .. 

·ı . d ,·apı ac )>ıl" vazP.ne vergı erın en .; ,·t 
Ciflerin ni$hetleri, miktarI~rlı -r tı•1,e., 

..., ıesır .... · • 
}arın hütç~ye yapacaı:;ı "k heYeU ,1· 
l\falive Vekaleti mali tetkı_,. . i•P • 

• 1·1 kteuıı· . ~ rafnulan lıc:ıap ec ı rne . elerl • i1' 
1 1 0 euc ,ç 

makta olan ıesap arm u }tusııe., (f 

bir zamanda alınarak h 
1 

.. 8cail er 
. • · hazır a.. o• hır kanun proıesı ·koh• t.I' 

Riiyiik Millet )feclisine/~~apıl~w 
ğı haber ahnmı~tır. Talı 1 

r ~tft f/ 
.. b 1 . kazan:. . il°' muvazene, u ıran_' e b'rle§ur ı 

rine ait hükümlcrın de 
1 

si düşünii1m~ ıhs'' 
Deniz Bank IAU 

mecliste peııi~ 
'A. ı: ?l (Telefonla) ..-tıJl tif' 

n-.ara, - ki kaJI ~tıt• 
bank teşkili hakkında . e 8tıofll gUJJ" 
haM Meclisin ruzname!1~1'i (btl ~·e«"' 
J,ayihanm Meclisi~.:~ereai ktl' 
kü) toplantısında mu ~te 
le muhtemeldir. ldıiı e00 ~. o' 

Kanun liiyihasnıın 8
• M"'ra b•" 

k e.rkezı ~ ıııı 1 
r.:)re, Ran anın 111 JkirıcikiJI ,.jb•(I' 
lacaktır. Kannnun •İ de li,_..tit• 

d 
.. .. 1..... ırirme" dilrJlıs~ 

~ın a yurur uı;e rı bit e er" 
bir madde ~eklinde tes 1 ) ....... suıı:w 

Ankara, 21 (Telefo?n~ ıniltısı;.,1'
bank, Etihank gibiabrnı ta~tarı .. 91'11' 

.. k e h·r ,.. ·e rin iclare , .e mura dan 1 rol 
kmcla hiikfımct taraf:ı~tıf· lJ~ 9 
nun projesi Jıazı~la~eril~' 
de yakmda Medııe 



lngilterenin üç diiş~anı 1 ·~-~~~~~~~~~~ 

~Imanya, italya ve Japonya 
bun 

~d Yanın en zengin altın ve elmas 
' ~enleri Cenubi Afrikadadır. Bu 

ı:tıııcntcrden §İmdiye kadar çıkarılan 
~ \'e elmas, 7.500.000.000 dolar 

·t ~etindedir. İngiliz imparatorluğu 
~ anmak için bu kadar parayı res· 

ı ~lllaharcamakta ve ha1•.:amağa hazır· 
~ ~tadır. Beş sene sonra yedi bu· 
~~!yar dolar on milyon dolara va· 

ıı:tır 
s·~ . 
~1 

hlanmak için bu kadar çok pa-
f ng·1· l •. \'f . ı ız er ne ıçın ve kime karşı 

~tdıyorlar! ... 

11
11 •uaıe, İngiltere hükümeti res

' §U. cevabı veriyor: 
~ .~ıç kimseye kar~ı değil, yalnu: 
lı ıçın .• 

~a§\'ckiJ Nevil Çemberlayn az za· 
~Jc·C\'\'el şu beyanatta bulunmuştu: 
ltt •~erle muharebe edectğimiz ve 
~fıklerimizin kimler olacağına dair 
lqt' nlcrde bulunmak umumun men

•nc d "'"ld" l egı ır.,. 

~ ııg~Itcrenin terakkisini ve uzun sene 
}'lirüd··... .• d • ki! •. da ugu me enı te dmul yolJa-

~tt tığra.dığı m:.işkülleri gayri resmi 
~ dtc .takip ederek bilenler için meç
~ cğıldir, ki, İngilizler umumi harp
~ •. '~nrı silahsızlanma siyaseti güt
;<lt?ı •• 
'ilfııı.. ıçın son senelere kadar zayıf 
~~ Utlerdi. Onların silahça zayıf kal
•" lllUd ~ b det zarfın.da dost ve düşman-
t; t elli oldu.. İtte bundan sonradır. 

llg']" ılc 1 rzler silahlanmağa var kuvve-
~.. baıladılar ve §imdi siltıhlanryor· 

~1lllanya, İngilizlerin ·önüne bir n·u-
~lı kuvvetli bir düşman olarak çık
~· lki numaralı dü§man ftalya, üç 
~ taJı d:i§man da Japonyadır. 

~:t aJlolyondan daha evveldenberi tn-
trcnin h :ıı • • • • "d d l arr.:ı s~yasctını : are c en-

', 11tiltereden üstün ve kuvvetli ol
< Qı • 
ra.ı rnındc olan Almanyayı, bir nu-

'llQ 1 dUşman olarak gözönQnde bu
t lıl'rnuşlardır. Binaenaleyh, lngil-
v(Avrupa kıtasındaki en kuvvetli 
t;.ttı:n ftha uvvetli olmak mecbu· 
kllldcdir. Çünkü, Avrupayı ele a
• U\1\tetti bir devletin İngiltereyi de 
tsi altına almak iste

0

yeceği tabii-

. . 

İngiliz Ba~vekili Çcmbcrlayn 

. v 8{Eal 17'1) : 

Kınikerkoker 
Amerikalı bir gazeteci 

Almanyada Hitler iktidara gelmez
den evvel, İngilizler, Berline çok iyi 
muamele ediyorlardı. Çünkil, Umumi 
Harpten sonra tam 17 yıl, Fransa Av· 
rupanın en kuvvetli devleti halinde 
kalmı§tı. Muvazeneyi daima temine ça
h13n İngilizler Fransanın bu kuvvetli 
bulunuşuna karşı, Almanyaya yardım 
da bile bulunuyordu ... 

Fakat. hadiselerin cereyanı değiştiği 
için, İngilizler kat'i karar vermek iztı
rarında kaldılar, ve Almanyayı bir nu
maralı dJşman olarak tanımağa karar 
verdiler. Son dört aene içinde Avru· 
pa işlerin.de vukubulan değigiklikler 
böyle bir kararın verilmesinde amil 
olmuştur. 

1933 yılında: Hitler iktidarı ele aldı. 
Kanuınuıanlde Rayı§tağ yandı ve hü'l'
Tiyeti kelam liürriyeti phsiye tahdit 
edildi. Şubatta, Almanya, Milletler Ce· 
miyetinden, teşrinievvel.de Lahey ada
let divanından çekildi .. 

raera 1ıasta 
Ôev adam ~anatorgomda yalıyor 
tıô 

\" ft ilene evvel <lünya aeır siklet 
~ı-~ !arnr.·:ronu olan meşhur boksör 
~~~ao l{arnera, o ccv adam, Jİıtidi bir 
ı~~ Pcıte sanatoryomunda böbrekle . en . 

l,)~. llıuztanp olarak yatıyor, 
~:! ily Expres gazetesinin muhabiri 
'-~ rad 1n kendis.'nc telefon etmiı ve 
~:lllpiycn, şimdiki hasta boksör §U 

....._ tcvahı vermiştir: 

~f Çok fenayım. Böbrekl~rimin ka • 
~p 1rıı töyliyorlar. Bu bana öyle ız. 
bıqiı ~~r.·yor ki. Yemek yiyemiyorum. 
~ nun: 

(}:~ ':: l<<:rnera ! ... yemak yiyemesin 1 
ltıı h luyorum da ... Yatup, dütünmek. 
tııi? 11ık.ı bir işim )"Ok. Bu iyi bir şey .. 
İlar 
\~anı } ~k ve burada kalma~a mec. 

t: · Düşünün halimi 1 • 

~ ~n~~" dokuz senelik bolu hayalın. 
~l'~tl'~.t bin İngiliz lirası yapmıf ve 

illa ı· ) "l) 1 ..... 

>ıır1°ktorıar hcrgü'1 beni görmcğe te 
ar. O 1 ' t • n ara soruyorum: 

bııc Yı olacak ve yeniden boks ya . 
ccıc ın· . ' . 'a ıyım. 

\ııat\ clki diyorlar. Daha iy,: olduğun 
A.n Aa.:ıa haber veririz. 

~~ti{ ~c Yapacağım bütün vaktim ü • 
t~~}'ı c tcçiyor. thülmemek elimdt.n 
~t\ ~· Ben rakibin!Xneglio ile ye. 
l ~Ilı ks yapmak isterdim, O beni 
~'l~ırp etmişti. Httkes bana (yuha!) 

b,, l'tıı1tı .. 
~ııu . 

~ ~ttıafrı acısını çıkaramayacak mıyım? 
~ 'I ttıu~b, ~lki iy,: olurum. Değil mi 

1 
~illa bo arrır? İyi olurum da, yine o. 
~.. ks yaparak maçı kazanabili . 
I{ • • 

'lıi arıı.. • 
l "c ·"a, telefonu kapatmak isteme • 
'• dcrnişı· ,__,. ' '8·· ırJ'i1. 

ı "~ ho ovıe yaıakte!n telefonla konuş. 
Ct~c tc~~rnıı gldiyc.ır ... Zaten bugün • 

-fonun zili ı:ek te sık çalmı -

KARNERA 
yor ... Beni arayan sonran kalmadı gıbi 
bir §ey .... ,, 

MEY VEST 

1934 yılında: Almanya Lehistanla 
on yıllık bir ademi tecavilz paktı imza
ladr. Ktinunusanide Hitler, partisinde 
temizlik yaptı ve idarede on safr ordu· 

·ya verdi. Dolfus öldürüldü, İtalya se
ferberlik ilan etti. Hitler mesuliyeti 
kabul etmiyeceğini bildirdi. 

Temuz ayında Hindenburg öldü. A
ğustosta Hitler, Almanyarun yüksek 
diktatörü oldu .. 

1935 yılında: Kanunusanide Sar 
havalisini Almanya geri aldı. Versay 
muahedesinin askeri ahktimını reddetti. 
Haziran ayında bir muahede akdede
rek Alman donanmasının İngiliz do
nanma tonasınrn üçte birini geçemiye
t.:eğini kabul etti. 

1936 yılında: Ren havalisini askeri 
leştirdi. Fransaya h:icum e1ilmemesi 
hakkındaki mecburiyetlerden kurtul
mak için Lokarno anlaşmasından çe
kildi. İki sene askeri hizmeti kabul et· 
ti. Silahlı devletin dört senelik plinını 
kabul ve İtalya ile yaptığı yakınlığı 

ilan etti. General Franco'yu tanıdı, Ja· 
ponya ile ittifak yaptı .. 

1937 yılına gelinı.:e ... UçUncü Rayh 
devleti İspanya muharebesiyle 1iddet· 
le alAkadardır. Müstemleke taleblerini 
resmen tekrarlamağa ba1lamıştır. 

Hitler, demokrat, sulhperver ve hafif 
siltihlr bir devletten, yeni ve silahlı 

bir devlet yapmıştır. Bu devlette, her 
erkek, her kadın, her çcl.:uk harp için 
hazırlanıyor. Alman ordusunun nasıl 
kuvvetlenmekte olduğunu İngiltere 
görmüştür. Venıay muahedesine göre, 
daimi olarak 100,000 askeri olması i· 
cap eden Almanyada, yedi yüz bin as
ker vardır. Modern 57 fırka silfill altın
dadır. Saatte otuz mil yol alabilecek 
motörlti üç fırka da ayrıca hazırlanmış
trr. 1939 yılı nihayetine kadar, Alman· 
1ar askeri kuvvetlerini genişletip ikmal 
ederek 36 şar fırkadan mürekkep iki 
bUyıllk orduya tahim edeceklerdir. Bu 
iki orduda motörlil dört fırka buluna· 
caktır ve asker aCicdi bir milyona ~ı

kanld.:aktır. 

~lman donanması, kUçUk olmakla 
beraber, moderndir ve günden güne 
kuvvetlenmektedir. 1939 yılına kadar 
bu donanma İsveçe kadar deniz yolunu 
kendi emniyeti altına alarak Almanya
nm mUhim membalarr bulunan bu yer 
leri &ıakimiyetine geçird.:ektir. 

İngilizlerin tahminine göre, :Alman 
donanması, 1940 yılına kadar İngiliz 
donanmasının üçte biri kadar bilyük o
lacak Baitık denizinde İngilizlere 'bi· 
le karp koyabilecek bir hale gelecek· 
tir. 

:Alman bava kuvvetleri İngilizlerin 

mal\tmudur. Ekserisi birint.:i derecede 
bombardıman olan, ve pilotları yıazde 
yilz, makineleri yüzde iki yüz ihtiyat· 
1ı 1,600 tayyaresi vardır, ki, hakikat
te bunlara dört bin demek daha doğ
rudur. 

Çurçilin söylediğine göre, Almanya, 
ıenede dört milyar dolar aarfederek 
ordusunu kuvvetlendirmektedir. Bu 
kadar süratle hazırlanıli karşı İngi
lizler bütün malt kudretleriyle yetiş· 
mek mecburiyetindedirler. Aaırlardan
beri dost olan İtalyanlar da, Habeşistan 
meselesi yüzUnden İngittcreye düşman 
olmuştur. Amerikahlarla dost olmak 
isteyen İngilizler Japonlarla olan dost
luklarınr da bozmuşlardır .. Hasılı, Al· 
manya, İtalya, Japonya devletleri üç 
kuvvetli o:işman halinde İngilterenin 

Büyük 
ı 

bir devletin • • 
rezsı 

R u velt 
Nanıl çalışır ve nasıl yaşar~ 

Evinden dışarde yemek yemlyen Rozvelt 
e n çok süt içer ve balık tutmasını sever 
Emil Lıl:lvig, devlet reielerile gö. 

rüştü ve onların hayatlarına dair eser
ler yazdı, fakat. Amerika Cumhurreisi 
Ruzvelte ait birçok karakteristik cihet
ler~ yazamamıştır. 

Devlet reislerinin ekserisi sabahlan 
çok uyuına.z; saat altı ile yedi arasın
da uyanırlar. Ruzvelt onlar gibi değil
dir. Sabahları saat sekiz buçuktan ev
vel yatağından çıktığı görülmemiştfr. 

Hastalıktan kurtulalıberi kahvaltısını 
da yatafının içinde yapar ve üç bardak 
sütlü kahve içer. 

Ruzvelt yatağının içinde kahvaltıya 

ldevam ederken, kltip kız, Margarita 
Lcgent, en mühiuı mektupları yüksek 

sesle okur. Saat dokuz buçuk olunca, 
siv.:t memur ve muhafız Tomas Kalters 

Ruzveltin yatak odasına girer; Cumhur 
::;eiai Tomaıun da ya1aımiic acele giyi~ 
nir .. Saat onda odasından çıkar, yaşa-

dığı yeri, çatııtığı daireye bağlayan tü
nelden geçerek kabinesine g,;der. Bu 
dakikaldan sonra Ruzvelt devlet iıleri 

üzerinde çalışmaya ba1Jaıruştır. Memur 
lar, en mühim meseleler hakkında ya· 
nına girerek izahat verir. Böyle mesele
ler h;:ıkkmda Ruzvelt teferruata girişe· 
mez. Umumi surette verdiğ(. direktif 

üzerinde memurlar çalışıp meseleyi ne
ticeye bağlar .. Bazı mühim meseleler 
hakkında müşavirlerinin fikrini sorar. 
Teknik müşavirler, Ruzvelt sorduğu 

takdlrde bir suale ctvap verir, sorma-

kar,rsında mevki almı~ bulunuyor. İn
giltere bu devletlere karşı ne yapacak, 
bunlarla ne suretle başa çıkabilecek

tir? ... 
Bütün dünyadaki insanlar biribirle

rinin kulaklarına Britanya imparator
luğunun sonu yaklaştığını fısıldamağa, 
ve diktatörler idaresi altında bulunan 
milletler bu imparatorluğun mirasını 
ne suretle taksim edeceklerini müzake
reye ba~ladılarsa da, İngiltere daha 
henüz son sözUnU söylemi! değildir. 

Çünkü bu büy:ik dUımanlarına karşı 

ne türlü manevralar kuraı.:ak, onları 

nasıl ve ne vasıtalarla haketmeğe ça
Iııacak ? .. Bunu, yakın bir atinin bize 
göstermesi çok muhtemeldir. 

dan akıl verir §Ckilde mUtalea ileri sü
remez. 

Mektuplara verilecek cevaplan, hiç 
bir zaman dikte etmez. Bu cevaplan 
doğrudan doğruya kfttibi Mis Lcgent 
hazırlayıp, yollar .• 

Bu kadın, Ruzveltin yanınd yirm.:. 
yıldanberi çalışmaktadır. Ruzveltin fi. 
kirlerini, mütaJea yürütüşünü, yazısının 
stilini o derece iyi öğrenm:.ştir, ki yaz· 
dığı bir mektup, birkaç zaman ıonra, 
Ruzvelt tarafında~ görüll:lüğü vakit, 
kendisinin elinden çıkıp çıkmadığında 

tereddüt ettiğ.:. vaki olmuştur. Ruzvelt, 
çalıştığı saatler zarfında birkaç bardak 
süt içer. Acıkınca, yazı rnasasmm üze
rinde soğuk et, sanduviç yer ve tekrar 

süt içer. 
Karnını doyuıiduktan sonra Kardel 

Hul ile kunu~up ınil~vcrç vç ociiı 
lede ziyaretçileri kabul eder. lşini er-
ken b~tirdiği günler, "Beyaz evin,, ha
vuzunda yıkanır. 

Hayatının programını hiç değiıtir· 
miyen Cumhurreisi, tam sekizde akşam 
yemeğini ailesile birlikte yemckted:r, 
Yağlı yemeklerden kanlı biftek, tavuk, 

ve şunkayı sever. Hele Dondurmaya 
bayılır. .... 

Evinden drşarlda yemek· yediği gö. 
rülmemiştir. Sefarethanelerde yapılan 
kabullerde bulunmaz. tiyatroya g.:.t. 
mez. Yalnız senede bir kere gazeteciler 
birliğinin tertip ettiğ3 eğlenceye iştirak 

eder. 
En son filmler kend.:.sine, Beyaz; sa· 

rayın hususi sinema salonunda gösteri· 
lir. Geceleri, birçok kereler, pul kollek
siyonu ile meşgul olur. Pu}Jarı taksim 
eder. Eski arkadaşlannı sık, sık hatır· 
ladığı için onları yanına çağırır, mazi· 
n.=.n hatıralarını onlarla konuşmayı çok 
sever. Balık avcılığını çok beğenir, her 
yıl yaz günleri yatı ile bilyUk denizlere 
açılır, birkaç hafta balık avcılığı yapar. 

Erkekler sarışınları 
niçin severlerm iş? 

Ruzveltin bazı tabiatları Amerikalı
·ların çok 1dikkatinı çekmiştir. Mesela, 
sene!lk varidatını, vergi ödeme müdde

tinin en son gUnü vergi müfettişine bil 
dirmektedir. 7 5,000 dolar aylığı vardır. 
Doğduğu gün katiyen çalışmaz, o gün, 
karısının vereceği torta ve mumlan k:ı.
bul eder; bundan çok mahzuz olur~ 
Karısına karşı ç<-k şakacıdır. Misis 
Ruzvelti, "Beyaz evlde b:r insan kamı· 
nı adam akıllı doyuramaz,, diye onu 
kızdırmaktadır. Uyuyacağı zaman, kar
yolasının yanı ba~:ıa telefonu kadar ve 
gecenin herhangi saatinde olursa olsun 
nazırlar mühim bir mesele hakkında 
telefon ederlerse muhakkak uyandırıl· 
masını tenbih eder .. 

Erkeklerin sevdiği ideal kadın t;pi 
sarı§ın olarak tanınmıştır. Güzellik ii5. 
hisi V eniis bile bir Scltı saçlı dilberdir. 

Erkekler niçin sarışınları tercih e . 
<lerler? Buna türlü türlü cevap veril _ 
mi~tir. Fakat bir İngiliz doktoru me!e 
leyi tıp cihetinden görüyor ve diyor ki: 

- Er'tcklerin sanşınlan tercih et . 
melerinin sebebi, sanşrn kadınların 

gözlerinin bUyük, r.cık renk ve daha 
p:ırlak alır.• sıdır .. 

"Bu ~i:li gözler insana daha merrcı. 
metli, ldab.:ı müşfik, daha sıcak görü • 

nür. Kadırl:Jan gevgi arayan • erkek 
bunu anC'ak bu gözlerde bulunacağım 
zanneder. 

''Bundan başka bu tekilde gözler, 

çehreye jen, tuh bir ifade verir. Bu da 

crkekleri.1 kadmda tercih ettikleri şey 
lerden biridir.,, 

Bu, dediğimiz gibi, bri İngiliz dokto 

runun fikri. Herkes bu fikre iştrak e. 

dip etmemekte serbesttir, - Bilhassa 

esmer 'oayanlarla, esmeri tercih eden 

baylar! 

Ol Um 
Ilaşvckitlct Devlet Meteoroloji işleri q. 

mum müdürlüAQ mütercimi Vilali Bcııru
bf Bilenin babası muallim Biti Rcnrulıi 
Ankarada vefat clmlştlr. Biti Bennıbi An
kara eacldesinin iyi tanıdığı bir simndır. 
45 yıl frnnsızcn öğretmenliği etmiş, (Hch 
beri F.fnli frnnseviyc) ndh bir eser vilcuda 
setirmlşUr. Birçok de~erll unsurlnr yell•>
tirmiştir. Bir nrnhk munUim ndiylc bir ele 
kflnphanc açmıştır. 

Kederli eşi ile o~luna ,.e ailesine sabır
lar temenni ederi~ 
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.... i~a 
Eşref saat 

Eski ve Ro.nantlk lspaınyada bir saatllk, at'< hlklyesl 

Saat tambir. Ne • 
tia bir eece. Her 
şey yoll1hda ! .. 

Serenonun sesi da 
ha enginlerde he • 
nüz kııybolmuıtu l:i 
karanlığın içinden 
bir gölge fırladı, 

şehn:.n deği§meyen 

kısımlarına uzanan 
ve örümcek ağlannı 
andıran caddele • 
inde sessizce kaybol 
du. 

Yuan Lupez, hiç 
çekinmcı:len ve .te • 
recldüt etmeden ar • . 
navut kaldmmlı so. 
kaklardan yürildil , 
yürüdü, bir kö~eyi 

dönUnce, Tio Pala . 
mor hanının cad • 

Çev:ren: 
• 

deye yayılan ışıklar: ile kar§llaştt. 
Koca binadan inleyen kitar, şakrak 

ıakrak çalınan deflerin eesleri ge~:yor. 
ldu. Yuan bir an durdu. Yüzünde garip 
bir tebesııilm dalgalandı. Geniş kenarlı 
şapkaaınr, gagaburnunu, yüzünün Ust 
kısmını kcpatacak bir şekilde, gözleri • 
nin UstUne çekti. Ve prens ile dilenci. 
yi bkbirindcn ayıran o anlcı§ılmayacak 
kadar garip, ımağrur bir eda ile hana 
girdi, han".lrul4de beyaz dişlerini gös • 
terecek derecede açık !duran dudakla -
nnda bir gUlUmseme çevrelenerek dur. 
du ve etrafına bakındı. 

"' "' . 
Gloria de mi ahnınl .. Ne gUzclsin ya 

rabbim! .. 
Mo.nu.ıA P.ucıÜn ~A. lceyü 

vardı. tiu gece. Dlreeğll\: ıruı.saya daya. 
mıı oturuyordu. Şapkasını da geriye 
atmış, siyah kıvırcık sa§ilarını ortaya 
ldökmüttU. Ve bir parça fazla aç gibi 
bakan et:afı çürük gözlerini kar§ısında 
oturan ge:ıç kın dikmişti. 

DclilCanlı: - Ne gUzclsin Marya .. 

DlbıraDilDm Heyi 

ların şarkıları ile, dans eden çHtlere dal 
dı. 

* * • 
Mnauelo öne doğru eğildi ve kadının 

elini yakaladı. 
Yapma Maria, diye, imperiously bek 

ledi. 
Beni çıldırtıyorsun. Gel benimle. 

Çok çok bekledim. Bu yeri, ve şu ap • 
tal Yuanitoyu ıbırak. Sen onu sevmez • 
sin. Onun parasınd:ın başka sana vere 
cek lıfr geyi yok. Ben, ben ise sana her 
şeyi, ne istersen, para, aşk vereceğim .• 

Genç kadın işıkma, şehvetli gözle -
rinde kor gibi ışıklar yanarak döndü : 

- Devam eti Manuelo, devam et, de. 
di. t~te benimle böyle konuşmalısın. 
Böyle. k~ bani Mde_ Nlarıôn .... 
Bunun Uüme; Manutlo, ~nç kadının 
cllerr.ni öptü., öptü Bir müddet sustu • 
lar. Erkek_. onun diJisinin bu ka • 
dar yanmda bulunmasından doğan bir 
hırsla gözlerinde arzu, ihtiras ateşleri 

tutuşarak ve kadın biltün varlığını sa
ran ihtiranın tesiriyle, ıt:fran için olsun 
koketliğini unutarak sustular, 

(Sonu: Sn. 10 Sü. ~) 

[ KUçUk Haberler J 
• Van gölünün iskelesi olan Tatvıının 

ıı<lı dcAiştirilmlş, "Tunc,, konmuştur. 
il> Nafia veklıletl, l:r:mlr telefon ş rketlnio 

satın alınması hakkındaki hazırladığı ka· 
nun ldyihnsını Ba,vekl\lele ıı6ndermi~tlr. 

• Ankara Hukll~ fakültesi tıılebelerin· 
den 45 kişilik bir grup ~ubat ~örnestr ta· 
tlllnde A•rupa seyahatine çıkaealttır. 

4- Devlet Demfryolları tarafından Trab· 
zon - İran transit yolu üzerinde otom<>
bil, otobüs ve kamron i~letilmcsi hakkın· 
deki izin kararı Vekiller heyetinden çık
mıştır. 

• Antreı10 buhnınını önlemek Oıere 
J.lman işletmesinin Haliçte ynptırdıAı a· 
lölye hanııırlarının antrepo halinde kul
lanılmas\na karar verllml~tir. 

:t. Onl\'ersite talim heyeti kadrosunun 
genişletilmesine karar verilmiştir. Yeni· 
den 24 doçent, 7 başnslstnn ve 50 asistan 
alınacaktır. ~ 

• Gecen temmuz ve ağustos aylannda 
şehrimizde 151 ı evlenme muamelesi ıesclJ 
edilrulıtır. 

• Tramvay şlrke!lnin, eyli.il ve birinci· 
te,rin aylıırınclo taşıdıAı )"olcu sayısı 
18,020,183 dür. Şirketin üç aylık ıellrl 
p27,031 liradır. 

• Dnn plyıısada altın 1048-1050 kuruş 
üzerinden satılmıştır. 

• Birkaç $COnrfenheri f ,tanbulda bulunan 
İngiliz snıetecilerl11den Uerbcrt dUn t.on· 
draya gitmiştir. 

• Kültür bakanlığı, Onh·erslle proresOr 
\·e doçent aylıklannın arttırılmasını pren· 
~ip ttilı:ırile kııbul etmistlr. Halihazırda 
40 lira alan ıloı;enllerfn aylıkları 55 liraya 
çıknrıhcoktır. Profes~rlerln maaşlarının 
da 125 liraya çıkarılması men:uubah'ltlr. 

• Deledire usta ve 81Ylcılann tescil eo 
dilmesine karar vermtştlr. Belediyt!nln 
vereceAI ,•csikayı haiı: olmıyanlar çahıtı
rılmıyacaktır. 

• Oniverslle hntı:est iki milyon ve fn· 
kalAde bQtçesf de tir; yılda yapıla<'ak işler 
için 2,5 milyon lira olarık tesblt edUmı,. 
lir. Bu para, evvelce verilen 1,200.000 lira 
ya eklımmfştlr, 

• Bulgarblandan l0.000.000 kilo man· 
gııl k6mÖr0 ithal edilmesine Vekiller he· 
l'etin<'e milsaade edilmiştir. 

• Sökede Akköy, Yenfklıy ve Yenihisar
da yapılmakla olan •30 ıtöçmcn evlerin· 
den yüı etlisi tamamlanmak üzeredir. 

"' Şehrin muhtelif yerlerinde kuleli çöp 
eYleri yaptırılmac;ına karar verilmiştir. 
Kulelerin allı boş olacak, burnlnrda temtı:
leme işlerine alt el arabası, süpQrge ve'll· 
lre gibi şeyler muharaza edilecektir. Ost 
tarnfl:ınna da afiş asılacaktır. 
~ Alim K1JdıköyQnıte, be,ı lstinnde, 

yirmi tı ... ~r fslıınoofrfA. b11şl f)ddiitA"rtf~. on 
J>lfi Reyojthmda, h:trl·İln1nrköyde ' olmak 
Ozer&, eylül ve illUeşrln ayl:ırında ,ebrl· 
ml7.de 56 yanınn olmu~ıur. 

• Tıp fakültesinin ihtiyaçlarını karşıla
mak 07.ere l,HS,000 lira tah~ls edilmiştir. 
Fen fakültesine 950,000 edebiyata SOO bin 
lira ayrılmıştır. 

• Ç15p arahalan nnmune1erl üzerinde 
telkfl<lcr yapnn. beledh·e, Oç tip arnha ka· 
bul etmiştir. llunJar IAslikll ve yaylı ola· 
l"nklır. Arnhalar kırk llra\'a mal o1AMktır. 

Kaçırılan; öldüriildü mii, sağ mı ?! 

Kaybolan General !'? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri Te§ki· 
Jatı,, reisi Millerin izi üzerinde ... ··· 

Yazan: Alfred Oer lgk ---Tefrika numarası: '' . 
P-leviçkaya, otolde·· 
Sabahle yin erkenden J{elen memurıarıll 

suali erine cevap v~rlyor 1!. 
l t· 

Pamte 22 t:ylül 1937 çarfAm • 
ba ıeceıi. General Millerin saat • 
lerce ıecikmui üzerine, her ihti. 
rnale kartı bıraktığı mektup açıla. 
rak, yazdığı satırlardan ıene 
Skoblin hakkında 9üpbe uyanınca 
Skobl.in aranıyor, (ROWS) bina • 
11na getiriliyor, in.kir ediyor, po. 

lise gidilmek vaziyeti kar,111nda 
U.. siclilmek vaziyeti kar1111nda 
da bir fınabnı bulup kaçıyor. tes_ 
bit edileblienlere göre, general 
Skoblinin ıecesi, NöyYide "Ka • 
ma,, adlı küçücük bir Ruı kitap • 
çı dükkanına sabahın ıaat 4 dü ile 
5 i araımda bqvurarak Skoblinin 
alay arkaıdaılanndan olan kitapçı. 
run bnıı madam Krivo§eYeften 
Erank ödünç para alıp, buradan 
meçhul bir temle doiru uzaldaı • 
mur ile, sonunu buluyorl 

Ancak ertesi gtin öğlenden eonra. 
yani 23 Eylülde, eant 4 te, onu birisi 
Parie mülhakatmdan Nöyyide bir o· 
tohils ealıanlığında gördüğü iddiasın· 
dadır. Acaba ~ecenin mütebaki kıs· 
mmr Növvide herhangi hir verde mi 
~eçirdi? Yalnız 100 frank ö(İün~ para 
istiyordu; yani 8 • 10 mark kadar hir 
para! Geceleyin bu parayı ne yapa
caktı? İçinde para bulunan <'ilzdam· 
nr, acele voJa çıkarken otelde unut· 
muştu. "Dostlarınm" yanma gitmek 
için, anrak bu kadar paraya mı ihti
yacı vardı? 

"Previçkaya" !... Paristeki hUtUn 
Rus kolonisi, Skohlinin karmnı bu 
i!'linı ahımla tanır. Du, unun 111'1.i tlik 
ismidir; o liu İ!ımİ taşıyarak, mugan
niye ı;ıf atiyle kon~er<len koneere git· 
mi~, boyuna ~eyahntler yapını~, Fran· 
.sada, Avrupanın başka memleketle· 
rinde ve Okyanusu aşarak, h1rnelere 
çıkmı~tır. Karı, koca, Ple\'İçkaya w• 
SkohJin, hütiin hu ee,·ahatlerde bera
ber lıulunmuşlar, ko~a~r. rlnima mc· 
naierlik .-tıni~. i"'" l'•iit":ıWk mii7nke-

,·ıı ı• 
releri idare ctıııi~. çıkıl:wuk se, ,-e 
lcri tc ... hit etıııi~, kon er ajnnlar•_tıJf• 
~anatkarlarlıı <laima o hulu~ıı~ıı; ,e 
Hu:' koloni ... inde gerek mugaıını~C·ge' 
rek kocıı·ı olan genç <lalıili tınrP 
ncrali, se,·ilirlercH ! . 

0
dr 

Ploviçkayn, "Paks" oteJindekı_ı, b• 
" ı;ll>'• 

sında 2:3 Eyliil perşembe günu 
0
tll 

leyin qaat 6 ya doğru, Fra?sız P ~,. 
miif cllİ§leri, yanların<la MıralııY r~ 
zilef tt>rdirnan sıfotiyle buh11111 f!ÔI" 
o<laya ~irdikleri \'ak.it. onu ağlar 

11
·,jll 

. "f~ ) 
diiler. Bununla heralıer, nıu )cO' 

ilk suallerinden sonra, lınkikııteJleııı' 
cm: mm ifadesine noktası nokts 
mutahık Yeriyor.. b~' 
~ He~..;~ey~en evvel, llill~.as~ntii~ 

rnek ı.;tc<lıı;ıınız, kocanızın dun bl' 
~ün nerede buhmdngmlnr. JJ~ııu 
ze anlatahilir mi,:;iniz. Madanı· ylr' 

l\f azilef, suali tercüme edince. 

\'içknya ha~mı salJayor: iııde'J 
- Anlatmrya, sabah saatler 

haşlaymız ! doğtO 
- Dün, tahminen saat JO 11 bil~ 

yataktan kalktık. Koram, oto111° jçiı' 
mizi getirmek i<:ıti •ordu. ~nu;,kt~ 
"Gelibolu klühü" nt> hir u~rad rd'1' 
sonra, oracl:m otornohiliınizırı ıı 
ğu garaia gitti. diıtİI 

••rJ1lt - Rn sıra<ln kocanızı ır;o d'' ') 
demt-k? Ne zaman gf"riyc dön ~t~yd• 

- Saat 11 de ac:a~ıila, sok• kllrı-
b " "' " • "1Jl (11 L' ve enım ac:a"IYa ınmem ıç " • ı••'" • ,.., erfl1 

va se<.lendi. Fakat llf"n giyinf11 
1 

ric• 
tirmemic:tim ve o, rahnk olroarfl _ut • ~ b•l'P" 
etti. Sonra. saat l] huçukta~ ~ 
4'ltilc. r.V\·elr.e "Sl'.ı:rle. n''' ~\._,.,. 
cisin&Uµr:ulık \'C orada bir sı 
rak knlıvaltı ettik. ,.rıt"' 

- Şnhnlcle bu 11 buçuktan Y 
k. d .. el"? ... a ar ~ur u. , v 

- E\·ct, il buçuktan yarırfl 
dar fekerleıneeiclcyc1ik ! 

1 
bt'r 

- Ondan c:onra da kocnnıı 8 

her miy<liniz? i ott" 
- Ondan sonra kocam bedfl ı•J'• • e 

mobille Viktor Hligo C'.ııcldcsın ··rnrdil· 
diye tek:ar fısıldadı. Ve genç kadın, bi 
ran kadife gibi gözleri ile ona garrp ga. 
rip baktı. Sonra 'biru da ustaca elde 
edilmit bir kayitsizı=.klc: 

- Bir ba§kaları da bunu söylediler. 
Hatta Yuan Lupez bile, ldcdi. 

Dünyanın dört köşesinde 
rolin" moda miiesc:esesine ~o 

11
,.,111 

"h:ıt 1 e çeyrek kala orndıı bir pr 

vardı. 1 9 
,. .ı 1''( I • t 

Manuela tetirgin sabınız 'bir hare • 
ketle: 

- Bırak şu maskarayı, boşta geze • 
n:n biri; diye söyl:ndi. 

Maria, tııkının bamteline bastığını 

!nladı. Kııkır\Icı bir gülilşle cilvelendi: 
- O senden ıdah;\ zengin .• Sonra dan 

setmcsini, ve flevgisini söylemesin.~ bili 
yor. 

- Yeter! Sus artık eliyorum sana 
Maria. O palyaçod3n, rnaskara'dan baş 
ka bir ~ey değil. 

Genç kalJm: - Pekata öyle olsun 
diye cevap verdi. Ve insanı §aşırtan de 
ğ.:şik bir ses hareketiyle: 

- Bir sigara ver .. dedi. Delikanlının 
uzattığı s!garı:yı oeftly yaktı. Genç a • 
dam, aç yiyecek gibi ona bakıyordı... 

Yüzilniln muntazam yuvarlaklığına bir 
kere daha dikkat etti. Ve pırıl pırıl ya. 
nan rob:.ınun isinde bütün güzelliği ile 
mey:lana çıkan, mütenasip, mevzun en 
damı~ seyretti. 

l\faria, bir k:ıç dakika salondaki ma. 
salara göz gezdirir gibi yaparak del( . 
kanlı ile hi!: meşgul olmadı. Sonra kcn. 
di kendisine konuşuyormu~ gibi: 

-Evet bir çokları bana güzel oldu. 
ğumu :;öyleailcr. Mesela Tonuelol 
Manu~la b~rt:ien kadının sözünü kes 

ti: 

- Kimb=lir neydi bu herifçi oğlu 

Kum::rbaz çingenenin biri muhakkak 1 
Kadın istifini boz:na:!<ın devam etti: 
- Pe · ·o da bo.n:: bayılıyordu . 

Manuelo kısaca fikrini söyled/: 
- Tann rahmet cyle:in ona! 
Şimdi de Yuani 'fc.rn var ... d:~ı e sö . 

zünü bağlnyan kadın, erkc~e. onu tara 
kaya alan bir bakış.la baktı. Sonra. sa. 
lonun ortaaında, kitaralar ve kasitliya. 

v·aptığım seyahat 
Fakat Sassoon bana söylemişti. Sas

soon dediğim, bUyük bir fot')ğrafçı. Bü 
tün Çini satınalmış olan, gözüne tek
gözlilk takan zenkin bir adam, Arada 
bir başını, güzel bir hareketle, birden
bire yukarı kaldırır, o zaman gözlüğil • 
düşer, sonra alıp tekrar takar • 

Doktorların boynunda dinleme aleti 
olduğu gibi o da, hep boynunda fotoğ· 
raf makinesi ile gezer. Bu, küçük, si· 
nema filmi çeken makineler cinsinden, 
b:r fotoğraf makinesi idi. 

Sasson oradaki ışığın yabancısı de
ğil. Bana demişti ki: 

- Hinaistandan kork ..• Zannedersin 
ki ışık pet< tatlıdır. Fakat bu ışığın za
rarlı şualardan müteşekkil <>lduğunu 

bilmez misin ... 
. Sözünü dinlemedim ve kör oldum. 

Çok hoşuma giden bir adam vardı. 

Biz:: birçok şey öğretmiş oıan büyük 
bir musikici: Er:k Satie. Kcnuşurken 
sözlerinin arasına insanı hüyük bir 
hnyrete düşüren düsturlar sıkıştırdı. 

Mesela, kendisine sorarsrnız: 
- N'çin sen hiç seyahat .!tmiyorsun, 

Satie? Niçin şehrin kapısından dışarı 
hiç çıkmadın? diye. 

Size şöyle cevap verir. 
- Şarab.mı sallamadan "çmesini se

verim d~ ondan ... 
Çok güzel bir söz hem de ne kadar 1 

fransız Fransa şarabını sallamasını pek 
sevmezler. 

Seyahate çıktığım zaman ben de §a· 

Yazan: ..Jean Coctau • Çeviren : vır Gül 1 
a 

rabrmın sallanacağından 1 :.::>rkuyordurn, 
Fakat 5imdi görüyorum ki, ~arap salla
nınca fena değ!!, bilakis iyi .,1uyor. En 
iyi Fransız şaraplarını Aınerikan, İn
giliz, Japon vapurlarında bulabiliyo
ruz. 

Bunun sebebi şu: Bu vapurlar Bor
deaux ( Bordo)' dan mahzenler dolusu 
fıçı fıçr şarap alıyorlar. Gemide viski· 
den, kokteylden, halis sudan başka 

bir §CY içilmiyor. Yemekte Bordeaux 
şarabı istediğiniz zaman size buz ko
vasının içinde bir şiıe p.rap getir!yor
lar. Fakat bu şaraplar ne şarap 1 Nadi
de şaraplar, fakat on para, yirmi pa
ra! Çünkü her ıey on paraya, yirmi pa· 
raya. 

Hong Kong'da on para verince size 
bir sepet "Gardenya,. çiçeği veriyor
lar, Sepeti geri vermek isteyorsunuz, 
çünkü harikulade güzel işlenmiı bir se-
pettir bu. .. 

- Hayır, bayım, diyorlar, sepeti i· 
le beraber ... 

Tabii, bir gardenya on paraya alındı 
mı idi kibar bir çiçek olmaktan çıkar 
diye düşüaenler için, cansıkı4.:ı bir ıey 
bu. ~ 

Parise gelince, hayretinizi mucip O· 

lan ilk şey, fiyetlerdir. Çünl:ı:.i başka 

yerde herkes milyonerdir. Cebinizde 
be~ yüz frank var mı, Pek'.n'ce milyar
dersiniz. Yirmi tane hizmetçi tutabilir
siniz. Bahçeleriniz vardır, hamallannız 
vardır. Bizim hepimiz Ranf.oon'da o ka-

dar meı'ut insanlar oluruz ki 1 Orada 
herkeı gUzeldir, herkes neıelidir. 

Harp var diyorlar, ihtilll var di· 
yorlar. Ben bir ıey görmedim. Belki 
o kadar çocuğum. Bilmiyorum. bir fCY 
görmedim. 

Şimdi size buseyahatimdeki sırlar
dan birini ıöyliyeceğim. Beni, arkada
şım, benim 11maymurıt.:uk,,um, Marcel 
Khill (Marıel Kil) kurtardı. Bu tarz 
seyahati icat eden odur. 

Bana dedi ki: 
- Bilhassa hiç sefire konsolosa falan 

gitmem ... 
Bu usulü kabul ettik ve hiç bırak

madık. Fakat, bu suretle, tabii, birçok 
kayıplarımız oldu. Birçok baloları ka
çırdık, birçok güzel kadınlan darılt-

ttk, ziyafetlerden olduk. . 
Buna mukabil, his res •. ıi bir kimse 

görmedik. Bir şehre girdiğimiz zaman, 
Fransız konsolosluğuna müra-:.aat ede
ceğimiz yerde bir çekçek arctbaırna bi· 
nip doğruca dolaımaya baılayorduk .. 

Bu arılbalar Şarkın en güzeJ ıeyidir. 
Onlara Fransızlar Pouue - Pouue 
(it • it) ismini verirler. Halbuki bu a
rabalar itilmez, çekilir 

Bu büyük tekerlekli arabaları tunç 
ve altın heykeller gibi vücutları olan 
adamlar çeker. Bu adamlar hiç yorul • 
mu. Ç:.inkil elleriyle tuttukları ara
banın oklan arasında ideta uçarlar. On· 
lar arabayı çekmezler, arab:ı onları i· 
ter... ( Arka.!t oor) 

- Kocanız vanınızua nı • rıtfo 
.... 1·1Jeott1 - O a.;n••uln otomo H < ... ,., ' 

\'C heni heklivorclu! r·9 
• .. ııU• t 

- Ye pru,·n ne kadar s~ırcP ıırrt' 
,. - Saat 1 bu!;ukta tcrzıd .. ,.. 
chm. da ~o 

- İner inmez kocnn1zı ora 
düniiz mii? 

1 
·r pıırç' 

t. • )) t. 
- Hayır~ otomohi uı11z • f s1'11 

uzakça hir venle dunnu~tu· 1. ırel1 . . '"rcrc~ r-
kocaııı. hemen otoınohih sn 
1.:, "" < ı. ·· 1 rine 

Ple,·içknyn. hir lfılıze soz e . 
vererek, dc,·am la: •011a.11dıt:; 

- Sonra ~imal ı?arma ) it0ftı 
orada yiizh:ş Grigutle ve KorJl 

1
, 

krzivle hnlu~tuk. b kJY'or· 
Müfettiq. meslekdaşınn a 

.. 1' .. l'' r· 1ıır1 ,·a<1ra, ~ov P. sov uvo · ... ,11 .... . 1·1 n ı>.n•·· 
-Tavin \'C te hit ec 1 c 1' 

• ..ı ] tnlıık · d''Oe-qac:ılacak ucrcce< e mu .1 fe o ,. ~ M ıı e 
Ve tekr:ır miralay 8 •1 
k .~ 

re : . . diyor•. 
- Kendisine siiyleyınız. cJs11 ıbr' 
k O ı•W• . • lilik hnll "ııf· 

nıe ı.:.tcı ı~ıımz. ~ıını . 1rrısr8 
ret! Fakat tf"krar ifnıleaı ııl aıl oJUt"' 

] .. ılll ıa- t 
Ne z:ıman ifadesine uzı 

1 
alıdır· 

• .., 1 -rır o ru c:a, ıfode ,·crnwge ı:ı.... d•o 
1 ,.nnJ11 

n "' n11ır ıır . re1'" una rn••111en, nıc t 9 th. ,., snıı Jıll'" 
avrılılıktan 2 saat sonra, k ,, ote 
. ''Pn ·s ot• 

rek geçe PJe,·içknva l"P fO , • o"'Jr11ı < keti'" 
den çıkıp ~iıliyor. ı.;k iizere. al"' 
v~niılcn ifadesi nlııı 11111

1 ..... ,.8kıt. d-
• : • .. J • ilı ı~ı 1 'r 11 
<lısınc IOl'lllUr p;onc ( rc· ıcrkeP ~~ İll" 
tık otel.le <le~ilılir. ;1 1 ~tiJler 11; 1~0r1 
res te hırakmanu:;tır. 

11 11 
liofl1 • se-

G • .,0 c c _Jefl 
elen soru luvor. rı; ki1115ctcrı• ·of····· 
Skohlinll'rin tanıılrgı eoruhı~ ·ııclt 
• 1 1 · 1 l • -;un<lnn . bır• rı ıa ını e 11r ço;., J rı Jıı!: 

• Jcr< c Ple' i~kaya. hu yer }. 
göziikmemistir ! ( ,A.r'k08' t)(Jf:' 



lUleburgazın mühim b:r derdi 

Su ve yol 
~ (Huaual) - Lllleburgu aablnın bir pllm yaptınlarak müstak. 

leııe evvel bapnlan elektrik it: bel inpat için tatbiki gerçektir. · 
kasaba ihtiyacına klfl gelme 

• Buıiinlrii motör kuvveti ka. 
~ bir motare ihtiyaç ıörllnn -

~ evler elektrik istedikleri hal 
te fak olam.umtiaMır. Beledi • 

IOkaklan tamamiyle tenvir ede. 
il dir. 
'-'ııt muhasebe ı'le belediyenin mllı 
•ldıklan bu motöre illve bir motör 
~ i;in dU1ili1Ulmekte ise de he . 

'letice elde olunamamıttır. 937 
......, de bük\imet, viliyet ve belediye 
;~Qlnılarile meydana ıelen ana cad 

kaldınm ile dötenmesi de kasa 
d ~urdan kurt&0lmasıru temin et 

~iildir. 
~ddelere bağlı diğer bUtün cad 

"tıÇaınur deryası halindedir. Bu ae 
tebaa kısmın kaldınmla döşen 

'°1QJfne devam etmek zarureti var 
l ra 1ıub bir &r.kiıııafa mazhar ol. 

fU,.burpzda p1Ar da yoktur. Ka. 

Bu gid:5!e beı un sene zarfında yir. 
mi bin nUfusluk bir ıehir olmafa nam. 
zet bu kuabada belediyenin yapacağı 
itler de uzak lir istikbal nazara alın • 
rnak lizmıdır. 

Diğer taraftan Ltileburgazda su 
hem az, bem de kuyu ve ÇCflllelerdeki 
aul - . temi% ve sıhhi değildir. Pek 
uzak olmayan ve getirilmesi imkanı bu 
lunan LUleburıazın Uıt tarafındaki su 
yun bu sene kasabaya akıtılması etra • 
fında bir hareket görmek kasabanın 

aıhhat.:Oi korumak demektir ki beledi- · 
yeden bekleri%. 

Sonra kau.bada vaktiyle meydana 
'(e• · ·1m:ı Atatürk bilıtil kasabanın bu 
günkü azamet ve mehabetine uygur 
şekilde hacmen bUyilk değildir. Kasa 
banın içinden geçr.n asfalt yola nazı • 
çok gtizeJ, heybetli h'r Atatürk hcykc' 
yapmak, LUleburıaza bir borçtur. 

lımir l/;pyeni bir şelıir 
olu,lJor· 

{}~ seneUk bir imar programı yopıldı 

12 milyon lira sarfedilecek 
... _ 

• • 

Güz.el t~nılr 

~~' (Hwıuıt) - Belt"diye, iz- hil santral, ftçilncll sene nihayetinde 
,. lllıan için geniı bir program i11şa edilecektir. Bu müddrt :ıarfm· 
~ ~ır. Bu programm ilk lumu da tehrin ,.e haıti civar kazalarm ek· 

e larf mda tahakkuk ettirilebi· mek ihtiyacını karşılayacak büyüklük 
~ ~e belediyenin senelik varidau tc. bir ekmek fabrikası, birind kor
IL~on liraya ytlbeltilecektir. A· donda yüz yataklı bir otel de yapıla· 
:'\ lit;k imar p~anu • 12 mil· caktır. 
~ti sarfile ve 20 sen..Ie tatbik Bütün bu inıaat için, yakında Em· 
~r. On iki milyon l~ hft- lü. Bankaıımm verec~ Bf'nnaye ile 

...__- temin ediline, 20 senelik tqekkül edecek intaat tirketinden 
~' ~ yıllık hir plana 11~dınlabi v~va dijer ecnebi inşaat şirkc>tlerin· 
•' • Fakat bu paranın bir hanı tfen istifade edilecektir. Relecliye, 
l' ~lımamuı ihtimali dtltftnO· cliRt.r şirk~tlere timdiden miiraraatta 
~lra Yirmi ıene illerine hazn-. lmlonmu(tur. 

\~ eeıı· On iki milyon liralık bUvük pro~ '"t ,_ e hrfmda tahakkuk ettirile- ram, •ehrin manzaraımı tebdil ede
il. "-il lediyenin varidatını bir bu· --L •• Jzmı·r, •--a bı·r zamanda Akdeni· 
~'ton liraya vfik,.,.Jtecek imar n:A ıus 
~ ~-re, ..-birde hir ~araj san· '!in h .. •kiki bir incisi olaraktır. 
:_ cıt....._ '111ınkbr. Ganj santralda Şehrin biitii.n yollan, bir kısmı as
~~bil ve otohfts yer hulaeak; falt nlın.ak üzere tamir etlilecek. her 

~ebi, toförler için yatacak tarafra kırı.ılizaıyon teAi~a.u vfü·u.~a 
t.."" Q ~ salnnlan, ~ainolar, o- trf!:ı.-HeCf'k . civardaki bat.alr.lıklar ta· 
~1 lnılzemesi. hemin. Yli depo- mam~n k· rutulıeı·aktır. 
\..~ ~tır. Bu ~raj, 200 bin lira Konaktan Giizelyalıya ka<Jar sahil· 
. N'Pılaeü. ~lecek sene ikmal de yeni bir cadde açılacak, bu ııurel· 
\.~tir. le Alsaneaktan batlayan Atatilrk cad· 
~e. tehir dahilindeki btıtftn desi (Birinci kordon), İnciraltma ka· 
\ ~ ~tınnak fbıere ylliı oto- dar uzatılacaktır. 
\..'-i~~ ~raj ve bu otobtısle- Bu plln, yukan maha11it ihtiyaç
, ~tı aenede 160 • 180 hin lin lanna da cevap verebilecektir. Da~ 
~ ..._ te kumt.. ftç hfivük hulvaHa '4'hrt- bağla
~ dt rae ~lf!diyf'Ye ~ mes1Nı· nacaktır. Rahribaha parkı ile Kadife 
\:~u;ıaıu bu 11~ senelik P~ kalesi ve hu aradaki eski mezarlık 
~ .. •r. Bundan IUD, ~re tqclr edilecek. ·Kadife kalede bir ,._ -:•en. Almanysya ıdparit otel ve bftytik bir gazino yapılacak· 
~~ ~ ln

1
eter ~ldikten eonn tut• br. 

~ ~i eeek: temiS ve f'ennl 
~ 1.1-; aurak yapıla~ bu da mi -----------
~ .... ~lir kanaı. olacaktır. Hay- Sehıadebaıı: FERAH SiNEMADA bugflni 

\ ~ •rı tamamen mezbahanm bu ıece 2 mm birden (Şirleu ve Gano•· 
!'Q, "•ldedilecek. ani tamancla terler); (Kallforniua Ha11dulları) 

'*A de kurulacaktır. YARIN GECE bllyük müsamere: JlualltJ, 
ıılt hl.:..~"!.tıenevf 0300 bin lir• va- Jlrıalllm Fahri, Ha/ıı Burhan lromf!rleri-

. --~ tahmın edilen bflyilk AYRICA: D&nbtlllCl ve Taryeteler ... 

* 

Resim il 
Dünya 

Kızak mantosu 
1937 senesiain .............. ViJ-

nah bir profesör, "Kaalc _--., .... 
nen bir neri parqüt icat etmitti. Ba 
rün karlar m.inde kmık ka,.a Wr
çok kimlel• tuafmclan lnlDamlan .. 
beyu manto, lraJU kiwia mawae
neeiai tmdae ~ •ttiii siW riırc&
ra l!ımll bir ~ '""",_, • ~ ut. 
tedir. Ayni ........ 1mü ..,.._ 
atırhimm .... kar iwiadea .. _ 
lrallamam 7U°970I'• Ve WIJ.eısa 1mak 
,...,_.. Jeai ..... ,....... lçİD çok 
fa7clah bir ~ .. 

Alpdağında 
Noel 

Noel saldatıJor· R.im, lni9e11 
bir kadın, Alp .......... lra7111da lat 
•pona ;,apblt, ................ ....... 
lendifi aram. Hund ı..._ .sop1 
aeceai mumlarla .,.dmlabllalı ~ •· 
lacı .. Wiyelik ..... - tedarik 
eder pozda ........ fbr!.-

• ·eataıca baytarhtına lıtanbal baytar. 
lanndan Bay Sabri, 'Oıldldar baytarhlına 
Mulladan Bay Hasan tayin edllmiılerdir. 

• Belediye Sular idaresi MOdilril Bay 
Ziya bir hafllı enel .clttlli Ankaradan ıe
lecckllr. Bay Ziya Kırkceşme ,.e Kachk6y 
suyu lcin Ankaraya ıjtmltli. 

• htanbul Tahllsh·e Umum MDdQrlülil
ne ballı Yetilk6y siıı düdQIO tesisatı be. 
ıulmu,, tamirine karar Terilmlttlr. 

• 

. 
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Greta Garbo 
Çocukluk hayalının batan hususlgellerl 

Amucasının ağzından anlatıhyor 

Gfıto Garbo r'.. · 

Greta Carbo hakk.mda ıon zaman• 
larda ortada dönen birçok pyialar 
vardı: 

Nipnlanım1t niıanlanıyor ••• Nipn· 
lanmamıt-·· Sinemayı terkedecek, edi
yor. Etmiyor! 

Greta Garbo, bir orkeetra tefi ile 
nifanlanmq olduğu hakkındaki haber 
teri biaat kendiu tebip etmiıti. Si
nemayı terkedeceği hakkındaki riva· 
yete gelince, mesele 111dur: • 

Greta Carbo Holivuttan aynldı ve 
memleketi olan İtveçe geldi. Fakat, 
artık bir daha dönmemek üzere de
ğil ••• Bir iki ay kaldıktan sonra tekrar 
Amerikayadönecek." 

İsveçe gelip gitmeli Mkllmda da 
gme bir nlemne pyi• Çıbnldt. F .. 
kat İn·eç toprağına ayak basar buma 
bu mesele hallmda kendisine eoru· 
lan male 111 cevabı vemıİ§tir: 

- Bakmayın. beni her zaman ev
lendirirler ... Bilhassa yeni bir f'ilm 
çevirip bitirdikten sonra. Evlenmem 
acaba bu kadar liizumlu mu benim? •• 

..4mcaıının Anlauığına 
Göre ... 

Greta Garbonun bugiin İsv~e hı· 
ınnı, akrabuı vardır. Bunlardan biri, 
taksi 1<>föril olan amcasıdır. Gus
taf.On imıindeki bu adamm isminde 
Garbo admı kullanmaması için ken
diUyle senKia teraitli bir mukavele 
yapıldığmı an latmııtık. 
• Guıtafson bu~ bize, Greta Gar
bonun çocukluğunu, onun yakmmda 
bulunan tek adam sıfatiyle §Öyle anla· 
tıyor: 

"İlk çncuğu doiduiu zaman karde
tim bana yudığı mun bir mektupta 
§Öyle diyordu: 

"Çocuğumuz kız, ismini Creta koy
duk. (Greta, MllrRJ'et i1minin hafifle
tilmit ıekfülir.) Tabii memnunum. 
Fakat erkek olsa daha iyi olurdu. Km 
çocuk imanı pek Jl\enınun etmez. Mu 
rafı çok olur. İyi bir mealek sahibi o
lamaz." 

BUyüyiip yetitince babuı Gretavı 
m~azaya tıatış memuru olarak verdL 
Fakat. kızı irin bu vaziyetten mem
nun deiildi. Rir iÇiin bana Gretaya da
ha iyi bir iş bulamaz mum?" dedi. 
nun d~i1di. Bir ~ bana "G~taya 
daha iyi bir i~ hnlamu mum?" dedi. 
Maal~ıJef tanıdı~nnız kimse yoktu. 
Gretayı daha iyi bir ite yerlettireme
dik. 

:4~ Olacaktı. •• 
Y alna bir defa Een~n bir ailede 

bir ahc_:ı btiyorlardı. Hemen kardqi· 
me yazdım. Kanletim de bir mektup
la cevap v~rdi. Bu mektubu bili sak
larım. Şöyle diyordu: 

"Gretanın finuli öyle ıulaa/ /ilrirle
leri ı·ar ki, hiç birini anlamnorum. 
Bultlufun İf P. ıqekkür ederim. •• 
Fa/tat lrenJitıi gi.tmP.k iaıemiyor ... Her 
~ pnyanm, hi:meıciUk eımem.,. di,. 
)'Or. Znım arkadtqı Ma~d onun aklını 
t;P.ldi: Tiyatro aklriıi. olmalı fikrin-
de •••• •• 

Grtto Garbo 14 ytıpntla iim 

Bu mektubun tarihi 8 Kınunuev
vel 1922 dir. Ertesi giin Gretadan da 
bir mektup aldım: Teklif ettiğim ite 
peki diyor ve '3yle yuıyordu: 

"Bir an Magd'ın gittiği yola gitme-
1'4 diifüntlüm. Fakat sonra vazgeçtim. 
O aöylf'dipn yere gide.ceğim." 

Bu mektubu kaybettim. Çok acı• 
yonun, çünkil bu Gretanm bana gön
derdiği 10n mektuptur. 

Fakat, eon kararından da pek ça-" 
buk vazgeçmiı olacak ki, çok tfikiir 
ahçılık ve hizmetçilik etmedi •.• 

Bugfhı, on milyonlarca para kazan~ 
dığım duydukça hep o gilnleri hl\tı~ 
lsyorum... · 

Çocukkea ~ii Bir Kat1 
. Greta Garbo d.ha d8rt yllflDda ~ 

~en okuma öğrenmiıti. Alb yaşmda 
iken de mükemmel yazı yazıyordu. 
Bisim oturduğumu yer deniz kenan 
idi. Yazın babur ile bize ~lirlerdi. 
Gretanm en sevdiği ter okumaktı.' 
Her ~ bir kenara çekilir, saatlerce 
üurdu. 

Okumaktan sonn en sevdiği tef. 
yibmek ve deniz banyosu yapmaktı. 

Gene bir yaz bize ~elmiıti. O zaJ 
man sekiz yatmda idi. Bir gün, oynar•I 
ken, yilbek bir yerden düttü· Büyüli 
bir kazı atlatmııtı. Fakat yal~ baca• 
iında kalan bir yara ile kurtuldu. Sağ 
bacağmdaki bu yaranın bugün bili 
uiıanesi vardır... ! 

Gretamn hayatında bu kaunm bfl· 
yük bir rolii olmuıtur: 

BAdüeden 10nra bir hafta yattı. Bu. 
m~~d~!. ~mda kiiçük Gretanm ço~ 
degı2tigmı KÖrdük: O zamana kadar 
varamaz ve hırçın kn: olan G~ta, tim 
di uslu ve sevimli bir çocuk halini al• 
muıtı. Meseli, eskiden önfine bi~ ön.1 

lük takmazdı: Yataktan kalkbktan 
ıonra önlük takmaya razı oldu. Sa~ı
uı taramazdı, kendisine ihtar ebneye' 
lfizum bile kalmadan saçlarım tarama 
ia ba,lamqtı. 

• Greta on dört yqma kadar çok za.· 
yı(tL Bununla beraber, iyi yer içer, 
fakat bir tftrlft ıiımanlamazdı. 

Kendisini en son olarak on bet ya
tında RÖnnlltfimdür. Yedi sekiz ya• 
tmdaki hırçın kızla o zamanki Greta 
araımda o kadar hfivük, f'ark vardı 
ki: Greta Garho timdi son derece ıes
siz bir kız olmuıtu. Hiç konuımayor 
bir tek IAkırdı ebneyordu. Kendi&inl 
tannnavanlar dilsiz olduğuna hükme
derlerdi... ' 

O vakittenberi Cretayı yalnız sine
mada ır;ördilm. .. " 

• 

DolıloT 
Hafız Cea'111 

LnllllAN Rabi 

Daltiliye lliiteltaar• 
.....rdU .... stlalerdl llfledeD IODl'8 

.. , 1 u tan • ,. t Udu r.taatıulda Dtftll 
yaluDda nou eamarah bUUll lıalılHlıladl 

bUtalarau llıalıul eder. 8ab. oumartell dll 
1er1 a1ıa11 "l.&-11" .. uert baldld ~ 
......... ...,....... .. ft , •• ., .. -.._......,llOM. 
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Her felaketzede ve yaralıya 
elini uzatan 

zı y 
Ne vakit kurulmuştu, neler qaptı? 

Yirmi bef birincik:l.nun günü altnu. 
9ıncı yaşını ıdrake hazırlanan ve lisan 
inkılabı munasebctıyle "Kızıiay,, ismi.. 
ni alan "Hilfiliahmer,. cemiyeti eski ve 
~okşerefli bir maziye maliktir, 

İnsanlık ve şefkat hislerinin mede 
niyetin terakkiGi ile birlikte inkişafa 

ba§lama'll tesirile harplerde mecruh tdü 
ıen askerleri tedavi vazifesiyle iştigal 
edecek sihhat memurlarının bitaraflığı 
nı ve tesiratı harbiyeden masuniyetini 
gaye ittihaz eden bir teşekkül fikri 
1861 tarihinden itibaren vucud bulma. 
ğa baş!a:ruı 1864 Gencve mukavelesile 
bu 'ok önemli teşebbüs filiyat sabasına 
intikal ederek bir çok Avrupa devletle 
tinin bu tc,ıckküle aza olmalarını intaç 
ctmi§tir. Türkiye Kızılay ccnüyeti de 
ilk defa olarak 1868 senesınde K:ızılhaç 
1ar komitesi ıismindeki bu beynelmilel 
teşekkülün resmen azası meyanına da • 
bil olmuştur. Memleketimiz.de "Osman 
h IHilaliahmer,, cemiyeti namı altında 
tcıekkill ~den bu ce:niyetin tesisinde ilk 
defa tcşebbUse 'gi~en zat aslen Alman 
iken ihtida ederek Abdullah iamini a • 
lan doktor miralay "Hammcrschmit ,, 
<lir. Mumaileyh Tıbbiye mektebinde 
".ilmi tabakat., hocası idi. 

Bu cemiyetin teşekkill, tcessiis ve te 
kbnülU ~ğrunda bir çok rical salı nu§. 
tır. Bu hayır sever insanların burada i. 
aiınlerini uzun uzadıya zikre mevzuu . 
muzun dar çerçevesi müsait de_ğililir. 

·Binaenaley cümlesinin mesaisini tak 

dir ve hilrmetle ~detmekle iktifa eyli. 
y~ceğiz. ''Kızfiay,, cemiyeti, diğer mü. 
masil bir sok ecneui "Cemiyetleri gibi :ki 
bugün adedleri Avrupaaa, Asyada, A. 
mcrika:la, '.Aftikada v:e A vusturalyada 
(63) e baliğ olmuştur. mesaisi yalnız 
harp ..zamanlarına basn .tahsıa etmig "Ve 

~ye olarak mecruhlar ve uker esirle. 
rinin elini ıvaziyeti."li. elden geldiği ka. 
dar, teskin ve tebvinde uğraşmzşttr. 

Netekim 877 Rus harbinde, onu mUtc: 
akip Yunan harbin8c, ll'rablusgarp, 
Balkan harplerinde ve bUyiilı: :harpte ve 
tst.ikW liarbinde bu hususta bUyük biz 
metler ifa etmiştir. . 

Fakat memle1:ette aılltanlar ve istip. 
dat rejiminin ş:ı:id~tlc l:iükilm sürauı ü 

zamanlarda, Abdiıllıamit tarafınaan a. 
leııtlak .. cemiyet., kelimesine karşı th. 
zar edilen orku ve şüpbe karşrsznd.&ı 

''Hilaliahmcr,. cemiyeti de çok tehlike. 
U anlar geçirmiş ve milteaddlt defalar 
lağvı esbabına tevessüJ edilmiştir. 

Esa!5en o zamanlar, sulh ~ıımanlann 
da bu cemiyetin faaliyeti için kimsenin 
ortaya atılmasına cesareti bulunmazdı 
J\vrupanm mUtcaödit 'Şehirlerinde aık 

sık toplanıp, bu cemiyetlerin birliğine 
matuf gayeler uğrunda çalışan kongre 
ve konferanslara •'Osmanlı Hilfiliııh . 
mer., cemiyeti :i§ti!iil: eCJemezcli: bu su. 
retle de mevcu~lyetini medeni aleme 
tarutarnaı:ru. lstiböat rejiminin bu ce • 
myjeti bllibUtUn ortadan kaldırmak L 
çin yaptığı aavletler8en biri!i de 1905 
senesinde Yıldızın o 'Zamanın sadaret 
makamına gönderdıği bir emirle ''Hi • 
Ialiahmcr., ln mevcLot sermaye ve serve 
tini istirdat eylemeğe te~ebbUs gibi ka 
ba bir harekettir ki, mıktan ıancak on 
bin altın liraya baliğ oltın biltiln mcma 
likl kurtarmak ecanibin ı.ihdei tasarru. 
fwı3a olduğu lôdia~ı ile Osmanlı ban . 
kasında mcvi:lu bu paranın yedi :zapta 
geçmesinin önU alınabllmıştir, Maksa. 
dı sırf ins:ıniyete bızmetten ibaret olan 
bir cemiyetin o zamanki idere ve hilkô 
met tarafından maruz bmiklldığı bu 
muamele dik.kat ve intibahı.sekmcğe de 
ğer t>lr füidıseıdir . .Meşrutiyet rejimi ile 
birlikte "Hilaliahmer,. cemiyeti inkişaf 
ve terakkiye başlamış ve resmen mcyda 
na çıkarak mesais!ni tanzim edebilmiı 
ise de bir çok nikıtap ve lhtHa.ı hareket 
leri arasında • memleketin bir çok rçti. 
mai teşkilatı gibi • bir tUrlil lazım oldu 
ğu derecede tekamUlc mazhar olama • 
mııtır. Vo zaman ı:aman bünyesini sar 
sacak ..siya&! taarruzlara ve tasalintlara 

hedef olmuştur. 
''HilMiahmer,, cemiyetinin asıl teali 

ve inkişafı Cumhuriyet rejimiyle baı • 

lar. 1926 ıcnestn.ie merke21 mr:ıumiai • 
n.i Ankaraya nekleden bu cemiyet, BU. 
yük Harbi müteakip bütUn medeni l . 
lemde doğan ve ço:C insaınl fikirlere it. 
tı"ba ve intıbak edttek hayırperver me. 
saisini teni etmi} ve .. SuJh Hi~liah . 
mcrciliği,, vazifesini de, büyük mik • 
yasta, lizenne almı§trr. BugUn Avrupa 
ve diğer dört k:ıtadilki medeni !lcmlcr. 
deki mümasil cemiyetlerin en eski .ve 
~retlilerinden birisi olarak tanınan 

ve Kızılay ismini alan ""Hillliahmer 
cemiye~ bu yüksek ıercfi bili kaydil 
şart Cumburiyet rejimine Ye onwı Ulu 
ve Büyiik yapıcım Cumhurrciısi .. ta • 
rürke ve diğer irildllip ricaline borçlu • 
dur. Bıı 9ükran bissiıı1 her vcSile ile 
yadil tekraı eylemeği kcndW iÇin bir 
ıvazife bilir. 

"Hilili.ahmer,, 1925 ıcneeinae tstan 
ıbWda biı sıabalıcıcı hetn§irder ınek 

1td>l aç.mı ve orada me:D:ılo-ketiri 'lene. 
lettôenbcri yokluğunu pek acı bir tekil 
de duyduğu tahsil g8rmll§ .. Hastaba • 
kıcı hemıire,, amifmı tcıkil cderelc \bu 

~okluğu kemmıyetteıı tam tiir 1ckilde 
değilse bile keyf iyeten tehvine muvaf. 
rak ol:nuştw:. Umumi flarp l}cvazım 

depolfll".ını ovvca. Anlmrıya nisbeten 
tlaha mer:kezı bir yerde o1an • IE5ki§e • 
bire ve bilaharada !Ankara civannlda 
"Etimcsut., köyüne nakletmiştir. 

iYurdun mıilitelil yctlerinde ve hat . 
ta -ıyurd haricinde araaıra zuhur eden 
ıemavt ve tabii afetlerden yaralı çıkan 
yurddaJlanna ~e batta felilkeueae be. 
ı;eıiyete şcfl;at ellıil uzatınak ve onların 
ıztıraplannı • hiç olmana • tôhvin eôe 
bilecek ~esaiti tedarik içın mühim pa. 
ra fe6akitlıklan ihtiyarma mecbur kill 
ınış; yer sarsıntıaı, yangın, ıu baikıru, 
kuraklık, ınüstevli hastalıklar, muhac:ı:. 

retler ve buna mUınaaiJ umumi fcl4 • 
kaderi karşılamak için her aene t>Utçeıi 
ne ( ı oo ila 150 OOiJ) lira gibi miililin 
bir para koymak i:a.betmlştir. 

Senelik Utçesinln gelir klsınmı ye. 
di 'YÜZ elli bin ila b!r milyon liraya ka. 
dar çıkanrutUr. Bu gelliin menbaı ali. 
cenap cumhuriyet hülW.metinbl bitmez 
tükenme% tcvcc:c:01ı ve maddi yardımı, 
ıefik türk miletinin cemiyete, iane ve 
teberru ıeklindeld muavenetidir. 
Kmlayın en OOJ!ı vamcsi harp biz 

mctlerldir. Herhangi bir ihtimal karıı. 
sın'da bUtlln tczhizat1yle hazır bulunan 
cemiyet 1:.Utün malzemesini Etimcaut 
da, asri bir şekilde inp ettirdiği yeni 
depolanna nakletmi§tir. 

"Hilaliahmer,. Kwlay 1933 de • Av 
rupadaki münınslllerine tamamen uy . 
gun bir §ekilde "Gençlik Kızılay., ı te§ 
kil etmiştir. 

Bundaki gaye Tilrk yaTrUlannr genç 
yatta .§C!kat ve insaniyet duygularına 
alııtırara.k azasmın miktan (50JJOO ) 
kişiye biliğ olmu}t<.ır. 

Cemiyetin yeni ismi; • Lisan lnkılL 
bmı müteakip cemiyetin hami:ol cwn • 
hurreiai AtatUrkUn tensip ve muv.ala. 
katiyle .cemiyetin 1935 kongresinde Hi 
laliahmer ismini "Kızılay,, a tahviline 
karar erilmlJ ve bu karar 1. 7. 1937 
tarihhıden itibaren tatbika ba.Şlanmı~ • 
tır • .,Binaenaleyh bugünkü cemiyetin is 
mi "XIXılay,, dır. 

RiR8ye 
(8 lıci aayıfaila.n aet'am) 

~irden kadın 'baıını yukarı kaldıra • 

lngiliz Başvel{ilinin 
-.... -

rak~ Dikkat et Manueto cedi. Yua~ verdiği İzalzat 
LUpu burak!a. .. c~a.rct verici bir ta • -. ._,ıcws... ,_, ,_,~,... .........,. 
vırla delbnlııun clinl 11karak, elini 
onun elinden sıyırdı. 

l'uan acaba ne vakittenberidir bu • 
rada ıkli, ve neleri ıördil... Manueloyu 
bu dilıünce almııtı. 

Yuan Lopes ~balığın içinden ko .. 
laylıkla sıynlara.k. etrafındakilerin ken 
&sine ae:ıım vennC'li, baflrmasına al • 
ldını etmeyerek. gözlrri masada oturan 
lara dikili olduğu hıılde geldi. 

Berlinde ko·nuşu a " 
lar mahrem tu .. uluyor 
Bitirilmiş hiçbir pazarhk ok01&Jf 

Dudaklarında daha hal! o prip eU. 
lllmtıcme vardı. Masaya yaklaşır yak • 
laımaz. Soğuk bir öctaclıment ile on • 
lara baktı. Manuelo da sakin bir ha • 
kıtla mukabele etmek iatedi}'Be ide, be. 
ceremedi, göz kapaklannı aşağıya ı'n • 
dircii. Sonra: 

- Otur Yuanito, dedi. 
Yuan Lupez oturdu. ve: 

- tçeri girince gayet tatlı bir ko -
nuımaya dalmı§tıntz galiba, Sizi bet 
dakika kadar seyrettim .. dedi. 

Manuelo yere bakt:, :Maria vicdan L 

zabı duydr gibi oldu: 

- Zavallı Yuanito, demek her ıeyi 
gördü. bir noktayı da saklamıyor, dal. 
ma açık konuşur delikanlım, ama biraz 
ilzeeeiiın, §o':mdi onu. .• 

Dbte c!üşünUyoreu ki, Yua:ıito ıesL 
ni yükselti, Ye ıayct zarif bir eda ile: 

- ~tif scnyoritamrz, dedi, ıı'dip 
El Tio Pa!amov bulur ve r.cnyoritanın 
prestijkirlarrndan ikisinin birer bar • 
dak prap i_çmck arzusunda bulunduk • 
lannı bilınem söyler ~.? .. 

M.aria, ad.cta ümitlendi. Ayağa ıka:k. 
tı, Ben gider ıctiririm diyerek salo • 
oun arkalanna doğru ilerledi ve kay • 
bolaı.ı. 

tkisi de Marlanın kınta kınta uzak . 
lapnasını eeyrettiktcn eonra :Vuan, 
Manuclo78 dönerek kaba kaba homur 

dandı: 

- Dinle, dedi, .Benim aki.dcme !t1Sre, 
his ~ benim qkımı çalup yaıayL 
mu. Yapanın da alnını karılarım. Haf 
a.tirca seni taEip ettim. 'l ~ accin her 
ınattan istifadeye ahprak Ma1arun 
yağını kaydırmağa ve .onu bcndeıı ıo 

-utmaya çalıJtığıııı gördüm. Xmma. 
dmı. Çilrikü çok mağrurum. sonra ona 
kla inanı2ım pek fazla idL (bura6a l.IC$İ 
titredi}. Şimdi ise hatamı anlıyorum. • 

ıt"uan -ve ı.birden cbqı ile bı>n71 g&te 
rerek 

-: Orada bq dakika ~urdum diye 
i:levam etti. 1kinizi de gözetlddiJn. 

1'l e senJ öldilrmeğc karar ~erdim. 

anuelo ilk defa olarak ba§ml kal . 
Bır:dı. 'YilZilniie bir damla kan kalına • 
mıştı. 

- Yapmus.m 11en bunu .. diye mı • 

nlilandı, 

'17uan - Marla olmasaydı •eni k!:i • 
pek gibi gcbertirôim. Fak\t ne eyliye. 
yim ki, iJ ona kaldı .. 

~e cebinden bir paket çıkararak ma 
eaya koydu: 

- Bak, i1te bu pakette Dizim gibi 
yirmi kwiyi öldürecek kadar zehir var •. 

Sonra, Manuelo pJkm p§km pake. 
te bakarken, ıöylc de:vam etti: 

(Yarın bitecek) 

"Kazanılan bahis?!,, 
Mebmed Selimin <Jüıikü .ayıda çıkan 

"Kazanılan bahis?!" ıerlevhah gr.atcsk 
hikayesindeki ıondan bir evvelki satır, 
fa-ı;ladır. Bozuk dizilen ve çık.an1acak
ken onea'Wılan bu 1atır, ıonu laın§!"or
ihğından, bugün o kıımm Cloğruaunu 
ne~rediyonız. Aılı; şöyledir : 

Yazıhane sahibi, camı kapatıp tek
~ koltuğuna otururken, 'ö.ıdcn çek· 
tiği bir defteri açarak, yapraklarını se· 
virdi. ~e mırıldandı: 

- Bir bahiı daha kazanıldı 1 Bunu 
(fa kazancım hanesine yazayım. .. Bu se
ferki ka5ıncııuydı?... Dur bakaxım .... 
5 •..• 8 ...• 9 ...• 

Ttalebe oım,yanlara mektep 
kasketi ,asak 

Mek"tep talcheıi olmıyan bazı genç

lerin ve knların ba~larma mektep 

kasketi giyip dola_itıkları l!On uman· 
larda fazla~öriHmektedir. Zabıta me
murları bn hususta ~ıkı lionttol van
mak için emir:&ımıılardır, 

Başvekilin alkışlanan bir sözü: 

'~Porselen mağazasında 
eskrim talimi o maz ! ,, 

l . ~ 11"~ kalırrmın İspanya mese CE.~'" .,,,,.-(Vstyanı birincide) 

tına aldığrnı sl:Sytemiştir. du~unu knn1etm!~ 'e bugun ~. tttf" 
B. Attlee sözüne dev.am ederek de· mi mü. tcsn:ı olmn!l füt>re büt~" ı~ 

miştir ki: 
Britanya imparatorluğu ancak bİ· 

zimkilerden daha büyük ve dalıa ıpmil 
mena.fie hizmet etmek tartiyle payidar 
olabilir. lbtiyataa bir herici ıiyaaet 
bu imparatorlutu tcmeliodaı sarsar_ 

Bqvekil Jznı..t Veriyor 
Söz alan baıvckil B. Chamberlain 

(Ceınberlin) bu mUnskaıa için amdc 
partisinin müstacel talebine red 1.:eva· 
bı vermenin nazik5.nc bir hareket teJkil 
etmiyeceğini düşünmüş olmakla bera· 
ber, harici siyaset hakkında yeniden 
bir münakaşa istcnilınesine kuşı tees
süften de kendini mene.demediğini söy-

lemiştir. 
B. Chamberlain bir porselen ma~a

zasının eskrim talimleri yapmak için 
şüphesiz en müsait bir yer addedilnıl
yeceğini söylediği vakıt hükO.metin 
taraftarı olan mebusların gillti~lcd ile 

karşıla1tn11tır. 
Başvekil vert4:eği cevabın B. Attlee 

tarafından arzw edildi~i derecede geniı 
olmayacağını söyliycrek demiştir ki: 

"Eğer muhalefet partili o mağaza 
dahilindeki porselen eşyanın muhafaza· 
ıından dolayı kendini mesul mevkide 
gömüyorsa, hükftmet bilikis bunların 
tam meıuliyeti kendine ait olduğu ka· 
naatindedir. 
Başvekil bundan ıonra muhalefet 1i 

derinin temas ettiği noktalara geçerek 

demiştir ki: 
HilkUmct, şimdi iyice anlanuJtır ki, 

yalnız kendi vekannı bilerclt ağır başlı 
bir hareket tarzı takip etmek bugUnkU 
~eıııite uymaktadır. 

Berlinde görüşülenJer mahrem 
Lord Halifaxın A lmanyada Hitierle 

olan konuşmalarına geçen Cembcrlain 
bu konu~malaTın mahremiyetini kay • 
dettikten sonra hiç bir vakit İngiltere 
hrlcumetinin ~erhal istüısel o1unacak 
neticelere intizar etmemi~ olauğunu 
r.öyl~lş ve buriların omUZ'akere değil 
nihayet bir mükalemeden ibaret oldu 

ğunu biHJirerck: 
"Yapılmrş hiç blr teklif. alınnuı hiç 

bir taahbUt, bitiril1!1iş hiç bir pazarlık 
yaktur .,, öemiş ve 5ö:ııUne ~u ıuretle 

devam Ctmİ§tİr: 
"DUşUndüğUmUz :ve tatbik ettiği • 

m:z üey, şahsi bir temas temin eöerck 
kabil olduğ.u akBir:ie yekdiğerimizin 
siynsetini daha iyi anlamak ve atide 

takip edebilcı.:eğimiz yolları da!ıa iyi 
görmeğe çalışmaktan ibaret olmuştur. 
Şimdi diyeb:lirim ki, Alman hülfüme. 
tinin t\UjUncclerinC!e halli tiethal ttap 
eder telakki edilen meseleler hakkın!:la 
ıs:rlh bir fikrimiz varclır. Eu suretle or. 
taya çıkan meselelerin ha!li çareleri bu 
lunabilecek olurııa millclteri itimatsız • 
lık ve a:hvet ile yek<J!ğerine bakmak • 
tan 'kurtaracak ve l.ıirbirlerine el uzat • 
mahrını temin eÖel'Ck bir Cicvreye 11 • 

C:hm atmıJ olabiliriz.,, 

Çin /.1panyayı. Unutturdu 

'Mulıalefet İspanyada lıir taraf le
hine müdnlıalcyl istiyor. Halbuki hü
kumet iki tanif ar~mrla müvazene
nin muhafazasına !,;alrv11nktad1r. Şu
nu haklı olarak iddia cdel.Hliriz ki, 
eon altı ay zarfmıla Avrupa ger:ginli
ğinde lıissolunur bir azalma meYCUl 

olmu~ttır ve hu da İspanya meselesi· 
nin daha az 1ıad bir hale gelmesi an· 
ycsinOedir. Gene iddia cHehiliriz lü, 
lıilkümetimizin politika ı hariçte 
mümkUn hir lhtiliif a mani olmakta 
mühim bir rol oynnmrftır. 

Ba~vekil, Uzak Şark mcselesinCJcn 
b'ahaederek !eliikt:Ui Uzak Doğu ya• 

tile hilyük harp haline sel~ıt. ,-,.v 
Uznk Do~u ilıtilaFmın et>heh1~1J:1.I ~ 
k~ gi ri;mek niyetinde ohıındıı;• 
leclikten sonra clemi~tir ki: b .,;' 

Çini Japon kuvw~tleri har ;oof" 
bur etıni' ()1makf a her11her Ja et"';I' 
nıu ıniidnraasınt yapnnltır bıt ~,f,ı' 
ketin Çin tsarruıtın11 nrŞl ~:ieti~ 
va mecbur ka1clrğtm hiMirıneJ ..001' 
• .. ..1 k' ıır-. ~ lar. Şnra.ıı hır ,·:ıkinnır '• l ,1 bıl 
muı:Hlıan~'\·aı;ıtalarla Lir tar11

• ı 1~ 
mak irin lıiç hir ?arr:an. hiç bır ~"· 
:hü te hulunmrum~tır. JopoP)'9ftl~ 
sel konf erarısmıla ha?.ır tın10"ct• ~ati' 
imtiııa Ptti~i j.!İhi daha eonr~ ... ıt1el0" 

• • rurtt. 
feren ılr§ı!'ldn ~ayrı re•ın• ı:ı 'dİI'• 

• · ı 1 · • r'lfl1
> re j.?trı~mr.ı<1t>n ı e ırntınn .: ~· 

T:r..r.n l)e TYvor f\ı: d• ıııtı 
8. Eden Avam 1<"m~re.!r11kj: ., 

zakeratı l;apntırken dl'mı~tı.r ı.ii~1• 
1 ·1ıs ~· t"* 

Baz unahf eJlertle, nı:ı ıeke ıJ1 
metinin A1rnanyo ile mO elfl dt"ıedt:" 
selesind.- rliğer mü~teınlek~ ,oııı 

ine rarar ''ert~cek bir muan1e~t .,iyedJl" 
dayanan hir tul'.1'.ıhal huln111 1'1e~ 
de o1duğu hakl .-.ôa iddial•~k6~ 

1.1 w •• ıı - t "liz h • J>it' o ull"Unu ~oraum. ngı ~ 

nin hcdefimten bunmı ka~~e<!~ 
• k ı a ... ~ f}" r ile?· 

şeyın a.zd:ı ol mnh rr,~ıb. ıelclı .,,1 r 
bu DC\'J en ıer an;;ı ır ~"' 

• d w "1 en !;e ~ ~· rürmemı§ ol ugunu" en ·,ır- . 
tarak bu :t"esile ile hilclir:rn~ 

Tıp dünyasıt1~ 
yeni bir f ed81 

r;iil') 
(Vstyanı biri" J ~ 

d.ııs-'~ 
mcltted.iı:. Doktor d~. ~~ Jı~ d~ oıİI 
razı görülürse a~. o~ı.t,J~ıcle 6~,ı.,. 
sahada f aydnh bir ueuce lcNottı J' 
olacn'e. ha t lı~m ya ari ~ ,_..ı JI' 
tiyetle ö~r.enilecck, yahu\ •uioJJ• 
mak tmcli ~c."iuio boş~tıı.t 0k'~r. ; 
ha knth·etle lıiikr.ıedıleoe ~ hi"' lf 

Dr . ..M:alliytı5' Dü\\li 0 hıı:ı1t~r il' fı,~ . ı l ····le ,ı ,,.. 
o1ınınlığı kanıı.atıy ıo" ~-"' J,I' 
tırnum hile, h~r ihtirna1~ ,ııri ,.ı 't1Jll 
kn1iicle hir fr.daı..Arlıkkerh ıinİ ,e ..ti 
ğu kann11tiyle ihtimal ~,ıı1ı:r~•11i fı~ 
ta hayatını feda 1Ctm k ct'S·kıılidt "' 
termesi, lıiç şiiphesiz .ıı:rı e,çertl' el' 
feclnkiir.lıktır. ln tarı!~. ~11jrı hl',. 
k1ayı müşnhe le<lt:. kflfl 5'9ır.ıhi' ~ 
lanmry3cn:Fmx }lilerok b Y ~~ dt 1 . ·ı . l eket clU.v- .,1...-et ı;i;, tcr:ır ı;ı >1 ıar .. bal ~ 

Ç .. rıkll· .-dl 
lahltta olunnmaz. .u . 'ddiıtPar:~ 
mailığr takdir•l~. kenıh ~ ('~' JJı 
enssır. lıulnndn~u odlıı 1 n -~ 

•. 111tklıf• ,,. . 
muarızları hnkh c;m.ı:ı . be~ ...d 

} • 31ctıCC ~ 
Böyle 7.nr:ıren . ıır iıl<linSıJld' dflO"' 

le lumihcr, tecrübe,. i h{itil11 fMOıl' 
JIİ tesliitc '8M!fl Jli)f'.., 

15'.°I ·1 bir 8 !.<\' . k ... ) 'hl'"" 
ynda akisler }nrn · ır. '"' ~ ' ' 

. ı.ntlsnlfl . eri~. 
ceyle bu t crüheye libJT' 11 i(.İI 
Jine gelince, bu da. ~ot1Jf1~ eetiii' 
ei ve iman hny:ıtın:nlık 111p0b11 de f' 
hu dereceHe fetlokırr ılık il' 

d "tiınntSJ 
'?le son <lerece e 1 fl I' 
d ' . . ·ıı tfııt9 .. , er. 111111• b .. 

Diğer tnraftorı. :~~ıt o1"1~1' ~r 
ılotmaclan kanser h ( l,ir idd•~.,s 

nu biluiğine göre. ''~sadiY~ h tfbl' 
1Z1lnmış görünmek ~-ınııvrıılı~d·tl 
'etmesi ihtimali de. ıtı ' 1f adet1 1 

tinden bir nıUlilıd9nın 
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GENÇ MEKTEPLiLERE: 

Bu mcvzim si.der için çok tehlikeli
dir. Boğ.ız ağrılau hep bu mevsimde 
başlar. Ufak lıh· ı.oğuk alma sizin ba
demciklerinizi ş!;lirt"bilir. Buna karşı 

mektebe giclerk~n :ı:r kutu 

Pastil Midat 
alınız ve cebinivleı. eksik etmeyiniz. 
Tıpkı ~eker gilrnfa. Kolayca sakız ve 
ıiklet gi1Ji yiyehılirr:n:z. 

İsmini unutnıavmız PASTİL MIDAT 

ZAYi 
Oğlum Nejatla Belediyeden almak

ta olduğumuz maaşa ait cüzdanımızı 
zayi ettim. HükmU yoktur. 

Y eniköy Belediye heyeti fen niyesi 
k.'-!iplcrinden Hüıeyin Affan kan

aı Nazire 
(V. P. 2121) 

- Birinci smıf Operatör 

IUrA .CFER TA YV AR 
Umumi cerrahi Vt! sinir, dimağ 

Estetik cerrahisi mUtehassııı 
Pariı T rp F akültcıi S. Asistanı 
Erkek kadın amelıyatları, dimağ 

~atetik "YUı.. meme, karın bu
ruşukJukları.. Nisaiye ve doğum 

mUtehaas1sı 

Muayene: Sabııhhuı M er~ c nen 
5 ten 8 e kadar lJ U 

öğleden wnra Ucret lidir 

Heyoğlu, l'armakkapı, Rumeli Han 1 
- No. 1 Telef on~ 44086 eam 

iLAN 
937 / 197 Tereke. 
Su~tancıhmet 5 inci Sulh Hukuk Ha

kimliğinden: 
(Ağa zade) Mehmet Bekire ait olup 

Osmanlı B:ınkasına bırakılmış olan ve 
halen büytik yeni handa 13 numaralı 
odada mahfuz bulunan 22 balye tütün
ler mumaileyhin ölümü ve Bankanın 
talebi hasebiyle 28-12-937 Sah saat 
10 da mahallinde açık arttırma ile sa
tılacağı ilan olunur. 

(V. P. 2119) 

DOKTO~ 
Necaettln Atasagun 
Her gUn sabahları •eku buçuğö 

ak~amla rı ı 7 <len 20 ye kadar 1.ale 
li tayvııre apdı tm&nlan ikıııcı dai•t 

ı 7 numa:::ada tıaı;talarını kabul cdeı. 

Cumartesı giınleri 14 den 20 ye ka 

dar hıuıtalarını rarası ı Kıırur., Ha 

ber okuyuc:ularını dakupon muka · 

btlinde mua>'ene cdct T< !el : 23~5:J -

, Vev~e~ .De/'!rr.yolları ~v~:'0~i'!'=o·nıar;,i ~şl~tme . 
·. · .~;·· ,)./Vr:nqm~ :idarfls( _;ıa.~.ları . · . . . . ·. 

Muhammen bedeli 4914 lira olan Ankara gar binası içindeki kalorifer 
radyatörleri için 42 adet Bronz radyatör kafesinin imali ve yerlerine takılması işi 

ı O - ı - 938 Pazartesi günü saat 10,30 da Haydarpa~ada gar binasr içindeki 
satınalma Komisyonu tarafından açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

Bu.işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 368 lira 55 kuruş
luk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona 
mUracaatlan lazımdır. 

Bu İ§e ait şartnameler Haydal"'paşa da gar binası i~indeki satınalma komis-
yonu tarafrndıin parasız olarak dağıtılmakta.dır. (8505) 

20000 lira muhammen bedelli ve ikinci eksiltmesi de feshedilen vagon ve 
lokomotif verenleri ile sair muhtelif kriko ve verenler 29-12-1937 Çarıamba 
günil saat 15.30 da pazarlıkla Ankarada İdare binasında sntmalınacakttr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikasını hamilen eksiltme günü yuka
rıda yazılı saate kadar Komisyon Reisliğine müracaat etmeleri lbımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpaşada Tesellüm ve 
sevk şefliğinde görülebilir. (8489) 

Yerli ve c1;nebi mala ait muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı iki grup 
malzeme 7-2-1938 Pazartesi günü saat 15.30 dan itibaren sıra ile ve kapalı 
zarf usuliyle Ankarada tdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek isteyenlerin teklif edilecek malın yerli veya ecnebi olduğuna 
göre hizalarında yazılr muvakkat teminat ile kanunun tayin etti~i vesikaları 
ve nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı giln saat 14.30 a kadar her 
grup için ayrı ı:arf halinde komisyon Reisliğine vermelerı 15.zımdır. 

Şartnameler 190 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde sa-
tılmaktadır. (8487) 

Yerli mala ait 
Muhammen Muvakkat 

bedel teminat 

Ecnebi mala ait 
Muluumnen Muvakkat 

bedel tenünat 
Grup raim Lira Lira Lira Lira 
ı 8 kalem kUçUk yol mal-

2 
zemesi. 
28 kalem muhtelif cins 
ve eb'atta bulon ve vi-
dalar. 70.138,21 

91.701,48 5.835,07 

4.759,16 38.716,84 2.903,16 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Metresine altmış il:uruş fiyat tahmin edilen vasıf ve örneğine uygun 
yüz ~lli bin metre yazlık kumaı 10-1-938 Pazartesi günü saat onda kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Buna ait şartname dört yüz elli kuruş karşılığında Komisyondan alma
bilet.:eği eksiltmesine girmek isteyenlerin (5750) liralık ilk teminat makbuz ve
ya Banka mektubunu ve şartnamede ya zıh diğer belgeleri muhtevi teklif mek
tuplarını belli gün ve saat dokuza kadar Komisyona verilmiş olmalan. 

(4619) (8496) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma KomiEıyonundan: 

1 - Bir kilosuna dört lira kıymet takdir edilen vasıflarına uygun (132) 
kilo zahma ve (36) kilo tartr kayışı 11- 1-1938 Salı günü saat onda pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız Komisyon dan alınabilecek bu eksiltmeye girmek 
isteyenlerin elli yedi lira doksan kuru~ luk teminat makbuzu ile belli glin ve sa-
atte Komisyona başvurmaları. (4645) (8498) 

,: ~. "' • ı. .... . " . . • . . - . 
.. . ''· iti' •. 1. . •. 

' . . ...... " . . t ~....... ' . . ;. ·: : ; .. " ; . 
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1938 
Matbuat Almanağı 

ÇIK1 /! 
Kütüphanenizin en güzel e&eridir. 

1937 yılının tllrihi, en me§hur muhaı·rirlerin makaleleri -Günd .. Jik, 
haftalık, aylık gazete ve mecmualarda isimlerini gördüğ~nüz bütün mu
hnrrir:erin resimleri, istatiıtikler - faydalı bilgiler. 

Fiyatı 50 Kuruştur 
................ llC:I ......... 

Hiitün kilapçılnrdan arnyınız 

Toptan ıab§ yeri: Istar.bul BASIN KURUMU - Tnkıim 

lıst~nbul lfomulan-ı B Haı ıc~ Asi;;, i 
1/tıla-1 

l lıgı .Yalınaıma ko- i alı Uiinlııı ı 
_ mitıgonundan: ı '* ,, HWmıu!'311. ~-~ 

l LAN 
U&!d5dar Sulh 2 nci Hulcuk Hnkim

Hüindeo: 
Osküdarda SeJimi Ali cf. mahaHeıin

de Silahtar bcllçesi Kür!<çÜ Mürr.in so
kak 10 No. lu evde ınkin Hiiscyin Sa-

İhale günü talibi çıkmayan Ekstan

siyn karyolası !le bir adet dolabının i: 

halesi pazarlıkla 7- İkincikanun- 938 

Cuma g·:.inü ıaat 15 de yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 1150 liradır. tik te-

minatı 87 liradır. 'Şartnamesi her g:.:n 

öğleden evvel Komisyonda görülebi

lir. İsteklilerin:n ilk tcmint makbuz ve
ya mektupları ile beraber 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 ürı;ü maddele-rinde ya
zılı vesikaları ile ihale günü vakti mu· 

ayyeııinde Fın ~ıklrda Knmuti'lnlrk Sa· 
trn"lml J{omiS\·onuna e-elmele-ri. 

(8521) 

535 M. Kal:m avadanlık malzemesi 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 30000 lira ilk te

minatı 2250 liradır. İhalesi 8- Şubat-

938 Salı günli saat 15 dedir. Şartna

mesi 150 kuru§& M. M. Vekaleti Sa-

trnalma Komisyonundan alınır. Eksilt

meye gireceklerin 2490 say:lr kanunun 

2, 3 üncü maddclerin:!e istenilen bel

gelerle birlikte teminat ve teklif mek

tuplarını ihale gUnli en geç bir saat 

evveline kadar Ankarada M M. Veka

leti Satınalma Komisyonuna verme-

leri. (665) (8479) 

. . 
ıme; 

Üs'~ü1arda Selami Ali cf. mahalle
sinde Külhan sokağında 10 No. lu ev
de oturan ve müzahereti adliyesi bu
lunan kannrz Manro taraf:ndan aleyhi
nize açılan teşebbtisatı sulhiyc davası
n·n cereyan etm!kte olan muhakeme
sinde: 

Yukarda yazılı adresi bırakıp git
tiğiniz ve ş'ır..diki ikametgahınızm da 
meçhul bulunduğu rrifüaşir tarafından 
davetiye zahrına yazılan me§ruhattan 
anlaşılmakla ilfmcn tebliğat icrasına 

karar verildiğinden muhakemen!n mu
allak bulundu~u 12-I-938 tarihine ' 
m:!sadif Çarş:ımba gilnü s:ıat 15 de 
Üsküdar Sulh İkinci Hukuk Mahke
mesin.de bulunmanız lüzumu ilan ve 
tebliğ olunur. 

. .. Allo Allo 
Bay cezacı siz misiniz? Hafla 
lardnnbcri çcktlJllm kabızlı

an karşı ta~viye ettiiğniz POR· 
GOJ.lNl dün akşam nldım: 
Dnrsnklarım teml:r.lendl ve kn· 
rın nArılarımdan eser kalma
dı; teşekkür ederim. Du fevkn
lftd :ı lenclll ve lçlmt kolay 
olen mOshil iltıcını herkese tav 
siye edeceğim Allahaısmnrla
dık. 

1 
Levazım limiı liği 1 

illin/arı 
..................... 

Ordu hastahanelerinde mUstahdem 
hemşireler için 900 çift lastik ayakka
bının pazarlığına istekli ~kmadığından 
yeniden 23-12-937 Perşembe gün•:i 
saat 15 de Tophanede İstanbul J..eva
zım imirliği Satmalına Komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
1836 lira, ilk teminatı 137 lira 70 ku
ruştur. Şartname ve numunesi Komis
yonda görülebilir. 1 teklilerin kanuni 
belgelerile belli saatte komisyona gel-
meleri. ... 

(331) 8442) 

Deniz Levaz11n sa
f ınalma komisyonu 

ilanları 
' - . . .. -· ... 

1 - Tahmin edilen bedeli (33718) 
lira (20) kuruş olan (331,840) kilo 
ekmek, 28- Birint.:ikanun• 1937 tanhine 
rastlayan Salı günü saat 14 de kapalr 
zarf usulile nlmmak Uzere münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat (2528) lira 
(87) kuruı olup, şartnamesi (169) 
kuruş mukabilinde komisyondan her 
gUn alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka
palı teklif mektuplarını en geç belli gün 
ve saatten bir saat evveline kadar Ka
sımpaşada bulunan Komisyon Başkan

lığına makbuz mukabilinde vermeleri. 
(3231) 

~ . " 
1 - Tahmin edilen bedeli (821) 

lira olan ( 12) kalem muhtelif cins ve 
miktarda yaş sebze, 6- İkincikanun-
1938 tarihine rastlayan Perşembe gü
nil saat l 1 de açık eksiltme usuliyle 
atınaı.:aktır. 

2 - İşbu l 2 kalem yaş sebzenin mu
vakk3t teminatı (61) lira ( 58) kuruş 
olup şartnamesi Komisyondan her gün 
parasız olarak alınabilir . 

3 İsteklilerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalarla birlikte ve bclll gün 
ve saatte Kasımpaşadn bulunan l{omis-
ynoa müracaatları. (8502) 

••• 
1 - Tahmin edilen bedeli 1500 lira 

olan (15000) kilo süt, 6- İkincikanun-

1938 tarihine rastlayan Perşembe günil 
saat 14 de a~ık eksiltme usuliyle alın
mak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat (112) lira 
(50) kuruştur. Şartnamesi Komisyon
dan hergün parasız olarak verilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayıl: kanun
da yazılı vesikalarla birlikte ve belli 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan 
Komisyona müracaatları. 

(8503) 



1 

12 - KURUN 22 BtRfNCtKANUN 19!'1ı 

HAZIMSIZSIK 
· Hayahn zevkinden insanı mahrum eder 

PERTEV Karbonat komprimeleri 
Çok tcnıiz bi - Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mÜ§külit 

göz önünde tutularak yapılrruıtır. 

HER ECZANEDE SATILIR. 

Mevduat için elv.erişli şartlar 
Para plasmanı için öğütle~ 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıkhr 
..:.-.. z. 

Çocuk Esirgeme kurumu 
Genel MerkezQnden: 

• 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder.ı 

--------R UR V !va abone olu-
Kurumumuz Anlmrada. Keçiörendeki Analrucağı müessesesine ilaveten nuz ve abone ediniz Kı· ra l ık odalar yüz yataklı bir çocuk pavyonu in5asına karar vermiş ve pavıyonun projesini 

müsabakaya koymuştur. Projeleri muvafık görülenlerden birinci ve ikinciye ----------
eem'an 500 lira milkfı.fat verilecektir. Müsabakaya girmek istiyenler kuru-
mun muhasebe direktörlüğünden izahat istiyebilirler. (8418) 

Çünkü ASPiRiN seneFerdenberi 

her türlü soğukalgınfıklarına ve ağ

rılara karşı fesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin of mak için 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

MeB:ttt;e~DDDeırea ÇcctYJk veıaoeırn-
17'lle, OklYIU DDırektörDerıne 
Mektep kitaplarınızı almadan .... bir kere e•ki tanıdığınız. 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, Liıe, Yükıek ve Meslek ••. Her okulun, heı 
anılı için, her dilden, her türlü maaril nqriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirsiniz. 

Raıtgcle yerden almanın ıonuntla yanılma, yorulma, va· 
kit kaybetme olabilir, üzülebilirıi niz. 

lhtiıaıa her yerde kıymet vermeli: (VAKiT KiTABEVi) 
de mektep kitapçılığında ihtisas haz.anmıştır. l 

Kitap üzerine gelecek her ıorguya karşılık verilir. 
ADRES: İstanbul. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt- İstanbul. Posta kutusu: 46. 

Sahibi: ASIM US 
Neıriyat mUdilrü Refik A. Sevengil 

Ankara caddeainde Orhan Bey hanında yazıhane ve muayenehat'e, 
uapılmağa dverişli kiralık odalar vardır. Gazetemi% idaresine müracaat. 


