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Salınalma müzakereleri tekrar 
ay başında başh vor 

Kırşehir ve Çiçekdağında 
zelzele devam ediyor 

300 den fazla ev harap oldu 
nüfusça zayiat yok 

Dün Şirketlerin idare Meclisi Heyeti Umumiyeden 

Millt fabrikaların 
kontrolü 

Yann: ASIM US 

Ankara; 19 (telefonla) - Şehri· 

mizdeki resmi makamlara bugün ge
len mal\ımata göre, Kırşehir-Çiçek· 
dağı mıntakasında zelzele kısa fasıla
larla devam etmektedir. Tosunburnu 
mıntakasındaHamurlu köyünde 4ev yı 
kılmış, 20 ev oturulmiyacak şekilde 
çatlamıştır. 

Tosunburnu köyünde 15 ev kısmen 
harap olmuş, Talimoğlu ltöyünde 12 
evin duvarlan yıkılmıştır. Sofularkö-

yünde 31 ev ve Çiçekdağı hükumet bL 
nası bazı yerlerinden çatlamıştır. 

Veledli mıntakasının Topeli k&yUn 
de 7, Mahzenli köyilnde 60 ev hafif 
zarar görmUştür. 

Karaisa köyünde bir değirmen ta
mamen yıkılmış, Boğaztepe löyUnde 
7, Karacaviran köyünde '!.O evin du
varları çatlamıştır. Nüfus ve hayva
nat zayiatı yoktur. 

Devlet sermayesi ile k.unılmuş o
lan fabrikaların murakabesi mesele. 
si birkaç senedcnberi ehemmi7etle zi. 

binleri meşgul edi7or. :tırtısadi ma. 
hi7etteld devlet müesseselerinin u· 
mumiyetle devlet dairelerine tatbik 
edilen kontrol sistemi ile murakabesi 
ras7onel çalışmağa mAni olduğu için 

Reisicumhurun Parti 
bu müesseseler üzerinde devletin mu. 'Vonı nresı· mu··nasebetı·ıe 
rakabesini ihmal etmemekle beraber A 1 ~ , 
ticari mah17ette olan işlerin kola7 -
lıkla J'Ül'Üınesi iJnkAnlan da aranı • •• J d • J _ J • t J r ./ 
r=·~:::::~:::: gonuer ıte.ıerı etgraJ 
be kanunu tatbik sabasına girmek ü-

zeredir. 

Bu ö7le bir sualdir ki bugtln taali-
7et halinde bulhnan bütün milli tab. 
rikalara tatbik olunabilir. 

Yalnız bu meselede dikkate alma· 
cak bir cihet vardır. Bu da devle~ ser. 
ma7esi ile kurulmuş olan fabrikala
rın inşa kıJIDetldir. Filhakika bizde 

henüz yeni kurulmakta olan fabrika. 
larm Avrupa memleketlerindeki ben· 
zerleri çoktan inşa ve tesis masraf
larım amorti etJiıişlerdir.; dipr ta -
raftan memleketimiz bu gibi lktJsadi 
teşebbüslere 7eni girmiş olduğundan 
bizim fabrikalarmuzm inşa ve tesis 
masraflarmm da biraz kabarık olma. 

sı batıra geleblllr. Bunun için milll 
fabrikalarımızda istihsal olunan mal· 
Jarm mali> etini ta)in ederken tesis 

sermayesine ait hisseyi ona göre ma. 
kul hadde indirmek, battA amorti e
dilmiş gibi göstermek caizdir. Bunun 

Mrldnde kalan hesaplarda ve ra -
kamlarda l e çok dik.katli ve titiz bu· 

}onmak JAmnıellr. 

·~-------.... ----------.... ----... 1. 

'Yazısı 11 incide) 

BUOON: 

lkiııci sayfada: 
Tahlil ve tenkit: Fiıkret Adil, 
Amerikada doian yeni bir dün-
ya, işaretler, ıünün akisleri. 1 
UçllncU sayfada: 
Erzincan yolundan intibalar: Ni 1 
yazi Ahmet; ıörüp düşündükçe, 
günlerin peşinden. 

i 
Altıncı sayfada: · 1 
Hiklye: Kadircan Kaflı; sinema. 

Yedinci sayfada: 
Oözleri kör eden aşk. 

ıL ......... ____ .. ___ .. , ___ _., 

Salahiyet Aldı 

Tramvay Şirketinde dün yapılan Cçfünadan bir glJrlln"iif 
(Yaza.n 9 uncuda) 

Türk -Alman ticaret muahedesini imzahyacak olan 

Heyet Almanyaga 
gitmek üzere bugün 
Ankaradan geliyor 

llnde yapacağı görüşmeler hakkmda 
talimat a}mJll:ır. Bu milllkıtta Bari. 
cl,e, Jılalfye Vekilleri de bulunmuşlar. 
dır. Heyet 111 veattan tnUrekkeptir: 

Ziraat BankUJ umum müdür mu • 
avini Cezmi Ercin, Maliye nakit ielert 
umum mUdürii Celll Sa.it. Türkofla 
mUdilr muavinlerinden CelAl, Hariciye 
umum! katipliği hususi kalem mUdil
rU Cevdet. 

{.Yauı S lncld•J 

.Avrupa karlar altında 

Hasta öğretmen ve talebeler için 

bugün 
sanatoryom 
açıhyor 

Hasta ötretmm 
ve talebe için KtlL 
tur Bakanlığı tara. 
tından Valdebatın· 

da kurulan prevan.. 
toryom binasına bu 
yıl inşaatı ikmal e.. 
dilen bir sanator. 
7om daha UAve • 
dilmektedlr. Sana
toryomun bDtlln 
hazırlıkları tamam 
lanmıştır. Bugtln.. 
.aea ltibarea açı.ı,.. 

••llıır rak faaliyete baş· 
(Deıumı 11 llG'Jfaila) 



Z-KURUN 

Tahlil ve 1 enkit --------··-................ ... AMERiKA NASIL DÜNYAYA GELDİ 
Yeni keşfedilen bu koskoca dünya bile 

insanların ihtirasına dar geliyor 
Kırtasiyecilik 

ne vakıt kalkacak? 
Bir doatum var. Reımt bir müeaıeae

dı idare Amiri mevküni iıgal eder. Ne 
.ıaman kendiaini ziyarete gitıem, ne ı:a. 
man üç, bet arkadat toplanaak, daire 
itlerinden, muamelenin ylirümemesin. 
den, kırtasiyecilı'kten tikiyet eder ve 
kqları daima çatıktır. Bu yüzden cna 
"Çin Ebru,, lakabını da taktık. Hatta, 
bu Wi aeğilmit gibi, ve do.tuma psi
kanaliz ile fal.la meığul oldı.ğu için, 
onun bu fikayetlerini her hangi bir 
t röfulman'a bir ınazohizm'e ve daha bil 
mem nelere atfederek üzerinde tahlille· 
re bile giriıtiğimiz oldu. 

Yazan : FİKRET ADIL 
Eaaaen param da olmadılı aonradan 

aklıma geldiği için fazla ıırar edeme. 
elim. Yalnn: erkenden bu itle alakadar 
olunmaaın.ı bir daha IÖyledim. Erteei 
aabah, yani buglln, çocuk geldi. Fakat 
bilmem hanci aebepten, muamele tL 
mamlanmamııtı. Fena halde sinirlen
dim. Birtakım ıeyler anlattılar. Haklı 
idiler. Muamele tekemmW etmemittl. 
Fakat çocuk, baı .. cumu.zda bekliyor ve 
tekrar ediyordu: .. Babam il&çlan iıti
yor !,. 

1492 de Kriıtof Kolomb, ispanya hü 1 
kOmeti namına, yeni bir dunya keıfet. 
mek üzere yola çıkıyor. 

İspanyollar, İngiliıler, Portekizler 1 
ve ltalyanların Amerikayı yavaş yavaı 
fethettiklerini gören Fransa, bu müa • 
temleke paylaımasında daha fazla geri 

GONON 
AKİSLER) 

Evvelki gün, b:.Ze arkadaılarla yeme
ğe gelecekti. Arkadaflar geldiler. O bir 
saat kadar ceç kaldı. Nihayet, katlan, 
bermutad çatık, geldi. Daireden henils 
kurtuldutunu, itlerini, evrao, doayaJa. 
n anlatmap bafladı ve bb de derhal 
mukabil taamın ıeçerek, kencllslnl çıl 
dırtmak için ne kabilse yaptık. L&ldn, 
o ak§&m, fula mütehammi)di, kızmadı, 
mahzun bir tealimiyetle alaylammn 
dinledi. Yemek yedik. Görüıtük. Arka· 
datlar kalkıp gittiler, o kaldı. 

- Demin, dedi, benimle alay ettiniz. 
Evet, biliyorum. Sizi mütemadiyen da
ire itleriyle, dosya, kırtasiye itleriyle 
rahatsız ediyorum. Fakat elimde değil. 
Şimdi aana bir meaele daha anlataca· 
gım. İster kız, ister darıl.. Likin mu. 
hakkak söylemem lazım. Yı:ksa çıldıra. 
bifaim. 

Çareab "Çin Ebru., yu dinlemef e 
hazırlandım. Esasen bu akşam onda bir 
gayritabiilik de vardı. Yilıü doksanı k 
bir Çerkea ha4yığ•n ki ]:adar km 
pklıklarla dolu idi. Katlan, burun de
likleri hizasına kadar inmi§ti. Bocuı, 
hararetten yaıuyormUf cibi, kesik JE. 
sik anlatmaya batladı: 

- Memurlardan biri Uç giln enet 
haatalanmıı, evine do'Jrtoru gCSnderdllr. 
Adamcağu aık aık haatalanıyordu. Dok. 
toru g8nderifimizln aebebi, daha ziya. 
de, temaruı ettiğini te~it i~indi, fakat 
doktor ge1dl Qok ciddi haata oldutu
nu, derhal yud ğı reçetenin yaptırıla
rak iliçlann gönderilmeainl eöyledi. 
Reçeteyi evde bırakacak olmuı. Huta, 

y aonu olduğunu, parası olmadığını, 

areden yaptınlıp gön.derilmetıini rıca 
tmiı. İl&çlann acele yaptınlmllaı için 

emir verdim. reçeteyi de gönderdim. 
Akp.ma doğru, hastanın çocuğu gel. 

di. ili;lan istedi. Haber gönder.dim. 
Henüs muamelenin bitmeditini ıöyle. 
diler. Çocuk, melfil melQl bekliyor. "Ba 
bam çek huta, iliçlan istiy.cr,, diyor
du. Muhuebeye reçetenin gönderihne· 
sini, paruım ben verip yaptıracaium 
bildirdim. "Ne münasebet efendim. Mu 
amelesi hazır, çocuk yann aablh gel· 
sin, alsın, ıimdi kasa kapandı,. dediler. 

işaretler : 

Çocuta, eve ptmeainl, Dlçlan, gön
dereceğimi söyledim. İçimden, her hal. 

de, diyordum, iki aaate kadar bu iti 
halleder, ilaçlan yaptırırım. Meğer ka.. 
bil değil imif. İdarenin &miri olduğum, 
ve bizzat me11ul olduium halde iliç
lan akp.ma dofru haıırlatabildim. Çc 
cuğa haber ıanderclim. Biraz sonra ıeı 
dl İliç1an göıterdim. Alıp &itmesini 
söyledim. 

Çocuk: 
.. - Llbum 'kalmadı,.. 
Dedi. 
.. - Neden?" 
•- Babam öJdU f" 
Çin Ebru ıuıtu. Ayafa kalktı. batını 

duvar tarafına çevirerek, aeJaın verme
den çıktı &itti. 

••• 
YUlcsek bir me'ktep mUdürll bir •r· 

kadatım var. Genç, faat Bütün mevcu. 
diyetiyle, tatiller de dahil, çahfıyor. 

Mektebe, 11nıflar için aıra Ibım ol
muı. Baait. Bir marangoz çal.rıp yap
tırmak lbuıı. Eeasea mektebin ~.ınıba
§lnda da bir marancoı nr. Hocaların 
iJJerini yapıyor. Kanaatkar ve iyi bir 
iıçi. Çağrnp eoruycrlar. On bet liraya 
bir mayı yapacalt. Pabt imktıu yok. 
ÇilnkU, münalcaJa kanunu var. tlin et. 
mek, bilmem kaç gün beklemek, müna. 
kasa)'& glrec:elrlerdm pey akçeai ahnak 
filin 11.ıım .. 

Çareab bu iı yapılıyor. UJdn, yu-
kadar bahsettiğimiz marangoz münakasa 

ya giremiyor. Pey akçcal olarak yatır
ması lizımgelen mebliia aahip değil. 
dir. Küçük bir eanaf. 

Münakasada ise, beher ııra için elli 
liradan apğı fiat veren yok. Mihiilr 
dostum çıldıracak. Ne çare 1 Uıul bu. 
Ve milnakaaa müddeti ıeçerse, yeni. 
den l1An etmek, ıu kadar cün .daha bek 
lemek lhım. 

Halbuki aıralann biran evvel yapıl. 
maaı icabediyor. Mecburen beheri elli 
liradan ıamarlaruyor. MOteahhit, ura. 
lan, onbeşer liraya, o küçük marango
za yaptırıp mektebe tealim ediyor, far 
kı kendi alıyor. .. . . 

Bir doetum ur. Maliyeye, vergi bor
cunu verecek. Yani flık1a ve Jtlruma 

1499 da da Amerigo Vespuççi, ken
dilinden evvel Kriatof Kolombun ayak 
bastığı yerlere gidiyor ve oraınnın, o. 
nun zannettiği gibi Hindistan clmayıp, 
yeni bir kıta olduğunu ilin ediyor. Bu
raya kendi iamine izafeten de Amerika 
diyor. 

Amerika ketfedilmittir: fakat nasıl 
bir memlekettir, neleri vardır, Bunu 
keşfetmeli için de daha ıonra seyahat. 
ler başlıyor. Covanni Kabosto ile Se
bastiano Kaboto İngiltere hesab.na, şi. 
mali Amerikada arazi keıfine gidiyor
lar ve baba c~-ul, birçok yerlere ilk de.. 
fa olarak ayak basarak Labrador'a ka· 
dar ilerliyorlar. Amerika da vah~i yer. 
lilerin bulunduğunu ke§f eden de Sebas 
tiano Koboıto olmu§tur. Seyyah, yanın 
daki kafile ile beraber, l 526 senes:nde, 
Parana ismini verdikleri nehir boyun
ca yilrümüş ve nihayet Amerika yerli. 
leri ile meskfuı bir araziye düımüıtfi. 

rağmen kendisinden ilç yil.z liraya ya. 
kın bir para fazla a:ıy.crlar. Vermese, 
Tahsili Emval Kanunu mucibince hac:. 
.zen alacaklar. 

Veriyor. Fazla alındığını iabat edi· 
7or. İstirdat için dört buçuk aydır uğ
raımaktadır. Bilıne bakayaya kalac:ak
mıı, divanımuhaıebata gidecek, JU .. 
'bil ••• 

••• 
Y c.nicnmlnin etrafı neden çabu1r yıkı 

lamıyor? Bu da lt mi aanldJ Kumayı 
e!e alınca bir haftada tam•m Hayır. Ora 
da birçok ev, bina, dükk!n var. Hepsi· 
ıı1n aahiplerine, hiaseli olanların her 
hluedarma ayn ayn tebliğat yapmak, 
itirazları nna onları dinlemek, bekle· 
mek lazım. Sonra. rkılmaaı ii_in bir 
müteahhide venfece . Una asa ge-
rek. On bet ınn bu. Müteahhit, iti Uze. 
rinı aldıktan eonra on bet giln aonra 
- ki.nunen - ite baflıyacak ve üç ay. 
da teslim edecek, vesaire._ 

Y enicami civarında yıkılması lizım
gelen binalardan birinin bilmem kaç 
hissedarı varmıı. Galiba say.lan elliden 
fazla. Bunlardan b:ri veya birkaçı Ame
riKada imlt. Kendilerine tebliğat yapıl
ması da icabediyormuı. 

Haydi yapıldı diyelim. Ya birisi itL 
ru ederse. Bu if, altı aydan tutun da 
on aeneye kadar aürer. 

• • • 
Kırtaıiye. Muamele. Şüpbealı lbrm. 
Fakat. .• Fakat ne MSylenebilir? Hl. 

diseyi herkea biliy.cr. Bu iti. bu itleri 
düzeltmek lbım. 

FiKRET ADIL 

Seyahatin ilk mUjdesi 

fnônftnOn Ctımhurrt'ltst ntattle 1aptı1"ı ilk ae
Jabat birçok mAnalım liade ve birçok hakikatlere 
telDASID mctodlannı vuzuhla taJln etmektecllr. L 
nönilnftn kesif halk tabakası aruma dalı!Jı fikir 
adamına, memura, sanatkAra, halka bir tikrln 
gerçekten pnra 7erlCfD1eai, mlphemllktea, alaca 
karanlıktan kurtulması fçin lAzım olan ruh bam. 
lealnt ve makul usulü ammenin malı haJlne ko7dq. 

tnönftnOn halkla temuı bir bakJmdaa bir 
politik olgunluk dersidir. ÇilnkA ancak olpn bir 
milletin Şefi biitftn baldkatlerl milletle açık konu· 
fUr. Ve hallan flldrlerlnl ve mltalAalarmı dinler. 
Davalan millete malolmı7an insanlar hlçblr me
aeleyl genlı, kütlenin değil, batt& mahdut dmre.. 
nln J&nmda konuşmaya cesaret edemes. Onun cıe.. 
aretlnt kının ilk nokta alacağı cevaplann kendi
ni memnun etme7eceği hissidir. 

Olgun olını:t an btr mlll~ de sadece ...ar, eo. 
rulanlara ka~aınaldı cevaplar vererek •tıkQta 

dalmap mcnt:u&ttne a1gun bulur. ÇUnkil onun da 
karşısındakine itimadı 7oktur. 

Bir hasta ile doktor anamda bile eter mtlte. 

Yazan: Sadri Ertem 
kabil bir samimiyet ve itimat yoku tedavlnln hiç 
olmazsa )1lzde ellisi sıfıra lnml!J demektir. 

lnönil milletin meselelerini milletin ağzından 
dinledi. Ve bizzat hürriyeti, insanın mukaddes 
hakkını dile gettrdl. Vatanc:latlar onunla en ısaml· 
~ en hür saatlerini y..,.Wlar. 

Bu konuşmaların politik mAnası kadar terbl-
7e'Yl, ve met.od bakımından da deleri vardır. 

Bir mlllet.1 tan.unak için realiteyi oldup gibi 
IÖftllenlıı evvelden edlnllmlt tlldrlerin, kurulmuş 
fuasl7elerla bir tarafa bırakıllDMlnın bir zaruret 
oldutanlf da lebat etmektedir. 

laöntlalln tetkik asutil 7alnız polltlka için de.. 
au. ftJdr ve sanat adamlanna da bir mllleU tetkik 
için baDP ka)'llaklara gitmeleri IA.zmıgeldlitni 

ltant etti. 
Re&liat ve ya.,anacak hayatı bir mühendis gl. 

bi bfWhı teferrilatile nizaml:ıll188mı bilen lnönil 
Uk ee7abatinden bize gerçekten bir müjde llc 
dönclll: 

Balkçıhlm zaferi, mlltet cephesinin zaferi 
l»be bir mOJde olm17a lift delil midir? 

kalı:na'k istemiycr ve Covanni da Ve • 
razzano ısminde bir İtalyan gemi ine 
Şimali Amerika sahillerini keıfetmek 
vazifesini veriyor. 

Bu ıuretle, inçiltere, Fransa, bpan· 
ya, Portekiz ve Italya, hepsi Amerika. 
da bir yer atmıı ve oraya memleketle
rinden muhacir göndermiyc baglamıı. 

]ardır. İtalya Amerikada prenslikler, 
dükalıklar, margilikler de kurmuş ve 
bu Unvanlan İtalyan asilzadelerine da· 
ğıtarak onlan oralara göndermitti. 

Fakat, Amerikayı iskan hususunda 
en ileri giden İngiltere oluyor. Yalnız 
bir sene zarfın.da (1667 de) İngiltere 
Afrikadan 50 bin esir toplıyor ve Ame 
rikaya gönderiyor. Bunlara, Amc-rıka.. 
nın zengin tcpraklanndan istedikten 
kadar alt n ve ıervet elde edebilec:!·
Jeri vaadolunuyor. 

Amer:ka, yeni keıfedilmit, büyük 
bir ülke. Fakat, inaan ihtirasına ne da. 
yanır 1 A vrupadan muhtelif milletlerin 
,akını devam ettikçe bu bot memleket 
de onlara dar gelmcğe ba§lıyor. Çilnkü, 
memleketin altını ve toprak altındaki 
diğer zenginlikleri g8zleri blirilmil§tilr. 
Artık, Amerikanm ne taraf rnda fazla 
servet clduğu hepıi için malUındur ve 
hemen hepsi oraya koıuyor. 

Bu mücadelede Fransızlarla Iapanyol 
lar bir tarafa geçip İngilizlerle çarpıt
maya bati yorlar. Şimdi Amerikanın 

bakir topraklarında yalnız binalar, fab. 
riknlar, müeeıeaeler deail. kaleler c'.e 
yükselmektedir. Büyük nehir baılann· 
daki köprüler birer istihkam halini alı. 
yor. Vapurlar Avrupadan yalnız in.an 
ve yiyecek değil, ail!h ta tqıyor. 

Franaızlarla İngilizler arasındaki 

harp 17 54 te en fiddetli 1&flıasma giri· 
yor ve Buyuk Brltanyıilı ar anaaayı 
Fransızların elinden almıya çalıpyor. 

lar. 
Bu muharebelerde tnsilbler, Afrika 

dan getirdikleri esirleri, Fran11zlar da 
Amerikan yerlilerini 'kullan yorlar ve 
bir müddet evvel harp nedir btlmiyen 
bu iki ipti.dal kavim, başkasının heaabı· 
na birbirleriyle çarpıııycrlar. 

Harp uzun ıUrilyor. Nihayet İngiliz 
kuvvetlerinin bagına Corç Vaıington 
geçiyor ve Fransızlara kartı tiddetli 
bir muharebeye gir;§iyor. 

Corc: Vaıin:;ton 1732 de Amen"kannı 
Vircinya eyaletinde doğmuıtur ve ba. 
bası gibi o da, çıftçilikle uğıaımakta
dır. Fakat Fransızlarla İngilizler ara • 
sındaki muharebeye, kendisini lngillz 
hiss:ttiği için, ittirald vazife biliyor. 

Lakin, 1755 te lngiliz ordusu Fran 
aızlara mağlQp oluy.cr. Halbuki, Va§'.ng 
ton Fransızlara karıı, İngiliz menfaatin 
den ziya.de Amerikan menfaatini mUda. 
faa için çarpıımaktad r. Franııslann 
galip geleceğini anladığı zaman derhal 
her iki tarafa karp harekete geçiyor. 

Neticede Vatington galip gelmit ve 
Amerikayı Avrupa memleketlerinin hl
kimiyetinden kurtaracak olan istikbali. 
ne doğru ilk büyük adımı atmıı oluyor. 

Fakat, hıgltere ile Franaa araamcla 
ki muharebe yine devam ediyor. Yalnız, 
bu sefer Vatington lngiltereden ayn 
olarak, kendi "milleti,, ile çabflYor. 

Kebek muharebesinden ~nra İngiliz 
ler nihayet Fransızlara galip geliyorlar 
ve 8 Eylf11 1830 da Montreal tngili.zle. 
rin eline ıeçerek Kanada Bll)'Uk Bri
tanyanın oluyor. 

Fakat lqiltere .. -·-- -ra Şimalt Amedkada fula kalamıyor. 
Birçok eyaletler tngiltereye ka~ iıyan 
ediyorlar •e Corç Vqlnıton bunlann 
baıma geçerek lngiltereye lcarıı r 
pı§lYor. Uzun ıilren bir muharebeden 
aonra Aaıerikalılar galip ıellycrlar ve 
BüyOk Britanya onlann iatildllini tanı 
mayı kabul ederek Yeni DOny lsenn 
deki hlkimiyetılne son ve yor. 

Vaıington, 3 E J l 1783 te Amen ta 

nın istikla ·nı n e yor ve r u u 
Cumhuriyetin re11i s ilıyor. B un 
dünyanın en medeni kıtaaı olan Ameri. 
ka. itte bu tekilde dünyaya ıelmitth'. 

Modern 
Aşık ömer 
A tatürkU kaybettiğimiz. günlerde 

Ankara radyosundan perde per 
de akseden acı ve 
·eder ıfadelerıne 

. ir de "Aşık Ömer" 
nz.asıle ılln olunan 
·r tıır katışmıştı. 
Şiiri dinllyenler 

ıışlnrını radyodan 
yırdıkları zaman 
'zlerinl dolduran 
ışlar yUzUnden et. 
ıfı görmez olmut-

ı lar ... Halkln umu
mi ye'aınl en saf bir lisan ~e en aamL 
mi bir hıçkırıkla sıcqı cı~ına dile 
getiren bu tiir, herkesin yJreğin• lt
lemitti. 

• •• 
Öğrendiğime cöre. "Atık Ömet", 

ateşli cumhuriyet piri Behçet Kemal 
Çağlar imi•. 

Behçet Kamalın, kendi adını ve f&h 
si şöhretinı bır an ıçln karanlığa ata. 
rak Aşık Ömer gıbi yanık !>ir halk p
irinin adı ve sanı ile ortaya çıkıtı. hal 
kın istırabına tercUman olmanın tem
sili bir ifadesi oldu. 

• • • 
Kendisine ''Modern bir Atık Omer" 

derken, sadece yirminci asrı idrak et. 
miş bir TUrk cemlyetinın talrl ol
mak itibarile bu vasfı verdlii. 
-ıs fakn Terk ...._.,~in ezeli 
cevherinden bir zerre kaybetmemlt 
her zaman ıçin kıymetli bır artist kar 
tısında bdlundujumu da.ma hatırda 
tutacqım. 

• • • 
Reşad Nuri 

Hocam Re9at Nurinln son 'Zaman
larda imzalı yazılarını sık sık okumak 
fırsatını elde ettiğime, hem hlll hUk 
men talebesi olmak; hem de devamh 
bir karıi bulunmak sıfatile çok mem
nunum. 

LAkin ne yalan 15yliyeyim: Sevim. 
li Ustadım CUntekin scy aC:ını al
mayıp da bir başka mahles aeçmif ol
saydı. bu hareketi bir çok kişilerin ol
duğu kadar, belki kendlslnın de nl~ 
yet zevkini Okfayacaktı. 

Onun merakh kariler! de dahil oL 
mak Uzere tanıdıklarımdan çoğu. Re
şat Nurın in kandı meşhur eserine iza
feten .. Çalıkuşu" soy ad•nı intihap et. 
miş olmasını pek arzu edlyorlarda. 

Reşat Nuri OUntekln .. 
Reşat Nuri Çalıkuşu. 

. Hangisi daha az cazip? 

• • • 
KuruUzOm cevheri 

Yarli yemişlerimizi ıUrOm hareSc. 
tinde bilhassa UzUmler üzerinde pek 
fazla gayret aarfedlldığini ıörUyo. 

rum. 
"Kuru UzUm kuvvet verir", "Ku

ru UzUm yiyen doktora ııtmez" ılbi 
vecizelerle hep o sarışın ve leziz keh
ribarın meziyetlerinden bahsediyo
ruz. 

Geçen gUn kendi kendime d(JşOnOr 
ken kuru UzUm hakkında nkl anane
lerimizden birini hatırladım. Ve an. 
nımln bir sözU hafızamda canlandı: 

- Kunı nznm zihin açar! 
Hepiniz hatırlarsınız değil mi? Sa

bahlara mektebe giderken zihnimiz a
çılsın Umidlle cebimize .. kırk tane O. 
z.Um" koymak istiyen saf kadınlar1-
mıza kadar bu yeril yemişin itibarını 
ne derece yUkseltmeie çalııırdık. 

• • • 
Kuru UzUm zihni açar mı bilmem? 

F kat. yine eski bır söz vardın Sat· 
lam dim84, ıa&lam vUcuddı bulunur. 

HiKMET MONIR 

-

, 
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1-KURUN 20 BtRYNCIKANUN 1938 

(jiıduin ~den~ 
~ .... s=='"""5 2-2 - .._.,_ .... 

Bir kehanet Yahu di r11eselesi 
;t 'Bu sene (Anne) isminaeki 
-.aerile Nobel edebiyat müka
'latını alan Bayan Buck Çin·
'Japon harbinin istikbalinden 
bahsederek şöyle demiş: 

• 
Yazan: Hakkı Süha Ge.zgirı 

- Çini, harbin bugünkü va
ziyetine göre muhakeme et
mek doğru değildir; bu mem
leket nihayet J aponyaya kar
§l galip gelece'ktir. Bu neti
ceye varıncaya kadar da bel
i/ti harp elli sene uzıyacaktır · 
'Çin tarihinde dört yüz sene 
süren harp olmuştur. Çin -
'Japon harbinin elli sene sür
mesi çok uzun görülmemeli-
r..J• 
uır.,, 

Almanyııda patlak l'Crcn Ynhmll nıc~cksl, bugün smırJnrını gc. 
nl~lctc genişlete bir <liin~ n. <l:nnsı oldu gitti. 

Her yer, eski "İspnnrn,, nın izill(lc yül"iiyor. Ynz, kı:;- ellerinde çnn
talarile göçmen kcnaııJarı, hııdııttnıı hu<lııcla uzanıp kısalıyor. 

Düşmanlık da nıoda gibi lıir t-cy ... Çalnl(·nk bir iilkcdcn bn!;-ktı top
raklııra geçiyor, nitekim, Almanyn<la bn.şlnyan Ynlıudi aleyhtarlığı 

bütün Tuna boyuna ynyıl<lı. l>iin, gazclclcrclc okuduk ki, Uomnnyaua 
yüz elli binlik Ilcni İsrail ı;;afra~ı atıyor. 

Bcrlin, insan lıaklarını onlara yasak etti. SokakJnrmı bile ayırdı. 
Hindin dillere <lestan olnn "parya,, ları bile bugii.nkii. Yalımli kadar 
örsclcnıncnfr;,tir, denilse, yanh7 olmaz. 

Eski çağlarda ,·ebalılnrla, ci.izımılılara knr71 insanhf;ın gö~terdiğl 
bir nefret ,·nrdı. l•'nknt bu nefrcUn kendini kurtarmak gibi bir özrii 
güze <;arpıyor<lu. llugiinkü Ynhndi clii~nınnlığıııda şinıcliyi ,.c yarını ı ... ur
tnrmaktan ziyade, galiba geçmişin öcünü alınağıı benzer bir hal sczili. 
yor. -· . . , 

Çünkü, bugünkii uynnık dcl"lct tcşklH\tı, zaten her türlü <lnlaYe. 

relere sed çekecek bir nıiikemıııelliğo krnu':'tumlıııuştur. 
Ilu titiz clikkntler öni.indc kaçınnaklnrn yer knlır mı bilmem. 
"Ynhucli, niçin toplu olnrak yn':'nmıyor <ln bnşkn nıillctlcr arnsına 

<lağılıyor'?,, diyorlar. Ilu, yersiz bir .soru dc&ril. Fnkat knpalı bir şey ol
duğunu da zannetmiyorum. 

Asıl sorulma ·ı lfizmıgelcn, notico şudur: Sürülen, diyar diyar 
göçlere çnğırılnıı Yahudiler nereye gidcccldcr? Diinynnın uzak, insan
ı:.-ız bir kılu~ına mı? 

Yeryüzüıulekl ihtiı·ns !ırtıııa~ı, ycryiiziindo sahipsiz toprak DlI bı. 

rnktr, ki milletini l>arınclıracak hir Ynhudi 'ntanı cliişünülebilsin. l<'i. 
Jistin, i':'te tnrihin "arzı mc\ "ııl . , diye anclığı iill ... c de ı ... :uı ''o ntcş içimle. 

Son tccriiho de gfü-tcrdi, ki l O':'il ınn alnı· lınşnuln kc ilip biçilen 
toprak parça larıntlan ' 'atan ynpılnıuıyor. 

1\fc ele si>zii, hal surcUcri huhınnn cla\"nlar için kullanılır. Ynhudl 
işinin hıı~üıı artık içinden çıkmak imkl\nı knlnıı:uııı':'tır. 

Ilu gitUşlo galiba ycryüziin<lc Yalımli ülkesi değil, l"alıudi mezar-

rılilmiyoruz, beynelmilel 
aalieri münekkitler edebi ha· 
yatının en yüksek eserini Çin 
'liadınlarının ruhi tahlilinde 
göstermiş olan bu sanatkar 
'liadının bu fikrine iştirak edi
yorlar mı?. Her halde onlar 
E;u fikrin aksini iddia edebi
lirler; fakat Çin - Japon har
binin neticesini kat'i diyebil
mek için daha elli sene bekle
mek lazım geleceğine göre, 
rılayan Buck'u 'davasından 
vazgeçirmek mümkün olma
sa Slerektir. 

Tabiat kuvvetine galebe çalan 
Dev insanlar 

Erzincan yolundan 
intibalar 

Yazan: Niyazi Ahmet 

Hasan KUMÇA YI 

Bozuk yollar 
Bugün Belediye Fen H eye
tinde Bir ~ oplantı ıY apılıyor 

Ve gözleri 

S eyahatlerde insana en çok fay. 
da veren ~ey, gezdiği yerleri 

bilen bir arkadaşa malik olmasıdır. İs. 
tanbula gelen yabancı seyyahların da. 
ima bir mihmandar aramalarına hay. 
ret eder ve: 

''- Gezdikleri yerleri bütü:ı: tafsL 
latı ile gösteren kitaplara malik olduk. 
ları halde neden yarını yamalak malı1. 
mat veren tercümanlara lüzum hisse~ 
diyorlar!,, diye düşünürdüm. Fakat ne 
kadar aldandığımı son Erzincan seya. 
hatinde anladım. 

Çetbkaya istasyonunu geçmiştik~ 
Gözlerim kayalıklardan, tünellerden, 
köprülerden ayrılmıyordu. Nafia Ve.. 
'kAletl mtlhendisleriıiden biri yanım& 
yaklaştı: 

- Buralarda, dedi, fennin liarikala. 
rmı göreceksiniz. 

Paşabahçe ile Beykoz arasındaki yo - Evet, dedim, hattl harikuladelik. 
lu:ı inşası eksiltmeye konmuştur. Bun leri:ıi.. 
öa.n b3.JJka üsküdardan Paşalimanma - Bilseniz neler çektilC .• 
kadar gideceJC yolun da inşasına yakın. Kendi l<endime: 

- Nereden çattrIC .. Rahat ranat scy, 
da ba§lanacaktır. redemiyeceğim; diye üzüldüm. 

Istanbuldaki bozuk Y.ollarm tamiri Mühendis devam ediyordu: 
etrafında görüşülmek üzere bugün be- - Bu boğazları aştıkça yeni bir za. 
lediye fen heyetinde bir topla.,tI yapı. fer kazanmış <>rdu kumandanları guru. 
lacaktır. runu öuyuyorduli, şu Çaltt boğazının 

3500 metre uzu~Iuğunda tam 24 tünel. 
Yali ve belediye reisi Lfıtfi Kırdar den ve 15 muhtelif köprüden geçece. 

dıL bugün Üsküdara giderek o .semti ğiz. Hele Pigan boğazında en büyüğü 
ve Kadıkö;:ü gezecektir. ' 650 metre olmak üzere 1400 metre tü. 

Konferans 
Beyoğlu Ilalkcvinden: 

1 - 22. 12. 938 perşembe gUnU sa.. 
at 18.30 da evimizin Tepebaşı:ıdaki 

merkez binasında İstanbul seferberlik 
müdürü Bay Cemal Gönenç tarafm. 

dan "Halk edebiyatı,, mevzuunda mü
iiim bir ko:ıferans verilecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 

nel vardır. 
Madde ile mücadele eden mühendis, 

ou baş döndürücü dağların edebiyatı. 
nı da yapıyor: 

- Uçurumlar gözleri karartır. En .. e 
sur adamın bile cesareti kırılır. 

Uzu:t uzun anlattr. Kayalardan sar. 
kıtılan iplere bağ]anıın işçilerin kayala 
rr nasıl deldik1e:-ini, keleklerle Fırat 
sularmda günlerce dolaşıp keşifler yap
tıklarını hikaye etti. 

Dakikalar çok çabuk geçiyor; tren 

C. H. P. lzmir Vilayet Kongresi 
ızmır, (Hususi) 

- C. H. Partisi 
kongresi mesaisini 
bitirmiş, yeni ida. 
re heyetini seçmiş. 
tir. Yeni heyete 
Ferit Eczacıbaşr, 

eczacı Faik, Atıf 

ln.an, Mehmet AL 
demir. Ekrem U
ra:ı, Baha Yürük 
ve Bn. Sehime se
çilmişlerdir. Ku • 
rultayda. İzmiri 
temsil edecekler, 
belediye reisi Bch 
çet Uz, Atıf İnan, 
Mehmet Aldemir, 
J:krem Uran, Ta- bir BoradI1'· 
Kongrede tütün meselesi üzerinde durulmmi. 

ebbUste bulunulması kararlaştırılmıştır. 
ze:ıel merkez nezdinde te-

kararlan uçurumlar 

mesafeleri aştıkça mühendisin neşesi 
artıyor: 

- Şimdi Atma boğazma geliyoruz. 
Bu geçidin Şeyta.:ı köprüsü kısmı. çc. 
likten bir set halinde idi. 14 kilometre 
uzunluğundaki bu boğazda tabiat fen ne 
))oyun eğmek mecburiyetinde kalmış _ 
trr. Bu boğaz mmtakasında 163,000 
metre mikabı yer kazanmış, 876 met. 
re uzunluğunda 6 tünel açılmış, 22. 700 
metre mikabmda tahkimat işleri yapıl 
mı§tır. 

BakL-ı size Çetinkayadan Divriğe ka
aar devam eden yolda kayaları parçala 
mak için 166.920 kilo Jağnn dbamiti, 
8 .860 kilo lağım barutu, 1.411,000 meL 
re lfiğrm fitili, l,479,800 tane dinamit 
kapsülü sarfcdilmiştir. Çetinkaya is • 
tasyonuna yapılan tesisat için de 201 
bin 610 lira sarfolunmuştur. Bu mm. 
hkada 1.832.248 ame1e, 12,143 maki
nist, 255,652 lağımcı, 328 sıvacr 116 
bin 59 duvarcı, 630 hızarcı, 98,824 taş. 
çı. 238 boyacr, 11,938 mara:ıgoz ve düL 
ger 536 buvaröz, 20,728 demirci. 175 
mor.ayıkçı çahşmıştrr, 

Çetinkaya - Divrik üzerinde uzun.. 
lukları: 4.723 metreyi bulan 34 tünel, 
182 metre uzunluğunda 3 demir köprü, 
23 büyüJ.C köprü, ve 150 tane muhtelif 
küçük köprü vardır. Bu kısma 7 milyon 
394 ,557 lira sarf edildi.., 
_ Mühendis, bir şiir okur gibi bu ra

Kamlan sıraladı; yüzünde mesut çiz.. 
giler titreşiyordu. 

- Eriç ile Erzurum nrasmdaki 278 
kilometrelik demiryolun yalnız inşaat 
kıymeti 20,000,000 milyo:ı: lirayı bula. 
caktır.,, 

• • • 
Sivas - Er.tincan yolunda küçük bir 

tüne,le sarf edilen para ile İstanbulda 
muazzam apartrmanlar kurulabildiğini 
düşündükçe, için azameti daha bariz 
bir surette anla~ılır. Yolda rastladığım 
köylüleri~ hemen hepsi fakir. Hem 0 
kadar, ki yamaların eklenmesi:ıden vü 
cude gelen elbiseleri içinde medeniye. 
tin sembolü olan treni ellerinden gel
se kucaklıyacaklar: 

- Bu dağ başında zengin mi olacak-

arasında 

tıır .• Bize para nereden gelir. Gökten 
zembille düşmez ya .• Çalışırdık, kaya.. 
ları devirip tarlalar açardık ama buğ. 
dayımız elimizde arpamız, yağımız, pey 
nirimiz kendimize kalırdı. Ama §im. 
di ... 

"' . . 
:Anadolu ajansı başmuharriri !hsan 

Barlas bir köylü ile konuşuyordu; din. 
ledim. Köylüye sordu: 

- ~ereden geliyorsun?. 
- Erzincandan trenle geldim. 
- Dönecek misin?. 

- Belki yarm Sivasta.ı. dönerim .. 
Köylü, "Belki yarın Sivastan döne. 

rim,, derken gurur duyuyor, gözleri par 
lıyordu, Anlıyordum, ki köylü, söyle. 
diği sözün manasını kavramı~tı. 

Kemahta bir köylü: 
. - Biz, dedi, Erzi::ıcandan Sivasa 

ltadar kaç konak olduğunu hesaplar du 
rurcfuk. Şimdi konak hesabına da lü
zum kalmadr. Göz yumup açıncaya k 
dar vilayetler aşıyoruz. a. 

:Ve köylü ilave etti: 
- Sihirbazın süpürge masalı bize 

şimdi sahici oldu. 
~ . ~ 

Başka bir köylü anlattı: 
- lstanbula gidenimiz, önce Gire. 

sund~, Samsunda ne günü vapur bulu. 
c:ıacagmı hesaplardı. İşe gidenler için 
yolda hanlamak masraftır. 

. - İstanbula Samsundan mı giderdi-\ 
nız? 

- Ba~ka yo\umuz yoktu, ki, aru::a.k 
sekiz günde varıyorduk. üç gün de va. 
pur .. Tam on gün .. Şimdi Erzincandan 
!sta':lbula iki günde varıyoruz. 

- Yok iki gün değil .. 

Basılan evler 
iki Kadınla Bir Erkek 

Yakalandı 

Beyoğlunda Yeniçeri ağası sokağın
da 5 numaralı İbrahimpaşa apartıma 
nınm 8 numaralı dairesi.:ıi kiralıyan 

Katerinaıun burasını randevu mahal. 
li olarak işlettiği haber alınmış, ansı. 
zm basılaralC içeride Eleni ve Katina 
ismi:ıde iki kadınla. Saffet isminde biI 
adam yakalanmıştır. 

Bundan başka !stiklA.l caddesin; c 
200 numaralı apartımanm beşinci da
:iresi de basrlmrB, burayı kiralryan Sof. 
ya ile Zara adında iki kadın, Yorgo ve 
Hayik isminde iki erkek bulunmuştur. 

Eroin ÇelCenler Y aKalandı 
Galatada Cinci ha:ıında yatıp kal _ 

kan serseri takımmdan 21 yaşında A.. 
smıla 12 yaşmda Mehmet eroin çeker
lerken U:ı.bıta memurlnrı tarafından ya. 
kalanmışlardır. Bunlar Üzerlerinde çı. 
kan eroblerli Beyazıtta Müjgan ismin_ 
de bir kadından aldıklarını söyledikle
rinden Müjgan da ynkalanrnıştır. 

Bundan başka Tophanede oturan sa. 
bıkalılardan Arap Kadrinin evinde ara 
:ma yapılmış, 200 gram eroin bulun
muştur. 

-o-

Kira Yüzünden Kavga 
1\'işnntaşında Meşrutiyet mahallesin 

de Baytar Ahmet sokağında 65 numa
ralı evin sahibi Hasa:ı: Tahsin1e karı. 
sı Refika bir kaç aydanbcri kira \'er. 
miyen sucu Mchmettcn parayı bir an 
evvel tamamen vermesini istemişlerdir. 
Mehmet bu isteğe kızmış, eline geçir
diği ekmek bıçağile Hasan Tahsilli sol 
böğürü:ıden, karısı Refikayı sol kal • 
çasmdan ehemmiyetli surette yarala _ 
mıştır. Yaralılar hasta:ıeye kaldırıl -
mıştır. 

RAKIDAN SONRA - Sirkecide U. 
zunköprü otelinde iskeleci .Mehmetle 
Şücaattin evvelki gece rakı içmişler, 
sarhoş olunca sokakta biribirlerile kav 
ga etmişlerdir. Kavga esnasında ikisi 
de ekmekçi Alinin camekanma düş • 
müşlerdir. Bunlardan Şücaattin sağ e
li:ıden, Mehmet burnundan yaralanmış. 
tır. 

KÖMÜRDEN ZEHİRLENDİ - Be. 
şiktaşta Hnsfırın caddesinde 36 numa 
ralı dükkanda aşçı Osman iyice yan
madan dükkanına aldığı kömürden zc. 
hirlenmiş, hastaneye kaldmlmıştır. 

Sözümü tamamlayamadım. köylü a.. --------------
tıldı: 

- Nasıl iki gün değil .. 48 saat.. Ge. 
ceyi hesaptan çıkarmayı akıl etmiyor 
musun?. 
Doğrusu ben bunu düşünememiştim. 

Niyazi Ahmet 

~lJJ~UINJ'aı Yazalım~ 
a b c ırı <e v azdırınız 



ra Tezdi Cerd ayala kalktı. O bu lf. 
teıı ne G6kbolJl.1-. il• de BebraD1a 
babaedecektl. Çttnkll branaı Termit 
bulunuyordu. lldcl• bir Testr 4ejlf • 
tlrmekteD fayda S(Jrml,-or.tu. Ptnı · 
14na 4& 1ı1ç sOvenemi7ordu. Prenses 
Slrap geç vakit llttlmarm 7pın· 
dan cıktıtı samaıı hem 7orp11 1ıeiD 
ele luqıa ,&Ol'b~ 04aaıu 40D
dttll ..... BlllHYI• nru ODU 4lk. 
katle 4ltıleııılre butQlaa4ı_lar. ~•t 
birkaç dakika ~tr lla aıaaa4dar. 
Kattlan poıatundalı _.,. otutı ~· 
mırıld&n4ı: 

- Sis c!llecllttnls gibi 7&Plllah11 • - ~bol.,a ~ıt! OA& 
~t wormacıan lltıcMr teJ' )CpaıJOT1 

Konutmalar uzuyordu. Bizden son- Firuz: 
:"'M :ıJ'• :sı 1 1 '. 1 1 d 1 s 

Biri 119 

Aa.klı Bir Aile Facia11 

kömünleo zellir 

Yıun: Doatoyevaki 

yiainin ytllDnden baktı Ye teıAtJı, 
korku ile: 

- Nen var~ 1'en var! .. 
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Tifo ve grıp Yazan: Niyazi Ahmet 
Belediye mahlUt gıda maddeleri ııa

tanalarla mUeadele ediyor.Bunun tatbl 
katında bfr çok güçlüklere rastlandığı 
muhakkak. Peynir, yağ, sucuk, ve u. 
ire herhangi bir gıda maddesinden 
1Uphelenildi mi, derhal kimyahaneye 
bir nilmune almıyor, ikinci gt1n braı 
çıkıyor. 

tıllılı 900 • 
Tarıleaınden R•lk.n Hlrlı~ı için •Yd• 

,tuı lluruf dü~uıur ... oııtu bırlıfı•ııt ııır· 
ınlyen yerlere eyd• yetuııı beşeı kuru~ 
•.anımedlUr. 

l!ci doktorla konuştuk; hastahğın sebeplerini ve ahnması 
IAzım ledbirleri izah etliler 

• hnne lı•ydını bildiren mektup •r 
t•lırraf Qrretıııl, abone pıırasınıo poılıı 
._,. benh ile yollana• lcretlDI tdan 
ıcendt ftııerıne •hr. 

l'lrlrl11enln iter pnıla merterlnd• 

llllHUN'o a~on• llflıtlıt. 

Adres «kClttlrme Ocrell 2fl lluruıtur 

iLAN OCRETl.EHI 

Ticaret lli'ıolarının sanıım • satırı 
sondan ıtıbaren ılAn sayf:ılıırınıla tO, ıç 
~yfalıırdı ~ kuruı1i dordııncü sayf•· 
dı l, lkınct •e uçunt:uıle ~. bırıncide 
4, başlık yJını kesmece f> liradır. 

1 Buyük çok devoııı lı, klışel1, renkl 
llln ver:nıere urı ll)rı ır.dırmeler Y~~ 
pılır. Hesml ılilnların santım • satırı 3 

kuruştur. 
Ticari mahl11tllt olmı,,an klçOlc 

ildtılaı 
Bir defı 30, lkı defası 50, Oç dcfe!u 

85 dört defası 7f> n on defaııı 100 ku-
' bır de ruştur. ( ç a)lık 111\n verenler n ·n 

fesa bedavadır. Uörl satırı tıe~cn 11" • 
a.ırın fazla satırlara bef kuruştan hesııp 

edılır. lcBrlJA 
lllımet kuponu gtllre11ltrı 

lldn tcırl/HI &llhde 2~ indirlltr. 
KUHUN hem dutrudırn dollruY• ken-

di idare yerınde, hem Anka~ıı ca~~~~rN 1 
de Yakıt Yurılu allında KEMAi. • 
IHEN ilAn büro~u elıyle ılAn katıul eıler. 

(Büronun ltlt/onu: 10335J 
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1'/Jrklll• Radyo Dlf Ozl/On Postaları 
TIJRKIYE RADYOSU 
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Dalga uzunluğu · 
1639 M. 183 Kcs./120 K•. 

i'. Ar~ o&,U4'. •&O...~ •· 
T. A. p. 11,70 JıL IC66 .Kca.t IO .KW. 

SALI 20-12-938 
12 30 Mnıik (Opera parçalan), 13 Saat 

' b herler 13 10 Tilrk milz\11 (Tllrk 
•ıan •kel a> ıs 4o i4 Mlizik (Fanfar>, 11 çe far ı ar , • • 

1 Türk mllzill (lnccsaz faslı), 18,45 Konuşm 
(Hukuk ilmi yayma kurumu), 19 MOzlk 
(Hefif müzik), 19,15 saat ayarı ve baberler, 

Türk • Amerikan 
ticaret anlaşması 
Piyasada Memnuniyetle 

Karıılandı 
Bir müddettenberi A:ıkarada Ame

rika ile devam eden yeni ticaret anlaş. 
ması mti%akerelerinin sona ererek her 
iki meml~keti teman eden heyetlerce 
parafe edildi.;lni dün yazmıştık. Imza 
haberi piyasada milsait bir eekllde kar. 
eılanmış. Amerika ile iş yapan ihra
cat<:ılannı:ı soa derece memnuniyetle • 
rini mucip olmuetur. 

AmerikA.nm yeni anlaşma ile mem. 
leketimizd n neler alaca~ ve neler ih
raç ed ceğl kati olarak bilinmemekle 
berab r, anlaşmanın tatbikatile bera. 
ber vaz.fyeti:ı her iki memleket lehine 
inkişaf edeceğinde bUtün ali.kadarlar 
müttefiktir. 
Anlaşma tatbik mevkline konulduk. 

tan sonra Amerikaya balta tiltUn ol
mak Uzere, fındık, ceviz, UzUm, incir, 
balı ve aalre maddelerden millıim mik. 
tarda sevkiyat yapılabileceği söyle:ı • 
mcktedir. Bundan evvel de mevzuu bah 
soluğu gibi yalnız tUtUn olarak Amerl
kaya bu yıl 15 milyon kiloluk mUh;m 
bir parti ihraç edilecektL 
Diğer taraftan fındık ve ceviz ibra. 

catı da tiltün ihracab yanında ehem. 
miyetli bir yer tutacaktır. 

Yeni an!a!JDlaya göre; lhracatc dö
vizle yapılacağı meselesi piyasamızda 
bazı alAkadarlar arasında bilhassa çok 
isabetli bir görllş olarak te!Akkl edil
mektedir. Ancak, takasla muamele 
•apılı y .. acaiı meaQleai. henüz 

anleplm11m11 ~ ttlccarlar 
llmdtye kadar takula yapılagelen mu. 
amelelerin anJqmanm tatblkatile bera 
ber ne tekil al&catı lberinde tereddU.. 
de dilfmilflerdlr. Bu tereddildtl:ı an -
Jatmanm metni allkadarlara tebllf e. 
dildikten IODJ'a zail olacak demektir. 
Yeni TUrk - Amerikan ticaret anlaş. 
muı 15 klnunuaanlden itibaren merL 
yet mevkllne girecektir. 

Şehrimizin sıhhi vaziyeti son glln· 
terde biraz tabii olmaktan çıktı. Tifo 
grip ve kabakulak bastahklan bq 
gösterdL Gazeteler bu hususta nefri. 
yat yapblar. Bu neşriyat Uzerine ge
rek sıhhat bakanlığı, gerekse vilAyet 
sağlık işleri direktörü esaslı tedbirler 
almak işine başvurmuş bulunmakta
dır. Bu ·arada ihtiyati bir tedbir ola. 
rak bUtUn memurlann ve talebenin 
aşıya tabi tutulmalan lUzumlu görtıı
milştUr. 

Diğer taraftan lstanbulda oldufu 
gibi İzmir vilayetinde de grip salgın 
bir dereceyi bulmut orada da tedbir
ler aJınmap bqlanmı§br. 

Tifo ve gribin 6nilne geçmek için 
ne gibi tedbirlere tevess!ll edilmesi 
Ilzımgeleceji baklanda dCn lld dok. 
torumuzun flkrlnl almağı uygun bul· 
duk. KWtnr sıhhat mllfettlşlerhıden 
Bay .Mustafa Enver tifo hakkında bl 
ze l\Ullan ııöyl~: 

- Memlekette andemik tekilde ti
fo olduğu anl•11lmı1, memur ve met. 
tep talebestııhı ve hallmı da a11lanma· 
sına başlanmıştır. 

~ vakıa bir ted,blrdlr. Eau it: 
hastalığı kökten yok etmektir. Me11e
ll Avrupa fe}ılrlerinde böyle mtıhlm 
ve aarl bir hastalık zuhiU' ett!lf 
zaman bUtlln memleketin he.. 
yeti Blhhtyesl seferber edilir. Bu ee
ferberllk işine sıhhat teşldlltı. bele
diye ve zabıta da mflzaheret eder. 

Bu gibi hallerde en evvel Wonun 
memleketten çıkanlması ve her aene 
tekenilr etmemesi için çareler aranır. 

Tifo snıJarla. sebzelerle intikal et
tiğine göre bilhassa bu i§lerle uğraş. 
mak tızere tedbirler almalıdır. 
Aşıya sarf edilen masraf istllıka.r ............ .,. ....... ~. 

Bir kag aenellk Bil masrafı ile tlfoyu 
bUsblltüıı yok etmek çareleri buluna· 
bWr. 

Bulgarlatanda da tifo olduğu ma
lftmdur. Bu hastalık bitlerle gelir. 
Bulgaristanla bizim bir çok işlerimiz 
vardır. Tifonun memlekete girmeme.. 
si için bu vaziyet karşısında hudutlar 
tfa ne gibi tedbirler almmııtır? 

Asıl mesele, hutalıfı gelmeden 6n 

19,25 Müzik (Liderler), 19•40 J:~~U(~B!r 
dram o~umun yemişleri)' 20 Al z 21 s:aİ 
>'O orkestrası şef Hasıın Ferit ;~rio Tiirk 
ayın n Pa. Kı. Tay. Borsa, ~alan ve 
mllzllf (Halk müzlll •e oyun ha (Türkiye 
muhtelif farkılar), 22 konuşma 

Afyon Anlapnaıı temek ve yok etmektir! 
Ticaret odasında bir kaç gUndenbe Gribe Gelince 

p0.:&lası), 22.11> l'ıtüzık (Küçuk or~:r~!b!:: 
15 Mllzlk (Cazband), 23,45, 24 

rl yapılan Türk - Yugoslav afyon Grip vaziyeti etrafında da sıhhat 
anlqmaaı mUzakerelerl:ıe ehemmiyet. mllfettişlerlnden doktor Hulfud IUD· 

ler -.e yerınkl program. le devam olunmaktadır. lan aöyleınlştir: 
DUıa abah ve M-lec:len eonra olmak - Grip, kıt menlmtnln hutaJıkla.. ÇARŞAMBA 2t-t2-t3S ve d dır rn5rd0.ııı.n U ku 

tt,SO Milzlk ( lakoç bavallrı ve ıendJer- tbere odada her iki memleket afyon nn an • 6 1o&m z vu atın hep 
der), ıs Saat ayan ve haberler, 13,10. 111~ delegelerinden mürekkep ihzar! komi. si d grip hastalığı değildir. Bunun L 
Tilrt milzill (Şarkılar), 18,30 TOrk mü~ te tkt toplanb yaparak hazırlanan e. çersinde mevsim dolayısile nezle, an 
(!nceııaz faslı), 19,1!» Saaı ayarı ve ha 

1 
~· tUtleri gözden geçirmiştir. jin. ve kısa imtldat eden bazı Jrış hu 

ler, IS,10. H Tllrk mlblti (lncesaz fa 1

0' t.ahkJan da vardır. Ballan bunlardan 
19,15 Saat ayan n haberler, 19,25 Türk m 0- korunmam için icap eden tedbirleri al 
zııı <lncesaz fHlı devam), 20 Konuşma. 2 : ( Kısa haberler l ması llzımdır. Cereyana ı..~- lralma 
15 Mllzik (Riyasetlcumhur bandosu ~r · / -.&~• 
lbaan Kllnçer), 21 Saat ayan, 21,10 Tl\rk ____ ......_______ mah ve temizliğe itina etmelidir. Ok-
mllziill (Saı eserleri ve tarkılar), 22 Konut· • Gllmrilk muhafaza tetkllAh memurları Bllren ve &P§ll'an hastaıann yanından 
ma (Miz:ıb yatl), 22,11> Müzik (Kilçllk or. tarafından fOpbe edilerek milıeaddll lakip· kaçmalıdır. 
kestra), 2S,15 Milzlk (Hafif Overtiirler), 23, terden sonra evinde yablanao sabıkalılar- Kabakulak 
.,,. ., .. So haberler •e varınki pro..-m.. dan Arap Kadrinin Tophanedeki evinin ya. 
.... - o • .. •· - Kabakulak hutalı.ır. ..xrmen ..... _ 

- ıak od111nın, 7attılı yalalın yastılı içersin- a• •" -.-
de l ı paket eroin buJunmuı, milsadere edl· okullarda da tetkikat yapılmlf, leap e
lerek hakkında bnunl takibata batlanmıt- den tedbirlere bq "1.trUlmu..,tur. Yabancı Radyolardan 

Seçilmi~ Parçalar ur. 
• Bugiln 61JedeD aonra Ttlrkofla direk· 

t6rlüJilnde Tllrkoflı direkt6r0 B. Cemal 
Opera 'Otltn/onl ltonurlerl: Hüsnünün başkanhlı ıÔtındı olmak llzere 
8.30 Budapeşte: "Dlds flc Aenas,, takas tetkik komisyonu bir toplantı yapa-

(Purcell) caktır. 
t. 5 Bllkreş: Senfoni kon~erl • Bir mllddet enel sQrall ziparlt hesap. 
1.10 Berlln: Şubert, Ravel larına aykırı ollrak bir hayli azalmış olan 

t0.10 MQnih: Bugunkü Romen musikisi Etrilsk •apuru. ııkı bir tetkikten sonra ea· 
ıo,so Eiffel Kulesi: Mozart ki ıllratinl kazanmııtır. 
11.15 Oslo: Noneç musikisi Vepur, 12,$ mll llzerlnden Mersine gidip 
Otla mrulklıl IJe korutrltr: ıelmektedir. 

7.20 Breslav: Koro; 9, Lll: Soman; 18• • FcmtnY• bandıralı Durostor vapuru 
Roma: Keman, piyano: 10 Varşova: Leh e.velkJ ıon Çan1kaleden limanımıza ıelir. 
musikisi: 10,30 Strasburs. ken Gelibolu Dolan Aslan feneri civarında 

Pl11e• ue ltonuımalar: hafifçe karaya oturmuştu. Vapur tahlisiye 
1, 6 Radıo Parıs: 19 ncu ası~:,::z .esalllne lhtiyıç 16stermeden kendi ken • 

dini kurtırmıt, yoluna devam etmiştir. 
7,30 LelpzJg: Mark Tvain programı • lktısat VekAlell Ormanlar Umum Mil· 
t Prag 't: .. Davld Kopperrield,. • dQril 8. HQıınQ Yaman diln Ankaradan şeh-

10 Frankfurt: "Göthe genç" 
12.45 Pırıs PTT. "La Charteuse de pamıe .r.lm-iz•e•ge•l•m•ı'.u.r. ________ _ 
Hafif mualkl: 

Koıng berg; 9,10 Lelpılı: 
· p U: "Si" (Ma!!slcafnO; 

to Brük el 2; 10,so Parfıı P'IT. 
11,30 Birçok Alman fstasyonJ.arı. 
ıı,sn Roma 12Pras. 
YIUlldl H hbarelero. ~ 

10,10 Hilversum 2, ıo 20 Poste Parlsien, 
10,30 Ren, ıt. Londra (R.). 

Dam muılklıl: 
ı. Soıtenı; 9,30 Kolonya; tı,30 Napo

lli tt,» K&nlJSbert; 12,15 Roma, TurtnQ, 
• ıu~ Loacln <R.> ı Londra CN.). 
' 

------------------------Komoloaluk Vizeleri 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet mUdtlr. 

lQğUnden 

Konısoloaluk vbesinb kalclmlmaaı 
hakkmdakl Jtillfnameye iltihak ettik.. 
leri 9 - B. kAııun - 1938 tarih w 6 ~ 
yılı genel tahriratta adlan JUl}ı mem 
leketlerden maada 1938 yı1mm birincl 
gllnUne kadar: 

Felemenk Blndiata.:n, Surlname mem 
leketleri, Papoua arazlsl, ile yeni Gui. 
ne ve Nauru arazisi namlanna İngil. 
tere. Almanya, Belçika, Kanada. lngt. 
llz Hlndlstam, Irak, mUstemlekeleriy. 
le birlikte İtalya, lılonako prenaliği, 
Afrika:ım cenubu garblaindeki arazi 
namına cenubi Afrika ittihadı, Terre. 
Neuve adlarındaki memleketler de mez 
kür ltili.fa iltihak eylemiş oldukların. 
dan bu memleket bayraklarını taeı • 
yan gemilerin mhhat patentaıannda ev. 
velce bildirildiği veçhl1e kOlllQ1ml3 
vbesl arandmamuı tebUğ olmmr. 

Şikayetler, Temenniler: 

Hapishane Y ıkılmıyacak 
Olduktan Sonra 

Mfltcah.hide parcısı niçin iade 
fldUm.iyor' 

Umumi bapisane binasının yıkıla
rak yerine Adliye sarayı yapılma. 

11 için verilen karar ve ha.zırla..ıan 
proje, blıwım tariht olduğu hak
kında ortaya ablan iddia iberine 
tatbik edllememif, hapisane binası 
)'Jktnılamamqtı. Bu il için aeçilen 
bir komisyon, tetkikleri:ıi bitirdik. 
ten eonra Adliye aarayı meselesi ele 
halledileceği yazılmııtı. 

Binamn yıktm1amamuı ortaya 
)'eDl bir m8118le Çlkarm.qtır. Bapl. 
Dile bin•emı yıkma lfinl t1r.ıerine L 

lan ve bu it için 2'500 lirayı temi
nat akçesi olarak bankaya yatıran 
mUteahhlt B. Rulm. it halledilme. 
dlti lcl:ı parumı geri ılamamıe, L 

llkadar makamlara protesto gön
dermift,lr. B. Ruim kendlslle görll. 
een bir mulıarrlrinme: 

- Yıkma iel evvell baıka bir mU. 
teahhide lhale edilm4ti· Nafia bu 
ihaleyi bozarak ikinci bir ihale yap
tı. Ben, daha ucuza Uzerime aldım. 
Benden plln istediler. Mühendisler 
temlıı ederek bir de plln verdim. 
Bundan bqka yıkma. işi için birçol· 
diğer mUesaeeelerle anlap.rak ayn. 
ca taahblltıere giriştim. Bu zararla. 
nnaJa beraber tımnmt ~ oıa 
rak wrillfm param da bankada ya. 
tryor, geri alamıyorum. Son olarp 
en yllkeek makamlara derdimi ar. 
zettım. Benim hfo bir hatam yok. 
ten bu kadar arara girdikten baş. 
b aylarca paramı bankada yatır. 
malı: doğru mud11r?,, 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Konareai 

Kolumuzun yıllık kongresi U-12-

Vaktile hile yapmak iatiye:ı esnaf 
öyle hilei teriyelere sapıyordu k1 kim. 
ee ağzını açamndı, 

Fıkralar meşhurdur: 

Hileldr bir kahveci altı kurup bb 
fıçı alıp içbe adi BU doldurmq; iyı 
su diye satmağa başlamış. Farkma va. 
ran bir mUşterınin: 

- Bu iyi su değil.. 
itirazını: 
- Vallahi, fıçısını altı kurup aldun. 
Cevabı ile kolayca atlatırmıt
Pekmezcf, suyu çırağına karutırtır 

ve: 
- Yahu bu pekmez sulu .. 
Diyenlere: 
- Haşl.. Gözüm kör olsun au koy. 

dums&.. 
Cevabını verirmiş. 

Es:?afm yaptığı hileleri bilen halk, 
boyun eğmekten başka çare bulama&. 
dı. Hattl. meşhur ihtisab ağası Dille.. 
yin Bey bile bilhassa 8lltçtllerden el
aman demlı. Hlliıeyln Bey esnafa t&.. 
biri mahlWI ile duman attırznme. Bir 
gUn her 11nıf esnafı çağmp emirleri. 
nl bildirmiş. Sıra yoğurtçulara gelbce: 
ayafa kalkmı§. Tabii içeri giren yo • 
ğurtçularda p.fak atmış. Çünldl bunu 
kıyametten bir al~et diye kabul et.. 
mek llzmıdı. Titremeğe baf)amııtar; 
fakat ağa bir eey yapm&mJI; yalnız 
yanında oturanlara demi§ ki: 

- Yoğurtçulara htlrmet etmek Jl . 
znndır. ÇUnktl keramet eahibldlrler. 
Suyu dondururlar .• 

• • • 
lhtisap ağam Hüseyf:ı Bey Beben 

eene evvel şehreminllğl yapmıştı. Bu 
yaman adama elaman dedirten Bllt. 
çillerin hllA bu lreraaetJerinl g&ter. 
melrte oldukJarma hayret etmemek ll 
mm. 

Ticaret Heyetimiz Atinaclan 
Döndü 

Yu:ıaniatanla aranıııda imzalanmıt 
olan yeni ticaret, klering ve baytar! an. 
lqmalan allkadar mahafilde bUJGk 
bir memnuniyetle karşılaıımıetır. 
Anlaşmaların milzakerelerinde mmn 

Ieketimizl temsil etmek üzere Atlna,a 
gitmit olan Tilrkofill bqkanı B. Bur. 
han Zihninin bqkanlıfmdald heyet 
ıehrlınlr.e d&ımllf, Ankaraya sitmlttlr• 

938 eumarteel gllnll eaat 14. te Gala. -------------
tada eski Kredillyone ba:ıkasmm bu- Dünkü Hava 
lunduğu binada C B. P. 118.lonunda ya. Hava, yurdda ~rakya, Kocaeli w F.p 
pılacağmdan hayırsever çevremt:r: sa. de kapalı •e )ağl,h, dıler b&lıelerde b. 
ym balkmımian latiyenlerin kongrem! palı ve men.il 3 atışlı setmlft rilldrlar. 
rA! onur vermeleri:ıi aaygılanmızla ri- Esede cenubi, diler bölgelerde tlmall llU• 
ca ederiz. knmetten ıarp bölgelerln41e kuneUice, di-

Mea'ut Bir Do~ 
Toprak mahsulleri ofisi umum mU. 

dllril B. Hama Osman Erka.:ım evveL 
krgOn bir erkek çocufu dllnyaya gel
miftir • 

Nevada uzun &ntırler dileriz. 
o 

Tramvaycılann Sandıimda 
Bi~it Paralan 

Tramvay Şirketi itçilerinin teavlln 
ancbfmda birikmle 750 bin lira pa. 
ralan vardır. Amele bu paralan ılr
kette:ı istediği için lı mahkemeye ak. 
eetmlşt.r. Ameleler sandıktak1 parala. 
nn kendilerine verllmesl için A.nkarL 
ya da mllracaatta buhmmutlardD'· 

-o---
iki Çocuk Diiıürme 

Dl1n. eehrlmbde Ud çocuk dilfUrme 
vkaaı olmuetur: 

Bunlardan birisi Keıneraltmda otu • 
ran Artal08 adında bir Ermeni karı. 
aıdır. Yedi aylık çoeufunu dOtllrmUt. 
kendtai Huekl hastanesine, ceset te 
morga kaldınlmlfbr. 
Diğer ~iu lae Ahırkapıda Şadır -

van aokafcıda oturan lbrahlmln ka • 
rm Sıdıka dUfllrmtıştUr. Ceset morga 
kaldmlmıfbr. Milddetumumtlfk her iki 
ftka bakkında da tahkikata ~ı. 
tir. 

ler yerlerde orta kunetle, ?tlarınua Te E. 
gede fırtını şeklinde esmiştir. htanbulda 
hna kapalı Ye 7aJıf)ı pçmfş, rhdr, fi• 
mıll .-rkiden saniyede 7-t metre imla es 
mı,tır. Saat H de ha•• tuylkı 711.2 mUi• 
metre idi. Suhunet ea )'(lklek 12.8, 16Jıedı 
7.2 n en dllfllk 2,l aantllrad ka)odedllmlt 
Ur. 

- Zürafanın boynu o kadar uzun
dur ki zavalh hayvan susamadan fi81-
rek saat evvel su lcpnek mecburlJ9. 
tinde kalır. 

- l'rum bribttrl -





Aşkın kör 
ettiğ. ·gözler 
Amerikalı bir kız 
bir ·Janka hırsızını 

delice sevdi 
B ir 1iac!m bir .. t. 118Yfll". :Alt et.. 

119r1ya onun gözlerini kör etmit
tlr Yabm blblnin gözleri, qkın ha 
~ pm1 pm1 yanarak sevdiği er .. 
keli 16rlb'· Onun muhitine, mazisine 
fıltlkballne baJnnaz. Bakmak da tat~ 
~ 

Bu .uretıe blll·- -
rmın 1>azı111na tali, ldhlrll eUnl ko,.. 
m111 ve aevtıen erkeği iyi bir cinsten 

CJkarmılbı'· 
B1r de bakanUlJS; gelifl gtl-1 8eVil 

mil erkek, iyi bir ailenin mahc;up ço.. 
cujudur. Temiz bir vicdan ahlbldlr. 
Sadıkbr. lyi bir ev erkeği olur. Çocuk 
Jan ve bllheeu kendi çocuklarmı 18'4 

vecet, lstldattadır. 
J'alrat, buan! .. 
Ent bu.an, qJaıı kör ettil1 g&ler

le MVilen erkek bir haydut çıkar. . . . 
Mac~. an1..~ Barbar_a 

adındaki Amerllralı kız, 1fte böyle bir 
tallıdzliie utramıotL Bilmeden dellce
atne bir banka lurmzmı sevmiltL 

A merikada Barbar& gibi daha nl· 
oelerl var. Son aenenm içinde p 

mteıere adı pçmie olan Fre§etti, Gil-
U.. Konfortl, Kompton gibi daha bir 
bQ betbaht kızın lldbetlerl, bu kör 
aekm stırllldediği zulmetler içinde b 
r&rmJtbr. • 

J'abt, IUJlU da kaydedelim ki, JU
kard& lalmlerinl aaydıiJmız betbaht 
kıdar, hapialıanelerdeki höcrelerln· 
den çıkarak Barbaraya nasihat etse
ler, keneli dtltdtlklerl fellketln bafla
nna getlrdlif acılan birer birer .ayea.. 
lar, yine k1r etmiyecekti. ÇUnldl illt
ten geçmlt, Barbara haydutlann ma
ceruuıa fiilen btlpııfb. 

1 

Bundan tlç sene evvel Barbara •e 
ablası Silviya Amerikanın Klivland 
eehrlnde namuaklrane yqıyorlatdı. 
Barbara bir gençle kur yapıyordu. GU 
ntln birinde Çarla Bird i8imll iri yan 
bir genç, onlann oturduğu apa.rtıma· 
na kiracı geleli. Görilntlşte gtlsel bir 
çocuk. •• Kibar giybıfyor, dereden te.. 
peden çok gtlze1 aohbetler fdlyordu. 
Fakat, hakikatte hiç klm8e oDUD u
zak bir hapishaneden ka~ kor
bng 1alr hapishane hırsızı. azıh bir 
haydut fldutunu bilmeyordu. 

Çarlell Blrd yolunu bulup Barbara 
ve )Fur yapbiı deBJranh ile bir gece ... --.. 

Bird, 'blUlllUler gibi Mmefe, pyam 
hayret maceralar anlatınaia b8şladı. 

Bu arada aervet1erc1en bab-Uyorda. 
o kadar ki, pnç Jmı bllytllecll, denl
lebllir- Çok drmeden Barbara, hlL 
viyetlni bllmedlil Carlee Bkd ile be.. 
tı. Evlendller. 

B arbara nDmecell cnne bc1ar Jro,. 
camnın ne çefit adam. olduiunu 

bilmiyordu amma, evlendikten aonra 
onun f~ blttablt ağrencll. 

Zira, az aonra. Çarlelhı erkek kar
detl- bir cllier haJdudun lhanetlrlr 
çarak Kllvlend aıehrine gebnie Ye a. 
pbeyslle bulUIU'tk Sllvlyayı smnlt
tl. 

193'7 aenealniD martında da Silvl
,a, -yani betbaht Barbaruım lm kar. 
deği· bir difer haJdudun ilwıetklr 
koUann& atılımf bulunuyordu. 

iki haydut erkek kardq • Ve lkl aı.. 
datılmJI Jm bnlet-

EvJenmelerinl Uln eden klli8e çan.. 
Jannm ..ıerı tızerinden çok geçm.e
mltti kl poU. dtldilklerl ıehri inlet .. 
mel• balladı. 

Klivlend bl9Jram llO)'uluyorda. 
Cari• ve J'ruık Klivlend banka• 

m aoymanuı pel kolay olacağım tab.. 
mfn etJnlllerdl. Hele, .oyduktan 110n• 
ra kaçmanın daha zahmetsiz olacaiı .. 
m k.ıil'mle bulunuyorlardı • , 

Fakat, pllnlan bota çıktı. Polisle çe 
te arumda cereyan eden llillh muha.. 
rebesfnln barut, duman kokulan or .. 
tadan zail oldufu zaman Carles ve 
Frank btlttln arkadaf}arile birlikte ~ 
le geçmitlerdl. 

Barbara, kız kardeıile birlikte hay 
dut kocalanmn mahpus oldufu bapt. 
haneye aık aık gidiyorlardı. Fakat, bu 
zlV'tT"PtlPrln neticesinde bir gtlnf ha .. 

plalwıeye gizli olarak 110kulmut bir 
tabanca ile gardiyanı tehdit -eden 
Çarlea Bird, az llOnr& dlfer arkadq
lannı da kıelartarak diğer gardiyan. 
lan vurup slWılannı almak mretile 
haplalıaneden kaçımelar, Barbara ve 
Silvlya da onlara ntlbat etmlfU. 

Fakat yabancı merde cam llllnJan 
ve gurbet hutabpJ& ulnyan Silviya 

mtltemadlyen kocuuıı lzaç ediyor &y 
nca, Çarl• ile k&vplar Çlkanyordu. 
Bu pyn tabii hal o kadar ilerledi kl 
çete arumda umumi lhtillfa eebep 
olarak,~ oldular. Frank ve 

Silviya tekrar Klivlende geldiler. Fa
kat, poUa onlan Silvlyanuı anamnın 
evinde saklanırken yakaladı • 

Barbata ve kocua Çarlea kaçmıkta 
devam ediyorlardı. L&Jdn çok lllrme
den Boltlmor lthrlnde onlar da yaka. 
yı ele ftl'diler. Çarlea bir otomobil L 
çhıde bçıyordu. Şoför yerinde Bar-
bara bulunmaktaydı. Uzun bir takip 

Ba,4ut kocuL 
le b1rUkte 1'1ldm. 
huzun:na çıkan 

Mr ~er natnua 
Jrlı' im, olnmuı 
malıldUniyet kua
rmmm ya1:nz IJ1l 
ctlmleslni f.tltebil • 
di · - Dört sene a. 
trr hapil! ... 

Evlerım.eye kadar o
nun ne Ç9lit bir a. 
dam olduimm bllml.. 
J'Ql'da una. 

...................... oı 
............ ednmlftiler. 

BaJdat m..ne 'birlikte h&Jdm Jau-
111111ma gıba bir ftkltl• naamklr 
kur Barbara, oltmwı mahkbılye b
rarmm yaJJm 1U cnm1esl."'i ilfteb1L 
dl: 

- D&t aene alır hapla! 
Bu htıktlm, uğursuz Çarlea Blrd 

~nln lelediği mnamm suçlar me
rbdnden Barbaranın hlaaesfne dtlfen 
JdlçUcUk bir parçaydı. 

Çarlea bizzat itiraf ettll1 yedi ilan· 
k& IOYiunculuğuna ceza olarak 411.S 
sene hapse maJıHm edDmlftL 

Barbaranm brdefi Silv1ya da an. 
disjnfn ve kocasının ayni mahtlmL 
yeti giydiğini duyunca, yealnden at
lamağa baeJamıfb. 

Fakat bun1arm. lkilJetlerinf, btlJllk 
cinayetler ve hırmbldar &GrmUt A· 
merika halkı. yine o kadar aiır ve ti 
mlt8lz görmtıyor. ÇUnkl d&t 11ne 

aonra tekrar hilrriyete tavuetnklan 
zaman ha1lerlnl *1ı etmlo birer tav 
beklr bdm oJarat namualu bir ha. 
yat~ lmkln vardır ... 
bu brarlanmn tahütutmla 1U'dma 
edecek haJu' ..,.. ve fwHr 1dıw 
ertet bulabl1ecek olarlara- 1 





T r a hl v a y ve T ü n e 1 Ş i r k e ti e r i 
Satınalma müzakereleri .tekrar 

ay başında başhyor 
Dün Şirketlerin idare Meclisi Heyeti Umumiyeden 

Salahiyet Aldı 
Tramvay ve Tünel şirketlerinin iki 

sinin birden hükümetimizce satın a
lınmasını hazıhyacak faaliyet, dünden 
itibaren şehrimizde başlamıştır. 

Dün mezkur şirketlerin heyeti umu 
miyesi bu mevzu ctraf ında iki saate 
yakın süren bir toplantı yapmıştır. 

Başlıca iki mesele üzerinde b'::rü
§Ülmüştür. Biri, Tramvay ve Tünel 
§İrketlerinin mevcut mukavelelere gö 
re satın alına zamanından evvel hükii
metimize devredilecek olması. 

Diğeri, bu devir işini müzakere ve 
intaç edecek murahhaslar tayini. 

DUnkU toplantıda, Tramvay ve Tü 
nel eirketlerinin idare meclisi, heyeti 
umumiyeden bu iki nokta üzerinde se 
llhlyet istemiş ve almıştır. 

Çok sürmeden idare meclisi, mu
rahhaslarını seçerek Ankaraya gön
derecektir. 

:A.nkaraya gidecek murahhas heye 
tinin reisi daha şimdiden tekarrür et 
mi§ bulunmaktadır. Spesiyal adını ta.. 
§ıyan :ve şirketlerin Brükseldeki ida
re merkezinden geleceıe olan bu zat 
bir iki güne kadar şehrimize gelerek 

o zamana kadar tekarrür edecek di
ğer arkadaşlarilc birlikte doğruca hU
kümet merkezimize giderek Nafia ve 
kaleti ile kati müzakerelere girişecek
tir. 

M. Spesiyalin daha önceden şehri
mize gelerek dünkü heyeti umumiye 
toplantısında bulunması kararlaşmış 

idise de, geç yola çıktığı için buna 
muvaffak olamamıştır. 

Dünkü toplantıda Nafia vekaleti 
namına şirketler başmüfettişi ve elek 
trik idaresi umum müdür muavini B. 
Süruri de bulunmuştur. 

Anlaşıldığına göre, satın alma mü
zakereleri sene başında Ankarada baş 
lamış olacak ve esasen bir zamandan
beri yapılan temaslar neticesinde baş_ 
lıca noktalarda uyuşulduğundan kısa 
bir zamanda neticelenmiş bulunacak
tır. 

Tramvay ve Tünel şirketlerinin sa
tın alınma zamanı 1940 senesi ise de, 
tarafeynce hasıl olan itilaf üzerine bu 
hayırlı işin bir an evvel tahakkuk e
deceği görülüyor. 

Çinlilerin yeni bir 
· muvaffakıyeti 

Nafıaaa Yeni Tayin ve 
Nakiller 

A:ı.kara, 19 (Telefonla) - Fen mek. 
tehi mezunlarından Mustafa Saykal 
Giresun soseler fen memurluğuna, 
Yüksek Mühendis mektebi mezunların.. 
dan Muhlis Bingöl, Seyhan şu işleri 1 

mühendisliğine, Salih Poman, Aydc 
su işleri mUhendisliğine; Ankara Na
fia müdürü Muammer Çavuşoğlu 400 li 
ra aylık ücretle yapı işfori umum mü. 
dür muavinliğine, Meriç su işleri fen 
memurlarından Hamit Erer Aydın su 
işleri fen memurluğuna; Aydın su iş. 
leri fen memurlarından Necati Tancu 
Meriç su işleri fen memurluğuna. 

Müfettiş Aziz Torun Nafia müdürlü
ğü vazif~sini de görmek U7.ere Ankara 
birinci sınıf mühendisliğine, ikinci u. 
mumi müfettişlik Nafia müşavir mu. 
avini Galip Yenal mUnakala.t idaresi 
fen heyeti biri:ıci sınıf mühendisliği • 
ne; Erzincan fen memurlarından Ce
lil Kazbek Manisa fenmemurluğuna, ta 
rife ve Ticaret müşaviri lsmail Kil. 
çük Izmir Nafia şirket ve müessesele. 
ri başmüfettişliğine, tarife ve ticaret 
müşavirliği mütehassıslarından Rüç
han Akr:ıcı adı geçen kısım müşavir • 
liğine terfian, yüksek mühendis mek. 
tehi mezunlarından Ahmet Vefik Ma. 
latya şu işleri mühendisliğine, sefer
berlik müdilrü Sadi Seçmeer tercüme 
neşriyat ve istatistik mUdUrlüğiine, zat 
j§leri ve sicil müdürlüğü tahakkuk me_ 
muru Niyazi Karadoğan Devlet Hava 
yollan umum mUdürlüğü ayniyat mu. 
hasipliğine, fe:ı memurlarından Niyazi 
Ba§aran Balıkesir başfen memurluğu • 
na, Tunceli fen memurlarından Niya
zi Kütahya fen memurluğuna, !sparta 
Nafia.. müdürü Muhtar Çakar Amasya 
Nafia müdürlüğüne, Kastamonu yapı 
işleri mimarlarından lsmet Özbek Si
nop yapı i§leri mimarlığına nakil ve 
tayin edilmişlerdir. 

Şunklng, 19 ,(A.A.) - Kuvantungı Romanyada nır Kuman<lan 
eyaletlndo ikinci defa olarak J"apon· F • . d 1 Vazife inden Affedildi 
ların eline gecen Poklo şehrini Çin rengı muca e e BUkreş, 19 (A.A.) - Rador Ajan· 
kuvvetleri yeni bir mukabil taarruzla h 

1 
. . . sının blldfrdiğine göre, UcUncU kolor 

tekrar ele gecirmişlerdir. Japonlar eyet erının mesaısi du kumandanı General Antonesko va. 
,TJengcln mıntakasında Lofaoşang is- zi!eslnden affedilmiştir. 
tikametlnde rfcat etmektedir. Ankara, 19 (A.A.) - Aldığımız ma. General Antonesko hakkında ya. • 

Çin kıtaatı Hoşan ile Kulao ara • lfımata nazara.:ı Zonguldak, Kastamo- bancı memleketlerde dolaşan şayia_ 
sında .da. ~arı> nehri boyunca creyan ·- nu. Tokat, Sivas, Sinop, Ordu ve Gi.; Jar katiyen esassızdır. 
eden şlddetll bir muharebe neticesin resun villyetlerlnfn bir kısım kazala. - --------------

TeJdrdağma Kar ;Yağdı 
'de Aeazi kazanmağa.muvaffak olmuş rında faaliyette bulunan firengi mil- Tekirdağ, 19 (A.A.) - Bir hafta-
ve dUn Şangşa dağlarında iki mühim cadele heyetleri son ay zarfında 95~7 rdanberl Tekirdağ ve havalfsfnde şld
mevkll ele geçirmiştir. 

Tokyo, 19 (A.A.) _ llarlclye nazı. kişi muayene etmi§ ve 22.745 hasta te. delll soğuklar vardır. BugUn bUtUn 
davı. etmı·ı:ııerdı·r Tekirdağ mm takasına kar yağmıştır. rı :Ari ta ecnebt gazetecilere Japonya· "' . 

iği · t Şlbinkarahisar, 19 (A.A.) - Bir nm Uzak <:!arkta ta)dbett sıyase e Bunlan::ı: tedavisi için bir ay zarfm. 
~ J haftadanberi Glreson • Karahisar a. 'dair yaptığı uzun beyanatta apon • da 8515 vram neosalversan ve uklarsil 

l i tlkıiı. 0
• rasmdakl Eğribel dağı otomob1llere "'anın Uzak Şarktaki vaziyet 6 r ·· tah o 7 

" 1 1 mus zan, 3 .44 gram bizmüt müs- gecit ,.e ... memektedlr. llcemlze 13 ettirmek tein oradan yeni b r n za. m 
1 ti k tahzan, 6.062 vram cı·va mı·lhı" mu··s. s·antlm kar ''ağmıştır kuracağını sl.lylemlş ve dem ş r ı: e· " • 

Bunun icin Japonya, :Mançuko ve tahzan, 2.599 civa merhemi ve 12.946 
Çin arasında tcşrlklmesaiyi ve karşr. gram potasyom iyodür sarfedilmiştir. 

Yine son ay içinde 235 hastanın te
davisi ikmal edilerek kayıtlan silinmiş 
tir. 

Bunlardan başka mücadele teşkila.. 
tının laboratuvarlarında 4.963 ka:ı mu. 

ayene edilmiş ve 9.552 selolojilt teamill 
yapılmıştır. 

Mevcut tarama heyetlerinden birisi 
!Karsa bağlı Ardahan kazasr, diğeri 
Kütahyaya bağlı Domaniç nahiyesini 
tarama suretile muayeneden geçirmiş.. 
tir. 
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Susuzdere cinayetin-
deki sır çözülerniyor 

Maktulün iki arkadaşı tevkif edildi 
lOgüne yakın bir zamandanberi po

lis ve adliyeyi uğraştıran ve eşine pek 
ender rastlanır mahiyette görülen es 
ra.rengiz "Susuzdcre Cinayeti" niha
yet genç müddeiumumi Feridun Ba
gananın gayretli çalışması ve ince gö
rüşü sayesinde sımnı meydana ver
mek üzeredir. 

Ceset meydana çıkınca nöbetçi bu-
1 unan Feridun Bagana hemen tahki
kata başlamış, ceset rnorğda halka 
teııhir edilirken, bir taraftan bunları 
istiçvap etmiş, diğer taraftan da bul 
duğu ve tek sayılabilecek :P ucu üze
rinde yürümüştür. 

Bu tek ipucu, üstünde don, gömlek 
ve bir belkayışından başka bir şey bu 
lunmiyan cesedin, bir kaç adım öte. 
6inde birisi ters dönmüş bir çift ye
meni idi. 

lstanbulda eskiden orta sınıf halk a 
rasında pek rağbette olan bu cins a
yakkabıyı şimdi giyenler pek az oldu 
ğu gibi, amilleri de mahtuddur. Bu. 
nun için yemeni, yemeniciler çağın
larak hepsine birer birer gösterilmiş, 
kendilerine yapıp yapmadıkları sorul 
mu§tur. 

Bunlardan hiç birisi tanıyamamış, 
:ve tam bu ipucundan sarfınazar edi
leceği zaman Topkapıda çalışan ye_ 
menici Tekirdağlı Onnik çıkagelmiş 
bunu kendisinin yaptığını söylemiş
tir. Onnik: 

daştık, anıma öyle daima beraber dü
şüp kalktığımız doğru değildir. O, da 
ha çok Arap Muradla buluşur, onun
la eğlence yerlerine giderdi. Benim 
vaka ile bir alakam yoktur. 

Bundan sonra Arap Murad da bu
lunmuş ve sütçü lbrahim, oğlu ve ko 
puk Ahmet ile beraber morg& götü
rülerek ceset gösterilmiştir. 

Bunlar cesedi bilhassa ağzındaki 
bir altın dişten tanımışlar ve bu su
retle maktulün Kastamonu vilayetL 
nin, Daday kazasının, Karamut kö. 
yünden Has Mustafanın oğlu Safiyc
den doğına lhsan olduğu tesbit olun
muştur. 

Arap Muradla Kopuk Ahmet, her 
ikisi de zan altına alınarak emniyet 
direktörlüğüne getirilmişkrdir. 

Suçlular, şimdiye kadar verdikleri 
ifadelerde hep kendilerjnin öldürme
miş olduklarını, vakada.n haberleri 
bulunmadığını söylemişlerdir. Kati. 
lin bunlardan biri, yahut başkası ol
ması muhtemeldir. Zabıta ve adliye 
yine tahkikatlarına ayni hız ve ehem 
miyetle devam etmektedirler. 

Kısa Dıt Haberleri: 
• Romanya, Rütenyanın merkezi o. 

lan Hust şehrinde bir başkonsolosluk 
açmıştır. 

•Romanya Vatikan nezdinde orta el 
- Bu yemenileri iki ay kadar ev- çiliği:ıi, büyük elçilik derecesine çıkar. 

vel lhsan adında birisi baııa yaptır_ mıştır. 

mı§b. Kendisi Topkapıda Takkeci so- - Mısırın Milletler Cemiyeti nczdin
kağında. oturan ve sütçülük yapan lb- deki ilk daimi mümessili Ali Paşa El. 
rahimin yanında çalışıyordu; demiş- şemsi, şahsi sebepler ileri sürerek isti-
tir. fa etmiştir. 

Bunun üzerine hemen lbrahim bu· • Rütenyadaki yirmi bin Alman 
Iunmuş, Kendisinden İhsanın nerede h"alk, general Göringin dört senelik pia 
olduğu sorulmuştur. Sütçü lbrahim nına göre yetiştirilmek üzere Alma-:ı. 
yanında !hsan isimli bir gencin bir yaya gönderilecektir. 
müddet çalışmış olduğunu söylemiş ~ Budape§tedeki nasyonal sosya • 
fakat 25 gün evvel yanından ayrılıp Iist partisinin başlıca naşiri efkarı o_ 
gittiğini, şimdi nerede olduğunu bil- l~ Magyanag Macar hariciye nezarc
medJlfnl ifadesine katmı§tır. 1 tf tarafmdan kl:ıunusaninin sekizine 

Cesedin üzerinde bulunan don sUL ltadar kapatılmıftır. - (TayrM) 
çU lbrahime gösterilince İbrahim, bu 
n n karısının İhsana iki tane olarak 
diktiğini ve birisinin bu, diğerinin de 
evde bulunduğunu söylemiştir. !ki 
don yanyana getirilip tetkik edilince 1 9 3 e 
ayni olduklan görülmü§tür. Bunun 
üzerine tahkikata İhsanın kiminle dü 
şüp kalktığı, nerede ~labileceği etra
fında devam edilmiş, sütçü lbr~him 
bu noktayı da aydınlatarak: 

Resımıı 

Hafta'nın 
- İhsan yanımda iken kopuk :Ah .. 

met isminde bir arkada§ı ile sık sık 18 DCU sayısı Çıktı 
gezer, tozardı, dcmi§tir. 

Bunun Uzerine Ahmet yakalanmış, MÜvezzilerden arayınız 
thsanın ne olduğu sorulmuştur. 

'.Ahmet sıkı§brılınca: 
- Evet, demiştir. Biz lh:anla arka. 

Iıkh yardımı tazammun eden dostluk 
münasebetleri kurmak Uzımdır. Bu 
münasebetler hem siyasi hem lktısa. 
dt ve hem de kUltUrel olacaktır. Bu 
}Uzum bugUn artık bir zaruret halini 
almıştır. ÇUnkU Bolşevikliğe ve Uzak 
Şark medeniyetinin himayesi tedbir -:--~--------~~---:-:::-===-------~~~--~------~----~-

- XURUNUD kitap aekllD.de roman tefrikası -leri mevzubahstır. 
Ekonomik noktal nazardan, siyasi 

maksatlarla tevessUl olunan ekono • 
mtk tedbirlere karşı ve gUmrUk manL 
aları temayüllerini yenmek icin mu. 
kabil tedbirlere tevessUI etmek lcabc 
diyor. 

Japonyanın gllttUğU siyaset Uzak 
Şarkta. muntazam şartlar yaratacak 
ve garp devletlerinin ekonomik faali· 
yetlerinl şimdiye kadar olduğundan 
'daha sağlam bir esas Uzerine kura -
caktır. 

Dr. lrf an Kayra 
RöNTGEN MOTEHASSISI 
Türbe, Bozlrurd kıraathanesi kar 

§ısında eski Klod Farer sokak No. 
8 - 10. Öğleden sonra 3 ten 7 yt 
kadar. .. , .............. ... 

UROLOG = OPERA TöR 

Dr. Kema l Özsan 
Kataköydeki muayenehanesini '(Tü

nelbaşı lstiklil Cd. No. '(380); Ohan· 
yan Ap. nakletmiştir. Telefon: UJ85 
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24 KORKU GECES. 

dl ki, J"erml parmaklarını yaralayıp tabancasını 
almış, sonra başına vurup bayıltarak kaşkol ve 
kcmerile ellerini ayaklarını bağlayıp kır ortasın
da bırakmıştı!? 

-s -

Yirmi saniye ağır bir sessizlik lclnde geçtik
ten sonra. Jerml kalın sesiyle bu sUkötu bozarak 
hizmetçi Moda dışarı çıkmasını söyledl. Ve onun 
ardından geniş adımlarla kapıya doğru yUrUyerek 
hızla. kapadı. Sonra Dr. Gorla yUrUdU. 

Dr. Gorl hayret ve tereddüt içinde sordu: 
- Bu ne demek? .. Anlamıyorum. 
Jerminln gözlerinde hiddet ve cinayet umu. 

luyordu: 

- Sizinle biraz konuşacağız doktor, dedi. Oto· 
mobillerdcn, köpeklerden, felAkete uğramış kız
lardan, tabancalardan bilhassa tabancalardan 
konuşacağız .. Başınız nasıl? .. 

Doktor hayretten kendini alamamıştı: 
- Sen deli misin? dedi. , 
- Delki de ..• Birtakım deha sahipleri icln öy .. 

le derler. Ben de insanlar hakkında malO.mat sa. 
bibi olmaktan husust bir deha sahibiyim. 

Dr. Golr, heyecana kapılmaksızın: 
- Aziz dostum, dedi. Sen her halde aklını 

kaçırmış olacaksın. Ben alclA.cele cağrıldım. Ve ... 
- Ye beni görUnco hayrete dUştUn değil mf?. 
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- ~allahl ben de bllmlyorum, cevabını Yerdi. 
.Yolda tesadU! ettim. 

- .Ya öyle mi? 
- Fena şeyler dUşUnme! .• Sen şimdi bize bi. 

raz .eter bula bilir misin'! ÇUnkU kız fena halde 
kendinden gecmlş bir vaziyette.. Yolda hiç uyan
madı. 

Key Parris kalbinde tuhaf bir sıkıntı duya
rak kendi odasına koştu. Çantasından eter şişesi
ni çıkararak içeri geldi. 

Jerml bu sırada baygın kızın iskarpinlerini 
tıkarmakla mcşguldU ... Ne gUzel de bir krzdı ya. 
rabbf.. İpek gibi sarı saçları şimdi kUl gibi olmuş 
yilzUnUn iki yanından dalga dalga yastığın Uze
rlne serpllmişll. 

J"ermi kendi kendine: 
- GUzel şey, gUzel şey! diyordu . 
Key Parris 111\yc etti: 
- GUzellik herkese göre değişir! 
Jerml gözUnUn ucile ona bakarak: 
- Yoksa kıskanıyor musun? diye sordu .. Ha· 

yır, hayır iki gözUm .. BUtUn merakım şu kızı dile 
getirmektir. Zira, dün gece geçirdiğim bUtUn H· 

rarenglz hft.dlsclerf ancak onun dtıl açacakbr. 
Çabuk olalım ... 

Key ParrJ,s, ctorl kızın burnuna yaklaştırdı . 
Ses yok ... Hfcblr hareket yok .. Bu sırada her ikisi. 
ııl bir dU~Unce aldı. 
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Memlekette Spor: 

ti xomra oEmı:st 
Ke7 derhal zile bastı. HlzmetotJI 9at1rmak 

unnUnl 4aymqtu. Zira, bQ ki& UJ&llmryordu. 
Glidnthl Jltk laftf ıur.tı. kalkıp l'Dm•IDdeır 
ltlfb, JalCblr ha1at •eri gösterml1ordu. 

Hizmetçi lcerl girdi. J'erml emir Terdi: 
- O&ltü bir 4oktor çatına! 
Blsmetot to.&nt eıttr. 
.Jerml ;,ataktaki kııdaıı ıeııerhal arınp Ker 

nrrlle •attı. 
Jen&l ._ Parrlı blrlblrlerlnl ~ttandır tanr· 

JOl'lardl. Ve atalannda arkadqlıt. bud11dunu a • 
... ltlr IUDlmb'et ele teeuuı et.QattU. 

J'erml: 
- B•r&7& bak dostum, de41. Ben, )'9DI bir 

hadi .. k&rflllll4a b•lunuyonam .• Dun cece ..• 
J'erml bir cece enet bqııadaa se~n bUtUn 

•akalan P&ntH aatatb. BeaGa IO&tlntl bltlrmtett 
lı:I, Parrls bir fikir Deri •lrdl: 

- Benim 4e talı:lp etmekte oldufum bir it 
ftr. tat.nen onu beraber, baprahm. Ore7clen o. 
tlllal bW7or IDUIUDUzt 

- Gn74en oteli mi T .• Hay Allall lilbtütnu 
ftl'llla.. Benim ete orada bir lflm n.r. lhft,eıtler
.._ "* w.11 btrlaf, e&l"Oabu tel•fOıı e4en1f 
iWlwlıat iötıa klllfml aöyledl. Otel Nai'iabl4• 

•l on p '1rln4en tipile ecllı'onaq. 

- IUJRUNua kltaP. t*JlncJe ıomaa t.efrlkw - • 
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tce:r Parrtı tuctıt makamında baemr •&lhJ&· 
rak: 

- Evet, dedi. Dr. Gorl adında biri için ç&llfr. 
yorum. Sen de Pek adında blrlıl lc;ln geldin öylo 
mit •.• Pet 1n11t., Fakat dttn pce atr14rtnu töyle· 
dlltn alllhlar ~opma .. tml4lt 

- Bealm 4Qn recekt Jaldt••l•rden htcblrl ho. 
}-roma ıttmecllt 

• Buy~rutı! 
Xaın qruJmuttu. 
IUzmetçl Mod strdt. Artumda btr erkek var. 

clr. Çafrılan doktor olaea'lt .•• 
Kırkla altmıı ya9lan aruında ıörUlen lur 

n~b blımetçl lılod, arkuınclan plea er'ltelt tak· 
dlm eden'lt~ 

- Dr. Gorı, dedi. 
Bu lamı ıottlr ıtttmes Ke1 Parrlaln :rarett 

hopladı. ÇtlnkU Dl'. Gorl denen adamıa otel lelet
tltten batka bilfiil doktorluk etUllnl l»Uml:rordu. 

B• takdim 1aerutml emuında cereran eden 
harlkall.4• ltlr ft'ltara n14etıneclen ~ml19llm: 
Vaktaki Dr. Getfl IJIDl tellft•ı e«Dlp 9'erlı: ... 11 cG. 
ztı ona c:•nlllDMt. Jte1 Pante n«ar Jetmlnln de 
il~ 1tta4e bMliı 18Jti'"'4L 

Slıa -· Gad--..... trlrUS.., -11....,.. 
1r ._ •ıt mı lıeıaMata •attt bir 1~.s.Jut J•P•t 
tmllmt ...... 
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Kaiıt Fabrilcuı Tnaiine Ait 
lntaat Bitti 

Anbn. 11 (A.A.) - hmltı.ld kL 
lıt fabrlkı""ı:a tnallne alt lapat ik
mal eADmtı ft mütM\eı1n aaontajı. 
na batJ1nm1fbr. lnp. llı>lnde olan aeJ
lllloa fabrlkuı da 8nlmbılekl aia • 
ta.ta ltlemele balhyacaktır. Diler ta. 
raftan Sllmer Bankm hmitte kmma • 
raftan Sllmer Bankı:ı lzmitte kurmı: • 
ta oldutu kaollıı fablik11mm da iliz' i .. 
k1 11& b4ar faallJete ...-' bekten. 
mektedlr. ~ 

Aldıfnnız malam.ta nuaran İzmiL 
te tealll mukUTll' klor fabrikamıın 
yakmda temeli atılacaktır. Almanyaya. 
aipariı edilmiı olan makineler yola çı
kanllDJlbr. 

Kurubılan Batald•klar 
Ankara, 19 (A.A.) - KOQUUll Alt. 

aaray kum mıerkeslıaden PQ8l'8k se· 
lltl lilml etrafa 1&11lan ~ civar köy .. 

... , ........ D1ll Jr 
mak batakbjmm kıınatu1ma81 1QiD ır.: 
matın mecrumdua TwrFIUoe kadar 
10 bla metre1911km Wr ...rede -
nal açılmJt ft bu aant1e bbı hektarJI 
bir bataklık tamımea lnmıtulmqtur. 

Köyler Aaamda Telefon 
Katlan 

Ş. K. hllar. 19 (A.A.) -~ 
- Alucn ,ol11 lm1ade Baleana. Tap. 
tut K.azıapftlt ldSylerfnde telefon Jm 
rotmıq, Ba1eaaa brüoı.. belJtn • 
mlfbt. Telefon battı Kanh1llr s..-ı 
rf uuımcl& buJmaan Y111Dl'UCÜ Tat 
ftkol1ID& kadar t41mcllt dlmlf w 'bu 
hat J. K. P)'nt.Ue SuteJarim 11a 

Garip bir yddız 
<Bot ,.,..,. ' .... ) 

bllttln t6hntlml ........ ,.... 
man AadeUae QÜllnlll" deme11t6-
dlr. 

Otllel 1IJdıa, IOll ~ Olmdekl 

Robbı rollbı11n icap ettlrdiii talllat. 
ta bir erkep rutJuu, OIUI ~ 
celln1 'fe 0 INM,D Jd\glt bir Uıpe 1-
rıerine turulmq ..m.D .... ..,.. 
bmtuJaıw terWaü ~ 
lroJlarma abJacaimı Dlve etmeJtte. 
dir • 

Slmdjki halde, ceçen aenelerde de 
Ola au-.,. ..... .ı.J ~ 
din bu kere de 011.vQıa dl lfa'ft 
... oldvl• .a., .......... 
bu......._tollll......,cıteil. 
yıldama ... ta)lhteıdd lllr •kNJe 
~~. 

B•Jdmll...,met ..__ 
llİll. Bu brari1e ıtızeı ylkhs ... m&3,. ............. -- ........ .. 
Wr bJm•mm tememni pek ll· 
zam. J'abt, bu tekilde, aevı.u ıt't.:latt 
ı.,a••n 9Dll1ma biı!N'-~ 
te malakQm etmep ne hekpmp ftl'. 

F.meıı, muhaJrbk 1d lbtln '*in 
de .., ... ımealar MrlıJrltdlll 
lurlar _. OUYiya da blNM blklm o 

cak erble rutlar. o .... -
... hlstm de fl1atmlll .....ır 
............. bder 
MrlJrlrbea.atcmt1ea•rı ı 
cUael yıldıs .bu altlbnlılr ne 
kavvetli de .... IWdm fillrim'= 
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1. iş Bankası'nın 
939 KUMBARA İKRAMiYE PLANI 

50yatakh sanatoryom 
bugün açllıyor 

(Baı tarafı t incide) 1 alltm teda'1 altına almclL ..--
J~aktır. Sanatoryomun ,ımdlllk 1990 da 180 talebe, 10 naualltm, 
7alnız 60 yataklık hlr kısmı açık bu- 1930 'da 16' talebe mı mualllm, 1981 
lunduılu lçln merasim ileride bUtUn de teşld.lAt kadrosu genlşledl ve sms 
hazırlıklar tamamlandıktan sonra talebe ve 4IJ moaJltm tedavi gördft. 
)'apılacaktır. 089 de 960 talebe, 49 maaJHm, 938 

BugUD binanın vaziyetini görmek 4e 1-16 talebe 23 mualllm1 ™ de 
b.sere Vail Lttfi Kırdar Bakanlık Sıh.. 915'1 talebe 81 maaJJtm, 885 de 998 
lıat Xttfettltl Celll, KUlUir Dlrektö. talebe 80 muallim, 986 da 871 talebe 
rtı Tevfik Kut. Sıhhat tşlerl Dlrekt.ö- 01 maalllm 981 de 490 talebe 99 mu. 
ru. Alt Rıza ve diler bazı maarif men- alllm tedAvl ecUJmtt bulttnmaktadır. 
aupları bina)'! gezeceklerdir. Bqtln de mtl188eH dabWnde 889 ta-

Dtın bu mesele etrafmda KUlttlr Jebe 88 muallim tedaricledlr. Bu 1ıas
Bak&111ılı Sallık lşlerl 'MUfettltl Bay talar en u tlç a1da tlç dört kilo ka.. 
Cel&I kendlslle görüşen muharrlrL sandıkları pbl aralarında 23 kilo dal 
mlze ,unlan söyleml•ttr: kazananlar olmuştur. Ç8.nktı binanın ı 

.._ Talebe •e ötretmenlerlD JAt • bulandulu 1er hava ltlbarlle 81hhate 
laagıç denwlnde olan tıastalıJdal'llll eok elffrlflidlr. 
ted,av;I etmek. onları beden ve rab PrevantA>rloma almamı1acak ka. 
ltlbarlle daha mftkemmel bir ııaıe P- dar lıMta olan öğretmen ve talebeyi 
ti için Çamlıca eteklerinde Mar- tutulmuf oldop tilberkül<n hastalı. 
mara.,a bakan blr 1amDda bir provan imdan kurtarmak için prevantorlo
todom tesis edlldiil malamdar· muu ;ramna ıao 1atakb bir de sana. 
Prevantoriom ıne 99nesinde açd • tol')'Om eklennıfttlr. Bugön prevan. 
IPlfUı'· bk açddıiJ zaman Killdlr Da-- toryOmun 80 7ataklık kDnm ikmal e
bnhpm parasm 7atılı olarak okut- dllmlf olup saat onda ilk testu.tı Jk. 
tap zaflf ve kanmı talebeler abndL mal edilen kısım faallJe&e geoecek. 
lleride ise teşldlA.tı takvire ecUlerek tir. Sanatoeyom bu tesisat.ile birlikte 
61retJnenler de kabul edlldl. blse l80 bin tirqa malolmuftar.,. 

Bura7a 997 Jllmda 85 ~ "8 Ba1 CelA.1 aanato17omun aoılmaaın 
de- 10 7ataklı mualUmler paqonu dan ıonra akpm Ankara1a dönecek.. 
8'" edlldl; o rıı ıeo taıe.,., ıs ma. Ur. 

&meni mezarlığı 
•ılesinde 

SUar S.minin C)yoadıiı Rol 
Nedir? Cl1rml1 meşhut dôı'dilııcil asllye ee-

32,000 LiRA MÜKAFA1 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos 1 EylQI 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekile~e • tir ' 

iKRAMiYELER: -------... 
7 "--1 Adet 2000 lirabk == 2.000 lira 

5 " 1000 " = 5.000 " 8 " 500 ., - 4.000 " 16 " 250 " == 4.000 " 60 " 100 " - 6.000 " 95 
" 50 " - 4.750 " 250 ,, 25 ,, ::::& 6.250 ,, - -

-435 32.000 

T. tı Bankasına para )'atırmakla, yalnız para blrlkllrmlt 
olmaz, •ını zamanda tallblnlzl de denemlı olursunuz. 

DRAM KISllI 

20-12438 Sah ıonn 

.qamı sut lo,30 da 

vtNDSORtnl Ermllll mezarlığı meseleslnden dola.. za mahkemeabde dün garip bir vaka 
n komisyoncu sa.bur Sa.minin Patrik. olmue, poliae hakaratt.e bulunan bir 
bne J1e beledlle'arasmda hakemlik et. suçlu ceza yedikten 10nra ildnc1 defa 
mit olması devlet efirasmca adli taki- olarak mahkeme huzurunda da suç if. 
batJ icap eden bir hadise mahiyetin.. !emiştir: 
• gGrWmUftUr. Dördüncll asliye ceza mahkemesinde 

Onun için bu bAdisenb mahiyetini muhakeme olmwı IUQlular tıo kili idi. 
Ltiklk ettik.-!t'~kika,ta v .vi · Ömer, Fethi ve ~llh adlarmı taş~ 
ilji~: ,~~)'.~~~~~--~ ........... 

Belediye kanunu maciblue __.. ,,... ~ 
Jar umumiyetle belediyelere intikal e. I ler, JÜJI& )'WJa eVleri:ıe giderlerken 

$F.N KADINLARI 

E. SADi Tt:K tiyatrosu 
Taksimde (Bu pce) 1 
<SEKIZINCIJ 
Kom•di ' perde rakın 
dil fütYtt1t mllll eser 

Netltr1 
~1:in 

,, 
I • 

6IDe ı.taııbu1 bel.,.. Beyotlu,ıla- IO.._ 'lravpıa batJ•mlflardJr• Gtt • TVR.ul 'l'ttA7'1tOSU 
ld Ermeni mezarhğma da diğer me-1 rUlttl berlAe pollaler gebnft, tıçtıntı Stinatklr Naftt, eeınaı 
Al'.llJdar araaı:ıda vazıyed etmek iste. birden karakola sötU.rmUt; karakolda Sahir blrlePll Mu97 
attttr. l'akat Ermeniler kanunun ken. SaUııin n.tilııde bU)'llk blr kama bulun · var.ntesl. 
dllerlDe filmulll oımadığmı peri silre-. m~. l'etbl De 0mer kara.kolda dur 

1 

DISI HOROZ 
ret bu te§ebbUse karıI gelmietir- Er. mak latemem1eter, polislere kilfilr e. 

3 
Perd• 

m-• ..... ..ı~ tarafmdan belediye aley. derek camlan larmıtlar, nihayet dar. 
21 

BlrlnclkAnun tar. 
QI& ı-- "6& dtlncll wnba ÜfClı Hamloet 

hine açılan dava tızeriııe mahkeme 1 oea mıbkemealu verilmitler • YAee•a ve arkadqlan 
pdriitn hakkı davası oımadığma b.. dlr. llalıkeme cNruema sonUnda. l'et. ----------
rar vermittir. Bu:ıdaıı sonra belediye hl ile Omert 35 er ıUn hapae. Salih! 
Patrik aleyhine dava açarak bir bu- de arhQlluktan bir Ura para cez88J L l•tanbul KadıHo Sallı icra dalrnliulua: 

cut aene kadar kanun ,Jıkftmmm tat. demete mabkbl ebntlt bma t&1! • iLAN 
b1klne mlnl olduğund~ zarar ve zL. maktan •Jl'le& mUddehmlumlllkçe tah 
'8D. tazminat hükmedilmesini iste • klkata lh'flUmeıl1ne bıv vermiftlr. 

13811209 

ndft:b". Mahkeme belediyeııi:zt bu taz • Vaka itte bu:!daD IOBr& vakua gel. .,. SoU.ba Kadık&JGnde Km1toprat 
mln&t davamm haklJ bu1m1JI, muhak&- mil Wl 36 "'1a hapla oeamna çarpılan Tahtak&pril eaddealnde K&rdere 10kalında 
- aedalldacle Bıınenl pattlkhaneldni ömer, br&r okullar obnmu a,aia 28 No. da mlHeveffa Nıılf Sinni kansı 
f1taa1ıa1 wı,..ıııe 180,000 Ura ıu. fırhyarat: Faika ale7hlne Kadık&J Sulh Hukuk ilah. 
mınat wnnefe mahkOm etmi§ttr. BuJl - Beıı pollalere 116vmeadftlm. Bo. kemealnden )'lrml beş liranın mu maMrlfi 
dan sonra Ermeni mezarlığı:ıa mtıte • 111 bofuna hapla cezam yedim. Onun mo'bakeme tahsili bakkuı~t latlhsal eyle
velll olan heyetin belediye aleyhine da. için timdi e8veytm de ""'Mm' hak ~ dili llAnun hf nt 1Cra11ında borçluya ıande. 
ft &G&cab ll>ylemnefe bqlamıeta'· mil olaymıl demlf, mahkeme hum. rllen icra emtlnln meaburenla mahalli mea 

Çünlcü-ASPIRIN senefef; 
denberi her türlü soOukal' 

~ı.nl.lclar1na ve •Orılara kaJ 
tesıre ıaşmaz. bir. ilaç olduOunu 

lsbaf etmtıfir. .-

A S P 1 R 1 N rn · tesirinden 
, 111 

emin olmak için lütfen EB ... markal 
~tna dikkat ediniz. 

lete bu mad& Sa.bur Sami meyda- randa atzma gelen en plls kllftlrlerl k6rda buJunamadalt vald lt'ard8D anlatıl. 
na çıkıDJf, belediyeye mflracaat ederek polfılere •JJP cl5lmıtlttar. mı, ve blttalep Dinen tebUıat lcraaına u
kendlalne hakemlik lallhfyetf verile.. KU'ballr ve polll1er kooufmUf, suçlu rar verllnılt oldulundan tarihi tllıDdan m. 
cek oluna Ermeni mlltevelll heyetiııl gllçlUlde auturahn~. Tabii eugl:ı beren bet sil• içinde bo~lun11n uaulll dal. 
belediye aleyhine dava açmaktan vaz. bakkada lldncl bir zabıt tutularak resinde boro ,Jıakkuıda bir turuda bulun• 

~~~~~~~~~~u~~~~~~~~~~~~~~~-----------~~~---
netloe itttbMI edebilmek lçba belediye. miltlr• le:blfl makamına kaim olmak Gsere 1,1aa o. 
nJn patrikhane aleyhine karar aldılı Duraflll8da rela, ua!&r, mtlddelumu luar. u-ıa-na (V. P. tu7). 
ıso.ooo liralık tumtnat talebinden vu mi. mtl'baflr ve amHn l&hit Olarak --------~-
pçmeelnl. ayni zamanda belediyeye m.. cUııienllecektir-
Ubl edecek olan Erme:ıi mezarbfın • ------------
du btr ~ anıanm da ayrılarak y!. 
De Ermenilere bırakılmasmı pıt k<>f. 
mqtur. 

fatuıbul belediyesi bu talebi kabul 
etinlf. ondan IODI'& Sabur Sami hakem 
lllfatl ne Ermeni mezarlJğr meselesini 
lıa11etoıiltfr: Hakemin karan tl1.erbe 
'ISQedtye Ermeni mezarlıfuıdan bir par 
cumı Ermenilere bıri.kmıt, ayni a . 

.iJPn.anda patrikhane aleyhine aldıf! ylli 
-1men bin lira tazminattan vaz geç • 
JIÜI, Bnlle"Jiler de 1llelal'lıtı belediye. 
ye t.1lJn etm.ıeıercm-. 

Aradan ;ek az bJr zaman gechıce be
tecU,.tn Dmenllere 1nrUtıfr ananın 
J'at'lll bedellll olarak Sabur ~ 
1111:111 w bu araanm &lbml bin lltaya 
aatıı4rlı anlqılnııştır. 

ıar...l-.rlıiı ..ı•• ı.. 

f;& ..... ,... 

Dr Murad Rami Aydın 
?aksim - l'allmhane. Tarlabqı 

caddesi No. 10 Urfa apt. 
Tel: 415&3 

bul beledi,.t patrikhane aleyhine malı 
kemeden yl\z sekten bin llralık bir taz. 
mtnat aran aldıktan IOm'& neden do. 
layı mtıtevellllerln dava açması fhtl. 
malfnde!ı endlfe etmftT Ve niçin bu 
enc!l.,enin 11evld De patrikhaneden alL 
ca~ yUz seksen bin liralık bir tazm.f • 
nattan ~ela ve fazla olarak me. -----·-----.;._-

zarl~ktan yQz yirmi bin liralık bir par. ----·----••-• ça &J'ltyı Ermenilere bırakmağa razı 1111: 
oımut? TE.RZI 

So:!ra B. SabUı' Sami devlet şfttau • 

nm kararmda Jearet edildiği vec;hneı Yavuz Sezen 
memurtnl devletten hangfsfne nilfuz ve 
intisap beJanlle tlserlne b6yle bir hL 1 Parla lüdıD. Erkek l'mıll" Aaa. 
kem vulflll al&bllmle! I .Utrlndta cllplomab. 

Buralarmı ta,tn ve te!bit etmek a:r. Beyoflu • Pal'lllakka'" ut. Tlrlr fQ. 

ea'lr mese!enln resmen tahldktne mnte. ••'°-e•vt•lllt-tnd•e•. ----·-vatkıftn'. l 
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H kuvvet şur bu 
Zaaf umumi, kansızlık, sıraca, kemik 

hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 
-

Çocuklar, gençler, genç kızlar ve büyükler her yaşta istimal edebilir 

inhisarlar U. Müdürlüğünden -
Muhammen B. 

Cinsi . Miktarı Beheri Tutarı 

Lira. K. Lira. K. 

% 7,5 
teminatı 

Lira K. 

Eksiltme 
Saati 

Elektrik motörü 2 Adet 175.- 350.- 26.25 14.-
Elektrik motörü "0,5,, B. K. 
kudretinde 3 Adet 75.- 225 
Elektrik motörü "2,, B. K. 
kudretinde 3 Adet 150.- 450.- 50.62 14.30 

6 675.-

I - İdaremizin tzmlr tUtün fabrikası kıyım makineleri için 2 adet elektrik 
ınotörü ile paket makineleri bandrol kısmı için 3 ve paket kısmı için de 3 
a.det olmak üzere 6 adet elektrik motörü şartnameleri mucibince ayrı ayrı 

pazarlık usulile satın alınacaktır. 

ll - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiş. 
tir. 

m - Eksiltme 13-1-939 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında yazı. 
lı saatlerde Kaba.taşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız fenni teklif ve kataloğ
iarmı tetkik edilmek üzere ihale gtinünden en geç bir hafta evveline kadar in· 
hisarlar umum müdürlUğU tütün fabrikalar şubesine verilmesi ve tekliflerinin 
kabulünü mutazammm vesika almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 gU. 
venıne paralarile birlikte Y.Ukarda adı geçen komisY.ona gelmeler i ilan olunur. 

, . '<8632); 

Ciruıl 

Sert lastik 
Yumuşak şambre l~stiği 
Ebonit 

Militan 

300 Kilo 
300 Kilo 
180 Kilo 

• • '\ 

Muliammen B. --..... 
Beheri Tutan ~,Yl ı :% 7,5 fem!iıa.tı 
Lira K. Lira K. ,"' .. 

2.80 840.-
2.80 840.-
2.80 504.-

2184.- 163.80 

I - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda ci:ıs ve miktarı yazılı ka. 
uçuklar açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatı hiza~armda gösterilmiş· 

tir. 
m - Eksiltme 22-12-938 tarihi ne rastlıyan perşembe gün il saat 14 te 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilece. 

ği gibi nümu:ıeler de görülebilir. 
V - !steklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven. 

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

• (8895) 

c R MüSHil 

---t ,_ . 

~i}.:..
- J.!---
en,, • __ _, __ 

---_______ .,. -. _____ ,.. 
.'".-149 J 
._ ____ -----· 

. YARI N.:..KURACAG·ı ~ iZ '~EVİ : JEMELiDİ \ 

~ ' '"' ~ m ..,.~~-- - · 

lıtanbal 'Asliye 6 net Hııkuk Jfahkeme
slnden: 

938/1413 
Şefika tarafından kocası olup mukadde

ma Falih fskenderpaşa mahallesi Sülüklü 
caddesinde 11 sayılı evde iken halen ika. 
metgahı meçhul Saiahattin aleyhine açılan 
boşanma davasında tahkikat için tayin kı
lınan günde vaki ilana rağmen rnüddealeyh 
isbatı mevcut etmediğinden gıyabında tah
kikatın yapılmasına ve on beş gün müddet. 
le ı;ııy:ıp kararının Hanına ve tahkikatın 

9-2- 939 perşembe saat H de bırakılma
sına karar verHerek tanzim kılınan gıyap 
kararı muhakeme divanhanesine talik kı -
lınmış olmağla keyfiyet tebliğ makamına 
kaim olmak üzere on beş gün müddetle 
ilan olunur. (Y. N. 27730)' 

lstanbul ikinci i cra Dairesinden: 

1 

•llllllllllllllllllllm~~~~lll..... H İÇ B İ R HE D 1 YE ~llllilll-
HA CI BEKiR ŞEKER ve LOKUMU 

kadar makbule geçmez 

ALi MUHiDD 
HACI BEK. 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 11..I 

Devlet Demlryolları ve Liman:arı 
, işl_~t'rn·e_ r.' umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 16000 lira olan 400 metre mikabı kayın kereste 4-1-
1939 çarşamba gür\ü saat 15.30 da ka:_:ıalı zarf usulü ile Ankarada idal'e binası:ıı.. 

Sirkeci Şeyh Geylani mnhallesindc ifa. da satın alınacaktır. 
midiye caddesi Küçiik fsmailpaşa kını al- B . . . ı· ı k kk t · . 
tında 36 Ko. hı dükki'ın<la iken elyevm ika· u ışe gırmek ıstiyenlerin 1200 ~ ra .~ muva a temınat ıle kanunun ta.. 
metgahı meçhul Jiarnlambo Bckcs vo I\:oço yin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gun saat 14,30 a kadar komisyon reis4 
Mavromatidise, liği:ıe vermeleri lazımdır. 

S:ıit Kılıçcıııın .suıtanahmct _ü~iin~ü .sulh Şartnameler parasız olarak Ankara da malzeme dairesinden, Haydarpaşa.. 
hukuk mahkemesıntlen aleylıınızc ıstılısal da teseır· k n· W• d E~kicehir ve ! . d 'd w zal d ~-· 
eylediği 31-5- 038 tarih !l38/831 esas 780 w um ve sev şe ıgın en. " " znıır c 1 are maga arm an wı. 
karar Ko. ilamla alacağı olan 255 liranın gıtılacaktır. (9260) 
maa masarif ve fuiz tediy~i için tchliği ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

muktezi icra emri ikaıııclgfl!ıınızın mcçhu. 
lireti dolayısile tebliğ edilememiş ve merci
ce bir ay müddetle ilfınen tebliğine k:ırnr 
verilmiştir. Yukarıda yazılı borcu ınaa ma· 
sarif ilan tarihinden itibaren bir ay için. ,.Hava 
de ödemeniz, bu müddet içinde borcu öde
mez ve tetkik merciintlcn veya temyiz ve 
yahulla indci muhakeme yolilc ait olduğu 

1939 VILBAŞI 
Kurumu Büyük piyang 

mahkemeden icranın ı;ıcri bır:ıkılmasına dair 
bir karar gctirıncclikçc cebri icra ynpıl:ıcnğı 
ve yine bu miiılclet içinde mal beyanıncl:ı 
buhınm::ınız blllıınmazsanız hapisle tazyik 
olunacağınız gibi hakikate muhalir'heyanda 
bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız 

28 • 1401 No. Ilı icra emriııiıı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzrrc iliin olunur. 

(Y. N. 27728) 

Sahibi: ASIM US 
NE>flriyat Miidiirü RPfi1

' ". '-'evengil 

EKERi 

~tYı~lYılk n~ıraımnyesn 

500.000 Lirad ı r 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000, 20.000, 15.000 
liralık ikranıiY,elerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet mük!fat vardır

Keşide yılbaşı gece•si yapılacaktır. 
Biletler (2.5), (5) ve (10) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden haınen biletinizi alınız. 

tesiri kat'i1 alımı kolay en iyi müshil şekeı-:dir. Bilumum ec· 
zanelerde bulunur. 


