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Sayısı her yerde 3 kuruş 

Macar - Çek hududunda 
taraf arası da çarpışn1a o 

-1 -1 

Şarktaki imar . 
hareketine bir mısal 

Bir Macar zabiti yaralandı, 
~·····AAt"L!ı ..... ..t..tlo4J.~ 

Gençlik • • 
ıçın 

bir asker ö 1dÜrü1 d Ü Ankara, 20 (Telefonla) - Bagvc-
Yazan: ASIM US 

Basvekaletin bir tamimi . 

Er.dncan demiryolunun açılması 
resilesiylo bu ha.valide kısa bir tet· 
k.ik seyahati yapmış ola~ arkadaşlar 
kalplerimize ferah , ·erici haberler 
ietirdllcr: Muhterem İsmet lnönü· 
nün bnşvckil sıfatiyle Şnrk dldyet
lerinl imar etmek üzere ,·aktilc aldı
ğı' kararların tatbik saba.-;ında güzel 
neticeler yermekte olduğunu söyle
clller. O zaman hükünıetin Erzincan 
bın·alisinde alınmasına liizUDl gördü

ğü todbirler şunlardı: 

kalet alakadar vekaletlere gönderdi-

M h d t k t t ği bir tamimde şöyle demektedir: a C a r U U 1 a a 1 ''Yeni kurulan Beden Terbiyesi Ge. 
nel Direktörlüğünün Türk genxliği. 
ni ideal şekilde yetiştirmeğe matuf 

harekete geçti .. ::: ... n_e~ ... ; ... ~i .. ~ ... : ... ~~ .... ~ ... leaıırıır~ .... =,..~ ... a~ ... ;: ... ~n""'l~~ .... i""v:""ı""a.y~ ... : ... :~ 

ı - Bataklıkların kunıtulması. 

2 - Ovanın sulanması. 

Budapeşte, 20 (A.A.) - Macar a
jansı tebliğ ediyor: 

Bu tecavüz hareketi karşısında Ma.. 
car hudut kıtaatı bütün hudut boyu.,_ 
ca asayişi iade etmiştir. 

Halbuki Çek istihbarat dairesi ve 
Bratislava radyosu bu hadiseyi giıya 
Macar çetelerinin ve kıtaatmm Çekos. 
lovakyadaki bir çok köylere karşı taar. 

~~~~~~~~~~~~~--~~~~ 

Ingiliz Başvekilinin, 
Roma ziyareti 

3 - Dağlarda~ o\·aya inen yan de
relerin sel tahribatlJla. nihayet 'eril

mesi. 

Macar - Çek hududunda Çekler ta. 
rafından Macar toprakları ihlal edil -
miştir. Çekoslovakyada kalan Nagys 
zalan mmtakasrnda yapılan nalıiye in. 
tihabatında ekseriyeti Macarların ka. 
zarunası üzcri:ıe Macar halk ile Çek hu_ 
dut muhafızları arasında çarpışmalar 
olmuş ve Çekler hududun hemen üze -
rinden ateş açtıklarında!" hudut ka . 
rakollarmdan bir Macar teğmen ağır 
surette yaralanmış ve bir Macar as -
ker de ölmüştür. 

ruz hareketinde bulunduğu şeklinde Al 1 ·11 F ve it 1 s da işae eylemektedir. Macaristan tarafın. manya, ngı ere, ransa a ya ara ın 

4 - ErzJncnna. 20 kilometre mesa
fede bulunan Girlııvik şeUUcsinuen C· 

lektrik istihsal cdllerck milli ihti· 
yaçlara göre endüstriler kul"ulınası. 

dan yapılan resmi tahkikat derhal is • d · İ •• • k kt d · ı k 
bat etmiştir ki Bratislava radyosunun a emı ecavuz mısa 1 a e 1 ece 
muhakkira!le neşriyatı bethaho:.ne bir 
yalandan ibarettir. 

r; - Umumi llarpte Te istilAlardn s • t e 
nüluswı üçte ikisini kaybetmiş olan usu zd ere e 1 na ye 1 
Erzincan ol"nsma. ınuhaclrler yerleş-

:id;~::::::r~:::~l.~~ fa i ileri faka la o dı 
bild.nden elde edilen neticeye gelin- Yemeni sayesinde efe lJRçı·rnen Arap Murat . 
ce Sl'f'astan Erzuruma doğru yapıl- ::J" 7 

m~kta ola.n dcmiryolu Erzincana bir sıkı bir isticvaptan sonra cinayeti itiraf etti 
sene evvel gelmiştir. 

Diğer ta.raftan Erzincandaki ba
taklıklar ırurutulmağa başlanmıştır. 

Bilhassa bunların en büyük olan Nör
kılh batıı.klığında on dört kilometre 
tulünde, on metre arzında, iki metre 
derinliğinde büyük bir kanal açıl. 
maktadır. Bunun yanındaki rız,·an 
bataklığı kurutulmuştur. Çulha.san 
ve Çermik bata.klıJdarmm Jrunıtul
mMma başlanmak üzeredir. ~~ha 
1k::l yıl evvel kavuçuk sandallarla uze
rinde gezilen Nörkdh bataklığı bu
gün hlç bir kimsenin ayağı çamur 

olmadan gezilir bale ~elmiştir. 

Fırattan açılan su kanalı ovaıun 

dörtte birini Jska edecek şekilde a
meliyata. devam edilmektedir. 

On bin beygir kuvvetinde olan Gir
lAvik şelt\.leslnden alman 300 beygir· 
ilk bir kuvvet ile Erzincan kasabası
nı ve ovasını elektrikle aydnılatına.
ğa, buradaki sanayii idare etmeğe 
kAfi bir enerji istihsali için plAn ha
zırlanmış, Nafıaca tasdik edilmiştir. 
Önümüzdeki baharda ihalesi yapıla-
rak ameliyata girişilecektir. 

Umumi Harpten evvel Erzincl!n 
kasa.basının 40.000, ovMmın ise 110 
bin nüfusu vardı. Şimdi '.kasabanın 

nütnsn :ı 6.000, ovanın nüfusu 60.000 

(Yazısı 10 uncu sayıfada) 

Şehirde ışık söndürme 
. tecrübesi yapılacak 
İstanbul Hava -"..-- ,.,.\ ,.. b ~ 

Kurumu komisyo· ~ ı . 

nu dün vilayette ~ 
vali muavini Hüda- V 
inin başkanlığI al. HM 37 
tında bir toplantı 
yapmıştır. Toplan. 
tıda hava müdafa. 
ası etrafında görü
şülmüştür. 

TORK . 
HAtK MASKESi 

öğrendiğimize gö 
re ileride ikinci bir 
toplantı daha yapı
larak geçen yıl tat. 
bik edildiği gibi zc 
birli gaz tehlikesi. 
ne karşt yine bir 
ışık söndürme de
nemesi yapılacak-

f H~r !ilrfü ttıvhı:ır~hı.ı 9'!tJctın(> lıor~I lio(vr ıfu:r"'<ıQatırıo lrar\ı korumra}. tır. Diğer tara tan r.. , 

zehirli gazlardan korunmak üzere gaz maskelerinin Kızılay satış dep~-su tara. 
fından satışma devam edilmektedir. Maske almak istiycnler doğrudan doğ
ruya buraya başvurmalıdırlar. 

rakt..m.ltlrı ilıerindedir. Buna göre ---------------------------------

Erzincan kasabası He O\'asına en a- G .. u·· Imem' . ""' kl 
şağı 80.000 muhacir yerleştirllebile- o r ış sogu ar 
eek demektir. 

ar~:ıc;:1~~r~::1~0!!~~:::a::~~ Londrada 25 kişi öldü, birçok nehirler dondu 
(Yazısı 10 u.ncuda) 

Günün meselesi: - - - -

Londra, 20 (A..A.) - Romadan Ti. 
mes gazetesine bildirildiğine göre, 
Çemberlayn ve Lord- Halifaks tara. 
fından Romaya yapılacak ziyaretin 

programı üç merasimi ihtiva etmek • 
tedir. Bunlardan birini 1ngiliz devlet 
adamları:ım geldikleri günün akşanu 
V enedik sarayında verilecek olan res. 
ınt bir ziyafet te§kil etmektedir. Er • 
• .!1i gu'OU ö_ğleıl n evvel Ingiliz naf.!l'oe 
ları Vatan mllira'bına bır çelenk ko .. 
yacaklar ve bundan sonra Vatikana g~ 
derek papa tarafı:ıdan kabul edilecek. 
!erdir. Misafirler papalık neroinde 
İngiliz sefirinin vereceği öğle yemeği • 

ne iştirak edeceklerdir. Öğleden sonra. 
!ngiliz ve !talyan nazırları uzun bir 
fikir teatisi:ıde bulunacaklardır. Ak • 
şam misafirler Kont Ciano tarafından 
şereflerine tertip edlı Jcek bir kabul 
resmine iştirak edecekler ve operanın 
gala temsilinde hazır bulunacaklardır. 

Lond.ra, 20 (A.A.) - Romadan DaL 
ly Mail guetesine bildirildiğine göre, 
Çemberla}'!lin ziyareti esnasında Al . 
manya, İtalya, !ngiltere ve Fransa a
rasında ist~rt bir ademi tecavüz itL 
lafı imza edilecektir. İtilaf Ritler ve 

l ngili:: Ba~ı-ekili Çcmberlayn 

Daladier'nin tetkikine arzedilmek Uze 
re prensip it ibarile hazırlanmıştır. 

Bu gazetenin muhabiri, bu ziyaret 
esnasında. İtalya ile Fransa ve Alma.:ı:.. 
ya ile İngiltere arasındaki bütün me. 
selelerin müzakere edileceğini tahmin 
eylemektedir . 

Rusya - Japonya 
gerginliği artıyor 
Tokyo, 20 (A.A.) - Japon efkArıu

mumlyesl, Siblrya sahlllerlndekl ba
lık avı meselesi hakkında Japon -
SoYyet anlaşmazlığının yeni Çenkuf
neg 1şlne yani lkl memleketi yeni bir 
kuvvet denemesine istihale edip et
mlyeceğlni soruşturmaktadır. 

Japonyanın Moskova maslahatgil
za.rının 13 k!nunuevvelde anlaşma

nıı tecdidi hakkındaki Japon teklifi
nin kabultl için Moskovaya verdiği 
bir haftalık mUddet, bugUn bitmek
tedir. SaUhiyettar Japon menablln
den ~ğrenlldiğlne göre bu eabah Ja
ponyanın Moskova bUyUk elçisi To
goya telgrafla talimat gönderilmlş 

ve Japon tekli flerinin r ed di t ak di rin
de tahaddus edecek neticelerden me

(Somı: Sa. S, Sii. 3), 

Kont Ciano 
Macar BRşvekili 

ile görüştü 
Temaslar müdafaa havzasının 

mevkiini kuvvetlendirmak 
için mi ? 

ettiği on bin beygirlik kuvvetin e
heınmlycti gözönüne getirilir ve bu 
kuvvetten şimdilik üç yüz beygirlik 
bir enerji paı~a.sT almakla bütün ma
halli lhtlyn.çların tatnıln eclilebilece
l':t düşünüliirse geriye kalan büyük 
ku-rıetln istikbalde memJcket için 
nasıl paha biçilmez bir kıymet teşkil 
etttı:,'1 kolayca ımltlşılır. 

Cumhuriyetin feyizli eli ile Garp
tan Şarka doğru iki koldan Heı·leyen 
rayların geçtiğ-l yerlerde nıllli hayat 
bundan sonra. her sene yeni yeni in
klşafl&r göstcrecektır. 

3 aylık maaş alan dullar 
Yoklama muamelesinin bugünkü şeklinden feryat ediyorlar 

Anketi y8pan · Suat Derviş 
(Y aar.n 9 wıcwüı) Kont Cimt-0 (Yazısı 8 lnclaez 
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Edebi bahrs!er: 

Firdevsi'nin kızı 
Sultan Mahmudun kendisine gönderdiği 60 

bin altını niçin reddetmişti ? 

Hitler'in kitabı 
400 günlük bir hapsin ilham 

ettiği fikirler 
.ltomıu ve doat Iranda çıkan 

Fransızça "Tahran gazetesi,. n
de İran §iirinde kadın: FirdevsL 
de kadın mevzuu,, ba§lığı ahın
da güzel bir tetkik yazısı neı. 
redilmııtir. S. BehiW?l isminde. 
ki muharririn bu yazısını sütun
larımıza ı~çiriyoruz ı 

fran zaf-er ve vatanperverliğinin tim
sali "Şahname,, ad.ndaki eseri ile ebe
dileımit olan bu büyük şairin kadına 
karp çok hürmeti vardı. Bazı Sufi §llir 
ve muharrirlerin aksine olarak Firdev. 
al kadından ancak evin muhafız per!si 
ve aile saadetinin imili geklinde bahse. 
der. 

Eserlerinde daima iyi bir zevcenin 
methi vardır: 

"insana güzel bir kadın kadar hiç bir 
ıey neşe veremez. Zira kadın insanın 
acılarını dindirir. Bir kadın genç bir 
erkeğin ihtiraslarını teskin eder. Onu 
Allaha inandırır, her iyi ~ey için erke
lin kılavuzudur. Eğer kadın safsa voe 
akıllı ise birçok cihetlerden bir hazine 
gibidir. Hele uzun boylu olursa, topuk· 
lanna kadar diigen, bukle bukle siyah 
taçlan varsa, zeki, akıllı, ihtiyath ve 
namuslu ise, konuımaaı gtlzel, aeü tat. 
Jı oturaa ... ., · 

Görillliyor ki Firdevat yalnu kadını 
tevmekle kalmıyor, ayni zamanda onun 
hakkında iyi bir anlayrp vardır. 

Firdevs! fiirlerinin daha birçok yer· 
lerinde, erkeğe teselli ve nasihat ve• 
ren kadının uflıtmı ve kudaiyetini te
rennllm eder. 

ihtimal 1d Firdevıtnln gençliği, difer 
birçok büyük adamlarda olduğu gibi, 
dlirilat ıeçmiıtir. Zira. Firdeval fena 
abliklı erkekleri tiddetle tenkit eder ı 

''Gözlerinin feri kalmıyacak, yanak. 
lan tolatak, yQcudtı "yuıflayacak, çeb. 
reli kaıvacak. •• Dik gövdeai daha genç 
illinde ild büklilm olacak. .. Ve btitiln 
felüetler ona kadın yOrinden ıele· 
cek. .. Genç bir adamın, kuvvetlerini ço
cuklan uğrunda aarfetmeal lbımdır.,. 

Pirdevd 25 yaıma gelirken bir çocuk 
baba11 olmuı, bu oğlunun aınmu onu 
ihtiyari ğında çok büyük acılara sD.rük. 
lemittir• 

Şairin, llk çocuğundan aı ıonra bir 
de kızı dUnyaya gelmi~tir. Ihtimal ki 
bu kız, o devrin en mesut kızı olmuı-

tur. Çünkü babası töyle yuar: 
"insanın iyi ve sevdiği çocuğu oldu 

mu, erkekmit, knmıı, hi!i ehemmiyeti 
yoktur.,, 

Aruzl, Firdevıtinln bayatı hakkında 
eserinde ı<Syte diyor: 

"Şahname'yi yazmaktaki maksadı la
nna, diğer bin;ok mallarla beraber, iyi 
bir çeyu hazırlamaktı.,, 

Fakat, maalesei, Firdevainin kızı ta
lihsizmiı. Sultan Mahmut vadettiği 60 
bin altını gönderditi zaman Firdevsinin 
kızı Gaznevi hükümdannın ?;air hakkın. 
daki hareketinden kendisini tahkir edil
mit addederek parayı reddetmişti. 

Firdevst eserinin diğer bir yerinde 
kadına karşı olan hürmetini üade eder. 
Hüsre··'le Afrasyab'ın muharebesi es. 
nasında Afrasyab, kadınlarının bulun
duğu çadırı da bırakarak kaçar. O za
man Hüsrev bu kadınlara kar~r çek ~y 
ğı gösterir ve onlan himaye eder. Or. 
duıundan tecrübeli ve cesur olarak ta· 
nınmıı asil kimseleri toplar ve onlara 
töyle der: 

"Vllcutlarınıa aıhhat: kalpleriniz ne. 
ıe dolsun. Afrasyab'ın sarayındaki bu 
1ervetin muhafuaaı vazifesini sizlere 
veriyorum. Afrasyab'ın talihi fena git
mittir. Bunlan müdafaa için elinden 
geleni yapacabınız. Gölryil%ünde1d gli
nq bile Afruyab'm aaraymdan içeri 
girmiyecektir. Bu ylizU örtülü kadın. 
!ardan hiç birinin sokakta sesini itit
mek istemem...,. 

Hayatlarım tehlikede gören kadınla. 
nn yalva:Iflamu dinlec:ı:Jrten sonra 
Hüsrev saraya dönmelerini söyler: 

''Xorkmaym: size fena sözler aöyll
yecek olanlara kanmayın. Benden dola
yı içinize hiç bir korku düşmesin. Ben 
alçak bir zalim de~Iim. Jüm.cıe ıı.i2e fe. 
nalık yapmaya ceearet edemc:z. Büyle 
bir ıeye teıebbOs edecek olanın ömrU 
pek k aa ıilrecektir. Gidin sarayınızda, 
YilcudUnlizO ve ruhunusu Allaha bu· 
rederek rahat rahat oturun.,. 

Yan tarihi, yan efaanev1 bir destan 
olan bu eserinde Firdevsi tranlılarm tl 
eakidenbcri kadınlara kartı bealed.ikle. 
ri hürmeti ifade etmiştir. Bu his bugün 
de bakidir ve kadın buglin tran cemiye
tinde büyük bir mevki işgal etmekte-
dir. - Ş.Beınham. 

Milletlerin siyasi tarihi bir çok bü., yabilmeniz için almancıı öğreniniz.) ı 
yük adamlar kaydetmiştır. Hiç bir Bir kaç ay evvel vuku bulan bu ha
devlet yoktur, ki mill birer servet o.. dise yerli ve demokrat gazeteleri hayli 
lan kendi büytiklerile övü.:ımemiş "ı. sinirlendirmişti. 

sun. Geçen sene Avusturya Başvekili 

Mesel~ Fra.nsa.nm Napolyonu, Val. Şuş:ıing bir seyahatinde Gratz hava. 
dek Rusosu, Ga.mberl, Jan JöresL Al. !isinde köylülere bir nutuk söylerken 
manyanın Vilhelm L, Bismark, Ştrez. anşlusun zaralarmdan ve Avusturya 
man, ve Bitleri. lngilterenin Krolll- devletin~ müstakilen ida.mei hayat e.. 
vel, Kraliçe Viktorya ve Di.zraell •• Rus debileceğinden bahsetmiş, o eıınada ih
ya.:ım Büyük Petro, imparatoriçe Bü. tlyar bir köylü ayağa kalkmış ve Şug. 
yük Katerina, Lenin ve Stalinl. ltal. ning'e: 
yanın: Garibaldi, MussoliL.isi.- AmerL ••tyt söylilyorsu:ıuz ama, "MUcade
kanı:ı Monroe Vilson ve Ruzvelti gibi.. lem,, kitabı varken buna imkan yok • 

Biz burada Hitlerin Almanlık tari. tur. Hitler istemese bile a.nşlus ola _ 
hinde oynamakta olduğu siyasi rolii:ı caktrr. Çünkü ''Mücadelem,, kitabı Lu 
Avrupa haritasında yaptığı de~lşik • ideali aşılamıştır . ., diyerek orada bulu. 
likler yUzünden milletler tarihine na _ nan köylülerin fikirlerini çelmcğe mu. 
sıl mal olacağım kaydederken, hadi. vafak olmuştu. 
selerin tesadüflere tabi olabilece~ini CenuLi Afrikadaki Kapta Alman ko 
de tebarüz ettirmeğe çalı;;acağız. Hıt- lonisi "Mücadelem,, kitabının kapla
lcrin yazdığı "Mücadelem,, adlı kita. rını altı:ı yaldızla yaldızlıyarak para . 
bı Avrupa semasında değişiklikler yaP, sız dağıtmaktadır. Cenubi Afrika çok 
tı. Avusturya ortadan kalktı, Çekos • zengin altm madenlerine sahip olan 
lovakya taksim edildi. Fakat, Hitle • bir yerdir. Burada yaşıyan zengin Al. 
ri:ı Aluıanyadan kovduğu meşhur a.. mantar, Hitlerin altıncı yıl mUna.sebe. 
lim Aynştayn. kitabında yazdığı 6 i. tile ''Mücadelem,. kltabı:ıı ince aıtm 
bi "şayet 1923 senesi t.eşrinisani a • yapraklar üzerine tabettirerek hediye 
ymda Hitleristlerin Milnhende girl§tlk etmeğe karar vermiş ve hazırlığa geç. 
lerl isyan hareketi muvaffak olsaydı, mişlerdir. Alman soyundan bir profe
bugUnkU Almanya, sakin sulh sever. sör, Sa.:ıfransiskoda yqadığı halde ''MU 
demokrasi ile idare olunur, blr cwn. cadelem,, kitabının muhafaza edilebil 
burlyet olup kalacakb.,, Aynştayn mesi için husus! bir şişe imalini dUşlln. 
Almanyadan kovulup ta Amerika.ya mUştilr. Mücadelem kitabı ile Hftlerin 
giderken Pariste bir otelde ıunlan söy. resmi bu şişen.in içine yerl~tirildik • 
lemişti: te=ı sonra, bomba, 7.ehirll gaz, sel, v~ 

"Evet. Milnhende yapılan Bitler Is::a 
nı muvaffak olsaydı, bunun iki neti. 
cesi olacaktı: 1923 senesinde kurula_ 
cak bir Hitler Cumhuriyet! müsellah 
bir Avrupa ortasında muvaffak ola _ 
madan bir kaç ay lçi:ıde yıkılıp gide. 
cek ve bu sls~m, bu rejim bir daha 
avdet etmemek Uzere ortadan kalka • 
"' .. ı..w. ı.ı ..... .,._. --,,..ıb.o.alı -o-.:. . 
ptan KUnhendeld muvaffakıyetsizlik 
terdir. Ç'ılnkU Bitler tevkif edilmiye.. 
cek, hapiste geçirdiği aylar zarfında da 
"MUcadelem,. kitabını yazmıyacaktı. 
Fakat hldiseler o şekilde cereyan et. 
ti, ki 'MUcadelem,, kitabı biltlln Usan 
lara tercil.me edildi ve Bitler bu kitap 
hasılatmda.:ı dilnyan:n en zer.~in adam 
lan arasına katıştı. Avustralyanın Sid 
ney eehrtnin bir mektep duvarlarına 

bugiln şu flln y?.pıştınlmq: 

her tilrlil tecavUz!erden kitabı koru _ 
mak mümkün ol:ıbilecektir. Şayet bir 
umwru harp çıkıp ta dünya medeniye. 
tini ortadan kaldıracak bile olsa bu şi
şe içindeki Hitlerin kitabı yine mah • 
f uz kalacaktır. Son zaınanlarda Ame. 
rikada bu türlü düşilncelerle dünya bat 
tıkan s~""ra muhafaza edilmesi iste . 
:ıen ~JllO,.ı-- l._.,.JınmA gaı:41,p,ri .a,..,.19 
yor. Bu suretle Iara.za ıtı;J5 senesmae 
bir harp çıkacak ve medeniyet ma~
vedilecek olursa sağ kalabilecek olan 
ların bugUnkU medeniyet izlerini kay. 
betmemeleri için tedbirler almıyor. 
NASYONAL SOSYALİZMİN MUKAD 

DES KlT ABI NASIL Y AZTT..DI? 
Münhen ihtili.U akamete ugrayınca 

Hitler ve arkada..,lan 1923 senesi on 
bir teşri:ıisanisindc hapsedildiler. 1924 
senesinde mart ayı zarf mda bir ay sU. 
ren bir muhakemeden sonra Bitler beş 

("M"ii.cadelenı kitabının aslını oku. seneye mahkO.m edilerek Landsberg 
------------------------------------------- kalesine sllrllldil. Ay!li sene i~inde ce. 

l·şaretler • za.sınm bir kısmı affedilerek 400 güne 
• lndirile~ Hltler bu kadar mUddet ha. 

Ekonomi ve Diploması 
piste kaldıktan sonra serbest bıruıl
dı. 

Landsberg kalesinde sakin ve battı 
müsterih bir hayat geçiren Hitlerln 
bulundu~ oda (b6cre) bugün bir zt. 
yaretgruı ve hatta bir mtl7.e haline ko. 
nulmuştur. Temiz ve aydınlık olan oda. 
da Hltler güzel yemekler yemiş ve hiç 
bir tahkire uğramamıştır. istediği ka. 
dar ziyaretçi kabul edebilmiş ve glS • 
rUşmUştUr. İşte bu gilnterde Hltlerf.ı 
aklma "Mücadelem,, kitabım yazmak 
gelmiştir. Eğer Hitler dışanda kal • 
saydı parti mücadelesi ve bir çok hL 
diselerin mUmanaati ytızUnden bu ki • 
tabı belki yazamıyacaktt. 

Hariciye Vekili ŞükrO Saraçoğla kuvvetli bir dtp.. 
lomasinin, kuvvetli bir ekonomik bUnyeye :ıu:l bağ!! 
olduğunu bir konferansmda izah etti. Muhterem Ve. 
.klli:ı anlattığı hakikatin teksif edilmiş bir beşer ta. 
rihlni ihtiva etmektedir, Öyle hldlseler vardır ki. 

1.llzde yüz hakikattir. akat insanlar zam an zaman 
onu lnkA.r ederler; unutul'lar. Fakat ne zaman hL 
dlse derileriııe temas eder, bfr iğnenin bedene ba. 
t.llL vtlcudil:ı bir kısmmm yanışı gibi kuvvetli intl. 
balar husule getirirse hakikat yalnız idrakle kal· 
maz, hlssolunur. Kısacası yaşanır. Bizim XIX un. 
eu asır diplomasi tarihimiz milletçe mUphem bir ld.. 
rakln ifadesi değil başta.nbaşa yq&nmif bir haki. 
katin ta kendisidir. 

XIX uncu asır Osmanlı dlplomaaisl aczl:ı, kud
retsizliğin şaheserini balketml.ştlr. Belki de bu diplo. 
matlar kendilerini şartlan içinde mazur görecek ae. 
bepleri de sayabflirler. Hattı bunu muvaffakıyet ad. 
dedecek işaretler de bulunabilir. 

Fakat buna seslnl dblettiren, mllstakll bir eekitde 
clavaamı anlatan, bir kuvvet olarak fikir sahi bl olan 
bir diplomasi dememize lnıkln yoktur. Bu diploma. 
8l biç bir zaman milU olamamıştır. Çilnkll. onun lstL 
ut ettiği bir tek milli istinat noktası yoktu. Temsil 
eWğt hakikati menfaatleri:ı Ustüne vakıa "'Tama.. 
miyetl mtllkiye,. adlı bir yafta aSJlmqtı. 

Bu yaftanın altında mtıdafaa edilen menfaatler ya
bancı ekonomik teşekktlller, nlzamfar, istismar ee.. 
killeri ldl 

Bankalar. ticaret mfteaelelerl, eehlr teslsab, nak. 

Yazan: Sadri Ertem , 

!iye işleri, istihsal ve istihlMt tesisatı ıamaıı zaman 
Oama.ıh diplomasisinin elinde birer koz halini alı. 
yordu, lcabmda bunlan devlet bir imtiyaz, blzı, atiye 
ıeklinde diplomasi bakımdan tezahUrat temini için 
yabancılara terkeder. Yahut ta yabancılara verilmiş 
imtiyazların nUfuzu altmda devlet için çok mühim si. 
ya.si kararlar veriı'di. 

Nitekim zayıf Osmanlı devleti ke:ıdisinl bUyllk 
sermayeye istismar sahası yaparak dUşmanlarmdan 
kurtulmak istemişti. Bunun için neler, M kötü şart. 
lan kabule mecbur olmuştu. Osmanlı imparatorluğu. 
ııun uzun zaman Boğazlar siyaseti, Çarlık Rusyası 
ve Garbi Avrupa devletleri ile slyast mfu:asebeti hep 
bu zaviyede:& tetkik edilmişti. Bu vaziyetin neticesi 
gayet tabii olarak mUstakil siyaset yapamamaktı. 
Nitekim Tanzimat \'e ondan sonraki devirlerde Os.. 
ma.nlı ricali filan ve falan devlet taraftarlığı ile ken. 
dilerini tanırtırlardı. Mllstakfl siyaset yapamıyan bir 
devlet aciz ve sefalet lçlnde tarihlıl en hazi:ı lev
halarını yapardı. 

Böylece kudretten mahrum bir devletin sadrazam.. 
lan çok defa valileri hattl mutasarrıfları tayin ic;ln 
evvela bir takım sefirlerden mütalea almak mecbu.. 
riyetinde kalırlardı. 

Halbuki muasır milletlerin mllstaldl harici politl. 
kalan müstakil ekonomilerinin temellerbe ve bu 
ekonomik temellere dayanan milli silah kuvveti:.ıa 

istinat eder. 
Müstakil ekonomik faaliyete dayanmıyan bir dip.. 

lomasi sa.dece bir mankendir. 

Landsb(rg hapisanesinde o zaman 
kırka yakm siyasi milcrlm bulunuyor. 
du. Bunlar arasında 1936 se:ıesinde 
idam edilen Haynes ile Krebel. doktor 
Veber vardı. Bilhassa c;ok mUnevver 
ve Hitlerin tamştığı andan itibaren çok 
hoşuna giden genç bir adam vardı. ki 
bu adam nasyonal sosyalizmb doğu • 
şunda en bUyllk lmilerden birisi ol • 
mll§ ve "MUcadelem,, kitabının yazıl. 
masma manen yardzm etmiştir. Bu mü 
nevver zat Rudolf Hes'tir, 

Milnhen Universitesi meı:1hur askeri 
coğ'raf ya mU~hassıaı Kar Ha.:ısho. 
fer'ln talebe ve aetstanı olan Rudolf 
Hes, Hitlerle arkadaşlığını llerletmiı, 
dilşUnce ve ideallerini Bitlere nakle 
başla111ıştır. Alman prof eaörll btlytık 
bir Alman dllnya imparatorluk proje. 
si Uzerinde kafa yormuş ve bu projesi
ni bilttln talebe erine kabul ettirmiş. 
tir. ki ••nra.,g Nah Osten., diye ı y. 
lenen bu mu zzarn projeye göre AL 

( LhMlrrıa ıo 11C1& aoy/adaJ 

GONON 
AKİSLERİ 

• 

irade 
kumbarası 

1 939 sonesinde kaç para blrlk.. 
tJrmek nı,.etlndeslııiz? Gele.. 

cek :yılın bu günlerine gelerek tasar. 
rut he8abanızı J'Ok.ladığ'lnız zaman 
her birlııb.in kendi kazancına göre 
fazla.dan bir kaç kuruş, beş on Ura, 

1 

bir kaç yüz ''sırtı sa,ttı .. D.L'I bulu.na. 
bilecek Dil? 

"Su-tı san., lar da, bugilnkft .. on 
liralık." lara beynelavanı verilen ı.. l 
adwillr; ou mübarek cevheri bir ara. 
da temsil eden gıcır gıcır neısn~nin , 
tıamur gibi ~n ve parlak sırtıw ok. 
şamaktan alınm.ış bir Hb&m,. 

• • • 
Para biriktirmek için kumbara u.. 

8Ulü.nü tavst7e eden edene... 1''.u.at 
kumbaralar ber halde zekAm•za ko. 
la1lıkla teetllm oluvel"ea., dibi çıkan, 
lhti)'aç ve bırsuıusla harekete ael· 
mJ.ş bir eıavletJn eıavurduğu çekiç. .ke. 
ater ve balta hücumlarına sötila açaa 
clnsden olmamalı_ l' a bam oıWI 
bankalarunuuı icat eıtitJ neviden 
"'bile geçmez .. kumbaralan alıp. fi. 
çer beşer ODl·ağazlara doldlll'&l'&k k.a.. 
rınca kararınca bir kaç kW'Uf bir ~a. 
na ko)'abllmeUytz. .. 

Yahut ta bunların hepsine tq er. 
kartacak derecede muhkem. &)'artıl. 
mak bilmez bil' "irade .kumbaı·awu,, 

o•m••ı 
En sağlamı budur. 

Sis ••• 
Dün öğle fi.stil lstanb11111 bir 8la 

kapladı ••• Bütün ba)'ata hem p7ul1 

bem de tabll sisler lçlade pçen 1'oD. 
d.ra. 7aaında baltetalıal 

Köprüden geçlJOrdWD. Ort.ahk pss 
gözü görmü7orda. Bir aralık l'eal. 
cami istikametine baktım. 1ı~1111übba. 
nallah ••• o dahi kapanmış. içime bJıl 
korku geldi ve kendi k.endlmeı 

- Olur tef değil, dedim. 819 fD 
YenfoamUn bütün Anat lbttıamıaı 
gözönilne ko7mak lçlD etrafındaki. 
sun'1 stalerl vargiicilmüsle badlruae&e 
çahtırken, flıwll tabiat mı örtaeie 
bAŞlı7orl? .. 

• • • 
Bereket Yersin bir mflc1det IOllN 

Venlcaınl. bir öğle u7k1111undan •1._ 
nan 7aşı bellisiz bir kadın gibi JA. 
vaı, 7avaı, kolları. başı omuzlan ile 
gerine gerine me7dana çıktJ. 
İçim de onunla blrllk.t.e açılcll. 

• • • 
Bir dua inceliği 
lı;tanbulda, 80k&k aralarm<1an btr. 

denblre ka~ınıza tıkan tek tük dL 
lencllerden bazılannın, bassaıd7etlnl. 
zl tahrik Jc;ln raptıklan duada. beL 
k1 bir fevkalAdellk görıntt1onunu. 

Ben de şimdi7e kadar ö7le7dl.m. 

• • • 
Fakat dftn. pnıbaşmıdan sece• 

btr kör ve bir çolak; beklecllll para. 
yı istedikten eoara ne dedi bWfOI' 
mwıunm? 

- Allah işini rastgettntnl 
Bunda bir fevkalAdelik ıok dell1 

ml? •• 

Btras daha blak Yerdim.' ileler: 
- Allah ••• rutget.lnlD, dlJ'OI'. 

maf. 

Yaşb 7olca De karfılattddan u. 
man: 

-Allah işini l'a8f,gettnlnf 
Gençleri bulunca: 

- Allah ~ne rastgetfnf11. 
Ben, blrlnd dUAJI daha elnen 1'11. 

luıonam. 



1-KORUN 21 BIRINCIKANUN 1131 

'iiıderiıı JU?Şinden. 
Görüp düşündükçe: 

~~......_. --.-. .... 

Bir nokta 
'Etrüsk vapurunun esasında 

fl 3 mil olan süratinin Alman~ 
yadan geldikten sonra birkaç 
&eler yapar yapmaz 7 mile 
'düşmesi her tarafta hayret ve 

Zelzeleler karşısında 
\ 

'teessürle karşılanmıştı. Va
purun bozuk görülen ıskara
ları lstinyede değiştirilince 
•Ürat tekrar 12 mile kadar 
yükselmiş. Bunu memnuni-
yetle kaydedelim. 

Gene l1b'1ll'Stı7. 7."1zC'lc hnhcrlcrf gelfyor."Jiem tam knrn klşm için· 
de. Sanki toıH'nk da, <'anlı imi~ gibi, soğnklaı· kcskinlc7incc, titre) Ol'. 

Kaç yıldır, buna dikkat ederim .• \çık hn\'ada, harman ) erlerinde, yıl
dız kakmalı gökler altımla yatılabilecek yaz giinlerinılc zelzele blmaz 
ela, ortalık kaı·la (il'tiiliincc, derder ılonuıwa, hu musibete uğrarız. 

Tierckct \·ersin, tclgı•aflarda nüfusça kayıp olmndığmı okuduk. 
l\lnl, canın yongası da olsa, gene ycrino konabilecek bir ~cy<lir. Ülii
me benzemez. l\lal. yeniden elde edilebilir, para, tekrar kazanılabilir. 

Fakat ölüme çare yoktur. Onun en fena tarafı insanda a' unarnk hi2 
bir şey bıraknınması, ümitleri de birlikte i.>hliirıncsillir. 

Ji:ırşchirde, bugün belki aç , .e çıplak yurtdaşlar nr. Şüphe etmi
yorum, ki <lc\'lctin ku\'vetli , .e kurtarıcı eli şimfüılen onlara uzanmış, 

ilk yardım k<'l'\ anı, o bunalmış knrdeı;;lcrin '),n·duna ko.nıımştur. Ya· 
ı·ın ''J(ızılny" 111 mübarek hayı·ağı <lıı orada dalgalanacak. 

Bu türlü felaketler, birl'r imtiha.mlır. Çok kere, yurtdaşların biri· 
birlerine karşı bağlıhklnrnu giistercn birer \'esile olurlar. Bnzan oka-

Yazan : Hakkı Süha Gezgirı 

clar güzel ncti<'eler verirler, ki insanın hemen hemen felakcUn bayırlı 
bir şey olılu~ıınn bile inanncağı gelir. 

Tiir şair, n<lil le söyliyelim, Tevfik :Fikret, buna fıhenkli bir şekil 

de \·ererek: 
''Ilaznn fı•Hlkctin ele olurmuş hayırlısı!" 
Dcmi7ti. l•'cı·tlcı·J nrnsmda nılı , .c gönül birllğl, dcdnn akordu 

olan milletlı•r, zclzelcl i, miisibeti, her türlii fchlkcti C('Sur bir karşıla
ıuşla önler. Un birli6rin ne ·yaman bir kıymet ol<ltti;,"lmıı kazalar, ıstırap
lar belirtir. 

Hepimiz, bu karde~lerin ıstıralmıclan kendi payımıza (lüşeni alır· 
sak, hem l>iz, bu ıstırabı zevk olncak kadar mini rninileştirmiş, hem 
Kırşel ·rıı kardeşlerimizin yüzlerini gülclürnıiiş olunız. 

Azı:;m ve şuursuz tııbiatc üstiinliiğiin yolu, işte hu sevgi \'e feda
kdrlık sn·tlarm<lnn gcı;cr. Biri, bc:;;i ezen fclftkct ni;ırlığı, milyonlara 
bölününce Wçc iner. Atalnrmıız, ''birliğe gelen beli\, düğün bayram!" 

dcınl~ler. 

Bununla beraber hadisede 
gene dikkate alınacak bir ci
het var: Vapurun Almanya
da tıslim edilerek memle_~e
timize gelmesinden bugun~ 
'kadar ancak birkaç ay geçtı. 
Bu kadar kUJa bir zaman zar
lında ıskaraların bozulması 
akla sığar bir şey değildir. o 
halde acaba ıskaralar vapu
run teslim edildiği zamanda 
'ela bozuk muydu? Yok böy
le değil de gerçekten öyle kı
sa bir zaman zarfında ıska
r.alar bozulmuş ise bunun ~n; 
ltışılamayan sebebi nedır · 
ôyle sanıyoruz ki bu n.oktayı 
derinleştirmek gerektır. 

Harpte kadınların rolü Etrüsk vapuru 
Sür'ati Tekrar 12 Mile Çıktı 

Kadınların harp saflarına katılması 

ve harbetmesi fikri, bize delışetli bir fi. 
kir olarak geliyor. 

HASAN KUMÇAYI 

En cesur milletler bile, kadınları ve 
çocukları insiyaki olarak .daima emin 
mevkide tutmak istemişlerdir. Bir va
pur batarken, evvela onlar tahlisiye ka 
yıklarına konulur. Bir ev yanarken, ön. 
cc onlar kurtarılır. En affedilmez sebep 
lerle kışkırtılmış bir erkek, bir kadına 
tokat atacak olursa, değersiz ve korkak 
telakki edilir. 

Mübadiller ve Gayrı
mübadiller meselesi 

Şimdiye Kadar Ne Gibi 
Safhalardan Geçti 

Gayrimübadil. mübadil muhacir ve 
-n•reyt! cı.ı.1.o ~- _ .. , _,""'1">.,..; 

nin tefsiri Meclisin son içtimamda ha. 

raretli münakaşalara yol açtı. 

Bu hususa ile haberler iki gündür 
aehrimizdeki gayrimübadiller arasında 
da. büyiik bir aliika ile karşılandı ve 

merakla takibe başlandı. Tefsiri iste • 
cıen 9 uncu madde gayrimenkul ev -
rakın tapuya raptma dair olan 1331 sa 

yılı kanuna aittir. Bu madde mevzuu 
bahsolan beş senelik müddetin umu.. 

nıt kanunların bahşettiği her türlü ta. 
kip ve dava hakkmm iskat eden bir mü 

ruru pma::ı müddeti mi, yoksa tasdik 
muamelelerinden matlup sürati temin 
etmek üzere umumi hükümler hari -

cinde istisnat olarak bazı muamelele
rin yapılmasına cevaz veren bir sal8.hi
yet müddeti mi olduğunu tayinden i .. 
baretti. 

Dahiliye, Sıhhat ve lçtimat Muave. 
net encümenleri ile Maliye e:ıcümenleri 
birinci şıkka, bütçe encümeni ise ikin
ci mütaleaya taraftar görillımüştilr. 

Her iki şekli ayn müdafaa eden say • 
lavlar bu yüzden mü:ıakaşa etmişler. 
dir. 

Münakaşalar sonunda verilen tefsir 

taleplerinin bir kere de adliye encüme
nince tekikine karar verilmiştir. 

Encümence bu j~ tetkik edildikten 
sonra vaziyet i::ıkişaf edecektir. Mese
lenin bidayeti:ıdenberi geçirdiği saf • 
halan Kurun yarından itibaren okuyu 
cularma bildirecek ve bu mühim işin 
bilinmiyen bir çok kısımlarını ayda. 
latacaktır. 

-·no--

Balık Bolluğu Devam 
Ediyor 

Bir kaç gündenberi limanımızda gö. 

rUlen balık bolluğunun dün bilhassa 
arttığı görülmüştür. 

K6prll civarında yüzlerce balıkçı kayığı 

toplanmış bulunuyordu. Balık o kadar 

boldu ki kayıkçılar, ellerinde olta, ağ. 

I.,roan maada kepçe ve sepetlerle de 

En yüksek ırkların en derin telakki· 
leri, kadınların şiddetten kcrunması 

yolundadır. Onlan müdafaa için giriş· 
tikleri vazifenin ıtek kutsiyetine inanır. 
lar. Onların selameti jçin hayatlarım 

feda ederler. 
A .., t ••t • ~ • :s; .1. ... t .oıı'l ıı.1\.lUl & t.:,) t_..'!11• 

dmlann, erketıc'Mrle :til'ftYlna ôl8fd re 
perlerde- harbetmeai fikrine inanamı• 
yor. 

Harbiumumi kadınları sipere kadar 
getirememişti. Fakat ayni kadınlar o 
zamanlarda diğer birçok sahalarda fa· 
aliyet gösterdiler. 

Otomobil, kamyon, hastata arabası 
idare ettiler. Ve bunlarla hemen hemen 
harp hattına kadar gidebiliyorlardı. Hat 
Harp gerisinde yara sardılar, daireler. 
de erkeklerin boş bıraktığı yerlerde ça
lıştılar. Bunların hepsinin fevkinde o. 
la.rak erkeklerinin düşmanı öldürmek 
için kullandığı ailahlan imal eden fab .. 
ri'kalarda çalıştılar. 

Manevi teşriki mesaiye gelince, mu .. 
harip memleketlerin bütün kadınlan 
erkekleriyle kalben el ele vermiş vazi. 
yetteydi. 

• • • 
Harbiumumide kadınlar mecburi ola 

rak sanay.i müesseselerine sevkedilmiş 
değildi. Onlar, kendi arzulariyle tehli· 
keye atıldılar ve hephane fabrikaların. 
,da çahşmağa başladılar. onların mülki 
vazifelere girişlerinde yüksek ücretler 
amil olmuş bulunabilir. Fakat daha zi
yade vatanperverlik hisleriyledir ki ek· 
serisi mahfuz evlerini bırakıp hayata a. 
tıhnışlardır. 

Yeniden bir harp çıkarsa, hük\lmet
lerin vazifesi kadınlan çalıştırmağa mec 
bur etmek şöyle dursun, onların erkek. 
Jerle teşrikimesaisinin derecesini tayin 
etmek olacaktır ki, bundan birçok me
seleler. başgösterecektir. 

• • • 
Gelecek bir harpte, mücadele hatla. 

nnın kilometrelerce gerisinde olan ev· 
Jer dahi hücumlara hedef olacağına gö. 
re, kadınlar, yalnız umum ıstırabı değil 
ayni zamanda harbin tehlikelerini de 
büyük mikyasta paylaşmış olacaklardır. 

Bununla beraber, kadınların erkek
lerle beraber harpetmelerine kati bir 
ihtiyaç yoktur. 

Buna mukabil, mühimmat fabrikala
rında erkeklerden boş kalan yerleri dol 
durmakta kadınlara pek fazla lüzum 
hasıl olacaktır. 

Bugünlerde, Almanya ve Fransada 
deaizden binlerce torik ve lüfer tutu· fabrikalannda erkekleri serbest bırakıp 
Yorlardr. · onun yerine kadınları çalıştırmak için 
ı>Un çıkarılan toriklerin çüti 20, hat.. her türlü teşkilat yapılmıştır. Bilhassa 

ıatil aeri halinde 1.•J>ılaı\ imali1 bJ! dejifk, 

Eski 

Yazan: 
Vinston Çörçil 
lngiliz Bahriye Nazın 

'.Arada bir: 

Otarşi ve dinamizm 
. " : . . . ... ....... ' ıY AZAN: ihsan Altay 

Etrüsk vapuru hakkında Büyük Mil. 
let Meclisine bir sual takriri verildi
'ği Ankara haberleri arasında bildiriL 
mişti. Dün bu hususta sala.h.iyetli ma. 
hafilden öğrendiğimize göre Etrüsk 
vapurunun esasında 13 mil ola:ı süra. 
tinin bir kaç seferden sonra 7 mile ka..
dar düşmesi iskaralarında olan bozuk 
luktan ileri ~eldiği f emıi tetkikler ne. 
ticesinde tahakkuk etmiştir. 

' ' ., . ~ ~ 

liği kolaylaştıracak bir vaziyette hazır-
lamış bulunuy,c·r. 

Şu halde, harp esnasında er'kekle ka. 
dın arasındaki büyük fark bu oluyor: 
Erkekler harbedecek; kadınlar onlara 
silah yapacaktır. 

Yeni terakkiyat arasında kadının er
k:'lde beraber harp hattında bulunma· 
sını -- ve müessir bir şekilde icra ede. 
bilirle~se .- insanj>ldürmesini lüzumlu 
kılacal.C hıç bir va.Hyet yoktur. 

Şayanı .dikkattir ki, bugün en s;ok 
askeri tezahürat gösteren Almanlar, ka 
dınların bilfiil harbetmeleri fikrine kar 
Şı durmuşlar ve kadınların evlerde bu· 
lunarak erkeklerin onları muhafaza et. 
mesi prensibini terviç etmişlerdir. \ 

Almanlar, harp esnasında kadınları
nın harp levazımı hazırlamaları için ve· 
sait temin etmek ve bu vesaiti her gün 
daha mül;ı;emmelleştirmekle meşguldür. 
ler. 

Fe~i~ist fi~irlerin hayli kuvvet pey
da ettıgı İngılterede ise, kadınla erke. 
ği ayni derecede istihdam için bir tema
yül sezilmektedir ... 

Fakat harbin tecrübeleri, daha kuv
vetli olan cinsine, yani erkeklere döğüş 
mek; zayıf olan kadınlara ise bunun ıs. 
tırabını çekmek, ağlamak düştüğünü 
sok ıiumeden &östeı:if14" 

Dünkü ve bugünkü cemiyetlerde fi. 
kir hareketleri tetkik edilirse, görüle. 
cek şey şudur: Herhangi bir idcolojL 
nin karşısında, diğer bir ideoloji ken. 
dini gösteriyor. Bu ideolojileri, mu -
ayyen bir cemiyetin, başka, başka za. 
viyelerde~ görü:ıüşü doğurduğu hal. 
de. ideologları aldıkları luzla, fikri 
spekülasyon kanatlarile hudutları aşı. 
yorlar Ye ideolojilerini bütün insan ce. 
miyetlerinc kabili tatbik, mutlak bir 
sistem olarak ileri sürüyorlar. 

Jf::ıde olduğuna ve ~teUf ceırilY.eUe~ 
medeniyet ve ldlltilr seviyeleri de bL 
ribirinden çok farklı bulu:ıduğuı:ı.a. gö. 
re, herhangi bir sistemin mutlak ola. 
rak kabul ve tatbiki mümkün müdür? 
Şu veya bu ideoloji mutlak olarak 

ancak tasavvurda. mevcuttur. Mutlak~ 
istinat eden riyazi ilimlerde bile mut. 
lak, hakikat sahasında tasavvurda. 
kinin tamamı tamamına aynı değildir. 

Muhtelif sebeplerden doğmuş olan 
otarşi fikri de, mutlak bir sistem ola. 
rak müdafaa edildi. 

Otarşinin, mutlak olarak, hiç bir 
meml~~ette tat~ik. edilemiyeceği söy
lenebılır: Evvela, ıhtiya~lar tamamen 
?a~it addedile~ez; v Ye yarı::nn ne gibi 
ihtıyaçlar getırecegi de kestirilemez. 
Mühim yeni ihtiyaçları hangi iklim 
hangi iktşsadi şartların, hangi medeni 
Y~~ seviyesinin doğuracağı da şimdiden 
bı~nemez. Mesele, bu bakımdan alın. 
dıgı takdirde, iş, bugünkü şartlar için.. 
de, harice. mümkfüı: olduğu kadar az 
muhtaç vaziyete gelmek şeklinde can 
la.rur. . 

BU BAKIMDAN MEMLEKETtMt 
ZlN VAZfYETt NEDİR? -

.c_umh~riyet hükumeti, memleketi _ 
m.~zı dermden derine tetkik emiştir 
~rk vatanı kuvvetli bir de 1 t · 
ınıll t . . . v e ve 

e ıçm ıcap eden bir cok tl 
haizd' S k . - şar arı 

ır. 1 ı, vstirekli araştırmalarla 
memlekette agır sanayı· tesı' . . k. 

v sı ım an. 

lskaraları:ı değiştirilmesi üzerine va 
pur t ekrar 12 millik sürat almıştır. Et 
rüsk lzmiı·e yaptığı son seferini .bu 
süratle ikmal etmiştir. 

Halk sandığı 
Para Almak Jçin Müracaat 
~Adedir:Çok 
Halk Sandığına kredi almak iU.e. 

re müracaat edenlerin adedi günden 
güne artmaktadır. 

Müracaatın fazlalığını göz önünde 

tutan Sandık direktörlüğü bunları rı. 

raya koymak mecburiyetinde kalmıı " 
tır. 

Diğer taraftan Halk Bankası U ,. 

mum müdürü B. Ata Evcim şehri • 

mizde bir kaç gündür Küçük Sanat • 

karların tekasüf ettiği muhtelif semt.. 
lerde tetkikler yapmaktadır. Umum 

Müdür, evvelki gün Çakmakçılar yo .. 
kuşuna kadar giderek yazma ve doku. 

ma koopera.tüine uğramış, oradaki el 
dokuma tezgahtarları ile yegm yegin 

konuşarak dertlerini ve ihtiyaçlarını 

sormuş,, yaptıkları dokumaların malL 
yet fiyatları ve kaliteleri hakkında ma 

llımat almıştır. B. Ata Evcime bu tet. 
kikleri es?Jasında Halk Sandığı mü _ 

dürU B. Sermet Çifter ve yazma, do
kuma kooperatifi reisi B. Yahya Yıl. 
maztürk te refakat etmişlerdir. B. A. 
ta Evcim, yazma ve dokuma koopera. 
tifinden sonra beraberindeki heyetle 
birlikte Esnaf hastanesini zirayet et
miş, burada esnafın dertlerile yakın

dan alakadar olmuş, krediye ihtiyaç. 
lan olup olmadığını alakadarlardan 
sormuştur. mevcut oldugu anıa~ılmıştır B . 

• • !I • u sa:ıayı 
lÇın ehem ola.:ı demir ve k" .. ------------ ---
1 k t' · omur, mem.. dd l e e ımızde, bir çok nesillere kifayet sım ma e erin de işlenmesine gidil-
;d~c~k miktarda mevcuttur. Karabük mesi beklenebilir. 

a nkaları 939 senesi martında faali. Sınai mamulatımıza kalite ve fiyat 
yete _geçmiş bulunacaktır. Fabrika, gün bakımr.ıdan yapılan ve yapılacak itL 
de hın yüz on bir küsflr· senede dört razlara gelince; Cumhuriyet hükumeti. 
yüz bin ton Divrik ham demil' cevheri · b · ı · d . nın u ış erı e halkın ve memleketin 
ızabe edecektir. Geceli, gu"ndüzlU i~li-" menfaatine uygun şekilde halledeceğine 
yecek olan fabrikada, günde Uç ekip 
sekizer saat çalışacaklardır. itimat edilmelidir. Bu gidişle, Türki. 

y yenin çok kuvvetli bir iktısadi bünyeye 
apıla.:ı uzun tetkikler, kimya sa • erişeceği muhakkaktır. 

nayiinin de tesis edilebileceğini gös -
ternıiştir. Bu iktısadi faaliyete müvazi ola .. 

Mensucat sanayiine gelince: Bu saha rak, diğer içtimat faaliyetler de yeni 
da, esasen, adımlar atılmış ve seme- teşekküller altında tebarüz etmekt.e. 
!reler de alınmıştır. yürüyüşlerini yapmaktadırlar. 

Her nevi gıda. maddeleri ise, ınemle _ 
ıketimizde mebzulen mevcuttur. Bunlar. 
<lap h~ kJşpıı il.zeıtıde sınat faaliyet 

~ neviden ~ b' la. 
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- 811tlk Te mukaddes Klaramız. 
Cllkbofa71 Prenlff Slrabın Dlcle 
•narındaki köşktınde be.kllyor. 

Dedi. Yezdl Cerd ara sıta onu böy
ıı be\leııml7en zamanlarda çafınr, 
"ur itler llakkril4a daa!f1"41. Qlakı 
etrafındakllerhl hepsi kendi menfa.
aUerlal bllla ... akraba. n 408tları. 

mıı hatırlarım 4tlftlndtıtlerl halele 
.aokllO,_. b071e cHltUDMlerl 7ok -
tu. Her lflJI 4~ru ve açık aöyle
mettıa oekhmleaıtı. Yel41 Cen bun
w lı0fJaDJ7or411. O kady lıl eter 
ma.Jttıa olsa her teri Obkbola1a 
tffUm ectecet, onu barv..ır .,.. ku. 
mu4aa 71pacaktı. 

a&kbola hem mtT111 hatkUl4i. 
10D llOs!erlnl .a1ıa1or. Jıem de at .. m 
cıtarm1t o~utu örme Te ıu~flf sırın 
eJblleatnln alt11ıa ı•Jlror4u. Oerek 

Bir (uzak, bir baskın 
Sirap, bütün cariye ve çalgıcılarile birlikte 
ço~<tanberi büyük sarayda oturuyor, Gök
_ boğayı tuzağa düşürmeğe çalışıyordu l 

o ve ıırek arkadatlan lraada b07l• 
bir tedbirin cok f&Jd•ıaı tol'lllı.
lerdl. 

.A.bnın haıırlaa.muı lcJıı aeııea • 
mitti. Tua odad&Jı oıkacNI 11rada 
tekrar kapı vurul4•. Aot.ııu ıtu•ad 
hızlı luall na 1'\11l41: 

- Hemen timdi Artal>aaua a1'1•• 
blr baakııa :r•ıt•~ aır •ut .. 
kerltrlındeıı blllu 1\\ lt•• parçaaıııı 
vermlf. O da bana plf 1'41. pak uı • 
ttınde ne 7u17or: 

Gölr.bola battı. Oraca traııc' bir • 
kaç kelim• Tardı. Kula 1uıııuıtı. 
Bu kanlar etrafa da bulqııuıtı, ta. 
kat o kadar karıtık deltldl. 

-K• 1~r1 Oku! 
Kubad okudu: 
"Artabarmı ennde)'fm. ırınuıta 

Erdşlr de burada. OlU:rorum. Çabuk 
yet111Jır,, 

- Bu hangi Br4etr1 
- Sbiı7enlu. olhl olacak! .. Benim 

aııladıtnna göre Arta'ban bir ıene • 
denbert evinden cıtmam11 4elSlcUı:. 
Flru .,. HbnTle de Wlflllıttır~ 

BllraT ba•umı »•rtaııt IRl'bal JtL 
rtlmMI lQhı kan4ıı'mak. o buraıa or-
411 Ue all'Clll .... l1l'C1tlrl ••74a.. 
na oıbrmak •• tallta oturtmak ıau
fOJ'• Bu na Otlıanacllr. B111b kq. 

bolan uker ••• Artabanı t&nı4ıtı lcbı 
ortadan kaldmııat llt.c1ller. Artaba
nııı 1aınnda muı elblaellne bttrtının 
bir adam varmıı. Demek ki Brdtlr 
buıun fehre toktu. 

OOkbofa hemen Brtaııaa1• dOndtı: 
- Benim 7ertme latlktlmdan göt. 

mek lçlu aeıı ıtt. Preueı Slrabm 
kOfkUntı bllltorauıı. HUktUndara 0011 
geçme4tıı çok mllhba haberlerle ı•· 
ıecethnl, on1111 ll&ltanitı Te hayatı L 
çlıa Taılfe batında butucitı11lm11 107. 
lerstnl 

- BaouıtUaar 
llrtanga aıalıra indi. Atın• bin. 

dl ve bir seyisle birlikte Dlcle;ye dol• 
ru tııaklafb. 

Götbota 4a btr dakika ıonra atma 
bln.mlıtl. ICuba4 ve 7lrml otuz asker. 
le bitlikte Artabaıııa evlntıı bulua • 
ddu maıaaııen 4otru gitti. Ok"'' 
kdıolamulan b~u ııtelllicUll zaman 
heıaıen 1akılabllecek tekllde iki me. 
ta1t de almıtlarclı. Saltık, T11rk aa
terlertnln u111dutlan kıola4a Götbo.. 
ladan gelecek laerJaaııal bir emri bek
ll7ecel:tı. 

-ı•-

Tt 111 ctar&CJk 10kalıa aoıın4a blrcla. 
f,fre ;r11bırlmlftl. Ba, brako1 ..... 
ukerıer«ea biri 14L Bauıa bera • 
bet ıellnclı tuıa artlllı: ıokta. caıa. 
ktı ıu.n ... a batmullı beraber •1h-
1a Yaran 'ff IUulapa ıokaklarta 
herhanıl bir Jabaam bu kadar ••I'. 
beıt 4o1&1amudı. llınm falaıı oıaa 

ata binmek to7l• 4anma ar•klarw 
atarlı:ea t.ll• •a lı:tlolk btr drtUW 
7apmam•1a 4lkbt 94u4L B1Ul'Ula 
beraber 10rmU1 Ti oa11 tamımcar& 
tadar tedbirli danaıamuı uu14G· 
dl. 
llrtanıaam sttr Hll peıttn c-vap 

Terdh 
- Yabancı deltU Brtaqa..~ 
..... Mallda OlllCltl 4"* 

:tanıtı.._. bura cetllcll. Orada 
blrkq b~tı U. ldrlltte.• 

-Ulur oSal 
De4Uer~ 
DlclenlD ktll&M& T&naftfa adar 

ıo dört defa bu ıorıu .. eenp tek. 

rarıaacıı. BD 1011ra kDtk ~··· 
:'falnu iti ktıctıt pencenllıl«t eoı .. 
aeı.a bir qık Yardı. Belki nehir tatarı 
Aha aJ4ıalıktı. Çtlakl ıaıtttu:ıdar o 
tarafı 1tTdlll ltlJl tr&G• 'YtJ• balkon. 
da otuııırclu. 

Brtanca acele etml7or4u. Bira daha 1aklatmca tooaman ta 
Hem 1lcU70r, lıtm 4tlftlatlfor4u: pı 7avaf J&Taf aoılclı. mrtuıa ile 

ZI ra at k O Dgresl Ya..,Cercı o lb blJO nra'4& bu· uter oraclu toerl Slr4ller. •bira.. 
ı11111110r4U. A-..ma tactar oaun SL l&gblıa altııı4u 11•1'11• dotıa lacı 
rabm tOt'IU alıutbal 4111*ıuı11tı. bir 101 uza1117orda. Ve iki tarahacl• 

isi b ld 1 10 hh 1 
Slralml Dicle kaarm4akl kDt'bG. ki Juembı oardaklmııkn ıueı bir an u an ayrı an mura as pazartas oradan nlarm •Jatmt • .,... .. ,. koku 7a71lqord11. 

id
• »et aeverdl. Dotru111 bu ı••O lalla Brtaııga atıudan lla4l. Aaker 4• o. 

gunu g ıvnr oaJsı Ç&l&ll ft IU'kz 1&7111911 oariı• DUll Slbl 7aptı Te Jıtr iki atı JulatlL 
ı •• im 4• methr411 ft Jıtttla4ana ,.~ nacltıı tutarak utd'ald ıua411rmaawa 

Bu aym 27 alnde klkarada toplana. Dfleıı ziraat ~ muhtelit 1ı.,..... '"*'il ~ ..... altma 'Cloltu 7'lrtl4tt. :t::=: ••••·11~· .. !~e!d!!!l~lf!l!~~~JJJ.=ıı~:aJ~~,~~J~:~ı:.r!!'r =~4!.:!A~~ - au~1~~d1t~,~a.ww~ 
~ ~ ~ btlJl'k tar&Jkll batka ,..,a. .. Qlr4t. «am rerı.re kadar ellldt. Botuk btr 

12 npor VekletQe tabeftlrilmlttlr. BU 11 IO~· Zata 8l~p da IJt • ıelfe, Allkl mınlcl&D4ı: 
ıuıa 'Wabet lwılrJanaıl Jblc falla tla ..... fallletl&rl)l blrllltl •• - Bur&J& 1HIJ111'11&llll 
rapor aa konpe4e ~ ~ ~tta.lJeıt 'btJI• nt'14• otan : Bnausa o tarata JUt4tı. ıa. 10-
~. IJ•llıtmtan ~ 13 7.0&'4•~ Um kumlan a1akl&naıa aıa«a oı. 
l'al*'• u..aa c1eı1aU1k. çlfetglllt. lelt ( ) Ba 41tlıaoeter rakıfıktı Ti cenr tırd17or, h'ahce11 •• tOtkl ..,.. ""' 
sec111k, kownolJlk ne bQID1, .,,., Kısa haberler Ttlrk 4eıtkanı11mm tatum4& rutce. sııute c&r1pllk Teıt1or4u. 
tiftik, dt menulan Uıerlnde pDij Je aanlU110r411. Toba llttlll ter n BO,leca )1lı a4na ka4u sltUlcr 
teUdk1ere jatbıat e'*n dilekler mev- • ı..anbuı dmrllklm hqml4Drtl lbo oa• ıaln'aııtar llak1an4a ea klOlk lnoe mermer dlrekll btJ11Ctt bir b. 
eut.ut. fltimbuldan JrcıqreJe, 10 mu. dlnrllı: ~ IDbfurıat T•Wetl teftlt lltıett bit tlJJatlt 70Jda. ltoca !raıa lapUa.. pmm Ontınt ıetdltlttl saman kıta • 
rültı1m 11ttrat et"8ll tebıll' ..... relllilla• tQin ec1u.a a. Mutafa art Anıl ton Jaer sama Jalrktlla llUdlll iti ıvuı llemu enı pttt: 
Ur. BllnJefdu 4llda Ziraat °"-. :;! :-...:::-* ....,. •aa Aaıra.. nJacat, blrtabm ctaın Uetlen - B1171lfuut 
da; biri klJlll'- ""'41 ~ ' Seluimlı tlkaı telldk Jr.oıaiqon 41n lllr o1aoG ıc1elll41 ,.._ DlltcUll •· KaJwn 1&11a4a •• toıu4a lrlpn 
J1t ~ btrl & ~ O. • llledn 1011ra ticaret odamda to»Jumıf, maa 411ecltll J'll'• 114eotktl. Ba at. ve usun boJIUı lkt &4am dalla ftrtb 
JDJyetln4ea ıeQDmlttb'• hır haftalık tabı muamıltlerhll lltlden f&lll 4a belki PO Tatıt llrabm ket· Kaftanlarının altm4u ltılıotanma 
~ Veklletl, qnca, Ytlllk01 ZI. .ırmtıUr. ktlae sttmlttlr •• onca Mr Taka el. saplan 10ı1lDQ7orclu. Jlrtaııp ıtt•ı'-

raat JleJde1ııl mlc1Url1 B. Vehbi, ma. .;:' ~.:S::a":= • ,..": •111 r&l•t "'1ma bir.., ptmlf Gft· keıı ltltl 4• ıerlere kadar •iUGler Ye 

Ylld T'e9ftk. lkladik ~ & ~ bdu taa•erJJeD .._llllttla •• _.. 1'ola71 o&IJnıtıfttr. o .. 111 a..,at '°' ılllo 'btr aaıoaa 
a.tlyl de konlNCfe ftllfe gttrmet ~ JDeNlll a1maktaclır • .&.abra clTanDda sm.J - mmcıtr ot rttlace 4e 4oltulara'k 41m41• oı4u • 
a .b1raraJI. ~. en terane coo sOCm• redtfllrDmlttll'· Xart 1'tr ... ıeoe• kaüaltla14& la!'. 
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Karamazof Kordeılı•• 
Yııan: Doatoyevalei 

ta. .... 7&tak ~ ,... .. wu tOpavak.,.,.,. ...... 
.,...ıa.rcu. 
BlrsUahlli'8P''W.~--

,..Jadı Ye temis 'bir ......... '.l'm Wt..,...,. Jdlte7e ...... ..,. u. 
--bl'kulu _.. .... ldal • 
.. 4tarda. Grlprl. ..,._, 

- Bu cannar, 'blıl •ftaiJor, ata 
IElmle1' ..... ~k ,.~ 

DtmlftL Aracla lll'lda, lmd!,. . • 
uı 

- UJaa. in milin, ela mlaba? .. 
Diye ...... Cl9lf ...,...} 
- Ha1U\ derdi, ... inin ,..,,... 

•IUU··· a. hawWl•nn llt!ıı.1dll'mf1aıl 
hMıl ofmat Mr ~I 

n.ıa& •il Wdaletde alfltecelt 8.. 
..... ~. ODUlt W lklerlnl. 
Dutmllmf ft affetmemlftl. Orlaorlf O" 

u okuQ,ıa yuma &irtttl ve din tariJıl· 
ne da on iki ,..._ Tll'dılı samaıa bar· 
Jattı. l'abt ba bltJanlll fena netl"1er 
ftl'dL :Daha ilk dm1erin blrbacle ~ 
ıW• &ile bayıtıı.,. 

Gıtıorl. al.ıtl1dednfa flltilndtn sert 
..n büarü aor4u: 

-Bea ftt ulan? 
- ~ Di1*1an. Jd. AUü .-.,.,. 

:·•Mım·, ~-...... m ,..._..,. •· 
...... iMi .. ~~----~~--..... ---~ 

Kda•ı bir anlık ~ cegtt 
Ye aol•aıı bir a7dııdıt lohı4e PQ'ltlH. 
nı hılaıu ıaraıı ıalonk aola d 
>1lJ1ldt1. Oratuı ıedtf btmah bi 
ras l>aaık. kapırı aoarat rene o uo 
a.ıc ... ıe: 

- 8vadu llUF'l?Ua• 

SOll•rlDJ t•trarladı. 

llll't&acaıııa orad&ll slım.U. Ws ._ 
btr loAk bf"111D U .... 81JDdQ 
Odtaa drtlltl 4'81Ul4u. A1aJ ... ._ 
da ••ldll lttrtllmtlfttl. __,. ~ 
cı.ta oJaNk '•ııc!Jlla4ı a,_lt '.ft 
kek aır lallle ukanu ........ .,11 
ltl...U a.tnuabpaaaru._..... 
eUrgttlen41t1aı C0r4t, kıl ... OtMt 
tarafta kalmıttı. Ne olU10r41lf 

Kattte. etıeace4eıl Ta ktt iıaltım· 
4atm bulu..,_ ''l'd• i&rllea ~ 
balıktan, llcUt-..ı.,... .... -. 
tıs. 

Buruı daha Mttlk ltft 1&1..._ Bi-
Ni "'"' llr4111 ....... '-- _."'" 
llbkJı l'I -apmı .... ftN&. J'Qa.C 
lkt914e UpabJcb Yt l ...... ntaJ&L 
llllblllllftl. 

Bir tirli 1>ua aba,.,,...,_., 
Ne Ol'IJOl'dl t 

iki kapı ~trcleıı J&'fll tt.\'lt :e..ı 
•ata bqla4ı. Brtaan •ır •
ae eteklae batıJOl'd11 • ..,... 
~ ••t1» ttk ..... teplfMU. 
lııhlerlma ... b1rbal ~u. ana.ıt 
"-IU«U Buu lcta lllD4l l""9 ~ 
dtlft •••tleaba 4• ıtplfaC l-"ı 
oldufaaa liftmectelaJUrcU. 

:l'akat. ""'4aa •ır a«am 
clrl1or4v. Bnlarua •Uertade calf 
atızlı ve uıuıı birer 1abııtılıo nrtL 

Ne ol'1Jor4u? 
Yalan iki tane .ı,.t oaJaıa. •• 

41blu4e .... 4otru ,.. 11,Jl '=.t 
1hoe arkalarmdaa ..,__.. 
dtUer. Onlar da atalı 111t-11 ı~ 
ıere btutrorıartr. 8011Mtı...,, a 
der, 'beftr Jdll oıJRı, E-... 1dt a 
re•m Uı:ı boraun 11•1 UIJ1I 4ar1a • 
tarak llrtaa ar a ~1ar .. 

JDrtanıa ıaloaua on.ama •Olr1l 
JUrtidl. &oaıa •• ,.... ... .. ..... 
tOrt•: 

- Ne*'°" ~ .. , 
Ona» 14 T~~ara _._a ı 

~·· Jlttul& "* .,..111 tdrarla4ı .. 
Ota• C&ftf ~o ...... ,. n.-
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~ rafd•• o btlP,__.,. 
...... bit IUllatı bil• ,..,.. • 
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•-KURUN 21 BIRINCIKANUN 1931 

KURUN- Tarihten hlr yaprak: ... ......_.. 

llemıdıeı ile mit hl Meçhullerin hAllraları 
ırtnaı 

AyhV l!I 
1 •1ıılt •rıo 
1 ayhlr 47& 

aıııntı• 

J~ .,.,... 

•:lb • 
1120 • 1 

Istanbul broşürü hazırlanıyor Yazan: Niyazi Ahmet 
Eski defterleri kar!etırma tabirinin 

me:ış ini bilmiyorum ama, insan bu lfl 
sık aık yapar. Ya can ııkmtısmdan, 
ya işsizlikten, yahut ta alışkanlıktan. 

Yalhll DUO J60U • 
farıtesıodl'!n Rtılkan Hlrlıil için ayd• 

>tuı tıurut d11~111tır. Pu<1lıt bırlıAllıl' ""' 
ınıyeo yerlere eyde )'elmtt tw~ı kurut 
•anınıedıtır. 

~hnne kaydım bllcllren melıtup •r 
ıehıraf Ckretıııı. ıbuııe para~ınıa poıh• 
,,.,.. ba11"9 tle yollıım• QcrellDt idare 
kendı Qıerıne alır. 

f'Qrkl11tnln htl pfJalO m-rlreılnd• 

"l!Hll N'o aton• uaııtır. 

Ad,_ ckQı~llrme Ocretl 2b 11uruttur 

iLAN OCRF.Tl.ERI 

Ticaret lllnlorınıo aanıtm • satırı 
sondan ıtılıııren ılAn ııu) lularınıla 4U, ıı: 
sa,) raıarda 50 kuru~; dord1111l'Ü 511.)'fll
da 1, ıkıncl •e üı;unl'ııtle 2, IJ1rıncıde 
.& bıışlık yonı kesıııeee 5 lırıulır. 
' Ru.) uk, çok devamlı, klısell, renlcll 

llAn 'erenlere ayrı ayrı tnılırml'ler ya· 
30 pılır. Hesın1 ılilnların sanıııo • satırı 

kuruştur. 

1 icarı mahl11ttte olmı11a11 ltOrillc 
iMnlaı 

Bir defa 30, tkı defası ~o. Dr def•"1 

65, dört def:ııu -5 ve on defası ıoo ku· 
ruşlur. tlç a.) lık ıllln vereıılerın bır de· 
fası bedavadır. Uörl 5atır1 we~·en ıli\n· 
tımn tazl11 s.atırlan Ilı:~ ı.uruJtao hesıııı 
edllır. 

Hizmet kuponu oetlrenltrı kDrDl 

tldn tutiftal uuzde 25 lıı<lırillr. 
IWRllN hem doArudıın doArııya l<en· 

dı ııJıırc .)erınıle, lıt•ııı Ankurıı cu.ı~tesın-. 
de \'akıt 'urdu altıııılıı Kt-:l\IAl.f.tlUIN 
lHı::.N ıUin hlırosu elı)le ıı:ııı kalıul eder. 

(lluronun ttlt/onu. 20335) 

RADYO 
1'4rkt11e Raduo Dl{ü:11on Postaları 

Ti RKll E llAIH'OSU 
Al\KARA füWl"OSU 

1639 .l'ıf. 183 Kcs./120 l "'· 
l". A. Q. !9,74 M. 1M9S Kes./ 20 Jtw, 
T. A. P. 31,70 M. P•OS Kes./ 20 Kw. 

ÇARŞAl\fDA 21-12-938 
12,30 Muz!k (İskoç ha,nlon ve lendler

der) 13 Saat a~ıın ve haberler, 13,10. lf 
Turk rnüı.iAı (Şarkılar), 18,30 Türk rnüzllti 
(İncesa~ faslı), 19,15 Saat a)arı ve haber. 
Jer, 13,10• 14 Turk milıiğl <ln~esıız rıısh). 
1915 S at o;,nrı \e haberler, 19, .. 5 Turk mü
:zlQi Onccsaz r h dcvom), 20 Konuşma, 20• 
ıs Müzik (Riyosctlcumhur b:ındo!'iu Stf: 
lhsan Kunçcı ), 21 Saat a.)an, 21 •10 l'ıırk 
muzliU (Saz eserleri ve şarkılar), 22 Konuş· 
ma (.Mizoh sa ti), 22,fo Milıik (Küçük or. 
kestra), 23,15 Miizik (Hafif Ovcrıürler), 23• 
25. 24 Son haberler ve yarınki program. 

22. 12. 1938 PERŞEMBE 
!2.30 TDrk muzlll (şarkılar). 13 Saat 

a1an Ye haberler. 13.10 • 14 l\lilzik (doos 
pllkları). 18.30 Türk muzlll (ince saı ras
b). 18,55 Konuşma (zıraat saati). 19,15 Sa
at a)·an Ye haberler. 19,25 Türk mO:ıll~ 
(ince saı fosh devam). 20 Müzik (kil~il 
orkestra ıaluı): 1 - Kar-zerin Kotarıno 
(Rudoll Katn c1). 2 - Dnllcrlna (Feldk~t~ 
ter). 3 - Paune pur t n enfant defun 
(Morls Rn~tl). 4 - Slns, Sing, Sinıı \'ö
geleln (Pnul Prcll). 5 - Cava n (Il:ı!O· 
& - Kleine melodi (Pranz Grothe). 7 -
Saksofon solo (Vals). 8 - Tanzende H r
ıen (Czcrnfk). 21 Snot ayarı ve Parokon 
Tcy. f;fok. Borııa. 21,10 Temsil (Fatma Ho-
11ım mahkemede) komedi. 21,SO Türk mUzl-
11 (şarkılar ve saz eserleri). 22,15 Konu$
nıa. 22,80 Müzik (bir operanın tamamı). 
23,45 • 24 Soo haberler ve yarınki prol· 
ram. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmi~ Parçalar 

Opera v• ıtn/onl konserleri: 
t.30 Derlin: "Le Deum" (Nikolal)' 
t.30 Prag 1: "Fırtına" (Na vak) 

10 Frankfurt: "Noel oratoryosu" (Bab) 
10 Roma ırupu. "Toska" (Puccfnl) 0-

peıradan naklen. 
10.51 Hllnrsum ı: Haydn, MoıarL 
Oda muslktıl ve konserler: 

S.40 HUrersum 1: Soprano pr1cıtan. 
1,15 Vartova; 8.10 l.elpzlg; 8.20 Hambuf'I 
(Brahmı>; 10 l\lilnlh: <Bııh); 10.15 Bıilk· 
le1 l: Şopen preliltlerl (Cortot). 
P111u, konferan11 ve konupnalar: 

1 ltll'L'ıısberı (Hellsberı>: "Benan 
Götz". 

Beromilnster: "'Lelpnllı". 
S.11 Sottens: "Mikromasazın•. 
ıo. Kolonya: .. Das letzte Leied". 
10. Turino: Uç perdelik bir piyes. 
ftM Eyfel taıestı •ı, ı,uı-. 
Hafif muıllcl: 

U Radlo Parlı; 7.5 Radlo Parla; 7.20 
_._ ı, llVvtemı UI &cıloDıaJ 1 

Bütün şehri tetkik etmek üzere öğretmen ve müfettişlerden 
mürekkep 16 mıntaka faaliyete başladı 

Gökten düşen 
kumaşlar 

Karamürsel Fabrikaamdaki 
Hırsızlık Nasıl Olmuş 

Geçenlerde KaramUrsel kumaş fab. 
rikasınd:l, dam penceresinden girmek 
surctile h1r ... ızlık olmlı§, 700 lira değe.. 
rinde dört top kumaı çalınmıştı. 

Ha.hkikat sonunda hırsızlığı yapa • 
nı:ı Hasan, Mustafa, Hüseyin ve yine 
Hasan olmak Uzcre dört kişi olduğu 
aulaşılmış, hepsi de yakalanarak dün 
adlly ye teslim edilmietir. Suçlu Ha. 
21an!a HUseyin mtlddeiumumillkte ver. 
diklerı ifadelerinde vakayı &(Syle te • 
vll etmiiJ,ercllr : 

- Sabahleyin 11 ba.ema gitmek Um. 
re f abrlka yanından geçerke:ı. dam • 
dan birlblrf arkası sıra dört top ku -
mq yere atıldı· Gelen kısmeti kac;rr. 
mak tstemlyerek aldık ve götilrdllk. 
Yolda Nig!r Haaanla Mustafaya rast. 
tadık; hep beraber Ha.sanın evine git. 
tik. orada bir metre alarak her cins 
kumaşı mUtesa viyen ara.m&.ıı.da yap et. 
tik ve evlerimize dağıldık. Yoksa çat 
madık.,. 

Suçlularm dördU de ikinci sorgu hL 
kimliği:ıce tevkif edilmlelerdir. 

-0-

Eminönü meydanı 
Bir Aya Kadar Muhakkak 
.;,~n: a.c A\ıo'lUu• Dlll\Uı~g.Jw; 
Emi:ı&ıtl meyclanmm ~ılma itine 

devam edilmektedir. Emlnönll hanı ile 
KIZilaya ait hanm üzerinde bulundu • 
ğu adanm mUıterek olarak ihalesine 
karar verilmlftlr. Bunlar da yıkıldık • 
ta.:ı sonra plln 1kmal edllmiı olacak. 
tir. 

Vali ve belediye remnin verdiği bir 
emre göre. EınlnönU meydaımım plan
da gösterildiği eekllde açılma işinin bir 
aya kadar muhakkak tamamlan.mas! 1. 
cap etmektedir. 

Almanyaya Gidecek 
Ticaret Heyeti 

Memleketimiz heeabına Almanya.dan 
alınacak lM milyon liralık kredi için. 
Alman ~WrlUnetl ile müzakerelerde 
bulunmak llzere Berline gitmesi tekar. 
rUr eden. HaricJye VekAletl genel sek. 
reteri B. Numa:ı Rlf at Menemencioğ. 
tunun riyasetindeki heyet diln Ankara. 
dan fehrimi7.e gelmiıtir. Heyette. Nu. 
man Menemcncioğlu ile Ziraat BankL 
sı umum mUd'\r muavini Cezmi, Ma • 
liye VekAleti nakit f!$leri umum mildil.. 
ril Ce!ll Salt, TUrkofis başkan mu. 
avlnl Celil, Hariclyedc:ı Cevdet ve Şa. 
di bulunmnktadır. 

Heyetimiz, bu akı.ım Semplon eb • 
presile Berlfne hareket edecektir. 

Veremle mocade1a cemiretinin 
bir isteği 

tık okul talebeainiıı yurt tır.erinde.. 

ki bilgilerini artırmak makısa.dlle coğ- v t t I b 
rafya denılerine fazla ehemmiyet veni. ögre men 'e a e 8 
mesi ve öğretmenlerin talebeye yurt 
hakkında tetkik vazifeleri vermesi hak. sanatoryomu 
kır..da Bakanlık c!<ullara ba.-:ı direk • 
tifler göndermiştir. Bu direktiflere gö- Dün Açılarak Hemen 
re talebe malfunat toplıyacağı gibi ay. Faaliyete Baıladı 
nca memleket resimlerine ve bu re. Hasta öğretmen ve talebenin teda • 
simleri!'l o memleketin faaliyetine ait visi için Bağlarbaşı.nila kurulan pre. 
olmasına da dıkket edecektir. vantoryom binasına ilaveten yenl bir 

Bundan ba şkn ilk tedrisat müfredat aanatoryom binası:ım faaliyete bat • 
programının hayat bilgisi tınitelerin • hyac"ğmı yazmıştık. Yeni sanator -
de her vilayet okulları kendi vilaye- yom binasının ilk inşaatı biten 50 ya
tı içerisindeki tarih! anrtlan, belli :tıq. taklık kısmının dün sabah saat 10 da 
lı mUe83ese ve blnalan da tetkik ede.. açılma töreni yapılmışt.Ir. 
rek yakın yurt tetkikleri yapacak • Açılma töreninde vali L11tfi K!rdar, 
tır. KUlttır Bakanlığı ınhhat işleri tcltiş 

Bu mllnuebeile lstaııbuJ kWtnr dl • reisi Celal, kUJtUr direktörü Tevfik Kut. 
'!"''·~~-'""=·' m~ tı-.ıri•at iB'l"!ektE'r1erl bir 1 lllhhat işleri direktörU Ali Rıza Ye di. 
ıtopla:ıtı yaparak lstanbu'un yakın yurt ter bazı kUltUr menauplan hazır bulun 
tec;.Aı.u.. ~ , ... e .taydalı bro§urler hazırla. muşlardır. 
mağa karar vermltlerdir. AçılansO yataklık kısmm teşkilltı 

Bu karara göre İstanbuJun bOttln ve techlzatı getirilmiş, KUltll.r Bakan • j 
semtleri 16 bölgeye taksim edilm.letır. hfmm bu J§e verdiği ehemJyet tak.. 
Her bölgede birer lspekterin başkan • dirle kareılanm11tır. 
lığı altmda öğretmenlerinden mlltetek. Blnanı:ı yatak, yemek ve oturma sa 
kil heyetler te§ekldll et.mit ve tetkik· lonlan tamamen yeni listemdlr. Bina. 
lere ba~lamı~lardır. nm ktlr yeri de aynca ehemmiyeti ha-

On altı bölgenin aynca yaptı~ fa. 
a.llyetl gözden geçirmek ilzere bir de 
merkez bUrosu kurulmuştur. 

Bölge heyetleri kendi bölgelerine 1. 
sa.bet eden bütün anrtlan, bına.lar. yol 
lan hulasa o mmtakanm bütün faa.. 
1iyetint yazı ve fotoğrafla tcsbit ede
ceklerdir. 

izdir. 
Sanatoryom, prevantoryom direk • 

törlUğilne bağlıdır. Doktor ve hemşi • 
re kadrosu oldukça genişletilmiştir. 
Sanatoryomım diğer 70 yataklık kıs. 
mıno inşaatı de,·am etmektedir. 

Dilenciler ·toplanıyor 
Bu sııretle vUcude getirilecek böl. 

~ıer bfrleştlıilerck bir İstanbul Reh. Sağlam Olanlar Mahkemeye 
~ mo;J'rilıı1ı:Wil ' : "' ... ..... y--... .... ıail ....... ~~ .ı.a •• ...,,... 

Uskudar ve Kadıköyde 
Vali Dün Bir Teftit Yapb; 
Sanatoryomun Açılmaııncla 

Bulundu 
Vall ve belediye reisi Lfltfl Kırdar 

dil.:ı OskUdar ve Kadıköy eemtlerinde • 
ki tetkiklerine devam etmiştir. OskU. 
dar ve KadıköyU semtindeki cadde • 
terin temizlik vaziyetini gözden geçi
rerek kaymakam ve belediye §Ube dL 
rektörlcrlle konutm1.11. kendilerine bazı 
direktifler vermıttır. 

Vali UskUdar lüeleal yanmda bulu. 
~ çocuk dlspanaerlni gemıff, Valde 
hafı ~en eanatoryomunun açıl • 
ma töreninde bulunmue, öğleden eo:ı • 
ra belediyedeki vazifesi bqma dön· 
mllftOr. 

Himaye Heyetlerinin 
Faaliyeti 

ilkokullarda okuyan yoksul çocuk. 
ları:ı gıda lelerlle meşgul olan himaye 
heyeti birliği yeni yıl çalıemasma bq.. 
lamıı buhmmaktadr. Bu yılki çalıema 
durumunu tesbit ve alman neticeleri 
öfrenmek Ozere okullara bir tamim 
g6nderllmlgtir. Bu yıl ilkokullarm ilk 
llJllJflarma kabul edilen yardıma muh
taç talebe adedi ve faaliyet bir raporla 
birliğe bildlrllecektir. 

Verilecek 
Şehrfa muhtelif 8emtlerfnde BOD glln. 

lerde yeniden dllexilerin çoğaldığı gö.. 
rlllmtlştilr. Bun1ann bir kısmmı taşra. 
dan gelmiıt ve burada fi sahibi olamL 
yarak sefalete dllfmlle kimseler teşkil 
etmektedir. 
Diğer bir kısmı da vakit vakit mey. 

dana çıkan kadinı dilenciliği kendisine 
meslek olarak seçmiş kimselerdir. 

Belediyenin verdiği ye::i bir karara 
göre sağlam olan dilenciler mahkeme. 
ye verileceklerdir. Sakat olanlar da Da.. 
rUllce~ye yerleetirllecektir. Bugün • 
den itibaren eehrin içinde yeni bir ta.. 
rama hareketine baelanacaktır. 

o 

Moda Açıklarında Bir Kayık 
Batb 

DUn Moda açıklarında bir kayık au. 
1arm cereyanına kapılarak batmıştır. 
Deniz Ticaret MUdilrlllğil tarafmda:ı 
yapılan tahkikat sonunda kazaya uğ. 
rayan kayığın 3093 numaralı Silley • 
man oğlu Mehmede ait olduğu anla • 
eılmı§trr. HAdise göyle cereyan etmiş. 
tir: 

Sandal sahibi Silleyma:ı oğlu Meh • 
met Hal !akelesinde:ı yllklediğl eşyayı 
KadıköyUne götUrmek üzere eaat 14 
IUralarmda iskeleden hareket etmlştir. 
Sandal Saraburnu önlerinde iken 81L 

lan:ı cereyanına kapılmıı ve Moda a. 
çıklarma kadar silrtiklenmlt. dalga • 
larm tesirile orada batmıştır. Sandal 
cı Silleyman oğlu Mehmet. dalgalar a. 
raamda botu§urken bu sırada tesAdll. 
fen geçen kaptan Mehmet All:ıin lda. 

Ben ekseriya yazıdan ba.§I!DI kaldı. 
np §Öyle biraz dinlendikten IO:ır& ya&. 

ma kltaplan karıştırmaktan fevkall. ' 
de zevk duyanm. O satırlar inaana ne.. 
1er dllşUndürmez.. Yüz. yUz elll. lld yüz. 
Uç y\lz sene evvel yaulm11 ismi. cismi 
çoktan unutulmU§, yok olmuı fnsa:ıla.. 
nn dUşünUp kargacık burgacık aatD'. 
larda başmaşka bir Aleme dalmak cid. 
den bir zevktir. 

tşte Uzerinde •·Ahmet Cemil,, mUhU.. 
rUnil ıa.,ıyan bir yazma kitap. Bat ti..! 
rafta Sivastopol destanı, sonra bir ::ıevl 
daircl0 rle fal oyunu. Kapakta ~u cUm..ı 
le var: "Dahili beyti hilAll meınıtL 
yet oldum .. Tarih 1317 - 9 klnunuaanl. 
perşembe. Kim bilir kaç ele geçmlo ki. 
tap. gene isimsiz bir kahramanın ha ,. 
tırasını tesbit ediyor. 

Adamcağız evle:ıdiğf, yani gerdefe 
gird -ı geceyi kitabın kapağında te&. 

bit etmis. O en neFell. en mesut günün. 
de yazdığı bu satırlara kim bilir kaQ 
defa açıp bakmıı ve belki bu utırlu 
hayatın bin bir kahnnı gördükten so::ı. 
ra içini sızlatmıştır. 

Kitap sahibi hiç tllpbe yok, ki bu 
cilmleyi yalnız kendi hafızası, kendi 
gözU için yazmış. ÇUnkU l.smlnl bile ilL 
ve etmeğe lüzum görmemiş. Tabii o 
satırları yazarke:ı acı, korkunç 51tlm 
nasıl aklına gelebellrdl. 

Başka bir kl~abı açıyorum; daha es. 
kl. İf nbu1un fethini anlatıyor. Şura.. 
smda burnsmda bir çok mısralar, be. 
yitl~ ve fal oyunları. istihraçnameler 
vıır. Ç \Tile çevrile, artık parça • 
Janmağa yJ=tutmut bir sabifeae iti 
satırlar var: 

.. Cevr.abUrcUnde akdı nlklh ve tohum 
brrnltmak ve bağ b:ı.hçe dikmek ve ha
tunlarla sohb"t etmek eytldUr. Kan al. 
cı-.k 119 he•em• &itmekte war 
var .• , 

DUştınllyonım: Kaç ki~ bo 1atırlan 
okuyarak Um.itle hocalara boyun el • 
mi§tl. Ve kim bilir nasıl fnanmqtır. 

Nahifinin yazma dlvam:ıı açıyorum. 
iç kapağın.da nka, sUıns w daha bir 
çok yazılarla ''Ya hazreti Mevlftna Ce.. 
lllettl:ıi Rumı,. satırlan. Sonra dfva. 
nı hümayun kaleminden Mehmet Mu
in. Sultanı mahbubanda:ı berber Ali E. 
fendi hazalerınin hn.zalan ve 11lre ve 
11ire .. ve her satır, her nokta. her tsiın 
hayalinir.de garip, acayip insan ylblert 
canlandırır. 

Kolanuı Etten Paabrma 
Yapan MahkUm Oldu 

"10 ya61Ilda Bünyamin adında bir bd 
kal gayrisıhhi evsafı haiz kokm111 et. 
!erden imal ettiği paatmnalan atar. 
ken yakalanmıg, birinci asliye cea mah 
kemesine verilmişti. 

BUnyam'n!n evvelki dunıpn•amda 
karar v rilmlşt.ir. Yaşı:ım bOyWdt1fll 
göz önüne alınarak 3 giln hapı. eea.a 
2 ye lndirilml3, 4 70 kuruı para cezam 
ve 100 kurut mahkeme murafı 6c!e. 
meğe mahkntn olmuftur· 

Mesut Bir Evlenme 
Belediye daimt encllmen hesap mU. 

meyyizl merhum Bay Etem km SalL 
ha Zaln ile genç mUhendlalerlmbden 
Kenan Akalı:ı'm evlenme törenleri 
dil:ı gece Turing palPta icra edllmt1-
tlr. Yeni evlilere ebedt saadetler dile. 
rls. 

Veremle mücadele ccmlyetınln reisi 
korge:?eral Galip ve doktor Neşet Oa.. 
man. dün kendlalnl ziyaret ederek ve. 
remle mllcadele cemiyetinin vaziyeti 
etrafmda izahat vermiıler ve bazı ye. 
ni dileklerde bulunmutlardrr. 

Birincikinunun ikinci 
Hatfaamda Yapılan ihracat 

Bu ayın ikinci haftam içerisinde İL 
tan'bul gUmrUklerinden muhtelif mem. 
leketlere ı .32 I.281 liralık mal ihraç e. 
dilml§tir. Bunlann topanjı 1.961.783 
kilodur. MallarJmJZJ aatm alan memle. 
ketler sıraslle, lmanya, İngiltere, Sov. 
yet Rusya ve Amerikadır. Bunlardan 
Alma.nyaya 14 9.329 llralık ve 623.115 
kiloluk yaprak tnttınu. lngiltereye; 
383.370 kiloluk, 373.675 liralık tUttın 
Batılmrştrr. Amerika için satılan tU • 
ttlnler henüz ihraç edilmemiştir. A • 
merlkalrtar lzmlrden de ttıttb almak. 
ta oldu~lan için mubayaa mlktarmm 
on milyon kiloyu buJaca1t tabmtn alma 

resindeki Ümit motörll tarafından gö. -------------
rUlmll§, kurt.anımı~. 

Bundan sonra doktor İhsan Rlf at ta 
müracaat ederek cemiyete ait çocuk 
kUtOphane!erl ve bahçeleri hakkDda 
maldmat vernıtş, belediyenin çocuk bah 
çelerinden kira almadıfmı. bunun de. 
vammı. ayni zamanda bahc;e f§lerlnin 
genitletllmeei taaavvurlan:n anlat • 
mıttır. 

Brtıbel 2: 1.10 Bresin; ıo Berllo; ıı Na
poll; ıuo Budapeşte. 
Danı mıulklıl: 

2.30 Kalundbors; 0.10 K6niısbel'IJ (Hallı 
berı>; ıı.ıa Oslo, lstokbolm; 11.50 Stat-. 
prt; ıw Loadra 1a.1a ı.ıı ı.oactn ~ müıadlr .. 

Heyeti Fenniyede Toplanb 
Yollar hakkında tetkikat yapmak 

flzere belediye heyeU fe:lniye direk • 
t5rlUğilnde dUn bir toplantı yapılmıe • 
tır. 

Yeni yapılacak yollar işi glhilflllmllş 
ve buna alt bir proje ha.zırlanmağa bq 
Janmr~. 

OtobD sçUler:n derdi 
Otobllaçillertn yeni valiye otobn. 1§

lerl etrafında bazı dileklerde bulun. 
duldarım yumJftık. Vail bu işi tah .. 
kik etmek O-. '9Dl rel8 muavial L6t - AtMtl ~ acw1aofluldm 1ıJ1ı. 

•---e~tt.c-, .. ~.ılılı!llli-.~lb. 
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Mes'ut bir ölüm 
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Nlpnlanctıklannm haftumda Sermet 1 - Serm.e~ ha%t~1ık yapıyor, y.akmda 
Amerikaya hareket etti: evlenecekaınu ;,, diyordu; fakat ıçi kan 

- Yılclu, aenhı halin ne olacak1. atlıyordu. 

Dediler. Bir elin Sermede cidip ayaldanna 
Genç im boynunu bil1rtG: ka dı 
- Gelecek birkaç seneye kadar ta- pan : 

bil.. 
Cevabmı nrlrdl. 
- Demek birkaç sene bekliyecek. 

ü?. 
Hayret ederek yilzlerine baktı: 

- Elbette bekliyeceii&. 
Aradan tam yedi sene ceçti. Yedi U• 

.un, birkaç 8milr kadar uzun aene .• 1Dı: 
zamanlar Yıldum hali herkesi aUb. 
dar ediyordu. Hemen her ev, en u liaf
tada bir defa olaun ondan bahaederdi. 
SBzler: 

- Sermed Bey, dedi: yapmaym, ço'l: 
ctlnah olayor lmL •• Y ed1 ıene ilmit ve 

helecanla bekledi. Keıke hiç celmese 
idiniz. Madem ki ıeldiniz, aevmezaeniz 

de elinizi vicdaninua koyunuz, oradan 
celecek ıeae uyarak hareket ediniz. Ser 
me4 Bey, emin olunu vicdanının din

lerıenis oradan celecek seı ıu olacak. 
tir: Y ılclula evlen.. 

- Peki Melihat Hanım.. Size .az 
veriyorum, ~kalpli Yılclula evlenece-
lfm,. 

-------- - -- -- - ------- - -----
- ---- - -- - -- - --- - ------ - --------- --

Baden Terbiyesi Umum Muduru 
tetkik seyahatine çıkıyor Atyarışları 
Beden terbiyeai umum mUdUrlUğllne Havanın fena olmasına r•;tmen Ankara 

tayin edi1m1f olan Genvd Cemil Ta. 
hlr, memleketteki klilplerin vaziyetini at koşul•rı yine heyecanlı gitti 
yatından t.etlük edebilmek için yurt ------------- DUn IOllbahar at yanelanmı:le lklll.. 
içinde uzun blr seyahate çrkacakbr. 

Umum milclUr bu seyahate pek ,. • Tomı· Far elli tehir ipodromunda yapıldı. Gece 
yağan kar ve yatmur dolaymile leYir· 

imada bqhyaeakbr. el adedi geçen haftaya nuaıu u oL • • • 
Beden terblyelf Umum lftdilrltlğu' 

llhbat illeri l8fllttıe eül sporcular • 
dan doktor Acftiiın tayin '9d1lmietfr • 

••• • Beden terblyest eskrim fecleruyonu 
reisliğine sabık reis! Fuat Baltan, Dal 
cıhk federasyonuna da Albay İllııaU 
tayin edilmiflerdir. 

Son maçını da kaybetti 
Keehur-lngllls bolmörll Tom1 Far 

IOD yaptıfl mGsa.bakayı d& kaybetm~ 
tir. 

Far evvelki gün Nevyorkun Madl • 
son Skar gardende genç boksörlerden 
Lon Nova ile 15 ravuntluk bir maç yap 
mq ve sayı hesabile yeDIJmf§tir. 

malda beraber mtıeteret bhae oJaıı rlıi-
bet ısaJmamıttz. Bqbabunmz Bay Ce.. 
W Baya rda ilçlhıcll kotu em•unda 
ij>oaromu telrif ettil8' 

BlRlNat K03U: 
Uç ve daha )'Ukan yqta'll ,.ıı 

halla kan İngiliz at ve Jmraklara malı. 
auatu. ikramiyesi 450 lira. mMafesi 
2000 metre idL 

1-Romu, 
2-ÖSdemll\ 
3 - Girgin. 
ımtterek bahW.e; llDYID: 2JO, pJl. 

•: 125 kurut. 
tKINCl KOŞU: 
Dört ve daha yukan )'altakl )'&1'Dll 

kan İngiliz at ve kısraklara mahaul
tu. İkramiyesi 375 lira meeafesi 2400 
metre idi. 

1 - Alemdar. 
2 - Andrebudin, 
3 - lılahmure. 
Milfterek bahiate: ganyan: 310, plL 

.seter; 190, 125 ve 155 kurut verdi. 
Bu yarıp.ki ikili bahiste ile Alem • 

dar - Andrebudin, çifte oymyanlar 
1 llraya mukabil 16 Ura kuaııchlar. - Zavallı Yılcha .. 

Di79 biterdi. 
• • • Ankarada pazar glJtdl yaps?ats /ufbo? ~ Barblye laksmtm Uolye 7cdr. 'O'çONCU KOŞU: 

- MUjde Yıldu .. Sermed bugilıı ha- fi aç golle mağlup eden AtıTollrcıg'ilciı "on biri,, bulmağs elde eden kadroatlş.. Uç ve daha yukarı yqtaki hali9 bn 
Genç kıZ', blltiln aemtln a1Syledlklerf· 

ni duyuyor, arkadqlaruun ara ura an. 
lattıldarmı ıUk<Uıetle dinliyor. fakat 
bir defacık, hatır için olsun onlara bak 
vermiyordu. 
· - Sermet bana ı8z ver.dl, onunla nt-
pDWıctım.. 

Diyordu. 
Yıldız nipnlwnı iniyordu. O 'kadar 

eeriyordu, kL 
En çok aevdiif candan arkadap Me. 

llbattı. Sırlanm yalım ona açıyordu: 

- Gelmese bile ne çıkar Melihat, 
diyor.clu. içimdeki qk ahmedikçe diln
yamn en bahtiya:- inum delil miyim?. 
Sorarım ana, kim, banp kacbn yedi 
uzun aene bir aniye a8nmeden devam 
eden apm alevleriyle yanıp tutupbil
miıtir. Onu ölilnceye kadar aevecelim. 

••• 
Sermed Amerikadan d8ndU. O, Yd. 

dm çoktan unutaıuttu. Dilııyaıım en 
medeni tehrinde aayı11z ıenç imla ta
mtmıı, eilenmlı. !atanbuldaki bialerl 
am•ıniyle delifmiıti. 

- Sermed, dediler; Yıldu yedi ae. 
ne aeni bekledi? •• 

- Beni mi bekledi, ne diye 1 •• 
- Naul ne diye, nipnlanmamq nu 

ldhıb1 

Sermed kahkahalarla cWdG: 
- Olur teY delil, dedi. Kut.apda 

biraz noksanlık var pliba? 
Onu uarJactıJar: 

- Yedi sene, seni ne kadar aeiittlr· 
mit- Çllpıca ICVdiiin, ceceJeri sabah
lara kadar peııçerdimn önU:nde doJat. 
tıjuı Yıldan ne çabuk unuttun? Haydi. 
pukluk etme, yedi aeıae çe~dlifn 

zırlı'Jdan bitirmiı, yakında evleniyonu. 
nus. 
-, •• 1 

- Ne o Yddu bu(Ulrı dalcmım •• 

-WltmU .. 

Yılclu arkadatının yilzllne bakmıyor
du bile.. Derin bir ruya lleminde imit 
cibi, alır ağır hareket ediyor: sala, ıo. 
la bakmadan cedniyordu. 

• • • 
Sermed ha.arhklanm yaptı. Parlak 

bir düiiln yapıldı. Köy nete ve aevinç 

içinde çalkandı. Fakat bütiln bunlar 
Yılcbnn yilzilnde bir damla iz bırak • . 
madı. O ayni dallm hareketler ve ayni 
dllfilnc:e lleminde idi. 

Bir aene sonra Yddum minimini bir 
yavrusu da oldu. Sermed, baba olmuı
tu. Seviniy.cr, ıevcili k&n11111 memnun 
etmek, ona nete verebilmek için ne 
mllmkilnse yapıyordu. Fakat nafile •• 

Yıldu bir cUn hastalandı, altı ay 
yattı ve bir aabah kOCQI bqucuna cit. 
tiii vakit ODU IODIUZ uylaıauna dalmq 
buldu. 

Yıldızın 8lilmtl bir mr cibl kaldı. 
kocası bile bu evlilikten bir 117 anJa.. 
yamanupı. 

lleıahat: 

- Yıldıu, aık ve aaadet 814Jlrd8. 
DiyoMu. o bd&r muztarip yqacli, o Jca 
dar mesut atdlt 1d.. J)algm hayatı, aa
a.detini anlatacak k~ bul•mall)llam· 
elan eh. 

An karada 

Kır koşusu 1 
Fenerli Saim 

J<löflnden jatifa lderak 
lzmire gitti 

tzmlrlıı eatl ()'çok kltıbt1 ı•mdın 

olup scxı gUnlerde lstanbula gelerek 
Fenerbahçeye intisap eden ve IOl1 bir 

kaç maçta ..pçık mevkilnde görclUğO. 
mUz (Vehabm kardeel> Sahn san lt.. 
civertlilerden aynlarak tekrar lzm1re 
gitmlftlr. 

Saim. yine eski klilbtl 'Oçoka gire • 

Kongre 

İngiliz at ve kısraklara mahlul han· 
dJkaptJ. ikramiyesi 400 lira mMafeal 
2100 metre idi. 

1 - Koml8&ll 
~~· 
Babai milfterekte; ganv.n: 200 Jnı. 

n1I verdi. 
DORDUNCO xoeu: 
Uç yapnilaJd yarım bn fngtUa tay. 

lara mahaustu. tkramiJelll 200 Ura me.. 
l&feei 1800 metre idi. 

1-Alceylb, 
2-Frlg, 
3-Lubbllr. 
)(Ufterek bahiste; ganyan: ıas. -

ileler: 120 ,-140 kurut wırdiJer. 
BEŞINCl KOŞU: 
Dört ve daha yukarı Jqtakl hallL 

kan Arap ve kmaklara mah8mt1I. tk.. 
ramtyesl 300 Ura, mesafem 1800 met. 
re idi. 

Bu kOIU geçen haftaki gibi pıne bir 
Bakırköy spor kliibtl idare heyetin • slrpride netioelendl. Fabt ~ 'bl,. 

Kltlblln senelik kongresi 25-12-
938 puar gUni1 saat 11 de Bakırköy 

ha1kevl salonunda aktolunacaktlr. 
Kltlbe kayıtlı arkadıılarm gelme • 

leri rica olunur. 

Billrdo şampiyonası 
Glorieux kupuı beynelmilel bilArdo 

mlllabakalan için Almanya ile BelçL 
ka arumdald mt1sabaka Dueldorfta 
yapılmqtır. Birinci gOn neticesbde 
Belçlbhlar 4-6 galip vul,ete glrmif 

hl8te her ihtimali nuan ltlbare alan. 
tar çok olduğu için oymyanlln mı • 
gin edecek kadar çok pan. vermec!L Ko.. 
111111 atlar arumda oldu: 'O'nltl, °'Y· 
Jln. Yddız, Dervit D, Can IL BabtL 
yar, Uçar, Efe, Alclerrif. 

1 - Ceyllıı 
2-Bahtıyan 

3 - .Atdervif. 
Koeunun dereceal 2,ıo aalrtb.m. 
MUeterek bahis pnyp 2180 ımn.,, 

plbe muile 610. 36IS ft 115 
verdi. 

Dördtlncll ve betfncl kOfU]ar arum. 
dak1 çifte bahiste Alceylln • Cq1ln 
çiftine oymyanlar bir UnJarma mu

lltlraba nihayet ver.. ....._ __ lllİııll!!!!~._.._~~~1 Kır~ ~Gn.umCla blrift • ..:..:.:------------------~~~~~ 
- Fakat beıa nleamek niyetinde-de- .. A ot ge1n .Rn&a 

kabil 4S, '15 lira aldılar. 

liJim.. 
- Bayle laf olmu.. efer b8yle bir Ankara aUetlım ajaııbiı tarafmda:ı 

py yapacak oturan ldıme ytiziine bak Kjaıuıntl• yıld'ıı ljiret• uıa11taı ._,.. tertip ecUien kır ko6ularmm ikinclai 
rinde muaınele ı&reaferdw. Rahm tt n.ı ka .. lı.~ Uzeriııden ya 

mıyacak, bunu iyi bil.. ••r uat 12 d• kapen" uht ''"'""' ''"' pazar giln-. , .. " ....... • 
Sermed, yüklek 101ye.teye naenıup, ,._ ___ ~ c A L t re ..,....,....__ .. pdmJlbr. 

Kollej mezunu ıenç Ja.zlarla arkadaı o. • ı.ondr6ı 188 • .,.,._ 4 ı ı' 8ehir ıtadmdan bqlıyan ve btlyllk. 
tu,or, on1arla caiycrdu. Yıldızı bir • Nenorlr ı• 11 • Mffttcf' fi8& let için f800 metre. ktlçUkler içi:ı de 

• 8 8• ft • V•f'Cr.'8 23 ol> 
.. Olsun 1kmemi1ti. ..l ..... • lfllho il 8815 • Bau~tı 2 IH ı 2500 metre mesafede yapılan bu mU • 

lleJthat. ~-- f•Ja UZ1UUJOf• • r..MeYNt 8 415 • Bllsree O il ı 1abakalara otuza yakm sporcu gir • 
6-. Sermedal eeldlllal 4a7.cla1p cOn • Amsterdam 88 m • 8eJIP'ld 28lh mittir. 
tievincindea 'kalbi daıacak illi '°"1ıl· • BerH• fiO ti'> • YGlrotıan M 27 Kotularm neficeleri ıuıılardır: 
tu. HeJecandan tıkanatıbna mtlfdeJi • HrOkNI 2ı 171~ • Stnkhelııı 80 2,ı: Kiigiklm' carcumda: 
wl'llllfti. ı Oı~ • \looıılcm" '" 781~ 1 - Bemzl (A.S) 8,GD.6 

'J.W.. 1Uk6Dıtle dinlerlen ~ t H ' Vluaı 2 - ı..nan (D.S) t.M,8 
fıltk ..... pHyor4u. 3 - Mahir (A.8) 

B~Gt'Ga&tada: 
l - Mul*ıfa (D.S) 16 U.8 

-.AU Q1 17,3&' 



7 -KURUN 

Şalgam tarlasında · 939 
bir Venüs ... yılında neler olacak 

H elkeltraıa modellik etmiş 
olan kız.: 

- Demek ben bir ıJenüsüm 
ha,diyorl 

' "Şalgamlı Venüs", Roma dev -
rine ait bir eser olarak eski eserler ka. 
taloğuna yazıldıktan sonra maalesef 
daha uzun bir müddet hayrankar top
lamadı ve ke~edildiği tarihten beş, al
tl ay sonra hakikat ortaya çıkarıldı. 

Fransanm bir köyünde, toprağını sü 
~bir çütçi, bir gün yerden bir hey. 
kel çıktığr:ıı görüyor. Hüldlmete haber 
veriyor. Sanattan anlıyan kimseler bu. 
nun Venüs heykeli olduğunu söylüyor. 
lar. 

Heykel şalgam tl\rlasından c_;ıkarılrp 
müzeler idaresine götürülüyor ve ora. 
daki sali.hiyettar komisyon, heykelin 
hangi devre ( ! ) ait olduğunu, heykel. 
traşlıktakl ha..ıgi mektebe dahil edile.. 
bileceğini uzun müddet tesbite uğraşı. 
yor. Nihayet ''Şalgamlı Venüs,, Gallo. 
roma devrine ait bir eser olarak - hem 
de bir aaheser - olarak müze katalog. 
Iarı:ıa kaydolunuyor ve heykelin Luvr 
müzesine nakli düşünülüyor. 

Fakat sanat mensupları bu yeni bil. 
yük keşff üzerindeki hayranlıklarr:ıı 
daha fazla yazıp çizmeye vakit kalmı. 
yor. Kremnonese isminde bir İtalyan 
heykeltraş ortaya çıkarak. bu heykeli 
bundan bir sene kadar evvel Fransa. 
da kendisinin yaptığını, kardeşi ile be. 
rabcr o tarlaya gömdükleri:ıi söylüyor .. 

Heykeltra.şın bunilan maksadı au • 
dur: 

Kendisi, çok iyi bir sanatkar oldu • 
ğu halde, söhret kazanamamıştır. 
Kremonese bundan dolayı etraf mdakL 
lere ve sanat alemine küskündür. De. 
ğerlni isbat etmek içb bu çareye baş 
vuruyor. Eski devirlerin mevzuu olan 
VenUs'ü ele alarak güzel bir heykel ya. 
pıyor ve bunu toprağa gömüyor ... 

Topraktan bu Venüsü çıkaranların 
onu hakikaten büyük bir sanat eseri 
saymaları ve müze ye koymaya karar 
vermeleri eserin ve onu yapan sa..,at. 
k{ırın değerini isbat etmiştir. Eski e. 
serler mütehassıslarının aimdi sözle. 
rini geri almaya hakları yoktur. Ma . 
dem ki bunu bir sahescr olarak tanıdı. 
Iar. demek ki eser hakikaten değerli. 
Hcykelb sanat bakımından kıymeti 

yoksa, on.u bir eski devir eseri sana. 
rak verdikleri hükümde aldanmış sa. 
yılacaklar ... 

Bugün Krcmoncse hakikaten değerli 
bir heykeltraş olarak kabul edilmiş • 
tir. 

Heykeltraşa model olan, bir Lehli 
kızdır. Anna Strudniçka, kendisinin 
bir Venüs olduğunda:ı evvelce haberi 
bile olmıyan, bugün ise pek az kibir 
duyan bir kızcağız olarak görünüyor. 

Fransız kahjni yine sahneae 

Yeni sene beşeriyete· 
sulh geliı·iyormuş 

ispanyanın Barselona ~ehrinae guneş banyosu yapan genç kızlar a.: .w?t. 
ra cepheye hareket edecek olan bir mili.! askcrile §akala§ıyorlar. 

Venedikli tücear-ın 
50 milyarlık • 

mırası 

1560 kişi tarafından isteniyor ! 
Venedikten Fransaya getirilen 22 araba altm arasmda 

Venedikli tüccarm da serveti var mı idi ? 
Fransız hükumetini 156ô kişi .dava 

etmiı bulunuyor. Bu 1560 kişi 50 mil
yar frankın varisi olduklarını dava edi. 
yorlar ve bu parayı hi.tktimetten istiyor 
~~ . 

Varislerden biri §Öyle diyor: 
- Evet efendim, Jan Tierri'nin vari

si olduğumu iddia ediyorum. Çünkü 
kendisinin ahfadından bulunuyorum. 

Jan Tierri öldüğü zaman 50 milyar
dan fazla bir servet bırakmıştı ve bu 
parayı muhafazayı Fransız hükumeti 
üzerine almıştı. Çünkü, varislerin hiç. 
biri kendisinin Jan Ticrri'nin hısımı ol
duğunu isbat edememişti. Bugün bu. 
nun kabil olduğunu aöyliyebilirim, çün 
kü Fransız hükumetinin elin.de artık 

bir nüfus kütüğü bulunmaktadır. 
"Bizim ailemiz bu servete olan hak

kımızı daima iddia etmiş ve müracaatte 
bulunmuştuk. Bizden başka daha bir
çok varisler var ki, meşhur V enedikli 
tüccarın efsanevi servetinden pay bek. 
liyorlar. Bu servete hak iddia edenler 
Onbcşinci Lui devrindenberi yaşıyor· 
lar ve bu suretle sayısı gittikçe artı. 

yor.,, 
Bu daha bundan 3 asır evvel, 1636 

senelerinde de başlamıştı. Jan Tierri
nin büyük babası Fransa Kralının jan
darması idi. Jan, bahtını denemek için 
1talyaya gidiyor, bir handa çalışmaya 
başlıyor. Sonra Venedikli tüccar Tipal. 
di ile tanışıyor ve tüccar .cnu yanına 
katip olarak alıyor. Beraber birçok 
memleketleri .dolaşıyorlar. 

1636 da Venedikli tüccar ölüyor ve 

bilttin servetini katibine bırakıyor. Fa
kat Jan Tierriye ömrü vefa etmiyor. 
Az bir müddet sonra da o ölüyor ve 
servetini ailesine ve kardeşlerine bırak 
tığmı vasiyet ediyor. 

Fakat, bu servet nerede? Jan Tierri. 
nin ailesi, kardeşleri ve daha scnra o
ğulları, torunları bunu bulamıyorlar. 
ihtimal ki Jan da o zamanın parası ile 

(Devamı 10 mıcuda) f 

İngiliz Kralının tahtından feragat e. 
deceğini, Habeşistanı:ı dünya harita. 
amdan silineceğini vukuundan çok ev. 
vel haber veren meşhur Fransız kadı. 
nı Jeneviyef Zepfel 1939 senesi içb 

de bazı ukalalıklarda bulundu. Bu ka
dının i!tikbal hakkında söylediklerini 
herkes merakla dinlemekle beraber, L 
nanmıyanlar ina..ıanlardan çoktur. Ma. 
amafih bir sürpriz kabilinden Paris
liler geçen gece umumi bir yerde bu 
kahini yine dinlemişlerdir. 3000 kişi • 
nin bulunduğu bir kalabalık ö:ıünde is
tikbalden haber verecek olan kadın bir 
çok sözler söylemiştir. 

1939 yılında ne olacak? 
Bunu bittabi herkes merak eder. Bu 

itibarla söyeldikleri doğru çıksın, çık.. 
masm. merak ve tecessüs içinde yaşı. 
yan i:ısaniyet her sene olduğu gibi 
1939 -senesi için de bu kadının söy. 
lediklerii dinliyor; gueteler basıyor. 
Ve meraklılar okuyor. 

Fransız gazetelerinin verdiği taf si -
llta göre, Pleyel salonunda zayıf çeh
-resi, beyaz pelerini, beyazlanmış saç 
ları ile görü:ıen (k§hin) kadın geçen 
sene ayni salonda: "Fransız askerleri 
hududa kadar gidecek ama, harp etme. 
den dönecek,, demişti. Bu sene yine ay. 
ni yerden bir takım sözler söylemiştir. 
Bu kadının teminat:oa göre. görünmez 
bir kuvvet, ruhlar, muayyen bir gün 
tayin ederek bu kadına, sen o gün kiL 
hin olacaksın diyor ve ayni gün de bu 
kadı:ı ona ilham edilen sözleri tekrar. 
lıyormuş. 

- G<>zümUn ö:ıünde geniş ova ve 
sahralar var, bu ovalar binlerce bay. 
rakla dolu ... Öyle zannederim ki, bu 
baydaklar biriblrlle çarpı,1ıyor... Orta 
yerde yükselen Fransız bayrağının 

renk değiştirdiğini görüyorum. Bir 
çok memleketler görüyorum... Manza.. 
ra çok acıklıdır ... 1nsa:ılarm parça par· 
ça edilmiş etleri bir kazana doldurulu. 
yor. Bu kazandan bir çok iskeletler çt. 
kıyor .. İtalya çehresini değiştiriyor. 
On yedi millet büyük devletlere ilti _ 
hak ediyor ..• Fakat Met yeniden başlı
yor ... Askerler .. Bütün hudutlar dip. 
siz derinliklere çöküyor •.. Gönüllü er. 
kekler görilyorum. Milyarlarla yıldız.. 
lar gözilmün ö:ıünde .. Bahar henüz baş 
lamak üzere ama, biz yeniden tehdit al-
tındayız... Çemberlayni görüyorum .. . 
Onun üzerinde bir iyilik nişanı var .. . 
İngilterede o kaybolduğu gün korku:ıç 
hldiseler başlıyacak. 

Bitleri görüyorum... Bir bayrakla 

:.4 vustralyaaa p1ôjlaraa7•i genç TCtz. 
Zarın 'kemerlerinde <•Noı, (hayır) yazı. 
larrna tcsadil/ edilmektedir. Bu "içki 
yasak edilsin mit,, §eklindeki sualin ce. 
vabıdır. ve propaganda o1mak 'üzere 
ku1lantlnw1..-tadır. 

Son yapılan intihapta A ~tralyanın 
65 'Vilayetinin hepsinde "Ya.şlar,. yani 
içki taraftarları kazanmı§, "Kurular,, 
(içTa aleyhtarları) kaybctm~tir. 

sarılı ... Evvelce onu daha parlak gtsr. 
müştüm .. Bir kişi beni heyecanlandın. 
yor .. Hudutların öte tarafında bir çok 
insanlar var. Bunlar yarın istiyecelde.. 

ri.:ıi bir gUn evelden kağıtlar üzerine 
kaydediyor ... Fakat her şey, çok Jile • 
sut bir §ek11Cfe yer degışurıyor.. Hız 

tehdit eden Alman değildir ... Bunlar 
küçUk milletlerdir .. İktidarda olanlarla 
gitmeleri lazım .. Fransayı idare etmeğe 
memur edilenlerin sayısı 20 kişidir •• 

Hudut-larm yerin dibine doğnı DL 
sıl batmakta olduklarını görüyorum .• 

Biz mart ayı:ıdayım .. Hudutlar yok • 
tur .. Milıetler arasmd büyük dostluk • 
lar başhyacakt11 .. Avrupa birle§ik d"'· 
Jetleri meydana gelecek .. 1939 senesin. 
de ben beşeriyete sulh olacağını teb. 
§İr ediyorum .• 

Kahin kadın bu sözleri söylem.it ve 
yavaş yavaş sahneden kolise doğru~ 

kilirke:ı dinleyicilerden bazı1an tna • 
nır; bazılan da inanmaz bir haleti ru. 
hiye içinde salonu terketmiştfr .. 

Kendisile görüşen bir gazeteciye şun. ===================== 
lan söylüyor: 

- Heykcltraşı eskiden tanımazdım. 
Bir gün, bir ahbap vasıtasile tanıştık. 
O zaman ben Se::ıt Etien'de idim. !Ken. 
dislne, yaptığı esere hiç ehemmiyet 
Term.fyerek, modellik ettim. Fakat o, 
daima, büyük bir esere çalışbğım, bu 
heykelin ~k fazla eöhret ka.za.n&eağı. 

nı söylüyordu. 
"Heykelin başına gelen hadise hoşu. 

ma gitti doğru.su ... Demek ben bir Ve_ 
nüsüm ha! .• , 

Lehli kız bwılan söyliyerek kahka-
ha ile gillUyor ... Fakat, sanat ftlemi Doktor V'ilyam JJ!ıılton'un l5püşme nln heyecan 1Cıymetinl 6lÇttp 7uıy'cleden bir maNne lca'! e?fl/J(tıl 1ialjer 
hakikaten ciddi bir mesele karşısoda ı tik. Do7ctor resimde, kc1ulisine müraoo at ederek kocasını az sevmeğe l>a§ladığı nı ~ bunun doğJll. ~ oZ1'lıCldtflM 
bulunduğu kanaatinde.. "lamak i.stiycn bir kad1nın öpi1f kudretim grafiklerle te,,bit dm~e galtftrbm ~' · · • 
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Italyaoıo 

derhal 
mukabele 

tecavüzü 
silAbla 
görecek 

Fransrz Hariciye Nazırı Mecliste 
şiddetli bir nutuk söyledi 

Parle, 20 (A.A.) - Mebusan mec- rllmlş olmasına rağmen Bonnet. Frnn 
llslnde hariciye bUtçcslnln mUzake- ı sanın ana vatandan olsun deniz aşırı 
resinde hariciye nnzırı Bonnet en-

1
· araziden olsun Fransı~ toprakların

ternnsyonal siyaset. hakkında uzun dan biç bir parçasını ltalyaya terkct
lzahat vermiştir. miyeceğlnl ve gerek Tunusa ve Fran-

Fransız - lnglltz mUnasebatını an
latan Bonnet, eğer lnglltere sebebi
yet vermeksizin bir taarruza uğradı
ğı takdirde Frunsanın kara, deniz 
ve hava kuvvetleriyle yardım. edece
ğlno dair Delbosun 1936 dnkt sözle
rini resmen teyit etmiş, Çemberlay
nln eon beynnntını ele alarak Fran
sız • lnsııız mUnnsdbatınm, herhan
gi bir hı\dlsenln iki memleketi yan. 
yana bulacak derecede sıkı olduğu
nu ehemmiyetle kaydeylemlşUr. 

Fransız • Alman mUnaseba.t.J hak
kında, Bonnet, MUnlb anlaşmasından 
ıonra basıl olo.n sUkünetl hatırlatmış 
ve geçenlerde lmzo.lanan deklaras.>1\)
nun bu sUkClnottcn doğduğunu söyle-

ıız Somallslne, gerek Korslka, Nls 
veya Şavole'ye yapılacak bir tecavU
zUn derhal ılllhla mukabele görece
ğini kat't bir llııanla ifade eylemiştir. 

Parls, 20 (A.A.) - Parletekl Kor
slkahlar dUn akşam ftalyo.nın Korsl
kıı. hakkındaki emellerini protesto e
den bir teznhUrat tertip etmişlerdir. 

Kabul edilen bir karar suretinde a
danın mUdataasını temin tein icap e
den tedbirlerin alınması hUkilmetten 
rica edilmektedir. 

Parls, 20 (Hususi) - Hariciye Na
zırı Bone'ntn hariciye komisyonunda
ki eoıı beyanatına göre ltalyada Fran 
sa aleyhinde yapılan nUmaylşlerln 

maksadı Cibuti tle SUveyş kanalı U
mtş, lkJ memleketin karşılıklı olarak zerinde bazı yeni mUsaadat elde et
budutlarını garanti eden ve iki mcm- mektlr. 
loketl ali1kadar eden bUtUn mesele-
Jorde istişareyi derpiş eyleyen bu 
deklarasyonun yalnız lngtltz - Alman 
munasebatını lyllcştlrmeğe değil, 

ayni zamanda umumi sUkQnete de 
hizmet edeceği kanaatini izhar eyle
miştir. 

, Bonnet, !talya hakkında dıı, iki 
memleket mUnasebntının son zaman
larda lyfleştJğlnl ve hattA uzun za
mnndanberl boş duran bUyUk elçilik
lere asaleten diplomatlar tayin edll
dl~ln l ko.ydettlkten sonra, geçenler
de ltalyo.n mebusnn meclisinde ynpı-ı 
Jan teznhUro.trn ve bu tezahUrntı ta
kip eden matbuatın Fransa aleyhin-! 
deki metallbat mUcadeleslnln iki 
memleket mUnasebatının daha ziya
de tylleşmesl Umltlertnt karartmış 

olmasına tccssUf eylemiştir, 
MezkQr tezahürat Uzerlne Roma

dakl Frnnsa bUyUk elclslnfn yaptığı 
teşebbüse İtalyan hUkilmetlnln bu 
tezahUratı benimsemediği cevabı ve- I 

Nazırın beyanatı Kedorseğln bu is
tikamette İtalya ile bir mUzakereye 
glrlşeblleecğinl gösteriyor. Fakat Tu
nus ve Koralka meseleleri böyle de
ğildir. Bu meseleler Uzerlnde Fra.n
eanın müzakereye bile girmek iste
mediği anlaşılıyor, İngiliz başvekili 

Çcmbcrlaynln a\·am kamarasmdakt 
beyanatı 1tnlynn taleplerine earıı.ha
ten tcmııs etmemekle beraber lngll
terenln ltnlya Jle anlaşması Akdeniz 
stattıkosunun muhafazası esasına 

mUstcnlt bulunduğunu kaydeh:\!ştlr. 

Alman harlciyo nazırı Fon Ubbl'\'n'.l 
trop da Fransız • Alman dostluk ve 
ademi tccnvUz beyannamesi mUzakc
relerl sırasında. Fransız harlclye na
zırının bir sualine cevap vererek Ber
lln. Romn mihverinin devam etmek
te olduğunu söylemekle beraber Al
manyanın Akdentzde doğrudan doğ
ruya menfaati bulunmadığını tasrih 
etmiştir. 

işçi ücretlerinin haczi hakkında karar 
Ankara, 20 (Telefonla) - Tilrk pa. I yerlerde ?8-!ıa~ tırnil~rin Ucre~lcrinin 

rasmın kıymetini koruma hakkındaki haczedlldıği haoor verılmektedır. 

kararnamenin bir maddesine bir fıkra Adliye Vekaleti, mUddeiu.mu.milikle. 
eklenmesine dair kararname ko:ıulan re yaptığı bir tebliğte İş Kanununun 
hacizlerin eskisi gibi devam, mer'iyet- mer'iyeti tarihinden itibaren hükmün 
ten önce işçi ücretlerine konulan ha. cari olmıu'!I lftzımgeldiği ve ücretinin 
clzlcrln e!klsl gibi ~evam ettirilerek haczi mevzuu bahsolan i~~ilerln vazL 
bu kanunda tesblt olunan muafiyet yeti ve Ucretl hakkında lcra ve İflas 
mikta.rmı:ı göz önUnde bulundurulma • kanunu ile bu kanuna göre yapılacak' 
dli'I ve I§ dairelerinin i~çl hakkında ver tetkikat esıwımda iı dairelerl::den bu 
dikleri maltımat nazara almmıyarak bwıusta verilecek maltımatm da göz ö
iş kanununun tatbik edilmekte olduğu nünde bulundunılmasım bıtemektedir. 

Kont Çiano Macar 
başvekili ile görüştü 

Budapeştc. 20 (A..A.) - İtalya ha -

riciye nazın Kont Ci:ıno, dün öğle. 

den so:lra Macaristan Başvekili İm. 1 

redi ve hariciye nazın Kont Csaki ile 1 
takriben iki saat sUrcn bir mülakat 

yapmıştır. j 
Budape~te. 20 (A.A..) - Bu sabah I 

saat 8 de naip Horti Kont Cianoyu 

otelde ziyaret etınie ve bundan sonra. ! 
her ikisi de Göbölloe'ye domuz avına 
gitmişlerdir. 

refikası tarafından ve."ilen zlyaf et hak 

kmda tafsilat vermektedir. 

Peşte, 2n (Hususi) - Kont Ciano. 

nun Peşte seyahatinde istihdaf ettiği 

başlıca maksat Yugoslavya ile Ma. 

carlstan arası=dıık! muallak mesclcle. 

ri halletmek ve iki memleket mUnaee • 

betlerine normal bir eeldl verme!:tir. 

İtalya evvelce Çckoslovakyada.ki Rü. 

tenyayı Macaristan& vererek Lehistan 

ile aralarmda mUşterek bir hudut kur. 

mak lstemi~tl. Almanyanm muhale • , 

fetl bu planın tatbikine mani olmuş. 

Sınai müesseseleri 
ver ~i matrahı 

Ankara, 20 (Telefonla) - Sınat mil
esseslerin vugi matrahını tayin et. 
mek üzere hazırlanan 1938 ır.ali yılı ip. 
tidat maddeler tenzilit nisbetlcrini gös
teren cetvel ile vergileri toptan ytll.k 
olarak tnrholunan s nai müesseseler i· 
çln birlncikanunun 1 inden itibaren tat
biki ve vergileri toptan yıllık olarak 
tarhedilenlcr haricinde kalan gına! mil. 
esscselcr için iptidai madde te"ziJat 
cetvelinin bir haziran 1939 tarihir.e ka. 
dar mer'i tutulması Vekiller Heyetince 
kararlaştınlmıştir. 

Tahsin Uzer şehrimizde 
Ankara, 20 (Telefonla) - UçUncn 

Umumt Mllfettiı B. Tahsin Uzer bugün 
latanbula hareket etmiştir. 

Sivasta 
Veni bir çimento fabrikası 

kuruluyor 
Ankara, 20 (A.A.) Sivasta kurula • 

cak olan çimento fabrikasnm inşaatı 
faaliyetle devam etmektedir. Önümüz.. 
deki ıı.ğustos ayı içinde makinelerin 
montajına ba.şla:ıaca!{tır. Aldığımız 

mal(ımata nazaran fabrikada gUndc 
300 ton çimento istihsal edilebilecek • 
tir. Tevsii halinde bu miktar günde 
600 tona baliğ olacaktrr ki bu, halen 
memlekeUmlzde istihsal edilmekte o • 
lan çimento miktarının yüzde ellisi :ıis 
betfndedir • 

lran transit yolu 
Ankara, 20 (A.A.) - Trabzonla t. 

ran hududumuz arasındaki transit yo
lunun SO::l 51 kilometrelik kısmına aft 
k~ü ve plaruan hazırle.nmıştır:Ynkm. 
da milnakasaya konulacaktır. 590 kl.. 
lometresi tamamen ikmal edilmiş o. 
lan transit yolumuzun bu son 51 kilo • 
me~rclik kısmında da bazı muvakkat 
imla ve tesviye ameUyesile her tlirlU 
milnakarnt ve scyrilsefcr temb edil. 
mlş bulun.maktadır. 

0--

lstanbul • Edirne asfalt yoJu 
Ankara., 20 (A.A.) - Geçen sene 160 

ncı kilometresine kadar inşası ikmal 
edilmiş olan İstanbul - Edirne A vru. 
pa asfalt yolundaki inşaat hayli iler
lemiştir. O:ıümUzdeki inşaat mevsi • 
minde 198 inci kilometreye varılacak 
ve geri kalan 48 kilometrelik kısmının 
da önümUzdeki sene içinde ihalesi ya • 
pılacakltr. 

Kudüste bir n1üsademe 
30 Arap öldürüldü 15 i 

esir edildi 
Kudüs. 20 (A.A.) - Yahudi organı 

Haareç. Ffüstinin meselesini tetkik et. 
mek üzere Amerikada bir dUnya Ya.. 
hudl konfera.:ısınm içtimaa davet e -
dilmesi dilşUnilldUğUnU bHdlrmekte • 
dir. 

Kudüs, 20 (A.A.} - Resmen bildi • 
rildlğine göre diln Na.im • Beni de bir 
mUsademe olmuş ve Araplar 30 öiU ver 
mişlerdir. 15 Arap esir edılmi~tir. 

ispanyada yeni harekat 
bekleniyor 

Salnt jean de luz. 20 (A.A.) - Bar-
11elondan alınnn malQmata göre cum
huriyet ordusu kumandanlığı mezu
niyetleri lptnl etmiştir. Bundan do
layı yeni hnrokAtın başlaması bek
lenmektedir. 

Rusıa - Japonya 

Naip ve bariclye nazırca naibin yar 
dımilc Kont Ciano'nun malye~indeki i. 
ki memur ve İtalyanın Budapcşte se -
tareti k!tibl refakat etmişlerdir. 

(Baş tarafı 1 inr.'dc) 

eullyetln Mosltovaya raci olacağın

dan .Sovyet hUkfımetlnl haberdar et
mesi bildirilmiştir, Resınl mnhm
lcr. bu neticelerin mahiyeti hakkın
da ketumiyet muhafaza etmektedir. 
Fakat Japon matbuatına göre. Tok

tur. Kont Cianonun bu defaki Peşte yo, ıuzumu to.kdlrlnde, Slblrya. so.-
eeyaba~i Berlln - Roma mihveri esas.! hlllerl boyunrn a\•lannn Japon balık
lan dah1llnde olmak Uzere Tuna hav. çılarını harp gemileri ile muhatazn 
z:ı.sında İtalyanın mevkilni takviye et.l ederek, "bnhk nvı serbestlslni" ld:ı
mek gayesine matut olduğu tahı..-ıin edl meve azmetmiştir. Du takdirde ciddi 
llyor. bir gerginliğin ortaya tıkmasından 

Budapeşte. 20 (A.A.) - Matbuat, 
Kont Ciano'nun Budapeı;ıtcde geçirdL ı 
fi Dk güne bir çok sahi'elerini tahsis 
etmekte ve dtl:ı ak'1am İtalya hariciye ı 
naznmm eerefint baŞ'·ckil !:nredi ile korkuluyor. 

Çemherlaynin nutku 
Almanya yeniden f edakarhğa razı değil 

Londıa, 20 (A.A.) - Avam Kama
rasında B. Çcmberlayn Çek hudutları
nın garantisi baklanda bir ıuale cevap 
vererek bu hudutlann kati surette tah
dit edilmiş olduğunu ve artık bir itiraz 
mevcut olmadığını kaydettikten ıonra 
de:ni§tir ki: 

Garanti meselesine gelince, bu hu. 
susta bundan evvelki beyanatıma bir 
ıey ilave edecek vaziyette değilim. 

Toprak terkinden doğan diğer blitün 
meseleler bir taraftan Çekoslovakya ve 
diğer taraftan Almanya, Polonya ve 
Macaristan arasında halledilmek icabe. 
der. 

Londra, 20 (A.A.) - B. Çembcr
laynden ıonra muhalefet lideri B. s:nc. 
lair ıöz alarak B. Çemberlayn timdi'Jd 
politikasına devam ettiği takdirde harp 
ten sakırulamıyacağını bildirmit. Çin 
hükQmetine kredi verJmeyişini tasvip 
ederek İngiliz dış politikasında bir de. 
fitiklik vukuundan önce tngilterede 
milli birliğin imkanaız olacağını iddia 
eylemiştir. 

MUteakiben muhafazakar mebuslar· 
dan B. Cuentin Hoog B. Çemberlay'in 
p-;>litikasını şiddetle mlidafaa etmiştir. 

Berlin, 20 (A.A.) - Yarı resmi b:r 
menbadan bildiriliyor: 

Londra, 20 (A.A.) - Star gazetesi, 
B. Çemberlayn'in iç ve dıı politikası 
ile artık mutabık olmadıklarını beyan 
eden ve 53 muhafazakar mebustan mü
rekkep bir gurup te~ekkül ettiğini bil· 
dirmektedir. 

ALMAOYA FEDAKARLIGI 
KABUL ETMİYOR 

Alman mafillerl, B. Çemberla: ··'1 

·easvekil 
lzmir Be~ediye Reisini 

kabul etti 
Ankara, 20 (A.A.) - Baş\•ekil Ce • 

lal Bayar bugtln Iznıir l:elcdiye reisi 
doktor Behcet l1z'u kabul etroi!} ve 
kenöisile gerek lzmirin imarına ve ge. 
rek sair hususata ait isler hakkında 
görllşmUstür. 

B2hçet Uz öğle yemeğini Başvekil. 
le birlikte yemiştir. 

İzmir belediye reisi Ankaradakl ika 
metinden istifade ederek, muhtelli Ve. 
kfiletlerıe !zmiri ali!!adar eden muh
telif i~ler hakkında temaslarda bulu • 
nacaktır. 

-0--

Kayserili!er 
Ebadi Şefi bir daha andılar 

Kayseri. 20 (A.A.) - Ebedi Şefi • 
ralz AtatUrkU'J Kayserlye i!k ayak bas 
tığı gUnUn 10 uncu yıJdönUmli, "Ata. 
türk gUnU., resmi hususi teşekkillle • 
rin, okulların ve kalabalık bir halk kU~ 
lesinin i;;tirakile Cumhuriyet alanın • 
da -kutlandı. Alanda heyecanlı söy. 
!evlerden so:ıra yurttaı;:lıır Ebedt Şef. 
terine, rejime ve onun izinde yürilyen 
Milli Şef ismet !nönUne bashlıklarmı 
bir kere daha tckrarladıhı.r. Bugilniln 
onuruna halkevi:ıdc ay:-ıca ören ya • 
pıldı. Atntlirkiln hayat ve eserleri hak
kında konferanslar verildi. 

Fransa sHahlanıyor 
Parfs, 20 (A.A.) - Bahriye nnzırı 

ll. Co.mplnchi gazetelere yerdiği be. ı 
ynnatta 193 9 yılı zarfında S &G. 70G j 
tonlu 4 5 yeni gemi lnşo. edileceğini 1 
blldlrm!ştl. Bu suretle 1930 dakl
lcrle birlikte inşa halinde 130 gemi 
bulunucnktır: Dört adet 35 bin ton
luk zırhlı, iki adet lQ bin tonluk tay
yare gemisi, Uç adet sekiz bin tonlulı 
krUvo.zör ve mUtenddlt torpido, torpi
do muhribi, denizaltı ve kUçUk gcul
ler. 

-o-

Haydut Alkapon 
Novyork, 20 ( A.A.) - Adliye ma

kamları haydut Al Capone'un taşır\ -
l;ı zihniyetin kendisinin t.ckraı tehll
kolf bir adam olmasını intaç edeblle
l'eğl mUldhazaslyle haplshanedeltl 1) 1 
hareketi dolayısl) 1 mUdd tinin ik
malinden lılr sen c v 1 serbest bıra
kılacağtna dair yapılan vaadi geri al
mıştır. 

A. vam Kamarasındaki nutkunda, Alman 
yarun bir lngiliz • Alman iJbirliğine 

varmak ve bütün Avrupa devletleri ile 
birlikte mü§terek bir sulh politikası ta• 
kip etmek hakkındaki arzusuna tevafuk 
edecek tarzda söz söylemi'- olmasını 

bUyük memnuniyetle teliklü etmiıler. 
dir. Fakat Berlinde B. Çembcrlayn'in 
yeniden Almanyadan fedakarlık tnlep 
etmesinin minası anla§llamamaktadır. 

Senelerden beri aynı talep. devam etmek 
te ve sanki timdiye kadar Alnıanyanm 
bu poUtikasına realite edilmesine biç. 
bir yardımda bulunmadığı havası yara• 
t lmaktadır. Çek buhranından ve bil • 
yilk bir hUanüniyetlc Almanyanm Mt!• 
nih anlaımasıru imzasından sonra, AJ. 
manyada B. Çemberlaynin ileri aUrdU. 
ğU fikirlere müşabih fikirlerin artık bir 
daha tekrar edilmiyeceği. rannolunu· 
yordu. 

Birçok Alman mahfillerinden bildi
rildiği gibi, eğer Almanya, lngiltcrcnin 
hakkı olan müstemlekeleri elinde tut
muş ve iade etmek istememi§ bulun. 
saydı veyahut Alınan gnzeteleri ve Al. 
man ajanslan, daimi surette tngıltere 
aleyhinde neıriyat yapmıı olSaWdı, bu 
talep belki haklı olabilirdi. 

Halbuki, malfun olduğu üzere Alman 
gazeteleri, ancak İngilizlerin Alman 
dahili i§lerlne karıştıkları veyahut İn· 
giliz gazetelerinde milzmer fikirler ve
ya yanlı§ haberler çıktığ: zaman, ten· 
kitlerde bulunmaktadır. 

Bu sebeplerden dolayı bu sefer de 
ilk tC§tbbUsUn Almanya t'-afından alın 
ması lilzumu kolay kabul edilecek bir 
keyfiyet değildir. 

4000 Yahudi Filistine 
gidiyor 

Dantzig, 20 (A.A.) - Dantzlg Ya
hudileri konferansı Dantzlg'de bulu
nan btitUn Yahudilerin memleket ha
ricine gf tmelerlnl kararlaştırmıştır. 

Yahudilerin muhacereti gelecek 
sonkdnunun bidayetinde başlayacak
tır. 4.000 kişilik dört muhacir kafi· 
lesi deniz yoluyla Flllstlne hareket 
edecektir. Söylendiğine göre lngll. 
tere kontenjan harici olarak, Dantzlg 
Yahudilerinin Flllstlne gldebllmesl 
tçln. husust bir mUsaadename vere
cektir, 

Yunan Krah Belçikada 
BrUksel, 20 (A.A.) - Elenler kralı 

sa.at 9 da bura.ya gelmiş ve tetasyon
da Belçika kralı Leopold tarafından 
karşılanmıştır. 

Kral Georges, doğrudan do~ruya 

BrUksel kral sarayına gltmlşttr, 
Kendisi Belçfkada kaldığı müd

detçe burada oturacakUr. Bu gece. 
sarayda hususi bir ziyafet. verilecek· 
tir. 

ln~ilt ere Harbiye Nazırı 
istifaya mı davet ediliyor 
Londra, 20 (A.A.) - Bazı gazetele. ,j 

rin bildirdiğine göre deniz aşırı memle· • 
ketler:n üç harbiye, müstemlekat ve ti
ccırct mlistcşan, harbiye nazın Bclisha 
yı istiıaya davet etmesi için b<lşvekili 
tazyik etmektedirler. Harbiye nazın 
silahlanma programının tatbikinde kafi 
m ktarda cn::rji gösterememekle itham 
edilmektedir. 

Du gazetelere göre Uç ll'llste§Clr ayni 
sebepler dolayısiyle m::da!aa işleri na• 
zırın .n da istifa etmesini istemektedir. 
lcr. 

AUn1da hava müdafaa 
tecrübeleri 

Atilla, 20 (A.A.) - Dan aqam Ati. 
nada hava mildafaa talimleri yapilmıı· 
trr. Halka derhal alınacak ihtiyat ve 
emniyet tedbirleri hakkında daha ev • 
vcldcn talimat verilmişti. 

D .. tUn imdat, emniyet ve hava mil· 
d f a SCl'YİSleri mükemmel bir tarzda 
i Iemiş ve Atina hava mildafaasnun çok 
müc sir olduğu aab:t olmuıtur. T~ 
ter 45 da1dka sUnnil§tilr. 
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Kadın işçiler Günün meselesi: 

Bizde ve diğer memleketlerde mesai 
ne şekilde tesbit edilmiştir 3 aylık maaş alan dullar 

'.BugUnkü İ§ Kanunların.da hususi e- ı 
bemmiyeti olan kadınların gece çalış. 
maar, uzun .zaman çalışma müddetine 
bağlı bir mesele olarak telakki edilirdi. 
Mesela .;ı.gilterede 1844 tarihli kanun 
çalıgma ıaüddetine ve gece çalışmasına 
aitti ve kadmlann sabah saat 5,5 tan 
akpm ..-at 8,5 a kadar çalışmasına mü 
aaade ediyordu., 

. Gece çalışmasr umumiyetle anor
mal bir çalışmadır; bu itibarla her iki 
cins işçi üzerinde de fena tesirleri var
drr. Bu tesir evi ve çocuğu ile meşgul 
olmak mecburiyetinde bulunan kadın 
itçi için ise d;lJıa çok fazladır. 

Kadın itçilerin gece çalışmalarr hak. 
1Wıda beynelmilel mukavele ve anlaşma 
lu vardır~ ilk .kongre 1890 senesinde 
Berlinde toplanmıştır~ Bu kongre ka
'd.mlann gece çalışmasınr yasak eden 
bir tavsiyede bulunur. 1905 tarihli Bern 
konferans~ bu kadınların gece hizmeti. 
ne ait bir mukavele projesi hazırladı 
ve 1906 da Bernde imza edildi. Muka
vele gece istirahatini devamlı olarak 
11' saate tesbit etmiştir, 

Umumi harpten sonra 1919 Vaşing
ton konferansr yeni bir mukavele mey. 
dana koydu. Bu mukavele akşam saat 
oa. ile sabah saat 5 arasında 11 saatlik 
bir istirahat müddeti vazetti. 

Bu mUddet zarfında kadınlann çalış
ması yasaktır. Ancak mukavele sanayi 
sahasına münhasırdır ve ayni aile efra. 
'dı tarafından görülen işleri istisna et -
mi§tir. 

1921 Ceneve 'konferansı ayni hük
mUn ziraat işlerine de teşmili hakkın. 
Öa bir tavsiyede bulundu. 

Beynelmilel iş konferansının bu mu
kavele ve tavsiyelerinden başka Cenubi 
Amerika devletlerin.den Ketemala, Sal
vador, Honduras, Nigaraga ve Kostori· 
ka arasında aktedilen 1923 tarihli hu
susi bir mukavele vardır: Bu mukave. 
leye göre her yaştaki kadınların akşa
mın saat l9 ı~ ile sabahın saat 5 i ara
ımda çalıştırılması yasaktır. 

Muhtelif memleketlerin bu husustaki 
kanunlarına gelince Vaşington mukave 
leıini tayin eden Cenufi Afrika, Arjan
jantin, Belçika, Bulgaristan, Fransa, 
İngiltere, Yunanistan gibi devletler mu 
tavele prensiplerini tayin etmektedir. 
l'!r. 

Mukavele haricinde 'kalan devletlerin 
tatbik ettikleri kanunların hükümleri 
§öyle hülasa edilebilir: 

l) Bazı kanunlı>- gece istirahatini ka 
dmlar için 11, 12 ve bazan 13 saat cla
rak tesbit etmişlerdir. 

2) Muhtelif kanunlar milli istihsalin 
nevine göre kadınların gece çalıştırıl
ması yasaklığına istisnalar koymuşlar. 
dır. Mesela Felemenk balık kurutma 
sanayiini, Yunanistan meyva konserva
sı sanayiini istisna etmiştir. 

Bizim kanuna gelince 50 inci madde 

(;öz hekimi 

Dr. Murad Rami Aydm 
Taksim - Tali!!lhane, Tarlabaşı 

.. caddesi No. 10 Urfa apt. 

TeJ: 41553 

Yazan: Samet Agaoglu 

sanayie ait işlerde her yaştaki krz ve 
kadınların gece çalrştırılmasıru yasak 
etmiştir. 

Bu hükmün iki istisnası vardır: 
a) Sosyal ve ekonomik zaruretlere 

müsteniden 4 yıl müddetle yani sanayi 
işlerinde 1 ô yaşından yukarı kız ve ka.. 
drn işçiler geceleri, 1ktrsat Vekaletinin 
müsaadesi ile çalı~tmlabilir. 

b) iş yerinde önceden tahmin edilmi 
yen veya önüne geçilemiyen; muayyen 
vakitlerde vukubulmak mahiyetini gös 
termiyen bir hadisenin çıkması mücbir 
5ebeplerin hudusu takdirinde. 

t SAMET AGAOGLU 

\ 

Ganj Nehri Allahın 
'.Ayaklarından Çıkıyormuş 
Hindistanın en mi.stik yerlerinden bi. 

risi addedilen mukaddes Benares şeh. 
ri dindar Hinduların mekkesidir. 

Bu şehri ziyaret cde:ıler Hindistanm 
her tarafından gelmiş yüzlerce insan. 
la. kar§ıl~ır. Bu ins&nlar din namına 
:vilcutlarmı bin türlil çileye koyar; bu 
suretle sevap kazanmaya çalışırlar. 

Hinduların itikadına. göre, her di:ıdar 
insan mukaddes Ganj nehri suyunda 
hiç olmazsa bir kere yarr yıkanıp gü
nahlarını temizlemelidir. Onların di
nine göre, Ga:ıj nehri Hinduların AL 
la hı Brahmanın ayaklarından f ışkrr • 
maktadır. Bu itibarla, insan günahını 
temizler ve öteki dünyada kendisin~ 
iyi bir mevki hazırlar. 

Ölmezden evvel Ganj nehri suyun _ 
aan bir kere içen bir insan öldükten 
sonra yeniden doğmıyacaktır. Hindu _ 
!ardan yüzlerce insan Ganj :ıehri sula
rında boğularak ölmekte ve öldükten 
sonra cesetleri yakılarak külleri Ganj 
sularına atılmaktadır • 
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Yoklama muamelesinin bugünkü şeklinden feryat ediyorlar 

Geçen gün gazetelerde bir haber 
vardı. 

Bu haber birçok Türk vatandaşlarmf 
çektikleri büyük bir eziyetten kurtul. 
duklarx için ve bütün Türk vatandaşla
rım da onlan bu eziyetten halas olmuş 
gördükleri için sevindirdi. 

Bu haber aşağı yukarı şu idi: 
''Şimden sonra mütekaidine maaş ve

rilmek için yapılan yoklama muamelesi 
kaldırılacak, yalnız fctoğraflr bir nüfus 
kağıdiyle müracaat etmeleri işlerinin 
yapılması içİ{ı kafi gelecek ayni usulün 
dul ve yetimlere de tatbiki düşünülmek
tedir.,, 
Maaş tevzii hakikaten bu nevi biçim

siz formalitelerle ekseriyetini yaşlı hem 
de çok yaşlı insanlar teşkil eden müte. 
kait ve dullara bir işkenceden farksı:z. 
dı. 

Bu işkencelerden biri olan hatta en 
başında gelen yoklama muamelesinin 
mütekaidine tatbik edilmiyeceğini öğ. 
rendiğim zaman bu pek kusurlu usulü; \ 
bütün, bütün ortadan kaldıracak ve ye
;rine .daha iyi bir usul ikame edecek ye
ni bir anlayışın ilk adımı olarak telakki 
ettim; ve üç aylıklannr almak için ne 
kadar eziyet çektiklerini yakından bil. 
diğim bazı sayın bayanlara bu haberi 
!ahsen müjdelemek ve kendilerine de 
yapılan bu muameleden sarfınazar edil. 
mesini isteyip, istemediklerini sordum. 
Aldığım cevabı sıra ile yazıyorum. 

BAYAN ŞAZiMENT, ÜSKÜDAR 
ZiNCiRLlKUYU: 

- Mütekaitlere, dullara ve yetim
lere verilen maaşların tevzii için şimdi. 
ye kadar:: tatbik edilmekte olan usul mü 
temadiyen §ikayetleri mucip oldu. Ni -
hayet usullerde birtakrm tadilat yaprl
d.t ve mehmaemken maaş yerlerindeki 
izdihamın önilne geçildi. 

Fakat maıların herkese tam güailn;.. 
oe tevziine imk~n bulunmıyor, Ben ken 
di hesabıma bu ay on Uç gün geç maaş 
aldım. Bu nevi maşları alan fosanla
rımız da görüyorsunuz, hep ihtiyarxz. -
Bunun için üç ayda bir ıehrin muhtelif 
semtlerinde yani hepimize göre kendi 
semtimizde maaş tevzi yerleri açılsa ço 
ğumuz romatizmalı ayaklarımızı sürii. 
yerek bronşitli göğsümüzü kış soğugu
nun rüzgarlarına vererek iki üç saatliJC 
yerlere gitmesek ve hele orada bckTeş-
mesek. Olmaz mı? 

İhtiyarız; fakat suçlu değiliz. Müte. 
kaitlerden yoklama usulü kalkıyormuı. 
Ne hayrrlı ve isabetli bir iş. Fakat ihti. 
yar dul kadınlar da bundan affedilemez 
ler mi? Bu mümkün değil midir? ihti-

Anketi yapan : Suat Derviş 
yar bir kadının bütün bu işlerle uğraş
ması pek güç oluyor. 

ihtiyar mütekaitleri düşünenler el. 
bette onlar kadar ve belki de daha ihti
yar olan dullara, insaf edecek ve şu üç 
aylık maaş almağı bir felaket olmaktan 
kurtaracaktır.,, 

BAY AN LUTFiYE. ÇEMBERLt. 

'rAŞ: 
- İhtiyar bir kadınım. En ufak bir 

gelirim, yahut eli ekmek tutar bir çc
cu.Jum olsaydı vallahi, billahi, şu bana 

'-1 1 k .. baJ anan maaştan vazgeçer, a ma ıçın 

bu ihtiyar halimde sakat ve nüzullü ba
cağımla sürünmek değil, dönüp de bir 
kcI"e bile suratına bakmazdım. 

Ama gel gör ki kıznn iyi kötü, az çok 

Bir kadın farmason 

ona muhtacım. Bütün nafakam o. Kud. 
retim olsa, hasta olmasam bu ihtiyar 
halimde iş bile görürürdüm. Onu da 
yapamıyorum. Aldığım paranın lafı ol
maz ama ... çaresizlik. 

Mütekaitlere yoklama yaptlmıyacak. 
mış, sizden öğreniyorum. Allah razı ol
sun. Fakat biz dullardan niçin bu ni
met esirgeniyor. Bu hal bizim için bir 
nimettir ; kimsem yok. 

Şuna buna para ile vekalet de yaptı. 
ramam. Hasta, tcpal, her üç ayda bir 
değneğimi kaka kaka Eminönüne gide
rim. Ben eskiden Kadıköyünde oturur. 
ıdum. Nakil yaptıramadım o semt bana 
uzak geliyordu. Yakın olsun diye aklım 
sıra bankadan alıyorum. Fakat hata et
mişim. Şimdi yoklama için, vize için, 
yok bilmem ne için bir yere; para al
mak için de bir başka yere gidiyorum. 

Bir kere en basit çare bu! Malmüdür 
Iükleri bankadan maaş alanlar için ban. 
kaya bir memur yollayamaz mı? Maaş 
zamanlarında bir hafta bir memur ban
kada oturup vizeyi yapabilir. Sqpra 
semtlerine yollar. 

Sonra da vize ile maaş ayni gUn.de ya • 
pılamaz mı? Elbet de yapılır. Fakat bu
nun için biraz daha çek memur kuUan
mak lazım. Uç ayda bir beş gün de, baş. 
ka kalemler ihmal edilip şu ihtiyarla uğ 
r31ılamaz mı? ihtiyar. olmak bir hata 
mıdır? İnsan istediği gün ölemiyor ki! 
Vaktiyle hemen, hemen her okur yazar 
memur olurmuş. Kadına da bu suretle 
ilerde maaş bağlanırmış. Adamlarımız 

vaktiyle bir ticaret işi tutmasını bilmez 
lermiş. Öldükleri saman bize para bı· 
rakmadılar, bu bizim kabahatimiz mi. 
dir? Herkes ihtiyar olac\}ttır. ihtiyar
lara daha fazla hürmet, uygı: ve hele, 
hele merhamet göstermek doğrudur. 

, Şu mütekaidine acıyıp yolilama mua
melninden vazgeçen büyilkler, bize de 
acısınlar; ıu üç aylık maaşları kolaylık. 
la almamızı; sürünüp, dilenir gibi olma 
mamızr temin etsinler. 

lngütercda bunclan yirmi be.J sene 
evvel teşck'Jdll ctmi~ olan bi11 kadın 
farmason cemiyeti, üç gün evvel Lon_ 
'1radcı toplanarak Seton Çalen ismin. 

tle bir 1ccidını "meşriTM azam,, olarak 
intihap etmiş ve maTmmına oturtmnş
fur. tJç saat ~iiren merasim esnıasın _ 
oo bir takım garip kıyafetlere giren 
Dıı 'kadtn farnıasonlardan "7."1.l1ç ta.rı
ma,, rütbesini 7ıaiz bit azayı "vazifcJ. 
si ba§ınd,a görilyorswıuz. 

• 

Geçen ıdefaki aylığı: aldıktan ıonra 

tam üç gün yattım. İhtiyanz, merhamet . . . 
ıstiyoruz. 

BAYAN NUR1YE, NtŞANTAŞ 

MEŞRUTiYET MAHALLESİ: 

- Mütekaidinin yoklama muamele
si artık yapılmıyaca'lrnuş diyorsunuz. 
Bu haber beni sevindirdi, Doğrusu §U 

ihtiyar halimde çcktiklerimaen Oaha 
fazla, göğsünde istiklal madalyesi taşı. 
yan ali!, sakat eski muhariplerin maaı
lannı almak için maruz kaldıkları mu
amelelerden müteessir oluyordum. :9a. 

'( Lt2tfen sayfayı çeviriniz) 

- KUR,UNun kitap şekllndo J'OmAB tefrikası ; 

KORKU GECESİ KORKU GECESi 
-----------
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- Demek ki istirahate .ihtiyacı var, dedi. Baş
ka bir şeY. tavsiye edemiyorsun öyle mi?. Sadece 
iıotirahat ?, 

Fakat blöf yapmağa hazırlanıyorsun? Bana dlin 
geceki adamrn setı olmadrğını söylemiye kalkrşa. 
cnksın değil ml? DUn gece tabanca kabzasile ka. 
tasına vurduğum adamın sen olmadığını, beni teh
dit eden sen olmadığını ... 
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- Evet, sn.dece istirahat! 
- lcap ederse seni derhal Greyden otelinden 

çağrrabillr miyim? 

- Evet, evet... Affedersiniz ama ,isminiz ne-
dir? .. 

- Jermi! 
- Jermi, öyle mi? 
- Evet... Pekrı.Ia. öyle ise doktor ... icap ederse 

Den sana telefon ederim. Gecen hayır olsun. 
Jerml, iri yarı doktoru kapıdan uğurlarken 

Key, keneli kendine gUlUmseyordu. 
Key, JıenU~ kendisini tanıştırmanın zamanı 

gelmediğine kani hli. Çok garip bir vaziyet karşı~ 
smda bulunuyonlu. Fukat tam bu srrada, J"!ruıinin 
birdenbire kapıdan pencereye koşması daha garip 
olmuştu. Jermı l'undnn sonra Keye dönerek: 

- Key! dedi. Sen buracla kal. Kimseyi içeriye 
bırakma! Bir hAdisey~ maruz kalacak olurean s!
rn.h da kullanabilirsin. HC>n Dr. Gorl'u takip edece
ğım. Yalnız bu jş dvlayısiyle değil... Birçok diğer 
sebepler var. 

Bundan sonra Jermi tekrar pencereye fırladı. 
Açtı ve aşağıya tırnıanmağa başladı. Arkasından 
Key bakıyordu. Onu ayakları yere basıncaya ka
dar seyretti. Jermi bundan sonra ona bir seıa.m 

- Azizlm. Ben dlln gece Porlok köyünden dı
şarı bir adım bile · atmış değlllm. Ve bunu isbat 

edebilirim. 
Jermi manidar bir surette başını salladı ve 

er.binden bir sigara paketi çıkararak içinden bir 
tane çekti. Bir tane de Key Parrise verdi. Doktora 
uzatmadı. Sigaraların dumanları tavana doğru 

yUkseldlği sırada Jermi yeniden konuştu: 

- Sen de, ben de blöf yapıyoruz öyle mi? Şu 
kıza bir bakar mısın? 

Diğer bir ismi Goldştayn olan Dr. Gorl, Key 
Parrise ..... baktı. Yataktaki kızı her halde görmemiş 
olacaktı. ÇilnkU geldi geleli mütemadiyen Jermi 
ile meşgul oluyordu. 

Bir mUddet baktıktan sonra Key Parrise sor_ 
du: 

- Beni siz ıni çağırttınız? 
Fakat Jermi yatağa işaret ederek: 
- Bu kız değil, dedi. .. Burada, yatakta ya.tan 

kızı gösteriyorum. 
Geçen :Uç tdakika içinde Jermi silratle dUştı. 

nliyor, aklından binbir tUrltl şeyler geçiriyordu. 
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I· ndı 
la -'Görülmemiş soğu 

Londrada 25 k~şi öldü, birçok nehirler dondu 
l{aradenizde fırtına rında soğuklar deva:n etmektedir. Ha. 

Ven1eni sayesinde e.e geçirilen Arap Murat, 
sıkı bir isticvap a 1 sonra cinayeti itiraf etti 

Vapurlar Sinop limanma 
sıgmdı 

tlç dört gündenbcri Kara.denizde de. 
vam eden fırtına dün öğleden sonra faz. 
lalaşmı~tır. Fırtına yüzünden yola bir 
tUrlU devam etmek imkanını bulamr
yan ve Btiytikderede demirleyip kalan 
birçok v. purlar dün öğle.den r.-:>nra ha
vanın hafiflemesiyle beraber Karadeni
ze hareket etmişlerdir. Ayni suretle Si. 
nop, Amasra ve Zonguldak limanlanna 
fırtına doiayrsiyle çıkm·ş vapurlar da 
dün limanımıza gelmek üzere yola çık. 
mışlardır. Bu vapurun bugün limanı· 
mıza gelmesi beklenmektedir. 

rnret 23 .clercce Fahrenheit'ta <!urmak

t:ıdır. I :ava nezareti eksperlerinin bil· 

dirdiklerine göre s-:>ğuklar Noelden son 
raya kadar devam edecektir. 

Bu sabah Londraya gene kar yağ
mıştır. Şehrin dış mahallelerinin lıüyük 

bir kısmı karlarla örtülüdür. 

On gUn C\'VCl Hasköydc E:alnycı
bnhçc dC'resl ile tc~sfz istasyonu ara-
5ındakl susuz dere içinde hüviyeti 
meçhul bir ceset bulunmuş, yapılan 

mua)enedc bunun yedi sekiz gUn ön
ce öldUrUlmUş olduğu anlaşılmıştı. 

Cinayet nıahalliudc lıiç bir ipucu
na. rastlanmamıştı. l\1Uddeiumumt 
muavinlerinden B. Feridun Bagann 
derhal tahkikata başlamış ve bu es
rarengiz cinayetin failini meydana 
çıkarmak için taaliyete geçmişti, 

Cesedin muayC'ııesinde başrnu vu
rulan iki taşla kafa tası patlatılmak 
suretiyle öldUrülınllş olduğu anlaşıl
mıştı. MnktulUn Uzcrlııde kısa bir don 
bir gömlek ve nyak ucunda da kulla
nılmış bir çift yemeni bulunmaktay
dı. 

llk önce mnktulün hlivlyetlul tcs
blt etmek icap ettiğinden kim olduğu 
ancak ayak ucunda bulunan yemeni
den anlamak mUmltün olacağını dU· 
şUnen müddeiumumi muavini n. l;-c
rlüun Bagnna, bu yemenll I kimin yap 
tığının tcsblt cdnmesl için 11\zım ı;c· 
lenlerc emir vermişti. 

Polis lklncl şube mUdUrlUf;U der
hal yemeniyi hansı yemenicinin yap
tığını tesbit tein faaliyete seçmiş vo 
bir gUn !cinde maktulUa ayalt ucun
da bulunan yemeninin Topknpıda 

Tekirdağlı Onnlk tarafından yapıl· 

mış olduğu tcsblt edilmişti. 
Onnlğc bu yemeniyi k!mtn için 

yaptığı so:-ulmuş, Onnlk: 
- Dana 24 snnt müsaade edin, dU

şftneyim, aradan epey zaman geçti, 

demiştir. 

Filhakika. yirmi dört saat sonra 
Onnlk bu yemeniyi Topkapı dışında 
Takyecllerde oturan inekçi lhrahl-ı 
mln yanında cırak thsan adında bl
rlno yaptığını söylemiştir. Oturduğu 1 

yer bulunarak isticvap edilen lbra
hlm, thsanın kendi yanmdn cırnk bu-

kat, tabit onların işi olı,ınca şimdi geri
ye biz dullar kalıyoruz. Ben 'kendim 
kuvetini kaybedecek kadar ihbyarlamış 
bir kadın değilim. Böyle olmaklığıma 
rağmen bütün bu muameleler beni çok 
yoruyor. Bu muameleler beni bu kadar 
yorduktan ~onra, kendim .a.:n ~· on beg 
hatt! yirmi, yirmi beş ya~ büyük elan 
ihtiyar kadınlara bunun bir yorgunluk 
değil bir işkence olduğunu tahmin ede. 
biliyorum .• Ve yalnız üç aylık maaş a
lan dullar namına değil bütün insanlık 
namına bu maa§ tevzii ve yoklama mu
amelelerinin çok daha basitleştirilmesi. 
ni temenni ediyorum. 

SUAT DERViŞ 
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luııurkcn 20 gUn evvel ayrıldığıııı, o
nun şimdi Ahmet adında biriyle ur
knclnş olduğunu söylemiştir. 

l hsanın Ahmetle arkadaşlık yap. 
makla beraber lUtğ1thnne köyUnde 
mandıracı l\lahmudun yanında bu
lunduğu teshil edilmiştir. 

Ahmet sorguda lhsanr iyi tanıdı

ğını, ihsanın Topknpı civarında bah· 
celerdc çnlışan arabacı Arap Murat 
ile beraber gezdiklC'rlni söyllycrek 
şunları ııa,·c etmiştir: 

- Du Araı> Murnt ile KllçUkpazar 
ve Aksaray tnraflnrında lınzı gizli 
randc,•11 e\'lerfııe gidcrlcrtli. Hatt~ 

lıııııaff,. kahvesinde Arap Murat, 
bundnu on beş gUn önce Topkapıdn 
Kör Hasan ve Ihsan bir müddet o
turduktan sonra gene gizli evlerden 
birine gittiler. Beni de beraber gö
tllrmek lstcmişlcrcJI. Ben mandıraya 
dönuUm." 

Bu itada Uzerlne Kör Jiasnn, A· 
rap Murat ve onların arkadaşları 

Hcmzl adında liç kişi gene Topkapı 

dışında yalrnlannıışlardır. Tahkikat 
netlecslnde Hemzlııln annesiyle kız
kardcşlııln cesedin bulunduğu yere 
yakın bir evde oturduğu ve Hemziofn 
bcmşlreslnln Topknpı dışında görUl
dUğU de tcsblt edilmiştir. 

Sıkı bir isticvaba tflbl tutulan bu 
şüpheli kimselerden Murat bUtUn rn
zlyotl itiraf etmiştir. 

Arap .Murat, cinayetin ynpıidığı 

gUnUn nkeamı Topkapıdn 1smnliln 
kahvesinde nrkadaşlarr Remzi, İh

san, Kopuk Ahmet \'e I{ör Hnsnnin 
lmhvc lctll>lcrlnl, sonra hep beraber 
bir randevu evine gltmcğc karnr ver
diklerini, yalnız Ahmedln yolda nhı. 
rn gltınelc Uıore ayrıldığını söyle
mlşı 

- Yoldn iki şişe 75 IUr, tic şişe de 
21 Iik ralu nldık. tco ıce sahile indik, 
IIallctcn bir ımndalla Hnlıcıo luna 
gcctm. Rcmılııln evinin knrşısındn
kl tchnn mahallede orada bir hır 
çıknrdı." demiştir. 

Neticede lhsnnı Arap :Muradın ba
şına tas vurmak suretiyle öldUrdUğU, 
Remzinin c!c clblsclcrlnf soyarak 
tekrar ToJ>kapıyn döndUklcrl nnlnşıl· 
mıştır. 

Ynlnrz bir yemeni lle lrntillorln 
pek kısn bir znmnnda elde edilmesi, 1-
ltlncl şubenin cidden bUyUk bir ınu
vnfCaluycU olarak kaydetmek ıazım. 

dır. 

Dilhaooa şuhe mUclUrU B. Ncv-ı 
znt, cinayet masası komiseri AbdUr
rabman, komiser Alişan, Cemnl, lrn-

Diğer taraftan can kurtaran fotasyon 
lanndan Denizbanka ve diğer deniz te
şekküllerine gel.en telgraflarda kendi • 
lerini muavenete sevkerlecek hiç bir ka 
za olmadığı bildirilmiştir. 
Son günlerde havanın gayrimuntazam 

gitmesi dolayısiyle birkaç gündenberi 
devam edip gelen grip salg nı ş:ddetini 
arttırmış bulunmaktadır. Bütün daire. 
lerde, okullarda ve evlerde grip yüzün. 
den hasta olanların sayısı oldukça ço
ğalmıştır. Okullarda bu yüzden devam 
etıniyen talebenin ad::di yüzde -40 ı bul· 
r.1aktadır. 

Sıhhat iP,ieri direktörlüğü hastalığın 

iler:emesini önlemek Uzere tedbirler al
mağa baglanuıttlr. 

Sinop, 20 (A.A.) - Karadenizdc 
dün başlayıp sabaha kadar devam eden 
~:ddetli bir fırt·na olmuştur. Bu yüz. 
den istanbuldan kalkan Karadeniz va. 
puru İneboluyu tutamamı§ ve Trabz:on
dan Istanbula dönen Güneysu vapuru 
da Samsunda iş yapamamış, her iki va
pur da Sinop limanına iltica etmiştir. 
İnebolu yolcuları karaya çıkarılmış, 
Samsun yolcuları aktarma edilmiştir. 

1TALYADA 
Roma, 20 (A.A.) - İtalyanın §İma

linde ve ortasında soğuklar hüküm sür 
mektedir. Vcnedik kanalında buz par. 
salan yüzmektedir. Mil:ın'da kar t::r. 
Jcaç kadem irtif arndadır. Alp dağlarına 
ıço1r miktarda kar yağdığı için P. L. M. 
hattı trenlerinin seyrüseferi seyrekle§· 
miştir. 

YUGOSLA VY ADA 
Belgra.d, 20 (A.A.) - Dün Glauşe 

tepesinde sıfırın altında 22 derece kay
dedilmiştir. Tuna havzasında rilzgtır 
§.iddetle esmeğe devam etmektedir. Yu
goslavya sahillerinde bu havali.de pek 
nadir olarak s·fırın altında 5 derece 
kayded:lmiştir. 

lNGiL TEREDE 
Londra, 20 (A.A.) - İngiliz adala. 

mlsnr muavinlerinden ŞUkrll ,:;nı.I 
za tnhkllrntı mllmkUn old\lğıı 1·ndnr 
sUrntle bltırmişlerdlr. Zahıta.mız1 teb-
rik ederiz. J 

- KUUUNuıı killlp ')eklinde roumn tefrikası -. 
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Londra, 20 (A.A.) - Halen fngilte. 

rede hüküm sürmekte olan harikulade 

soğuktan ölenlerin sayısı şimdiye 'ka. 

c?ar yirmi beşi bulmuştur. 

Londra, 20 (A.A.) - Soğuk, bugün 

şiddetini daha ziyade arttırmıştır. Ha

raret derecesi inmekte devam etmekte 
olup hiç olmazsa 48 saate kadar hiÇbir 
değ:şiklik bcklcniimcmel:te.dir. 

Lon Jra mahallelerinin c kserisinc 
mebzul miktarda kar yağmıştır. Fakat 

esmekte olan soğuk rüzg5r karların bi
rikmesine mani olmuştur. 

Pas de Calais b:>ğazında soğukla be
raber fırt na da hül:üm sürmekte:iir. 

Ostcnde'dc vapura binmiş olan 120 yol 
cu, vapura bindikleri an .:an itibaren ı 9 

saat soara karaya çıkma.dan evvel üç 
defa boğazı geçmek mecburiyetinde kal 
mışlardır. lki 11aat içerisinde soğuktan 
iki kiıinin ölmtiş olduğu hab~r veril. 
miıtir, 

BULGARiST ANDA 

Sofya, 20 {A.A.) - Bulgaristanda 
iki kişinin soğuktan ölmüş olduğu ha. 
ber verilmiştir. Memleketin her tara
fında son derece §iddetli kar yağmakta
dır. Memleketin her yerinde münaka
Hit kesilm:ş olduğu gibi şiddetli bir fır. 
tınanın hüküm sürmel:te olduğu Kara. 
denizde de seyrisefain inkıtaa uğramt§" 
tır. 

Kar, IJ3zı cla~lık mıntakalarda sekiz 
kaclem b~yuna çıkm ştır. 

J~EHtSTANDA 

Varşova, 20 (A.A.) - Bütün Polon· 
yada soğuk dalgası devam etme'ktedir. 
Vasati suhunet derecesi sıfırın altında 

18 ııantigrattır, Vilno civarında termo
metre 30 d:m açağı dil~rr:üştUr. Vistol 
nehri kısmen donmu§tur. Nehrin ilzc _ 
rin 'e •;apurlar i;l:yeme.nektedir. Puc!: 
mınt:ıkıısınc!a Baltı1: ficn _j sahiLdcn iti. 
baren 4 kilometrelik bir mesafeye ka
dar clonmu~tur. 

Dün akşam Polonya sahillerinde §id
detli bir kar fırtına:ıı Jıil1dim sürmekte 
idi. 

Hambur6, 20 (A.A.) - Buzlar ve 
dc~u rüzgarları scbehi>•lc sulann çekil
mesi yüzünden Yukarı Elbcde seyrise
fer tatil edilmiştir. 
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l3lr l~ero dUn gece kır ortasında tosa<lU t ctth'.;1 a· 
damın bu Dr. Gorl olduğuna emindi. 

- Eski bir tanıdık mı? ... (Sonra bUtUn söy
lediklerine ,.e söyl!ycceklerlno pişman olmuş glbt 
haykırarak) Jlnyır, hnyır •.• Dirisine benzettim. 

c -· 
~ 

Dr. Gorl, İ>Un gece köyden nyrılmndığını söy. 
lUyordu. Pakat bunu isbat fcln her halde hllcyo 
müracaat edeceı.tl. 

Jeml, bir tcsndUf eseri olarak Gl'eyllen oteli 
vnkııJarınm ardında yatan adamı, dolaplnr1 çovl. 
ren herifi bulduğuna ko.nldi. Cerci henllz coreyan 
eden valrnlnrın mahiyetini tnmumcn bilmiyordu. 
Kendisini çağıran Pek adındaki ndam1 görmüş de. 
ğlldl. Bununla beraber, yntaktn bnyğm yatan kı· 

zrn, bütün bu lıüdlsclerln can noktası olduf),unu 
da hissediyordu. 

Jcrml, doktor Gorldeıı kızı muayene etmcslut 
ve llzımgelcn tıbbi tcdıwldo lıulunmnsım istedi. 

Onun tcdnvl tarzımı da diltlrnt cdcceUI. 
1'"nknt Dr. Gorlun barsın ltızn bnkar bakmnz 

ııe lınlo glreceğiııl bittabi dilşitncmcmlştl. Zira 
doktor, yatağa yol>lnşıp da dalga dulgn sa<;ları a
rasında klll benizli güzel kızı sörllr gUrmez, yUzU 
snpsarı oldu. Ve korku lcindo almanca olarak: 

- Ma)"n gott (Aman yarabbi! .. ) ... 
Dtyo haykırdı. 
Koy Pnrrls bu sözU işitir işitmez, bUtUn 'Ucu. 

dunun Urpcrdlğ"lnl hissetti. Jçrmlnln do IH'.;!pe tu· 
haf bir soğukluk gelmişti. Jerml sordu 

- Eski bir tnnıclt~ınız mı doktor? 
Gorl bC'yccanln ııynl sözleri tekrar etti: ~ 

Jermi: 
- Bilmem amn, dedi. l3nua yalan söylUyor· 

eun gibi geliyor. 
Dr, Gorl yavaş yavaş itidalini elde ederek ya

t e.ktnkl kıza doğru yaklaştı. Nnbzınn baktı. Fakat 
öylcbir hali vardı kl. yatan kız, kUçtllc tılr hayat 
eseri gösterecek, kımıldayacak olsa, sanltl Ut met
re seriye fırlayacaktı. Tetikte duruyordu. 

Jermt doktor olmadığı halde daha. iyi mun· 
y ene edebilirdi. 

Dr. Gorl Juzııı ıınhııııı yokladıktan sonnı, a.dc
ta bir rUya l!;;crlslnde konuş11yorınuş gihl tıır ııer
lrr m mi da narn it, kızın göz ll:apal>ların ı kaldırdı. 

Ccnc ynH1ş yavaş \'e (ıdeta mihnnikt surette htıre
kct ederek Jermlyc döndU: 

- Hu kızın 1htlrnhate ihtiyacı '\"ar, tledi. Sn
dccc istirahat onu iyi eder. Odaya. bu sene ba.yan· 
dan bn,ırn kimse girmemelidir Ye Jdmsc onu ya.ttı
t,ı yerden kımıldatmnmnhdır. 

Dı·. Gorl bundan sonra gt>zlcrlııl Jermlden ayı
r nı.k Key'o çevirdi. Daha sonra JCeydon de 11)·1ra. 
rnk. boşluğn bnkmnğo. ba~lndı. 

Bnygın kızı gtSrUr görmez dllştllğll helrcnn
.t'lan hı11A. kurtulamnmrştı. 

Jcrml ayağını', olduk~a hızla yere 'urarnlc: 
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Hitlerin kitabı 
( Bnş tnr:ıfı 2 incide) 

manlığı kurtaracak olan politika Şang 
hay ve \'il:idivostoka kadar olan yer. 
le1-i Alman hakimiyeti altına a.lnbil .. 
mcktir. Bir gün bu profesör Hcs'i gör. 
mek maksadile hapisaneye gelmiş, Hı~ 
ler, Hcs ve profesör Hanshof er bir oda.. 
da üç dört saat münakaşa etmişler ve 
Hi tler bu görüşmeden sonra profesö -4 

re bUyük bir bağlılıkla bağlanmıştır. 
Profesör gittikten sonra yazmaya bafi
ladığı "Mücadelem,. kitabının bir çok 
yerlerini Hitler tadil ederek yeniden 
kaleme almı8tır. Mesela profesör 1ngi11 
tere ile dostlıışmayı tavsiye c~ie vo 
Hitler bunu kabul etmi§tlr. Binaen .. 
aleyh. hnpisnnenin bir odast:ım üç ki,. 
şi nrasındıı yapılan bir görüşme Hit .. 
lcrin önünde yeni ufuklar açmı~ v l 
yakın arkadaşı Emil Morise bu ufu':. 
lı:ı.rdan aldığı ilhamlan yazı makines· .. 
le yazdırdıktan sonra kitabına Hava 
ctmi§tir. Fakat kitabe henüz birinci 
kısmı ikmal edilm~d:n Hitlcr scrbes~ 
bırakılarak Bcrlinc dönmü§tUr. 192;; 
senesinde nasyonal soynJlzmin (r"l .. 
kişer Beobahter) gaı.etesi günlük r,' .. 

mu§tur. Hitlerin arkadaşları kitabnt 
ikmali isin ricaya. başlamışlar ve Hit.. 
lcr ısrnr Uı.erine Herhtecı3ndcn'de bu .. 
gtinkü hususi kaşa:ıesinln bulunduğ·t 

yerdeki kulübeyi satın alarak inıi :a ... 
ya çekilmiş ve kitabı orada trunaml ı. 
mıştır. Harpte zehirli gaz.lardln ciğeıı 
ve boğazı sakatlanan Hitlerc buı ı .. 
nın havası iyi gelmiş ve kitabın illt '.:s 
mı bitirılmiştir. mt1p yazılırken dör€ 
beş arkada~ı Hitlcrc yardım ct.migtir4 
Yazılışından on üç scr.e sonra bu ki ~ 
tap Hitlcri devlettc:ı aldığı man~ı red 
dedec"'k kadar z~nginleştirmiutir. B ;_ 
tiin bunlıır Bitlerin Münhen isyaruz:1 '~ 
ki muva(fokıyct'3iz.liği yUzl!nden el • 
muştur. 

Venedikli tüccar 
(Baş tarafı 7 iııcicle) 

56 milycn altın frank olan bu serveti 
eline alm~mıştı ve tüccarın m&IJarınıdan 
ve cılacc:klarından toplayacolttı. 

Bugünkil varislerin iddia ettiklerine 
göre bu para V enedik bankasında idi 
ve 1796 da Napolyon İtalyayı iuaı et· 
tiği zaman Venedik bankasındaki para 
Fransaya nakledilmişti. O zaman Jan 
Tierri'nin varisleri, bu paraya hakları 
olduğunu, çünkü Vene.dik bankasından 
"3000 süvarinin muhafaz:nsı altında 

Fransaya getirilen 22 araba.. altının 
büyük b:r kısmını Vencdikli tüccarın 
fiervetinin teşkil ettiğini iddia ediyor. 
lar. 

J 800 senclcrinclenbcrl muhtelif tarih
lerde Frans z hükCımetinin bu mesele 
il .. alıl'kadar olduğu ve davaya baktıfı 
görülmüştür ve bugün .davaların rapo. 
ları mevcuttur. Fakat, hiçbiri varisler 
halılarını isbat edemcmi§lerdir. 

Vencdil:li tliccann varislerini tcplu 
bir hı:ılde ortaya çıkaran dava 1820 ae
ncsindç açılmıştı, Madam Morel ismin· 
de bir kadın Avusturya imparatoruna 
nıUrncaat etmiı, o zaman I"'ransadıki 
varisler de ortaya çrkmı§larılı. 

Fakat son zamanlarda varislerden 1::i' 
ri bu meseleyi halle azmetmiştir ve va. 
ı·islerin hüviyetlerini tesbit i'ini hilku· 
metten beklemiyerek bunu bizzat ken. 
disi yapmıya karar vermi§tİ . 

M. Grucs ismindeki bu zat senelerce, 
bir tarihçi gibi, biltün İtalyayı geı:mi~, 
Vencdikte mahut tüccarın oturduğu ev
de oturmu , sonra :Macarlstnna, Ruaya
ya, Hollandaya, Bclçikaya giderek, Ve. 
ne.dikli tüccarın ahf dını birer birer a
rayıp bulmuı ve tesbit ctmi~tir. 

M. Grues hazırladığı bu nüfu kiıtiı. 
ilinü Fransız hilkumetlnc vermiş ,.c bu 
deı:ıe dayanarak, artık Jan Ticrri'nin 
mirasına hak iddia edebileceklerini ile· 
ri silrmÜ§tUr. 

Bu nüfus kütüğüne göre, Venedikli 
tüccarın varisleri buaün ı 560 kigidir; 
hıtenilen mirası da paran:n bueünkU 
kıymeti Uzcrinden 50 milyar fran1:tan 
fazbdır. 

Varisler l .ı parayı nlabilecekler mi, 
alamryac klnr mı? Du, hcnUz malam 
debild'r ... 
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Dünkü Hava • "41M uw W LA! " StX .. 

Te,lllclSy MeteoroloJf istasyonundan alı
nan maJOmata göre; hava yurdun Ege, 

Trakya Ti cenup bölgelerinde kapalı "'' 
mevzii yaAışh, d;ler bölgelerde kapalı geç. 
mfş, rObıArlar Dolu Anadoluda sa.kin kal
mış, Trakya ve Ese bölgelerinde şimali, 

dJler yerlerde şarki istikametten orta kuv. 

Yelle, Karadenlzde kuvvetlice esmı,ur. 
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ALEMDAR SiNEMASI 

IKl FlLM 
ReslmUI GünahkôrkW.ar; 

Düıman maskai altuula ..• 
Hafta' na n _..-.. ............... .-.... _. ... 

15 inci sayısı çıktı 

Müvezzilerden aravmız 
DOn lstanbulda hava kapalı ıeçmfı, rtıı. 

clr tlma!den saniyede 8-10 metre hızla es
mlttlr. Saat 14 de hava tazyiki 762.5 mili
meTr dl. Sühunet en yilksek gtlneşte 13.6 
glllse<l" 5 ve en dUşllk 5.4 santisrat kay ....... _..__,__..,. .... .,.~ ..... 
dedilmittir. 

Dr. Necaeddın Atasagun 

Sabahlan 1,30 • ndar .,. •lrf\m 
lan 17,20 de l.llell Tayyare Apı . 
a ad daire No. 17. Okuyucuları. 

nuadan para almu. Tel: 23953 ı 

Limanda 
BUGtlN KALKACAK VAPURLAR 

(Anafarta - 18 Bartına), (Marakaı - 9 
Mudanyaya), (Trak - 8.15 Bandırmaya), 
(Mersin 20 Bandırmaya), (Kemal- 15 Ay. 
Talıla) kalkacaktır. 

GELECEK VAPUJlLAR 
(Ulur - 16.15 lzmltten), (Marakaz -

20.35 Mudıınyadan), (Trak - 22.15 Ban.! 
dınnadan) gelecektir. 

TE.RZI 

Yavuz Sezen 
Parla Kadın, Erllell Terzilik Akad•· 
mJlerlJıden diplomalL 
Beyoğlu • Parmakkapı 113. TUrk fo-

1 • ' to evi OıtOnde. ! 

·~ 

• 

HAI.K OPFP.ETl 
Rn ak~am saat (9 t dn 

<lClCE> . 
Pc~embe: llalk geceıl 

ReJl: Raşit Rıza 
'.\lllzlk: Seyfettin Asal 
Btı111Jk llactır baleli 

Pek yakında(ezaiS.GE 
PEK YAKINDA 
(BIJ111Jk Operet). 

DRAM KISMI 
21-12.938 Çarşamba 
gilnll akşamı 20,30 da 

VlNDSORUN 
ŞEN KADINLARI 

lıtlkldl caddeılndı 
Komedi kısmı 

21-12.938 Ça~amba 
gllndüz saat H de 

ÇOCUK TİYATROSU 
21-12-938 Car~mba 
sllnfl at,amı 20,30 da 

DAMA CIKMIŞ 
BlR GÜZEL 

TURAN TIY A TROSU 
BU GECE 

(Yavrunun geceıl) 
Ses Kraliçesi Hamiyet 
Yllceses ve arkadqlan 
SanatJ..·dr Na,tt, 

Cemal Sahir 
BATAKHANE 

Komedi 3 perde 

E. SADi TEK U:ratrosu 
Taksimde (Bu gece) 

(SBKIZINC/) 
Kom-,dl 4 perde 7akın 
da bllyük mlllt bir eM?r 
iNSAN lılABVT 

Türkiye p~muklu dok~ma _ve pamuk ipl:ği 
fabrıka1arı anonım şırketinden: 

PAMUK IPLICI SATIŞI 
Kayseri bez fabrikası malı l2 No. Paketi 

16 " " 
Nazilli buma fabrikaıı malı 24 ,, ,, 
Ereğli bez fabrikası malı 24 ,, ,, 

415 Kuruı 
480 " 
580 " 
580 " 

• 

Fiyatlarla fabrikada teslim tartiyle satılmaktadır. 
ipekli müıtehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara göndereceklen Deaeuerı mu

bm.tde ihtiya~lan niabetinde iplik aiparİ§İ verebilecekleri ve 24 numar.db itte. 
ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği müatehliklerinin de ibfiyaÇlannı 
gene ayn prtlarla yalnız Ereğli fabrika.ama aiparif edebilecekleri ilin olmıur. 

BUGÜN· KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ · 5· kURU$ 

... * .... -- -----· --har • 

YAR1N·KJJ~CAGINIZ · EVİN~JEMELİDİR 
' . ' n JM7&~ w ·- \ 

\ 

T. C"-
ZJRAAT IANKASiı 
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Çunkü ASPİRfN senelerdenberf 

her türlü soOukalgınlıklar.na ve aO• 

rı1ara karşı tesiri şaşmaz bir ilac 

olduOunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin_ oJm.akJdl! 

lütfen El' markasına dikkat _ediniz, 

··Devlet Oemiryolları ~E Limanları 
• . • .# • . • • 

işletme Umum idaresi Ilanları 
""=· 

Muhammen bedellerlle miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki gurup mat. 

seme her grup ayrı ayn ihale edilmek ,artlle 3. 1. 939 salı gUnU ıaat 10,80 

da Ha.ydarpaşada gar blnasındakl ko mlıyon tarafından açık eksiltme a1ıre_ 

Ule satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerln kanun un tayin ettllt vesaik Te her gruba a
lt hizalarında 7azılı muvakkat temin atlarlle birlikte ekılltme ıtıntı aatl· 
11• kadar koml17ona müracaatları IA zımdır. 

Bu ite alt ıartııameler Ha7darp &f&da gar blna1mdakl komlqon tara. 
tından parasız olarak datıtılmaktadır. 

1 - Muhtelit mlktar Te eb'atta 8 kalem abdesthane Te hamam maıse. 
mest muhammen bedeli 1010 Ura mu vakat teminatı 75 lira 76 kuruıtur. 

2 - 600 adet tahta el arabası u;ıuhammen bedeli 2760 llra 'muvakkat 
teminatı 206 lira 26 luıruştur. (9168) 

• • • 
Muhammen beclell 18U6 lira olan aablt ve •enu telgraf maktna Te Je4ekle 
rl 31-1-193'9 salı gtıntl saat 16,30 da kapalı zarf usuıu Ue Ankarada td&ıı 
re bll\a11nda satın alrnacaktır • 

Btı ite girmek lıteyenlerln 138t,8'1Urahk muvakkat teminat ile k•11. 

nun tayin ettiği vesi kalan ve teklifle rlnl ayni &Un saat U,80 za kadar ko. 

misyon reisliğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak malıeme dareslnden, Haydarpaf& teseııa.m w 
sevk tenıtlnden dağıtılacaktır. (9161) 

• • • 
tık yapılan eksiltmede talibi çıkm adıfuıdan muhammen bedeli (22000) 

Ura olan ve Baydarpqa Umanmda bulunup mütemadi cereya:ıla çabemakta 
olan vinç ve tranabordörlerin blltün elektrik tealsatmı mütenavip cereyan te. 
liıatma tahvil lef 30.12.l.938 cuma gtıntl 1a&t ıs "" pazarlıkla Ankarada i
dare bfnumda ihale edilecektir. 

Bu ite girmek lsteyenlert:ı kanunun tayin ettlfi vesikalan ve bu itl bap. 
rabtlecek fenni iktidara malik buhuıduldarmı natık nafi& vekA.letinden alur 
Dııı bir vesikayı hamilen ayni gUn ve 1a&tte komisyo:ıa mUraca.at etmeleri 

llzmıdır. Ehliyet vesikası isteyen taliplerin en az eksiltme gününden lekJz 
gUn evvel yazı ile vekllcte müracaat etmeleri lhnndır. Aksi taktirde mL 
raca.atlar nazan itibara alınmaz ve vesikası olmıya.nlar pazarlığa iştirak e

demezler. İhale üzerinde kalan mUteahhldln ihale bedeli Uz.erinden yU.ıde ı& 
:ılabetinde kaU teminat vermesi lizmıdır. 

Şartnameler Ankarada m•'sem• dairesinden ve Baydarpapda. teaelltlm 
tefllğlııde görülebilir. (9144) 

1 
Ur. Hafız Cemal 

0ı>erat6r Dr. Carer Tayyar KANKAT 
ŞlŞLl CERRAHİ KLtNlGl Dahiliye m\.itehassısı. lltanbul 

j Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

Havadar lıuınıf lıaıtaneal '•••••ml'lııaı•••••••• 
Umumi cerrabt, (erkek ve kadın ame 
liyaUan) dolum, ve modern (dimağ, sı 
nh·. nuhaloevkf, Te estetik) ıençlefli 

me, yOs buruşulu, meme, kano sarkık 
lılı amellyatları. Ameliyathane ve pan 
mman masrafı alınmaz, ıarureti hal 

olanlara çok ehven fiat... 1 
litU ••fdaD\ No. 301 Telef on 3?'1.26 

---------

Ur. irfan K.ayra 
RÖNTGEN MUTEHASSISI 
rürbe, Bozkurd kuaatb&neai m 

.ısında eski Kfod Farer aokak No. 
s . ıo. Oiledan IOftra s tte 7 ,. 
kadar. 
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Hasan uvve r 
Zaafı umumi, kansızlık, sıraca, 

bu 
kemik 

hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 
Çocuklar, gençler, genç kızlar ve büyükler her yaşta istimal 

.,,-

edebilir 

. ~~ .. ,.;. . ~ "' . .... ... _,,. . . . , 
. . ~ 

. 1 ..... ' t & 1 • 1 

KASE 

Sizi gUnlarce ıstırap çekmekten kurtarır 

En ıiddetli baı, dit ağnlannı, Ü§Ütmekten mütevcllid 
sancı ve sızılan keıer, nezleye, romatizmaya, kınklığa 

çok müessirdir. 

bütün 

karıı 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ! 
!amine dikkat: Taklidlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

. . ~ •: . . . . . . . . ~ 
.·. . 

1939 VILBAŞI 

Hava Kurumu Büyük piyangosu 

500.000 Lirad r 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000, 20 000, 15.00C 

liralık ikramiyelerle (400.VOO ve 100.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Keşide yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

Biletler (2.5), (5) ve (10) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

• f ;:;.. . . • • . ... - . . . 

Nafia Mtidüılüğü rindeki mütemadi tnmirat amclesine yaptırılacak o-

lan ve behcrine 5 lira 50 kunış bedel tahmin cdile:ı 120 tane muşamba' açık ek

Biltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğül".r.le görülebilir. lstekli. 

ler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 49 lira 50 kuru~luk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 5-1-939 perşembe günü saat 14 buçukta Daimi 
EncUmende bulunmalıdırlar. (l.) (9275) 

AFER • 
MüSHiL 

lstanbul ikinci icra Memurluğundan: 
Dairemizin 938/4496 sayılı dosy~lyle 

hakkı hapis suretiyle merhun olup bu 
kerre paraya çevrilmesine karar Yerilen Ye 
Beyoğlu fstikUıl caddesi Suriye Pnsaj 31 No. 
lu dnirsinde muhlelifülcin~ eşyanın birin
ci açık arlırıııası 27-12-938 ~alı glinü saat 
15 den 17 )'e, Ye bu nrtırmoıla mahcuz eş. 
ya muhammen değerinin yüzde retmiş be
şini bulmndı~ı takdirde ikinci açık nrlır
mnsı 29-12-38 de perşembe günü sanı 12 
den 14 kadar ifa edileceklir. Alıcı olan. 
lar muayyen gün ,.e saatte mahallinde hn-
:ı:ır bulunacak memuruna müracaat edcre:C 
pey vurup almalan illin olunur. (27736) 

JnhiŞBrlBr~µ .. '..MQ~ürl,Uğünden 
muhammen bedeli 

beheri tutarı 
Cinsi Miktarı Lira K. Lira K. 

% 7,5 te 
minatı 

Lira K. 
31.88 Düz beyaz aleminyum 250 kilo 1.70 Sif 425.

k§.ğıdı 

eksiltme:rlıı 

saati 
14 

Baskill (500 kiloluk) s adet 300.- 1500.- 112.50 H.80 
I - !dnrenıizin Cibali tütün fabrikası için 250 kilo 36 X 60 ebadında dil% 

beyaz aleminyum kağıdı ile Çamnltı Tuzlası için 500 kilo tartma kabiliyetin. 
de 5 adet baskül şartnameleri mucibince ayn ayrı açık eksiltme usulile tm 
alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterllm1ş.. 
Bc#klaş Sulh icra Memurluğundan: 
Bir nl::ıcnğın temini için Sinem köyünde tir. 

Değirmen sokak 73 numarada haci:ı: allına m - Eksiltme 20-1-939 tarihbe rastlıyan cuma günU hlzalarmda g&rte.. 
nlın::ın g::ırclrop, konsol, ve buna mümasil rilen saatlerde Kabataşta levazım ve m Ubayaat §Ubesindeki almı komisyonun. 
ev eşyası 22-12-38 tarihine te~adüC eden da yapılacaktır. 
perşembe günü ~ant sekizden ona kadar IV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözil gesen şubeden almabfleoeğt 
açık nrllırma ~ureliyle paraya çevrilecek- gibi aleminyum kağıdı nümuneleri de görülebilir. 

tir~fnhçıı:r. eşya muhammen kıymetin yll7.dc V - Eksiltmeye iştirak etmek istey Enlerin dUz beyaz aleminyum kA.ğıdma 
yetmiş lıcşini bulmadı~ı takdirde 27-12-38 ait fennt teklif ve nümunelerini tetkik etmek Uz.ere ihale gününden bir haf,. 
tarihine lesndüf eden salı gilnil ayni yerde ta evveline kadar inhisarlar umum müdürlüğU Tütun fabrikalar şubesine ve 
gene saat ııekl:ı:den ona kadar ikinci arttır- 5 basküle ait f•ıiatsız teklif ve katoloğ ları eksiltme günUnden 5 gib evveline 
mnsı vapılacaklır. kadar İnhisarlar tuz fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünU muta.. 

Tell:ıliye ve belediye resimleri mfi~teri-
sinc ait olmak üzere alıcıların nynl gün ve zammın vesika almaları lazımdır. 
snatlcrıle mnhalllnde bulundurulacak rnc- VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gil:ı ve saatlerde % 7,5 gUven.. 
muruna müracaatları JlAn olunur. me paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona. gelmeleri illn olunur4 

'(V. P. 2892) (9273) 
~~~~~~~~~~~~~~~~ • * • 

Btşikla,t Birinci Sulh Hukuk Hdklmll-
~lndcn: I - Idaremlzin kutu fabrikası lçln şartnamesi mucibince satm abnacalt 

\'lTALt ı.mfOR: Ortak~y Bnynk Seker- bir adet (Ofset) tabı makinesi ve teferruatı kapalı zarf usullle ekslltmeye 
ci sokak 60 numaralı hanede sakin iken ha- konmuştur. 

len iknmetgtıhı meçhul. II - Muhammen bedeli 15000 Ura. ve muvakkat teminatı 1125 liradır. 
Karnik Melkon'un mütemellik sıfatlyle 

aleyhine açtığı son model terzihanesinden m - Eksiltme 13-1-939 tarihine rastlıyan cuma gilnil saat 15 te Xabai 
aldı~ınn: mal bedelinden kırk lira alncak taşta levazım ve mubayaat şubesindeki almı komisyonunda yapılacaktır. 
da,·nsında: iV - Şartnameler parasız olarak her glin sözü geçen şubeden alınabilir. 

I\amını:ı:n gönderilen davetiyeye verilen V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız fennt teklif mektupla-
mcşrulınıtnn fknmetgahınızın meçhuliyeli rını ihale gününden bir hafta evveline kadar inhisarlar umum mUdürIUğü tU. 
anl:ışılchğından yirmi gün müddet minen tün fabrikalar şubesine vermeleri tekliflerinin kabulünü mutammmm vesi. 
tebligat ifosına knrar verilmiş olduğundan 
duruşma günü olan 13-1-939 saat 10 da ka almaları lazımdır. 
mahkemeye gelmeniz tebliğ maknmına VI - }.fühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile 5 incl maddede yazılı 
kaim olmnk üzere mm olunur. vesika ve yüı.de 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu 

(Y. P. 2828) ihtiva. edecek <>lan kapalı zarflarını eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yu

lstanbul A ,uue //cinci Ticaret Mahke
me.rinden: 

fnlıisnrlar id:ıresi taraCındnn Ayancığın 
ltal'll7. eski n::ı~satıcısı Pang:ıltıda Osmnıı
bcy eski :\Cilap yeni Matbaacı Osm:ınbey 

cadılc~iııde 39 No. lıı apartımanın 3 :\o. lu 
dairesinde :\fclımet Zeki Çalıko~lu Ye Tnk
!'iimde Şehit Mıılılar caclılc~inde Yicdan a
parlıınnınnın 2 ~o. hı dairesinde ,.e Gn
latacln Havyar hanında 81 :\o. da licnrellc 
meşgul olup Jınlen nerede bulunduğu meç. 
hul bulunan kefil Kosta Konunar llopulo 
aleyhlerine ikame olunan daY:ının tahki
katı sırasında: 

Müddaaleyhlcr kendilerine vaki ilanen 
telıllgnln rağmen mahkemeye ~elmedikle

rinden lınkl:ırında ll. U. ~I. K. nun 401 in
ci mnıhlcsl mucibince gıyap kararı illihaı 
\'e ilılnen tehliğinc ,.e tahkikatın da 9-2-
939 tarih pcrşcınhc snnt 1 t de talikine 
karar verilmiştir. Kc~ fi yet lclıliğ nıakanıı
nn knim olııınk llzcre ilıln olunur. 

(V. P. 2891) 

Rcşiklcış icra Mcmıırluğurıdarı: 
Bir borçtan clol:ıyı tahtı hacze ıılınıp 

p:ır:ı:ra çevrilmesine karar 'erilen masa, 
s::ınd:ıl) a, k:ırtlrop, muşamba ve huna mü
masil e\" cs)ası 2Ci-12-!l38 lnrihinc raslla
y::ın pazarlcsl günü sa::ıt 9 dan s:ıat 10 a 
knclar açık nrlırrna sureli) le sntılncnğınılıın 
ihale pulları ye belediye rusumu müşteri-
sine nit olmak üzere talip ol::ın !arın mcz
kür gün \C s:ınlle salış mahalli olan Gnl:ı
tadn Zurefo sokağında G Xo. lu lı:ınedc s:ı
lılacağınclan mnh:ıllindc hazır lmlunııcnk 

ıneıııuruıın mürııc:a:ıtl:ırı il:ın olunur. 
(V. P. 28!l3l 

7. .\ y ı 
1931 yılınd.:ı Aılaıı:ı erkek öğrclmr.n okıı

hıncl:ı n nhlığım 324 l!Jtı Uıni 'c 21 hususi 
numaralı diplomam k:ıyboldıı. Yenisini çı
.knrlınak islediğimclcn e~kisinin hükümsfi:ı: 

olduJ:ıu iJ:ın olunur. - Öğrrtmcn Abdülka
dir A11kır. 

Sahibi: ASIM US 
Neşriyat MildUrU Refik A. Sevengil 

karda adı g~en komisyon başkanlığına makbuz mııkabilinde verilmesi lft.ı:m\
dır. (8633) 

• • • 
I - ldaremlzln Pnşabahçe fabrikası ihtiyacı için numunesi evsafında 

1000 kilo kazan sakızı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli beher kilo su 13 5 kuruş hesablle 1350 ıtra ve mu

Yakkat teminatı 101.25 llradır. 
HI-Eksiltme 2-1-939 tarihine rastııynn Pazartesi gUnü saat U de 

Kaba taşta. Lo>azım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda. yapıla.. 
caktır. 

IV - Numuneler her gUn sözü gc çon şubede görUieb1llr. 
V - lsteklllerln elcslltme için tay in edilen gUn ve saatte yUzde 7,5 gü

venme paralarlle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri 1lı1n o-
lunur. (9171) 

• 1 .tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. BilUınum ec-
mnel rde bulunur~ 


