
GönUllU meselesine dair 

Almanya Fransa 
ve lngiltereye 
cevabını verdi 
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Atatürk Konyadan 
Paris telaşa diişıii 

Türkiyenin Sancağa karşı askeri harekette 
bulunup bulunmıyacağı merak ediliyor, 
hudutta iki fırka asker bulunduğu söyleniyor 

da Paris, 7 (A.A.) - Atatürk tarafın. sanur edip etmediğini merak edi. 
f n Vekiller Heyetinin Eskişehirde yorlar. 
~kallde içtimaa daYet edilmesi hak. Oeuvre gazeteı:1i diplomatik muha. 
'l'U ~ tefsiratta bulunan gazeteler, birinin iı:;tihharına göre, Türkiye -
ka rllıyenin lskenderun sancağına Suriye hududunda a~keri hareketler 

l'fl askeri harekette bulunmağı ta. mü~hede edilmektedir. Hududun 

yanıbaşında iki Türk fırkası bulun. 
maktadır. Fransanın ise, biri Antak. 
yadaki garnizon taburu olmak üzere 
yalnız üç taburu vardır. 

Jour gaıeteıo;i de, Türkiyenin 
(Sonu: Sa. _. Sü ... ) 

Fransız gazeteleri aleyhimiz
de neşriyatta bulunuyorlar 

Fransa hükumeti Cenevre toplantısının ayın 
sonraya bırakılmasını istedi Yirmi birinden 

Büyük elçinin lıükümetinden geni talimat 
almamış ·olmasına gösterilen sebep nedir? 

• 
Bir f<Wrıkamızda Ç"'l~~n i§çi kızlar 

iŞ KANUNU 
tc..tbika başlandı 

Beş işçiden fazla ç~'ıştıranlar beyan
name vermek mecburiyetinde 

Yu--g-o-s-la_v_k-ra-1-~--( ---~, v_ör-düncu_··_so.yı_fada_-_ 

çesinin l 
tireninde 

ICr•ı A 
1 

lekaandrı öldüren· 
erıe allkah görUlen 

Şüpheli bir şahıs 
tevkıf o'undu 

Patis l>ied ' 7 (A.A.) - Pazartesi günü 
validen~ofende Yugoslavya Kralının 
ile bef!43ı Kraliçe l\lar) anın ikinci oğlu 
ıni§ l~aber Ostene gitmek üzere bir.. 
la S:, :ğu trende sahte bir pasaport. 
te~ at etmekte olan YugoslavF 
tir. ndan bir şahıs tevkif edilmiş. 

B 1 Kral Alck~ndr 
Bart~ Şahs~n, .~ral AlekAAndr ile n. ... iler'lt' müna~ebeti olup olmadıiı a. 

uyq olduren Pavlovi~ ve Osta. raştırılmaktadır. 

Hariciye vekilimizin Parla dönüşün
~ biT iki gt1n BODr& memleketmme 
J;t=k:ıl ırr~ lltlyuk elçısı A ~OD80lr 

nun hükUmetinden yeni talimat aldığı 
zannediliyordu. Fakat, evvelce de yaz. 
dığrmız gibi, Fra.nsa.nın Ankara büyük 
elçisi Paristen yeni talimat almamış
tır. 

Bu talimat almamanın sebebi hak
kında ileri sürülen nikbin ihtimal şu
dur: 

(Sonu: Sa.. ! Sü. 5) 

Fransız Hariciye 
Müsteşarı 

Dün Paris büyük 
elçimizle görüştü 

Paris, 7 (Radyo) - Hari
ciye müateıan M. Vienot bu • 
gün bazı temaslardan sonra 
Türkiye büyük elçisi B. Suat 
Davazı kabul etnıi, ve kendi -
sile görüşmüştür. 

Fransa ile lngilte1e 
arasında 

Sancak meselesi 
görüşülmemiŞtır 

Londra, 7 (A.A.) - Reuter ajan. 
sının istihbarına göre, Iskenderun 
meselesi hakkın da lngiliz ,.e Fransız 
hükumetleri ara.-.ında görüşmeler vu. 
ku bulmamıştır. 

Mısır hava kuv
vetleri • • 

ıçın 
Nazır ar bir aylık maaş

arın1 ver diler 
Kahire, 7 (A.A.) - Bütün nazır. 

lar, hir a) l·k maaşlarını kunetli bir 
hava r:ıosu ihdasına yardım i~in terk 
etmişlerdir. Yük!":ek makamlar da bu 
suretle hare! et ecieceklerdir. Dundan 
haska. hiil,fımete hu huı--;uı-;ta birçok 
teberrularda bulunulmuştur. 

sonra Cenuba 
hareket etti 

Orgeneral izzettin de 
_ .......... beraberlerindedir ........... . 

Konya, 7 (A.A.) - Ata -
türk'ü hamil tren Akşehirden 
Konyaya hareket etti. Şiddetli so· 
ğuğa rağmen halk istasyonda bü
yük Şefini kar,ılamak için kala • 
bahk bir halde bekliyor. Atatürk 
iki saat sonra Konyada buluna -
caklardır. 
BOYOK ÖNDER KONY ADA 

Konya, 7 (A.A.) - Konyaya 
trenle 20 dakika uzakta olan Pı • 
narbaşı istasyonunda yedi saat is
tirahat buyuran Atatürk, saat 15 
te Konya ganna geldi. Vagonla • 
rmdan inip istasyon meyc:lanmda
ki halk arasında yaya olarak Tü -
men karargahı önüne kadar git • 
tikten sonra yine halk arasından 
geri dönüp yaran saat kaldıktan 
sonra hallan cotkun tezahürab Büyük Kurtancımız 

arasında Ulukqlaya doğru yollan- nan ikinci ordu müfetti,i Orge • 
na devam ebnİf}erdir. Atatürk'ü - neral izzettin gece saat 24 de ken-
ne kaVUfluğu için sevinen Kon · dilerine Akfe)ıirde mü1iki oldu • 
yablar ima bir zamanda aynlma- lar. Atatürk Koı\yadan bir evvel -
larma üzülmektec&rler. ki P.aaarbafı WuYGDunda ual 
ATATÜRK SEYAHATI..ERINE 14'e kadar bekledikten sonra Kon-

DEV AM EDiYOR yaya te,rif buyurdular. Ve istaa -
Ulukıfla, 7 (A.A.) - Husu· yonda kendilerine muntazır bu -

ıi muhabirimizden: lunan Konyalılarla yarım saat a -
Atatürk Eakiıehirde hükUınet yak üstü konutarak cenuba hare-

ricali ile görüştükten sonra Kon - ket ettiler. Seyahat Niğde üzerin. 
ya istikametinde harekete devam den, Orgeneral lzzettin)e beraber 
buyurmu,lardır. Konyada bulu - Ankaraya devam etmektedir. 

·-·-·························································-·················································· 

Madrlt kapılarında 
101000 Alman 

Cumhuriyetçi kuvvetlerle çarpışıyor 
! inci 8ayıfamızdadır 

Okullarda oku yan çocuklarımız 

Gripten sonra 

Sarılık Hastalığı 
Daşgösterdi 
Hastalıf!a tutulan çocuklarla Sıhhat 
D,1ektörlüğü yakınaan meşgul olugor 

_(Yazısı 3 üncü sayıfamuda). 



Madrlt kapılarında 
10,000 Alman 

Almanya 
Leh hududunda tahkimat 

yapıyor 

BerUn, 7 (A.A.) - Hava işleri na. 
zrrı, Leh hududu He Oder nehrinin 
sağ sahili arasındaki nuntakada tay. 
yarele?ln oçuf )'llpmaJarını menet. 
mfştir. 

Cumhuriyetçi kuvvetlerle çarpışıyor 

lspangaga giden 10,000 ita/yanda gönüllü saqılıgor 
~e hükumetin b11ndan mes'ul olmadığı söglenİlJOT 

Zannolunduğuna göre, bu memnu. 
iyetin sebebi, bu mıntakada istihkam. 
Jar inşa edilmekte olma.~ndır. 

Madrld, 7 (A.A.) - .Asi kuvvetler,) 
bundan tam iki ay evvel Madrid ka. 
pılanna gelmişlerdi. Bu münasebet. 
le, merkezin müdafaasını idare et. 
mekte olan General Miaja, matbuat 
müm~illerini kabul etmiştir. 

General, hali hazırda Las Roza.e 
mrntaka.sında cereyan etmekte olan 
muharebelerin ehemmiyetli oldutu 
noktasında :rsrar etmiştir. General §U 

sözleri söylemiştir: 
"Cumhuriyetçi kuvvetA...->r, bu muz. 

takada, aon derecede aırf ıildhlara 
ve techlzata malik 10,000 Almana kar. 
ıı harp etmektedirler. MUilller, UnL 
vcrıite mahalleıl altında La GorogTJJ 
yolu istikametinde ~kilmlflerdir. Vll. 
lavcrda muıtaka.ıında, Madrldln eenu. 
bu garbl.slnde vaziyet hllkQmetçUere 
miJıalttlr. 

General Miaja, netice olarak, eum. 
hurfyetçtlerin nlhat zafere kaT11f&. 
eaklan hakkındaki kanaatini izhar et. 
:ml§tir. • 

ON BiN ITALYAN MESBLBSI 
Roma, 7 (A.A.) -On bin ltalyanm 

Kadwte karaya çdaaıt olduklarına 

dair olan haberler hakkında mtıtall. 
atar ytirilten Tribuna pzete.t cHyor 
ki: 

Bu rakamlar ha11all4ir. Ecnebi gö. 
nüllüleri, hali hazırda General Fran. 
konun 12linde bulunan lapanyol Lej. 
yoruma gfrebUirler. Herhalde gö. 
nüllaler meselesi hakkında bir UUdl 
haııl olmadıkç.a lapanyaga gönüllü 
gitmeainl, meaul makamların hattı 
hartkctin.t gösterir btr mahlgetu te. 
llikki ı:tmemek iccibeder. 

ISKOÇY ADAN GiDENLER 
Dublln, 7 (A.A.) - Frank.o kıta. 

Ja.rma iltihak etmek üure, bu Mbah 
... afakla beraber 800 gönüllUntin la. 
panyaya hareket etmesi dün Cork 
havali.sinde ~neral O'Duffynin ta. 
raftarları arasında büyük bir faali. 
yeti mudp olmuştur. 

Öfleden sonra Corkun rnuhtelif 
mahallerinde toplanmalar olmuş ve ---------------

bu toplanmalara iştirak ede~ıer ~n~. Fransız gazeteleri 
hare kamyonlarla meçhul hır istika. 
mete hareket etmişlerdir. 1 h• • d • 
MADRIDDEN ON/](/ KiLOMETRE a ey ımız e neşrı-

OTEDE b 1 1 
Avila, 7 (A.A.) - Havas ajanın yatta U UOUyOr ar 

muhabirinden: 
Asilerin şimali şarki istikametİ!l. (VS'l.,Janı 1 incide) 

deki yeni taarruzları l\ladridin pr. Fransız Başvekili B. Leon Blum he
bmda ve şehre on iki kilometre mesa. nUz yılbaşı tatilini bitirmiş değildir. 

fede kAln El Plantfo kacıabasınrn zap. B&§vekil işine tekrar ancak ayın on bi-
tr ile ndicelenmiştir. rinde başlıyaca.ktır . 

Muharebe çok ,tddetli olmuştur. FRANSA CENEVRE iÇTiMAiNiN 
1\filisler auudane nıukavemet etmiş. GERi BIRAKILMASINI iSTEDi 
lerdir. LejyQnerler, sahayı karİş ka. 
rış zaptetmek mecburiyetinde kaim~. 
lardır. 

Harekdta iştirak eden efradın 

miktan pek çoktur. Mütemadiyen 
takviye kıtaatı gelmektedir. 

Hedef, Escurial deiiJ, M.adrid. 
dir. 

AV/LADA ASiLER HEDEFi 

Diğer ta.raftan, HA.ta.y mesele.sinin 
Milletler cemiyetinde bu ayın 18 zinde 
konU§ulma.sı kararlqtminı.ışU. Fa.kat, 
dün Ankaradan bildirildiğine göre, 
Fransız hük6ıneti bir talepte bulun .. 
mUJ ve bu toplantının ayın yinni bi
rinden eonraya bır.akılnuunru iateml§
tir. 

DEGIŞTIRDI FRANSIZ GAZETELER! T AHRIKÇI 
Avila, 7 (A.A.) - lfavas ajansınm NBŞRlY ATA BAŞLADI 

muhabiri bildiriyor: A"Jiler birden. 
bire taarru:r:Jarmrn hedefini deffttfr. 
mi~lerdir. Mola. dün sabah IAs Ro. 
zu cvarındaki yol kısmından baflaya. 
rak El Pardo istikametinde taarruza 
ba§lamıştır. 

Hücum eden kıtaatın adedi çok. 
tur. Mll~lcr şiddetle mukanmet et. 
mektedirler. 
ASiLER BiR BULGAR GEMiSiNi 

TUTTULAR 
Sofya, 7 (A.A.) - Bulgar ajansı. 

nın öğrendiğine göre, Balkan adlı 
Bulgar gemisinin bir İspanyol asi U. 
mamna silıl.h ihraç ettiğine dair olan 
haberlerin aksine olarak, bu gemi 
asiler tarafından lkl giln Cent.ada tev 
kif eclilmif n hamuleei kontrol olun. 
muştur. 

Fransız gazeteleri son biinlerde neş 
riyatlarma yeni bir istikamet vermi§
lerd.ir. Bu neşriyatın hedefi Türkiyeye 
hücum te§kil etmekteclir. Meta.ksaa A. 
rapı.an ve komşu dost dev1etleri Türk
ler aleyhine tahrik etmektedir. 

Halbuki, Türk davası sarihtir: Bu 
da.va sadece Hata.y TU.rkleriJ+ln mevcu. 
diyetinJ ve hukukunu tanı ve kAmil bir 
eure~ umılnden ibuettll' . 

iki sabık Kral 
Beraber yemek yediler 

Viyana, 7 (A.A.) - Reuter: 
Vindsor dükil buglin İmparator ote 

Jine giderek öğle yell\eğini eski kral Al
r-t>ru ile birlikte yemiştir. Müteakiben 
AHons Milnih'e hareket etmi§ ve dük 
de Enzes!eld ,atosuna dönmüştür. 

Amerikadan 18 tayyare, 511 
tayyare motörü yola çıktı · 

Japonya Sovyetlerle 
görüşmek istiyor 
Tokyo, 7 (A.A.) - Domei a.ja.nsm· 

ispanyaya gönüllü gönderilmemesi için 

Almanya lngiltere ve 
Fransaya cevabını verdi 

Berlin, 7 (A.A.) - Alman ajansı\ 
bildiriyor: 

İstihbaratımıza göre, İspanyaya cö
nüllü b~ndcrilmeainin men'i hakkındaki 
Fransız ve ln~ili.% notasına Almilnya -
nın cevabı bugün İngiliz ve Fransız bü
yük elçilerine verilmiştir. 

Bu cevap, İtalya hükfimeti ile bir -
likte tanzim edilmig ve İtalya hükume
ti de cevabını Romadaki İngiliz ve Fran 
sız elçiliklerine vermi§tir. 

Alman cevabının metni şudur: 
1 - Alman hükümeti evvelemirde tn 

giliz ve Fransız hükçmetlerinin Londra· 
daki ademi müdahale komitesi müza -
kerelerinden dışan çıkarak komitede a
za olan diğer ıtlevletlere doğrudan doğ
ruya hususi bir müracaata lüzum gör -
müş olmasını hayretle karşıladığım be
yan eder. Yabancı gönüllülerin İspan
ya muharebesine iştiraklerinin men'i 
meseleıi halen Londra komitesi tarafın
dan müzakere edilmektedir. Bu müza • 
kerelerin şu veya bu hiikfimetin hususi 
diplomatik is:raatlarile ne suretle tca -
hil edileceği anlaşılamaz. Eğer komite
nin takibcttiği 11sul gayri kati telcikki e
diliyorsa, müzakerelerin vuzuh ve bir -
liği namına, bu komitede müzakereden 
vazgeçmek daha iyi bir hareket olur. 

2 - Alman hükumeti, bu yeni de -
rnarşm İspanyada gönüllü meselesinin 
Almanyanm"'hatası neticesi o)duğu in -
tibaını vermesini protesto etmek zaru -
retindedlr. Daha başlangıçta bunun me
nedilmeıini Almanya ve İtalya istemiı, 
İngiltere ;ve Fransa ise buna muhalefet 
etmi§lerdir. 

3 - İngiliz ve Franaız hükitınetle -
rinin O zaman ittihaz ettikleri bu hat -
tI hareket, gönüllü tehacümünde hiçbir 
müdahale görmemiş olrruıları ile izah 
edilebilir. Bu iki hükQmetin şimdi nok
tai nazarlarını değiştirmeleri üzerine, 
Alman hük:Qmeti teklif edilen menınui-
1 .. wa t.~.,, ... 1 .. .uıı ı.~o.. ...... ..:.ı .. ~~ 
cadele eden unsurlara bir taraflı ola -
rak müzaherete muadil olup olnuyaca -
ğını ıuale değer mahiyette bulmakta -
dır. 

Alına.n hükfuneti, daha ba§langıs• 
ta, gönüllü gönderilmesinin men'ini 
istemi§ olduğuna. göre, şimdi de bu yol 
da. tedbirlere müzaheret etıneğe ama.
de bulunmaktadır. Ancak, doğrudan 
doğruya veya bilvasıta her türlü mü
dahaleye rJhayet verilmelidir. Buna 
bina.en Almanya ancak aşağıdaki §art .. 
lar dahilinde muvafakat edecektir: 

ı - Alikadar bütün devletler ayni 
hattı hareketi takip cdecekl<ırdir. 

2 - Bu mesele ile alakadar bUtün 

meselelerin halline derhal çalı§ılacak· 
tır. 

3 - Almacak tedbirlerin tamaıneıı 
tatbiki için her devlet 1spanyol top
raklarında ciddi ve mı kontrol tes!S 
etmelidir. 

Alman hükumeti bu yolda müzake
rede bulunmak ürere komitedeki dele
gesine talimat verecektir. Bu hususta 
bir anlaşma hasıl olmadığı takdirde, 
Almanya serbestisini tekrar iktisap e
decektir. 

Alman hükumetinin teWckisine gö
re, en iyi tarzı hal, İspanyadan, proplY 
ga.ndacı ve tahrilditçılar da dahil ol
mak üzere İspanyol olmıyan bütiltl 
muhariplerin çıkarılması ve ağustod 
ayından evvelki vaziyetin iadesidir. 

Alman hükümeti, Londra ademi mil• 
dahale komitesi bu tedbirin herhangi 
bir tarzda tahakkuku meselesini tet· 
kik ettiği takdirde kendisini bahtiyat 
addedecektir. Almanya, bu husust6 
komisyonla teşriki mesaiye ama.de bU
lunm.aktadır . 

PORTEKiZ GEV AP VERDl 
Londra, 7 (A.A.) - İyi haber ala.O 

mahafil, Portekiz hükfuncti tarafında.O 
İngiliz ve Fransız notalarına cevaptt 
lspanyaya gönüllü scvkedilmesine ın8" 
ni olmak için alınacak tedbirlerin, bll 
hususta büt.ün devletlerin muvafakati 
alınması ~yle kabul edildiğini bil
dirmektedir. 

Cevabi notada, Portekiz hükUnıeti 
İspanya dahili harbine hiçbir veçhile 
iştirak etmediğinden bu tedbirJerill 
kendisine hiçbir mecburiyeti istilzaJJl 
etmiycceği tasrih edilmektedir. Nots.ı 
İtalya ve Almanyayı ima ederek Pot" 
tekiz hükiımetinin tamamiyle seroost 
olarak cevap verdiğini ilave etmekte
dir. 
J'ıtZIYET GiTTiKÇE VAHIJILE. 

ŞIYOR 
T .nntf .. a '1 f A f. ) - n ll'.:1-- ._ .. 

gün :ı\lman maslahatgilzannı kabtıl 
etmiş ve, zannedildiğine göre lspan· 
yada gönUIJU mese1esinin gittikçe 
artması vahametini göriişmUşlerdfr. 

İtalyan hüktlmetinin bu husust:ı· 
ki cevabının dört sayıfa olduğu ,·e 
müteaddit şartlan ihtiva ettiği blldi· 
rilmektedir. 

Alman ceyabı esas itibarile mtiS· 
bettir ve gönüllü sevkiyatının durd11• 
rulmasının A1manyanın ademi müda
hale hakkındaki ana siyasasına ta· 
mamen uygun olduğu bildirilmekte. 
dir. 

Londra, 7 (A.A.) - Londraya dÖ· 
nen D. Bald,·in, saat 17 de B. Eden 
ile görlişmüştür. 

Amerikada Ambargo Kanunu kabul edilirken 
Fransada ambargonun kaldınlması isteniyor 

dan: --------~~--~--~--------------------~~~~~--

NeyYork, 7 (A.A.) - 18 tayyare 
"Ve 511 tayyare motorile • ~panyaya 
gitmekte olan Mar Cantaberleo lntln. 
deki Ispanyol npanı, Ambrose fene. 
rini ıeçmlftir. Şimdi Amerika kara 
salan haricinde bulunuyor. 

AMBARGO KABUL EDiLDi 
V&§ington, 7 (A.A.) - Ayan Tt 

mebusan mecllalerl, Pittmanın, la. 
panyaya ~önderilecek harp malzeme. 
sine ambargo konmUI hakkınd&ld 

takrlrini kabul etm~lerdlr. 
Bu takrir, şimdiye kadar ispanya. 

ya gidecek siIAhlann lhraa için n. 
:rilmiş olan blltün milaaadenamelerl 
iptal etmektedir. 

FRANSANIN AMBARGOYU 
KALDIRMASI iSTENiYOR 

Parls, 7 (A.A.) - Sosyalist parti. 
si idare meclisi reisi olup Fran.sanm 
Valancia hükumetine yardım etme. 
sinin en hararetli t.ıraftarlanndan 

biri olan B. Zeyromski, Başvekil B. 
Blumun nişiri efkan olan Le Popu. 
laire gazete.sinde halk cephesi hükO. 
metinin harici siynsetfne şiddetle hU. 
cum etmektedir. 

"ispanya cumhuriyetini müdafaa 
etmek lazımdır.,, serlcvhP.Sını taşıyan 
mnkalesinde B. Zeyromski, adc:mi mi.i. 
dahale siyasetinin, Franko hüı-timc. 
tinin Almanya ve Italya tarafından 
tanınmasını ,.e İspanyol sularında 
deniz hadiselerine mani olamadığını 
kaydetmekte n Fransız harici siya. 

Mtinin esaslı eurette değişmesi JA. 
z:rm geldifinde mnr etmek~dir. 

B. Ze71'omakiye söre, Frana. her 
terden enel barekltunn 1erbeetltini 
iktisap ederek lapaayaya ıöaderilen 
•illb n cephaneye konan ambargoyu 
kaldırmalıdır. 

Muharrir, J"llrdrm lehindeki pro. 
papndasına devam edecefiııt bildir. 
melde Ye amele kütlelerinin enterna.s. 
yonallzmfnl temin etmek Jbım geldi. 
ıtiııl ilbe eylemektedir. 

lngilterede askerlik 
mecburi mi? 

Londr&, 7 (A.A.) - B. tneldp, Gl&I· 
gow'da ıöyledifi bir nutukta demiftir 
ki: 

''Gönlillü aıker ıistcminin muhafa
zasına tamamen taraftar bulunuyonız. 
Memleket bu sistemiyle müftchirdir. 
Ve difcr milletlere bu sistemle ihtiya.ç
lamnızt karşılayabileceğimizi göstere . 
cek vaziyetteyiz. 

lngiltcrede askerlik usulü hakkında 
Avrupa matbuatında tenkitler ve tefsir
ler inti,ar ettL Deniz vo bava kuvvet -
leri için yazılan gönüllü adedi kafidir. 
Muntazam kuvvetlerle kara kuvvetleri
ne gelince, müracaat edenlerin adedi ile 
ihtiyaç arasında büyük bir fark var -
dır. Fakat askerlik hizmetini daha ca
ı:ip bir 'ekle sokmağa matuf projeler 
ihtimamla tetkik edilmektedir.,, 

Hariciye bakanı Arita, Sovyetlerle 
Mançuko arasındaki hududun tahdidi 
mü.zakerelerine tekrar ba§lamak üzere 
Sovyet elçiat Yurenev'e davette bulu
nacaktır. 

=== 
Çinde çarpışmalar 
Nankin, 7 (A.A.) - Merkezi hü. 

kilmet kıtaatı, Çang Kay Şekin tah. 
liyesinden sonra ~ekildikleri Si. 
anfu bölgesine darhal dönmek için 
emir almışlardır. 

Si.anfunun elli mil doğusunda 
Çang Su Liang kıtaatı ile h.ız1 miisa. 
demeler vuku bulmuştur. 

Fransız sefiri Berlinden 
ayrılmadı 

Bertin, 7 (A.A.) - Baıı gazetele. 
rin işae ettiği haberlere rağmen Fran. 
sız sefiri B. Francois Poncet, Berlin. 
den aynlmamıştır. Sefir, 'kor diplo. 
matiğin R. Bitler tarafından kabulü 
tarihi olan kfınl!nusaninin 11 inci pa. 
zartesi ~iinüne kadar hareketini tehir 
etmiştir. 

Madritte karışıklık çıktı 
Londra, 7 (A.A.) - Tcnerif!den 

Röyter aja.runn.a bildirildiğine göre, C. 
N. T. gazetesinde çıkan bir makale U
rerine Madrlt sokakluında anarşistler
le komünistler arMmda kanlı bir çar. 
pışm.a. olmU§, on iKi kişi ölmUştur. 

Son Habeş Kumandanı 
Ras lmru bir ita/yan adasına sürülüyor 

Roma, 7 (A.A.) - Mussolininin em
riyle Adisababadan Romnyn getirile
cek olan Rns !mrunun İtalyan adala
rından bir~ne gönderileceği bildirilmek 
tedir . 

Ras 1mru Adisababa tayyare mey .. 
danından hareketinden evvel Grnziani 

söylediği bir hitabede mukavemete de
vam etmenin faydasız olduğunu kay
detmi§tir. 

Hatırlardadır ki cenup cephesinde
ki yegane büyük Habe3 zaferini RaS 
tmru ka7.a.nmI§tı. 

lzmirde göçmen ere Yunanistanda bu sene 
tohumluk dağıtlıyor inflhap teftişi 
tım.ir, 7 (A.A.) - Romanya ve Bul· gaTJılmıqacak 

garistandan gelen göçmenlere tohum - Atina, 7 (Hususi) - İntihabat ka 
luk buğday dağıtılmak üzere bütün ke- nununa göre her sene bu ay içinde irı 

zalarda tohumluk satın alınmağa baş - tihap defterleri teftiş edilirdi. Bu defa 
lanmıştır. Göçmenlerin iskiinr için ilk - neşredilen bir kararname ile bu serıe 
baharda yapılacak göçmen evleri için de teftiş yapılamıyacağı ilan edilmiştir. 

tetkikler yaprlmakta:lır. Benzin deposunda qan(fın 
lzm;rde bir tren Atina, 7 (Hususi) - Pirede Yunarı 

kazas1 oldu demiryollanna ait Benzin ve makine 
yağı bt\lttnulan bir depoda çıkan yangın 

İzmir, 7 (A.A.) - Dün Bayraklı ile büyük zarar verdikten sonra söndüriİ 
Halkapınar a.ro.sında bir tren kazası lebilmiştir. 
olmuştur. Karşıyakadan hareket eden--------.__,.-----

İzmir treni mezbaha istasyonuna gel- 1~--- SEZ A R-..---ıııs 
diğinde Ali oğlu Mehmet adında bir 

I 
Dün ve Yarın tercüme külliyatrndaııdır amele tekerlekler altında kalmış, iki 

aya.ğile bir kolu kesilmiştir. Yaralı Jı-----F-iy•a•tı-4o_k_u.ru_~_tu_r ___ ,,,,_ 
derhal hastaha.neY,e kaldir1lmıştır. 



Müjdeler 

Yaz geliqor 
olsun: 

çocuklar 
Yalnız bacakları romatizmadan tutmaqan, fakat 
akız hala Zeııhek oyununda olanlara ne dıyelim? 

Yazan: 

Osman Cemal Kaygıh 

baz Kuzu çıkalı bir ay oldu; akşamlan - Oğlum, dedi, &en delikanlısm, bak, 
1 knlabalık ve istirrü kendinden tüten senin babnn ya~ındaki ada.aıcağ'IZ elle • 

Ycrlcruc kokoriçten geçilmiyor. rinde paketlerle ayakta deprenip duru-
k I<okor~çi biliyonunuz tabii ... Hani yor, &en kalk da bari o otunun! 
~zunun snrmnsınd:ın yapılıp u:r:un bir Hani, kadınlar yaşlılıktan pek ür -

Sigorta 
sahtekarlığı 

Davaya devam ediliyor 
1.ata.nbul dördüncü ceza hakyerinde 

dün sa.balı sigorta sa.hteklrlığı dava.
sının duruşmasına devam edilmiştir. 

Geçen ilk .celsede, suçluların çoğu 
sorguya çeki~, bwılardan Şemset-
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Gripten sonra 

Sarılık Hastalığı 
Başgösterdi 
HastailP.a tululan çocuklarla Sıhhat 

·' 
Direkiörıüğü yakcnaan meşgul oluqor 

~~~ geçirilerek kızartılan Lnrsak keba - ker, pek çekinir, derler ya! doğruı;u biı: 
Efer yapılırken ireriai iyi temizlen- erkekler bu hususta hiç de onlardan a· 

~c~· 3 • 
x 1!!c tniıbarek yerken tıpkı koyun şağı değilmişiz. Bunu nefsimde tecriı -

tinle karısı Didarm zorla getirilmeleri Son gUnlerde havaların yağışlı ve ı 
ka.rarile, duruşmanın deva.mı, dün P• ga.yri muntazam gitmesi yeniden grip 
baha bırakılmıştı. :5a1gm.ına sebebiyet vermiştir. 

§ıcı bir hastalık olmaması dolayısile 
~iddetli tedbirler almmMma lüzum 
hissedilmemekte ve çocuklar okul dok· 
torlan ve yakın diapanserlerde tedavi 
olunmrı.ktadır. 

•ıoıu g bi kokar. bemle söylüyorum size ki inan:n 1 

1 l" 5İrnqj orası bize ıaz m değil, biz ge· Kadının o ıözü üzerine o anda aan -
c ırn asıl b:ı.hsimi~e : dım ki ben oracıkta beş on yaş daha 

t CünJerden, haftalardan biri bir taraf- birden iıhtiyarladım. Rahmetli aksakal -
da. kuıulnr, sarmalar, kokor:çler gırla gi- 1ı babamı karşımda görür gibi oldum. 
d eriten Öte yanda da Silivri yoğurtların- Ama diyeceksiniz ki: 
~n, tcrcotu, nane, maydanozdan geçil· - lhtiyarhk fena mı? 

llıiyor. Yılbaşından bir hafta kadar ön- Pek fena şey değil, hatta iyi şey ama 
ce, kısala kısala komiki şehir Conesimo- herkes için de bakalım böyle mi? 
~· Ycthut· Dinarlı Mehmet pehl:vanın S:z: · 
~tkardeşi ve karagözdeki altı karış Be- ''ihtiyar olsam da gönlüm tazedir!" 
n·ruhinin bu asırda tam eşi (Mehmet Türküsünü bilir misiniz? İşte mese • 

DUn sabahki cel.!ede, Şemııettinle Bilhassa hastalığa okullarda oku· 
Didar, sorguya. çekilmişler, Şemsettin yan çocuklar arasında sık sfık tesa
kendisinin pul memuru olduğunu, blr düf edilmeğe başlanmıştır. 
gtin birisinin gelerek "Siz sigortalı i· Diğer taraftan grip hastalığından 
mişsiniz. Ben, sigorta bedelinin tama- kalkan çocuklar arasında da son gün. 
ınmı yüzde elli faizile tahsil edebili. lerde yeni bir hastalık daha peyda ol
rim . ., dediğini, komisyonculuk ettiğin~ muştur. 
den bahsettiğini, kendisinin de komi~ Bu hastalık "sarılık,, tır. 
yon istediğini söylemiş, daha bazı ifa. "Sanlık,, hasta.lığına tutulan çocuk-
delerde bulunmuştur. lara bugün hemen hemen her okulda 

Dün bu mesele etra.f mda İstanbul 
Sıhhat i§leri direktörü Bay Ali Rıza 
kendisile görüşen bir yazıcımu:a §unln· 
n söylcmi§tir: 

"- Karaciğerden ileri gelen bu has 
toJığa çocuklarda sık Bık rostgclin"r. 
Ha8ta ta'lcbc'leri tedavi eden Sıhhat 

doktorları sanlığı gidermek hususun
da Wabcdcn iltigları vcrnuih-tcdirler.,, Onnik • diğer adile Ohanea - ken- tesadüf edilmektedir. Hastalığın bula-

disinin Şemscttinin daireııine gidip <>- -----------------------------•nari) ye dönmüş olan gündüzler de le burada 1 İnsan vardır, gövdesile bir
lrtılı: oldukça uzamaya başladığı için yaz likte gönlü de ihtiyarlar, yüzü ile yürc
~•ltla!Jyor demektir. Zaten Türkçe m~, ği de buruşmaya hatlar. Fakat yine in· 

ur &ÖzdUr: san vardır ki ağzında di.ş kalmaz, onun 
"Cün dö" d'' ·· 00· d"" kıt!" aözU hata badem şekerindedirl Sa"• aa-

nu aradığı doğru olmadığı yolunda mu 
kabele etmiştir. 

Şemsettin.in karısı Didar da, ''Ün
yon,, sigorta müdürlüğüne koca.sının 
öldüğüne ve sigorta bedelinin ödenm~ 
ıine dair verilen iatidalarda.ki imzala. 
rın kendisine ait olmadığı yolunda ~ 

Boş odaya niçin girilir? 
n u yaz, 1ıun n u ~ r 

.. Anıa daha önümüzde tam otuz bir kalı Adana pamuğu gibi bembeyazdır, 
~~~lü~ bir zem.heri ile yirmi sekiz gün- arzusu hala karagözde, kukladadır 1 Ba
- gUdük ve hazan inaana kazma kil· caklarr romatizmadan tutmaz, aklı hfili 

re]c Yakt·racak kadar aakar geçen bir Zeybek oyunundadır. 
ıtlart varm.ı~; adam sen de, gözümüzü İşte ihtiyarlık böyleleri için biraz 
~Sıp kapayıncaya onlar da gelir, geçer. zordur, biraı: sıkıcıdır. Yoksa vücudu ile 
~·ne için her vakit böyle yazı bu ln-ı• birlikte gönlü de kocalmış olanlar iç~ 
d' çabuk getinneğe hevesleniyorsun~ ihtiyarlık tam bir istirahat devresidir. 
~Yeccksinl:r:. Nasıl heveslenmem. gör - - Sen bunlardan hangi kısma dahil 
a~diniz .. mi iki gün evvelki KURUNda olmak üzeresin? derseniz bcniın hfill 
.to rncagızm biri lstanbulda kışın sok gençlikten demeyim de çocukluktan bir 
la r geçtiğinden, kıı mevsiminde koca türlü vazgeçme~e niyetim yok galiba 1 
dantan~ulda eğlenmek pek güç olduğun - İ~te görüyorsunuz, ya§ kırk yediye bag. 
Y §ıkayet ediyor ve 0 da benim gibi tr, ben bala çocukça hayallere kapılıp 
an~ Yakıla yazı özlüyordu. karakışın ortasında ve soğukların en 

.il~ 'lz~n. kışın ister çabuk, ister yavaş sunturlu bir zaman:nda, kasabın çenge
pnı~~r sev tl•liil ama her ıı:eçen linde iki kuzu, bakkalın vitrininde bir 
l-"orı.ı a~ıl bizim ciğerlere geçiyor.Bakı teneke Silivri yoğurdu iÖrmeklc: Müj-
§Ura: bırkaç ny öncesine kadar bana deler olıun: 

burada: Yaz geliyor? 
-;.B:ıy b"lader, bay ağabeyciğim! Diye size müjdclerr•ğe kalkışıyorum. 

lct . 1Ye seslenen bir takım satıdar, bi- Artık buna siz de gülün, ben de güle -
h~:l~r. ve :;u bu, §imdi bir kaç aydır yim 1 

Şu Adem oğlu ne gariptir, hem kış 
- D=ıy baba. babalık 1 ortasrrıda yazı dört elle beri çekmeğ 
lp tıtta gıyaben peçim sıra gizli gizli: çnlışarak farkında olmadan ömrünün 

- Morut-: 1 biran önce azalmasını diler; hem de kırk 
Diye çnğırmaya ba~laddar. Hatta ge·'ı be§ten sonraki-ya~ basamaklarını peşin

Çen ·· k d gun alabalık bir tramvayda ellerim den övendire ile de dürtseler yine ko -

va.p vermiştir. 
Müddeiu.munıt, suçlulardan Onni· 

ğin tevkifini istem.iş, hak}•eri, bu iste. 
ği reddetmiştir . 

Du~qyna.nm devamı, §ahitler c;ağı
nlmak üzere, 28 kanunusani sabahına 
bırakılmıştrr . 

iPOTEK SAHTEKARUC.I 
!pot.ek sahtekarlığı tahkikatı, müd

deiumumilikten ikinci istintak daire· 
ııılne intikal etmi§tir. 

Sorgu bA.kiıni, dUn, evvelce Sul~ 
na.hmet birinci sulh ceza hikimliğince 
tevkif edilmiş olan muameleciler Kar
Io ile A~ ifaüelerlni alınıştrr. Bu 
suçlular hakkındaki tevkif müzekke
releri, yenilenmiştir . 

NOTERiN MUHAKEMESi 
Fatih noteri Mehmet ŞUkrU ile bat 

kJ.tlp Fevzi ve daktilo Münevverin, ib
tills ve zimmetten duruşmalanna İe
tanbul ağıroeza hakyerinde dün akşam 
üzeri devam olunrnu.1f;ur. Dava d~ dün 
de bazı şa}ıitler dinlenilmiştir. Tahki. 
kat tamamlanmak üzere, duruşma, baş 
ka gilne bırakılmıştır. 

bolu -:va'rta beklerken kanapede oturan lay kolay atlamak istemez. 
tn ·astaki hatunlardan biri yanındaki Bu işte kadınlan sarakaya alan er • y d 
~n sekizlik gence: keklerin kulakları çınlasın! eni en ağaç 
J dikilecek . Stanbul Çiftçilerine 1 Polis Haberler~ l Belediye ağaç dilane mma.nı gelmiş 

S• . olduğundan mevcut ihtiyacı tesblt et-
1 lJ l tohum dag..,ılacak ıvil memur süsünü mektedir. 

le .lst.anbul vilayeti dahilindeki çütçi- veren kadın Vilıiyet ziraat müdürlüğünün t.ee. 
~ ~eklerin:len daha istifadeli ne- Kendisine Aliye ve Huriye isim. bit ettiği ra.lwnlara göre 935 aıeneein-
ı-... hucr <ı.lınaıarı için yapılan çalışmala. Jerini ve sivil memur süsünü vererek de oehir içinde 87•788 meyvalı ve 
........ se d~"'- k tJ a· ilm · ı d 52,827 meyvasız ağaç fidaıu dikilmiş.-kara,. ne .uı<ı. uvve en ır esı müteaddit do an ırıcılık yapan bir 

la.sınıştır. kadın diln zabıta tarafından yakalan. tir. 936 yılında da buna 73,237 meyva.. 
da.ıı~ı:ıpJ.lan tetkikler İstanbul vilayeti mıştır. lı 41,738 meyvıuıız fidan ilave edilm.iş
h\Unıindcki çif~ilcrin ellerindeki to- YlRl\11 DÖRT SAA'ITE - Son 2-t tir. Burulan başka 93 ::> yılında. 42,442 
Old a.rın kat'i olarak ıslaha muhtaç saat zarfında şehrimizde beşi yara. ve 936 yılında. 2,000 dut fidanı dikti
lc ı~ğunu gösterm~tir. Bunun için Şi- lanma ve yaralama, beşi dövmek ve rilmiştir. Bu suretle resmi ellerle son 
ilan ~Illda ektirilen ve iyi netice alı. dövülmek, beşi hırsızlık ve dördü iki yılda dikilen fidanl.ann yekunu 
ediını lllda.nc buğdayı tohumu ile ıslah muhtelif olmak üzere 19 zabıta vaka. _a_ı_2_,7_33_d_ür_. --------
ticeı l{l ınxsır tohumundan ç.ok iyi ne- sı olmuştur. Bu meyanda iki yangın 
ıta.s;r alındığından vil:lyetin en müte- başlangıcı vardır. 
htunı lllintal;:aları çiftçilerine bu tc.. MAKl:NEYE KAPTIRDI - Ev. 
l~il~an ll>vzi edilmiştir. Bu arada velki geceBüyükderede kibrit fabrika. 
l'nia 0? ıslah istnsyonunun ıslah edil- smda çalışan istifçi rifat, sağ elinin 
toh:::ıf;day tohumla.rm.da.n 13,340 kilo parmaklarını makineye kaptırarak ez. 
na to Uk, vilayetin muht.elü kazaları- miştir. 

,... ~ cdilm~r. ·----·········--·----unttrnilzd ......................................... _ ....... - .... ... 
Beki!d.... . eki mahsul senesinde bu :: A k B •• k ii 
t~~." lak.:p CdiJen yolun ne netice Vf:• ij n ara • u reş Jı! 
~ 1 olarak gözükecektir. h , . . · 

A 1 0 . Saa.1 ı Ertemın ı: 
rnan vatandaşlığını il Son eseri U 

kaybeden'er İ! Yakında fi•kıyor i! l 
l3erlin 7 ( .ı n 

ı::ahnıı • A.A.) - Alman kültür :::::::::ı::mm•msm:::ı:ı:::.: .. rmn:.:::;c 
iyet iti~'~1n bir kararnamesinde, tabi· Almanya~a harp için 
bedcnı . tile Alman vatandaflığını kay-
ceıtı .crın doktor ünvanmı da kaybede- tıbbiye mektepleri 

erı biJd" .,__ 
itibari} ınnnektedir. Bu tedbir ırk Berlin, 7 (A.A.) - Bundan böyle 
bed le Alnıan vatandathğı sıfatını ka:r bütün Alman doktorları, harp halinde 

en ere ... _:, d ı-:· • • lind r--•-u e,;ıldır. Yahudı nes • hizmet edebilmek üzere huı;usi bir an-
bte;~ko~~ak akc:.demik 1.ı:r rütbeyi kay-; trenemana tabi tutulacaklardır. Ba§lıc.:. 
ted" ıçın kafi sebep teşkil etmemek-ı ıehirlerde huıuıi harp tıbbiye mektcp-{1 

ır. 

leri ihdas olunacaktır. 

Kadın - Evlenel4 daha ilf ay oldu. 
Yapmıf olduğun vditleri yerine getir. 
mmncğc ba§ladın. 

Erkıek - Ağlama 3evgı1im. Ağla

ma. .. Bir~ v<iit <kJha yapayım. 

Meşhut suçlarda bir maznun ŞÖIJle digor.· 

''Hırsızlık maksadile değil 
yatmak için . • t• ' gı:mış ım .. ,, 

Meşhut suç davalarına bakan bak· 
yerlerinde, dUn muhtelif davalar g5-
rtilmUştUr. 

Yeni.şehirde sarho§ olarak görülen 
Mustatanm, bu sebeple kendisini ka
rakola götürmek istiyen polis Enverc 
baka.ret ettiği, bıçak çekerek tehdide 
giriştiği iddlaslle açılan davanın du. 
ru.şm.ası, dördüncü cezada. bitmi§, Mus
taf a, sarhoşluktan beraet etmi§, haka
ret ve tehditten.. otuz ~ş gün hapse, 
otuz beş Ura para ceza.sına mahkum 
olmuş ve tevkif edilmiştir. 

NE lÇlN GiRMiŞ? 
İsmail isminde birinin evine girdi

ği iddia olunan Şa.kirin de, dördi.incU 
cezada duruşması yapılmıştır. İddiaya 
göre, Şakir, evin UçUncil katında blr 
oda.da. halı ve b:ı.vul aşırmağa hazırla
rurkcn, cvsahibi İsmail üzerine gelmiş. 
İsmail tarafından yakalanan Şakir 
kaçmış, fakat yolda bekçi pc§ine düt
mUa ve kendisini tutmuş. 

Kendisi, "Oraya hırsızlık maksadi
le girmemiştim. Zaten oda bomboştu, 

tanıta.kırdı. Yatacak yerim yoktu, ma.K 
sadım bir dnm altında geceyi g~ir

mekti,, demektedir. 
Tevkif edilmiş, tahkikat tamamlan,... 

mak üzere, duruşma kalmıştır. -

SATILAN KUMAŞLAR 

Sultanalımet üçüncU sulh ceza hak
yerlnde de, eskiden tramvay §irkettn.. 
de memurluk eden İhsanla Mehmet 
Enver, bundan iki ay ewel Sultanah
mette bir eve girerek, kumaş ve çar. 
§af çaldıkları iddia.sile muhakeme &

dilrni§lcrdir . 
Davaya göre, bunlar, kendilerinin 

Ahmet adlı birine kumaş sa.ttrkln.rm
dan ve lakin pa.rnsrnı alamadıklarm
dan bahisle polise müracaat etmişler, 
Ahmet de polise "Bu kum~la.r, çalın
mış maldır,, demiş. Bunun üzerine. mü 
racantçılar hakkmda. takibat b~lamış. 

İhsanla Mehmet Enver, mevkuftur~ 
lar. Ha.kyeri, tahkikatı gcnişletmclC 
U1..ere, duruşmanın devamını ba§ka gU
ne bırnkmıetır. 

Mahkômlar arasında 
bir da va 
On beş yıla mahkum Faikın 
yıkadığı çamaşırları kim çaldı? 

Sultana.bmet ikinci sulh ceza hak
yerinde, dün mahkfunlar arasındaki 

bir davaya ba.kılın~trr. 
Davacı on beş yıla mahki'ını Faik, 

dava edilen beş aya rnahkilrn Süley
mandır. Şahitler de, yedi yıla mahkdm 
Ha.Hl İbrahim, on sekiz buçuk yıla 
rnahklım Mehmet Şerif ve mahkfım
lardan başka hapishanede gardiyan 
kontrolör İshak Mecittlr. 

Dava., hırsıuık davasıdır. Faik'm 

lstinye Dok Şirk eti 

lUisat Vekaleti, lstinye Dok şir. 
ketinin hesaplarını ve vaziyetini tet. 
kik ettirmek lü:r.umunu hissetmiş ve 
ba l,e Vek~let başmüşaviri Fon der 
l'orten memur edilmi§tir. Mütehassıs 
Ankaradan şehrimize gelerek iki gün. 
dür tetkiklere ba~lamış bulunmakta. 
dır. 

İstinye Dok şirketinin satın alrn. 
ması meselesi bundan en·el mevzuu 

bahsolmuştu. Bu defa bu satın alın. 
ma keyfiyetinin tahakkuk etmekte 

olduğu anb~ılıyor. Tetkikler kı~ 

blr zamanda bitirilerek lktisa t Vek~. 
letinc bil dirilecektir. . 

yıkadığı çamaşırların a.,ınldığı, dava 
mevzuudur. Çamaşırlar, müddetini ta.. 
mamlryarak hapf shanedcn çıkan Ali 
adlı bir mıı.hkdma aitmiş. 

Sllleyman, ''Benim kendi çamll.§I· 

nm var; ne diye başkasmm üç, be§ 
parça çamaşırına tenezzül edeyim?,, 
demiştir. 

Şahitler dinlenilmiş, duruşmanın 

devamı, usulen sabıka istil!mmıı kal
mıştır. 

icra dairesi odacısı 
baygınhk geCjirdi 

f atanbul icra dairesi odacısı İbrahim, 
dlin adliye dairesinde bir baygınlık ge· 
çirmiştir. Ansızın düşmü§, tedavisine 
koşulmuş ve biraz sonra ayıltılmış, iyi
leşip evine gitmi tir. 

Kültürde tayinler 

Ercnköy kız Ji.cıe.si yardımcı riyn. 
ziye öğretmenliğine Sacit, Osküdnr 
ikinci ortaokul riyaziye öğretmenliği. 
ne de Hayri tayin edilmişlerdir. 

CiUthane mUsamereleri 

BugUn saat (17,30) da Gülhnnenin 
4 üncü trbbi müsameresi yapılacaktır. 
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• 
iş kanana tatbika başlandı 
Beş işçiden fazla çalıştıranlar beyanname vermek 

Bay genel direktör, imza edilmek 
üzere, beyaz edilerek masasına bırakı
lan ibir kağıda göz gezdirdi. Sonra bir
den kaşları çatıldı. Biraz daha ahlkalı 
ve dikkatli okumağa başladı. Ve kağı
dı şöylece itip dahili telefonu eline al
dı. Şube direktörünün numarasını çe-ı 
virdi, sert bir sesle : 

için sineye çekiyor, çocuğu masumun 
biriydi. Karısına içerledi. Başında ev 
gailesi olmasa, şimdi şu terese haddi
ni bir rua öğretırdi; fakat, ne çare: 

mecburiyetinde. Bütün •• • .. 
muessese .. er on gun 

- Rifat bey, biraz geliniz, dedi, te
lefonu kapadı, ve Rif at beyin telefon. 
da(Peki efendim, ba.şüstüne! .. ) dedi
ğini işitmedi bile .. 

Rifat bey, (Hayırdır inşallah, ha
yırdır inşa.ilah!) diye içinden söylene
rek, istemiye istemiye, odasından çık
tı, uzunca bir koridor yürüdü. Bay Ge
nel direktörün kapısının önüne gelin
ce önünü ilikledi, odaya daldı, geniş 

paravananın arkasında bir parça da
ha tereddüt geçirdikten sonra, Bay 
Genel direktörün huzuruna çıktı. 

~nel direktörün kaşları çatık, su
ratı asıktı. Rifat beyi karşısında gö
rünce, önündeki kağıdı göstererek: 

- ~ne neler yazmışsınız buraya, 
dedi, ben size "şöyle, şöyle ... ,, demey. 
tim, siz onu ''böyle, böyle ... ,, yazmış-
sınız, rica ederim, amirlerinizin sözle
rine biraz daha dikkat ediniz! Yoksa 

Viran olası hanede evl:ldüayal var!. 
Odacı, işlerini bitirdikten sonra, 

geç vakit, yürüye yürüye Bent deresi 
civarındaki evine döndü. Canı sıkılıyor 
çatacak ado..m arıyordu. Yemeğe otur
dular. Aksi gibi kapüska biraz tuzlu 
olmuştu. O hiddetle, karısına bağırıp 
çağırdı, kafasına bir de yumruk indir-
di. Yemek yemeden ka.hveye gitti . 

Kadın biraz ağlayıp sızladı. Fakat 
o da kocasından aldığını karile üç ya
şındaki kızma ıoattı; çocuğu, kıçına 

vura vura, bir ala dövdü. Zavallı yay. 
ru, katıla katıla ağladı, içi zehirle do
lu, yatağına yattı!. 

Bay Genel direktör, imzaya getiri
len bir kağıda göz gezdirdi, ka~larfı 

çatıldı, kağıdı şöylece itip dahili tek
fonu eline aldı, ~ube direktöriinün nu
marasını c;cvirdi, sert bir sesle: 

Ve ilah!... 

Ankara: 
Bekir Sıtkı 

sizinle (teşriki mesai) müşkül olacak! r.ünterin ne-~i ·~ -'-, .. : 
E.ifat bey fena halde bozuldu. Ren- V f.N yl-nu.er.-

gi kül gibi olmuştu. Yalıuz ve sadece: 
- Peki efendim, peki efendim, di- Kao'da gazeteci er 

ye kekeliyebildi. Yeni baştan yazmak faaliyetı• 
ii7.ere, eline o kağıdı aldı, şaşkın ve 
sünepe odasına döndü . Eski lngiliz k-ralı sek'"izinci Edoor. 

Rifat bey od.asma döndü, ve yedi- dın ni§a.nlısı. Madam (Simpson) un 
ği paparayı kimseye söylemedi ama, Fransada (Kan) civarında bir villada 
Genel direktörün bu muamelesi fena oturduğu nuılılmdur. Madam Sirnpso
halde gücüne gitmişti. Usulen içinden nun vill<isı §ehirden uzakça ve yüksek 
sövdü saydı. Gene de hiddetini yene- bir mevkide oldt.tğundan büyük A vru
medi. O sırada içeriye giren muavini- pa ve Amerika gazeteleri nnmıına re. 
ne, nöbet cetvelinin şu veya bu suret- portaj yapan iki yüz kml.ar muhbir, /o
le yaprlın.asını bahane ederek, çıkıştı: toğraf çı ve sinematoğraf operatörü 

- Sire kırk defa.dır söylüyoruz, buraya toplanmıı.-§tır. Fakat bum.Zarın 
ya. anlıyamıyorsunuz, yahut anlamak ekserisi. yityecek içecek hu .. susımda te
işinize gelmiyor, hep bir hesap ... Ken- dariksiz gittiklerinden 'Villanın 'bahçe. 
dinize gelin, bu ihmal ve likaydile bu sindeki, m,ey ağaçıa:rına hJücum et
jş gitmez! .. dedi. mclctedir. O kadar Jci bugün bahçedeki 

zarfında 

1 Ti~:::, ::~:.~::mi vo u 
ra.rnameye bağlı listelerin tefsirini yapmak 
tadır. Hazrrlana.cak izahna.me tüccarlara. ve 
sanayi erbabına tevzi edilecektir. 

* Gazi köpri.lslinUn inşaatı, Almanyaya 
sipariş edilen çimento henüz gelmediği için 
geri kalmıştır. Bununla beraber şirket mat 
lOp zaman zarfında. köprüyU teslime mecbur 
tutulmamaktadır. 

• Yeni ticaret borsası bütçesi 81634 lira 
masraf ve varidatla miltevazın bir şekilde 

bulunmaktadır. Yapılan toplantıda oda bUt 
çesi de konuşulmuş ve 201146 lira olarak ka 
bul olunmuştur. 

• Fransız frangmm dilşmesl Uzerine hasıl 
olan vaziyeti görüşmek için Anadolu esham 
ve tahvilleri mümessilleri hükümetıe müzake 
re için aralarında bir heyet hazırlamışlardı. ı 
Bu heyetle maliye vekA.Jeti ara.~mdakl müza 
kere'ere yakında başlanacaktır. 1 

• Hukuk ta.hsill için Avrupaya gönderile 
cek talebelerin imtihanı on bir kanunusanide 
üniversitede yapılacaktır. 

• İdare heyeti evelce istifa eden sebze ve 
meyvacılar cemiyeti um.um! heyeti toplantı 
sına son defa da hiç kimse gelmediği için 
cemiyet mefsuh addedilıniııtir. Azalarının 

bahçıvanlar cemiyetine bağlanması muhte 
meldir. 

ltalyan eıç;si Metaksasla 
görüştü 

Atina, 7 (Hususi) - Dün Romadan 
dönen İtalyanın buradaki elçisi Baş 

vekili ziyaret ederek uzun boylu go 
rüşmüştür. 

Yunan münevver /erinin 
Roma seqahati 

Atina, 7 (Hususi) - Buradaki 
İtalyan eski asar enstitüsü Yunanlı 

münevverlerin paskalyede Romayı ziya 
retleri için bir tenezzüh tertibine 
karar vermiştir. , , 

Muavin hiç sesini çıkarmadı. Fakat ye'şü p&rta'1oo.11ar bile toplanıp yenmi§
Ştl müdür de a.rtrk çok oluyordu. Bu tir. iki yiiz ki-§ilik biiyük gazeteci ve Atina Tadyo merkezi 
kadarı fazla idi, içinden kalayı bastı, fotoğrafçı kafilesinin biltün işleri güç 

1.-: -ı.-ı. Atina, 7 (Hususi) - Burada yapıl 
kızgmlığından ne yapacağını bilemi- ""n saUUldan akşa:ma kadar villanın 

1.-: makta olan radyo merkezinin Nisan 
yordu. O sırada gözüne 'bir tamim pcncereı.c-;rıni oo kap1Sını gözet~l:. 
müsveddesi ilişti. Zile basıp mümeyyi- tir. Şayet pencerelerd,e bir perde O'IJ- dan sonra çalışmıya başlryacağı anla 
zi çağırttı; sert bir çehre ile: narsa iki yüz ki.şi hep birden heyecan- şılmaktadır. 

- Ne yaptınız bu tamimi, diye sor "far geçirrM7ctedir. Eğer kap1dan bir l'unanisfonda takvim 
du 11.- ne yapt ız? erkek berber, yahut bir kadın mani. 

, '1141 m · meselesi 
- Şey ef endiın, şapirografla bası- k"iir çı1ca:rsa hepsi birden koşarak ber-

laca.ktı ! . .. berle manikürü istintak etmekte, villa Atina, 7 (Hususi) - Hükumet Yu 
- Hay Allahm belfiları .. Daha ba- iç-eriS'ind,e ne olıtp bittiğini bu suretle nanistanda takvim meselesinin kati 

sılmadı mı? Nerden çattık sizin gibi an"/amağa çalı.prıa7ctadır. Madam Simp olarak halline karar vermiş ve zabi 
tenbel adamlara ... Hasan efendi, gözü- sonıtın villası etrafında i~tihbar işile taya hükO.met ve Sensinodun müsade 
nü aç! .. 48 saat i~inde bu tamim yerle- meşgıd olan gazeteciler her gün mü- sini almadan kiliseler açan ve ayinler 
rine gitmiş olacaktı. Yarın mes'uliyet- temadiyen gazetelerine telgraf görıder yapan eski takvimler taraftarlannın 
ten kanunun pençesinden kendini kur- dikleri için (Kan) posta ve telgraf menini emretmiştir. 
taramaz.sın! müd'ilrü Paristen -istimdat ederek me. ----------------

Mümeyyiz süklüm püklüm masası- mur"/arını üç misline çıkartm,rıştır ! Ve 
na döndü. Solda oturan katibe, ayni ta- öyle anl<r..Jılıyor 1ci villanın etra_frnda"lci 
mimden dolayı: lnt faaliyet Vind.sor dilkasfle Madırım 

- İşini bırak da, şu ta.mimi bas di- Simpsamm evlenme tarihi olan gele. 
ye, sana bin defa söyledlın. Sende kar cek ilkbaharo kadar devam edecektir. 

{ Yeni Eserler · ı 
DUMLUPINAR DUYGULARI 

fa yok ki ... İşin ehemmiyetini de müd- Hasan Kum4iayı 

Nurettin RUııtU BUngül taratmdan neşre 
dilen "Dumlupınar duygulan" isimli kitap 
satrlJğa çıkmıştır. Bilhassa ha.mast yazılan 
ihtiva eden kitapta çok güzel parçalar var 
dır. rik değilsin .. İş bana kalsa katip değil -------------

hani seni odacrhğa bile almam.. gözü
nü aç, yoksa açarlar gözünü!. 

Katip somurttu, cevap vermedi. Fa
kat belli ki ifrit kesilmişti, odacmm 
postaya gidecek evrakı yanlış ayırdı
ğını görünce, artık sinirlerine hakim 
olamadı: 

- Be herif, diye bağırdı, elinden 
bir tek iş gelmez. Ne mankafalık bu 
yahu. .. Ne budalalık bu!.. Hayvan mı
sın, seni dağdan zincire vurup bugün 
mü getirdiler yoksa. .. Allah belam ver-
. ' sın .... 
Odacı karşılık vermek istedi. Fakat 

Yunanistanda içtimai 
gardım ianesi 

Okuyucularımıza. tavsiye ederiz. 

Atina, 7 (Hususi) - İçtimai yar r:::::::=:=: Yeni ~ıkll • _ _..: 
dımlara tahsis edilmek üzere sigara ıl VİKONTUN ÖLÜMÜ ıı 
~aketlerine .. d~~te bir ve. isk~bil kal • 1 
grtla~ buyük paketlenne ikı, küçük 

1 
ıl Me§hur M. Prust>un ~k nıe/is l 

pa~etlenne. bir. Dırahmi rüsum konul il! bir hikayesi. il 
d~g~a daır bır kara~me neşrediJ ı '1 ı 
mıştir. Kararnamede aynı maksat için !ı Haydar Rüa.tm tercümesi •I 
~ili mektuplar ~cretine y~nm ve ha 1 ~ 30 ku.~r u 
rı.c,;. mektuplara bır Dırahmı zammedil l:ı:a:w:=::n::sm=am.->ZZ:&ı::=&.'11: 
dıgı de zikredilmektedir. 

iş büyüyüp ekmekten olmak ihtimali il 
de vardı. Lanet şeytana, dedi. Dişini 
sıktı, hakarete katlandı ve düşündü 

. ..,,;... . · ·· ~·-· 12 tkincik.8.nun 937 Salı günü akşamı 

FRANSIZ TiVATROSUNDA 
lstanbul V aljsl ve Belediye Reisi ki, bütün şu kahırlan çoluğu çocuğu 

:·----- .. : 
~Parasız muayene kuponui 
: Husust doktorumuz Pazartesi i 
igUnlerl saat on beş buçuktan yirmiyeS 
~kadar gazetemiz idarehanesinde eu: 
ime.rtesi gUnlerl de saat 14 ten 19 aS 
~kadar La.Jeli Tayyare apartnnanla.rı: 
!iklnct daire Uç numarada daima oku~ . . 
5yucuıarımızı yedi kupon mulcabilindc5 
:kabul eder. : . . .................................................. 

a a M adi ifil n <91 <91 n in) lb'D st lYı li1l cB al~ D D D liil 
Yüksek himayesinde Çocuk kütüphanesmin lüzumlu ma..c;raf13.rmı karşı

lamak için verilecek müsamere programı 

Şehir Opereti: Lüks Hayat 
Na.şit heyeti: C eza Mahkemesi 

KOrtSERVATUAR HE YE Ti 
Alaturka Müzik: BAY AN MU ALLA. Çocuk dansları. 

Bu hayırlı müsamereye iştirak etmek için yerlerinizin evvelden tedariki 

o acak!ar cevap • 
vermış 

İstanbul mıntakası iş dairesi başmü -ı 
fettişi Haluk, dün beş işçiden fazla ça -
Jıştıran bütün müesseselere gönderile
cek olan iş beyannameleri hakkında 

izahat vermiş ve şunları söylemiştir: 
- Beyannameler iş verenlere kayma

kamlıklar tarafından tevzi edilecek ve 
on gün zarfında beyannameler doldu -
rularak bize iade edilmiş olacatctır. B•z 
bunları tasnif ederek bölgemizde ne ka· 
dar iş veren ve işçi bulunduğunu tes -
bit etmiş olacağız. 

İş kanununun 144 üncü maddesi mu
cibince iş dairesinin her isteği, iş veren
ler tarafından kolayca temin edilecek -
tir. İş verenler davete gelmek, isten ·1en 
malfimatı vermek, mürakabe ve teftiş 
için salahiyettar memurların yapacakla
rı soruşturma ve incelemelere doğru ce
vap vermek mecburiyetindedirler. Ay -
rrca bütün i_ş yerlerinin ve müştemila -
tının her zaman muayene edilmesi hu -
suslarında da güçlük göstermemek, sor
gulannr doğru ve eksiksiz cevaplandır
mak vazifelerile mükelleftirler. 

Bu mecburiyetlere riayet etmiyen -
ler iş kanununun ceza hükümlerine ta -
bi tutulacaklardır. 

Beyanamede iş yerini vazıh olarak 
izah etmekteyiz. «lı veren ve it yeri» 
İş kanununun birinci maddesinde tarif 
edilmiştir. İş veren hakiki veya hükmi 
şahıs olabilir. iş yerinin hususi bir mü
essese olması ile devlet, vilayet, beledi
ye yahut mülhak büt~eti idarelere ait 

1 
resmi bir müessese olması arasmda fark 
yoktur. 

iş yeri seyyar veya sabit olabilir. 
Mesela bina inşaatında. yahut her -

hangi bir mağaza veya fabrika, yahut 
imalathanede çalışanlar için iş yeri sa -
bittir. Buna mukabil tramvay, otobüs, 
kamyon, demiryolu nakliyatında, yol in
şaatl ile su yolları tamiratı veya tesisa
t-tn.dcl ~cıl•lf+•rTİattlcu• İ~ ;.. cÖ!l y-c;rlv• 1 ... Y 

yar demektir. Bu otomobil, tramvay, o
tobüs, kamyon, demiryolu arabası gibi 

nakil vasıtaları dahi iş yerlerinden sayılır. 

tş yerının behemehal iş verenin mülJcil 
olması da şart değildir. 

Yalnız çiftçinin, deniz ve hava işleri 
ile bir ailenin fertleri ve1a yakın akra • 
bası bir araya toplanarak aralarına dı
şarıdan başka işçi katrlmıyarak ev içill 
yapılan işler müstesna tutulmaktaıdıC• 

Bunlar beyanname doldurmıyacaklar • 
dır . ., 

İş dairesi başmüfettişi işçinin beyart' 
namedeki tarifini de şöyle anlatmıştrr: 

- Bir iş akdi dolayısile, başka bil 
şahsın iş yerinde bedenen yahut bedene~ 
ve fikren çalışan kimsenin işçi olduğ~ 
birinci maddede yazılıdır. Binaenaleylı 
işçi denilince anlaşılacak şahsiyet]t.'t 

yalnız bedenen veyahut ayni zamandJ 
hem bedenen, hem de fikren çalışan kiı1l 
selerdir. Bunlar, çırak, kalfa, usta, usta' 
başı, atelyeşefi, mütehassıs işçi gibi ge
rek bedenen ve kerekse hem bedeneJI 
hem de fikren çalı~a.'llar demektir. 

Devlet, vilayet, belediye bütçelerirıt 
veya mülhak bütçelere tahsisat konma~ 
ve doğrudan doğruya mali yardınıd' 
bulunmak suretile işletilen iş yerlerin ' 
de iıdari vazife gören memur ve müs ' 
tahdemlerden başka o yerlerde çalış.ati 
bütün işçiler de iş kanununa tabidir ' 
ter.,. 

isverenlere beyanname ile 15 sıııl 
sorulmuştur. Bu suallerin belli başhla • 
n şunlardır: Müessesede kaç i~c;i var· 
Yaşları. idari ve fikri mahiyette çahşa11' 
ların adetleri, bütün yıl devamlı surette 
mi yoksa zaman zaman mı calıstıkları' 
Senede kaç gün çalı~tıklan? ~tşçiler gi.i:'I 
düz veya ge:e kaç saat çalışıyorlar~ 
Dinlenme zamanı ne kadardır? Ne gi~ 
vasıtalarla işçi temin temin ediliyor? 
Ücretler ne zamanlarda ödenmektedir? 
Gündelik mi, yoksa yapılan iş mikdatf' 
na göre, toptan veya parça başına rnJ• 
yoksa saıtle mi? 1935 ve 1936 yrllarııı: 
d-. 1'4-1 :ih !.,.." .i.'i'~ld1fi uı.U~ı.Ja..&..ı:~"' ~-

manda verilen ücret mikdarr; işçilere 
gündelik üzerinden verilen asgari üc ' 
ret. 

Par:s telaşa düştü 
(Üstyanı, 1 incide,) ı 

Sancak anlaşmazlığını kuvvete müra. 
caatla mı ha iletmek istediğini soru. 
yor ve Fransanın herhangi bir darbe. 
ye mani olmak için bütün tedbirleri 
enerji ile ittihaz edeceğini bildiriyor. 

Pöti Pariziyen gazetesi, Türk mat. 
buatının Fransaya karşı kullandığı 

şiddetli lisanı kaydederek diyor ki: 
"Milletler Cemiyeti komisyonunun 

1skenderuna rnuvasalati münasebetile 
tertip edilen tezahürat sürprizlerden 
içtinap için fevkalade müteyakkiz bu. 
lunmak icabettiğini göstermektedir . ., 

Journal gazetesi, Sen . Bris im. 
zasile neşrettiği yazıda, Fransanm 
tehdit manevraları önünde baş eğme. 
meğe karar vermiş olduğunun mutlak 
surette gösterilmesi icabettiğini bildi. 
riyor. 

AJANSIN NOTU: 

Suriye hududunda asker tahşit e. 
dildiğine dair olan havadis katiyen 
asılsızdır. Montrö konferansı esna. 
sında Boğazlar üzerinde tahşidat ha. 
beri, bugünkü gibi gene Fransız men. 
balarından çıkmıştı. 

Ankarada bu havadisin menşei iki 
sebebe atfolunuyor: 

1 - Türkiyenin maksatları hak . 
kında Jngiltere efkannı tağlit etmek. 

2 - Fransa efkarı umumiyesinl ta. 
arruzf maksatlar için hazırlamağa 

başlamak. 

Müşahitleri 
kandırıyorlar! 

graf, müşahitlerin 1skenderunda rıs· 

sıl kandmldığmı göstermektedir. 
Bu telgrafa. nazaran, on beş ~ 

nüfuslu lskt'nderunda on Türk ailesi 
varmış. Köylerclen l:lO Türk taraftJ• 
n gelerek nümayiş yapmış. AraplJtf 
yüzlerce kişilik bir nüfusla buna nı11· 
kahcle etmiş. Komh.:yonun kabul et
tiği şahıslar müttefikan Fransa fıİ· 
mayesi altında biribirlerile hoş gt· 
çinmeyi temin etmişlerdir. 

ANADOLU AJANSINI N NOTV: 

Muhabirimizden gelen telgrafı a1' 
nen neşrediyoruz. Baştan başa Tür"' 
lede meskun olan İskenderun şehriıt• 
de hile yalnız on Türk ailesinin me1• 
cut bulunduğuna dair iddia, Fransıf 
gazetelernin efkarı karıştırmak "' 
Türklerin Arap kütlesi içinde bif 
ekalliyet teşkil ettiklerini isbat etnıe~ 
için kul1and1klan propaganda yollS· 
rrnm çok garip bir şeklidir. Konıi...;. 
yona evvelden hazırlanmış sahneJef 
gösterilmekte olduğu açıkça anlaşıl· 
maktadır. 

KURUN 
Jazetemıze ıı-onc:ıertıen vazııar gazete

ye gtrmek lçl.n ise, zartmm köşealı:ıe iP' 
zete> keli.meal yazılmalıdır 

Karşılı:ll !8tiyen okurlar aıeJı:tupl~ 

lO lruruşluJr pUJ ıı:oynıa.ırdıTl&r. 

Buılllll)'lllJ yazılan geri gOndermeJctd· 
ıayaıetatz youannuo mektupıarm lçlO' 
konulan parat&..-'m kaybolnULSIDdan. UAD 
olarak ı;tka.n yazılardan dolayı. ~ 
ıok, tlstlliıe 90ru 90TgU alma, 

Giinü geçmif sayılm 5 karuftflf 

A.dre. ıı1 dcıttşttren aboneler 26 ırutUf 

Merle?'. 

Koca lskenderunda 10 
1ü1k ailesz varmış/ 
Paris, 7 (A.A.) - Anadolu Ajan. 

sının hususi muhabiri bildiriyor: OazetemJzde oıkan ya.ı:ı.1ar1a l"Mlmlerb' 

L 
Mr b:ıltlu M:ılt kendisi lçtndlr. 

Temps gazetesi, bugün bir Antak. 11m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .... --..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'-' 

ya telgrafı neşretmektedir. Bu tel. 



Anasını Gör 
Kızını Al 

Bit er bagla 
ner yaşıyor? 

............ ., ....... R ı1111ıııııı11111ıııııııı1111ııııııı11111ıııtıı111111ıllllll11111ıı•ııı111111ıll•l l.._, , •• ıııııı1111ıııııııı1111ı•ıı•ıı11111ftHllltltttffl" ............... tı 

oman Yazan: Sermet Muhtar Alus No. 69 Çam dallarının kapadığı 
bir yoi nihayetin ~ eki 

köşk herkesin merak ettiği 
bir yer o'du 

"1tı1111ııııı111 ıııııı 
111 lll111lllllll1t1111lllll111111llllll1111111llHl1111111lllllll111Ullllll1t1Ulllllll11111llllllflllllllllll1111111lll ll1111111llllll111111llllll11111llll 

f~~ ~hastayım!) diyordu ve genç olduğunu yukarıda anlatımıtık. 
bir laf soylerniyordu. Cılız, çiroz, çehre züğürdü._ Böyle na • 

d' ~-.ar.kata gelelim: Zavallı; (tim - sıl değişti, nasıl tombul tombul, gayet 
~ onlara gösteririm!) diyerek pa - yakıııklı oldu, demeyiniz. 

~ıras evden fırladığı günün ak - Bu fotoğraf Ekmelin fotoğrafı de • 
~ Yine körkütük dönmüş, tavus ğildi. Vükela paşalardan birinin oğlu • 
~nı sermiş, dilinde metelik na aitti. Mezkur mahdum Beyin Ab • 

halde, Süleymaniyedeki sıska - durrahmanla alıt verişi çok olduğun -
:.. t.lala telaae ile botacbğııu söyledik- dan, ele düşürülecek kadınlara yemlik 

S,k ~am dallarının kapadığı hir kafa ile t:alı mak iı ::1 ihtiyacı var. 
yol. Burası , ih u~tun a hududunda, dır. 

IOnra sızmışh. olarak gösterilmek üzere verilmiş ve ce-
._:~rz o günden sonra fena ser- be konmuştu. 

Ba,·yeranrn bir kö;:e.-.i llerchtesgaden Hitler. kö~künde, günleri ga)et 
(Berhtes~aden) e giden yoldur. sakin ve munta1.am bir hayatla geçir. 

Alman de\'let ı·eısi. ancak Yılbaşı 
ak ~amr Eerline gelmi:;: ve erte i gün 
rec: mi lıina<;;ında ziyaretleri kabul et. 
miş! ir. 

.__L... etnitti_-_ Bakıtlan değifmİf, dili tu -
'"111111Qa. dö Körün maksadı, bu yemliği Edaya 
L!_ ""' nrnüş, yürüyüşü bile aksar da 1 

Berchteı-ogaden, Hitledn Berlinden u. mektedir. ÇaJı ... ma Ye istirahat ~aat. - --------------
zakla~arak, birkaç gün geçirmek iste. !eri ölçiilü H' nizamlıdır. Bazan, dı . 3(; Cl if 1 i k coğr Q / qa 

Ull' b.ı .L ka 1 . .. uzatarak yelkenlerini suya indirme!·, .. cumıfb.- Sel8miin v erun ruz-
litoı ... ti' ___ _._ nedi ., 

diği zaman geldiği yerdir. şarda dol:ıı.;mal\ için. kö~1(ünden t:ık. 
SOY) t•tlt>r Birliği ilim akademisi, 

llitler, burada kız karde~i Rau. tığı da olur. es veya eaa\.~, r ... 

A.bcltda, kahvenin önüne kunılmu~ olan 
le °Ql'rahmıanın yanı başından geçmis-
en, or-ada olduğunun farkına vanna -

llııttı " .. L.__ li b' ök' ürd' •• Ed "-- • n.or, auvvet ce rr s u. a 
-t!IU döndürüp öksürenin kim olduğu._, .. ~ 
.__ ~nc:e birdenbire tataladı. Bu bek-
--.ecıic karıılaşıştan rengi büsbütün u
~~- Yüreği vunnada; vücudunun 
... bir &zasmda titreme ... 

kör, Y1lvaıçacık: 
- Beni tıakip et Edacığım! •• Deyin

c:e taf&anlığı, perİtllnhğı bir kat daha 
~: 

cLa 111hini nereden biliyor?.. Kiınden 
>"nıut acaba? .• 

dıer. l<ı~~z önden, leylaki feraceli geri
lcaı Yüruyorlardı. Ab~urrahman karşı 
c:e ~geçti. Atağıya döndü. Epey -

l•tti. Selimpata yokuıunun alt ba -
flllclan saptı. Yokuş yukarı vurdu. 

"-et So~ hem çöpçü arabıalanıun top
d.i ~· hem de çöplük olan, dağlar 
1-c. a\aprüntü yığılmıı bulunan, yüz -
..__ ~ÖS>elc dolu, kuı uçup kervan geç-

i ,..11"8.neye daldı. 
ile sOZÜ şu oldu: 

.;;.. !'.dacıi1m diye senli benli hitap ..
~fy' -.Jan gücenme yavrucuğum. Ben 

~im. Sen miniminicikken 
~ ~ hoplabrdnn. Rahmetli 
1~ 1-taa Hüsmeb ağa, kulakları çın 
di. •alden Çakır Aytanrm canciğerim-

1'11 Ecta merakından çıldrracak. Babası 
r' lnaa-:nı adlar.ile, lakaplaril~ biliyor. 
tii ~dıı şatJcınlık, üzgünlüğe dönmüş
t • Bu adamın onu bu kadar içli dı~lı 
~rnası hiç hoşa gidecek şey c'eğil. 
kılavuz cfendi?'lin miilakat yeri ola -
~ '~~rüntülüsiin ortasını ~.işine se-
-...,, k·.>:-,ek' d .. .. bal . lr I er en, ı;opçu ara annın ıs-
• et he ·ı. ~ • Ygır en ve eşe~!erinden bc'. -;!t~ 

SAL 
1~k bulunm::ur.e sı .. ~Öpçül~r der -

-~~he... t " .. 1 ' sır nr.tu vntmı• ar; uykuda.a" . 
Abd~ı-r .... h 'k' . .. .. .. .1 1... ·• .rr •• run ı !lCı sozunu .ıe 

Yr-.ırı: 

L-:-7 Kaua:>dan bir vPkiye ı .. im, b·~ 
-ua 'k' ga .. : n 1 ı v :.ki · e ruganize) t veya ru -

- sade · ti d' I' k d · "el . ·~ ra c ı • en, ercenıgı ev -
h ~z:ktır tahmin, rugani zeytin, ru -

1111 ladeni ı · k' " ·· ı bi n evın ve §e ııne şoy e sat· 
Ce atfı n .. ~ d 'I· · ·· ı · ., l' ~ ·-ar e ır l eı;ı ımı yavrum .. 
~ ından bilvekAle, ıen kerirneme kat
.. rq ve.,:r · · a.,, ıgun vezir zadenin, Evkaf na -
~-e~bakı Cennet m.,kar Abdülvehhap 
"e rnahdumu Ekmel Beyin ne şek:I 

şerna·ı · "el bee 1 de bır gt-nç olduğunu da, ev-
.._..1 Vvel sr thice gönnen, bir fikir 
"- \' O:lereJc ba•'e li veya naam cevabr-
~n bed:ı·d· ;..-... ır. 

l:l'et, ''ba ~ nı.u 1ağa etmiyoruz. Y ekre~irn 
..,_ ~ Çelebinin üslubu gibi li
ki ~böyle belaz at c'airesinde ... San
•ıJ lıd .. ideki (Mektubii sadrı ali oda-

!11'1 Yetişme ... 
~ 

daldn-;; 1~ ~eser kesmez elini cebine 
r,11 i . · 8uyiiJc:,.e bir zarf çıkardı. Zar

çı~ Pt\rnnklannı soktu. 
8ir f t • 

c Cgrıtf uzattr: 

- itte Ekmeı B . . . ,,__ to;l'llfi . eyunızan restni 1-v • 
111

• Şö'yl J •• 1 b' ft et "'.le ! e a r goz e ır at nazar 
a ırı! .. 

şaka'darı ")"fl" ka .. .. k su~ 1 , zu u u, şı gozu usur-
"er Çe~ • \ !ddı, küçücük ağızlı, müdev -
delilcanı !'elı, tombul, gayet yakışıklı bir 
ya...: ı.. Bll§mda, tam ortaya gelmiş, 
- ... ne aa· 
ita~ ga ne de sola zerre mikdar 
IÖisii '' kalıplı bir fes... SrrtııY...a, 
~et· 'lrrnalı, rütbei r:-ıüte:r~yiz sınıfı •aet-· B d<irt · ..-sı ... ""':-ı••n-'a, ı1ol tarafında 

V be.ş n"11:-r. ... 
ezlr -.,L_. b' 

--aıın ne suret ve sertte ır 

p :ıı; ciltlik bii) ük H çok esaslı bir 
bal'in kö!:küne gelir. Burası büyük llith'" hu ~ene Yılba--mdan e' ,·el. 

• ..:ı ı· ''...,O\)etler Birliği Coğraf)ası .. telifi bir köşktür Ye kö) ün en güzel bir ki günlerini gene Be:-chtc·g ac enl.e tı 
· d · · t' B .. i şi r. e ha lamıs bulunmal,tadır . yerindedir. Führerin geldiği zaman kö~kiın e geeırm . · ır. u muna~e-

'..I "'' 11 • b • ı ı k" d o Bu e_er. ol,u.' ucu.\'a, memleketin Berclıte gaden ) olu otomobil ve ara. bet e. ""'oe c en a~ ayara'· ·o) e -
eri.ne b'' ··k b ' enlı"•· ,·apıl tabii ""'raiti. So,·.vetler Birliğinin is. balarla i.' ler. Çiinkü, kendisile görüş. nun ser U ) u - ı r ~ · " • · r 

R l 'kt k .. 1··1 ·ıı· tihsal kmvetleri, ekonominin inkisa. mek idn bütün de,·Jet adamları ora. mı~tıı:. u şen t e O) u er, mı ı 

ya gelirler. elbi.selerile oyunlar o)namrşlar. tür. (ı \'e Birlik dahilinde yaşa}an biitün 
Bu uretle. Berchtc..,gadene BerlL lü tezahüratta bulunmu"?lardır. kı\\'imlerin kültür se\'iyeleri ,.e 'aşa. 

nin ·uhe i adı n•rilehilir. Hakikaten, Bitler. bu oyunlarda bulunmak ) ı · ;;eraiti hal,kında en mufa.s ... al. en 
Goerıng, Goebbels, H~ gibi Hitlerin üzere kö:;;kiinden çıkmış H gece) i doğru H' en yeni malumatı verecek • 
en yakın iş arkadaşlarının haftada köylüler ara..,ındn geçirmiştir . 1 tir. 

birka~ gün buraya gelip gittikleri, -
veya burada kaldıkları görülür. Ba. 
zan burada toplantılar da yapılır ve 
:ı deta hükumet merkezi o an için ora. 

ISTANBUI 

Şehir 

BELE.DiYESi 

1iqalrosu 
\ nakledilmiştir. 

Hitler, köşkünde Berlinle de da. 
ima tema.c;; halindedir. Yazı odasın. 

da bulunduğu zaman ekseriya telefon 
başındadır ve daima Berlinle konuşa. 

Güya Vezirzadenin fotoğrafı rak emirler vermekte, sual1er sor. 

yoğurt gönlünü ayran etmekti. Nitekim maktadır. 
buna da muvaffak oldu. Hitler, bura.c;;rnı o kadar çok sever 

Eda, çekingen ç~!üngen fotoğrah a- ki, Alman hükumet reisliği işlerini 

lıp göz abnca, delikanlıya bayılıverdi. tamamen oraya nakletmeği bile dü 
İşte bihakkin yakışıkl~ böylesine der • düşündüğü söyleniyor. 
ler. Allah için hiç bir tarafında kıl ka • A) nı şekildeki bir şayiaya göre, 
dar kusuru yok; her yeri mütenasip, bü- Hitıer, hükOmet reisliğini General 
tün aza&r biribirine uygun ... Tam iste • Goeringe bırakacaktır. Bununla ilk 
diği gibi de. Körpe, dört kaşlı, tombul. ihtimal arMında bir müna.~ebet oldu. 
Sonra, kiti zade, kibar, halavetli. Ana • ğu düşünülebilir. Çünkü hükumet 
srndan doğar doğmaz ikbale, saltanata işlerini tamamile nerchtesgadene ge. 
konmuş. Dadılar, tayalar, lalalar elinde tiremiye<'ek olan Bitlerin buradan ay. 
büyümü,. Daha bıyıklan terlemeden rılmamak için hükumet işlerini idare. 
göğsü sırmalarla, nişanlarla dolmuş. den çekilme) i dü~ündüğüne ihtimal 
Variyetli; parası çok; konaklan, yalı •

1 
verilebilir. 

T epeb•şı Drarn kıs"' 

Bu akşam saat 
20,30 da 

SÜRTÜK 

Yazan: 
Mahmut Yesari 
Komedi 3 perde 

Bu akşam saat 21 r' 

PlPIÇA 

Pazartesi Kadıköy 
Süreyyada 

Salı Gcdikpaşa 

Azakda 

ENAYİLER 

ları, l:öşkleri, atları ftrabalan var. Hitler, burasını ni~in bu kadar çok 

seviyor?. G ez i n ti ı e r : 
Eda, Ekmel Beyi kaç gün, kaç gece - - -

Bunun izahını, onun sükutu ,.e çok ---------------------

Sovı ef Rus' ada kış 
hubu atı 

Sovyet Rusya, kış hububatının mem 
nuniyet verici bir halde bulunduğu biLııi 
dir'lmeklc ve bu va ziyet devam ettiği 
takdirde geçen seneden daha iyi neti
celer alınacağı umulmaktadır. 

Danz · g - Po'onya 
an ıaşması 

Varşova , 7 (A.A.) - Danzig lima • 
nrnın Po onyalılar tarafında n kullanıl • 
ması hakkındaki Polonya - Danzig an
laşması 31 kanunuevvel 1939 tarihine 
'rndar temdit edilmiştir. 

Danzig'in bundan sonra Gdynia li -
ı:ımnın rekabetinden müteeHir ohm .. 
acağı anlaşmada taErih edilmektedir. 

Diğer cihetten, Danzig makamatı 
'~lonya firmalannın Danzig firmaları 

ibi muamc!e görmesini istemektedir -
ler. 

yarın banka! 
zihni:ıde tasarlndıfrından ve um<lu~un -
d dü~ünme;i ısever olması ne izah edi. Bu g;,. n an !tat ender kat üstün bulmuştu. :.- ~ 

yorlar. 
Fotoğraf elinde, derinlere dalıruş, 

kumbara, 
Almanyanın uzak bir kö: esindeki karşrsrn<la!<inin sİn5İ sinsi seyredişinin 

bu sakin yerde istediği gibi .,essiz bir 
farkında olmıvarak, reııme bakmada de-

l 
yer bulmuş oluyor. Buna, sakin bir 

vamdayken, Abdurrahman, ---------------

- Edacığım, dedi, şimdi biraz mu . d k 
faualca teatii efkar etmekliğimiz icn i 1 k I< a ın a ptan 

ö en mu.,/lim aile lenne ı avı an q J rdım 

leş i ô.l1n1 bir Ö*retmt n er bankası hatine 
koymak 11enılmt:z b,r f!ÜÇ ük değiıdır 

ediyor. Zira keyfiyet mühim değil, e -
lıem ·~ Geçende de söylediğim gibi ha-ı 
y~t .r·~~a.t mesel~.sidir. Ta~ateynin hüs
na ar· ı ~ ı, saade.ı m~v7.uubahistir. Bu 
müze' -e'at nrasında, kokudan genzimiz 
yanaral<, midemiz bula.,Arak konuşmak
! frımı7. eniz dt'!ğil... Enuı~dan bait ve 
gürült"•'en A7~,~~ hir vere çehilelim; ve
rilece)< lcAranmt?r birAn evvel verelim!. 

Ve b:rdcn, adeta emı-ederccsine: 

- Gel arkamdan!.. dedi. 

Hızlr hızlı Y ::ı·üdü. Eda da takibe 
başladı. Selimpa§a yokutunu biraz daha 
çıktılar. Şirva:-ıi 7.ade konağının 
gelince Kör, yine emreder gibi: 

- Bo!d...! .. de:Ji . 

Koşarcasına, Şchzadebaşı nizamiye 
karakolunun önünden &ağa saptı; kay
boldu. 

Çok geçmeden, önde bir kupa, ge -
riıinde bir fayton, arka arkaya iki ara
ba köşeden göı·ündii. Konağ•n önüne 
gelmeden durdu. Abdurrahma~, fay -
tonda el sallıyor, biı· lcunınnda daha ve
riyor: 

- Bin! .. 

Eda kupaya bindi. (Nereye girli:·o -
ruz?) derneğe bile kalmamışb. Araba
lar gerisingeri dönüp hayvanlar l;rts 
tutmuş. Beyazıta doğru alabildiğine gi 
diyorlar ... 

Eminönünden köprüye geldiler. A • 
rabacılar, köprü panuı yüzlükleri v~p 
sürdüler ... Çantadaki kekliğin içinde bir 
korku; yüreğinde çarpmh •• itte besbel
li, karııya geçiyorlar ... 

( A rkıt.IM oor) 

Yuh.arda ~ovyet kadınlarındar. \. 
l ~ etinina'nın re."mini görüyorıo;t uz. 
Hu rec:im, Vladivostok ile Kam<.:atka 
arasında işliyen bir Sovyet gemi.c:inde 
kaptan köprüsünde alınmıştır. ŞetL 
nina bu vapurun kaptanıdır ,.e dün)a. 
da böyle bir vazife)e geçmiş olan ilk 
kadın sayılıyor. 

lstanbul Ma

arif müdüriyeti
nin başardığı iyi 

işlerden biri de ö
len hocaların ço

cuklarına birkaç 

aylık geçim pa

rası bulmak ol

du. Son nefesi, 

her yaşayanın ta

dacağı bir acı ol· 

duğu ic.in, bütün 1\iiltiir dirf.'kti)rii 
arkadaşlar bu k;,- n,,_\ T<>t·f i!.· K ttt 

nu c:-evresinde birdenbire birleştiler. 

Paralar toplandı, kongreler kurula -

rak bir yasa yapıldı. Ömür içinde 

birkaç ay gerçi kısa bir zamandır. 

Fakat unutmayalım, ki bu yardım, 

ailelerin kolu kanadı kırıldığı dem -

)erde yapıldığı için, değeri büyüktür. 

Kapısından cenaze çıkan bir evin, 

gövdesi hasta, ruhu yıpranmış olur. 

Böyle bezgin ve bitkin günlerde yok· 

sulluk, keskin bir kılıç kadar merha

metsizleşir. Kalanların açlığı karşı -

sında parçalanmak, ölenin acısını bi
le unutturur. 

işte bunun içindir, ki o küçi.ik 

yardımın bi.iyük değeri var diyoruz. 

Fakat bu alkışımız, yalnız başlangı

cındaki heyecanlı görünüşünedir. 

Yoksa bu kadarla kalırsa, pek sö • 

S. Ciez~in 

niik bir şey olur gider. 

Bir yara karşısında ilk düşünü • 

len tedbir, kanı durdurmak. açılan 

damarı tıkamaktır. Hocalar alemin -

de şimdilik bu yapılmıştır. Artık ye

ni ç<nelere başvurmalıyız. 

Yardım. neden sade öliilerf" has· 
recli lı:ı'n? Az para, dar geçimile ke • 

ni\r ve köeelere çekilen emekli arka· 
c..! ;ı;ıh.r için de bu kaynaktan temiz 

damlalar akıtılamaz mı? Hepimizi 
nasıl bir ue1eceğin beklediğini biliyo· 

ruz. Uyanık gerinen adamlarız. Ak
saray evleri gibi ancak biribirimize 

dayanarak ayakta durabildiğimizden 

ise hiç birimizin şüphesi yoktur. Şu 

halde o dar günleri, o sıkıntılı yılla· 

rı dayanılır bir hale getirmek uğ • 

runda yine elele vermeliyiz. Yardım 

sandığı, bugün basit bir kumbara 

şeklindedir. Bunu doğuran, çoğaltan 

bir folluk yapabiliriz. 

Biiti.in Türkiye hocalarını safımı

za cağırarak, bu kumbarayı bir "Öğ
retmenler bankası" haline komak da 
başarılmaz bir iş, yenilmez bir güç· 
liik değildir. 

Hulya deyip geçmiyelim, çünkü 

her gerçeğin dibini eşiniz, onun bir 

hulya tohumundan filizlenerek 6 • 

dan ve ağaç olduğunu göreceksiniz. 
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Sovyet Rusyada 
l' eni bir nüfus sayı

mına başlandı 
Memleket dahilinde 1,200,000 

nüfus memuru çalışacak 

6 k~numı.sani 1937 tarihinde yapıL 
°blağa başlanacak olan umumi nüfus 
::nu için Sovyet Rusyada her türlü 

rt ve iptidai işler bitirilmiş ve 
~ınleket bu muameleye tam surette 

rrlannustır. 
.. 'Moskov~ Lcningrad ve Harkovda 
?ç bin kişinin çalışacağı büyük hesap 
tıtta.syonları açdacak ve bu dairelerde 
~Ylnı fişleri ta.t11nif olunacaktır. 

llütUn memleket dahilinde çalış. 
1-tı.k .. uzere şimdiden 1,200,000 sayım 
~enıuru ile 132,000 kontrol memuru 
~ hlı ve tayin edilmiştir. Yalnız 
l'r <ıııskova şehri 18 bin mıntakaya ay. 
it hııtş bir halde 22,500 sayını ve 3,300 
~nttoı memuru işgal eyliyecektir. 

d· Sayım esnasında.ki vazifeleri biL 
ı:lt\ek üzere 11 lisanda 1 Jnilyon nüs. 
~ 't!fa!t risafo ile l!CO bin renkli afiş 
:il) ~~trr. Saprn talimatım havi 
l'ıl llııl7on kibrit kutusu satılığa çıka. 

'ltıt~tır. 

ıa!"11 müııakalesi kesilen uzak mm. 
boı 1atda sayım şimdiden başlamış 
§t .1lnrn4kfadır. Unutulmaları endi. 
~lle U7.ak Kutup köyleri sakinleri 

1\ geyiği ile ~ekilen kızaklanna bi. 
~l'ek 200 ila 300 kilometrelik arazi 

tetmişler ve sayım bürolarına baş 
"llrarak kendilerini yazdırmışlardır. 
d En son umumi sayım 1926 senesin. 
,; Yapılnuştr. Bu son on sene içinde 
d eınlekettn her yerinde her bakını. 
an hasrı olan büyük ve derin taha''· 

viiller herkesin maldmudur. 
Tahmin edildiğine göre, bu son on 

sene içinde Sovyetler Birliğinin umu. 
mi nüfusu 30,000,000 kişi artmış ve 
Sovyel vatandaşlarının adedi bugün 
170,000,000 a baliğ olmuştur. Bu tah. 
minin hakikate pek çok yakın olduğu 
muhakkak addedilmektedir. Zira bu. 
gün memlekette iki misli işçi vardır. 
Birliğin h~ tarafında yeni yeni şehir. 
ler YC endilstri müesseseleri kurul. 
muştur. Bunun i.9e nilf~ üzerinde 
tesir yapmaması ihtimaJi mevcut de. 
ğildir. Köylerde kollektil işletme, 

memleket ziraatinin yüzde doksanını 
içinde cemetmektedir. 

Her bakımdan bu yeni umumi sa. 
yurım netfoeleri ve bu neticelerin 1926 
sayımı neticeleri ile mukayesesi çok 
enteressan olacaktır. 

lstanbul Fatih Tapu Sicil Muhafız .. 
lığından: 

Neslişah ma.he.llesinin Yenibahçe 
köpril sokağında eski ve yeni 57 numa..
ralı Müzeyyen veresesinden Hasan oğ
lu Murtazaya ait bir bap hanenin tapu 
kaydı bulu.nmadığmdan 1515 numaralı 
ka.nu.n hükümlerine tevfikan mahallin
de 28.1.937 tarihine rastlama per§em
be günü keşif ve tahkikat yapıla.cağnı
da.n i&bu gayrimenkul Ur.erinde ayni 
bir hak iddia. edenlerin me*fir tarihe 
kada.r evrakı mi1sbitelerile birlikte Sul 
taruı.hmette Fatih tapu sicili muhafız .. 
hğma ve yahutta. ta.hikat günü mahal-

~~tatıQuz Üçüncü lora MQm!UrZuğım .. _1_in_d_e_h_az_.ır_b_uı_u_run_aı_iı.rı __ n_arı_o_ıun_ur-J. _ 
İstanbul Asliye birinci hukuk mah

l İstanbulda. Cerrahpaşa caddesinde kemesinin 12 temmuz 33 tarihli tarih· 
~Ytlı dükkanda iken halen ikamet.. li ve 32 / 513 933 / 107 numaralı ilatnile 
tnEX}~~~hu1 bulunan kömürcü Mıeh- Halitten temliken alacaklı işbu ilan ile 

800 lira ile 7(10 tazminat ile masarifi 
~ mahkeme ve icraiye~5inin tahsilini ta.-
Sel· lep etmiş ve ta.rafmıza tebliği mukte-

l tn iye Askeri Satınal- zi icra emri mahalli ikametgaluım:m 
"'• Komisyonu i !anları meçh'ul bwunm.ası hasebue u~nen teb

liğine karar verilmiş olduğundan i1A.n 
1 E tarihinden itibaren 30 gün içinde bor-

.._. - vvelce kapalı zarfla eksilt· cu ödem.eniz IA.zınıdır. Borcu ödemez 
l~ Yapılan pirincin eksilbneıi iseniz mal beyanı vermeniz l!zmıdır. 
l"' 1-9.J~ r .. ---ba gun·· u·· ...... t , ~ gcuu -- Ma.1 beyanı vermezseniz ceza.1an-

Ankara teıefonıı 
-iWWWJL p -..-....- ,_,bası(_ ___ 

Maarif Vekaletinin 
bir tamimi 

Ankara, 1 (Telefonla) - Maarit 
vekaleti ta.rafından lise müdürlükleri
ne gönderilen bir ta.mimde müfredat 
programmm tatbik.inde muallimler ta
rafından yavaşlık gösterilmesi veya 
programdaki ders sırasmm bozulması 
yüzUnden yıl sonunda bazı bahislerin 
gösterilmeden kaldığı bildirilmiştir. 

Orman memurları 
arasında nakil 

.Anka.ra., 7 (Telefonla) - İnegöl, 
tnudağ orman komiserliğine BozöyUk 
orman fen memurlarından Zeki, Araç 
orman komiserliğine Göztepe orman 
mühendisi İzzet, Göztepe orman mü
hendisiliğine Ka.rkalmaz orman komi
seri Şilkrli, Tarsus orman mühendi~ 
liğine Daday orman mühendisi Hakkı, 
Saimbeyli orman mühendisliğine Por
suk orman mühendisi Kadri, Akdağ 

madeni orman mühendisliğine orman 
mektebi mezunu Şükrü, Diyarbekir or
man mühendisliğine orman mektebi 
mezunu Necmi, Seyhan merkez orman 
mlihendisliğine Kara.i8alı orman mü
hendlı!ıi Muzaffer, Biga orman mühen. 
disliğine orman mektebi mezunların

dan İsa, Be~ı;azan orman komiseliği
ne ~egöl tnudağ orma.n memuru Ka. 
mil nakledilmişlerdir . 

Arıcılık kanunu 
An.kara, 7 (Telefonla.) - Bir arıcı

lık kanunu projesi hazırlandığı hak
kında İstanbul guetelerihden birinde 
çıkan haberi sala.hiyetli makamlar tek 
zip etmektedir. 

Zırai kalkınma işlerinde 
çalışacaklar 

Ankara, 7 (Telefonla) - Z'ırai kal
lanma işlerinde çalışacak elemanlan tes
bit etmek için icap eden tedbirleri mü
zakere ve milnaka~a etmek üzere zıra -
at mektepleri müdürleri ve mualliıpleri 
arasından 9eçilen mütehassıslar Zıraat 

Veklletinde toplannuşlardır. 

Gümrük müfetfş'~ri bir 
toplantı yapacaklar 
Ankara, 7 (Telefonla) - Gümrük 

ve inhisarlar vekaleti müfettişleri bu 
a.y içinde şehrimizde bir toplantı yapa. 
caklardır . Müfettişler bu toplantıda 
teftişlerindeki mtiş&hedelerine göre 
muhtelif servi!llerin en müessir teftiş 
tarzları Uzerind~ konf er~la.r verile
cek ve tefti~ tetkikini ve müessir usul
leri ti.zerinde görilşıneler yapılacaktır. 

Btmdan !Onr& vekalet müdürlerinin 
de iştira.kile yapılacak bir toplantıda 
müf ettioler genel tekniği ti.zerinde ha
zrrla.dıkla.rı tezleri izah edeceklerdir. 

Programm uı.ua.yyen zam.anda, sıra
sile ve tamamen · ta.tbikiıle bütUn mu
allimlerin itina görmeleri lbmı geldi
ği bildirilmi§tlr. 

[ Kıaa Ank•ra Haberlerı] 
:,,' İST ANBUL srtma nıücadele he

yeti reisi doktor Ekrem Tok açık bu
hma.n Smhiye veklletl Muaveneti ter 
tima.iye umum müdürlüğüne tayin e
dilmiştir. 

.,. HAZIRLANMIŞ ol&.n eyer ve se. 
mer projesi adliye encümenine veril. 
miştir,. 

bı .... ~ Seliıniye Sabnalma Komiayo- mamz için mercii keyfiyetin bildirile. 
~'"«IGa. yapılacaktır. Pirinç 39000 ki- eeği gibi bu istenen paranın cebri i('r 

ıı-. olSoqp bedeli muhammeni 9067 li • ra ile tahsili cihetine gidileceği ve -------------
kuru,tur. 936 /3759 dosya. n~~araa~~e müracaat lvAKIT cep k tapları No. o j 

2 "' etmeniz l!mngeldıgı t.eblıg olunur.. _ _ 
~~ 111( teminab 680 lira 07 ku. ------------

,3 - F.lcsiltme açık eksiltme sure- lstanbul Komutanh~ı 1 
olacaktır. Sahn22lma 

ttıt4 - Eluiltmeye girecekler Res. Komisyonu illınları EtrÜSk 
Prosper Merinıe 

Holanda prensesile 
Alman prensi evlendiler 

Sekiz atlı ve altın yaldızlı bir 
düğün arabasından sonra trene 
binip balayına çıkacaklar 

La Haye, 7 (A.A.) - Veliaht pren
ses Juliana ile Prens Bernard Zurlippe -
Bieıtcrfeld'in dini ve medeni izdivaçla· 
n bu sabah bliytik bir kalabalığın huzu
runda icra edilmiştir. Düğün alayı mü
kellef bir tarzda donatılmış olan sokak
lardan ağır ağır geçmiştir. Resmi me -
rasim bitmiştir. Saray<la ailevt mahi -
yette bir resmi kabul yapılacaktır. Fren 
ses ile zevci bugün öğleden sonra ba -
layı seyahatine çıkacaklar ve kı~ spor -
lan yapılan bir •chre gideceklerdir. 

Saraydan belediye dairesine ve ora • 
dan kiliseye giden düğün alayının ha -
şında atlı bir polis müfrezesi, bir top· 
çu kıtası ve muzikalı bir süvari bölüğü 

bulunuyoııdu. Bunların arkasından ma· 
iyet kızlariyle şahitlerin bindikleri ara
balar geliyordu. Yeni evliler sekiz atlı 

ve altın kaldızlı mükellef bir arabaya 
binmişlerdi. Prenses ipekli beyaz bir es
vap giymişti. Başına giydiği tacın altın· 
dan beyaz bir duvak sarkıyordu. Prens 
ikinci mavi hüsar alayı zabitanının ga
la üniformaaınr giymi§ti. Halk bu alayr 
ve kraliçe Wilhelmina'yı şiddetle alkış
lıdt. 

PRENS, ''HOLANDA PRENSi" 
OLDU 

La Hayc, 7 (A.A.) - Sarayın bir 
kararnameıile Bernard'a altes ruayal ve 
Rotanda prensi ünvaru verilmiştir. 

Nüfus sayımı neticeleri basılıyor . 
Ankara, 7 (Telefonla) - istatistik! vacılık enstitüaü bir kurs açacaktır. 

umum nıildilrlüğü 193~ nUfuı sayımı Bir ay sürecek olan bu kursta mey .. 
neticelerini gösteren 11 cilt kitabı tabe- ve fidanlarının yetiştirilmesi, bakıl. 
dilmek üzere matbaaya vermiştir. Bu m.ası ve diğer fennt hususlar hakkm
malt aene ıonuna kaıdaı:- basılacak olan da nnzarl ve amel! dersler verilecektir. 

kitaplıı.nn 3.5'l bulacağı tahmin ediliyor. Isviçre Frangı düştükten 
Yeni Sovyet ticaret sonra 

anlaşması Ankara, 7 (Telefonla) - İsviçre 
Ankara, 7 (Telefonla) - Sovyetler frangının Fransız frangını takiber ,,·; 

Birliğile yeni bir ticaret ve deniz mü- şürillmesi yliziinden hasıl olan vaz.1.) ~
naka.la.sı anl8.§IXW!J yapılması için dün Ur.erine hükfımetle temas etmek için 
müzakerelere başlanmıştır. Anadolu tahvilıi.tı ha.m.illeri birer mü-

raklp heyet te§kil etmişlerdir. 
Meyvecilik kursu açılıyor Heyet bir haftaya kadar Maliye~ 

Ankara, 7 (Telefonla.) - Zıraa.t ve. ki.lotile müzakere ve temaslara geçe
klletine bağlı ziraat fa.ktilte.sinin mey- cektir . 

Belçika Faşist lideri 
Torinoda nutuk söyledi 

r=ı:::mı:::::::::::mm::mm::n;.-::ınn:~ 

il Dr. Mehmet Ali n 
il Bevlige mütehassısı ı; 

Brükacl, 7 (A.A.) - Reksist lideri!! KöprUbaşı Eminönü han Tel: 219tn1İ 
;B. Leon Dc:~rclle dUn akşaDl Torino .n:r.::1::1::n::::::s::=:=ı:: ... ı.mcırm::
radyosunda bir nutuk söylem.iştir. 

B. Degrclle teceddüt hareketlerinden 
aitayifll bir li.Qnla bahsettiği B. Mua-
solininin programına pek benzeyen rek
sistlerin programını anlatmış ve bolşe -
vizmin faşizmle reksizmin müşterek düş 
marn olduğunu söylemiştir. Hatlbe g3-
re reksistler Be1çikada siyasi cereyan • 
lar haricinde bir halk partisi teai-s et • 
mektedirler. 

B. Degrelle'in nutku Bı:ükseLden sa
rahatle işitilmi§tir. Belçika hükilmeti B. 
Degrelle'in radyoda nutuk söylemesini 
menetmiş olduğundan Bel!Sikanın Roma 
nezdinde bu hareketi protesto edeceği 

tahmin edilmektedir. 

lsveç - Polonya ticaret 
onıaşması 

İaveç • Polonya. arasmda. yapılan 
iktisadi milzakerelerin hitam bulduğu 
ve bir anlaşma. imzalandığı bildirilmek 
tedir. 

ilkbahar Selleri 
Büyük Rus edibi lvan Tilrgeni

cv'ln çok meşhur bir romanıclır. 

Fiyatı: 75 kuruştur. 

L i ZA 
Bu da ayni muharririn blr roma. 

mdır. Bu roman neşrolunduğu za... 
ma.n bütün Rusyayı e.ğlatmıetı. 

Her ikisi de Samizade Süreyya'nm 
salahiyetli kalemiyle dilimize çev
rilmiş ve "Dün 1't! Yarın,, tercüme 
külliyatt arasınrı. girmi~tir. BunltlrI 
mutlaka alınız ve okuyunuz. 

KURUN doktoru 
Necaeddin Atasagun 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanların

da daire 2 numara 3 de hastalan· 

nı kabul eder. Cumarte-:;i günleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız
dır. 

Bu a.nlB.fID8. 1.1.937 ta·\'ıinden iti .. 
baren ınevkii meriyete girerek 6 ay i
çin iki memleket arasında.ki takas mü-
nasebatn:.ı tanzim edecektir . -----

1
---

1
-------•: 

lngllterede bira rstihllkl 
art•yor 

ln&ilterede blra istihlAkl artmak. 
tadır. Geçen ay 1,828,818 fıçı resme 

tabi tutulmuştur. Bu mikdar, geçen 
senenin aynı ayına nazaran 29,770 fı. 
çı daha. fazladır. 

ilk on bir ay zarfında 15,178,266 
fıçı l~tihlak olunmuştur. Bu miktar 
1935 e nazaran 370,750 fıçı daha faz. 
ladır. 

Yeni çıktı 
Dün ve Yarm 

Tercüme killliyatı 
Numara 62 

Virgile 
L'eneide 

2 

t. 

~etaik ibraz etmeleri me,nıttur.1 .. _________ ... ___ V 
S takdirde i~t1rak edemezler. lstanbul komutanlığı birlikleri için a ZQ $ U 

- S rt h k 85 lik 24 telli keten 1300 metre hor- ArJantrnde meyve 
1 

_ a name er gün omis • 
~~ri.ilebilir. (21) tum açık ekailtme ile ihaleıi 20/ 1/ ihracatı fazla Maurice Ra.t 

Ahmet Reşit Q H 937 çarşamba günü saat 15 de yapı- Türkçeye çeviren: Arjantinde bu yılın ilk 10 ayı 
r. afız Cemal lacaktır. Muhammen tutan 1755 Ii- HAYDAR Rlll'A.T zarfındaki meyve ihraca.tr geçen yılın 

LOKMAN BEIUM radır. Şartnamesi her gün öğleden aynı devresindeki ihracatın 17,223 to. 

'l>~~Qhi/iv~ Mütehcusısa evvel komisyonda görülebilir. istekli· uuna nazaran 2i,:>~1 tonu bulmuştur. 
&a•t c

2 
5 ıın b&§ka günlerde ö~IGden son~ lerin 132 liralık teminat makbuz ve- Arjantinin meyve Uıracatı ehemmiyet. 

~ tan 6 y:ı) kadar lstanbulda Divan 1936 li derecede ve devamlı surette artmak. 
ı... .... - ClOtı numa-'- h ..... kabin ya mektuplarile beraber ihale gun·· Ü VA.KIT K1TABEV1 -~&r!ıu ...... us..... esinde tadır. Bu vaziyet karşısında meyve 
l~ - ....... ._ ,,kabut eder. Sah, cumartesi gün vaktı' muayyenı"nde fındıklıda komu 
l!lab;:;;:ı 9,ı>-12" ıaatıert haldkt tukaraya • --;,.-------------.--

1 
müstahsilleri, meyve bahçelerine tat. ~-·········••Iİİ 

22398. ıu;· Muayenehane ve ev telefon: tanlık satmalma komisyonuna gelme- J Fiyatı: 20 kuruş blk edilen STkr kontrolün kaldırılması. Fiyatı: 100 kuruş. V AKIT Kitabevi 
1ık tcıeton: 2104.4:. leri (21_7~) ~<~•~6~) ______ ._ ____________ _::__:m istemekte_dir_· _le_r.___ lstanbul. Ankara caddeşi~ Telf: 24370 
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