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Ruzveltin gittikçe 
endişesi artıyor! 

Bunun için y eni }ıarp gemileri 
. yapılmasına k arar verdi 

Otobüs 
nıeseıesi 

Istanhulda otobüsleri 

belediye işletmeğe haş

ladığı zaman alınması 
lazını tedbirleı vaı aıı. 

İstanbul otobüs işleri etra(ında cJe
Yamlı ne,riyat oluyor. Hu neşriyat da
lıa ziyade :.ahj ınenf aatlere matuf şi
kayetlerdir. Bn tiirlii şikayetlerin he· 
lediyeye teallfık eden kı unlarını Da
lıiliye Vekaleti mlifettiş1eri tetkik t't· 
ınektedir; belediye lıaricinde olan <'İ
hctlerinide tabii olarak açılan da\'alar 
üzerine cumhuriyet mahkemelerin· 
den geçecektir. Fakat hu otobüs mese
lesinin bir de prensip tarafı var. 

B. Rılzvtlt 
Vatnigton 29 (A. A.) - B. Ruzvelt 

meclis bütçe komisyonu reisi B. Taylo
ra eönderdıği mektupta ezcümle diyor 
ki: . 
. "Sonbaharda deniz bütçesinin ihza -
rındanbeti dünya hidiıeleri bize ıtittik 
çc artan Lir endi§C vermi§tir. 

• 

Romanyadaki yeni kabine 
Avrupayı heyecana verdi 
Berl i n ve Roma memnun 
Fransa merak ve indişede 

Yeni hariciye Nazırı bulunduğu beyanatta diyörki 
Romanyanın eski teahhütlerine riayet o:unacak 

Bükre~, 29 (A.A.) - Ha,·as A
jansının muhabirinden: 

Yeni hükumet 390 mebusluktan 
ancak 40 kadar ınf'buslnk elde edebil· 
miştir. 

Goga bilhaıısa enerji sahibi bir zat 
olarak tanınmaktadır. Bazı mahfeller 
onun riyasetinde yeniden yapılacak 
intihabatın ra!iist milli hıristiyan hü· 
kiımetine ekseriyeti temin edeceğini 
zannetmektedirler. 

Hükıimetin, demir muhafızların, 
milli köylü partisinin ve belki de li
berallerin §İddetli muhalefetine ka11ı 
koyması lazım gelecektir. 

Dahili siya!!ctte hükömct ~üpliesiz 
otoriter hir program tathik etmeğe 
lC§ebhüs edecektir. Umumi hizmet· 
}erle ticari Ye sınai miiessceelere rnuh· 
telif etnik elemanları bir nishet 

Tatarctıko Goga 

dahilinde alacak '\'e bazı endüstrileri 
miJlileştirecektir. 

Harici siyasette, hükumet lıer hal
de hidayette Romanyanm şimdiye ka· 
dar takip ettiği siyasetten ayrılmıya
caktır • . 

Bir hüloimet membamdan bildiril· 

eliğine göre, hükumet, yeni meclis da
ğxJ chktnn sonra yeniden intihabata 
hnshyacaktır. 

Goga, 1881 de Tran~ilvnnya Ma· 
cari:ıtnnda iken Sihiu•da c1oğmu§tur. 
Honıanya lelıincle geniş bir propa
,;anda yapmış, sonra harp csna.mda 
Hoınanyanın itilftfı müsellese ihiha
kı için uğraşnn~tır. 

Bcrlin Ve Roma Memnun 
Derlin, 29 (A.A.) - Ha,·as ;\jan· 

sı muhabirinden: 

Romanyada Goga kahinesiniu te
şekkülü, son derece miüıim bir siyasi 
unsur adcledilmektedir. Burada bu 
teşekkül müsait surette karşılanmı • 
tır. Alman gazeteleri, yeni Rum<'n 
lıüki'ııneti ile nasyonal - sosyalizm a-

(Sonıı sa 4 Sü 5 ) 

İstanhulcla otobüs işletmek i~i bir 
imtiyaz olarak devlet taraf mdan bele
diyeye verilmiştir. Betediye ele bu 
hakkına istinat ederek muhtelif ı:.cmt· 
ler arasıncla ka~ar otobüs i§letilehile
ceğini tayin etmi:. buralarda otobüs ' 
iıletmeği talimatname imle tayin etti
ği fartlnrla muhtelif kimsel~re ver· 
tnİftir. f~ıe Dahiliye Vekaleti müfet· 
LiJerinin ~imcli tetkik etmekte olduk.· 
1•P.t nokta: otnhnc i lctmek mll!aadesi 
ıılnıak için belediyeye mfiracaat eden
~ere kar§ı me~cut talimat ahkimına 
aykırı munmeleler yapılıp yapılmadı
i;r, işin 'çınde kc) fi birtakım haksız
lıklar bulunup bulunmadığı noktasr 
dır. 

Kanunuesasi mucibince, reiaicum -
hur ordu ve donanmanın ba§kuman -
danıdır ve buna binaen de milli menfa-

atlerin müdafaası bilhasaa vazifesidir. Pa rı·sıe grev var·' 
Artan t.ndiıemden bah&ederken, mu-

ayyen hiç bir millete veya Amerikay& 
iki analı 

~~~=~en hiç bir tdıdfde telmih ÇOCU k Tüneller, otobüsier işlemiyor 
Vaka şuclurki, aünyada umumiyet . Hllkdmet derhal sıkı tetblrlere başvurdu. 

itibarile milletlerin ıilihlan artmakta- Davasında karar G dır. Bu cc"ryanın durdurulması ve silah r eV yap&Dl&rlD işlerinde BSker k Ull808C8k 
lann azaltılmasına çalıııtması için müm •ı • Parla 29 (A. A.) - Nakliyat mües-
kün olan bütün gayretleri aarfettirn. VeTl emıgor aeselerindeki grev umumileşmiştir. Tü-

Ancak şnnu da kabul etmek lazım- Bununla ·bt·raber vakıalar bir hakikat - nel ve ot?büsler işlemiyor. Havaguı, 
dır ki hcle<lh-cnin bir imtiyaz olarak tir ve Amerika bunl:m tanımağa m:c - elektrik ve su servisleri de sıhhat ve 
1ıniz olduğu ~tobiis i~letm~ hakkının burdur. Kongrenin önümüzdeki içtima mniyet servisleri gibi temin edilmekte-
açık hir artırma, yalıut eksiltme e a· devresinde yeni gemiler inşası için mu dir. Çöplerin kaldırılması henüz temin 
61Da istinat ettirilmeksizin sayıları azıam tahsisat istemckliğim imkanları edilememiştir. 
rnalulut kim el ere 'erilmesini, i~in mevcut oMuğundan bütçe komisyonu - Hiçbir hadise kaydedilmemiştir. 
içinde en küçiik bir haksızlık, bir uy- nu lütfen haberdar ediniz:,, Baıvek.il ne diyor ? 
gunsuzluk bulunrna!!a dahi {?ene ~ika· Vaşingtof! 29 (A. A. ) _ Rö}'ter Paris 29 (A. A.) - Başvekil B. Ccha 
)'etleri mucip olurdu. ' bild!riyor: utamps, gazeteciler tarafından sorulan 

Kaldı ki İstanhulda otobüs işi er- B. Ruı:velt, dünkü gazeteciler mü - suallere C\!vaben §U beyanatta bulun -
reç zaruri olarak belediyenin dnğm· lakatrnda, kongreye yeni harp gemileri muştur: 
dan <loğruya kendi eliyle i~letıne~e in~smı tavsiye etmesi mümkün bu - - Amm~ hizmetleri grevinin ihtlas 

:.- Dört ııenedenbcri muhtelif safhalar t · ld ~ · "ddid' r k ltıccbur olacn~ı vazifelerdendir. Zi- lunduğunu teyit etrniftir. e InlJ o ugu vazıyet, cı ır, a at, 
ta Celil Bayar kabine i i~ programın· geçiren iki analı Nermin socuk davası- hükumet, çok büyük bir pddtele bu 
da, şehrin imarına yardnn eytemek Me mteket dış ına na dun yine beımci hukuk mahkeme - vaziyete karıı koymağa azmetmiştir. 
Uıere kara ve ıleni7. nakliye va~ıtala- sinde devam olurunu~tur. Herhalde milletin hayatı için elzem o -
tınr fstanlml belediyesine imtiyaz Rll-meler lne Geçenlerde de yazdığınız gibi, davacı lan hizmetlerin inkıtaa uğrama&ı kabul 

t
\"
1
.erm. ıek yoluna gidiJcr:eğini bildirmiş- •ı z•ı n verı•ıecek K.Szım İlhan Ve dava edilen muhallebi- edilemez.,. 

0 

ci Ali ve kansı Fatma Nezahetin tıbbı Şehir j~Jerinde atker kullanacaklar 

. , Demek ki hugü~ f tanhnl belediye·! me' m'ur· la'r adlice kanlan muayene edilmiı, Fatma Paris 29 (A. A.) - B. Daladiemin 
Btnin elindeki Üskiiılar • Kadıküv ' · ilhanın B kan gurubuna Ali ve karısı- bu sabah nazırlar arasında aktedilmiş 
tramvayından başka hütün İstanln;ı Lagıha mecliste kabul nın df. Akan gurubuna dahil olduğu olan konferansta hazır bulunması key~ 

Grcıı ha/ilanda beyanatta bulunan 
Fransız Bcı§vckili B. Şown 

ltıınn ayları ile Akav , ıınndarı q• di- ve Nemünin de A kin gurubundan bu· fiyeti, ldiğer taraftan B. Dornoyun Pa -
, ASIM us ' edildi lunmaaııu göre, Ali ve kansından ooğ ria mmtak28I kumandanı general Bou- ker kullanmak usulüne müracaat ede -

(Sonu Sa. 4 Sil. 3) . (Ymıı 4, ü~ü sa~da) ' (Sonu Sa • ..f 84. 5) ret ile görütme&, lmme hizmeti ajan - demet eder görünmektedir.,, 

tarının vazifelerini Ha etmemelerinden 
mütevellit vaziyete karşı koymaü üze
re hükumetin amme hizmetlerinde <.s-

...__ ____________ ;__~--------------------------------------~---------=--:------------~----------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------~ 

a ç 
tııı""''llıaw..,.......,....•....,."''''ı«tılı"""''"'"" ... '"'•••""'4Wil'•ıcıw,,..,........,...nı1:m11ıııııe11111ı•11 ıı:ıı111ııın:ıı:111ııııı1::111:ııı11111111ııH15111mııını1:111ı:ın11tın:"'""'""'"'"""""""''"""'"-'""""""'"""'"''""""'''""""""""'"""'"'"-"••ıı:::ıııı:ı:ııı:ıınııı1:11::ıııı:ııı uı:ı:ııı:11•ı:ııcııııı 1511:ıın:ıt111111ııııe11ıuıı•Uııııı:ı ri 

Senenin en bUyUk ıç,lmal romanı Edebiyahmızda henUz lşlenmemi9 bir mevzu V üzde yüz yerli bir roman ~ 

Büyiikv~~!~~;y~~<cyan• •5!~!!uride< A liye i ayeleri -o M NOFL R 
ıurupundan Macar romancısı Bu sahayı pek yakmd:n bir iÖrilıl~ canlı bir tarzda or- Birçok mütlliflerin vadettikleri halde C:okunmak cesareti-

B · d bu ·· kil ·ı b'" ·· k h ni bulamadı.klan ve Balkanlann ihtilll irinde yaıuayan kaaa-u eaenn e, gun neııı, utun aı ı, eyecanı \'e tıııya koyan enteresan bir seri.. Yepyer.5 tarzda ba%Irlanan ~ ır-
ıztırabı ile anlatıhyor. balanna ait canlı bir tahlili 

bu ed~bi hi~elerde, tahlil ve hareket, casip bir anlatıı, 
En yeni uslupla yazılmıt oian "ASRIN ÇOCUKLARI,, Bir komiteci tipi, yakmda !ki yi\z senelik 'bir aı1enin kin 

\ ayni samanda yeni edebiyat nevini en iyi tıınıtacak bir eaerdir bUyUk bir mevzu orijinaliği bul:ıcalmnıı:. ve seygi ile dolu karakteristik hayatı. ı 

L.._ Çevinm? Vahdet G ü lte k in. Yazan: Me h med Selim Ya1an: Kenan HulQsi ~ 
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2 - KURUN so BtRtNCtKANUN 1937 

Romanyada siyasi 
değişiklik 

irlandanın ingiltereye sorm 
dan italyaya elçi g·öndermes 

Yeni kabineyi teşkil eden B. İngiliz Efkarını sinirlendirdi 

Goga kimdir? 
İtalyanın İrland:ulaki konıoloaluğu 

nu orı.a cl!:ı]ik mevkiine çıkartmıı olma 
ıı dolayisiyle, Jrlanda da, halyaya orta 

bir elçi ıondennek tqebbüıüne girmiı 
lir. l>u Ja ingilteı-e için hota gibneve • 
cek bır va2iyet hası l etti. 

Ayın yirmisinde yapılan mebus in· 
tihaplarına hükumeti idare eden libe
ral partisi, Voyvod ve profesör Yorga 
ile birlik olarak i§tirak ettiği hal.de 
ekseriyeti yine alamadı. Bu koalisyonu 
387 mebusluktan ancak 154 kişiyi 

intihap ettirebildi. 1933 senesinde yapı
lan mebus intihaplannda 2,919,793 rey 
den 1,518,864 reyi Tataresco'nun libe
ral partisi kazanarak parlamentoya 300 
mebus sokmağa muvaffak olmuıtu. Bu 
defaki intihapla.r da ise 2,753,416 rey
den yalnız 971.000 ni, Tatarcsco, Voy
vod ve profesör Yorga koalisyonu 
almağa muvaffak olabilmiıtir. 

Hükumet bütün reylerden yüzde 
38.2 sini almıı ve bunun için istifa et
mek mecburiyeti kal"§ısında kalmıştır. 

Bu intihaplarda nasyonal Saranist 
(Çiftçi) partisi, eski hariciye nazın 
Titülesco'nun da sureti mahsusada Av
nıpadan Romanyaya dönerek yar • 
dım etmesi sayesinde 88 mebus çıkar· 
mıfbr. Aldığı reylerin adedi566.852 o
lup eski parlamentoda 40 mebusu var
dı. Tataresco'nun ekalliyette kalma
smda, Saranistlerle Titülesto'nun çok 
büylk tesiri olmuştur. Tataresco'nun 
liberal partisi ile çiftçi partisi arasın
daki ebedi anlaımamazlık faşistlerin 

ekmeğine yağ sürmü~tür. Evvelce "De
mir muhafızlar., namı altında vatani 
bir teıekkUl iken. Başvekil Duka'yı öl· 
dilren ve İspanyaya Romanyadan gö· 
nüllil gönderen müfrit faşistlerin teşki
JAtı hükOmet tarafmdan kanun harici 
addedilmiıti. Bu teşkilat mensupları 

yeni kurdukları "Her JCY vatan için,, 
partisi ile intihaplara iştirak etmişler
dir. Eski zabitlerden yı:izbaşr Kordel· 
yu Kordiyano'nun liderliği altında bu
lunan bu parti son intihaplarda bU
yük bir muvaffalciyet kazanmıştır. 430 
bin rey toplayan bu mUfrit fqistler, 
70 mebusluk almrşlardır. 

Partamenterizm relimine aleyhtar o
an parti mensuplnnnm kazandığı bu mu 
vaffakiyet Romanyada Sağcıların kuv· 
vetl ndiklerini göstermiştir, ki Oktav
yan Goga'yı Baıvekil yapan da, bu 
haki atin intihaplarda ortaya çıkması· 
dır. Nahyonal Hıristiyan partisinin li
deri olan Goga, son lntihaplarda yal· 
nız 35 mebusluk yeri almıştır. Buna 
rağmen, kral tarafından Başvekalete 
getirilmesi, Romanyada demokrasiyi 
müdafaa eden liberal ve Saranlstlerle, 
Kordelyonun temsil ettiği müfrit fa
fistler arasınc'~ 'd gerginliğin Romanya 

namına fena L.r şeli:il almasınm annne 
&eçmek içindir. Goga, kral Karol hu
surundaki nutkunda memleketi mes
rutt rejim ile idare edeceğini ıöylemL 
tir. Fa!ist olmakla beraber, Goga. Kor· 
diyonua gibi mUfrit değildir. Yeni par
Jlmento intihaptan yapılırken Goga
nm diğer kUçilk ve bilyük Sağcı par· 
tilerle kuvalisyon yapması ve ekseri· 
yeti bu suretle elde etmeğe çalışması 

muhtemeldir. 
'Dataresco, laala istifasını verirken, 

Kostantin Bratyano'nun ba§vekalcti 
altında bir bbine kurulmasını devlet 
reisine tavstye etmiştir. Halbuki, son 
intihaplarda Braty.ıno partisi yalnız 16 
mebus intihap edebilmiştir. Evvelce 
Tataresco'nun da içinde bulunduğu ve 
bilihara ikiye ayrılan liberal partisi, 
bir tmmı Bratyano'nun, diğer bir kıı
tnı da Tatare-;o'nun liderliği altında 
iki parti olmu!tur. Tatareır.o'nun hU· 
kdmetl elinde tutabilmesi ve rarlSmen· 
toda ekseriyeti temin edebilmesi için 
"Çı!tçl,, Saranlıt partisi ile mutabık 
kalmHı lbtmdı. Fakat, Sa.raniıt parti· 
ti ti.deri Manlyu b6yte blr teklif ı kat
lyetle reddctmlttlr. Bu vaziyet kartı· 
fmda Tatareıco'nun yapacıtı ıcy, iı· 
tlfa etmekti, ve nitekim lıtifa da et· 

mtıtlr. 
Ooıa kıbtneıinin çok bilyük mUı • 

kllltla kartılaıacağı muhakkaktır. ÇUn
•a, nt, mUErit Salcı Kordelyo taraf -
tarlan ile uıJaşabllmeıi, ve par11men· 
toc!ıM reylerlnden lltifı etmesi kolay
dır, ne de, demokrasi ve bili kaydl ıart 
Franu llyateti g(ltmek lıteyen Sata
nlatterle it birlill yapabilmeal kabildir. 

Gop, evveldenberl Romanyanm 

Rusya dostluğu yapmasına karııdır. 
Fakat, hem Fransa, hem de Almanyayı 
darıltmamak istemektedir. Yapaı.:ağı 

intihaplarda Sağcı cereyanlara meyda
nı boş bırakacağı için müfrit faşistle
rin, daha fazla rey almaları mümkün 
olacaktır. Binaenaleyh, Romen kom
ıularımız siyasi bir istihale devri ya
şamaktadır. 

Harici siyaset, ve dahili idare siste
mi üzerindeki düıün•.:elerinde tam ma
nasiyle, Sol ve Sağcı olarak ikiye ayrı
lan .dostlarımızın memlekette bir gün 
evvel sükuna kavuımaları temenni o
lunur. 

Mahmul Necmeddin Deliorman 

Loitcorc'un 
Altın dtlgtlntl 

Yatlı kan koca· 
lar evlenmelerinin 
25 inci yılında "gil· 
milt düğlinlerini ", 

• 5 o nti yılmda da 
"Altm düğ\lnlerini,. 
kutlarlar. 

Loit Corc da 
bugünlerde altın dü 
ğününü kutlayor
muı. Bu münase
betle, bugün 74 ya-

Loit Corc §ında olan eski İn-
giliz ba§vekili kendisini bili genç ve 
dinç hissetmekte olduğunu söyleyor. 

Loit Corc, ihtiyar olmasına rağmen, 

yine gençliğindeki gibi çalışır. Sabah· 

lan saat 6 da kalkar, 7 de çalı§ma ma

sasına oturur ve bir iki saat çalııır. 

Sonra yürtiyüşe çıkar ve on kilometre 

kadar yol yürilr. Öğleden aoıua da bir 

iki saat çalışır ve golf gibi bazı spor

lar yapar. Gece .de saat 10 da yatar. 

İngiliz siyasisi bugün, umum! harp 

üzerindeki eserinin son cildini tamam

lamakla me§guldilr. Geçen giln Alman 

generali Ludendorf'un öldüğünü haber 
ahrl.:a, §Öyle demi§: 

- Zavallı sevgili Ludendorf öldü 

ha! Çok acıdım. Kendime de çok acı· 

yorum. Şimdiye kadar hakkında yaz· 

dıklannı tashih etmedim ve b:itün hal 

siygalannı maziye çevirmem lizımge
lecek ..... 

Kaymakamlıklaıda 
yapılacak nakiller 
Ankara, 29 (Telefonla) - Dahiliye 

V ekfıleti memurin encümeni bugün bir 
toplantı yapmıştır. 

Encümenin verdiği kararlara göre, 

staj müddetlerini ikmal eden maiyet me
murları ile açık kaymakamlıklara yapıla
cak tayin listeleri hazırlanacak ve kay
makamlar arasında bazı nakiller yapıla
caktır. 

"Manchester Gynardian,. &azetesi bu 
huıusta diyor ki: 

"'Irlanda, italyay~ bir orta elçi gön
dermeğe .l;4rar venli. Bu hal İtalyanın 
Habeş imparatorluğunu tanımak de • 
mektir. Gtçen terrunuzda İtalya, İrlan 
da serbest devlet:nin merkezi olan Dub 
lindieki konsolosluğunu orta elçilik pa
yesine çıkarmıştı. Böyle bir teşebbüs, 

besbelli ki dostluk ve itibar eseriydi. 
İrlanda da, bu komplimana de,.hal 

mukabele etme karzuaunu gösterdi. 
Gerçi bir çok bakımdan tenkit edil • 

miıse de, İrlanda devlet ricalinin bu 
tarzda hareket etmekte hakkı oldıığu
nu takdir edebiliriz. Tenkit cldilen ta· 
raflardan biri §Udur: 

İrlanda İtalayaya elçi gönderirken 
İngiltere hilkumetine danıtznamıı ve 
sonradan da resmen nıalumattar etme
miştir. Gerçi bundan bir mesele çık -
mazsa da. hcrhaJ:le tccasüfe §ayan bir 

vaziyettir. 
Gerçi İrlanda bükfuneti, Habe§iıta· 

nın italyaya ilhakını benli% "Huku
kan,, tanımamış olduğunu taarih edi • 
yor. 

Fakat, bugünkü hareket tarzı, frlan· 
da siyasetin<ie nıüliha.ıaya değer bir de 
ğişiklik göstermektedir. 

Bu hareket, ttalyaya kaIJı zecri ted· 
birler almış olan ve zecri tCdbirler kalk 

drktan ıonra da 1talyanm hareke· 
tini hala tasvip etmeyen devletlerin 
hareketine uymuyor. Bundan ba2ka, 
İngiltere dominyonununun harici işler 
etrafında müştereken tuttukları yola da 
hi aylan dliımektrdir, 

lrlandarun yeni kanunuesuisi ve 
yeni ismi 

Duolin 19 (A. A.) - trlanlda serbest 
devletinin yeni kanunuesa.siai bugün ic 
rüz ettirmektedir. 

Bugünden itibaren Irlandanın resmt 
ismi, bugüne kadar olduğu gibi ''İrlan
da serbe~t devleti,, değil, fakat sadece 
eski iamiııi teıkil cyliyen "Eire,, yani 
"İrlanda ,, dır. 

Bu Eire ismi, bütün trlandanm blr
letmeal isteğini sembolik ıurette teba· 
rüzettirmektedi r. 

Kanunuesul, bir mebusan ve bir•· 
rınrn bir tecavüze uğraması hariç ol • 
mali il.zere her tUrlil ahvalde harp na • 
runr, İrlanda parlementoaunun karan· 
na ballı bulundurmaktadır. 

lrlandanın 1ekil itibariyle bUkGmda
rı olan Ingiltere kralının ismi, yeni ka
nunuesa,ide bir kere bile geçmemekte 
dir. Bununla beraber, lngiltre Kralı, tr 
landayı yabancı mcmJeketlerde temsil 
ettirmek hc.kkma maliktir. 

Yeni kanunuesasi mucibince, yekli 
ıene için bir İrlanda reisi seçilecektir. 

Bu rei ıin hukuku, reisicumhur hu • 
kukudur. HükOmct otoritesi aynca bir 
baıvekil tl'rafından icra olunacaktır. 

Kanunuesasi, bi rmebuaan ve bir •· 
yan meclisinden milrekkep lbir parla • 
mcnto kurulmasmı d:: amirdir. 

- Nrm1• An1nmndım~ ilan, fıurnda nı j - Amnnrn. Ct'>r.11klar: bu, bir n111cl:tl l 
mı uopıuorunı? Ol·11ı111usu ı..auıkla qertt:t• Son bir au lçerlllntle tam 12 kilo aımııııl 
~ime bal&u girdim del 

1 

ESRARENGiZ BiR KALE 
ŞEKLiNDEKi BANKA VE 
MODORO -. 

İktısatla siyase
tin el ele yilrildil· 
ğü bu günlerde Av 
rupayr ıiyast me
seleler kadar iktıaa
di meseleler de a
l!kadar ediyor: Bir 
yandan Londrada, 
Orta Avrupada ıl
yaat temaslar yapı
lırken, bir yandan 
da Londra • Parla 

lngiltere Bank ve Vaıington ara-
a11 Müdürü amda iktısadt garUt 

Narman meler oluyor. 
Bu itibarla, mllietlerin bulnelen 

ikiı1.:i bir hariciye nanrlıft veya bat
vekaleti vaziyetinde. Maliyeleri idare e
denlere de bilyilk bir ıiyul naza.rl. 
le bakılıyor. 

Bunlar arasında İngiltere mı11t ban
kasının mildilril Uzerinde durulacak 
adamdır. Montago Norman ismindeki 
bu zat Londrarun en esrarengiz bir 
çehresi sayılır. Ona bu mahiyeti ve
ren, bilhassa, bankanm esrarengiz l>ir 
kale teklinde olmasıdır. Hakikaten du· 
vartan tunç ve çelik olan İngiltere ban
kası krallığın belki en bUyilk kaleıidir. 

Banka 1694 senesinde bir f skoçyah 
tarafından tesis edilmişti. Husust bir 
m:ie11ese olan bu bankaya, !tibart çek· 
mek için, "İngiltere,, kelimesini ilave 
eden acfam belki bir giln burasının dev
let bankası olacağını dU~Unmemi~ti. 

''Çelik ve tunç duvarlı esrarengiz 
kale,, büyilk bir muhafaza altnıdadır. 
Faktt bu ihtiyat tedbirlerinin en ba· 
şında gelen bir §ey vardn: 

Bankada çalr§an bütiln memurlar, 
sabahlan iceri girerken ve akpmlan 
dıpn çıkarken, gayet hassas bir terazi 
ile tartılırlar... Bundan baıka, banka
nın etrafını askerler bekler. 

İngiltere devlet bankası o ktdar e
-nin olarak tanınmı§trr ki, İngilizlerin 
dillerinde ıu tabir daima kullanılır: 
"İngiltere bankası gibi emniyette!,, 

ERKEKLERE • 
BEY AZ ~IMOKINC! 

Her zaman kadın modası detiıecek 
değil ya 1 Bu sene erkek modası da 
değişti: 

Pariste bir terzi erkeklere bir )>eyaz 
smokinğ modası çıkarmı,trr. Bu moda 
henilz rağbet bulmuş değil. ÇUnkü, a
srrlardanbcri aşağı yukan ayni tekil· 
de giyinmeğe alışmış olan erkekler bir 
denbir~ siyahtan bevaza dönemiyorlar! 

Anlattıklarına göre, böyle beyaz bir 
ımokinğ ile bir baloya giden oldukça 
meşhur bir aanatkAnn baıına bir vaka 
gelmtJ. 

Baloda, dansa kaldırmak istediği ka-
dına bakan artist kadının ıu hitabına 
maruz kalmıı: 

- Ne bakıyorsun <Syle, ganon? git 

itini gör! 
Arkumdaki bu beyaz ımokinğ ile 

kendisini garsona benzetmekte kadını 
haklı bulan adam, hiç sesini çıkarmamış 
ve cltmit bu garson i)n)llğUnU çıkara· 
rak siyah bir smokini ıiylp gelmif ... 

Bundan sonra erkeklerin pek beyaz 
ımokinie heves etmlyeceklerl anlatı 
lıyC>r •• 
ADAM iLK KARISINI 
BOŞAMIŞl 

İlle erkek olarak Adem, ilk kadın ola
rak ta Havva tanınıhr, deın mi? Hayır. 
Bir Fransız muharriri (Mark Şadurn) 
eski din kitaplarını karııtırmıı ve o
radaki bir efsaneden, bUnun doiru ol· 
madığını çıkarmı9tır. 

Bu efsaneye göre, Allaıh Havvadan 
evvel bir kadın daha yaratnv!tır. Bu 
kadının i&mi Lilitdir. Ve ilk erkek ıibi 
o da balçık çamurundan yırıtılmııtır. 

Adem ilk olarak Lilit'le evleniyor. 
Fakat kendisi gibi topraktan yaratıl
mıt olan • yani kendisiyle müsavi bu
lunan • bu kadmla ıeçinememif, en ao 

nunda Allaha fikl>:et ederek. ~-

ma karan almıştır. 
Lilit }.demden ~anı11.:a cehenne 

min alevleri içinde yanıp kaybolu 
Allah da Ademe yeni bir kadm yara 
yor. Fakat, bu seferki kadın • Ha 
Ademin kaburga kemiğinden halk 
liyor. Bundan sonra da, Ademle ye 
kansı hO§Ça geçiniyorlar. 

İsveçlilerin efsanesinde bir LOsl • 
göre, dünyada yaratılmıı iUı: ka 
minde bir kadın vardır ve bu efıwı 
Havva değil, LUsidir. Bu LUıi'ntn 
lit olduğu ve efsanenin İsveçte yap 
fı halde diğer insanlar tarafından u 
tpldpğp anlaşılıyor. 

1938 
Mat buat 
Almanağı 

ÇIKTI! 
Kütüphaneni~in en &üzel eaericlİI'• 
1937 yıhnm tarihi, en meıhur 

harrirlerin makaleleri - Gün 
haftalık, aylık gazete ve mecmuala 
iıimlerini aördüiünüz bütün -•haftlll"'I 

lerin reıimleri, iıtatiıtikler,, - faydalı 
bilgiler. 

Fiyatı 50 K uru•t&J 
Biltüu ıutapçııarda arayınız 

Toptan Mbf yeri: htanbal BASIH 
KURU!dU -Taksim. 

Bayan köşesi 

Sade ve tık hir ev eJbiaeıL Onü kO' 
takla kavuıturulur; kollar bol~ 
Düz renkli kumaıtan yahut Çl 

yünlülerden yapılır. 
Haftada bir kar a eabz• 

gUnU yapın 
Zayıflamak için bir ııcta uull ...., 

etmiyoraanız bile, ıebzeye ~ 
bü)oüık bir yer nrmek Jizımda". 

Bunun için. meaeli, hiç olınad9 .,,.. 
tada bir kere '"aeln.e aünü,, ~ 
O sün bütün yemekleriniz ..... ,.-
dir: Sebze çana .. , et.is Wr .... -
mefi, kompoıto. çiğ ~· 581 9'lr 
çay yerine de meyvalarclan yapıbdl 
ııcak içki İçeniniz. _. lııl-

Bunun en büyük faydat•. ~· 
lir misiniz? Kannuzı teaUZ ~ 
Yüzünüzde, ellerinizde bazaD nlar _. 
veya kabanklar sörüraünlls. Bu se 
hirlenen kanm alametleridir· 1(#1111,.., 
hirlenmeıi de fazla etli •• yaib .. 
:yemekten ileri selir. • .... 

Yukardaki uıulü takip.·~~ 11if 
ay sonra )'6zünOzcWd ~-;;: 
hiri blmaz.. 



lstanbul tiplei-inden: 

Bir cenaze 
kumandanı! 

Yazan: Oaman Cemal Haggılı 

sı. İlterienis \)Da t Bir ahret tetri
f•tç.W!) deyin ••• Fakat, ben ona (Bir 
eeııae kumandanı!) diyeceğim; hem 
~. \'azifeei ahret ıqrifatçııı olduğu 
qade. •• 

Berbmgibir cenaze ile, cemaat ola· 
tik Edirnekapr mezarlıklarına ~den· 
le.in içinde onu tanmnyan yok gibi· 
llfr. Y alnıs, bu kumaAdan, yahut tq· 
rlfatçı oraya otomobille ıı;elen cena
aelere pek kınpnu. 0 1 en çok yayı 
~k omuzda ıı;ötfirOlen eenaze alay
ltrınm kumandanhğmı. yahut tabut· 
~D ahret t~rifattıhğmr yapar. 
IC.diti Beyazıtta, Sultanahmettl' fı· 
ita hi~ g3rillmez, onun biricik durak 
1tri Fatihtir. Fatihten cenuenin a· 
'tııe dtiter ve oradan vazif eeine bı19 
l1r. Alaydın daima bet, on, on hq ı· 
._ ileriden ytirftyen bu adam, ayni 
._mda geride gelen eemaatm bir 
ttrdaem gibidir. fcabma ~re Fatih 
lt 1el kollınnı havaya kaldırıp mukr 
~ IU'aftan gelen ineanları, hayvan· 
"VI, nakil •a11talanna: 

- Aplınrs bakayım, arkadan ge· 
'-ııere yol açmu ! 

ber gibi ellerini aallar; içinden du• 
halmu, anlatılma bir ıeyler mJnl
a..arak kat, ıöı oynatır. Gene ikide 
\u., geriye dönüp tıpkı arka arka ve 
'- yan yOrOyerek gerideki bandom· 
ll1I id~re eden bir mftzib ıefi gibi 
leatler, mimikler yapar. 

Bele eenue Edimekapuma yak· 
'-ttı mıydı, berikinin de faaliyeti ar
'-· Aeıçetmeden Edimekapuma çı• 
~- harıl yokuıta artık o, bu fahri 
'blfeeinin tam bir eri, tam bir kahra· 
lbuaı keıilmittir. Öııe, arkaya, Hğa, 
lolı, Releoe, 111eçene bir takım itıret
lepd"ereeeılm ! diye iki kolu daima ha· 
'• a, omuılan daima oynak, vücut 
dalına muhtelif taranarı inbinak ve 
dizkapaJdar, arada bir krvnk vuiyet· 
ltdir- Kendisini, bu halde ilk defa 
olarak Kfittnler aanırlır ki bu tok ı· 
e.lp tip, eenuf!Din önft ırra, bantlı 
eıam •e dOnyı ile ahret arasmda tok 
~ini bir ::eybek oyunu oynayor. He
ıe Edinıekıpnmdaki Kalekapnı, a
''11l için ayle önemli, öyle manah, öy· 
le IOr bir geçittir ki cenaze buraya 
~elli adım yaklıpnca beriki tam 
a.aanaıiyle eoıır, taşar, vuifeıi u~run· 
~. yahut vuif eeinin kendine verdi· 
il keyif, neıe, prur n hıttl kahrı
a.aanhkla kendinden ~r. Cemaatin 
"'1u.zlarmdaki tabut, daracık Kaleka· 
...... dıa ~rken ıanınmu ki o, va· 
~ tepeden değil de. on, on bet a· 
~ ileriden yflrilten K&Jet titiz bir 
~ç vapuru kaptanıdır ve timdi ar
•111daki vapuru U nkapam köprilıii
"8n en dar gösiinden geçjriyor. 

Deminki tarif e~im ayni vuiyet
lt öne, arda, aağa, ıolı, plene geçene 
~ bir 1e1 ve gayet titiıee kuman• 
~ı 

Bira• ıağı, kapıya dokunmam! ••• 
4a tola, davara çarpmam •• Yolu ka· 
~aymız .. Arabacı kl'nara .• Geldik. 
~ter kalmadı •• Peıimi bırakmayın •. 
"'"- mezarlığa gireceğbı !0 • 

Tabut kapıdan dııarrya çıkıp ta. 
~ulık yollarmm ağzına gelince ar 
~ ~ hiç doiru yürilmea. yilıilo8 ta
....... iyle cemaate döoip, arkı arka, 
~len, ve burada biç dumıadın 
~diıuna kumanda eden tam bir mü• 
"- tefi halini alır. Artık her iki el 
~l1tu taııyan <lc>rt kişinin adımlarına 
~ po tutar gihi hiç ılurmadan hafif 
afif iner, kalkar. 

~ Artık bu haliyle tam ve R&Yf'l va· 
: bir mtlzika tf'li manzarası almı'· 
. ıaeaue önünde a~ır ağır, hazin ha

~tıı bir mart fotf'her çalan müzika fC" 
1 ltlan1aruı •.. . "' . 
..ı~~· \azİfeeine çok tlü kün, ~·~et 
~t bir renaze kumandanı, bir ah· 
"'l teırif atçm olduğu kadar ayni za· 
~da ıene fahri olan oradaki dilen· 
~erin bir çeşit kolbaıı ı, de~-n.-kçiıi, 
·~ memuru. yahut onların ~ırlp 

bir rejiıifrüdür. Cemaat mezarlığa 
tapıp ta JUe&ar& yaklattı mıydı, beri
ki cenaze kumandanhğmr, yahut ah· 
ret tetrif atçıhinu hafifletip ıağdan, 
ıoldan, önden, arkadan f ırhyan ka· 
dmlr erkekli, tolnklo çocuklu dilen
cilere kırıt lmmanda ve İfatttll're bat 
lar: 

- One geçmeyin, arkadan gelin! •• 
A~ır ağır gtlin .. Tabutun yanma ü
tilımeyin ! .. Haydi bakalım, ikiıer iki· 
şer, dlirder d6rder doğru mezar. başr 
na .• Haberiniz olsun arkadan bır da· 
ha geliyor! .. ikindiye de bir tane ge
lecek miş! .. 

Cemaat nır.zara pek yaklaşmca tek· 
rar onlara dönerek: 

- Buran efendim, mezarımız bu· 
raeı .•• Tabutu töyle geçirin! .• Arkam 
11ra gelin ... 

Siz hele onun mezarlıklara bir de· 
Kil; birkac: cenaze birden geldiği za
manki halini bir görseniz! O ıaman 
onun yüzünd~ manası anlııılmaz, Öf 
le muammalı, öyle esrarlı, öyle alela· 
caip bir yüz canl~lığı vardır ki ... Be~ 
buna yüz canlıhKı diyorum ama, ıız 
ona rengi, eelıli biç kimseninkine ben· 
zemey~n eduı, alıenıı;i hiç killllenin
kine u~ayan bir gülümseme de diye
bilininiı ! 

Cenazelerin, mezarlıkta biribiri ır
dmca ikiyi, Oçil bulduğu zamanlarda 

0 , en çok orada, ilç yol ağzı denilen 
yerde durur, cemaatlerin biribirine 
1- --•maması dilencilerin ııralarmı 
~&.. , b' 
ıapnnamılan için oracıkta r .. ı. ır 
iııret rnenıunı kesilir· Cenue dö· 
nfttlerinde ekeeriya boı tabutu tıpkı 
kendi öı ve sevgili çocuğu fPtilıİ ıırtm-
da tatır· 

Böyle tabut ıutrndı onun mesar
dan dönü~ü bir baıka alem, bir başka 
maD1aradır. O zamanki yürüyüıünde 
bir haıka garip hal, bir baıka tavır, 
Adeta iftil1arla kanıık bir heybet var· 
dır. . 

Duan cemaatle birlikte, 11rtr tıtbut· 
ım olarak nıesırdın döndüğü vakit, 
dağınık bir halde Kalekıpısma doğ
ru yürüyen cf'maatin o, gene bq, on 
adım ileriPinde yürür ve arada bir, ge
ne Rerive dönüp kendi kf'ndine, için
den a~laı11lmaz bir •evler söylenir. ' ~ ~ } . 
Nilıayet dağınık bir halde tramvay ıe· 
tuyonuna gelen cemaate ayn ayn a· 
rabaların kapısmı ıı;österir: 

- Buraya buyurun, burası bizim
dir, geçiniz, ıuraya oturunuz! Siz ar
kaya geçiniz, ıiz öne giriniz ... 

Ve cemaatten olup ta arabalara her 
girenin kapıdan adımını atanın eliy
le sırtını 11vaalar. 

Siması tabü halinde, yani cenaze, 
mezar, tabut işleri haricinde daima 
ve daima uykulu görünür. Gözleri ıi· 
ıe bıktığı halde kartısmda o ıizi de
ğil, kaf aımda- hillyaımda yııattığı 
,eyi görür. Bu gCirdüğü şey, bu gördü
ğü kimse, kimhilir, belki bir ölü, bel~ 
ki bir mezar kaçkını, belki de kendı · 
ıtibi bir cenaze, tabut, mnar aıığı· 
dır. 

Cenazeye, tabuta, mezarlığa, me
zara ben bunun kadar bağlı, bu 
kadar dütldbı, yahut" urgun inıan gör 
medim. Ve işin en garibi ben bu ada· 
mm cenaıe haricinde bir tek iaıanla 
konuttujunu da duymadım. Acaba tıp 
ııtılahrnca hekimler bu acıip imana 
ne teşhisi koyarlar? 

Sf'bze pavyonu 
Kerestecilerde teıbae halin1ıl Unka • 

panı cihetinde yapılacak sebze pavlyo
nunun pro)esi nafi.t voklletince taadik 
edilip &ömierilmittir. 

Proje be!ediye fen heyetindedir. Ya
kında belediye daimi encilmenine ıön· 
derilecek, ~ünalıcas;ı açılacaktır. Pavi
yon 75 bin liraya mal olacütır. 

Hllln Ytmlf cihetinde lnp edilece-k 
k111m için de 100 Oin liralık iıtimltlc i
cabctmektcdir. 938 senesi ı:arfmda bu 
istlmllk itine bqlanacaktır. 

EHR HABERLERi 
Yeni açılacak ı 

okullar 
Otomobillere 
kırılmaz cam 

Orta tedrlsatdlrelıtlJıil PJAka parasını blle 
bina vazlgellle meıgul veremlyen şUIUrlor 

Yüksek Ye orta tedrllat direktörleri 
tehrlmizde1d tetkiklerine denm et • 
mektedirler. 

Yilkıek tedrisat direkt8ri1 Bay Ce
vat dlln lSfleden ene1 Unlvenitede ça
btmıt öğleden tonra da Gtliel Sanat
lar Akademisinde mqgu1 olmqtur. 

Gilı:el Sanatlar Akademfaindeld ça· 
llJIMlannda Ankarada yapılacak opera 
blnau, B:lyUk MWet Meelial blna11 
ve KUitUr Bakanhfı binalı için Akade
mi mimarlan tatafmdan huırtanan 

maket ve pllnlan 16zden ıeçlnniı bun
lar hakkında mUtthumlann fikirleri• 
nl atmqtır. 

Orta tedrisat dlrekt8rU Bay A ftli de 
KilltUr Direktöı\l ile beraber HS-039 
den yılı için yeniden açılacak ortao
lrullann yerlerini tesbit ve blnalannr 
tetkik etmiflerc!lr. 

B uyıl, Abaray, Zeyrek, Befiktlfe 
Maçkada birer ortaokul açılacaktır. 
Bundan bqka teftlflerde IDe"kut HM 
ve ortaokUllann bina darumlan da re• 
den ıeçlrllmektedlr. 

Difer taraftan Beylerbeyi balla da 
Beylerbeyi u.rayı yamnda bulunan elkl 
ukerlik binumm ortaokul haline p
tfrilmetinl C. H. P. kanalf)'le Bakan • 
hktan latemele karar "'1Dft!erdlr. 

o 
Bel dlpnln ,_.ı -• ...., ... 
Beledl)'enfn 938 Hani ~ 

varidat kmm Belediye lluhaMbell.nce 
hUtrlanıp daimi endlmene "8rllmlttlr. 
Yakında masraf Jm1111 da wrild.:eık, 
bUtçe Şehir Mecllllnln tubat .Snnsine 
yetiftirilecektlr. 

Trakr•r• otebD• •ervlel 
•rt.yor 

LWeburpı - tltUbul arunada ya. 
pılan ufalt yol tayeslncle TrakyadaJd 
kaaabalarla İstanbul aramdaki otobUa 
aervlaleri sUnden sUne slyadelqmek· 
tedir. Bunlann miktarı yO.dl bullDUf • 
tur • 

İstanbul Belediyeli Trakyac!aıs p -
len otobUalerln de fula yolcu alma,,,.. 
lannr, otobüılerin wehre girmeden enet 
temizlenmelerini, tehir dahilinde mu
ayyen ıUratten futa hızla &itmemeleri· 
ni allkadartara blldlnnlftir. 

Beroııu telefon untrelı 
tekvlM •dlllyor 

Beyottu clbetirule telefon aboneJe. 
rlnin çofalınuı yUı:Unden tr-lefoıı ap!• 
dıiı saman beklemek icap etmektedir. 

Telefon idareli bu ihtiya:& - anlemek 
Uzere Şiflide yeni bir santral yapmaya 
karar vermiıtir. 

Fakat proje taac:llld, lnpat Te teallat 
hayli sUrecetlnden pmdilik ihtiyacı 
bir makine ile tablyesiıle karar ftri1. 
ınittlr. 

Peetırmacı1•rın ıet ... 
reddedlldl 

Putmnacılar Belediyeye ~ 
pastırma ve sucuklara etiket ve brpn 
konutmanm ıtıçınpnden baheetmlı
ler, &rarm ıeri bırakıtmumı lstemit
lerdl. 

tlkAyetçl 
Belediye otobas ve otomobillerde· 

lıci cam1ann kmlaıu ı.:insten olmalanru 
pıt kofmut. bunun için de bir ıubata 
kadar milsaade vermlıtl. Şoförler ce
miyeti Belediyeye yeni bir müracaat 
yapnuf, eski araba sahiplerinin bir di· 
Jelfni bildlrmiıtir. 

Şoförler diyorlar ki: 
- 11d senedenberi piyasaya çıkana· 

rabalann camlan trfplekttir. Ealri a
rabaların kıymetleri ise 300 - 500 Ji. 
ra arasındadır. Eaki arabalann ~
mu triplebe çevirmek ise 80 - 90 
liraya bakmaktadır. Eüi araba sahip
leri ise ayda yedi buçuk lira tutan pıt
ka paraamı veremezlerken bu 80 • 90 
lirayı toptan nasıl verebilirler? 

Eakl arabalar birlıcaç aene içinde pi
yuadan çekilecelinden Belediyenin 
eül arabaJan tripleb cam koydurmak 
mecburiyetinden istisna edilmetinl ri
ca ettik. 

Sömestr tatilleri 
yarın başlıyor 

Daireler de garın on 
IJçten sonra lıapalı 

Sömestr tatilinin baıtamasına bir cün 
Jıralchlı isin tatilden iatifade ederek te· 

yahate çıkmalı: ilteyen yilbek okul ta
lebeleri vetaı~ bin nrildiil için ha 
mlıldarmı tamamlamrtıardır. 

Talebelerle beraber ban doçentler 
ide ıideceklerdir. 

Diler taraftan ünivenite talebele • 
rinden kayakçı bir prup da Uludaia 
spor yapmak Uzere &idcceklerdir. Bu 
kafile 45 • 50 ldfi kadar olacaktır. 

Uludat kıt •porlanndan fayda!Jn • 
mak iateyea buı ö'retmenler de ayn 
bir curup halinde hazırlanmaktadırlar. 

Aad bilyük gurup Kurban bayramı 

tatlliode ıidecektir. Bu prup içerisin· 
de ilk, Orta \'e JMe 81retmenJeri ile ilk 
tedrlaat iapekterlcri vardır. 

Kafileyi iıpekter Muvaffak idare c • 
dccektir. 

tlk ve orta okullarda yarın öğleden 

sonra baJlayan aömstr tatili pazarteai 
akpmma kadar ıürecelıc ve denlcre aa
h tabahı batlanacaktır. 

Okullarda birinci devre imtihanlan 
bu •)'in eonuna kadar ikmal ddilmit o
lacaktır. 

DaiNllr de tatil 
Yılbap münasebetiyle resmi daire -

ler yarın saat on üçte tadil edilecektir, 
Araya ~uar da ıirctiiizıden daireler 

iki buçuk &ün kapalı bulunacak, pazar
teli aabıhı açılacaktır. 

OlobDs lahklkalı 
Otobilsmeaelesinı tetkik etmekte o -

lan mUildye teftit heyeti reisi ile 
mUf ettitler dUn sabahtan akpma kadar 
çabpnrıtardır. 

DUn yedi otobGl<'UnUn ifadetıi alın • 
dıtı ıibl otobüs meseleli etrfmda net· 
riyat yapan Tan ruet~i bapuhaniri 
Bay Ahmet Emin Yalmanın da mali:\ • 
matma mUracaat edilmlıtir. 

1 Güzel sanatlar 
akademisi 

Binanın yıkılacağı ha
vadisi doğı a değil 
''Güzel Sanatlar Akademisi,,'tıin yık

tınlacağma dair çıkan havadialerin hl~ 
bir hakikate dayanmadığım öfmıdik. 

Olduğu yerde daha ziyade te...Uı et 
mek yolunda bulunan Akademi. bitl
kis bazı yeni inşaata baıtamıı ve bun
lardan mUhim bir kısmını ikmal ettir
mlt bulunmaktadır. 

BurUne kadar huırlanmıı ve içe
risinde çalıtmakta bulunan Oç heykel 
atölyesi marangozhane ,.e mimar detıen 
salonundan baıka on bet bin lira ur
fiyle vUcude getirilmekte olan yeni 
bir resim salonu da yapılmaktadır 1d. 
in§8atı pek yakında bitecektir. 

Yeni inpatla, talebe daha mUult 
prtlar altında ve ihtiyaçlara taımmen 
uvgun bir tekilde çalışabilecektir. 

Akademide yeni bir 
sergi 

İtalyan bqkonaoloslufu "GOftl S.. 
nallar Akademisi,, djrektörlüiüne mll
racaat ederek, İtalyan unatklrlan Uto 

nfmdan huırlanmıt 240 parça ıra
vUr sanat eserinin ''Gilzel Sanatlu 
Abdemlıl,, talonlanncla teıhlr olumm. 

arm dilemfttlr. Bu teklife mGaılteret 

edd.:ek direktörlUk:, Akademi salonla
rından biıbçmı, İtalyan unatktrJan. 
mn eserlerini tqhir için ayırabUece1i
tir. 

Sanat eserleri, fUbatın lptldaemda 
ttalyadan ıehrimlı:e gelecektir. Ba .. 
serleri, tm%im için bir İtalyan llmt 
heyetinin de ayni tarihte teh~ 
gelmesi beklenmektedir. 

İtalyan gravUrleri on bq p bdac 
ıehrimizde teıhlr edildikten eonra, p 
ne ayni mabatla Anlraraya gatOrUJe. 
cektir. 

İtalyan eserleri dolayıaiyle ~ 
mizde ilk defa o1arü bllyük bir ycldln 
halinde gravür eserler tqhir edilmit 
olacaktır. 

Tramvay mı, 
otobüs mü? 
Şirketin zararda 
olduğu s611lenlgor 
tkl • ., evvel tatanbul içinde yeniden 

sefere baJ)ayan otobüsler tramvay tb' 
ketinin mütterilerini hayli almaktachr, 

Yapılan tetldkler neticeainde latan• 
buldaki •.111tUn otobüalerln ıtınde on tıiıl 
kip tapdıldan anlaphmJtır. 
Ayda 300 bin kiti tapndığına söre ee-

nede tramvay tirketinin bybettiii mGt 
teri adedi 3, 500,000 dur. Tramfty tlrı
keti 936 senesinde 59 milyon yolcu ta
§tnmrıtır. Daha eski seneler ise && mU
yon yolcu tapndıfı olmuıtur. 

938 aene.sinde ise yolcu nuktannm 
çok daha az olacafr muhakkak ranıı. 
mektedir. 

ilk ve Oı ta okullarda 
gazı şekli 

Belediye lju lstetf ~rinde ıarme • 
mektedir. Karar Şehir Mc.t.:liainln tu
dildndan pçınlf; adıht baknndan fay
c:lab ıar!llınutttlr. Bu itibarla putmna 
cılann istekleri kabul edllmlyeeektlr. 

Yoldan çıkan romoık tlk ve orta okullarda tatbik ediJea 
yazı usulleri araamcla tam bir vahdet cıl 
madıiını 1umı1tık. 

Kral Feruke tekdhn edll• 
cek bedi,. 

Mıaır krahnm dUtuntın4e hediye e
dilmek Uı:ere .,Beyollu Akpm kız ta· 
nat mektebi"ne ısmarlanan Ye iki bu
çuk aydanberl bO.yUlıc bir itina De ha
zırlanmakta olan altın 9lfmah tofra ta
lamınm ltlemeal tamamJanmlt ve clOn 
yerine teslim edllmlftlr. 

Hazırlanan dra takmmu, Mısır 

knl ailesinin ıehrimlzde bulunan bir 
prensesi tarafmdan 11marl1n1DlfU. Pren 
ıes, yak·.,"• hediyeleri hamilen Kahi· 
reye cldecektlr. 

Sirkeci - Yedikule hattında itleyen 
38 numaralı tnmvay arabası dün sa
bah Sirkecide iatuyon birahanesi ö -
ntındeki makastan ıeçerlccn motriain 
arkumdalıci 548 numaralı romork yol· 
dan çıkmrı. yirmi dakika sonra yola 
lronmuftur. 

Bu yUzden aeyriıefer inkrlaa uira
mıttır. • 

AOAÇ DUŞTU - Abarayda Mu
radpqada oturan terzi Adnan Yu
sufpap \:!varında temlzlilıc ameleleri 
tarafından keailmif apçlan seyreder -
ken, keskin bir ağacın Clzerine dotru 
dUtttliUnU ıarmllf, kaçmak istemi!, •· 
yatı kayıp yere dilfmUltUr. 

BUy(lk apç Adnanm ut ayafına ita 
bet ederek ezmlıtir. Adnan hutabane
ye kaldmlmıftıro I 

Bu hususta alikadarlann verdikleri 
fikirleri yarından itibaren nqretmei• 
batlayacafıı:. 

Diğer taraftan öğrendiğimize ıare, 

orta okul ve lise ötı etmenleri de bla 
huauata kUltO.r bakanhfma milracaatte 
bulunmalı karar vermiflerdir. 

Bu 8ğretmenler, yumın tek bir 11 • 

sulll olma11nı ve miltemadl turette dı • 
lipnemealni iatemektedirler. 

Öfretmenler evvelce ku11anılan n 
timdi de orta okullarda tatbik edllea 
yazı teklinin daha kolay 8ğretD~ 
bir yan oldutunu i4'dia etmekt«lrlel" .. 

Netice bakanlığın fikrine bJmıpırıe 
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...... i~a 
Kuşun mezarı 

' r Kısa Haberler 1\ 
• Hariciye vekili Tevfik Rilştil Aras 

dün akp.m Ankaraya sitmiflir. 
• Blgada Sinekçi köyünde yeni bir okul 

nçılmııtır. 
• Dün adliyeye komilnist marfı çalıp 

dinlerken yakalanan dokuz komünist ıuç 
lusu sevkedilmiftir. Birinci soriU bAkimi 
tahkikata bapamııtır. 

t ' Ta= en 

Kaçırılan; IJldllrllldll mil, sal mı ?/ 

K~ybol~n General 1'1 
'?ariateki ''Beyaz Rua Aaksl T~ 
lab,, reiai Millerin izi üaerincle--

' Yazan: Alfred Gerip--· Tefrika numaraeı ı aO 

TUrgeme,.len çeviren: M. Necmettin Deliorman 
• hmir hapishane başkltlhl Necati Rilf 

vet aldılı iddiasile tevkir edilmiştir. 
• Maden tetkik n arama enstitüsil AT· 

rupaya yirmi talebe göndermele karar ver 
mişUr. Bunların yedisi Jeoloji ve 17 al 
maden mühendıslili tahsil edeceklerdir. 

Ben, Plevi~kaYayıoı! Babanı beni ava götiirmüştii· O
nunla Leraber yeşt>ren çavılarların 
kenarından, alçak yama~larm yaum· 
dan geçerken, köpeğimiz Trezor, dur
du, kulaklarını siniltti .. Çünkü bir 
h ·eyk ku§u burnunun ucundan hava· 
Ianarak uçmu§tu .. 

Ku§, yaralanmış gibi, dönerek, tak
Jitler yaparak, yerlere düşerek öyle 
acaip ıekilde uçuyordu ki, Trezor, 
varkun·etiyle saldırclı 'e... Ağziylc, 
kuıu tutarak getirdi, hahama verdi. 

- Baba, bu kuşa ne olmu~, yaralı 
mı? diye sordum. 

- Hayır oğlum, yaralı değil ama, 
yavrularının yuvası buralara yakın 
bir yerde olacak, ki kendini yaralıya 
benzeterek köpeği §&~ırtmağa çalı§tı .. 

- Köpeği ne için şa~ırtmak istedi, 
baba? .. 

- Köpek onu ~olay tutulur zan· 
netsin de, peşini takip ederek ya' rula 
rmm yanındaıı uzaklaşsın, diye, ama, 
muvaffak olamadı, rolünü yapmağa 
ça}l§ırken şa§aladı; köpeğin ağzına 

düıtü. 
- Vah .. Vah·. Demek ki yaralı de

ğil ha. 
-Değil oğlum ama, yaşamayacak, 

Trezor onu galiba dişleriyle pek faz· 
la sıkmış olacak .• 

Ben kuşun yanma yakla~tm1. Da· 
bamın av çantasının kenarından çe
likleşen gözünü bana doğru çeviren 
kuı, hareketsiz uzanmıştı. 

İçlın fena oldu, acıdım, öyle zan· 
nettim, .ki gözüyle hana bakarken, ağ· 
zmd.-ı: 

"Ben annelik nzifemi yapmağa 
çalqtmı. Y avrularnnı kurtarmak mak 
udiyle köpeği uzaklaştırmak isterken 
ölmek ... Bana ve yavrulamna yazık 
değil mi? .. Ne için ölüyorum. Bu, 
doimluk mu? .. " 

Diyecek ~ibi geldi .. Yüreğim titre
di. K orl.tum .. Utandmı .. 

_:_ Bnha, bu ku§ Ölmiyecek gali· 
ba, dedim. 

- Ölecek, öleceli .• İ§te haksan a .. 
Şimdi ayağını kmııldatacak. Bir iki 
kere titreyecek, boynunu bükerek göz 
lerini kapayacak.. . 

Böyle de oldu, ko§ gözlerini hazin, 
Jiuin yumarken hen ağladım, ve ha· 
bama dönerek, hu benim fenama git
ti, kuı yavrularım kurtannağa tah~ır· 
ken öldilriildü. dedim •• 

Babam kutu çantasına yerleıtinnek 
uterken, elime aldım. tekrar derilir 
ümidiyle zavallıya setılenmeğe baıla· 
mm. 

Knmldamayordu. Kanatlarından 
tutarak yukan kaldırdım, başı bükül
aıfiştü, cantızdı. 

Babam, "Çok mu acıdın" dedi. 

Maliyede 
Yeni ter fi ve tayinler 

Ankara 29 (Telcionla) - Maliye 
vckileti memurları arasında yeni yapı
lan tayin, terfi ve w;killCT ıunlardır: 

Kambiyo nukut mümeyyizlerinden 
Cemal, memurlarından İhsan yerlerin
de terfi, muntazam baçlar umum mil -
öürlük mümeyyizlerinden Abdülkadir 
yerinde terfi, maliye muhasebe memu
ru Ziya muntazam borçlar mümeyyiz
liline, Zonculdak tahslit tefi 1rvan 
Ankara tahsil kontrol memurluğuna, 

l ntbolu hususi tahsil müfettişi Hayri 
Ordu tahıil ıefliğine, Kırşehir tahsilit 
kontrol memuru Hüsnil Zonguldak 
tahsil tcfliğine, Ankara tahsil kontrol 
memuru Lütfi Kır§ehir tahsil kontrol 
memurluğuna, Malatya tahsil kontrol 
memuru Turan Ordu tahsil kontrol 
memurluğuna. Bilecik athsil şefi Recai 
Malatya tahsil ıefliğine, Ordu tahsil 
kontrol memuru Halil Bolu tahsil ~er
liğine, açıktan Abidi:ı Maarif muhase -
be memurluğuna "tyin ve terfi ettiril -
miılerdir. 

H.URUAa abtJne olu
llllZ 11e abone ediniz 

- E,·et, onun yavrularmı timdi 
kim ısıtacak, kim doyuracak, dedim. 

- Eseflenme sen oğlum, onları 
hahası doyurur .. Fakat, dur .. dur •• O 
ne, Trezor gene bir koku duyınu§ ola
cak. Y avrularm yuvasmı bulmu§ ol· 
masm. Evet .. Yu,·a .• 

Bir yığın ot arasında, birlikte ne
fes alan, birlikte titreşen dört yavru 
vardı, hunlar annelerini bekleyorlar· 
dr. Kuyrukları kısa idi. Henilz ka· 
natlanıp tüylenmeğe başlamıtlardL 
Trezor bunlara dö~ beş adım uzak
ta durmuştu .• 

Bahama seslendim \'e Trezoru ça
ğınnasrm, hu yavrulan hoğmamasmı 
rica ettim. 

Baham köpeği çağırdıktan sonra 
hir kenara doğru yürüdü. Çimenlerin 
üzerine oturdu, kamını doyunnağa 
başladı .. Benim canun yemek istemi· 
yordu. EJimdeki ölü kuşu yuvanın ya
nma bıraktım ve: 

"Ilakın, benim zavallı öksüzlerim. 
İşte anneniz. O. hayatını sizin için 
feda etti, dedim." Sonra, babamıo ya
nına giderek, kuşu bana hediye etme
sini rica ettim. ".Memnuniyetle, fakat 
mu ku~u ne yapacakıım" dedi. 

- Onu yavnılannın yanı ba§ına 
gömmek ieteyorum. Ona bir mezar 
kazacağım, hana bıçağını verir nıi· 
sin, baha? 

- Y avroları onun mezarına git· 
sinler diye mi, gömeceksin? 

- Hayır, hayır, onun için değil a
ma, yavmlarma yakm oluna çok da
ha İyi değil mi? 

Baham, bir ,ey söylemeden, bıça· 
""' rd' gı ,.e ı .. 

Ça,·<ları, bıçakla liazdnn, flveyği 
göğsünden öptüm ve yamanın bir 
yerine gömerek ilzerine toprak ört· 
tilnı •• Bnndan ..!onra, ağaçtan iki dal 
kestim, yonttum, otlarla bağlıyarak 
hüyilk bir işaret yaptnn. Bu itareti 
mezarın üzerine diktim •. 

Az sonra, babam ve ben yolumuza 
denm ederken, sık, sık arkama bakı· 
vor, mezann iizerioe diktiğim i§are
ti görerek içimde hm:ur duyuyor 
clnm ... 

• Bugün, Boğaziçi liselerinden 40 kiti· 
Uk bir izci grupu yılbaşı tatilini geçirmek 
üzere Alinaya gideceklerdir. 

• Emlnönil meydanınuı açılması bak· 
kında yapılacak lstimlA.k için icap eden 
kroki bazırlanmııtır. Yakında buna dair 
bir kanun yapılacaktır. 

• Dün Dinarda şiddetli bir yer sarsıntı 
aı olmuştur. Zarar yoktur. 

• Taşdelen menbaında yeniden şişe de
poları yaptırılmasına karar verilmiştir. 

Evkaf, mevcut damacanalar nakliyata kl!i 
selmediJI için killliyeUi miktarda, dama· 
cana da satın alacaktır. Bu iş için 25 bin 
lira sarfedilecektir. 

• lımlr ticaret odası. birinci kordonda 
bir (tacirler kJübil) yaptırmağa karar ver 
miştir. Binanın inşasına 25 bin lira sar
folunacaktır. 

• Amerika birleşik devletleri seneral 
konsolosluğu bilroları, sefaret binasına 
nakledilmiştir. 

• Yeni yılın yaklaşması dolayısile esnaf ' 
cemiyetlerinin 937 hesapları dün kapatıl
mıştır. Ticaret odası mürakipleri cemiyet· 
lerin yıllık hesaplarını bugünden itibaren 
tetkike başla:rccaklardır. 

• Bakkallar cemiyeti ticaret odasına mü 
racaat ederek. patates nizamnamesinin tat 
bikinin geri bırakılmasını istemiştir. 

• Denizlide kar YaAmış, şehrin her la· 
rafını kaplanııştır. 

• btanbul aümrükleri başmildiiril Musta 
fa Nuri Edirneye silmiştir. Müdür Trak· 
ya gümrüklerini teftiş ettikten sonra, Bul 
sar hududunda kapalı kalede yapılmasına 
karar verilen gümrük binasının yerini tel 
kik etmek üzere oraya cidecektlr. 
. • Yugoslavya He talebe mübadelesi yapı
laca)ını yazmıştık. Romanya ve Yunanis
tan]& da ayni şekilde talebe mübadele edil
mesi düşünülmektedir. 

• Necip isminde birini yaralıyarak ölü,. 
müne sebebiyet vermekten ve Abdullahı 
da yarnlamaktan suçlu Kemal beş u.ne 11 
gün alır hapis cezasına mabkdm edil
miştir. 

• Belediye festival komitesi önümüzdeki 
ay :aarlında toplantılarına başlıyacaktır. 

Komite 938 senesr Alustos ayı sarrın<ıa 
teftfp edilecek ellencelerin programını 

huırlıyacaktır. 

• C. H. Partisi nahiye kongreleri de bit
miştir. Nahiye kongrelerinin raporları ka
zalıırdan geçtikten sonra vilAyet idare ht'., 
yetine gönderilecektir. 
· Kongrelerde izhar edilen temenni ve di

lekler PtırtJ merkezince alllkadar dairelere 
bildirilecektir. 

Deyince akan suları durduran kadını• 
hayatından safhalar ... 

Pariale 22 Eylül 1937 çarpım· 
ba günü General Miller luıçınl
dıktan ıonra bu ifıe vaiyeti ıüp
luJli General Skoblin kat;ıyor 116 

kana muganniye Pleviçkaya, 
kayıplara /carıf'uak tekrar mey
dana çıkıyor, tevkif ediliyor. 
Şimdi Nady6fda Y auilyema Ple 
v~kayanın ıanaı hayatı, lıuıuıi. 
hayatı anlatılıyor. Boltevilc ih· 
tibili kopunca, ıarilu;eıi lcıaa bir 
müd<leı için kuıl ihtilôlin ha· 
ranlı8mda silinen Plevü;lcaya, 
kızıl kocruile beraber, 1919 A· 
ğıuıoaı.uıdtı Kurslc §ehri yakuıuı· 
da uf ak bir köyde, Beyazlara 
kumanda eden YiizbQ§' Kal· 
yamkinin eUne esir dü.§üyor. 
Muganniyeyi ta t!$kiden tanıyan 
Beym; kumandan, karı, koca her 
iküini de koruyor: 

- Naceıda V assilyevna ile k'ocasr 
nı karargaha RÖtiiriiniiz. Onlar esir 
değil. bizim misafirlerimizdirler! 

Cepheye çok yakın bir yerde, bir 
köylü evinde. Pleviçkıya daha o ak· 
~am Reyazlann yanında ilk konserini 
veriyor. Ona şarkı söylerken, gemici 
piyanosu ile bir bölflk kumandanı re
fak at ediyor • 

Bu heyecanlı değiıi1dilden, bılla
n bırakıp beyazlara ~itten sonra ge
ne heyecanlı aylar·. Pleviçkayanm ko
cası, Beyaz kıtalara iltihak ediyor. 
Pleviçkaya, Beyazlardan bir yftzbap
nm yanında bekliyor; o, ric'atta Kı
rmıdaki !on rnüsademelerden birinde 
herhangi bir yerde vunıluneaya b
dar. 

Ve ııonra, liezimet hezimet tbtlhıe, 
daima geriye çekilme, •••• daima daha 
ziyade cenuba doğru sarkq. ••.• ve der 
ken, General Vrangelin gemilere dol· 
durup K aradenize açılmak suretiyle 
kurtarahi1diği Aon 40.000 kitiyle, Kı
nından hüzünlü ayrılıf. •.••••• 

Vapurda ~enı- hir rrrnf'ral 

yor· Güzel, taravet ve ellr'et ~ 
yüdinü, kıvnm bnmı .. çıan ~~ 
veliyor. O, daha ancak 20 ,. ..... __.?: 
nlanıq; Pleviçkaya iae, yav .. 7•.:-:: 
30 yaımm 2 nci yaruma güryor• '!! 
ne de cür'e~ enerjik hal ve taTrJ.r 
gmcamıa ablganlığı ile bu kadar fi' 
bok parlıyan bu delikanlı, gen~~ 
ral Skoblin, kadmm hopna ~~ 
Ve mtllizim riilbeaiyle dtinya ~. 
le menlaya giden bu genç İnld•: 
yanacak bir yere, bir istinat aok. .,_ 
na ihtiyacı var.. General aladf 
biiyilk, meıhur Kornilof alayınat ,_ 
kumandanı nfatiyle... _ . ~ 

40.000 askere iliveten ~ 
100.000 ıiville gemilere aldığı~ 
lerin eayuı 140.000 e çıkan Gell~ 
Vrangelin firariler filom, Kand,.Jll' 
açılıyor, açıklarda ilerliyor. Soo 1: 
kikaya kadar bu Rmyaya inmdt "1' 
Rmya için dövBten ve onu arak • 
§İ, barbar bir gliriihibı elleriııd~~ 
rabnak sorunda kaldık.lan ~ 
besleyen Beyu muhariplerin ,,..-: 
önünde, Rmyanm sahilleri .rulai1t'' 
Vrangel f'ırarileri f'ılonı, m1;,:;~ 
rak Boğaiçine doğru çark • 
Karadeniz flzerinden, kendilerille,, 
di biricik melce olarak kucağnu -:; 
Tilrkiyeye, mukaddee Rmya:n ...... 
dtlpnanma doğru bu gidit ~ .......ı 
bu flmitaislik.le dolu gtlıılerde, ...,.. , 
biribirine daha ziyade eokaJ~r-.;.1.., 

Rmyanm hflrriyed için mac-u-:_ 
ye giritenler. Gelibolu y~ ! 
serinde kendilerine ıon ~ r 
ri buluyorlar. O .......... ,..ıı;rbo~j:: 
den tekrar gemiler ve ıillhl-"' ....1r.f... 
vikliğe kaqı haçlılar aeferioe ~ 
bileceği ıanılıyordu. .,, 

Bu devre, Pleviçkayanm, ikiJlel.~ 
cumm kapağı Romanyaya aubilCPr 
ni öğrendiği zamana rastlar-K~ 
mektup yazıyor ve onun cevabı r;,
ce, kadm mesut; çünkü, kocaaı, ~ ,di

dol a§J· diııinin boıanma teklifini kab'!1_L..d 
............... ._ ................................................................................ .-. .... ._. ......... .-,... ... _., yor;ran,mutahık..AıtıkPle\'Jç--''~ 

Dünyanın dört köşesinde 
Skoblinle, enerjili ve mücadele ~ 
reti alevlenen ve kendiııinde bol~ 
anne tefkati de bulduğu kadına ,. 
ıevKi duyguıiyle istiğrak haliad' 
lan genç genr.raUe evleııebUirl Yaptığım seyahat 

pencerem Arapların ah§ap evlerine ba
kıyor, balkon da ehramlara. 

Bir akpm, prenıes Polinyak'ın e
vinde orkestra Deblisai'den bir parça 
çalıyordu. İlle sıra sandalyalarda, 
güzel, ve meşhur ihtiyar kontes Moro
aini oturmuı, başını önüne iği yor, cöz 
kırpıyor, ağzı açık kalıyordu. Hatıra

yı sürilkliyen romanslara alıımıı olan 
Kontes bira, kanıık olan bu muıiki 

karıısmda zihnini toplayamıyordu. Ya
nanda bulunan Konteı Noay kulağıma 
iğildi. fısıldadı: 

- Zavallıkadm 1 Hotuna giden bir 
fCyi bu kadar beklemeeğ ahpnamrı ... 

Kendimi ehramlann brırsmda bu
lunca bunu düıündüm. Ehramlar ade
ta odanın içinde. Murren'de cümudiye 
otelin perı:ereleri önünde nasıl bfiyr:lk 
bir elmas serinliği neırederae, benim 
bulunduğum bu otelin iki yU.z metre 
ötesindeki ehramlardan da öyle bir a
lilm nefesi yükseliyor. 

Atina, Roma, Venedik: Bunlar öyle 
güzellikler ki Kleopatra'nın An
tonyus'a yaptığı gibi nu etmezler, ho
ıumuza giden fey için bizi bekletmez
ler. Bu mefhur ıarkılar hemen melo
dilerini terennüm etmele baparlar. 

Çok küçükken Venedikte idik. Orda 
gardan çıkıp gondolaya atlanırdı. An· 
nem bu gondulalara yükleri ylikletti· 
ğimiz arabalara bakar gibi bakardı. A
sıl V cnedik erteli cUn bqlayacaktı. 

Yazan: -lean Coctau. Çeviren: Vlr GOi 
tt 

Fakat. çocukla pir - Bu iki kel
me ayni manaya gelir zaten - Venedi
liıı derhal ba11amuıru isterler. 

Mena Hav'da ıair pek acınacak va
ziyette değildir. Kınk tahta balkonun 
üzerinden bacağını attı mı kendisini. 
bir nevi Saman Yolu olan kumlukta bu 
Jur talihimize ay da var. Çölil. gilneı 
tufulduiu zamanki gıöi, .zayıf bfr l!ılda 
aydınlatıyor. 

Yemek uzun aürmeyor. Muhteşem 
bir yemek salonundan geçiyoruz. Bura 
da tül elbiseli İngiliz kadınlan var. 
Viyana valsleri dinliyerek .pmpanya i
çiyorlar. 

Abdel bizi beklemekte. Otelin par -
makhğr önünde, devd.:ilerin yanıbqm
cla. develer gölgelerinin &erine yat
ımı, bekliyorlar. Semerlere atlayonı.ı, 

develer ayağa kalkıyor'. Sanki üzerin
de bulunduğumuz bir duvar Uç parçaya 
ayrılıyor, altı 'ilıltilne geliyor. Yalnız. 
gayet ağır bir ıekilde. Kervanımız yo
la koyuldu. 

Deve bir deniz hayvanı; arasından 
ceçtiği manzaralar da bir deniz manza. 
ram. Eskiden o silrilnilcil hayvan boynu 
ile batını suyun ytızUne çıkanrmış. A
yaldan sağa ltOla kürek vazifesi görür
müı. Deniz kaybol.mu§, deve de katar 
hayvanı olmuı. Yalnız. onda dalgala· 
rın ahengi kalmıJ. Keops'a doğru yük
sek bir kayıkla ,idiyoruz &ibi celiyor 
bana. 

Korku Babaımm Onünde 
Seyyahların bize hiç bahaetmedllde

ri bir fCY vardır (belki anlatıyorlar. Fa
kat anlamak için bizim bhrat tecriibe 
etmemiz lizım): Güzel bir ter bize 
nasıl görilnilr ve asıl ifPl ettiği yer ne
residir 1. 

Esasen seyyah güzel birıeyi yerin
den ayınp naklederler. Ona, sanki et
rafında hiç bir teY ohmyan ft dört bir 
tarafa dönen bir kaide &erinde imlt 
gibi bakarlar. 

tıte, Abdel bi.ıe tatenbe geldilimfsi 
.aytedili aman, bunun için bhdenblre 
bir teY anlamadım. Hani, latenb M

redeyCli? Devenin &erinden usun ua
dıya kumlan görüyorum. Aym l)tkla
n altmda, tol taralda, Keope ehramı
nın cephelerinden biri manıyor. Daha 
uzakta, aat tarafta, ildnd ehram aym 
tesiriyle, tepetaklak oJmq clbl &e
anl•mamak kabil dellJ. 

BUyük bir harabe ve kum tepeleri a
yaklammmı dibinde uzanıp cidiyor •• 
Deve de bu init ve çılaılan taldid et
mede. 

tsfenka. Gözlerim bir çukur, bir kum 
havzu farkediyor. Develer çulnırun et
raf ım dolafl10r. Ortasmda da lmalf 
çekilmiş bir cemiye ben.zer bir tef c& 
rlnUyor. 

Birdenbire manasını butdufumus bir 
bilmece ıeami &ibi. anlayoram. An* 

~~AJU.Nf;A 

Geçti.. ge.,-ti... • 
Pleviçkaya, arta yaımdao _ ~.ıı 

nun olacak çağda Lir kadm o? 
gibi Skoblin de öyle 27 ônde d J,liı' 
Pleviçkaya 52 yaımdacbr, Sk0 

40 mı geçmif bulunuyor. 
Pleviçkaya, ıimdi alkl)Jarla, ~ 

r11larla takdir olunarak projek~~ 
ıığında durmuyor; o timdi fo~ 
larm mağneziynmlan araamd~ 1a3r 
rek istintak tevkiflıaneainin bır 
resine giriyor. 

Her ikiııinin yola füıtilnde ~ 
ne? ~ 

- O zaten bizden ..,.mn-; 
Jardan bize geldi o...... --' 

Pleviçkaya, bunu ilk denede 
kadar ak ititmifti ! 1111" 

Fakat kocan. Komilof .ı.,-. Jjt' 
manda eden erkeklerden b~ " 
leteJidenberi, bu iki insaDID yv•-
tilnde bulunan ne acaba? .__... 

Son isi, General MilleriD _.-

gölteriyor ! '(Ar,,_~ 

D/Jrdilncilamalll'u. 
mD/eltlıllk mllı•" ., 

Daniüncfl umumi mOfettfllil' ::: • 
miltaviri Nisamettm ~ait IS " 

tabama dahil olan vili~ bd9 
mumı ifleıin taıa'bi için 
lunuyordu. ~ t""' 

B. Nizamettin i:ft1nkU ebP ,0" 
rimiu celmiftir. Burada bir~ ... ~~~~ 
..... f 
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- Rüıgar çok iena esiyor. Birbiri - ı 
mizi tutalım. Sonra kayboluruz. 

Uç el birbirine kenetlenmişti, ki mlit 
hiı bir bora onlan bir tarafa eavurdu. 
Kımıldamadan durdular. 

Uzun Hatan evlenmemiş, ömerden 
ayrılmamıştı. 

Onların Potiden Batuma gönderdik-
leri "Ku<:kız,, gemisine gelince, uzun 
müddet Şahin reisten haber gelmeyin
ce yelkenleri açmıı ve Karadenizin 
korkunç bir korsan gcmiai o1muştu. 

Rüzgar dindiği vakit her üçü yarı 

bellerine kadar kara gömülmüşlerdi. 
Bakıştılar ve bir tek kelime konuşma -
dılar. Ne t:öyliyeceklerdi? İki adım i
lerisi gözükmüyordu. Nerede bulun -
duklannı da bilmiyorlardı. Akşam yak 
laııyotidu. Karanlık her üçünün diri di
ri mezara gömülmelt'ri demek olacak -
tr .. 

- Baba, durmay~lım. üşüyorum. 
- Nereye gidelim çocuğum, Yol 

yok ki ... 
- Burada kara fÖmülecetiz. Belki 

.Kutaiae yaklaştık. 
lhtiyar baba soğuktan donmuş du-

daklarını ı!Cı acı buruşturdu, 

- Kutaice daha 'Lir günlük yol var. 
- Başka bir köy buluruz belki •. 
Evet bu bir ümitt:. Bu: 
- Be~ki .• Her üçünü harekete ge -

tirdi. 

Ellerini birbirinı:!en ayırmayarak ba
bata çıka yürümeğ~ başlat-lılar. 

Ellerini birbirlerinden ayırmayarak 
Hiç bir karltı görmeden epey yürü

müşlerdi. 

Bir aralık yine çocuk.: 
- Baba, b:ıb;ı, diye, bağırdı ve iHive 

etti: 

- Kurtuluyoruz ... Bak ,'u karşıda 

bir ev var. 

tki iht:yar gözler!ni çocuğun işaret 

ettiği tarafa çevirdiler. 
- Orası köye benzemiyor bir kaya-

lık. 

- Yok 00.ba, iyi bak duman çıkıyor. 
- İnşallah .. 
- Hay<li durmadan yürüyelim. 
Çocuk doğru söyliyordu. Görülen 

Yer lıir kayalık değll, kayaiıklar üstün
de bir eydi. 

I>tıman da çıkıyordu, fakat oraya ka 
dar gitm~k mesele idi. Nasıl gidecek -
!erdi. 

Çocuğun babası gittikçe fenalaşıyor
du. Bir aralık 

- Ben artık yürüyemiycceğiın .. de
di. 

- Biraz daha gayret et baba, bak 
kurtuluyon.;z. 

- Yürüyemiyect'ğim. 

Genç deli gibi babasına saldırdı. O -
nu kaldırt? omuzuna almak istedi. Fa
kat bu imk{lnsızdı. 

Dizboyu kar için:le yürümek imkan 
ıızfaşryordu. 

- Beni bırakın siz kurtulun .. 
: O vakte kadar suııan ikinci ihtiyar 
çocuğa döndü: 

- Haydi Salih, cc:di sen koş, oraya 
git. Haber ver. Ben babanla burada 
kalacağım. 

Genç süratle t:luman çıkan eve doğ -
ru koşarak uzakla§tı. iki ihtiyar baş -
başa kalmışlardı-

- Çocuğum kurtulacak değil mi? .. 
- Hepimiz kurtulacağız Ömer .. Şım 

di gelip bizi de kurtarırlar .. 
- Yok, Hasan ben artık kurtulmak 

istemem. Dünyada yapacak işlerim çok 
ama yapamıyorum i~te •. 

. 
- Yapacaksın ... Hepsini yapacak -

a:". Bak Zrhra sana ne dedi. Oğlumu 
iyi yaşat, ona iyi bak demedi mi? .. lş -
te sen onun için yaşayacaksın. 

Evet. bu yolcular Deli Sapan lakabı 
ile-tanının Yedikuiede gardiyan Murat 
ağarun sevgili oğlu Ömerle onun Poti 
ı:tzi candan arkadaşt olan Uzun Hasan
dılar. 

Ömerle Uzun Hasan Saı.ıh;ıköyün -
den çıktıktan sonra bir sene kadar ser
seri bir halde dolaşmışlar, hiç bir ~ey 
Yapamam15lardı. Bir gün Ömer, Sam -
ha köyüne Zehray~ haber göndermiş, 
onu kaçırmış ve Kutayis köylerin.den 
birine çekilerek yaşamağa ba~lamı§tı. 

Onun b:ltün istediği bablsının ve 
Gürcistan kralı Simonun arzularını ye 
rine getirmekti. Fakat Zehra ile evlen
dikten sonra bir türfü kendini topaı la
:Yarnaıru1 ve Tiflis: giderek Simonı.:n 
8tvıiliai Maryayı bulamamıştı. 

Ömerin Zehradan bir çok çocukları 
olmuş, !aitat Salihten başkası yaşama
mıştı. Salih on altı yaşında idi. Babası 
gibi iriyarı, onun gibj cesurdu. 

Uzun Hasan, mukavemeti gittikçe a
zalan ömerin vücudunu uğuşturuyor. 
bir yandan fda teselli veriyordu. 

- Biraz daha gayret et diyordu .. 
Ömer, Zehra ölürken kendisine söy

lediği sözleri hatırladı. Evet hiç olmaz
sa · çocuğu için yaşamaJr, sevldli Zeh -
rasının sen sözleıini yer:ne getirıneliy 
di. Bütün kuvvetim topladı. Hasarun 
kollarına abanarak yürümeğe çalıştı: 

- Kalmamış, diyordu Uzun Hasana 
eski günler kalmamıs .• 

· - Şimiii Salih yetişir ... Allah yar -
dım etti. 

Karlara bata çrka ilerliyorlardı. Rüz 
gar durmadan esiy'>r ve kar mütema -
diyen yağıyordu. 

Uzun Hasan bir aralık arkaya baktı. 
İzlerinin ~crhal kaybolmakta olduğu -
nu gördü. Bir aralık önlerindeki ev d~ 
kaybolmuştu. 

işte o vakit Uzun Hasan da korktu. 
- Fazla gitmeyelim dddi, yanlış yo

la gideriz, b:zi bulamazlar .. 
- Zaten gidemiyorum Hasan .. Beni 

yatır... Ömr-rin ducfakları donmuıtu. 
Ağır 'lğır söyliyor, sözleri güçlükle 

anlaşılıyordu. 

- Anlıyor musun Hasan ... Beni kar 
ların içine yatır .. Stn kendini tutar. 
Ben de oğlum Salihi sana emanet e:!i -
yorum. Ona kendi evladın gibi bak .... 
Istanbula grderaen !babamın mezar::nr 
bul ve Sal;he göster. Kim bilir beni clil 
§Ünerek nasıl ölmüştür. 

Ben :le Salibi görmeden ölüyorum .. 
Kral Sim:ın belki y'ıre yaşıyor. Yedi -
kuleye git. Bul urun de ki: 

- Ömer Maryayı bulamadı. 
Karşısındaki en azılı haydudlart tit~ 

reten Deli Sapan gittikçe karlara gö -
mülüyor, Hasanın l:ütün gayretlenne 
rağmen }'il~an karların altından kurta
ramıyordu .. 

- Ömer .•. Ömer .. Bak Salih geliyoa. 
Biraz dah.ı gayret et . 

- Salih, Salihe i7i bak. Onu başka-
larına muhtaç etme. • 

Ömer fu la söyliycmct:len kaskat' 
kesildi. DudaklarıniJn derin bir rztırabı 
ifade eden bükülüş vardı. 

Uzun Ihsan ilk defa gözlerinden yaş 
akıtıyordu. Öldürü.:U soğuk ona tesil' 
etmiyordLı. Gözlerinden sıcak yaşlar a-
karken dam;:ırlarındaki kanın da tutuS?-
makta ~ldı:.ğunu histediyordu. 

Etrafın.t bakındı. Hiç bir taraftan 
g~''"n yoktu. Ömcri!l yan vücudu go -
zükm v":-du. 

Bi· .en, sevgili arkadaşını ' gözlicn 
kaybetnck isteyen karlan onun üs -
tünden dağıtmağa br şladı. Onun ölü -
müne inanamıyor: 

- öm:-::, Ömer ... Beni bırakıp nere
ye gid iyor~un . diyordu. 

ömerin bir daha lıiç cevap vermiye -
ceğini an?ayınca bu acı vaziyet Ha3Clnı 
korkuttu. 

Şuurs•u bir halde konuşınağa başla
·clı. Şimdi ne yolunu kaybedeceğini, ne 

, de kendisini bulamayacaklarını düşü -
nüyordu. 

Karların arasında bata çıka bir deli 
gibi konuşuyordu. 

Bir aralık: 
- Baoı, baba ..• diye bağıran bir ses 

duydu. 
( Arkası var ) 

lLAN 
c·~kiltlnı· Hukuk Hilklmliğindcn : 

Hacer tarafından ÜskUdarda tca
dlyede Çcllkçomak sokağında 12 No. 
lu hanede mukim Ali Ekber aleyhi
ne açılan boşanma danıı:ıı üzerine 
mUddealcyh daveti kanunlyeye tca .. 
bet ctmPdfğlnd<'n mUddelrenln talc· 
lıiln gıy.nlıcn t.atıklknt icrnsınn karnr 
verilip tahklknt 3- 3- !J38 r.•:rşemlıe 
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C!!~!?!.~ 
öAle neşriyatı: Saat 12,SO Plakla Türk 

musikisi. 12,50 Ha\'ndis. 13,05 Plakla Türk 
musikisi. ıa,so Muhtelif plak neşriyatı. 14 
Son. 

Akşam neşriynh: Saat 18,30 PlAkla 
dans musikisi. 19 Bayan inci Şan: Keman 
•e piyano rcfnkatile. 19,30 Spor müsnhn. 
heleri: Eşref Şefik. 19,55 Borsa haberlerJ. 
20 Cemal .l\dmll ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 20,30 Ha
n raporu. 20,33 Omer Rıza tarafından a
rapça söylev. 20,•5 f"asıl saz heyeti: O. 
ku:ranlar: Jbrahim, Kücük Safiye, AH: ut 
Cevdet Kozan, keman Ce\'det, kanun :'ıtu
ammer, Klarinct Hamdi, Nısfıye SeHıhat
tin Candan. (Saat ayan). 21,15 Orkestra: 
1 - Oscheil: Olympia uvertür. 2 - Eschai 
kowsky: Suite Lirlque. 3 - Armandola: 
Mariııge des Ro~cs. ' - Muas~net: Pensee 
d'Automne. 22,15 Ajans h:ıberlerf. 22,30 
PJAkJn sololar, opera ve operet parçalan. 
22,50 Son haberler ve ertesi günün prog. 
ramı. 23 Son. 

FRANSIZ TlY A TR OSUNDA 
OPERET KJSMJ 
Saat 20.30 da 
BiR KAVUK DEVRiLDi 

5 perde komedi. 
Celfil Musahip oğlu. . :,. . 

ERTUGRUL SADi TEK• 
TiYATROSU 

•. . 

Pazartesi (Kadıköy) Sa 
li (Bakırköy) çarşamba 
(Üsküdar) sinemaların
da: CEZA KANUNU 
• * • 

ŞEHZADEBAŞI 

TURAN TiYATROSU 
l:\u gece saat 20.30 da 
uıatk:lr Na,Şid ve arkı:ı
şlan Hakla Ruşen bir

• kte okuyucu küçük Se-
1iha ve Mişel varyetesi. 
oyacı kızlan. Komedi 

.~omedi 3 perde. 
il< * • 

Bu ge<"e Ferah sint'm:ıda kılernet 
Jlnnıaz:ın Şt'refine ne konser ,.e 
memlt'ketln güıide musikişlnas
J:ırı bir arada; Mualln Derüttalim
ılen :'ıltrnllim Fııhri, Hafız Bürhıın, 
n.rrırn tiyatroda İsmail Dümbüllü 

YC varyeteler ..• 

ati mezkürda yine gelmediği takdir
de gıyabında tahkikata devam olu. 
nArak evrak te:.kik ve icap eden ka
rar vcrlleceğlne dair yazılan gıyap 

kurur ımahkemP dlvanhnneslne asıl
dığı gibi keyri)et ayrıca tebliğ yeri
ne seçmek Uzero gazete ile de Hftn 

1 olunur. (24143), ' 

Beş yılhk ziraat planı 
izmirde bu sene tatbika başlanıyor 

Izmir (Hususi) - Vilayetin zıraı 

kalkınması için hazırlanan beş yıllık 

planın tatbHcine bu sene başlanacaktır. 
Bu sene.ti bütçedı:, bilhassa ziraat ve 
yol kısmına fazla tahsisat konacakt•r. 

Ziraatte pamuk istihsalatının arttml 
masına, zeytinciliğiıl ıslah ve ink:şafı

na, üzümlerimizin yaş olarak ihraca el 
verişli bir bale ifrağına Balçova ile Çeş 

me arasmcfaki kaplıcala sularından i.: ti
fa.lde edilerek buralarda turfanda sebze 
ve meyve yetiştirmeğe çalışılacak, bu 
işlere ehemmiyet verilecektir. Zürra:n 
makineleşmesi için, ziraat vekaletiııin 

de yardı:nı tem.in edilecek, müstahEil 
vaziyete geçen göçmenlere her bakım
dan daha fazla muavenette bulunula -
caktır. 

Vilayet ziraat büt2CSinin tesbiti için 
valinin riyasetinde kaza kaymakamları 
bir toplantı yapauflar, bu içtimada vi -
layet zir;ı.at müdürü de hazır bulunarak 
izahat vermiş, kual.ann zirai durwrJa
rı görüşülmüş, ihtiy:ıçları tesbit edil -
miştir. 

MahkUmiyet müddetini bitirip 
kaçınca 

İzmir (Hususi) - İzmir hapishane
sindeki mcıhkfunlardan beıt kişi, mah -
kumiyet mUddetlerini ikmal eyledikle -
rinden, kayitleri y.ıptlmak üzere jan -
darına muhafazasında adliyeye getiri -
lirlerken, aralarında bulunan aa bıkalı 
Ahmet, bu fırsattan istüade ederek jan 

1 icaret odasında 

darmalann aralarından kaçnuştrr. 
Firari Ahmet, iki ı;ün sonra saklan ~ 

dığı un fabrikasın.fa yakalanmış, mah
kfımiyet ır.üddetini bitirdiği halde jan• 
darmaların elinden k&ıçtığı için tekrar 
hapse atılmıştır. 

Elektrik kilovat tarifesi 
İzmir (Hususi) - Elektrik ' kilovat 

tarifesinin önümüzdeki altı aylık dev • 
resi için yakında nafıa müdürlüğünde 

bir toph:ıtı yapılacaktır. Şimdi 18,S ku 
ruş olan knovat ücretinin (20) para cia 

ha tenzili tC'tkik edilmektedir. Bu hu -
susta nafta bakanlığına verilen rapora 
henüz cevap gelmemiştir. 

Ahsaıavda ganğın 
Aksaray, (Hususi) - 23/24 - 12 - 31.: 

gc.4.:esi husule gelen bir yangında bu 
sene köylü tarafından yaptmlan ve ik
mal olunan yedi bin liraya mal olmuş 
Arnarat köyü ilk mektebi tamamen 
yanmrştır. Yangının etrafa sirayetine 
meydan verilmemiştir. Nu!usça zayiat 
yoktur. Yangın soba borulanrun bina
nın aaçağmı sarmasından ileri gelmit
tir. Mektebin iki yüzü mütecaviz tale
besi açıkta kalmıştır. 

lkbaat Bankasının Hesaplan 
İki senedir terki faaliyet eden Aksa

ray İktısat bankasmm tasfiye oluna
rak ikincikanun 93 7den itibaren faali
yete geçmesi için l!mngelen nevakıa 
ikmal ve temin edilmiştir. 1 

TEKiN 

Fırtına devam 
idare meclisi 937 nln ediyor 
son toplantısını yaptı Limanlara sığınan va-

nun öğleden. so:ıra saat 16 da ?-'ica- pu /ar hala çıhamactı 
ret Odası meclıs salonunda, Oda ıdare I 
meclisi, 1937 senesinin son toplantısı- Karadenizde fırtına yine devam et -

m yapmı2tır. mektedir. Bu yüzden kuytu limanlara 
Toplantıyı Ticaret Od.iu.ı ikinci reisi sığman·vapurlar dün de yollanna de • t 

Ziya Taner açnuş, geçen celsenin :ra - vam ede:nemişlerdic. Bu suretle der.iz 
poru okunmuş ve ruznamenin müzake- seferleri tamamiyle sekt.&ye uğramış • 

resine geçilmiştir. tır. 

Toplantının en mühim kısmını ka -
zanç vergisi itiraz komisyonu tarafın
dan bazı müesseselerin kazanç vergisi
nin sureti cibayeti lıakkında sorulan su 
aller teşki.l etmiştir. 

Bunlardan biri Ankara vagonla su 
ıevkedenlerin hangi esasagöre kaz.ınç 
vergisi vereceklerine dairdi. Ticaret o-

dası kazanç vergisi komisyonuna ver -
ıdiği cevapt:ı bu gi!Ji iş sahiplerinin de
po ve su cjeposu iıtletenlerin tabi olduk 
ları kazan$ vergisine tabi olması lazım 
geleceğini bildirmiştir. 

İkinci oı,rak umumi helaların bu ara 
da Yenicami helalarını işleten iş sahi -
binin yine ayni komsiyon tarafından ne 
suretle kazanç vergisi vermesi icabet -

tiği sorulmuştur. Ticaret Odası idare 
meclisi bur.un da h2lllam işletenlerin 

tabi oldukları usul \.:zerinden kazanç 
vergisine tabi olmaları icabettiğini lıil
dirm:ştir. 

Uçüncü olarak mektep haricinde ta
lebelerine pıyano dersi veren öğretmen 
!erin ne surette kazenç vergisine tabi 

olacağına dair varid olan suale de gay
risafi kazançlarının yüzde onu nisbetin 
de kazanç vergisi alınabileceği cevabı 

verilmiştir. 

ihracat mevsimi başlangıcında b.uı 

ecnebi vapur acentekri, şilep buhrnnı . 
yüzünden müşkül vaziyete düşen ihra-
cat tüccarlarını büsbütün endişeye so
kacak derecede navlunlan yükseltmiı -
lerdi. 

Ticaret Odası daima tüccarın aleyhi
ne neticelenen bu navlun meselesini 

kökünden halletmelr üzere navlun işle 
rinden anlayan bir komisyon toplanmış 

bütün komşu devletlerin navlun vazi -
yetlerini gözönünde tutarak bir proje 

hazırlamıştır. Dün Oda meclisine arze
dilen proje çok yerinde görülmüş ve 
umumi bir memnuniyet uyanıdırmrştır. 

Dün son olarak Oda idare meclisin
de, Odalar kanununa göre odaya ka -
yitli bı.ılıınmaları icat.ettiği halde kay -
dolmadan iş gören 12 kömürcünün is
mi mevruubahsolmut. bunların be1 

Barbn vapuru geldi 

Evvelki gün ge1mesi beklenen Bar • 
tın vapuru fırtına dolayisiyle tam 24 sa 
at rötard ile dün gelmiştir. Bartın vapu 
ru kaptanının ifadesinden anlaşıldığı -
na göre, Bartın hattında fırtına hal$ 
eski tiddeti ile devam etmektedir. 

Ege denizinde fırtına durdu 

Ege denizinde yeni bir fırtınarun baı 
gösterdiği ve bu yüzden bir kısnn ,-a. 
purlann yoliarına devam edemiyerek 
en .} dkın iskelelere sığınmak mec'buri • 
yetinde kaldıklarını yazmıştık. DUJl 
yeniden İstanbul Deniz Ticaret müdür 
lüğüne gelen mallimata göre, Ege de • 
nizindc fırtına kesilmiştir. Limanlara ~ 
ğmm.ıı olan vapurlar yollarına devam 
etmişlerdir. 

Rasathanenin yeni raporu 

Rasathanenin verdiği malumata gö • 
re; yurdun Trakya, Kocaeli, Rize, E
ge ve orta Anadolu garp mmtakuları 

bugün kapı:lı ve yağışlı geçecektir. 

Bundan başka c<nup mmtakası ve 
Trakya rüzgarlı geçecektir. 

Karad: n11 ve Ege: denizinde fırtına • 
nın tekrar artması ihtimali vardır. 

Lalli-$hiiW 
Limanda 

DUGON KALKACAK VAPURLAR 

Snnt 
16 
9.30 • 
8.30 

20 

18.30 
6 
8 

Vapurun ndı GitUli )Ol 
Cumhuriyet Karadeniı 

Kocaeli lzmıt 
Bursa ~ludnn)a 
Saa<lel / Dnndınna 

GEl.ECEK VAPURLAR 

Dursa 
S:ındcl 

Bartın 

Mudanya 
Dandınna 

Ayv:ılık 

lira ~za vermelerine karar verilmiştir. 

Yine, ayni şekilde odaya kayitli ol
mayan 20 kadar marangoz ayni suret
te 20 ter lira para eczası vereceldeı1dir, 

v 

., 



ISPANY A 1 Hatay ve Suriye haberleri 

Amerikadan Vatanilerle hırısti-
s.ı.~~~~~(A~~>zg?!:..ıon- yanlar ~arpışmağa 

dan bildirildiğine göre, bazı Amerikan b 
1 ajanları siljh satın alınması için bir is- a ş a d ı 

tikraz akdi hakkında B. Pieto ile mU-
saliereleı\ie bulunmaktadırlar. B. Pie
to'nun Amerikalılara yeni Kastilyadaki 
Almaden madenlerinin işletilmesini kar 
ttlık olarak gösterdiği bildiriliyor. 

Franko hilkiımeti bunu protesto et
miştir. 

Bolivyadan da silah aldılar 
Londra ;:9 (A. A. ) Meksikodan bil· 

diriliyor: 
Dün lspanya hUkumcti hesabına 20 

kadar tayyare Verakruz limanın'tla bir 
semiye yükletilmiştlr. Vapur ayni za -
manda İspanyol ajanlannın Bolivya -
dan satın aldıkları ve aylardanberi Vc
rakruz'da bulunan mühim mıktarda ınü 
lıimmatr da almıştır. 

Dt nizden b'lUlbardıman 
Perpignan 29 (A. A.) - Asi kru -

nzörleri dün on be§ dakika kadar 
!Port - Bou'yu bambardnnan etmiJler -
mr. 

An karada 
Şehir tiyatrosu 
emsillerine ay başın

da başlıyor . 
'.Ankara 29 (Telefonla) - Cumhur-i 

yet Halk Partisi ve Ankara belediyesi
nin yaıid1m1 ile Ankarada §chir tiyatro
ıu kurulmuştur. 

Tiyatro. Yeni yılın haftasında Hal -
kcvinde temsillerine baılayacaktır. An 
kara tiyatrosuna İstanbul şehir tiyat -
rosundan iki kadın ve üç erkek artist 

nmıştır. 

Ankara §Chir tiyatrosu temsillerin! 
ıimaiki halde Halk.:vi salonunda vere

ktir. Fakat tiyatroya ileride Evkaf 
apartımanı altındaki sahne ve salon 
tahsis edilecektir. 

Ziıaat memurları 
arazında 

Ankara, 29 (Telefonla)' - Ziraat Ve
eti memurları arasında yapıİan tayin 
nakiller şunlardır: 

Edime esl:i ziraat direktörll Ziya Edir
ziraat direktörlüğüne, Edime ziraat 

'rcktörll Fuad Ni~de ziraat direktör
uğüne, Tekirdağ Amerikan asma fidan
ığı direktörü Ata Tekirdağ ziraat direk

lüğüne, Tekirdağ mıntıka bağcılık mü 
hassısı Salahaddin Tekirdağ Amerikan 
~ ... aa fidanlğı direktörlfi&rüne, Tarsus 

yvalı ağaçlar fidanlığı direktörü Vas-
Kütahya vi~ne fidanhb'l direktörlüğü
' Yüksek ziraat enstitüsü asistanlann

Hasan İstanbul Ziraat mehiebi zira
t atelyeleri asistanlığına tayin edilmi~
erdir. 

Devlet Ziraat işletmeleri Kıırumu 
Teşkil Edilecek 

Ankara, 29 (Telefonla) - HükOmet 
fından Büyük Millet Meclisine zi

t i~lerine dair yeni bir lfıyıha vermiş-

Lfı}'iftaya göre, her türlü ziraat işlerin
i vaziyet ile uğra~mak üzere, Ziraat 
d'ıletinebağh ve hükmi şahsiyeti haiz 

r "Devlet ziraat işletmeleri kurumu,, 
kil edilecektir. 

lngiltere - ltalyaya 
hiicum etmek 

istiyor muş 
Roma. 29 (A. A.) - Sonkanundan 

"tiharen İngiliz radyo istasyonlannm A
pça neşriyatta bulunacaklan hakkın
ı i haberi tefsir etmekte olan Virginio 

ayda, Giomale d'ltalia gazetesinde In
ltcrcnin İtalyaya bu suretle hücum et
ek istediğini yazmaktadır. 
Ga\'da, Bari'del-..i ltalyan istasyonu

un İngiltere alE'yhinde propaganda yap
.. adr~ı kaydediyor. Ye diyor ki: 

"Herhalde Roma İngiliz neşriyatını 
kkatle takip edecek ve bunlar tahrik 
ya ifsat edici mahiyette oldukları tak- 1 

e mukabelede bulunacaktır. 

Fransızlar bir tayyare filosu 
gönderdiler 

Ankaranın bayramında 

Gönderilen telgra/lara 

Atatürk' ün 
teşekkürleri 

Ankara 29 (A. A.) - Riyaseticum -
hur .Umumi Katipliğinden: 

27 birindkanun tarihinin yıldönümü 
münasebetıyle gelen bir çol~ telgraflar
dan Atatürk mütehassis ı .. ~uşlar ve 
teşekkürlerinin bildirilmesine Anadolu 
ajansını memur etmişlerdir. 

İngiltere 
}aponyadan ce

vap al<fı 
Londra 29 (A. A.) İngiliz hükQ -

meti Hohu hWisesi hakkında yapmış 

olduğu protestoya )aponyarun cevabı
m almıştır. 

Japonyanın fikrini kabul etmiyorlar 
Tokyo 29 (A. A. ) - İngiliz sefa

reti müsteprı, hariciye nezaretine git
miş Layd Bird ve Bec gambotlarına 

karşı yapılmış olan taarruz hakkında 

dün Japon umumi karagfilıı tarafmciaı. 
neşre ilmi~ olan tcbllğ~cki Japon nok
tai n zarını 'lngiltere sefarethanesinin 
kabul etmekte olduğu zehabına kapıl -
mamak lazım geleceğini bildirmiştir. 

Müsteşar, umumi karargahın tebliği 
ile İngilt:re sefarethanesinin raporları 
arasın::la tenakus bulunduğunu iave <.t

miştir. 

Japonyanın bir tehdidi 

Şanghay 29 (A. A.) - General Mat 
sui şu beyanatta bulunmuştur: 

- Çinliler hattı hareketlerini değiş -
mcdikleri takdirde, Japonlar, Çin dahi
linde Hankov, hat2 Çungkinge kadar 
askeri hareketlerine devam etmek mec
buriyetinde kalacaklardır. 

Çinlilerin bir an evvel hattı hareket
lerini değiştirmeleri Japonların en 1:a
mimi arzusudur. 

Komünistler 
Fransada 

HilkO.metl devirmek 
Jstemlşler 

Paris, 29 (A. A.) - C. S. A. R. f asist 
komplosu meselesindeki müttehimlerin 
başlıcalarından biri olan B. Eugene De
loncle, istintak hakimine 15 - 16 son
teyin gecesi yapılması mukarrer olan 
komunbt hükumet darbesi hakkında u
zun beyanatta bulunmustur. Mumaileyh 
erkanıharbiyenin bu plan hakkında sarih 
ve tam malfunata sahıp olduğunu ilftve 

etmiştir. 

B Deloncle'e göre komuni~tlerin ilk 
müsademe kıtmıtının her biri 150 ~er 
kic:id"n mürekkep lejyonlara ayrılmış 

müsellah on sekiz bin kişiden ibaret olup 
bunlann C'kserisini ecnebiler teşkil et
mekte idi. 
Maarif Surası gelecek 

sene toplanacak 
Ankara, 29 (Telefonla) - Maarif 

Şurası toplantıc:ının 1939 yılına tehirine 
dair olan iti} iha l\Ieclis ruznamesine alm
mı~tır. 

Tunceli Miicldeiımzumisi 
An1;ara. 29 (Telefonla) - Tunceli 

müddeiumumi i B. Hatemi'nin adliye 
mülettişliğine tayini kararlaştnlınrştır. 

Halep, 29 (Husust)' - Kamıslı ıçın 
de vatanilerle Hıristiyanlar arasındaki 
bir kavga nihayet boğuşma ~ almı}
tır. 

lki taraf biribirine ateş etmeğe başla
mıştır. IIMiseyi bastmnak için Fransız 
müfrezeleri sevkolunmuştur, Sokaklarda 
sekizer ki~ilik Fransız devriyeleri gez
mektedir. Dokuz tayyareden mürekkep 
bir filo Kamışlıya gelmiştir. 

Daha vahim ve kanlı hMi~elerin çık
masından korkutmaktadır. 

Oldüriildiiğü Zannedilenler Bulundu 
Halep, 29 (Hususi) - Hasiç'e girer

ken öldürüldüğü zannedilen Dirzor mu
tasamfı katibi ile kansı bulunmuştur. 

Mutasarrıf, kansı ile Hasiçe'den ge
çerken yolda f brahimpaşa pğullannm a
dam~an taraf mdan çevrilerek otomobille 
Abdülaziz dağına, oradan da Abduhal
lo'nun yanına götürülmGşler, sonra ser
best bırakılmıslardır. 

lskenderuna Yeni Müddtium11mt 
İskenderun, 29 (Hususi) - Şam me

busan Meclisi azac:mdan Faizul Huri'nin 
yakın akrabasından olan Jan Abraham 
Iskenderun müddeiumumiliğine tayine
dilmiştir. 

Adliye Emrine itlınanlar 
Antakya. 29 (Hususi) - Antakya 

müstanttla Nureddin Ccbbare ile miln
ferid hfil<im Sadi Sultan Suriye hükQ
meti adliyesi emrine almmı~lardır. 

etobtis 
meselesi 

'(Üsıyanı: 1 incide.) 
ger "irketlere ait vapurlar zaman ile 
onu~ eline ge~eccktir. Demek ki 1r 
tanbulun bütün umumi nakliye vaer 
talarmı elinde toplıyacak olan bele
diyenin otohüc: iı::ini doğrudan doğm
ya kendi eliyle .. i~etmcsi en mantıki 
bir yoldur. • . • .. 

Acaba belediye otolJüs ı~ını hoyle 
binat i~letmeğe başlarsa §U veya bu 
ı:ıekilıle lıi•· bir .;ika,,·ct olmıyacak ınr 
'S ~ ~ J el' • 
dır? Bize öyle geliyor ki hu defa ın" 
de bir otohü~ü olan herkes sızlana
caktır:- Biz elimizdeki hu otobüsleri 
§ehirde işletmek için satm alnu§tık. 
Belediye kendigi otobüs işletecek, fa
kat bizim binlerce liralık Eennaycle· 
rirniz çürüyerek hurda demir lıaline 
girecek, diye feryat edecektir. B? .o
tohfo,leri belediye satın al. m deııılır
se bundan Ja gene kıy)1let takdirinde 
hak,.ızlıklar yapıl<lı diye ~ikayetler 
duyulacaktır. 

O halde hem belediyenin otobüs 
imtiyazını kendisi İ§letmesi, hem de 
şirn<liye kadar fehirde İ§lemek üze~e 
gelmi~ olan mPvcut otollüs salı ipler~· 
nin zarnr ~önııemesi için §öyle hır 
tedhir hatıra gelir: 

İstanhulda otolıüs i§letmek için lle· 
lediye doğrudan doğruya yeni ar~a: 
lar getirmez. Ne kadar otobüs sahıhı 
,·arsa i'teyenlerin arabalarını alarak 
icahmda miinavelıe usulü ile hunları 
~cn·i.;;lerde kemlisi kullanacağını, i§
Jcyemez hale gelinceye kaclar bu ar.n· 
halara mukabil sahiplerine gürnlelık 
bir ücret 'ereceğini il un eder. Ne 
vakit bu arahalar e"kiyerek i~ten c_:e
kilınd.: nretiyle ekı::ilir, hariçten ye· 
ni arabalar ç;etirmeğc ihtiyaç Jıac::ı1 o· 
lnrsa o zaman \•eni araba sivari.:ı .. i ve-

• J 

rilir. 
Zannediyoruz ki hu u:-ul ile lmgiin 

f stanhulıla bulunan otohiislerin yal· 
mz hir kı-.mı de~il, hepsi otohfüı nak· 
liyatmda lmJlnnrlnnş olacağı için hii
tiiıı şikayct1erin kökü de keı;ilmi~ 
olur. 

ASIM US 

Romanyadaki yeni 
kabine· 

' . _ '(fJ!!tyanı: 1 incide.) j 
rasmclaki ideolojik karabetteıı bahset 
mekte ve B. Gogayı sena eylemekte
dir. 

Roma, 29 (A.A.) - Ha,·as Ajan· 
11 muhabirinden: 

Yeni Romen kabineai, iyi kar§ılan· 
mqtır ,.e Romanya ile İtalya arasında 
Yugoslavya ile yapılmış itiHif a müma
sil bir itilaf aktini tecile meclar ola
cak surette Romen si va etinde f a~izm 
sistemine doğru bir t~havvül addedil
mektedir. 

'Almanya ile ltalyaya Yal•l~cak 
Londra, 29 ( A.A..) - Yeni Ro

manya hükumeti haklim.da geni§ tef
siratta bulunan sabah gazeteleri, B. 
Goganm Yahudi aleyhtarı ve Alman 
do!ltu olduğunu kaydetmektedirler. 
Buna binaen, bazı gazeteler Roman· 
yanm Almanya ve İtalyaya <lnha sıkı 
bir surette yak.la§aca~mı tahmin edi· 
yorlar. 

Paris Emli§c Ve Meral•ta 
Parifl, 29 (A.A.) - Yen\ Roman

ya kabine~i, Paris matlınatmda hara· 
retli bir kabul görmemektedir. Yeni 
bir dr~ politika takipten, Rcrlin ve 
Romaya doğru dalıa km'Vetli bir te· 
mayülden korkuluyor ve B. Goganm 
"bir Alman taraftan olduğu kaycledi
liyor. Yeni hariciye nazrrı :Mio~sko: 
nun Yahudi aleyhtan tenıayullerı 
mualiaze ile i~aret edilmektedir. Ba· 
zı gazeteler, Romanyanm ha~kuma~
dan Garnelin ile. n. Delbosa yuptıgı 
vaatlarm ne olacağını merali ediyor-

lar. . 
Taahhütlere Rüıyet Edilecek 

Bükre~, 29 (A.A.) - Cureutul ga· 
zetesine beyanatta bulunan yeni Jıü
ktimetin hariciye nazın l\licesco de· 
mi~tir ki: 

'".Memlelietimizin bundan e\'\'elki 
taahhütlerine riayete ve ittif aklarnm· 
za itimada mfütenit bir siyaset takip 
edece~im. Do!ıtluklarrmızı nazarı iti· 

CI 

hare alarak tam bir hüsnü niyetle bü· 
tün devletlerle münasebetlerimizi in
kişaf ettirmek için elimden geleni ya
pacağım.,, 

Bu gazete, Iıariciye nazırmm hu 
beyanatından Romanyanın an'anevi 
lıarici siyasetini takip edece(;inin an· 
la~tldığını bildirmektedir. 

Romanyada Yeni llü/.;umet 
Bcrlin • Romu Milıverine Doğru .Mu 

Gidecek? 
Dün Tiiikrc~ten gelen haberler ani 

bir lıiikfımet buhranını teyit etıııi~tir. 
Tatarc ko kahincsi çekilmiş, K'.ral 
Karol yeni kahine teşkil etmek vazi
f esiııi milli hıric:tivan partisi lideri 
Go .. a'va v~rmiştir. ·Goga ;ıtı aat gibi o • • . 
kısa bir zaman zarf mda kahine ını 
tc~kil ederek krala arzetrni~tir. 

Verilen maH'ırnata göre yeni Goga 
kahinec:i ~u suretle teşekkül etmekte· 
dir: 

Oktavyan Goga (Milli lııristiyan 
parti"linden) kabine reisi; Arınand 
Kalinesko (.l\lilli köylü parti inden) 
dahiliye nazırı; İsraet .Miseı:ko (Milli 
hıristiyan) lıariciye nazırı; Öjen Sa
v o (Milli hıri~tiyan) maliye nazırı; 
Gigartu (i\Iilli köylü) ticaret ve sa
nayi nazırı; J>ro. Pctroviçi (;\lil1i hı
ri. ti yan) maarif nazırı Ualıih Lupas 
(Milli luri.,tiyrm) mezalıip nazırı; 
Stan Gi~eı;ko {Milli Jnri tiyan) koo
perasyon nazırı; Hadu lc,;ko )leh en
din ti (Milli köylii} aclliye nazırı; Vir
jiJ Potarca { 1\1 illi köy lii) nıiinakallit 
nazırı; General Jan Antoncvko (E ki 
erkanıharp rei,.i) milli müdafaa nazı
rı; lrinıe ko (E-.ki kahine azaların
dan) hava ve bahriye nazrrı; Jorj Ku
za (Milli Juri ı iyan) mesai nazın; 
Doktor Banu (;\lilli hıristiyan) u· 
munıi ı:ağhk nazın; Alekı-andr Kuja 
(Milli lnri..,tiyıın) nczaretsiz nazır .. 

Tahlif mera iminden sonra yeni 
kahine ilk toplantrıııı yapmıştır. 

Tahlif merasiminde yeni kalline 
reisi Goga kıı:a bir nutuk söylemiş ,.e 
lıu nutukta kral tarafından hakkında 
gösterilen itimııcla t~ekkür ettikten 
sonra kanumıesasiye riayet ederek 
memleket i~lerini idare edeceğini söy
lemekle heraher devlet idaresinde o· 
torite ,.e intizamın bakim olmaı;ı la
zım geleceğine, riyaset edeceği hüku· 

metin memleektte lialk liiitTeslnin e-. 
sasmı teşkil eı.Jen köylülere dayanaca• 
ğmn işaret etrııi~tir. .. 

Yeni intihap edilen medieteki izr 
nın yckiınu 390 dır. Hunlardan yal
nız 40 mebus yeni lıiikfımete mensup
tur. Ru ınm~t]e yeni hükOmet mecliete 
tam hir ekseriyeti haiz değildir. Fa· 
kat muhtelif kaynaklardan verilen 
malumata ,;()re, yeni intihabat netice-. 
sinde bu hükfımetin kafi derecede ek• 
!leriyet alacağı eiiylenmektcdir. 

Yeni hükumetin ıml siyasetine ge• 
lince hu ra5ist (rrksı) ,.e otoriter 
bir siya et olacaktır. 

Rivayete göre yeni hükGmet bazı 
f:anrıyi ile beraber matbuatı nasyona• 
Jize edecektir. Harici siyasete gelince, 
antisesit (Y nlıudi aleyhtarı) bir ıi· 
ya-et tatbik edecektir. 

Yeni hiikfımetin Almanyanm Hit
lerizm siyasetine temayülü gayet a• 
çık olmakla beraber ilk ıamanlarda 
e;ıki lıiikiımetin siyasetind~n aynlmr 
yacak~ır. IHikumet mahafilinden be
yan edi1di~ine göre, im hiikiimet yeni 
intihap edilen mehusan meclisini da• 
ğıtacak, fakat bir zaman yeni intiha• 
llat yapmryacaktır. 

Yeni Jıükıimetin malum olan tema· 
yüliine binaen Ilerlin • Roma mihve"' 
rine doğru gideceği Fransız rnahafi· 
Jin<le si)ylennıektedir. 

2 analı çocuk 
(Üstyanı: 1 incide.), 

mu~ olması ihtimali kuvvetli görülmUt· 
tü. 

Ve mahkeme bu rapor Uzerine ka • 
ranru tefhim edecekti. Lakin Fatma 
ilhanın vekili söz alarak: 

- Iki kişinin birleşmesinden husul• 
gelen çocuk, ya anasının kanına uyar, 
yahut aksi vukua gelir. Kaldı ki bu ~ 
cuğun babası malitmdur. İsmi Mehnıet 
Ye Çorludadır. 

Tıbbı adlinin bu r;;poru bir ~eti 
haiz değildir. Babasının kanı tahlil e· 
dilmemişti ... Ama mutlaka onun da k& 
nı tahlil edilmelidir, r.cçmck istemiyo • 
rum. Fen bunu mutlaka tayin ddeıntı· 

Kanlar dört gurub<ı ayrılmış olduğU 
na göre kanlan birbirine uyanlann alc· 
raba olması laznngelir. Buna ise lıiç 
bir suretle imkan yoktur. 

Mahk:me, evrakı tetkik ve karar 
vermek üzere duruşmayı 19 kanunu .. 
saniye talik etti. 

Memleket dışına 
gitmelerine 

izin verilecek 
memurlar 

Layıha mecliste kabııl 
edildi 

Ankara 29 (Hususı) - Büyük Mil· 
let Meclisi bugün Refet Carutezin re .. 

isliğinde toplanmış ve Gaziantep ıneb\d 

luğuna seçilen doktor Mehmet Ali A
ğakayanın intihap nıazbatası tasdik e
dilmiş ve l:endisi and içmi§tir. 

Bugiinkü toplantıda 788 sayılı me • 
murin kanununa ek knnun layihası ~·-
bul edilrr.i~tir. 

Memurin kanununa ek layiha §il • 

dur: 
''Umumi, mülhak, hususi bütçelerle 

belc:ldiye bütçelerinden ve sennayesinlD 
ilcese • yarısından fazlası c!evlete ait m 

seselerde:ı maaş veya ücret aJ.ına1cta '1-

lan mem!.lr ve müstahdeınlerden uı .. 
ti ~· zum görülmlerin gidip gelme, 2':8 .. 

tiyle .,., 
aile ha.rcırahlan ~erilmek ~u:e uducl 
azami ıki sene muddctle ınıllı h 
haricine gitmelerine icra vekilleri be • 

• k il . . ·ı bilı'r :Bu ııu • 
yetı aran e ızın ven e · k1arf 
retle gidebileceklerin mensup old~ ]ta• 

tdaire .ve müesseselerle irtibatı. ba leriııe 
lacağı gıbi vazife ve memurıyet 
. h .. 1" h kl d mahfuzdur ... 

aıt er tur u a arı a ----

RURU!Va abone olrı• 
nuz ve abone edili~ 
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Deniz Levazım satınalma koml91onu ilanları 

M. M. Vekileti Deniz Merkez Satın alma Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 9000 lira olan 51 kalem ~.:zayı tıbbiye ve ma1· 
zcmei sihhiycnin kapalı zarfla münakasa sı 12-1-938 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 14 de Vekalet binasındaki Komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek isteyenlerin her gı:in ve münakasaya gireceklerin 
de mezkilr gün ve saatte 675 liralrk teminat mektuplan ve kanunun ikinci mad 
desinde yazılı belgeleriyle birlikte teklif mektuplarını mezkO.r gür.de azami saat 
on üç buçuğa kadar Komisyona vermele ri. Postada vaki olan techhürle bu saat• 
ten sonra getirilecek mektupların kabul edilmiyeceği. .(8571) 

• "' * 
1 - Tahmin edilen bedeli (6640) J 

lira olan (800) adet battaniye, 14 
lktnctk!nun 1938 tarihine rastlayan 
cuma gUnU saat 11 de kapalı zarf u
suıtyle alınmak üzere münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (498) lira 
olup, şartnamesi Komisyonda. her 
gün parasız olarak alınabilir. 

3 - lsteklllertn 2490 sa.yılı kamı. 
nun tarlfs.tı dahillnde tanzim ede
cekleri kapah teklif mektuplarını 

belll gün ve saatten pir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan Komis
yon başkanlığına makbuz mukabi
linde vermeleri. (8681) 

1 - Bir metreslne tahmin edilen 
bedell {25) kuruş (50) santim olan 
(28,000) metre Amerikan bezi 14 
lkfncikA.nun 1938 tarihine rastlayan 
cuma giinil saat 14 de kapalı zarf u. 
suliyle alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (535) lira 
(60) kuruştur. Şartnamesi, parasız 

olarak Komisyondan her gUn alına
bilir. 

3 - lsteklllerin 2490 sayrlı kanu
na göre tanzim edecekleri kapalı tek 
Uf mektuplarını belli gün ve saatten 
blr saat evveline kadar Kasımpaşa· 
da bulunan Komisyon başkanlığınn 
makbuz mukabilinde vermeleri. 

(8682) 

1 istanbul Komutanlığı Satınarma Komisyonundan 1 
~----------1 - !stanbul Komutanlığrna bağır kıtaat ihtJyacı için satın alınacakln

rın cins ve miktarları ile muhammen tutarları, ilk teminatları ve ihale gün. 
Ieri. ihale !aatlerl ve milnakaea şekilleri aşağıda yazılmıştır. 

Cinsi Miktarı Muhammen llk lhale Raat !\Hinakasa 
Kilo tutarı teminatı günü şekilleri 

Zeytinyağ 6900 2691 202 17/ 1/1938 15 Açık Ek~. 

,, tanesi 7800 u1k 182 " .. 15,30 .. .. 
Sabun 21,000 5880 441 .. .. 16 Kap. Zarf 

2 - $artnamelerl her gün öğlede n evvel Komisyonda görülebilir. !stok
Ulerln ilk teminat makbuz veya mektupları 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 tin .. 
cU maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale günil ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar tekllf mek tuplarmr Fındıklrda Komutanlık Sa-
tın Alma Komisyonuna vermeler!. (8651) 

~---~iiiiiiiiiiiililiiilliiiiiliiiiiiii"!iiiiiiiiiiiiilmmiilliiiiiiiRiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!!iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiStiiiiiiiiiİİİİİI! rt:::, 11=;,;,ı;ğ; ·ı Denizyolları ı Harici Askeri Hıta- ı 1 ----ilBnlaıı i ş L E T M E s i atı illiı;ları 
._ '"•mm - :.... 

Diidmcvlcri i~in 6500 kilo ham <leri 
3. 1. 938 pazartesi günü saat 15 ide Top 
hanede ist. Levazım amirliği Satınal -

tlla Komisyonunda kapalı zarfla eksilt -
tnesi yapı~acaktır. Tahmin bedeli 97 50 
lira ilk teminatı 731 lira 25 kuruştur. 
Şaıtn:une ve nümunesi Komisyonda gö 

tül~bilir. İı:iteklilerin kanuni belgeleriy 
le teklif nıektuplartı'lı ihale saatincien 
bir saat evveline kac!:ır komisyona ver. 
tllcleri. "325., "8389,. 

• • • 
lstanbulda Maltepe Askert Lisesi 

ile Maltepe Piyade Atrş okulu ve 
~Ursa Askeri Lisesi iÇin üç adet ça
tnaşrr kurutma makinesi 31-1-938 
Pazartesi glinU saat 15 de Tophanede 
latanbul levazım amirliği Satınalma 
l\omısyonunda. kapalı zarfla eksilt .. 
tnesı yapı1aca_ktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 9000 lira ilk teminatı 675 lt
ra<Iır. Şartnamesi Komisyonda görü-
1ebı ur. lsteklilerin kanunl belge

leriyle tekli! mektuplarını ihale sa~ .. 
tinden bir saat evveline kadar Ko
~ona ve;meleri. (326) (8390) 

İLAN 

lstaubul Asliye lfnhkcmesi 1k:inci 
'l'tcarct Dairesinden: 

Müteveffa Bodos Sakalakcı oğlu 
"" . "'rıı:~lert Madam Katına, Ylwan, Nl-

lto Vekm avukat Ali Semih tarafın
dan. Beyoı:tlu Aynalı çeşme caddesi 

~o. 36 da Leonldns Plçkopulos aley

b.ıne ikame olunan alacak davasın. 
(la: M.Uddaaleyh Leonidas Piçkopu
los un ikametgA.hınm meı:huliyetlne 
01rı.aen tebllgatın ilAnen lfasma. ve 

tahk:tkatrn da 3-2-938 tarihine mU
:adtr Perşembe günU saat 14 de icra
t~na karar veı·ilmiş olmakla kc'\yfiyc>t 

11 bıtt makamına kaim olmak üzere J 
an Olunur. (24142) 

t 

Acenteleri: Karakay - Köprll1•2• 
Tel 42362. Sirkeci MUhUrdar Zade 

I•••• Han telefon: 22740 --• 

Mersin Cuma 
Postası 

Yalnız bu se!ere mahsus olmak 

1 
üzere 31 Birlncik~nun cuma günü 1 
Mersin postasını yapacak Sadık 

zade vapuru Tophane rıhtımından 

1 
saat 17 de kalkarak !zmire pazar 
sabahı varacaktır. (8G90) -
İstanbul Birlncl Ticaret Mahkem0ıo 

sinden: 

Bodos oğlu Yuvanın lı:ıtanbulda 

Veznecilerde Tramvay caddesinde 27 
numarada Ahmet Muhtar aleyhine 
sekiz kıt'a emre muharrer senetle 
800 lira alacağrnın tahsili ve bu bap

ta konulan ihtiyati haczin tasdiki 
hakkında ikame ettiği davanın 22-
12-0:; 7 muhakeme celsesinde na.nen 

yapılan tebliğata rağmen müddea
aleyh gelmediğinden hakkında gı

yap kararı verilerek muhakeme 31-
1-938 pazartesi günü saat 14 de bı .. 
rakılmıştır. 

Muayyen giln ve saatte mahkeme
ye gelmesi lüzumunu mübeyyin hu
kuk usul muhakemeleri kanununun 
401 inci maddesine göre tanzim edi
len gıyap kararı mahkeme divanha. 
nesine asılmrştır. 

Keyfiyet şimdiki ikametgahı hem 
olmayan müddeaaleyhe bu ilin ile 
tebliğ olunur. ( 24141) 

ZAYi 

Beyoğlu Vakıflar Müdürliiğünden 

almakta olduğum maaş tatbik müh
rümü zayi ettim. Yenisini ı:rkaraca
ğımdan Pskiı:ıinin hükmü yoktur: 

Bürükdere Çayrrbaşı camii 
Mtiezzini Necmettin 

Ankara Garnizon birlik ve müesse
seleri için 126000 kilo pirincin kapalı 

zarfla eksiltmesi 10- 2. Kanun- 938 saat 

ı 5 de Ankara levazım amirliği Satm

alma Komisyonunda yapılacaktır. Mu

hammen bedeli 20160 lira ilk teminatı 

ıs'ı2 liradrr. Şartname ve nUmunesi 

Komisyonda göl'Jlür. Kanuni vesikala· 

rı da bulunan teklif mektuplan uat 

14 de kadar kabul olunur. İsteklilerin 
belli saatte Komisyonda buiunmalan. 

(663) (8388) 

ZAYİ 
Haydarpaşa lthalA.t GUmrUgUnUn 

47930 - 47943 No. lu gllmrUk malr. 

buzları kayıptır. Yenisini alaca.ğı

tnızdan eskilerinin btikmU yoktur. 

I 
(2H46) 

Antalya Umumt Nakliyat 
Türk Anonim Şirketi 

• • • 
7- -12-937 taTlhinde 35!ll numa .. 

ralı Tayfa clizd2nımı zayi ettim. Ye

nisini alncağımdan eskisinin hUkmti. 

Yoktur. - ihsan. 
(24138) 

*."' 
Almış olduğum 7 No. lu tecrUbe 

PlAkasınrn tekini zayi ettJm, hükmü 

~·oktur. 

Moskova birahanesi sahi b1 
Feyzi Şener 

" ,, 'lı .,<i> • , 

-:---( ~· '·<~"'~ Çunkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

AS Pi R İN in tesirinden emin olmak iç1n 

dikkat ediniz. 
lüifen 

· · · l~tanbul Bel~diye~i<~ ·lıaiıları . ,._i:: · 
• • ' j<. . .. ........ --
Keşif bedeli 2415 lira 69 kuruş olan Atatürk köprüsü kenar aynkları

--------------- na anraşman yapılması açrk eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şart· 

Osmanlı bankasından 
Osmanlı Bankasının Galata, Yeni .. 

Cami '"e Beyoğlu devairl yılbaşı mU

nasebetile 31 KAnunuevvel (öğleden 

sonra) ve 1 KAnunusani 1938 tarih· 

lcrinde kapalı bulunacaktır. 

namesi levazım müdürlüğünde görüle bilir. lstekliler 2490 N. lı kanunda ya. 
7.ılı ·vefilkadan başka Fen işleri müdür lUğUnden alacakları fen ehliyet vesi· 
Irnsile 181 lira 18 kuruşluk ilk temin at maklıuz veya mcktubile beraber 
10-1-938 pazartesi günil saat 14 de I:'aimt Encümende bulunmalrdırlar. 

(B.) (8599); 

Galata. Rrhtım Caddesi civarının kısmt tınar plttnı Nafıa Vek~letince 
ta.stik edilmiş ve harıtası Beyoğlu Kayıoaka.mlığına asılmış oldU;ğU UAn olu· 
nur. (B.) (8696) 
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1 - Şartname ve ııümunesi muı.:i b:nce 20 X 25 eb'adında 10.000.000 
Mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 24 - 1 - 938 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat ı 5 de 
Kabataşda Levazım ve mlibayaat Şubesin deki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak herı:;ün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
IV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin Mantar nümunelerini müna -

kasa gününden 5 gün evveline kadar in l:isarJar Levazım ve mübayaat Şubesi 
MUdlrlüğüne vermeleri lazımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7 ,5 güvenme pa· 
ralariyle yukarıda adı geçen alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (8171) 

Matbaa makines~ aranıyor 
Ta~rada kurulacak bir matbaa için 6RX 100 ebadmtla hir düz makint 

ile mlicellit takımları ,·e hir petfal rnakiııesi alınacaktır, 
Satılık makinesi olanların ~a:ıeterniz idare memuru Ahmet Can•a mü· 

l"acaatlarr. 

· Devle,t . Demiryo//arı i"/Limanlart işlı-tme ·. 
· .· . ~ .; Umqrn idaresi ilôn_ları . · 

Muhartunen bedeh 4~14 Jıra oJaıı Ankara gar oıı.ası ıçınaeı<ı kaıorıter rar.ıya. 

törleri için 42 adet Bronz radyatör kafesinin imali vt yerlerine takılması iJi 10. 1. 
938 pazartesi günü saat 10,30 da Haydar paşada gar binası içindeki ._tınalma ko -
misyonu tarafından dÇık eksiltme ile yap tmlacıaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 368 tira 55 kuruı • 
luk muvakkat teminatları ile birlikte e:ksi ltme günü saatine kadar komisyona miira 
eaatlan lbımdır. 

Bu iıe ait şartnameler Haydarpa§ad a gar binası için~eki :satınalma komisyonu 
tarafından rara.uz olarak dağıtılmaktadır. (8505) 

Meıkt{a~ueıreo Çocuk veaınern
ne, Ok~ C~rektöıroeır.lne 
Mektep kitaplarınızı atM.tJ.a .... . w ltcre e•ki lmudığmu. .' 

"VAKiT ,, Kl'ta1Je'rina 
'ıifrayınız. ilk, Orta, Li•e, Yük•ek ve Meılek ... Her okulun, her 
anılı için, her dilden, her türlü maaril neıriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilir.iniz. · 

Rastgele yerden almanın ıonunda yanılma, yorulma, va· 
kit kaybetme olabilir, üz.ülebilirainiz. 

lhti•aıa her yerde kıymet vermeli: (VAKiT KiTABEVi) ' 
"de mektep kitapçılığıncla ihtiım hazanmıftır. 

Kitap üzerine gelecek her sorguya karfılık ıJerilir. 
ADRES: htanhul. Vak1t Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt · lstanhul Posta kutn'u: 46. 

,Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 -- Birlikler ihtiyacı için mamul olarak otuz bin takım "Çaket, pantalon 
~ Tluk ve kasketten müteşekkil,, erat kıı lık elbise ve on bej bin kaput qağıda 
a •ılı tarihte kapalı zarf usuliyle satın almı!.;aktır. 

2 - Otuz bin elbiseye Uç yüz bin lira ve on be, bin kaputa yüz kırk beı 
b'n lira bedel tahmin edilmiştir. 

3 - Elbise ~artnamesi on beı lira ve kaput p.rtnamesi yedi yU.z y:rmi beı ku
ruş karşılığında Komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmesine girmek isteyesle rin aşağıda yazılı ilk teminat makbuz ve
ya Banka mektubu ve ~artnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını 
belli gün ve saatten en ğeç bir saat evvel Komisyona vermit olmalan. 

5 - "A,, Komple elbiserur. ilk teminatı 15.750 lira eksiltmesi 12-1-938 

Çarşamba günü saat 10. 
B - Kaputların ilk teminatı 8500 lira ve eksiltmesi 13-1-938 Perıembe 

giınü saat 10. (4653) (8561) 

T~DAVOLDtN Ç[Kil[N PAQANIZ l-liÇBiQ 
Cll-t[TLr;: SiZi ilt:RL~TMEZ . --

ONU BANl<AYA YATIRINIZ 
HEl2 TO~Lı.::J iZAHATl OiŞ~L.El21MIZDli:N ALiNiZ 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

ı - Bir metresi doksan beş kuruş değerlenen bin metreden bin beş yüz 
metreye kadar örneği vasıflarına uygun 701 tipi teyelti bezi açık eksiltme usu
lü ile 6/1/938 perşembe günü saat 10 da satın alınaı.;aktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek bu eksiltmeye 
ıinnek istiyenlerin 112 lira 50 kuruşluk teminat banka mektubu veya vezne 
makbuzu ile l>irlikte tam vaktinde komisyona baıvurmalan. (8422), 
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2511211937 vaziyeti --t'\KTIF 
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Doktor 
Hafız Cea?ı/ 

LOK!tAN DEKiM 

l>ahiliye Mütehaı11111 
Pazardan tıqka g1ln1erde ogleden eonn 

u.at < 2.~ tan & ye ı kartar latanlrulde DtYaı 
yolunda (104) aumaralı bu8U!I treb!!?eatnd• 
baat&larmı kabul eder. Sah, curnartf'ıı1 g11r: 

lert sabah "9,5- 12" saatleri baklkl rukaray! 
mabsuetur. Muayenehane ve n telefon 
W98. Kıolık teıetoıı; 2ıou. 

ı Başvekalet istatistik Genel DirektörJüğO. 
Arttırma, Eksiltme ve ihale Komlsyonuod1111 

aıletcet 
1 - 300 - 500 sahife tahmin olu nan genel nufuı sayımının nıe lİ)'ıc 

itibariyle umumi neO.:elerini gösteren 5000 adet kitabın kapalı zarf usu 
eksiltmesine talip çıkmadığı için pazarlık la eksiltme ve ihale yapılaeaktlt· .,ıt 

2 - Pazarlıkla eksiltme Klnunusani 1938 ayının 7 nci Cuma günU 
15.30 dıt Umum Mildürlük binasında toplanacak olan Komisyonda açıJacaktit'?,e- ' 

3 - Numune dairede göriilecektir. Şartname K(ID!ayon kltiptiğin(d:ss) 
delsiz olarak istenebilir. (4654) ----

Sahibi: ASIM US NeJriY.,at _?lü_dürü . Refik_!.· . ScvenP 


