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A ta türk bugün Yalova'da 
sor uyor: 

l'~thişçiler Sovyetlere karşı ni- , 
~tn böyle teşvik edilmekt~dir? 

Başvekil, · Hariciye ve IJ_ahilige 
Vekillerimiz de Büyük Önderle 

beraber bulunuyorlar 
Ankara, 19 (Telefonla) - Ata-ı olunmuşlardır. ~ 

Altın 
ticareti 

Dahilde altın aıış
v er iş ı nekadar 

Moskova 20 (A. A.) - Büyük Sov • 
yet Meclisinin son celsesinde söz alan 
baıvekil Molotof, harici siyasete dair 
Jidanorun tenkitlerine cevap vererek 
demiıtir ki: 

lürk, beraberlerinde Başvekil B. Büyük Önder, Derinceden aoğ. 
~ıaı Bayar, Dahiliye Vekili ve Par- nıca Yalo-:aya gidecek ve orada bir 
tı Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya ve müddet istirahat edeceklerdir. 

~erbestse memıe
etten altın çıkar-

t~ak o kadar kon-

''Sovyetler birliğinde, istirade ettik-
. ($onu ~n. 6 $ii .• 'J) 

--o-
Bir hudut 
had isesi 

iki Rus as ll eı i öldii • oı altında olacak 
"~~Ut~Uın. e, t memlckelimime altın ti- Tallin 20 (ı\. ,\.) - Eta ajansı hi1· 
-·<:ı <lirivor: Dün Son·et lındul mulıafrz-

Hariciye Vekili B. Rü§til Aras ol
duğu halde, bugün öğleden sonra, 
hususi trenlerile, Ankara.dan hare
ket ctmi§lerdir. 

Atatürk trene Gazi istasyonunda 
binmişlerdir. 1stasyonda Büyük 
Millet Meclisi Reisi AbdWhalik 
Renda, V:ckiller, Şehrlmizde bulu
nan mebuslarla. vekaletler ileri ·ge
lenleri, Generaller, Ankara Valisi, 
Garnizon ve Merkez Komutanlarile 

· Emniyet DirektörU tara!mdan teşyi 

Hariciye Vekilimiz Yalovada az 
kalarak, ayın 26 smia toplanacak 
olan Milletler Cemiyeti Konseyin· 
de bulunmak üzere İstanbuldan • 
Cenevreye hareket edecektir. ... 

Vali Ve lata.nbul Kumandanı 
Derincey6 Gitti 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
Bay Muhiddin UstUndağ ile !atan-• 
bul kumandanı BUyWc önderi kar-
!Hlamak iif.eTe dlln ~ Derince
ye .gitmi3lerdir. 

hı... ını bır diizene koymak için mü. · · k 
"' ledb' lurı Pcipon ~liliinılc E tonyıt topra • 

tın t" ırler aldı: Bundan sonra al- !arma girerrk E tonyah ha1ıkçı1an 
uıııııııııııııın'ftllllınnı1tı111"ıı"ınıııı11tııııcttfl""""IQlllllllı1111111 .. 111111111111ııi ...... 1111 .. -. 

ca ~careu yaJnız Maliye Bakanlığın- te\ kif e te<ebhiiı. rhni=ler,fir. Eı;tonya 
nli bankalar tarafından yapıl~ .. 
. Kuyumcu ve antikacı gibi altın lm<lut de' riyc-i ihtar ateşinde hulun

ınu~ H' lıuna Sm ye~ askerleri ate~Je 
Yahut altından i~l~runiş eşya mıkaheJe ettiklerinde~ F~tonyrı dev-

nt&ılek ve sanat erbabı da yine ~Wl.P.I.. .r~'"rı::i de at,.~ ac;m~ ,·e So,1·et a kerle-
inc eskisi gibi serbestçe alış 

ri•ı 'p•1 iki ini·riMiinnüştnr. 
&bilecektir. Diğer taraftan - ---

t köylülerin ziynet altıiı.lanna 
--~a..'W.Miı~ 

açlannı dikkate alarak pf-'h eni ziynet altınları çıkarmağa 
ııoıııı. "etıniştir. Yalnız altın fiyatındn 
4tıı 1 olnııyacak değişikliklere mey
~emek için altln ticaret! ya-
rıe~ ~ıf1inırnı~1etffi~n ifJ. 
~e ~ ~u-ıtazam defterlere 'kaydetnı~. 

\' etbt r tutulacaktır. 
eııı k'lnumınnn çizdiği bu usul ik 

e kadar devam eden vazivet a
daJ<i f'ark §undan ibarettir ; 

tıı lttu?nt Harp f çfnde evrakı nakdiye 
°1llUba kıYnletinde tedavülü mecburi bit 
~arrı~le vasıtası olarak piyasaya <:J· 
la:da ğı zaman birdenbire altınlar orı
ğ1t tı. çekildi. Zaman ile altın ,.e 'kiı
f~r:~ra arasın.da fiyat farkı oldu. bu 
ltrtnı tedrici olarak büyüdü. Fakat hü
dU§· e~ c.vrakı nakdiycnin kıymetini 
>.altı Üiilr ll'lUlilhar.asfyle bu f arkt lilç bir 
~ tn resmen kabul etmedi. Piyasada 
li,.._ır~lık kağıt p:ı.ra bir altın ile de· 
b"!ILlttJdi,1;: h it 

1 
6' alde mal sandıklarında 

11 t \tın Yine bir kiğıt paradan fark~ 
.lıf~~ Ulmadı. Yalnız son zam:ı.nlarda 
&ibi ~e~ Baı;ıkası hususi mües&ese 
tll\ ~1Yatııa fJyatı üzerinden altın sa. 
de 01 Yordu. Merkeı Bankası harioin
!tıı u'11 diğer bankalar altın alım satJ
dt he ali.kadar olamayordu. Bundan 1 
~l'o:' nıemJeket, hem halk zarar gö. 

z· u. 
Çolt ~ Anado!u köylerinde halkça en 
tırı1 aı ışılnı:e tasarruf .şekli ziynet al· 
l~d rna k ve bun,lnrı kadınlann ha§· 
~l ':e bovunlarında taşımaktrr. 
~ir ~ıne bu iüvat devam etmekte. 
tıtll~znı Unla beraber, altın ticaretinin 
~il ltö ~ar~ten sonra almıe olduğu §e

~t~ YUiicrın bu tasarnıf itivadım 
tıevi ~rıyordu. Altın alış vcrlşi bir 
~irı ~ıli lıcaret metaı halıni aldıı';ı 
~l'ke tnı almak isteyen köylüler ile 
~rıatk~ Bankası ve dl ğer altın işleyen 
<'J.ı ı, d lar arasına birtakım vurgun
d1 bu~d amıarı giriyordu. Altın fiyatı 
l'eee;:te tn dol~yı bazan inanılmaz de. 
t~ 1enıevvucıer gösteriyordu. 

tı 1\ tın tic t' h · Urı tatb· . are ı akkmdakı kanu-
k •kı ilk h . lınınd nıeı aledf' ekonomı ha. 
lltıornı ~n memlekette mevcut olan bu 
Qlacakat v~ıyeti ortadan kaldırmnk 

ır Ç"" .. 
•ltırı1 a• • unku bundan sonra zivnet 

Dahıli9e Ve
kilimizin kızı 
~~ ....... 

Arikara 20 (Telefonla) - Dahi 
. ye vekili ve cumhuriyet Halk Par. 
~isi genel sekreteri B. Şükril Kaya • 
"'ın kızı bayan B!san Kaya ile Sabık 
Adana valisi merhum mümtaz Sa· 

• rutqn oğlu İlhan Savutun nikahları 
bugün bclı.:diye dairesinde yapılmış 
t r. 

Bu tör~nde B. M. M~c;Hsi reısı 
Abdülhalik Rcnd:ı, Baş~elcil Celal 
Bayar, hmct !ıtönü, Adliye vekili 
ŞUktü Saracoğlu. Müaafaai Milliye 

. Vekili K5z.ım özatp, Mal:ye vekili 1 

• Fuaı Ağralı. .Maarif veklli Saffet A-
rıkan. HHkiy.c vck"lı Dr. Rüştü A
ras, 1ktısııt vekili Şakir Kesebir, Na 
fia vekili Ali Çctin!<aya. ~ümrük vf 
tnh=sarlar vekili Ali Raı a Tarhan. 
Sıhhivc vekili Huliisi Alataş ile bir 
çok mebuslar. yiiksek memurJar v< 
her iki ailenin yakın akraba ve odOSt· 
Jan hazır buJunmu,ıardrr. Baıvekil 

Ccıat Bayar ile tsmet !n'önü ve Ki . 
zrm Özalp, iki gencin nikahında 18· 

lhitllk vazifesini ifa etmi\lcrdir. 
· İlhan Savut, Ajans umum mildü 
rU Muvaffak Menemencioğlu ile H a 
rfciye umumi Utibi Numan Mene 
,,,encioğhınun hem5ire zadesi v' bü· 
yük sair Namık K!!mittin hafididir. 
V •rıf tvfllıor,. "";>rll't te"1tntıi ıodr.ri7 

Almanya 
Fransa ya 

Büyük bir darbe 
hazırLıgor muş! 
Bnliıı. 20 ( ,\ .. \ .) - Nnitccl Pı e .. ~ 

ııeşrettiği hir lıaherde, Bnlind<'ki 
Fran ız büyük el~iliğinin Almanya 
hiikfımeti tarafından Ren'in i~galin

Paris 'te 

Sahte bir. 
kumandan 

1'evkif edildi! 
Paris 20 (A. A.) - Paris polisi ha· 1 

ikatte dolandırıcı olan bir -sahte kuman
~ltaJamtfbt. 40 ~ blan bu 
şahı• kendisine lbım olan formUlkrJe 
hüviyet varakasını ve harbiye nazırı -
nın mektup kağıthmnr ele geçirmiş ve 
bunla~la birlikte parlak bir topçu zabi
ti üniforması ve müteaaddit nişanlar ta 
karalç Paris bölgesi11in mütelddit k.tıı
larını :dyarct etmiştir. 

Müstahkem mevkileri geziyor, ken· 
disine raporlar verdiriyor, ziyafetlerde 
hazır bulunuyor ve hatta bir jandarma 
müfrezesi hazır olduğu halde civar be • 
lediyclerdcn birinin reisine merasimle· 
lejyon dönör nişanı takıyordu. 

Fontainebleau kışlasında iki topun 
tekrar dökülmek üzere fabrikaya gön
derilmesini emretmiş, günlük emirler 
imza etmiş ~e hatta terfi tavsiyeleri de 
bazan semereli net:celer vermiştir . 

N ohel suih 
mükafatı 

Hııbeş Krahna nn 
\'erJlecek'l 

Habeş Kralı 

Kral Faruk dün 
evlendi 

Mısırda büyük şe~likler yapılıyor 

Kral~ Fcirde Kral Faruk 
~Yazıa 6 ncı Nj'tfatla). 

ı-
' 

Oniki ada 1 ürk /erine . 
tazyik mi yapıyorlar? 

Rodos, (Husu.si) _ Son z.aman· 
larda ltalyanlarm Onild ada Türk 
ve Rumları üzerindeki tazyikleri 
artmıştır. Bilhassa Rodos ve ~ 

ve tehditlere manız kaJmö.ktadır
lar. 

• rosta vaziyet çok acıklıdır. Rodosta 
1 iş sahibi olan, mağaza ve dükkan:-· 

lan bulunan Türkler, faşist teŞ

kilatma ~irme~e mecbur edilmekte 

Birçok Türkler, bu yü.2Xien ~le
rini güçlerini bırakmakta . e faşist 
t~kilitına girmeği kab~ etmedik
lerinden mallannı satarak anavata
na kavuşmak çaresi aramaktdır
lar. 

ispanyada lngiliz gemilerine 

Havadan ve de-~:ııadoı:ak ist yen köytulcr. ~ut 
t~ ~rln~n he•hangi bir köşesinde al
tl~i eıs · c;ahcıan kuyumcu vesaire 
'~Y~n rıfal' istedikleri kadar altını mu· 
i Vat U ıı.nıı ban zerinde, altın ticaretine 

clcn daha \.'ahim bir darbe hazırladı- lstokholm 20 (A. A.) - İsveç mc -
ğmı Pari e hildirmi~ olduğunu ve bu busları arasında dün, Nobel aulh mü -
Faporu Chnutemps hUkiimf'ti te§ek· k5fat.na Negüsü namzet gösteren lia • 
ltlil e<ler ennez ~öndenli~ini yazmak- teler dolaıtınlmrı ve imzalanmrıtır. Bu 
tadır. listeler, pek yakında, Nobel sulh mü • 

nizden iki hücum 
katarın şUbelerinde bulabile-

ASl M US 
Berlindeki Fransız lıU) ilk el~iliği kafatını verecek olan Norveç mebusan 

bu haberin yalan ~e uydurma oldu- mccli&i Nobel komitesine tevdi oluna- 7 kişi öldü, 7 de yaralı var 
(Sonu: sa. 6 ıü 5) innu.beian e.tmiaıir .. ______ ~c~•:!:lrt~ıı~·---~-------~-------------___: ____ ..o~ ..... .d!ilıllt! ...... ılııılıl .. _ ............. 
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iki atlas arasında bir 
atlas denizi! 

nadouda ark 
tetkikleri Yazan: Hakkı Süha Gezgin 

llalgan heyetinin reisi Romada bir konferans verd Dilnya, karma karışık olmadan örı.:e, 
de•.rletin fena tüccar sayılması adetti. 
Bu hüküm, 'bir mütaarif e gibi, müna
kaşa cClilmedcn kabul ed:Iirdi. Fakat 
hadiseler ve memleketler üstünden öy
le bir silindir geçti, ki büt(in eski ina
nışlar yıkıldı. En sağlam nazariyeler 
çürüdü. 

" Devletçilik'' in de bayle h!r geçmi· 
§i var. BugUn, her taraf ta cı.ıtın lktıaa
da temel tutulugunu glirU!-oruı. Haya. 
tı bırakıp kitaba gömUlr;ıler, istedik
leri kadar bağınp ça ırJınlar: yaıayan 
gerçek, çiğ gibi gittikçe bUyUyor. 

Dün, bu devletçiliğin yeni bir znfe· 
rini gördUm. BUyUk bir lisenin mual
limler odaeında idik. Cojrafyacılar, or· 
tadaki büyUk masanın fiatUne ilci ıtlaa 
y~ymıılardı. Ellerinde pergeller, ölç-ll· 
yorlar. Çevire t;cvJre incclcyorlar, 
çizgi, k ğıt, boya bakımından atla•· 
ları imtihan ediyorlardı. Bu ıtlı11lırın 
biri, daha parlak bir kAğıda, daha İti
nalı, daha temiz, d ha Uzel basılmıt" 
tr. Renkler, daha alımlı, daha ahenkli 
ve daha çarpıcıydı, En ince çizgilerde 
bile, hl' bir taıkınlık göze çarpmayor
du. 

Öteki dalia kalındı. Birincisi, on at
tı yapraklı olduğu halde bu otuz iki 
yapraklı idi. Fakat kAğıdınıh i.ılnıl, 

renkleri, bakımından daha aşağı gözü
küyordu. 

Niçin saklayayım, ilk görü~te küçü
ğ>:inü Avrupa basması, büyüğünü de 
yerli sanmııtım. Coğrafya hocalan an
lattılar, ki güzeli yerli, öte!d yabancı
dır. Aradaki fark büyüktü. İnanama
dan. Atlastan önüme çekip daha yakın
dan yoklamağa koyuldum. 

Donuk renkli, kaba kağıtlı olanmm 
üstilnde "Jorj Filip - Londra., damga
sı vardı. Güzel, parlak atlas da "Hu
susi Komisyon,, kaydini ta~ıyor ve 
Devlet Matbaasında basıldığmı gösteri
yordu. 

Yurdumda yükselen her başarı, ba
na lfüY'~ bir sevinç verlf. Fakat çok 
kere onları yalnız başlarına takdir ede
riz. B8y1e dünyanın en ileri bir merke
zinde basılan bir eserle, bizde meyda
na getirilen ayni cinsten bir eseri yan
yana karşılaştırmak pek seyrek kavu
şulur şeylerdendir. 

Bunun için dikkatim dakikadan da· 
kikaya artarak incelemeğe koyuldum. 
Evet, gerçekten "Londra,, nınkine üs
tün bir atlas basmıştık. Hocalar, dedi
ler, ki: 

- Üstünlük, yalnız kağıt, boya, ya
zı, basış gibi harç yönünden değildir. 
yapılış ta daha iyi, daha yeni ve daha 
ilmidir. 

Bunu öğrenmek keyfimi arttırdı. U
zun uzun atlaslan seyrettim. Sonra bir
denbire başka bir şey fikrimi kurcaladı. 
Kendikendime: 

- Bizde yaratma kabiliytti yeni bir 
şey değildir, dedim. Tek tek öyle adam
lar yetiştirdik, ki başardıkları şeyler 

karşısında dilnyaya parmak ısırttılar. 
Fakat bunlan çoğaltmak imkanı yok
tur. Çoğa mal olurlar. lktısadi zaferin 
tamam olması için güzellik, temizlik, 
kusursuzlukla birlikte ucuzluk da is
ter. 

Böyle bir dü§'Jnı.:e, beni atlasların 

kapları dışına attı. Bizimkine baktım: 
Yirmi beş kuruş fiyat konmuş. Lon
drada hasılanın kapağında ise 150 ku
ruşa, evet, evet yanılmayor, yanlış o
kumayorsunuz, yüz elli kuruşa satıl

dığı yazılı. 

Bu korkunç fark karşısında kendim 
§aşırdığım içindir, ki okuyuculara ya
nılmadıklarını söylemek zorunda kalı
yorum. H akikaten bu akla, hayale sığ
maz fiyat enginliği adamı ne kadar şa
şırtsa yeridir. 

Londrada hasılanın daha fena oldu
ğunu, gözlerime ve salahiyet sahibi 
hocaların sözlerine dayanarak söyle • 
miştim. Bu daha fena. daha kaba at
lar, nasıl oluyor da daha g üzel ve da
ha zarif olandan altı kere daha paha
lı satılıyor? 1-!adi diyelim. ki iki mis
li kağıt ve emek harcandığı için fiyatı 
da (50) kuruş olsun yüz kuruşluk fark 
niçin? .... 

Hususi müesseseler, bzı:;tı k ları kitap 
ve eser üstüne, istedikleri ~iyatı koy
r.rıakta serbest midirler? Bunları hiç 
\imse kontrol etmez mi? 

Pahalı fiyat iki sebepten ileri gelir: 
1 - Ya, eseri yazdıran, bastıranlar, 

azla doymağı bilmeyen, çabt:k zengin 
olmağr isteyen, vurgun peşinde koşan 
kimselerdir, 

2 - Yahut da ticaret yolunda bilgi
sizlik yüzünden sendeleyen, alırken al
danan adamlardır. 

Memleket piyasasında bunların ikisi
ni de zarar hanesine yazmak gerek .. 
Çünk:i bizi, birinciler ihtiraslarına, i
kinciler beceriksizliklerine kurban edi
yorlar, demektir. 

Biz ise, ne ihtirasa, ne •.:ebalete kur
ban gitmek istemiyoruz. Kanun fahiş 
fiyatı suç saymış ve karşısına ceza 
koymuştur. Eğer bu atlaslar yanyana 
konarak tetkik edilirse, benim söyle • 
diklerimin harfi harfine doğru olduğu 
anlaşılır. 

Unutmayalım, ki bugün ana baba, 
kitap masrafım, ağır bir yük gibi inli
yerek taşıyor. Çocuklardan çoğunun ki
tapsız kaldıklarını görüyoruz. Oku
mağr kolaylaştırmak, yalnız bir devlet 
borcu değildir. TI!ccc::rın, kağıtçının, 

kitapçının, herkesin bu borca ortak ol
ması artık bir vazife haline gelmelidir. 
Memleket yükü birlikte taşınır. Çünkü 
vatan, ne şunun altına incili taht gibi 
ıerilen, ne ötekinin sırtına çekitaıı a
ğırlığiyle çöken bir varlıktır. 

Atlasları, ilk gördüğt:.im zaman ne 
ka.dar sevinmiştim. Şimdi bitirirken ne 
kadar üzgünüm! Bu işlerle uğraşan el
bette bir devlet kapısı vardır. Bir ke
recik olsun onla ı hem nefaset, 
güzellik, temizlik, hem de fiyat bakı
mından karşılaştırsınlar. Liyakatle suç 
aydınlığa kavuşsun. Bundan sonra
sı kolaydır. Ustünlük alkışlanır, suç 
kırbaçlanır. 

Hiller'le Musolinl'ye 
Japonların hediyesi 

L<mdra 20 (Hususi) - Tokyodan 
bildirildiğine göre, Japon gcn)lcr bir
liği Hitlerle Musoliniye birer kılıçla 

birer zırh heldiye etmeğe karar ver -
miştir. 

Yüz bin Japon gencini temsil eden 
bir heyet bu hediyeleri vermek üzere 
yakında Romaya ve Bcrline gelecektir. 

-0-

Şimal ve Manş dl'niz
ler inde fıı tına 

Atina 20 (Hususi) - Atina gazete
lerinin Londradan aldıkları telgraflar· 

da Şimal ve Manş denizlerinde şiddetle 
hüküm süren fırtınalardan bir çok va
purların tehlike içinde bulundukları 

bunların içinde beı Yunan vapuru bu
lunduğu bildirilmektedir. 

Fakat şimdiye kadar bir kaza kayde
dilmemiştir. 

-o-

Umumi mUfetti,Uklerde 
Ankara 19 (Telefonla) - Birinci 

umumi müfettişlik nafia müşaviri Se
lahattin Malatya nafia müdürlüğüne, 

Manisa'dan Nuri Kuran Muğla nafia 
müdürlüğüne, Çankmdan Nusret Zon
guldak nafia müdürlüğUne naklen ta· 
yin edilmişlerdir • 

Anacloluda arkeoloji ara§tırmal.an ' 
yapaıı ltalyan hcfctinin reisi profe-
:Jör Giuli-0 Jacopi, yaptığı tetkikat 
hal~kmd~ geçen giin Rom.ada bir 1'01ı
fcraııs t'crmiştir. Konferansçı bilhassa 
dcm.i§tir l~i: 

"Türkiyenin yeniden doğuşunun bir 
mucizesi; yeni Türkiye kendi topra
ğında evvelce yer alını3 binlerce sene
lik Anadolu medeniyetlerinin eserleri
ni meydana çıkarmak işinde kendisi
ni başka bir Akdeniz memleketinin 
geçmesini istemiyor. 

"Kısa bir zaman içinde kabiliyetle
rini mükemmel misallerle göstermiş 

ve yakın Şarktaki terakkinin önüne 
geçmiş olan ışıklı Kemal Atatürk hU
kümeti biliyor ki bu tarzdaki araştır
malar yalnız arkeoloğculann ~i de
ğil, bir milletin asalet aramasıdır. 

"Türk topraklarındaki arkeoloji 
kıymetlerinin meydana çıkarılması i
lerlemektedir. Bu i3e cumhuriyet hU
kumeti ve Maarif Vekili B. Saffet A
rıkan çok ehemmiyet vermektedir. 

"B. Saffet Arıkan 1taıyan heyetinin 
Ege mmtakasındaki araştırmalarına 

bilyUk müzaharcttc bulunmuştur. Bu 
fikir kardeşliği yalnız arkeoloji saha· 
sına munhasır kalmayacaktır. Ana
dolu ve İtalya yarımadalarmm biribi
rine kollarım uza.tan tabiat sebebsiz 
değildir. Bu kardc.r:.!ik iki memleketin 
30 - 40 asırlık tarihlerinde bi~ok ke
re vukua gelm~tir ve gelecektir!,, 

Amerika Helyum 
satmıyor 

Vaşington, 20 (A. A.) - Dahiliye 
Nazırı B. lcks, Amerika hükfuneti lü
zumu kadar istok tedarik edinceye ka
dar helyum gazının satılmasmı mene
den nizamların B. Roosevelt tarafın
dan tasvip edildiğini bildirmiştir. 

Bu gaza ait siparişler, Kansas, Co
lorado madenlerinin Amerika hüku
metine satılmasını derpiş eden anlaş
manın tatbikine kadar kabul edilmi
yecektir. 

Friedricsshafen'de inşaatı bitmek 
Uzerc olan yeni zeplin için gaz almak 
için bir Alman vapuru Amerikada bek
lemektedir. 

Yunanistanda ölüm 
cezası kurşunla 

Atina 20 (Hususi) - Hükfunet ga
zetesi ile bugün ne~rolunan bir karar
nameae Yunanistanda ölüm cezasının 

tatbikine dair bazı tadilat yapılmakta -
dır. 

Bu karara göre ölüm cezası katiyet 
kesbettikten sonra, af için yapılacak mü 
racaate iki ay cevap çıkmadığı takdir
de, mahk\tmiyet kurşunla dizilmekle 
hemen infaz edilecektir. 

--o-
Yunan VeUahb 

Atina 20 (Hususi) - Veliaht prens 
Pavli balayını geçirmek üzere karısı 

Prenses Margarita ile yann Avustur • 
yaya hareket edecektir. 

En mesut memleket 

Yenicaml kemeri 
Meydanın diğer taraflardan genişletilmesi 
imkansızlığı tahakkuk etmedikçe kemer 

muhafaza edilmelidir 
Yenicami ile avlusunun etrafını aç-! medikçe kemerin muhafazası l 

mak işinde caminin kemerini de kal- dır. • • • 
dırmak, yahut bırakmak bir mesele 
şeklini aıdr. Siyasi icmal 

Mimar Şevki Balmumcunun dUnkü 
sayımımaki sözleri çok yerindedir. Ye
nicami asıl binaya ilave edilmiş öyle 
bir ektir ki ayni zamanda sivil mima
rimizin en eski nümunelerinden biri o
lamk gösterilebilir. Bu itibar ile ayn
ca bedit ve tariht kıymeti haiz olan 
kemerin kaldrnlması doğru olmasa ge
rektir. 

Sonra Yenicami kemeri deyince bi
nayı görmiyenlerin zihnine sadece al
tından yaya ve araba geçmeğe mahsus 
bir basit kemer geliyor. Hakikatte i
se bu kemer caminin aslına bağlanmış 
bir me!ken kısmıdır ki yokluğu halin
de binanın umumi kıymetine halel ge
lebilir. Kemerin bırakılması veya kal
dırılması meselesinde her eeyden ev· 
vel ha 1lf iktiza eden nokta budur. 

Acaba kemer bırakılırsa açılacalC 
EminönU meydanı için zararlı bir faz
lalık olur mu, mülahazası şliph~i.z 
variddir. Fakat caminin avlu kısmı 
brraktldığına göre mesken kısmını da 
bırakmak mantık icabıdır. Eğer keme
rin teşkil ettiği bu mesken kısmı mey
damn daralmasını mucip olur diye 
endi~e edilirse diğer taraflardan ge
nişletmek imkansızlığı tahakkuk et-

Fransanın Suri
ye komseri 

Arablstana gitmiyor 
Berut 20 (A. A.) - Suriye fevkala

de komiseri B. ide Martelin kırat İbnus 
suuda mülaki olmak üzere Ciddeye ya -
pacağı seyehatin vuku bulmayacağı bil 
dirilmektedir. 

B. Martel, Fransa- Suriye muahede
lerinjn meriyete konulması meselesi 
hakkında Suriye hükfimcti ile yapılan 
müzakerelerin ikmalinden sonra şubat 
ortalarına doğru, muahedelerin tasdi • 
kinden önce hükumetine izahat ver -
mek üzere Parise gidecektir. 

iki Aı ap aşireti 
çaıpıştı 

Kudüs 20 (A. A.) - Röyter bildiri
yor: 

Arap menba1arından çıkan ve henüz 
teeyyüt etmiyen bir haberde, Erdün -
Necid hududuna yakın iki bedevi aşi -
reti arasında mühim bir müsademe vu
ku bulduğu ve 50 den fazla ölü ve bir 
yaralr olduğu bildirilmektedir. 

Bu habere göre, Harrus • Adal aşi -
retinin ıeyhi Muhammed İbni Miglad 
tarafından idare edilmekte olan aşirete 
ait tekmil hayvanları yağma etmiştir. 

Çay kanunu 
Ankara 20 (Telefonla) - Ziraat ve

kaleti memleketimizde çay yetiştirmek 
için bir kanun projesi hazırlamıştır. 

Bu kanunun tatbikatından sonra 
memleketimizin muhtelif yerlerinde 
çay ~etiştirilecek ve istihsalat az za -
manda çay istihtakimizin mühim bir 

Siogadinoviç 
Alman yada 

l."'ugosla"'Ya Baş\o·ekili Sto)'a 
viç bugünlerde Almıınynda bul 
yor. Dost , .o müttefik memleket d 
let ıulnmı iptida Ilerlino gitti. or 
Almnn devlet adnmlnrı ilo görü. 
Son gelen haberlere göre ise Alı11 
ya fçcrJslndo bir tetkik seyahati 
pnrnk Es cn'<le Kruıı tabrlkalarıll 
bulnnmnktndır. 

Sto.) atlino\·iç'Jn bir müddet of 
Uomaya ;rnı)tığı ziyaret gibi 
dcfald Bcl'lin ziyurctinin do bir 
kıuı nıübalağnlı neşriyata Yeıolle 

ınıı.sı ihtimali \nrdır. Bununla bC 
bcr Yugosltıl' Başn~killnin Ro 
scyahnti nnsıl Ilerlin - Roma mib 
rino Yugo la ,·yanın bağlanması 
mck dej;ril ise bu defaki Berlin se 
hati do ınalıiyeti ltibariylo ondnn 
ha ileri biı' nınnnya almak doğru 
DUl8a gerektir. 

Hatırlarda oldu6'11 üzere gcc;:cn 
no ı>rusya BaşvekilJ ve Alınan 
va :Xa:ı.ırı General GörJng ilo AJn1 
Jlarlciye Xazın !<'on Nöyrat ayrı 
rı Belgrndı ziyaret ctmişlord!. D 
tor Milan Stoyıullno,·iç'in Iler1ln~ 
yahatı, bu ziyaretleri indo ctnı 

maksıulirle vukubulınaktııdrr. On 
için bu ziyaret esnıı .. ında Almnll 
ile Yngo lııvya arasında hcrhtı 

bir muahede "\'eya mukavele de l 
za olunacak dcl,rildir. 

Şu I ndnr \'nr ki A nupıının u 
mi ,·azlyotl o kadnr heyecanlı b • 
soler ile çıılkıını.)Or ki Merkezi 
rupaya mensup olan iki ıncmlekc 
en )'üksck ı-;aHi.hlyet sahipleri bit 
rnya geldikleri zaman dünya hddi 
Jcrinl alftkndar edecek mesele) 
tema.CJ olunacnğl da inkA.r olnnaJJ\ 
bir hnkikattir. Onun ic;:ln Yngosl 
Başvekilinin Ilerlin ziyareti, bilb 
sa bu noktadan tahWe değer bir 
disc<llr. 

Almanya İtalya gibi MiIJctler 
miyetindcn ayrılmış bir mcmJc]{ 
tir. A vruıuı sulhUnUn esasını da 
no\·rcden nyll'mak, sonra Av:nıp 

komünizm aleyhinde bir birlik ')" 
mak hedofirti takip ctmektcc:Ur. 

Btma güre Berliıı konuşmalıırJJl 
Mlllctlcr Cemiyetinin lstikbııll 

Yugoslavyıınm antikomünist de,·J 
Jer cephesine karşı , ·aziyettne tcJJ1 
olunablllr. l<'akat bu konuşın• 

rın n-0mndn nyni mevzular üzeri.il 
cereyan c<lcn konuşmalardnn tıır 
bir neticeye varması bekJen<>mcZ• 

l.omlrn malın/ilini son giinlerdc en çol.: mc~gul cılen miilıim hava· 
di:. ~ııdur: Bıır(l(fo/;i lwyııımrıl balıı..·ı>,~İrıde, "Moli' ismimle bir goril ı:ar· 
mış. Ru lllfl)'lllLltı l>ir dğcr iltilıalımdan hmtal.anmı .~. Giinlcrdenbcri İn
giliz 1;11:l'tdcri -ııhlı'i t'a:iyrtine dcir raporlnr nc~rcdiyorlamıı§. Fal.at 
biiıiin ilııimamlora rağmen /uı:-;tflltl; ı·clımnetini ortırmış. Ted{wi imku
rıı b11l•m11mt1111ı!. Nifııfft•t /un ı·rm bir/:m; ttiirı evıır.l ülmiiş ... 

kısmını karşılayacaktır. 

Yugo .... ıa,·ya Türkiye ~bi kCJ1 
hndutlıırmın emniyeti üzerinde t;" 
şnn, hu hudntlnrın llerisinde btı~ 

emelle r he lcmc'\·en hlr mcmJc1' 
tir. Onun için n~mnda ohluğu ı;I 
Ilcl'llnılo ynpılnn müzııkcrolerfJ1 

hu hudutlar <lnhilinılc knlncağı tıı 
mlıı ohmnhillr. Ilnnmıla bcJ11tı 
son günlcrclc Ji'rnnsız gazcteıctfıt 
neşrlynfmcla en•ll~ell bnzı t~aretl 
~fü:c çarpıyor. Bu cncli~c hlJtıllı: 

Moh (i/mii;:! .. 1111 lıarmlis fAırıdrwlıı •n ·ılmcn yalnız çocuklnr dr.~il, 
kr.dın ı·e crhf.lt birçol: lngili:ler ~imdi ma ·mımun öliimiine matem 111-

111 rnrlar. ağlnn>rfornıış ... 
lgnıflww ı·t•rr:Iği im lrnl'a dr . ..;i ol:u'\'ımca in.'>anırı ilııiyor~ı= ohmı/; 

ağ:ındrın r:ıl:wı sih ş11 oluyor: 
- lngili::l<'r luıhi/·atr.n mcmı imnnUır! .. " 
J/akil:atr.n l.,ondralılnrın "llfok" i6minthki gorilin öliimiine o katlar 

a~lamalnrı r;öıotPrİ'ror hi lwnrli mNnlclrntleri iı,;in heder eclifor.P.k lıiç bir 
§"Y '...Ol.tur. lngilıeredf' lınlinc nrlll: nj!.fanamk bir insan l:alnuımı:.; ola
r.al.: .'d, l11f!,iliz lıa '1'anat balıçcsindel:i bir maymunrın öliimiine karşı bu 
derece alfıl:adar olabiliyorlar! HASA T KUMÇAYI 

Fransanın b!r hareketi 
ltalyayı mem:ıun etti 

Roma 20 (A. A.) - Kar fırtınaların 
da yollarını şa~ıran ve bu suretle Fran 
sız hudud1arını ve orada dağlarda kay 
bo1an İtalyan müfrezesine karşı Fran
sız askeri makamatının çok cemilekar 
muamelesi' İtalyan mahafilinde ve mat 
buatında fevkalAde takdir cldilmekte .. 
dir. 

Gazeteler, bu milnasebetle iki ordu 
arasında ötedenberi mevcut olan arka
da§lık hislerinden bahsediyorlar. 

J<"rnnsnnın <lo~hı ,.c müttefiki ol 
İnglltcrcnin Almnnya ilo nn1ıt~11 

mcyll l<'rl ~östcrıncsinden ileri ,;c 
yor. Gene hu cndl~o 'l·ogo la\• J3'1~ 
ktlinln Jlcrlln scynhatinl o i'6 

memnuniyetle knrş1lamayor. v; 
doğnısu Frıınsrzlnr 1nglltercnlıt• 
hlst:mın, YngosJn\'ynnın AJıntıflf11 
lmr ,ı gittikçe nrtnn hlr cazibc)'c 

tuldu~"lt şüphe i içinde bulunıır0~ 
- . Jl. uJ 
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Bira ucuzlıyacak 
POLt 'd~ 

1 
...... 

1 rvmval}dan 
atlarken 

Ağır yaralandı 

diklerini bildirmiıterdir. 

Bunun için bugünlerde Almanyadan 
bir heyet tehrimize uğrayarak Ankara
ya gidecektir. 

Bomonti'nin faa i~eti durduktan sonra Ankara 
bira fabrikasının tesisatı genişletiliyor 

Alman piyasasının bu büyük iste • Ankara (Hususi muhabirimizden ) 
ği karşısında tütün piyasauıda derhal - Bomonti fabrikasının Türkiyede bi· 
bir hareket baı &öıtermit ve alakc.dar - ra imal ':mek için yaptığı mul:avele i· 

nu 
kl .n ak~am saat sekizde, Galatada 

Pll · ' t11r: tınde bir tramvay kazası olmuş-

lar hummalı b:r faaliyete geçmiılerdir. kincikanun başından itibaren sona er -
Köylü eti:ldeki tütünün döctte üçü sa- m·ıtir. Bundan böyle Ankara çiftliği -
tılmıı olmasına rağmen bu talebe de ce nin bira fabrikasınm yaptığı bira mem-

ı,. _ vap vermek imkanı hasıl olacaktır. Çün ı k · 
~~raköye dogwru gelmekte olan e ctın her tarafına sevkedilccek, Tür 
... ~"ta kü bu yıl tütün mahsulümüz bir hayli kiyede yalnız yerli bira içilecektir. Bu 
'b..I y, duragwa yakla.ştıgı· sırada, b k tl"d. 
Ju cuta d ere e 1 ır • itibarla bira fiyatlarında mühim bir ten ın.L r an Sedat isminde biri, atla-
~ iat Tüccarlanmız Romanyadan mühim zilat yapılması muhakkak s9yılmakta-

~ernig, fakat tramvayın :ıltma d 
aipariı aldılar ır. Orman çiftliği bira fabrikasının se "a•-- ıştır. Derhal fren yapan 

~ tr Romanya ile yapılan ıon tic:..ret mu- nevi istihsalatmı, son hadiseden dolayı ~ole aınvayı durdurmuş, fakat, f • 
....,~nun t eker lekler altında kaldığı kıwelesinden sonra, bu memleketten abrıkalarda yapılan hazırlıkların neler 
0"'11lrrıUştUr mühim mrktarda talepler alınmağa baş iden ibaret bulunduğunu ve fiyatlarda 

tı. • •• yapılacak tcnz· ıatrn ne oldug· unu anla -~at .,;c.. lam ştır. Bu da Romanya ile yapılmış 
~ ' ~·r yaralı olarak Beyoğlu · h mak için Orman çiftliği müdürü ve 
!le d haneaıne kaMırılmış ve kendiı'if- olan antaımanın çok müsait b.r ava K 

erhal içerisinde cereyan ettiğini me~ana astarnonu mebusu Bay Tahsin Coş ·• 
b.ıt.. k arn .. liyat yapılarak bir ba- kunla görü-ttüm, b"na şunları so··)·ledı· .· -.ogı P.silınfştfr. koymuıtur. :r .. 

~oli-- -3 sene evvel normal mesaile scne-ıL ~tahkikata devanı cdı0lmekt .. - iktısat veklleti müıteaan Faik Kur· 
..qo. ,.... :r de 3500 hektolitre bira istihsal eden bir 

doğlu Ro:nanyadan ıehrimize geldiği bl fabrika yapılmıştı. Bu fabrikanın çıkar-U r k h zaman bütün Romanya ile iş yapan tüc a venin camla- . dığı biranın bütün vasıfları itibariyle. carları odaya davet etmiı ve kcndilen· 
l dünyanın en iyi biralarından biri oldu-a,'n' k'rd'lBr le uzun hasbihalde bulunmuıtu. Fa • 

ğunu Viyana beynelmilel biracılık ens-len ··k ik Kurdoğlu bu hasbihal arasında tüc- . .. . 
~ ~.ı pazarda Kıbleçeımesi cadde- carlara Romanyaya kadar gitmelerini tıtustinün müteaddit raporları ile tes-
"•- e :tduatafanın kahvesi kumar oy - 1 'ni bit olunmuttur. 
~drf • · ve oradaki piyasayı tetkik etme en 
laaıttır, 

1 
ıçın birkaç gUn evvel kapan- tavsiye etmişti. Şimdi memnuniyetle Bunun üzerine orta Anadolıtia zirai 

}( haber aldığımıza göre, Romanya ile it kalk ınmanın neticesinden olmak üzere 
tıtzn':stara, kahvesin.de kumar oynat· yapan tüccarlarırnızdan bir kısmı Ro- daha büyük mıkyasta bir fabrika yap • 

evvel kurduğumuz fabrika bira çıkar - 1 
mağa başladığı zaman memlekette bira 
sattşlan üzerinde halk lehine tesirler 
yapmı§tı. Yeni kurulan fabrikamızın fa 
aliyeti ile fiyatlarda mühim bir tenzi • 
tat yapılacağı muhakkaktır. 

Bunun için bira resminden de tenzi· 
lat yapılması hakkında maliye vekale-

BELE01YEDE 
tttiıı:.· rakibi kahvtt.:i Nedimin ihbar manyaya gitmitler, ve orada mühim an mak esası düşünülerek yeni Ankara bi-

ı;.tl\l aannı ık· t Şe'1'r mecllsl b:r tubalta «. }( ıı ve evve ı ge;:e saa on- gajmanlara girmiılerdir. rasının tesisine ba~lanmı~tır. 
\' uıta(a Hüsnü, Mustafa. Süleyman, Halen 'memlekette 22000 hektolı'tre toplanııor ttlr l Bu angajmanların mühim bir krsmı 
aı. •ininde dört arkadaşını yanına h b bira sarfedilmektedı·r. Yenı· fabrı·kanu • Şehir Meclisi bir aubat sah gun·· Ü sa· ..._l'llc N nı pirinç ve pamuk teşkil ettiği i er v 
S..rb edimin kahvesine gitmiştir. verilmektedir. zın ise senelik istihsal kabiliyeti normal at on dörtte toplanacaktır. Meclisin 
~Of olan bu beı kişi kahvenin 13 olarak 40000 hektotitredir. Yani bugün bir ay sUrecek içtimamda geçen top. 
r, Ilı •e çerçevelerini kırmışlar. 90n· Pan honaamda memlekette istihlak edilen bira mıkta • lantılardan geri kalan Belediye zabı-
Qııı:Z:~~;. geçen bir otomobili durdur- fstanbul bonasında dün muameleler rından 18.ooo hektolitre daha fazla bir tası talimatnamesi ile Belediyenin 938 

S. bir gUn evvelldne nazaran hayli hara • kabiliyeti vardır. bütçesi müzakere ve kabul edilecektir. 
a..ılL._ rbıların ıuç iıılediklerini gören ti • tir Cemıhpap ve Haseki hastahaneleri ~vr h s re enmıı • Memlekette birayı milli bir içki hati-
dl~ •lhmut bunları otomobile bin- • masrafı devlete geçeceği gibi pli.ka 
~t"": Birinci tertip Türk borcu tabvilten ne getirmek ve halkımızı tahripkar. a-

.... ,, buna kızan sarhoılar bı • resmi kaldınlacağmdan evelce hazrrla-
18.90 dan ikin-:i tertip Türk borcu tah ğır içkilerden kurtarmak emel ve he • 

- çekerek Mahmudun üzerine nan bütçede yeniden tadilat yapılacak. ·"'lil- villeri de ayni suretle 18.90 dan mua • defirniZ'dir. Bunu gözönilne :ılan mücs-
kır-~ler, ve otomobilin camlarını h .k. tır. Bundan başka hazirandan itibaren 
lt"~~drr. Bu vaziyet karıısında mele görmüştür. Bu auretle er ı ı ter s~e yakın bir atide bira istihtakinin ar· oyun lletlerinden alınan resim de..ma-

~1~ut lcaoıyı ac;mıısa da. sabıta me. tip Türk borcu ~villeri bir &iln ev • tacafını düıünerek mesaisini blraa da- liyeden BeledJyeye 1fe~fl~ktJr. 
~~ Yetiımiı, miltecavizl~ri yakalı- velJd fiyata naı:aran 3 kurut birden yük ha arttımt11, fabrikanın azami kabiHye Bu da gözönUne almarak bUtçe tan • 

Jl karatrola göt>Jrmüılerdir. aelmiıtir. tini 70,000 hektolitreye çıkarmıştır. Şu zim olunacaktır. 
•ııçı il aabah hepsi de ayılan sarhoşlar Bundan başka Anadolu mümessil ıe he.aba göre sarf edilen bira mıktarın • Eski Su Bondan 
lcrrı.:'ırır:dan haberleri olmadığını ıöy- netleri 39.50 den Sivas • Erzurum tah- dan 52,000 hektolitre daha fazla bir Yenileniyor 

i trdiı'. villeri 95 den. Arslan çimento tahvil • kabiliyete sahip olmuı demektir. Krış münasebetiyle su sarfiyatının 
~t 4] • • .ı_ N teri 9.85 den muamele görmü§. bir İn • Yalnız memleketimizde değil, Av • azalması ka?'§ısmda Belediye sular i-' llh- tanı Denızac e 

r•7 0tdQ? giliz lirasına Merkez Bankası tararın • rupada da biracılık aleminde takdir e- daresi İstanbul cihetindeki eski boru· 
d t't\octlti .. . .• 1 d E . • dan 629 kuruş tesbit edilmiştir. Bu fi. dilen arpalar yayla nuntakalarında is - lan yenileriyle deği§tirmeye karar 
Ctliı h gun og e en sonra mırgan lk. 4 k tihsal edilen arpalardır. vermiştir. Bunun için gece!eri saat 22 "- b'·r •ınarnı civamıda deniz üzerin- yat bir gUn evve ıne nazaran uruı 
~ rı,_ f 1 d z 1 1 b n bo t den sonra sabah beşe kadar birkaç ay ~ ... · •-mın bocaladığı zabıta memur- az a ır. aman a arpa arın u vası arı zu 

·• ~af -o- mağa batlamıştır. Bu bakımdan An • sular kesilecektir. 
t... ından görülm:ia, sandalcıla- Ot "'ü• M"' .. e1 · d 
·"' }'ardı s İ kara bira fabrikası orta Andolu arpa - Ou " • ""' esın e 

liri nu ile çıkarıtmrıtır. ' MUTEFERR K lannı biracılık bakımından bilhassa is - Yeni Bir Safha 
ta L:ı lcotu bileğinden kesik ve sol gö- Jl.mnasllk sa,onu .,. . . ·ı Otobfüıı meselesi etrafında tetkikat llvr otan tihdaE etmektedir. vç senelık mesaı 1 e 1 
lltjQıll bu adamın üstü bap çok ·r l"k yapan mülkiye milf etti§leri hazırladık-ı. .. d rdedir. ifade vererniyecek bir Eminönü Halkevi yanında yapıla- Ankara civarında arpaların çı t 1 ten 
"'«1 ·1 h ı 1 ı h d - ·diı tarı raponı Ankaraya gönderrnişler-a;_ee oldu~undan Beyoğlu hastahan-- cak J·imnastik salonu in5aatma mart verı en to um ar a ıs a a ogru gı • 
..... ı. ... - · dir. Dahiliye Vekfllcti bazı mmtaka-tıız... ~.nlrnıatır. Denı·ze naııl du"ııı. • nihayetine doğru ı. .... lanacaktır. Satın diği görülmektedir. , 
'R s ~ "'09 Iar baltkında yeniden sorguda bulun-IGt ~kite edilmektedir. alınan evlerin yıkılmama devam edil- Böylece yeni fabrikanın senelik sar- duğundan müfettişler dünden itibart>.n 
~ M··cac1eı mektedir. fiyatı timdikinden daha çok olduğun • çalışmaya başlamışlardır. 

t,... l1c 
11 

e Yeni bina yapıldıktan ııonra mev- dan orta Anadolu arpasının ıslahına da DUn Ahmet Emin ile bir otobüsçU-••? ...., ' i &Un Fat!h mıntakasrnda d ayrıca vesile te"kil etmi" bulunmakta -~ıo u cut eeki bina da yıkılacak, bunun a :r "' nün malumatına müracaat edilmiştir. 'dı1_;·tt ı t, g kasa yoğurt milsadere yerine modem bir hina yapılacaktır. dır. 
lll.. ~ I>ü d B ğl J 47 k

0

l Adliyo Sarayı Yerinde 
_-.. " 1? n e eyo un a 

1 0 
Yeni bı·na lda- ve komiteler knınn- Ankara bira fabrikası bugUn dünya-~ 3 kase • ·mha d·ı · t. •g Yapılacak lstimltik HaH.'1nda 11ıı ... _ yogurt 

1 
e 

1 mıı ır. la.nnı ihtı·va edecektir. da mevcut olan bira fabrikalarının en ı~ .. -ıı ha•ka E • ·· ·· t k nda Sultanahmedde şimdiki hapishane ı kiJ :r mınonu mın a ası mUkemmeli ve en son sistemlere malik 
..... 

0 
noksan h kmek mil -o- binasının yerinde yapılacak adliye l!la-

""'lltr ve amur e • fabrikalarnv.Ian biridir. 
e 0lunnıuıtur. rayı için Belediye Daimt EncUmenl 

l ECNERI MAHAFİLOE Fabrika ve biramızıhakkında geçen tarafından seçilen blr komisyon bazı 
ttt&• t -o- - ilk ay· Salizburgda bir de konferans verit- binalann istimlak muamelelerini yap· 

'tllfi~11""uDı M N~HAFİLOE .Leh!• •n sel r• ve re ••• · s t" ·k 1 be" lra..-----=: mt§ ve geçen sene e ,n1 tc açı an J ını3, ve muamele evrakı adliye vekile-
konfer an•ının • ncu ••hrımlzde nelmitel iergide biracılrğımız birinci • tine gönderilmişti. 
C I Lehistan sefiri Bay Mieel Sokolnika lik diplomasını ve madalyasını Jilmıı • Adliye, bu hususta bazı noktaların 

•- L t .• .. aeaı bu...ı•n tır. E••sen fevkat11de bir tadı olan bi • d. "f~ •• ve refikası dün sabah Ankaradan gele- .... • tavzihini istedif,inden evrakı Be'c ı-
't ıs de ~t~eri konferan11 bugün u- rek Parkotele inmiılerdir. Şehrimizde ramız bu son hazırlıklarla daha mü • yeye göndermiştir. fcap eden ce\"ap 
~ toQ{,r::c.u ~ebesini aktedecektir. kısa bir mUddet kaldıktan sonra tek- kcmmel ve daha ucuz olacaktır. verildikten sonra istimlak muamelesi 

' •ttirak etrniı olan dost rar Ankaraya döneceklerdir. Fiyat meseles;ne gelince: Uç sene tamamlanacaktır. 
~ dilQ..,, Bulgar delegeleri ve heyeti- -=.::~:.::.:=:.:::.:_:..:..:...:.:.:::.:.::.:...::..:..:. ___ _!.. _ _::__ ____ -=. ___ ~-----------------
der,._ .. :t.!aıtepe tütün enstitüsüne gi
'~ il, tut" 
"il~ un cinsi ve tohumları etra • 
ı. l•niı bi . 
"':dır, r tetkıkatta bulunmug -

~lllg, 
tnıtitUn/ Ye Yunan tütün delegeleri 

ltonf ÜZU çok bcğenmiılerdir. 
tt\ctt\le1cte~nıın bugünkü celsesinde üç 

<elt ın tü ·· · , l'uıı tun vaziyeti tetkik edile-
'lJ>or U ili\ .detegegi M. Gofoıuı verdiği 
..... ıcrın~e görüıutecektir. 
• 11r-

"- ··--· . il -ı-.uıteyen Alman firmalan 
•bcr lld 

'>1irıl ıfırnıza g<Sre Alman tütün 
~'il h!~il ~den bir kaç firma müı 1 - Sl:t rrıd11,ld!Jlm fyl oldıı. doktor: - :1= ::: :::: lıa~!: okndc::- :n~111;, Jd. kan- - r.aa, dt'me'k 1~111t! Hülı1~a. bounıınm: 
"t\ Qı•) -urnetırnize müracaat dttelı 1 Dir lilrlü uuka •11u11amıyor11m ııe aonru rıfını! Ço1; ii1ii11<ıru111. l':erimr /ıi; 11organ nlrıuur, 11utkunmakla ılklük <:•kiyor11r. 
~t Yoıı l'U le 1' l •al kalram nurlnd, lilntltnnırlu hiuttfi- dahn lirtl Sonra lılr şişe S il ı~ıı "" /ıarnk- Hy, ile. yarıulını şimdi, a:i:im? 

re ....__ r ıralık tütUn almak il· 'ı • t? il dl h 11 - \'a:-ı·ı,•cl lıı'ı'r,•l• olrlıı/jıına go"r•, ikı0ml: il _--·~t ki yorum. /lı'euim var,, dtrıinl:? IMınıııı arrıu11n ım111111er. . ay , nıll : - , , • "' 

~ ila müzakerelere başlanmrştır. 
Bira fabrikamızın muhtelif yerler-

de doldurma yerleri bulunacaktır. 1 
Netekim bunlardan bir tanesi Hay • 

darpaşada kurulmuıtur. Diğer yerler.de 
de ihtiyaca göre bu teşiklit vOcut bula 
caktır. İzmir, Adana, Diyarbakır, Sam 
sun ve daha sair bazı mıntakalarda da: 
doldurma yerleri inşa etmek için tetki· 
kat yapılmaktadır. \ 

Müessese biraların sevketmek ıçuı 

hususi soğuk vagonlar satın almııtır. 

Nakliyat bunlarla yapılacaktır. Ayrıca 

mUessesenin ba§lıca hedeflerinden bi
ri memlekette istihlaki karıılamak ol .. 
duğu gibi komşu devletlere de ihracat 
yapmaktır. Daha timdiden muhtelif yer 
lerden milracaatler vaki olmuş ve sev• 

kiya.tın tam ve zamanında yapılması için 
her türlü tertibat alınmııtır.,, 1 

Şatonun içinde lop 
talimi yapaı ken 

Karısını tunç 
kavanoza ka· 

payan dük 
Eski Rus bUyillt 

dükü Konstantin 'in 
oğlu Prens Gabrf • 
yel, fransızca "Jur
nal ,, gazetesinde 
hatıralarını n~ret. 
meğc başlamıştır. 

Prens, çocuklu· 
ğur.dan bahscder
k :!!l §unlan anla
hy~r : 

"1887 de doğdu
ğum zaman babam 
muhafaza alayında 
yüzbaşı imiş. Ya
zm Pavlosk'te, kı

şın da Petrogradd& 
Neva nehrinin ke. 
narındaki meşhul' 

r.ıermer sarayda o. 
turduk. 

Malumdur ki, bu 
biiyük sarayı Ka
tarina gözdesi olan 

Kont Orlof için yaptmnağa başlnmı§
tı. Fakat, Kont saray bitmeden NdU. 
O zaman çarire bu sarayı torunu E'.oruı
tantin'e verdi. 

Denildiğine g öre - belki uydurma.
dır - askerlik bahislerine çok meraklr 
olan büyük dük ~atonun geniş koridor
Jannda top attırmışh. Hatta, ar.tattık· 

lanna ba!tılırsa, atılan gülleler karı
sını gelmesin diye, karısını büyük bir 
tl'nç k:wanozun i~ine koydurmuş. Ka,, 
dın , kocasının harp t alimleri bitince
ye kadar bu tunç mahfaza içinde ka
lırmış. 

Belki bu garip adet i. belki kendisi· 
ne karPı iyi hareltet etmemesi yüzün
den, imparatoriçe biraz sonra mermet' 

sarayı torunundan geri almıştır. Kate
rina daha sonra bu sarayı Polonya 
kralı ikinci Stanislas'a vermiştir. 

- "'Gatenıt erine ile ödenme esası • ·ı - Lı2tfe11 1011anu12uı da bir mua11ını rab11k ol, na:la11nıcıl birlikte boıka bh: doktora ıldılim, dok· 

bir çalı9rna yapmak iate:_·:_~ed~e~u~im~/-----------------------------='.:=:or:.:,l_..:._..:_ ______ __,_~-----~-----~---...:....----

l<llRf 'l\a abone olu
nuz ve abone edlnla 
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Pcrenç Körmedin 

Çeviren: 

Vahdet Gilltekin 
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- DO -
SAF HAVAT 

O! ne fena şeydi bu mızıka! Bir ı 
daire te;;kil eden veya yürüyen asşer
ler parıldayan sansarı boruların içine 
üflerler, zavallı çocuk ta siitııinesinin 
kollarında, gözleri karararak, başı 
dönerek sallanıp dururdu. 'ilıayet 

gı çalınırdı. Çulgı ı:alanlar ;;afona çc· 
kilir, salonla muayenehane ara:.ında
ki kapıyı kaparlar, piyanonun Ehğına, 
soluna yerle,.irlerdi. Piyanonun lıa
fına G)ör~'llin pivano ınua11imi El
\'İra geçerdi. Bu, konsen•aım ar ta
lı•beı.:inden, kara 'kuru bir kızdı. Bi
rinci \'C ikinri kemancılar haha ınm 
arkadaşları idi: hunlar, ınu .. ikiyi ..,e· 
ven lıeve kar çalgırılnrdı. Viyolayı 
El\'İranın hir arkadaş1 olan Hnv Dio
sy çalardı, 'iyolemeli ,Je lıiu.ıt ço
ru~ım bahnsı. 

ütninesi: "- 'e gi.izcl şey değil mi 
"'ll mızıka, ya\ rum T' derdi. "E' et" 
lemck lazımdı. Halbuki mızıka ~üze) 
değil, çirkin ve fena hir şeydi. 

Fakat hu seferki ç.aJgı- sesi mızıka
dan haınha~ka idi. Çocuk, ~arı uyur 
hir halde hu se i dinledikçe kulakla
rımla'<' kafasının içinde kendi ken
dine iznlı c<l cm ediği iyi, fer alı, tatlı 
hir fC'Y lıi:~ediyordn. Yattığı yerden 
~ a\·a~çn kaldırılıyonmı~. yumu~acık 
ellerle ok~anıformu~. lıcm ağlaror, 
hem ~lilüvonnu;; gibi geliyordu. Etra
f mdaki karanlık artık kapkara de~il
di. Penc~reclen ~İren sarı ışık lıiizme· 
Jcri harikuliide !Jir şey ı:dhi göriinii • 
'or, E\'a kanepe inde ralıat ralıat ne -
fes alıyordu. Sesler, kapalı kapıları 
a~ıp piiriiz:;iiz bir halde gelmekte cle
\ aın ··<lince ~or.uk tekrar tatlr lıir uy
kuya daldı. 

Bir lıoftn sonrıı, tam geçen per~em· 
h<: ~ecesi uyandığı saatte, sanki için
den f:clen hir hisle. hirdl"nhire gi1z
lerini aı;:tı. GPne bir hafta evvelki 
·e:.ler J;İhi ee ]er dn nıyordu, fakat 
hu ı:efor ~e ler hafif hafif, oynak oy
nak, ~ahuk çolnık, titrek titrek, diine 
clöne ~eliyordu. Sonra, hirdenhi're 
,iik-.elip hir nef e te ke il iverdi. 

Çocuk yattığı yertle, gözlerini aç
mı~, kulağım ağır sükute uzatmıştı. 
Biraz sonra, ~algı sesini tekrar i~itin
ı·(' <lıı) cltı~u zevkten .bir çığlık attı. 

Karun lıkta g,•:ının c i duyuldu: 
- ı:,andm mr, yanucuğunı? 
f:e, ap ,·ermedi. yan tarafına döne

r .. k. clcrin hir uvku ile uvuvomms 
~ilıi. hızlı lıızlı nefes almağa haşladı. 
faa td.rar uyu),mca, ~ocuk nefesini 
tutarak, durdu. Dışardan rslerin gel· 
me ini lıekledi. Calt?r ~esini tekrar i-
itti , .,. hazla tı),ıdu. 

Ondan conraki perşembe p;ene öyle 
oldu: O ~arip \'e titrek se&ler tekrar 
rtıınılclu. Çoruk 1.C\ kle (1inleyordu. 
1f ofif olan m·kusu arasında onun u
\ anım~ oldu~uııu hisseden dadı da 
knlktr. Ertf'ı;İ f,ıhalı çocuğun annesi-
lif': 

- •\Heedrsiııiz, hayan, dedi. (ban 
1arı .. ih lerken eı:i §İkiiyetçi bir lıal al
~11~ıı.) G('ccJeyin çalıı;ı (,,'.81wca ~ocu· 
~un rahatı kaçıyor, lıemen uyanıyor. 

Cocur•un beti lıcnzi·uctu. 1?iizleri
ni11 <irıünde iınsekler raktı. Boifola· 
cakıms eihi lıemen: 

- Yalan! dedi. Yalan! Çalgı ıtü· 
~ 'I ~ey, hoşuma gidiyor benim! 

\nnesi gülılü: 
- Giirclün mü. Eva? Yalnız mızı· 

l..:ı ciizel olmaz ya! 
Trkrar ı;iiJ,lii. Eva da giildü vece

' ııp \"frcli: 
- Aff ı·dcrsiniz. Madem cocuifon 

lıo una ıı;idivormu~. isterlerse 8ahaha 
karlar çahnlar! 

'fudıc me '<lana ~elınişti. musiki 
H('rNlü lerin evinclt' daimi~ hir sev 
lıalini aldı. 

Rnzr <lef a gece geç vakte kadar çal-

Bu hf'ıı ki11ilik hevet tam lıir tnkını 
te~kil ed rdi. Hic· lıir oorra ,.e kon· 
. eri kaçırına\'an hnJrn;;ı mu iki a~k1 
için biraz f t•dakfırlık edelıildi~iııdcn 
çok memnundu ,·e nıe .. h·klf'ri çal~wı
!ık ola'l o iki ki~iye lıiç bir .,,ey r~irge
meztli. 

Kon:ıerıfe a,nne.;İ t>k .. C'riya, rtcn 
kaplı hü' 'ik bir koltukta otururdu. 
Eğer hahn .. ından miisade alm:.a (ha· 
bnsr hu mii:,.uıle,·i mcnınuni"etlc , ·e-

J -

rinli. çfinkii <ı~lumm musikiyi SP-\'nıe-
sini Lterdi). G'iirg) ıle konserde ha· 
zır lmlunur ve, lıayan Elviranm yani· 
mı oturarak, nota sayfalarını !;e,·irir
di. İlk iiıK·cleri . nyfulurı piyano lıo· 
cası söyleyince çevirirdi? sonraları 
en zor pnrt·alnrr kafi (lerecede öj'ire
ııince. kcnıfo.j ç~virmeğc ba~Jndı. Bn
_şmı iine uzatır, gözleri parıldayarak, 
mıı iki) i, içer gihi, hazla dinlerdi. 

Önceleri Bert ini' den. Heli er· den, 
Du ek'ten ve o zamanlar moda olan 
Gznn\'de.n oarcalar <'alarlardı. Sclm
hert'in çoruklar için bestelediği par
çaları veya Haydnın, Mozartın, Sclm
mannm ~IJ}Ja l§QJ~ 'csetlerini çal!Wil· 
mek oııun için ne hii ·iik hir SC\'İnç 
olurdu! Fakat pcrşenilJe akşamları 
Ileetlıoven. lozart, . clmhcrt, 
Bralıım. Cnvko\' ki. Dvorak ,.e dnhn 
veııilerin c-erleri calmırdr. 

Bir ak 'aın El\'ira ile György yerle
rini ılci!iı.tircliler. Hap inde hir lıeyc
can nırdı, ·alnız György ııakincli. O 
akşnm mu iki her zamankinden <laha 
nkcn haşladı: aat yedide ça) larrnı 
içtiler, snat yedi buçuktu da çal~ıla
rınrıı ha nııla idiler. IJk en elii, Gv
cirp;y. doktor lln'o~ ve doktor Hcgcılii
klitsik hir triyo çal<lılur. Çalıp hi
tincc hir alkıs koutu. Bıı alkı:; daha 
ziyade, mulıte~em bir silkiırıet irin,Je 
bulunnn kücilk piyani le idi. 

Ondan sonra Mozartm hir kuintet· 
tosuna geçtikleri vakit, clalıa ilk nota
Jarcla, henüz on ya,.mda olan küçük 
piyanistin hiitün orkc-trayı idare et
tiğini gi)rüncc, çal~ı çalanların hep-i 
hayran kaldılar. Kuintettodan sonra 
alkış kopmadı: umıımn memnuniye· 
tini ifadeye alkış kafi gelmiyecektj. 

Annesi, yüzü sapsarı, oturcluğn 
koltuktan hü,·ük oğluna işaret cdi
vorclu. Nota savfalarını ce\ irnıek vazi 
fesini giirınü.,. olan Elvira, anki için· 
de hulundıı~n se\'İncten, kendini tu
tamıyarak, lıcrnen uyağa f ırladr. Dok
tor Kattdhurger,, kendinden geçmiş 
hir halde, heyecanla salonda hir a~a
ğr, bir yukarı <lola,arak, Gyiirgy'nin 
hir dalıi çocuk olduğunu C.iyliiyor(lu. 
Doktor Hoio" da Wh·e etti: 

- Kendi ine mu iki iiğretmeınek 

------------------------------11-- Bundan bir müdde.t evvel Haber gazetesinde --· AL TIN TOLGALI 
SARIŞIN CASUS 

serlavhasiJe tefrika edilen, Franaanın en büyük şeref nif81t)ariyJe tal
tif edilen, vatan sevgisinin ve cür'etin en yüksek kahramanlarından 

biri olan 

~~rt Rüşafl 
macerasını yakında s A K A R y A ıinemaıında 1 i 

Görmeye hazırlanınız ı 

~sa Haberler J 
• Ev~:elki gün, Çekmeceden Sirkeciye 

gelen 29 numaralı banliyö katarı hattın sc
klzinci kilometresinde işçilerden İsmail 
isminde lıirini ezerek öldfirmfiştü. YnpıJan 
tahklk:ı neticesinde bu işte makinistin su. 
çu olm:ıdı~h antaşılmıştır. 

• Kndıkijy birinci kız orta mektebi mil. 
dürü Feridun görülen lüzum üzerine Ye. 
ktilet emrine nluınııştır. 

• Knsımpnşıı orta mcklebi birinci :-;ınır 

talebesinılen 15 çocuk hir hafta müddetle 
mm·akkat t:ırd knrarı nlmışlardır. Talebe. 
ler kararın haksız olduğunu ileri ~ürerek 
mnarH mfi<Hirlüğiiııc şiUyclle bulunmu~ 
lar,Jır. 

• Zahire borsasında, tüccarlar arasında 
çıkacak ihtiliıfı hnlletmek üzere dün bir 
hakem heyeti seçilmiştir. 

• Zirııat hıınkmıı piy:ısa.r:ı lıu~dııy çıkar. 
nıağ:ı hnşlıımıştır. 

• Edirne emniyet direktörü Su:ıd Tahsin 
lktısat Vck{ılcti raportörlüğüne t:ıyln cdlL 
mlşlir. 

* lsı:ınhul iiniYersltcsl cernıhl profesörü 
Z'\issen hir nıncli~ nt yapmak üzere Peşteye 
ça~rılnı ı~tır. 

• KôslenccrJc, Yekin ':ı.punınu batırmış 
ol:1n ~or,·cç hııııdırnlı frenin v:ıpuru, acen 
t:ısının yntırclığı 22500 liralık lcmlnnt po. 
snrın,Jnn sonrn serhcsı hır:ıkılnıışlır. 

• Şehir meclisi, şuh:ıt loplnnlısındn et 
fiyollnrınıla ynpıl:ıcnk tenzilntn muknhil 
hülçcyi mfile,•:ııin hir hnlc gelirl'C'ek knrnr 
lar verecektir. 

• Ha.rdarpaşn, Hayriye. HoRııziçi ,.c Ga. 
Jnloıı:ırny liselerinde Türkkuşuno kayıtlı 
ol:ın talebeler hundan sonra derslerini 
mekteplerinde göreceklerdir. Ayrıca bu 
mekteplere hircr plilnör de verilmesi kn
rnrlnşlı rılıııışlır. 

• Çekoslovak hükumeti tar:ıfından neş. 
rcdllecck hclediyeler buroşörü lçlıı, Çek 
konsolosu lstnnbul belediyesinden de ha. 
zı :resimler ve mıılumnı islemiştir. 

• lJtoleıliycnin her lürlü nnkil vasıl:ılarm 
dnn ıılınnıııktn olıııı pl{ıkn ücretlcr1nl kal
dırma ı ve benzinin şişesine 7.5 kuruş zıım 
yııprn'.lı>I düşilnülmcklecllr. Plıikıı resminin 
hclcdiycye temın ettiği gelir 65 hin lira
dır. 

* Dilenciler yeniden çoğnlmağa başladı_ 
ğınd:ın zabıta kontrolfi sı'klnşlırılmış ve iki 
gün içinde yüzden fıızJa dilenci topl:ınmış.. 
tır. 

ııı l\ternlekelimizle ts ... içrc nrnsınd:ı ynpı
Jacak ıkareı mukn ... elc:>i için yakında şeh. 
rlınize hir he~ et selccektir. 

* Altın hakkını.la hükCımclfn cıkarmış 
okluğu koılor Ankar:ıdu resmi gazetede 
nc:şrulıııııııuş, fok:ıl hankıılnra hcnilz hildi
rllmeınl,tır. 

• M:ıvno lmak üzere Pireye gilıni olan 
Jimnıı hcycli şchrirnlzc dönmii~ıür. Saim 
alınıın ıntnnııl:ır hlr h:ırtııya kocl:ır gele. 
cektlr. 

• Tnhlisiye \'e frncrler itlart>si kııdroları 
lcshiı cdilmişlir. Söylendiğine f!Örc memur 
lıırın mühim bir kısmı 1~1nı görmlişlür. 

• lstıınhııl bors:ı!lının üç sene müdddlc 
kııp:ınnınsın:ı ııiı karornnmr, diln resmi 
gnzcle ile ncşolunmuştnr. 

$ Bekıliyl'nin çoculdarı kurlnrm:ı :,·urdu 
genişlclilccckıir. \'urd iki sene iı;indc 30 
mezun \'Crmişlir. 

• Mı:ıanislonın Türkiye hüyük clçısi SııL 
tnn Alımcı hnn ıliiıı nknrııdon şehrimize 
gelmiştir. 

• Dcniıh:ınk mnum müdürü Yusuf Zil'R 
birkaç EtÜnc k:ııfar lzınire gidecek ttlklk. 
lcrtle hulunncoklır. · 

• Yıırın snnt 21 ılc Kadıköy Hnlkevi sa~ 
Jonıındn bny Pr. Zühlü "iş orsıanluı<;yonu., 
isimli bir konrcrıın \'erecektir. 

• Bu nkş:ım Mnt 17,30 dn Eminönli Jl:ılk 
C\'İ merkez snlonundn muharrir Sel:iml lz
zcl lnrafınıfon "Ti~ıııro,. me\'zıılıı hir kon. 
fcr:ııt!! \'erlleceklir. 

• 937 yılı içinde i\luğl:ıda 87 e\'lcnnıe oL 
muştur. 

günah olur. 
Sonra, hir pot kırJığmm farkına 

vararak, sıkıla sıkıla F...lviraya haktı 
Ye kahalıatirıi tamir etmek istedi: 

- Demek i tiyorum ki, kendisini, 
Bayan Ekiranm idaresi altında, kon
serYalu\'8rtı göndermeli, musikinin 
uanzriy<' kı,,ınrnı öğretmeli. 

Bay Dio y, hararetle tasdik etti: 
- Tabii! İtiraf ederim ki, biiyle 

miikeıııınel hir çocuğa §İmdiye kadar 
pek nııdir ra tı:;clıni~iındir. 

Bahıı;;ı "' incindcn CO§uyordu. 
- Evet! dedi. Bu meseleyi hen 

daha ıwvcl Bayan Elvira ile göriiş -
tiim. Oğlumuz konsen·atuvara ~ir • 
mek için imtihan verecek \'e, Allah 
kısmet ecler e, kt>nıli"ini bir sanatkar 
yaJl3C'agız ! 

Kaçırılan; IJldilrilldiJ mü, sağ mı ?/ 

Kaybolan General 1'1 
Paritteki "Beyaz Rus Askeri T etki" 
lib,, reiai Millerin izi üzerinde.-·· 

Yazan: Alfred Gerlgk ---Tefrika numarası: •• 

Çizgilere dair •• 
2 tabir var: "dış çizgi,. - "Jç çlzgf,, .. 

MAoAları?! 
Paris adliye sarayında mÜS· 

tmıtil~ tarafından firari General 
• lwblınin /;arısı muganniye Plc
t'fr;lwyanın sorgu$U yapılıyor. 

Kar~ koca ·Sk-0blinlerin a~ın 
nwsrcıflarını kar§ılıyacak kiilli
liyetli. paroyı nereden ve nasıl 
bu/duldan ara!tırılıyor: 

r'leviçkaynnm zikrettiği hütün pa
ra membaJarı güziinünrle tutularak, 
topyekıin bir hesap yapılıyor ....... se-
ne<le 30.000, fazla fazla 35.000 frank 
gelir, hesaplayış yekfınunu teşkil edi· 
yor! 

Liikin, şöyle hir gözden geçiriş, 
Skoblinlerin seneYi yalnız maişetleri 
için 75.000 - 80.000 frank harca
cJıklarım g(isteriyor; eene içerisinde 
yaptt'kları diğer masraflar, otomobil 
ve dalıa ha,.ka bazı şeyler hesaba ka
tıhnaclığı halde! 

Artık hiç §iiphe yok! Skoblinler, 
PJeviçkayıınrn kendi ifadelerine ha
kıhrsn normal yoldan elde edebile
ceklerinden hir kat f azlasmdnn <lnha 
ziyade ini harcamışlardır! 

Skohliıılerin mali ' 'aziyetlerine ,.e 
liendine malısmı tarzda konser seya -
lıatlcrine dair, acaip mahiyette olan 
hu öğrenilenJerden sonra, istintak 
tahkikatını yapanlnr, bir kere Ozu • 
Yardaki kır evini yakından göztlr.n ge
çiriyor. 1Jıtimal orada. daha ilerile· 
l"e ~üfüren izler bulunur, diye! 

400 kilogram kiiğıt :..... Skoblinin 
çalıJma odıı.smclaki mektuplar, ''esi
knlnr, ha rlımcı vazılar nıüsaclf\re edi-". 
lcrek poliF.çe adliye dairesine taşını· 
yor. Odanın kapı ı ela gene polisçe 
ınlihür]enİ) or. Iüsaderc edilenJer, 
Rus dilince yazılmış mektuplar \'C 

yazılardır: daha hor olanı da, bunla
rın en kiifljH •li kı ınmm muhtelif 
gizli yazılar ~eklinde mektuplar ,.e 
Y~ikolar olma ı ! Uunları de§İf re et
mek, iki rebnıi mütercim için, I..rnıli
Jerini uzun lınftalnrea i,gal eclecek en 
yorucu i ş, demektir. Arada get;«'cr.k 
zammı zarfııul:ı. General Skohlin ct
rafınrlnki. kon~er seyahatleri etrafın
daki, kiilliyetli para ~arfiyatı etrafın
ılaki esrarr, ha!<ka vol<lan AvdınJat -. . 
muk ta tcrriihe cclilmeliclirl 

Polis talıkikntmm te"öbit etti~i. Be
yaz Rus cl"miyetlerinin ve te~ekkülle
ı·inin kendi araştırma f aaliyctlf·rivle 
elde ettikleri neticeler, General Mil 
lerin eve ParHcki Beyaz Rus hareke
tinin etrafında toplanan sıkı \'e geniş 
muhitlerdeki insanlarla cereyan eden 
miitendclit konmmalarla tamamlam -
yor ...... zahit şoförlerin malumat bek
focl ikleri tak i otomobilleri durak
larında; ni1ö1heten hali, vakti yerinde 
olan mii1tecilerin temin edebildikle
ri basit kira evlerinde yahut küçük ın
ra evlerde; bu köksüzleşen, fakat es
ki yurda mutaassubane sevgi ile bağ
lanan insanların u~radıklan kaJı,,e • 
lercle ve lokentalarda ...... 

Onlar, isimlerinin ortaya atılması
nı istemiyorlar: cemiyetlerin ve te
~ekküflcrin deircleri içerisinde 15 yıl 
danheri ve dalıa ziyade. hayatlarının 
güvcninimi p;ören insanlar ...... bu, fo
toğraçılarm ifade alman odalara gir
me ini şiddetle meneden istintak ha
kimi karan gihi, yerindedir. Vaktile, 
Kutyepof meselesinde, şahsan fevka· 
iade saklı kalmıığa ehemmiyet veren 
şalı itler, ne kadar sık ve çok olmak ii
zere, ertesi günii resimlerini ~azete-
1erde görfirlerdi ! 7 sene evvel, bel
ki de ehemmiyetli malıimat sahihi o
lan bazı kimseleri şahitlik etmekten 
ürkütt:.n bu hatadan, bu eef er ictinap 
edilmpk iııf P,nllivor! 

bir suikastçının hususiyetli gö~ 
şekilleniyor. d# 

- General l\IilJer, nasıl oldo 
Skoblinin kendisini bir ataşetıÜ~~ 
Je ve bir sefaret mensuhiyle t..,.,.-
racağma inanabildi? , . 

- Skohlin, Baltık hükiimetle~ 
bir ataşemiliterinden bahsettiğioe _. 
re, hu, l\Iille:- tarafından kat'i surv 
miisait karşılanabilirdi; çünkil, Sk~ 
Jinler son konser hımeııini Bal 
memleketleriude yapmışlardı! .-4 

- Baltık memleketlerindeki 5:" 
eer seyalıati, müsadere olunan ~ 
farla tevsik ediliyor. Fakat ho '!"", 
dan ecnebi ata~emiliterleri ve di~' 
matlariyle bir irtibat temini nasJ ~ 
kan daire"ine ı:;irmi~tir?! • ~ 

- Skohlio, uznn zamandan1'C'· 
"dış çizgi" ye seya:hat ediyordu! _w 

- Bir "dış çizgi" mi? Bunu dv 
açık izalı etmelisiniz! 

- Bıı, uzun bir hikayedir. , 
"dr~ çizgi", bizim bol~evizmle ın4"' 
dele için Rusya lmılutlan içeri~;od' 
tatbik et"1İş olduh'llmuz gizli çaı.,ıı>" 
nın remzi bir tabirdir. Fakat elbet" 
bilir iniz, ki Knty~por, 1930 da 1ı' 
faaliyet esnasında bir "trost" e, JJ' 
yaz hareketler gibi gösterilen , .e bit' 
lca~ı ökse malıi\'etiade olmak nseı' 
devamlı surette J '4biiyük şeyler"~ 
cleıııvurıın o Sovyet organizasyonl• 
rmtlan biriyle temasta hulunuvd~ 
mi§tİ. 1\lillcr, "drş çizgi" üzerinde" 
bu işin telılikelerini öğrenmişti " 
bu s~lıadaki f anliyeti, KutyepofuP ~ 
tarlan knvbolma•ından tmnr~1 ·;~i:Jt 
ctmi ti. ~imal volu üzerinde:ı\ 1ıtrı'1' 
ile artık 

0 

lıeme~ hiç sa~lam hir rabıl' 
tc isine imkan bulamıyorduk. BO' 
nıınln beraber, Skohlin, tam 5 13eıı•' 
denheri, tekrar Baltık yolu Ü7.erifl' 
<len gidi lınP.sİ lüzumunda israrla, lı' 
Jmsusta zorluvor \'C kendisi bir ktt' 
Baltık memleketlerine gidehil e, (f 
sıtaJar ' 'e yollar lmlacağmr ortaya 1 

tıyorclu ! 
- Fakat hn t:ıkılirde, Skoblilli# 

notlarına göre Baltık konser scyabf 
tinin neden zar:\rJn bittiği kendiliği" 
den ta,·azzuh ediyor. O, Pleviçk•~ 
ile lıeraher yaptığı bu seyahati. ]Jİ< 
de konser v~nnck ~ayesiyle yap~; 
ımş demek oluyor. Zararları "dı~ (1' 
gi" lıe-ahma kaydedemez miydi? 

- Hıı miimkiin dt-ğildi. İşte met' 
Jc de hur:ıdu, ya ..... hizim hu gihi 1' 
~ehhii ·lcr için pnranuz yoktu. l\till~I 
saclecc hiitün "iç çizgi" için GeııeP' 
Skoblinin ayda 150 frank pul matr' 
f ı yapmasına izin vermişti. Bu pıt' 
da, 10 mark bile tutmaz! 

- Bir de "iç çizgi" mi? , 
- Kısaca anlatayım. Zaman ., 

' ıııan, do tlurnnızdan şu \'e bu kiı11td 
nin holşeviklerin ağına düştükJeriıJ' 
dair kfıfi clerecede tecrübeo edinmit' 
tik. Bnzıın aleylerinde hulnnulan ' 
iyi doııtlarımızı, gijz hapsi alıma ,1' 
ı~~~. mecburi :e!inde kalıyorduk.~~ 
ku onceden bılmemezdi; aleyhıll 
bulunulan bir alçak mıdır, yokıı• f. 
ne dulıa dün kendisine dost denil_.if 
olan ndam mıdır? Kendi sana~ 
daki hu tarassudu, "iç çizgi" tabiri 
fade eder! 

- SkohJin, Baltık seyahatiod' 
1 

kadar muvaff akryet mi elde eıııJf 
ki l\Uller, mahut huluşmanm h~ 
ten \'ski olacağına inanabildi? ~ 

O akşam tebrikler. projeler hirtür
lii hitnwdi. Biitün im lıe\'ceanın, hii· 
tiin bu alakanın nıııl sebebi olan Gvör 
gy kendisini öven sanatkarları ''e hak 
kında yapılması dü§ünülenleri, mulı
te,.em hir sükunet içinde dinleyor, sa
lon:ı ~etirio konınus olan tadılan, 
mcn·alarr, ee · iz Yİvordu. 

Fakat o ak~am yalnız György zafer 
knzanmnıııı tT. O akşam gene lıüyük 
bir lıfüJise oldu. 

( A rk,a.,ı var.) 

Polis tahkikatından. Beyaz Rmı or
p;mi-ıasyonlannm arııc:tll'11lalanndan 

MilJer:in frerisinden ~ekilip alındığı 
hu mnlıitlerde yaeıyan insanlarla ya· 
pılan konuşmalardan bir mikastm ve 

- Skoblin, Baltık memleketi~ 
iki kere l?itmişti. İlk def asmdı fr~ 
ye döndüğü vakit, tesis ettiği iddi;.,.-/ 
da bulunduğu iyi rabıtalardan 

1 
yet coşkunlukla bahsetti. l\fiJlet·~ 
nun teşvikiyle o vaki~ Sovyet il~ 
lmdntlan i~eri@ine Jrinnek üzf"fe "t 
kimseleri volladr. Fakat bunlar fi"' 
clnt ho,'llnda zorJuklRrla karşıla•f11 
kuıılmltınrMnr ve alelacele gerisİO f 
ri döndüler! J. 

'(Arkalı "°" 
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OSMAN OFLAR -
YAZAN : Kenan HulOsi 

ğı ~~~a sonra iki giinJiir tekrarladı- ( 
e~·ı ~ Panayır lıiitiin işlerini altfüt 1 
ll.oflı~tı. .!Hitürı İ§l cr? .. Fakat Osma-

darbe indirecekti. Belki de Osma· 
noflar bir canı gibi, -fakat hariçten 
hir darbeyle dt'ğil, bir eıcak veyahut 
soğuktan kcnt1i kendine tuz buz olan 
bir cam gihi- tozdan bir dağılma 
içinde kalacaklaı:ılı. Onun içindir ki 
lehra Osmanofu anlatırken bir kurt 
inine düşmii~ bir in-an gibi diyorum. 

SORSA 
20 t - 938 ----1 

tDqıarmda,..... llareUJ '*8.lu, .. 
rtaJe mualDl!le ıonınıer.aı.r. HekNlllu 
.._. U &it> 6ul5*Wf •ut UJaU..n ur. 

PARALAR 
• l''rank ~ ~Mark :.1!1,00 
• Dolat . rn,, • ZloU 22,-
• Liret l~ • Peogo 

... 
2,),-l 

• Beh.1ka P't. b-1 • lAy . 14 -
• Drab.uU .:l •Dl.Dar • o:.!, -
• Ü\ IÇf tı F-ı . :ıso. ;ten 
• .1.Ava :lJ • Kroo l.lveç 32 -• ıııortn iO. • blerıuı C30-
•Kron ~ek.. ÔJ, • AJU. 
' ŞUl..D Avu. 2J • HnnKnot 
.Pezeı. 

t_ ara gore ne olahilirdi ki hunlar?. 
tlo{ bpı Çalınclı~ı zaman Yu uf. O nıa
dt. B Unu 11iç lıir \'akit hayıra yorma
~ ttnunla hnaher kapısının Zehra 
hitis~of ~alını Groşenkadan başka 
bili~· taraf ın(lan ,,ırulaınayacağmı 
to C ~· Ya Petro Grigorof a ? .. Pet· 
O tıı;orof kapıyı Yurmaz; sadece 
Je !rrrr· adnoflara attı~ı bir fikir taşı içer-

ın . 
fıın k e Yuvarlana yuvarlana Yusu· 
o. apı ına kadar gelir; ve Yusuf 
0;;arıof, hu tnşnı kimin tarafından 
.... Ya atılılığını hir hir vakit nnlava· 

Yalnız, Zehra O manof \'e Yusuf, 
kendilf'l'İni hiç bir yabancı gözün t~
rassut etmediği hu küçilk oda i~erı· 
sinde he.iki <le tek hir kelime bile ko· ı 
nuşınadılar. Konuşınadıl:ır mı? ... 

Belki konuştular.?.: Ve Zehra Os
rnanof ona f'ınretti. Hem de hunu 
ce.:aretle yapıyordu~ \"'e Yusuf un hu 
emre itaat edcreğini bilP.rrk ... İtaat! .. 
Osmıınofrnr irin ne garip kelime! .. f. 
eerlrrinde lıi~ birisinin Ye hic kim· 
se,·e yapıımayacaklarr şey. 

•P&11m 
• Nevyoraı 
• M11Aoa • 
• Brıııt.eı 
•AUmı 

•CeneYft 

ÇE ~ &.. E R 

23.6225 • lıl&dnd 1867~ 

v,1ua.; • &ruı:ı 1.VijS 
ı:ı t9.ı4 • VU"fOq 4. l8:?J 
4,65.5 •Buda~ 3,9'JU 

SG.&Hu • Blllu .. 100 3593 
.8'.lJ~ • Belg?U Bl.50 

·•ıaıdr h ·ı ~ . Z ı e .. 
" ehrao r· . . ,.w. 
l tıs r ~•nan o ıçerı gm ı~ı zaman 
de dil ayakta ve odanın hir köşe in
?'C!J.Jeu:ıırordu. nu haliyle onu gö • 
baYv tın hir a' a kar~ ı atılacak bir 
§il han kaclar vah~i bulacaklarına 
ı-i:. "Yoktu. Delki de hu his, gözle· 
ll.o;

11

5
•r"!!- ,.e içerlerinde Halil O-ma· 

leıtC: ~ol~e i ~ımıl<layan hir haya -
böyle dl~~· ~elıvordu; Ye belki ele 
disi • egıldı. Belki de YtFuf, ken· 
ı>?11 nı tanı hir şuurla hi1erek ve ka
lıatt~ 8~kas1ndan yüzüne çıkacak bir 
ıttJ 1 atı hemen orac1a önlemrğe ha· 

san'Yordu. 
"'1fq•dece .Ze.ıırn OsmanoCun da, Yu
bar k "akıt \'akit saran bu heyeranh 
lıiç t etlerinden lıaberi olmadıimı 
tas ll'lse jddia edemezdi. Hattii, ko
tr ~ kiiçük kncle.~iyJe Yusufu kar· 
~iıı ~'1tya getirdiği zaman, her ikiei
de, ye meydana çıkan asabiyetlerin· 
Lir lt?sufnn ne kadar çok daha.derin 
~~r 111 

sahibi oldu~unu biliyordu. 
.~ a Osrrıanof hütiin atılgan lığına 
dttlt ~· RaJjJ de hemen parlavıcr ve 
~ ~:a;Öniiveren bir madde kahiliye· 
"e i..: 0r; Yusufta ise geç, devamlı 

\,!_ ·' Htl ' • 
·~\, ıçın yanan bir ate~ hali far· , zrdu. 
~t d;• Osmanofln Yusuf, eabah'm 
'ıntl rt ıulannda , .e Yusufun oda· 

h 't ileler konmtnlar? 
!.! CJ~I'. d • . 
"lltı • .-..ey en ewel Zelırnnrn hır kur 
h "cı 

1

~1tıe cirmiş kndnr ürkek bir ha
Ln <J:1c~· V'c Yu ur, Osmanoflarm 
lıq.a k •kalarında. i tediği 11er sevi on
~C'fi ~nl Pltİrehilirdi. İstediği 1ı·er 
?n~lc he e~er O manoflnrm bu en 
de 'h avrnm t?Ünü, Yuc:uf içerJerin· 
~ltaver l'la 11 olursa olsun bir panik 
l'ot rıereeek olursa, ne Petro Grie:o· 
tııa~rın de Yuvannıı Mihailovicin o~. 

ata inrlircmecli~i şiclclctli bir 

Asi Osmanoflar. }'aknt hep~i de 
Zehra O manofa karşı bunu yapıyor· 
Jardr. ' eden?.. Bunu Osmanoflar 
da pek haHeclemiyorlar: faka'1 ince 
bir kılıç önünde eğilir gibi Zehra Os· 
manofnn söziindf!n d~arı ~ıkamayor
lanh. Sad~ce iki ilç dakika sonra Zeh
ra Osmanofun gf!rİ dönüşünO hatırla· 
yonım. :Yüzü sapcarıyd1; ve belki de 
bir el cleri~ine dokunacak ol11aydı; bu 
hii\'iik eükiinetinin ahında deniz 
kadar <'anlr bir hareketin krmıldadr· 
ğmr ~örecekti. · 

Pannırın ilk clakikahm O~ınanof
larrn h~yatrnda unutulmayacak ka· 
dar meraklıdır: Karada kurulan hü· 
yük,çadınn ön eaf ı doğrudan doğmya 
Osmanoflarm keı:ıdilerine aynlnı~· 
tı; Jıemen yanı •ba~larmda balkanla· 
rm hiiyük davetlileri ge1iyar ve arka· 
da, ikinci safta, ;Aydos ve Karnaba
dm e!raf ailelerivle ı?ene balkanların 
ikinci misafirleri göze <'arpryordu. 

'(Deı;mn ediyor) 

Amerikan bezi ucuz
luyor 

Ankara 19 (Telefonla) - Pamuk • 
lu mensücat f abrikalan müdürleri §dı· 
rimizde. topJannuıJar ve iktısat vekaleti 
ile temulara giriımitlerdir. 

'Uç gilndenberi devam eden toplaıı .. 
trlar bugün sona ermiıtir. Verilen ka • 
rara göre, Amerikan bezi fiyatlannda 
yüzlde 12 ile ı 8 arası bir ten.ıUlt yapıl-
mrıtır. . . 

Bu suretle, ,köytnye 'clal!a ucu%a gi • 
yecek, temin edilnuı oluyor. 

.~ 
~.r Macar şairi ve üniversitemiz 

buıı YAZAN: Sadrıi Ertem 
~ lllikyasmda ihtisasa her za- menfaat mikyaaları ile ölçmek dün. 
bili)''~ Çok bugün kıymet Vere• yanın her ta.rafmda olağan §eylerden. 
bt.sllJ.ı . Ci1nku ihtisasın, ilmin ma- dir. 
,. 

18lira.bı ölUmUn ellerini omu-

' ti~eıı adamın doktoru ara
~ iti i 1ct:ak ediyoruz. Bunun için-
~ ~ 1:Uı'~1Yenin kapılarından her 
tlı.e~~ lli hır ihtisas pasaportu gir
?~lt \'e aramızda gerçek bir kıymet 
1bt~ Yerle§rnektedir. ldealimiz bu 
"e fi~ Ye.ru malı yapmak, dünya ilim 
te(ltlb--a P1Yasasına Türk halkının te. 
~~elturıu, llını mesaisini; keşfini ar
ilhrı içiıır. :Fakat bu ideal, ancak ilme 

~ebilir ~CIYmet vermekle tahakkuk 
~%ı · inlcrcc senelik ~rl bir ....... anın h 
'"'"Q ihu rrıa suıu olan bugUnkU be· 
tlılıcı1z. sas liz.im en itibarlı misafiri-

ldeaİ 
~kenu tı~ktan gözüken bir beyaz 
"lt' ~lllt &ıbidir. Tek, saf ve berrak 

~dall b Yığnu halindedir. Fakat ya
;"'lkkukakıldığı. zaman, yani onun 
~e Silrukıeanı~ ınsanı hazan endişele-
ttt de . Yebılır. ÇUnkü beyaz yel-

~lta hı:a? g?ztıne olan mesafesini 
""Yor. l'dı rrıı soluk, ve lekeli gözll· 
· ~e ~lk · 
~l taba en Yakından temizdir, ne de 
~ tibı k~uk anlarında yüzde yüz 
tdeaıı gözUktır. 

~~Pl~nhakkuk anlarında gündelik 
'"llrrııak · . 

•• • • 
Bir idealden bir ideale: bir cemiyet • 

bünyesinden bir bqkasma atlama de-
virlerinde hxrslann nasıl bHendiğini, 
bun un bUyük süikastlerden, küçük 
dedikodulara kadar seri halinde ni
ce, nJce teWıUrler gösterdiğiiıi bil
meyen kalm~t.Jr. Hele bizler .... 
Bir taraf tan ideallerin inşası devrini 
gördilğümUz gibi ihtirasların yerine 
göre solucan gibi stlrilklendiğine, ne 
kadar çok §ahit olmueuzdur. 

Bir haber: 
Ma.car)atanın 'en meşhur sairi has

tadır. Bu hastanın etrafında Macaris
tanın bUtiln fikir ve sanat, ilim ve 
devlet adamları titremektedir. . 

Macar hükumeti hastasına eif a a
ramaktadır. A vrupadaki lnütehassıs 

hekim adresleri sonılmaktadır. 
Macar şairine şifa verebilecek a

dam TUrk Universitc-.sinde bir · kürsU 
sahibidir. Türkiye Cumhuriyeti pro
fesör Nis...c:en'e ~nirc ameliyat yapmak 
üzere iz.in vermiştir. 

Bu haber zaman zaman ünlversite 
et.raf mda beline kaz.."lla ile dokunul
muş solucan gibi knnıldnnan dediko
dulara tabiatın ve medeniyet dünya-

• 8of)'a 6!1.{ı930 • fokolıama 2.7112 
• Aııı.aıeN&ın l 42J6 • Koııko•• 308l0 
·PraC ~4.G2l • l:Uollh.Jlm \).9, -

• Vl;f&na 4. :lGG • lADdnı :!3. 75;; 
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• 1"8 T.Jior. 1 1885 ıı::ıeatrtıı 
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Zahire Borsası 
. 20 _,_ 938 

Buğday yumu~nk 
Buğday sert 
Arpa . .\nndot 
l\lısır snrı 

Kuşyemi çm·ntlı 

Kuşyemi <löt.:nıc 

Keten tohumu 
~ohut natürel 
Afyon knba 
Z. yağ cks1ra 
Pamuk :rn#ı 

Ge!e.1 

Kr. Pa. 
5 ?· .. a 
s 20 
4 3,5 
4 12,5 
8 -
7 10 

11 -
:; 10 

215 -
44-
33 -

Kr Pa 

5 30 
5 26 
4 7 

46 20 

Giden 
Bufda7 426 Ton Yulaf 21i9 Ton 
Arpa 225 ,, Un 151,114 .. 

50,1/2 "' 
10 .. 

Çavdar 15 .. Hazmol 
Razmol 75 ,, Nohut 
Y J r io Su~m 77 ., u a • ,. 
Mısır 12 .. le fındık 17,1/ 2 .. 
Un 141,1/.f ,, K. fındık 4,112 ,, 
:>usam · . 28 ,. 
Mercimek 28 ,. 
Tohumu 10 ,, 

lSTA?-ı:llUL BELEDIY.E.St 
SEntn TiYATROLARI 

Saat 20,30 da 
PERGONT 

Dram 5 perde 
\'aznn: Henrik lbsen; 
Türkçesi: Seniha Beb

ri Göknll 

KO'.\muı : 

Saa't 20,30 da (A YNAROZ KADISI) Ko
medi 6 tablo. Yazan: Celal Musahipoğlu. 
Pazar gilnlerl 15,30 da matine. 

EHTUGRUL SADİ 
~EK TİYATROSU 

Pnzartesi: ( Kndıköy • 
.Süreyya), Sah: (fla· 
kırköy), Çarşamba: 

(Üsküdar) sinemaJa. 
rında: (llanrmlar ter
zllınnesi) Yodvil 3 

Perde. 

LlliiD:i@ 
BUGÜN KAl,l\ACAK VAPURLAR 

Saat l'apurun aclı Gilll6i yol 
8.:10 nursa Mudanya 

19 Sc:n:ır Knrnbigıı 
ti) Aksu Mersin 

12 
rn.ı:ı 

fl.30 

GELECEK Vı\PlJ1H,!\R 
Gilney ıı 
KQCnt'li 
t~Jken 

Seyynr 

l\ıır:ıden lz 

lzrn it 
n:ındınnıı 

Kıırııbiıw 

Kı' sporları hakkında 
konferans 

o~kıidar /Jnlktvi11dt11 : 
22 - J - 938 Cunııırlcs i ı:ıiiııü ıık şamı sn:ıt 

20 ele ll:ılkr' i .snlonıınılp ilk öğn·lim iı.pek
lerll•rinrlcn IJ:ı y l\hl\·:ırf:ık l':>anık lararın
(lon kış sporları me,·zuhı lıir konfernns ,.e. 
rilel' Ck ve l' ludn~ sporlıırına nit intibnlnr 
projc:ı~ironln nkı;etılrilecektir. Herkes ge
lebilir. 

Ztll'/ 
1965 sicil numnrnh nrabncı elıliyetna

meml knybett im. Yenisini nl:ıcnt::; ımdnn 

hilkmn yol. tur. C2 l33lll 

5-KURUN 21 1K1NC!KANUN 1938 

lzmir melttuplaı ı: 

Üzüm işlerine gösterilen alaka 

Manisada bir üzüm 
deposu açıhyor 

Manisa (Hususi) - Vilayet işlerini 
takip için Ankaraya giden Manisa va -
Iisi Dr. B. Lutfi Kırdar, Ankaradaki te 
maslannı bitirerek dönmüştür. Vali, 
başvekil ve vekillerimizin Manisanm ih 
tiyaçlanna büyük alaka gösteıldikleri -
ni ve seyahatinin neticelerini §Öyle an· 
latmrştır: 

_ Vilayetimizin mühim bir ihtiyacı 
olan adliye sarayı, bu yıl adliye veka -
letince yaptırılacaktır. Bina için lazım 

olan arsa üzerinde tetkikat yapmakta -
yız. Ayrıca bir tevkifhane inşası da ta
karrür etmiştir, gelecek sene başlana
caktır. 

Srhhat ve içtimai muavenet vekaleti 
vilayetimize bir doğum ve çocuk evi 
kadrosu verecektir. Bu kadro şimdilik 
eski hastahane binasında ~alışacaktrr. 

önümüzdeki yıl muhasebei hususi • 
yeden ayrılacak tahsisatla bir doğum 

ve çocuk bakım m yapılacaktır. 

Binatan mahallen temin edilmek şar· 
tiyle, Maarif vekileti bu 8ene Salihli 
ve A1aşehir'de birer orta okul açılması
nı kabul ctmiıtir. Bu kazalarda da bi
na hazırlanmasına başlanmı§tır. Önü -
müzdeki sene, tzmirdc olduğu gibi vi
layetimizde de bir köy eğitmenleri kur 
su açılmasr da Maarif Vekaletince va-
dedilmi~tir. • 

iktısat vekSlcti de Uzüm işlerine ala 
ka göstermiş, mütehassıslara bir kolay 
lık olmak üzere bir va1ant (üzüm de -
posu) açılmasrru muvafık görtİıüştür. 

Evkaf umum müdürlüğü de Manisa· 
da iki apartıman yaptıracak, Sinanın 

en güzel ~erlerinden l?iri olan Mura -
diye camiini tamir ettirıcektir. Maliye 
vekaleti, belcldiycnin mühim bir yekun 

tutan hazine borcunu uzun vJdeli tak
sitlere bağlamasmr ' kabul eylemiştir. 

r 

Yorgan altında 
öldürülen çocuk 
Hddlsef e sebep olan 

ana bulunamıyor 
İzmir (Hususi) - Şehrimizde bir 

karı koca kavgası 45 günlük bir yav -
runun hayatına mal olmuştur .. Hadise 

şudur: 

Altındağda yahudi mezarlığının bek 
çisi Süleyman ile karısı Nazmiye ara
larında kavga etmişler, mezarlıklar a
rasınl:ia hayatını geçiren kadın evinden 
kaç:-mştır. Nazmiye giderken, daha he
nüz 45 günlük olan yavrusunu bera • . 
berinde götürmemiş, üzerine iki yor -
gan 6rterek onu uyurken bırakmıştır. 

bütçe vaziyeti dolayisiyle bunun bir J • 
ki sene için mümkün olamıyacağmı sa· 
nryorum. 

-o--
lzmlrden kısa haberler: 
* Birinci kordondaki pasaport bina· 

sı önünde deni2'den birceset çıkanlınrş, 
yapılan muayenede 22 gün denizde kal
d ığı anlaşılmıştır. Zabıtanın tahkikatı· 

na göre ceset, Mehmet namında birine 
aittir. 22 gün evvel sarhoş olduğu, ve 
bir daha da ortalıkta görülmediği tesbit 
edilmiştir. Maamafih Mehmedin bir ci
nayete kurban gitmesi ihtimal dahilin 
ide görülerek tahkikata başlanmıştır. 

"' İzmir Ticaret ve Sanayi odası mec· 
Jisi toplanarak, 938 senesi bütçesini 
müzakere etmiştir. Odanın bu yılki büt 
çesi 48 bin liradır. Meclis. geçen sene· 
ki bilançoyu tasvip etmiştir. Yeni oda 
meclisi seçimi yedi ıubatta yapılaeak -
trr. 

* İnebolu facıası maznunlan suvari 
B. Mehmet Ali, makinist Salinı ve 
Hikmet, üçüncü kaptan Rami ve deniz
yotları işletme şef? Zekeriyyanm mu • 
hakemelerine şehrimiz ağırcezasında 

devam edilmiştir. 

Mehmet Ali kaptanın vekili ile kaza 
da çocuğunu kaybeden polis Necmettin 
ve babası boğulan inhisarlar memuru 
Veysinin vekilleri dünkü celsede bulu· 
namanuşlar, vaki talep Uzcrine muha-
keme 28 şubata bırakılmıştır. ' 

Deniz yollan idaresi Deniz banka 
devredildiğinden, gelecek celsede işlet 
me şefi Zekeriyyanın müdafaasını avu
kat B. Süleyman Ali yapacaktır. 

• Aydın zabıtası, 933 senesinde Ereğ 
1i köyünde Bandırmalı Ziyayı öldüren 
14 sene hapse mahk<im olduktan sonra 
hastahaneden firar ti!en 'Halil oğlu ~
zım namında bir katili Zonguldakta 
yakalamıgtrr. 

Kazım hastahaneden firar edince iz. 
mire gelmiş, burada Mehmet Çe~in na 
miylc sahte bir nüfus ele geçirm\ş, İs· 
tanbulda bu isim altında Beykoz or • 
man muhafaza memurluğunda çalışmış 
sonra Zonguldağa giderek kunduracı -
lık yapmağa başlamıştır. Kazım!n izi, 
lık yapmağa başlamıştır. K.hımın izi, 
oğluna göndertdiği telgraflardan bulun 

muştur. 

Aydının Karacasu kazasındaki Afra
disyas harabelerinde yapılan hafriyjıt 

durdurulmuş, ilk bahara bırakılmıştır. 

Bu hafriyatta Aguranın bir koridoru 
açılmış, saçak taşlarında ı 70 den fazla 
kabartma insan başı bulunmuştur. Bu 
kıymetli eserlerden bir kısmı İzmir mü 
zesine getirilecektir • 

Mezarcı Süleyman yollarda ~aatler· 1---------------, 
ce kansının dönmesini beklemiş. gel -
mediğini görünce, eve girmiş ve çoeu· 
ğunu başka bir yere nakletmek üzere 
yorganı açınca, zavallı yavruyu hava
sizhktan boğulmuş, olarak bulmuştur. 

Çocutun ölümüne sebebiyet veren 
ana hakkında takibata başlanmt1hr. 

Fakat kadrn meydanda yoktur. 

lzmlrda yapdacak caza 
evi 

DOKTOR 

Kema.Z ôzsan 

Operatör • Uroloğ 

Galata - Karaköy • Abdullali ef. 
lokantası kat'§ısmda G&µçi Han 

Hergiln 15 den 20 ye kadar 
Telefon: 41!~5 

'---KURUN İzmir (Hususi) - Adliye vekaleti. ABONE TARiFESİ 
nin ldaveti üzerine Ankaraya giden teh 
rimiz müddeiumumisi B. Aaım Tuncay 
buraya dönmÜJ, vazifesine başlamıı • 
tır. Asım Tuncay bana ıunları söyle • 
di: 

- Adliye vek:Ueti ve bilhassa vekil, 

Aylık 

3 aylık 
6 aylık 
Yıllık 

Memleket 
içinde 

95 
260 
475 
900 

llcmleket 
dışında 

155 Kil· 
425 .. 
820 • 

1600 ,. 
civarında kurulacak hapishane 350 ki • Tarifesinden Dalkıın Dirll~i için ayda 
kalet, şehir ve kasabalar dışında geniş otuz kuruş düşülür. Post:ı birliğiı;e gir-

meyen yerlere ııydıı yetmi,f beşer kuruş ara%i üzerinde zirai hafiahaneler yap • 
zammedilir. 

tırmak suretiyle mahkQmlann çalıştı - Abonn kaydını bildiren mektup ve tel-
rılmasmı düıünmektedir. Bu itibarla İz gr:ır ücretini, abone parasının posta ve-
mirde ağırceza mahkCimlarının lda bu- ya banka ile yoll:ıına ficretini idare ken-
lundurulacağı bir hapishanenin yapı • dl üzerine alır. • 

Yeniden 5 abone yauın veya 5 abone lacağını zannetmiyorum. Kültürpark birden yımlan1nrıı, mekteplerle kliy oda-
sırasrnda kurulacak hapishane 350 ki- lanna ayrıca tenzllftt )'apılır. 
§ilik bir ceza evi olacak ve 100 bin lira Tilrkluenln lıtr po!la m~rkezind~ 
sarfiyle inşa edilecektir. KURU'N'a abone ya:ılır. 

~ Adliye sarayına gelince, tzmirde !e- ll.-A.lidıiıire•s•dmeııi.ltııııilş,_ı~l!!-rm!'!!!!!!c"!!O!!!!c'!!!re!!!lı•l •2'!'!5!!!k!!!· u~nt·ş•tu•r•.11111111 



Manisada alaylara 
sancak verildi 

Yarın da lzmirdeki alaylara san
cak ve,.me merasimi yapılacak 
hmir 20 (Huauai) - Elyevm Mani ·ı 

uda bulunan Topçu piyade alaylarına 
merasimle aanc:ak verilmiıtir • 

Alaylara uncaklan veren ıeneral 

izzettin Çalı§lar bir nutuk söylcmiı ve 
bu nutkunda bilhassa demiftir ki: 

"Muinin pn ve ıeref kayıntı olan 
süzide TUrk alayları t Ne mutlu aiıe 
Jd aancağınızı Atatürkün baıbuğ oldu· 
ğu bir devirde onun yaratıcı bqkanlıp 
altında ~ttıtınu bir zamanda alıyor· 
ıunus.,. 

Generalin nutkundan aonra, alaylar 
uncağın muhafazasına and içmiıler ve 
geçitresmi yapılmııtır. 

Alqam alaylar ıerefine bir ı:iyaf et ve 
rilmi1t balo tertip edilml1tir. 

General bzettin Çalıtlar cumartcal 
gUnO bmire gelerek buradaki iki piya
de Te bir topçu alayına sancak vere • 
cektir. Ataylara ancak verme meraai • 
minden sonra kordonda bir geçit res· 
mi yapılacaktri'. 

ispanyada lngiliz gemilerine 

Havadan ve de-
nizden iki hücum 

7 kişi öldü, 7 de yaralı var 
Londra, ıO (A.A.) - Reuter •jan· ı gemisinin bir torpil attığım bildir· 

ıı TaraKoneden bildiriyor: Bugün mittir. 
Franko tayyareleri taraf'mdan tehire 1 Torpil isabet etrnemiıtir. 
yapılan bava hücumu esnasında bom· Y alensiya Bombardıman Edildi 
balardan biri limanda bulunan lngi- Valensiya. 20 (A.A.) - Bu aahah 
)is Ethorpeneı vapuııınun yanma ıaat 10 da ıhı Franko tayyaresi Pal• 
dilımftıtür. Mürettebattan ikisi öl· madan gelerek Valensiyayı bombar· 
müş ve yedisi yaralanarak hastahane- donan etmiştit· insanca zayiat ve 
'9 ır..ldmlmqtır. Kaybolan diğer beı diğer lıa11rlar udır. 
Wil!nln de öldllğtl sannediliyor. Banelona 20 ( A.A.) - Salihiyet-

Vapurun p1lkalarmdn bir kllP tar mahafllün. .Jaildiril•iihae ilin. 
par~aJandı~ gibi köprfl, ruakine dai· Barselona'nrn dün Franko tavynrele
resi ve su horulan hasara uğramıt- ri taraf rndan homhardımanmda ölen· 
br. Jerin ıaynı 142 dir. 

Bir De Tahtelbahir Hücumu Bir Amerikma Gcmiıini Tuu11lar 
Perpignan, 20 (A.A.) - Haber 

Banelona 20 ( A.A.) - Ca!tellon· almdığına göre, sah ~nü Amerikan 
dan bildirildiğine göre, f ngHis Con· ı Kentorky vapuru Baleres şimalinde 
chare vapuru dün limana ~rerk.en Franko harp gt!mUeri tarafmdan tev• 
merkez makamatına Sagonte açıkla- ,· ki( eıl~hniştir. Franko ~milcrinin 
rmda ıant 13,30 da ııahildf'n on mil nezareti altında gl>türi\IUrken p:örü
kadar me!afede bir denizaltı gemisi· 1 lf'n hn npunın Palmaya sevkedildi
nn ta~rruznna u~adığmı ve drnizahı in zannolnnmakta(lır. 

Kral Faruk dün 
evlendi 

Mısırda büyük şenlikler yapılıyor 
Kahire 20 (A. A.) - Kral Farukun 1 

Bayan Feride Zulfikar ile izdivacı, bu 
eabah aaat 11 de kubbe aaraymda ak • 
tolunmuı ve btdiae halka ve memleke
te, ıo ı top atıp ile bildirilmittir. 

hldivaç evrakını, kendi tarafmdan biz 

nru kaplamıt ve ıc:nliklere ittirak et • 
mittir. 

Hitler otomobil ıönclerdi 
Berlln 20 (A, A.) - B. Bitler, kral 

Farub ,evlenmesi dolayiaiyle bir 'lpor 
otomobili hediye etmiıtir. 

zat ktal, Bayan Feride tarafından da ------------
vekil olarak babası imza1amıttır. şa • Dlln Anllaıadan iten· 
hitlikleri. kralın kabine tefi Ali Mahir 
pap ile bat .mabeyinci Zülfikar pap ler geç geldi 
yapmıılardır. 

Genç kraliçe, bugün CSfleden sonra, 
kralın teyzesi taı afm:lan evinden alına 
rak Helyoplis sarayma getirilecektir .. 

Genç kral ve kr .. tiçe, öğleden sonra 
He!yopolla sarayında. iki aile arasında 
bir çay z"yafeti vereceklerdir. 

Sabahtanberi bUyük bir halk kitlesi, 
ıokaktar1, bilhassa Kubbe sarayı civa-

Dün Ankaradan ,;elen mar§andiz 
treni, bir anzaya uğrayarak, nozö
yükte kalm~tır. 

Arıza, ytık 'aıı;onlarmı lokomotife 
bağlayan kancanın kopma!ından ilf'ri 
~f'lmİ~lİr. Ilu yflzdf'D, tef'ttler tehire 
uğramış, marşandiz ve diğf'r trf'nler 
,f'hrimize 9 saat grcikme ile ıı;elmit· 
terdir. 

Rusya Fransa
ya soruyor 

'fOııram: ı incide.) 
lerl imtiyazlan katiyen bak etmemiı o
lan bir çok ecnebi Jronaoloeluklar bu • 
lunuyordu. Aralannda Sovyetler birli
ğinin dostu telikki cldilmiyecekler de 
bulunan devletler keneli neıdlerindeld 
Sovyet konaoloeluklanndan daha fazla 
k01110loeluk: Sovyet toprak:lannda ida· 
me ediyorlardı. Neden ve ne hakla IU• 

ali yerindedir. 
"Bazı konsolosların memleketimiz 

de tecm edilcmiyecek hareketlerde 
bulundukları, cuualu.k ve sabotaj itle • 
rine tevenlil ettikleri de doğrudur. 

Bayle bir 'VUiyette ldaba fula mil • 
umaha glSsterilemeı:di. Netekim de bu 
hususta bazı tedbirler ahnmııtır. Japon 
yanın Harkoff ve Tiblliateld i1d kon • 
ıoloslutu, Polonyaıun yine Harkof ve 
TibilisideJd lJd kon1e>loeluğu, Almanya 
nın da Leningrad, Odeu, Tibilia, 
ve Viladivoıtoktaki bet konsololluğu 

ka patılmJf tır. 
İtalyan, tran, Türk, Af pn, diğer devlet 
konaolosluldanndan da bir solu yine 
bpanacaktır. 

Molotof, Ruıyanm Japonya .e Fran 
sa ile olan mUnuebetleri hakkında da 
tunlan söylemiıtir: 

Japonya hüldllneti ve sözde bllk6 • 
met Ye fabt hakikatte bir kulda olan 
Mançukov ile olan mUnuebetleriı:e ge
lince, pek ali bilinıiniı: ki Sovyet bil • 
kOmeti Japon ve Mançukov makamatr 
nrn hiç bir veçhlle kabul edemiyecelf • 
mis hareketlerine brp b1r çok defalar 
protesto etmek mecburiyetinde katımı 
tır. 

Fransa ile mllnasebetlerlmiı: busu • 
ıunda da Jidanofun tenkitlerini haklı 

görmemiz li.mndrr. Filhakika S~t • 
ler birliği ile Franau cumhuriyeti ara • 
8tftdald dottluk milnuebetlerlne ral • 
1lllQ 1ıılı: taba Ml'lılriler .. ,...,_.. 
lan ıığrnak bula gelmiıtir 'f etbiJÇile • 
rin cinayet ve tetkilltlanndan ibaret 
olan bu yuvalar Franm maJraınatmm 
gö.zU önilnde ve onların himayesi altın
da Sovyetlere brıı diltmanhk faaliye
tinde bulunuyorlar. Bu, ecnebilerin ll. 
tica hakkı ileri sürülerek muhik clSıte
riJemcz. 

Soranz: AaılJan Ru• olsun olmaam 
blr takım cani burjuvalara yapılan bu 
teıvikin manası nedir? O caniler ki, 
Franm topra]dannda SoYyet ale,htan 
faaliyette bulunuyorlar n Sooıyet rica 
ti ile mileue.elerine Jcarp mlbıtler ha 
nrlıyorlar. Neden bu baylar Jl'ramada 
bu derece tqvik ediliyor n bByle bir 
hareket Jl'ranıız • Sovyet doetluk pOtr 
na uygu mudur? Hariciye koml9erlmb 
herhalde bu itle meuuI olacaktır. 

BOyUk Sovyet meclisi, vicdanlan is
yan ettirecek bu hld!ae1eri tebarllı: et • 
tirmeden seçmeyi muvafık germedi. 

Bunda tamamiyle haklı olduğunu teı 
tim etmemiz lbımdır. Bu huamta ')'I· 
pılan tenkitleri komiserler he,etl '8zö 
nUnde bu1undıtracak ve hariciye komi· 
aer1tfine icabeden talimatı verecektir. 

Yanan Başoeklll 
Kralla glrUflU 

Atina !P, (Huntl) - Bqvekll ile
tabu dtınurayda kral tarafından ka· 
bul edilerek nezdinde iki buçuk aut kal· 
mııtır. Bapekil saraydan çıktıktan IOft· 

ra pzetecilere memleketi allkadar eden 
bütün dahlU ve harici maeleler bakk:m· 
da krala izahat verdiiini aöylemittir. 

Atina, 19 (HuaUIO - 1936 senesi 
mayıamm dokuzunda SeJlnlkde ilin e· 
dilen grn eanumda polis ile amele ara· 
smda çarpıtmalar ve iki tanftan da 40 
kiti 8hnUf1ıll. Bu bidiaeye 1ebep olan-

ftranh blıdenb;ıe 
"tliiştil 

Y una n MI/il takımı lar bu ayın içinde Seıtnik cinayet mah· 
kemeainde mahkeme edileteklerdir. 

Mı•ırdan llisline gilll 
Londra, 20 ( A.A.) - Bugünldl 

kambiyo bonuının en mfthim hldi
ıeıini Fransız frangının malnm o1mı· 
yan sebeplerden dolayı birdenbire 
;~?:!de:! düımeai teıkil etmiıtir. Sa
bahleyin 148.68 de tutunan frank an· 
ıızm 151.62 ye kadar dü~müş , ... son· 
n bira Jlbelerek 151.25 de kıpa· 

Atfna, ısı cauausr> _Yunan milli Meclis B?alarına Derli· 
takimiyıe tskendertye muhteliti anam- mlş 11/IAhlar hakkında 
da tlkenderiyede yapılan maçta 1 - O 
ile Yunan takımı plip gehn•ştir. Yu
nan ta!rnn: h:: ~:!: ~!llh!rlnc! denenbı 
17 inci dakikasında atmııtrr. 

Yunan W:ımı Telav~v'e ye hareket 
etm'ıtir. Cuma.rteai cUnil orada Flliatin 

~ ... ,..,..um. 

Ankara2ıı (A. A.) - DUn blllha • 
aı verilen Heyeti Vekile kararlan ara
sındaki 8 numaralı fıkra hakkında ap
iıdald tekilde karar verilditl almmıt 
oldufu haber ahnnup. 

8 - Uluaal aavqta ı:afer batrrall 

Odunsuzluklan mu 
tarip bir kasaba 

Gördes'in fakir sekenesi or~ 
/en memurunu bekliyor 

Q(Jnlufeta 4!/lft 1! ft tarW ~ , 
tem.ize 1JtUllıyor: 

Orman nigmnameei kanunlanmm 
lçlnde yıUarQır mevcudiyetini kırk 

pare bohge gibi muhafaa ediyordu. 
Bugünkü ihtiyacı tatmin edemiyordu. 
Bunu gören ht.Lk1lmet yeni bir orman 
kanunu huırlacb; kanun çıktı. 

Bence iMlsı nokuıılarfyle beraber 
bu kanun her tUrltl zanıret va ihtl • 
yaçlanmm temin edecek bir tekilde 
t.anzlm edilmiştir. 

Fakat tatbikat B&hasmda memurlar
ca göeterflen becerlkıdzlltder kanun .. 
dan beklenen faydayı temın edemedik
ten batta halkı da bilyllk zaruretlere 
dllfllrmektedir. Bqka yerleri bilme
yiz. Burada vaziyet budur. 

Burada orman itlerini yUrOten adı
m yeni kanunun mesaha memuruna 
gevlrdtfl bir korucudur. mde tUfek 
dafda dOlqan bir memur! Bunu bfr 
kanun tatbikinde le&bet g&termeee 
de mazur gtSrmez misiniz! Keeaha 
memurunun reaml vazlfeel ne olabilir! 
Burada tundan ibaret aayıli.blltr: Mtı
racaat eden il sahiplerine merkezi Sa
llhlicle bulunan fen memuruna mtıra. 
ca&tı· taftlye etmek! ... 

Kanlsanm Sallhlf, AJqehlr, Eeme. 
Kuta, Demirci, Gördes glbl altı ka
zumm. bUtOn orman ltl Salihlide o
tun.n bu fen memuruna verllmJttl:r. 
G6rdeBin Kobaklar k~ .. Sallhll,e 
120 kilometre • odunlUk 'Ml'lleeek, bu 
fen memuruna aittir. Eplelifn bilmem 
ne köyll halkına baltaldc gösterilecek, 
bu da ayni memurun vazifesi .... 

Nakliye vasıtası tayyare olsa alb 
hıanm daflara bayırlara taallflk &

den itini bir adam geviremes. l'en me
murlan UW. dak g&-lllecek itleri 
bari kemirip atmak 8a1A.hf yetfnt haiz 
olsa.:... Yapılacak .kroki ve muatlfef• 
İzmirdekl orman mUdUrlUğtlnUn de 
tastikinden g~lrUecek.- En c.;abuk 
bir muamele altı aydan qağı bitmez. 

qte bu vaziyet karpamda orman f. 
çinde oturuyor zamıohmaıı bir kaeaba 
halkı klfm eiddeUe hWdlm .nrdUğt1 1U 
mada aofuktan tltreyor. Umumi ih· 
tiyaca kartı iki köye odun ruhSatiye
Bl verildi. Yirmi merkep yUkU odun 
bu ihtiyacı nasıl k&J'lllar? Fen memu
runa yazılıyor ve geliniz deniliyor. Ö
teki bet kazanın ilini bitiremiyor ki 
gelsin. Fakat beride halk titreşmek
te .... Soğuktan ölen, odunsuzluk yilztlıı· 
den gut edilemeksizln gömUlen ce
naze var. Bu meselede balkın çektiği 
müşkillttan ziyade cumhuriyetin yUk-
1ek şenf1ni ~eliyiz. 

Halk tqan çayın getirdiği selintl
lerl toplayamamakta, tarlaamda buda
dığı meyva a~c.;lammı kurulannı ge
tirememekücfu'. Kaubaya bir kanı 
odun 110kmak bugünün en bU.yllk n
c;udur. Maden kömUrll en BOn gelecek 
yerlerden biri Gördestlr. Öyle olmasa 
kanunun mutla.klyetl namma bu ıı
kıyı takdlt' ve takdla etmek bir vaztf e 
olurdu. Halka blr parça odun yllzUn
den ç&l'tıda adam dövUlmeye kadar 

AntıenlJr ka111a 
ta Martta •çalıyor 

Ankara, lD (Telefonla) - Yerli 
spor antren&"ll yetitUrmek lg1ıı agıla
cak kura ı martta ite bqla.yacaktn'. 
Kura için ayrılacak on kiti feclerUYOD 
tarafmdan intihap edilecektir. Yeni 
antreııarlere tun devam mU4dettııce 
75, daha 80Dl'& ıno Ura maae verlle
cektir. 

Kura Viyana.dan gelen Her I.Jnder
le arkadafı Hores idare edeceklerdir. 

gösteren bu vaziyette kuablld-:;:: 
Iardaki damlarına çekilmeyi d 

1er var. "' Halkın fstedlfi 111: Sallhllde)d -"""' 
memurunun hemencecik ~~~ 
meal. Yükü 10 kurup. bile ola& ~ 
yerinden odun alamayan f akirlerfll, 

DWidan Ayılmayan bir yerdell " 
kellebilmesi... Bu yer kauJ>enlD f, 
yanmdadır. Koca Kurtluk (pllbl-" 
narlık, çalılık) denen kllçtlk bir ,. 
sayın Ziraat Vekilimizin bu dileii 
k&te alacağından şUphe etm~ 

Altın 
(0.ıyanı: l lndbo1 

ceklerdlr. Buna mukabil eUııde 
veyahut meskillc tekilde altım 
ta bir ihtiyaç üzerine klfJt 
çevirmek isteyenler de yine bu 
Iarm şubelerinde işlerini göreb 
terdir. Bu ttırıtı ahvalde b 
muhtekir mutavassıtlarm araya 
melerine lUzum kalmayaca.kbr. 
sa altm memleket içerisinde het 
de serbestçe alınıp satılır blr 
mahiyetini alacaktır. Yatmz bu 
Din alım satımım yapanla.r hil 
çe belJI olacak, aldıktan aattıktatf 
tının kıymeti ~ muntazam d 
bydolunacaktıP. 

Fakat şunu da ltlve edelim ki 
leket içinde altm a.113 verişi bir 
tan böyle geni9letillrken, altın 
ne muamelelere 9erbe9tl __.,_., 
harice altm c.;ıkannak ya.safi 
edecek hatti bu yolda mevcut . , 
wnılll arttırılacaktır. Şimdiye 
kadmlarm ellerinde bilezik eekl 
ziynet eşyumm çıkanlmuma m 
de edilirken bUndan sonra bu m 
de kaldmlacaktrr. Dahilde altıft 
verişi ne kadar serbest ise m1--~ 

ten altın çıkarmak da o kadar '1 
il kontrol altında bulunacaktır. 

ASIM US 

SaQlık 
Servisimiz 

RUIU& doktorumu i'uart• 
IUt oa be,ı tıuc:uktu ytrml,. U(V 
..... ldanb&IMllrM, CUmartul 
de IUt H tea 19 a lradar LAieii 
apartuD&Dlan Udllcıl d&lre De --,.,.JI 
dalma olluyuculanmm yedi lrupaa _...,,,.. 
bUlnde kabul ecı .... 

A)'lil tekllde mı doktörıarmua_ ~ ~ 
yucularınımn emlrlerlll• bamr ~ 
tadır. oı, dOktorumuz l'alırettlD DiP':. 
Parmakkapı latllıll.I cadde81Dde 117 D 

tada puattesl gQnl.-1 IUt H il IO 
mıda bulundutu ıtfbl doktOr Rtcatl ~ 
ft d• Karak6y UıUımudlye caddelll ~ .. 
aanıarada a&Jı " cuma ırtınıert •:mi ~ 
terde okuyucularmuzm dlflerlne balı_.... 

tar •• ataır ted&Ttlertal ,apealdardll·~ 
AJDI ııamarıda Beftktq tnm•tJ iiJ" 

delil Ertp apartımanmcSa llODDetcl _ ,_. 
ndaD mub~ okuyucuıanmısm ~ 
larlDI .omıet edecektir. ~ 

Aynca A.baraJ Pefte9 1'~ 
DJDda 1U DUllUU'8da dmletçl W Slll 

memuru Murt Epla KURUN doktorV "rıtl 
nncel' enjeluly~an beberlDI Jedl 
pon mukablllDde •• aboaelerlmlse ~ 
na fmllUt çoculdarmm ltlDMt 
,..ımnt ,apacaktır. 

l.amltrlnl JUdlt1IDIS doıctor. dllOI -:rft.f!ı 
aetçtıen mQraeaat ederken KUR;~ 
blsmet lrupoDUDdaD yedi tane ptO 

ı - Bula* " man mtllaYlrl.,... 
tOrltl lranun yollarlll• paraaıs mrup ,. 

Diğer taraftan, federuyon "fudbol 111!11 ________ ,_ .... 

umumi kaideleri,. ve "fudbol nuı1 o
yundur?,. i1mfncJe iki eaer butırmıe
tır. Bu kit&pl&r bölgelere dağrtılmı§br. 

olarak B. Millet Meclili birinci deft'e 
ualarma verilmit olan .tıahtann ma• 
bnlsmaJannda tadillt yap1Jmabıı:m 

varialerden pyri ellerde bulunursa mü 
tadere ectihlMIL 

Diş Doktora 
Dbeyt Clçet 
Y~lnıı CUMARTESi GUN 

YALOVADA. 11i. gilnler 
gütr.~f'k tramvay durapda1d 
ayenehanesnde haatalanm ki 
eder. 



ı ... ilk TüRk GAZETECi 
"ıo 14 YAZAN ı Turan Aziz Beler 
~ir)i 1 ~'dak· su ardan ayrılan gözlerim kar- rakı arada büyük patırtılara sebebiyet 

i&ke~1 I>ark iskemlelerine ilişti. Bu vermie. Nihayet 18 yaşına gelir gel
"" u eler Uzerinde yatarak uyuyanlar 
·~ .Yur g'b' mez evden fırlamış, buraya kaçmış .. 
kadın 1 ~ ı oturanlar vardı. Ekserisi Sinemaya girmek istemiş. Bugtlne ka
l'lpJ · Pe3mürde iskarpinli, yırtık ço- dar muvaffak olamamıa; fakat bir iş 

ı, Solmua 'b' ı · b "' Çofu. it . " c ıse 1 u kadınların te bulamamış. Kızı teselli ettim. Ken-
~ /~ güzelce .g~r~~üyorlardı. Bazı- disine biraz para vermek istedim. Ev
ler örtın~e~ek. ıçın uzerlerine gazete- vela kabul etmedi ve nihayet isranma 1 
ILrtiau uş erdı. Bunlar hep sinema dayanamıyarak ve borç olarak alma
' olı:nak hülyasına kapılıp dün- ğa muvafakat eyledi. ileride ödemek 
he~ her taraf mdan Holivuda koşan Uzcre adresimi istedi Holivud otelin
la ... ~karlardı. Geceleri Holivud park- de oturdug-umu sövledim. Biribirimiz.. 
--"11 bunı d ı . ,J 

rt ile ar o duruyorla.rdı. A.ılele- den a)Tildık ... 
he\'ee :~cpleri ile kavga ederek bir Yavaş yavaş otelime dönerken hila 
~ k a macera peşinde buraya ko- kızı düşünüyordum. Gözlerindeki ateş
bl§ın lıların YÜZde doksan dokuzunun ler, açlığının istirabından başka bir 
l~ Ve a ~elen 8.kibet bu sefalettir. Tür- şey değildi. Fakat bu bir yalan da o
<'-r saıtıe, bin mUşkilatla buraya ka- labilirdi. Çünkü her şeye karşı itimat
ıneıı:~lmişlcr ve burada. ümitleri e - sızlık gösterildiğini hergün birçok de
htkika' . hevesleri parça parça olarak falar görUyordum. Burada yalnız ec
lal'd tın acı çehresiyle karşılaşmış - nebilere değil, başka şehirden gelen 
!11y ı. llolivuda gelmek için yayan yü- Amerikahlara da itimat edilmez. Bu
'd~~er, otomobil kullananlara rica nun için Holivudda her şey peein parn 
btt onlari1 merhale merhale seya- iledir. Bazı lokantalar bile parayı pe
otoaı edenler çok vardır. Amerikada bir şin alır. Kiralar nıutlaka peşindir. 
tid~b!l geçerken avcunu kapatarak Dünyanın her tarafından gelen bin 
lltek }~ tarafı başparmakla göster- bir çeşit adamlar o kadar hileler yap
tıııı.· l~tfen beni bu tarafa götürür mışlardır ki artık kimseye itimat e
Jeı.i ~Uz?.,, demektir. Otomobil sahip- dilmemesi kaide hükmüne girmiıtir. 
tı~ı adırılar tarafından vaki olan bu Bu hal ilk geldiğim gUn dikkat naza
~ arı ekseriyetle kabul ederler. Bu nnıı çekmişti. Sonra öfrendiğime gö
lfr.) e~ başlarına büyiik belalar da ge- re her it böyle peşin para ile olmakla 
de b~ at §Ura.sı muhaltkaktır ki gün- beraber yine Holivudda günde vasati 
~~ ıtıllyona yakın halle böyle mec- 2000 dolar aldatma vakaları olurmuş. 

17 leyahat eder. Burııdaki gençlerin çoğu anarşisttir-
~· 25 yaş arasındaki gençlerden ler. Zaten bütün Holivud anarşistler
t'i \'t Yük katarlarmm tekerlekle- le doludur. Amerikada çocukların ek
dt~da sey~hat edenlerin de sene- serisi annlanna, babalarına itaat et
~ ·~ e ya.kın olduğunu istatis- mez. Anar~iz.m küçiikten başlar. Si -
lilz.ıu C<>atermektedir. lete böyle bin nemaların bu hususta biiyük bir amil 
-~ lrıacera ile sinema payıtahtına oldukları muhakkaktır. Arnerikada a
"lllltJ *ızıar hemen stüdyolara koş- ile terbivePi c;ok gariptir. İlk geldi
lllu\'-.. it aramıglardır. Umduklarma ğtm gilnl -!e, babasma kızan bir alle 
hlh.~lk olamayınca ba§ka taraflara k'lZUUn herkesin içinde yastığı yaka
bo)ie"'lb~!ar ve niha;:et, bi~ gün ~e lR.yıp b:ıbasının kafasına indirdiğini 
~1 ... 1 &efıı ve peri~an bır vazıyete gır- hayretlerle görmilşti.im. Mekteplerde 

i•eJ'dtr. üniversitelerde talebenin hocalann!l 

anı lfouVUdun içyUzünü §imdi daha iyi kar§ı ''azlyetleri de hiç başka bir mek 
llızı 'Yol"dunı. Bugüne kadar madalysv tebe benzem~z. Nevyorkta bulundu
~lııei hlnız bir tarafını görmUıtUm, ı- ğum sırada, profesörün biri derse ge
lhı.=- .tararı ve asıl hakikat §imdi göz. liı kcn çocuklann her taraftan ıslık ça
~~ önllnde canlı levhalar şeklinde, larak dol&§malarma sinirlenmiş. Dera· 
~ 1fOrdu. K&r1'ımda canlanan bu e- te ıalık çalmak akıl hafifliğine dell
la 1'.~ tlnıit kırıklarının her biri bat· let eder, demi§. Bunun U.r.ıerine kıya
dt;;:n1' bir hayat faciasını temsil e- met koptu. Blltlln talebe hep bir ~ 
lıı-k \ardı. Yavnş yavaş parktan ayrı- dan ııhk çalmağa başladı. Hoca dersi 
~en Yanından geçtiğim kızın biri tatil ederek çıkmağa mecbur kaldı. İş 
'dı. Parlak gözlerinde büyük bir gazetelere ak8etti. Islık çalmanın akıl 
'hın ateşleri parlayordu. Elinde hafifliğine delllet edemiyeceği yolun-

kaıırn durdum. da yazılar yazıldı ve nihayet talebe 

~;;: .ı.ı1a hasta mısınz, sir.e yardım hocadan değil, hoca talebeden öd1r 
"_Uır miyim? dedim. dilemeğe mecbur oldu ve ondan aon-
"'l!Jn ra dersine devama ba§layi.bildi. ~ illa ve açlık görilnen gözleriyle 
'l'ak: işte Amerika böyle ahlaki gara.bet-

...... Wo thank you, dedi. terle doludur. Ne ise ben her halde 

....... ~ muhtaç bir kıza, yardım etmiş olmak 
e istersiniz?. kanaatinde idim. Bu kanaatin verdiği 

8;' ~a sıcak bir şey içirir misiniz? vicdan isti rahatı Holivudun içyüzün
'batı ~ıtıd~ bir incelik edasında bir ki- deki acıklı manzaraların tesirini azal. 
~a.~ hısscdiyordum. Dikkafalılığı, tır gibi oldu. Otelime dönUp ~lıgmap 
tt d ra~stliği yüzünden bu vaziye- blşladığnn zaman artık hepsi aklmı
~l~nıUş bir aile kızı olması muhte- dan çıkmış bulunuyordu. Ben bu va
~~arkın yakınında bulunan bir kayı tamamen um.ıtmu~um. Aradan 
btı- ta gidip oturduk. Kız kendisine bir hayli zaman geçmişti. Bir akşkm 
l'iıtı 't. tb. kahve 18Ularladı. Yemek otele girdiğim zaman bana beri ka· 
)eı e istemiyordu. Zorladım. Niha- lemle yazılmış bir zarf verdiler. İçin
tl. ~urta ile birkaç gevrek getirt- de şu mektup vanlı : 
4ç it ~aları çiğnemeden yutuyordu. "'Bana iyilik ettiniz. Bilsem~ aize *' 
bıtit a dıfı nıubakkaktı. hzetlnefsini T:cular minnettanm.. Ben Mld bir stüd
~d~e~k. mah;ıretle istintak edi- yoyG yerlefemedim. Neyim varsa hep. 
"at~ Nihayet söyledi. Otuz altı ıtinf ik4 buçuk dolara scıttım bir cıoıa
c\ı&.. b~beri civarda bah,..elerde topla-
~· ır' " nnı stzf! gönderiyorum. Size da'ha bor· 
-.uıllıı j(aç parc:a yemişle yaşamış.. cum kaldı; fakat ödeyemi!ıtceğim ÇÜ• 
'et için davetime, i111ranma muka· kü bugiin se.yahata çıkıyorum ku.!ura 

li l' ederniye~k kabul eylemi!J. bakmayınız. T~kkürler.,, 
be)~ 1VUdda bulunduğum müddetçe Altında lmsa yoktu. İsmini bile öğ. 
hl'dt,!'lzlerce kız gördüm. Bazılarına renmeml...,fm. Bil' fellket korlnı81yle 

ı.. ·~ ettim. 9" 
"-Iıın k e!'tcsi günU biltün guetelç ~ gömen 

thin. et arnı doyduktan sonra, tah- geçirdim. Çok ıilkUr gözüme fena bir 
ttı~ğe ~.gibi, aerkUı.qtini eöyle- haber llffllıedi. Hayatımda borç v~r-
~ · diğim paralardan ancak bir ikisinin 

da ~ ta öbür ucunda Boston- iade edildiğini gördüm. Bu kızcaflzm. , 
tt>~'llt. Babası &dUğU zaman si- bulunduğu aefalet içinde göeterdiği 
11iaı 0 ..nı: bin dolar almıılar: ken- bu ahlak fuiletinl unutmak kabil de- ______ Z_A_Y_l------ı 
._ --.. 14 Y&.şmda lmiı. tld ae- ğildir. Ne zaman bu vak'avı battrla- Yükııck Ticaret ıııe ,ıebi birinci sınıftan 
lbft. ~fll!li başka biriyle e\'len- sam onun hummalı gözlerindeki isti- ikinci ıtt'fıı aldılım \csikayı kaybettim. 

/ 1 - KURUN ~ mıfNc:tKANuN 1938 
:Adalar SuDi MabiemeefnMıı: 
Büyükadada Gü:eller aokajjında 22 ~·o: 

aakin iken e/yevm ikamelgdhı merluıl Jı
piro :evcesi Aııastasua ve kı:ı /Irisantl •• 

Katlna Pıratküva ,.e saire ile şayian ve 
mllfterelı:en mutasarrıf bulunduğunuz Bü-
7filı:ad:ıda Gllzeller sokalında 22/1 numa
ralı gayri menkulün kabiliyeti taksimiyesi 
olmadılından açılı: artırma ile salılal'8k şu
yuun izalesi hakkında KaUna vekili Pel· 
rakinin aleyhlnl:r.e açlığı davanın duruş
ma gününde ıelmedilfnizdeu halı:kınızda 
gıyap kanrı verilmit •e duruıma da 
23-2-938 car,anba dnD saat on bire bı· 
rakılmıttır. ffbu Ulnın neşri etrfhlnin 
ertesi gününden itibaren bq silo zarfında 

Hıru etmediğiniz takdirde muhakemeye ka-
bul edilenıeyecelf niz teblil malı:amıaa ka
im olmRk üzere illa olunur. (ıt390) 

İstanbul ikinci icra Memarlnlundan: 
Armanakdan alınan paraıa mukabil 

Manlu kııı Katerina tarafından alacaklı 
namına Jpolek edilen Beyollunda Feri 
caddesinde ~rmeni kilisesi sokalında eski 
83, Ş5 yeni 69/l, 71/1, 73 No: say.rf men
kul binanın evsafı: 

Gayri menkul elyevm fahadet ıokıiJın· 
da 55 numarataş numaralı hane olup ka· 
pıdan 9irildlkte çimento yer altında bir 
muıbak bir hela ve anlernfln yanındaki 
kapıdan ılrildikte bir oda ,,. bu odadan 
gecllen bir sandık odası dar bir koridor. 
nir hela bir ocak mahalli bu kısım müs• 
takll bir haldedir Te bahçeye de kapısı 
vardır. Bahce: baraka halinde odunluk, 
kömürlük \'e kümes oldulu gibi bir kapı 
,.e meyva a#aclan da Tardır. 

Birinci kal: Bir sofa herin de ve oda bir 
aralıktan lbarettlr. 

lklncl kal: Bir sora ilzerinde ve oda bir 
heladan ibarettir. 

Umum mesehası 148 metre murabbaı o
lup 62 metresi binadır. Binanın zemin ka· 
tı ile cephesi tamir edJlmiş olup dlAer 
katlar harap ve muhtacı tamirdir. 

G:ıyrl menkulün tamamına 3 yeminli eh
li vukuf tarafından 1-12-9S7 tarihinde 
1400 lira kıymet tahmin edilmiştir. Artır
ma 25-2-938 tarihine müsadif cuma gü
nü s:ıat 14 den 16 ya ka<lar dairede devam 
olunacak Te verilecek bedel bu gayri men· 
kule takdir olunan kıymetlen hisseye lsa· 
bel eden nılktarın % 75 jtli buldutu lak• 
dirde artıranın ıaahhüdil baki kalmak şar
tiyle ınüıayede 15 gün daha temdit oluna· 
rak l 1- 3-938 tarihine müsadif pazartesi 
sünil saat H den 16 ya kadar temdiden 
ıııiiz:ıyedeye de\·aııı olunarak en cok cırtı

rmım üstilnde bırakılacııktır. Arlınna pe
şin ııarn iledir. Artırmaya girmek isteyen
lerin işbu iayri .menkule takdir olunan 
kıymetlen 1ıisseye isabet eden miktarın ., 
75 nlsbetinde pey akcesl veya ulusal bir 
bankanın teminat mektubu vermeAe mec
burdurlar. l\feıkQr gayri menkuliln nef
sinden doAan mDterakim vergi tanzlrlye 
'Ve tenvirlye ve çöp parası ve resmi del· 
Uıliye borçluya ait olup bedeli müzayede
den tenzil edilecektir. Yalnız 20 senelik 
\'akır ınvizi bedeliyle tapu harçları müşte
riye alltlr. 2004 numaralı icra \'e lfJAs ka
nununun 12G ncı maddesine tevfikan hak· 
Jarı tapu sicilleriyle sabit olmayıın ipotek
li alucaklılar ile diler alakadarların ve ir
ti fnk hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususi)·Jc raiz ve masrafa dair olnn bu id
dialarını ilıln tarihinden ltıbaren 20 gfin 
içinde evrakı nıilsbiteleriyle birlikte daire
mize bilrlirnıeleri ll'ızımdır. Aksi takdirde 
lınl.ları tapu sicilleriyle sabit ohnayanlar 
satış bedelinin payıa,masından hariç ka
lırlar. .-'rlıl'.ına şartnamesi herkes tarafın· 
dan ıörülebılmek ilzere 4-2-938 tarihin
de daire dhanhaneslne asılı bulunacaktır. 
Daha f&Q:la malOmat almak isteyenlerin 
934/6!144 numaralı dos)-asına milracaat· 
lan IAıımdır. Müzayedeye iştirak edecek
lerin işim gayri menkule ait bütün rnaliı· 
)nalı öRreniş addolunacakları ilan olunur. 

(10580) 

( Yeni Neşriyat ) 

Kayserlde köy 
gezileri 

Kayseri Ynllsi Bay Adli Baymanın bar 
kanlığı altında )apılan "Köy gezileri" n· . 
den nlınnıış tetkik nollnrının birer büro-
şi.ır h:ıUnde neşre baş!nntlığını l>undan ev· 
\'el yazmıştık. Hu lıiıroşürlerin dördüncüsü 
de çıkmıştır. Kayserınin Argıncık köyüne 
yapılan bir ziy:ırc ıc tcılısis edilen sa:) ra
Jar, hu köy gezilerinin ne kadar lüzumlu, 
ne kadar faydalı olduğunun kuvvetli bir 
\'esikasıdır. ltirar etmelidir ki memleketi
mizin hele şehir ve kasabalarından uzak 
yerleri san'al, kültür tetkikleri bakımın-
dan hemen hemen keşfolunmamış halde 
bulunuyorlar demektir. Meseld şu Argın· 
cık köyünde 7 asırhk bir Ha)·darbey köş· 
kil oldu~unu, mimarı tarihi etOt edenler
den kııçı biJirdi? 

Dir eğlence gibi yapılan bu ıezintilerln 
her viliıyelle, her kazada yapılması pek 
mümkün değil midir? 

Dlzce Kayseride bu köy gez.ilerini ida· 
re eden Sayın Yali Adli Bayman, bu se
lilerden edindi~i tecrübelere göre, bu tür
lD tetkiklere esas olacak belli başlı nokta
ları bir sual fü!esi haline koyup bastıra
bilir ve bunu Kayserinin öteki kazalann· 
da böyle geılnliler yapabilecek milne.,. 
verlerln Gline verebilir. Bu örnek kısa bir 
umanda letemmlll ederek, bir taraftan 
köyllllerl aydınlatırken, bir yandan da 
memleketin her pa~asının coğrafyasına, 
tarihine yerlerinde birer taslak çlzmelt 
imtAnı elde edilmiş olur. 

"Yurttaşlarla memleket lbtlyaclannı •
Tamızda konuşurken daima her işi paraya 
da:randınrıı. Gerci her işlmlzln ucu pa. 
raya dayandıitı muhakkak ise de. paraya 
dn)•:ınmadan yapılacak işler de pek çok· 
tur." 

İstanbul Asliye Mahkemesi Altıncı Ha
luk Dairesinden: 

Mehmet İbrahim tarafından Aksarnyda 
Cerr:ıhpaca IJobyar malialle~i Cnmi sokak 
5 numaralı e\'Clc mukim Ayniye aleyhine 
acılan boşanma davasının tahkikatında 
A> niyenin• ikametgAhının meçhuliyeline 
binaen H. U. M. K. 141 el maddesi gere
ğince da,·a arzuhalinin on gün içinde ce
\'&P vermek üzere 15 gün müddelfo ilanen 
tehllğlne 

0

karnr verilmiş olduğundan mez· 
kür müddet içinde lstanbul asliye altıncı 
hukuk mahkemesinin 93713245 numarası
na ilir:ıı edilmesi ve dan arzuhalinin de 
bir nü~hası mahkeme divanhanesine talik 
edildiği lehli~ yerinde olmak üzere Httn o
lunlır. (V. P. 2165) 

İstanbul Asliye 4 üncü HUkuk Mahkeme
sinden: 

Abdurrahman oğlu Mehmet tarafından 
Mahmutpa,ada Sururiye mahallesi Buci• 
Jer sokak 8 N. da oturan Osman ollu Ah· 
met aleyhine senetle nl:ıcıığı olan 900 lira
nın tahslli talebiyle 938/1429 numara ile 
acılan davadan dolayı bu baptaki d:ı\·a ar· 
uıhııli rnüddaaleyhin yazılı adresine gön• 
derilıult ise de mumaileybin mezkur ad
resi terkederek bir semti meçhule ıittl• 

ilinden bahisle teblilt edilmeden seri cev• 
rildUtl milbaşirinin meşrubatını.lan :ınla· 
şılmış \'e mahkemece de müddanleyhe ila
nen teblit.lt yapılmasına Ye bunun için 
müddaaleybe bir ay mühlet verilmesine ve 
muhnkeınenin 28-2-938 günü saat 15 e 
talikına karar verildiğinden yukarda adı 
ve adresi yazılı müddaalcyh ilAn tarihin• 
den bir ay zarfında mahkemeye milracaat
la dava arzuhalini tebellül ederek ce,·ap 
vermesine ve yazılı.gün saatte mahkemede 
bizzat hazır olmadığı veya bir ,.ekil gön· 
dermediğl takdirde hakkında gıyap kara
rı 'erile<."eiıi ve hu baptaki dan armha• 
li de mahkeme duvanna asıJmıJ olduAu f • 
lan olunur. (24891) 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

~ .... ~ kız Uvey babaaiyle g~i· re.p atetlerint göriir gibi olunun. Za- '\'enislul alacalıın, hükiımsüzdür. -~'.hin..___ ..!::..:...:.......L....:..:..!....~-=-~~~~--=~~~~~~ ...... ~~--~~..._____...~~~~~~~~~~-
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Bunları sJz kıymetlendlrlnlz = 
Çamaşır Utu znhmcti -
lutkroblarm doğuraca.~"I hastalıklar -
Sinlr ve asabi buhranlar -
Kısırlık -. 
7cdavt ve ilAç tlcretlerl 
~ile yuvasına giren tatsızlık 
FEMİL'fn bahşettiği rahatlık 
romizllk, nl;;lık, neşe ,.c snndct ----

Dikkatinizi rica ederim : 
Ayda 14 kuruş gibi ehemmiyetsiz bir 2arara mukabfl bi1An('oda gösterilen saadet ve feJ!k6t-
ler mukayeseli bir surette tetkik edilirse §det zamanlarınızda 1 1 

FEMiL ve 
kuJJanmanm faydalannı takdir bnyuracağıniza eminiz · 

Femll 111oraluvarı : Eczacı Kazım Can 

Liseler Ahm Satım Komisyonundan: 
J ideceği yer Eşyanın clnsl Sandık m1ktar.ı Takriben ağırlığıB. Kllo Tahmin B. 

____ _:.;A:.:d:..e-:;:;.t ____ _.:K;;L;,;;,;IO;;.ı;iwl:i.-.~1r.r.s.~ Kr. Sa. 
h::tanbul ve tı- -,,Ztk, '°T{lmya- ve -
çelerlne \ Biyoloji aleUerl 383 22050 1 25 
DJğer 11. ve 'ı- Fizik. Kimya ve 
~elere Biyoloji a.ıeuerı 1340 8%090 6 75 

) 

>: 
)' 

Uk teminat 
Lira Kr~ 

436 25 

Eksiltm.en!ıı ya:ıntaeatr gtııı ve saat 

,7f.'N.1938 '!Pazartesi saat .. 16 da. 

·.DO KT.O R 
Necaettln Atasagun 
Her i:ÜD .sabahlan aekb buçııl' 

ak~amlan 17 den 20 ye kadu ~ 

İstanbul, diğer fi ve ilçelerdeki Lfse, Öğretmen okulu ve orta okulJare. gönderIIecek olan yukarıda cins, miktarı, a.ğırlığr, tahmin bedelt ve ilk 
teminatı yazılı lUetlerln yanında gösterilen gUn ve saatte kapalı zarf usu Uylc ekslltmesl yapılaca.kur. 

.,. • lt'tıryyare'"tpartmanlan ikinci da1fC 
17 numarada baatalannı kabul edd· 
Cumartesi günleri 14 den 20 'te.,, 
dar hastalarını parasız, Kunui; ffl 

ber okuyucularım dalrupoa muk'' 
bilinde muayene eder. Telef: 23963 

Eksiltme İstanbul KllltUr Direk törlUğU binası içinde Liseler Muhase becflfğlnde toplanan Liseler Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. ts
tcltlilerln Ticaret Odası vesikası, bu gibi nakil işleri yaptıklarına dair rcsmt dairelerden almış olduktan belgeleri. ilk teminat makbuzlyle birlikte 
teklifleri bayi zarfla birlikte ayrıca bir zarf içinde kapalı olarak belli günde belU saatten bir saat evveltne kadar Komisyon Başkanlığına ver Rl..JRUNa abone old' 

nuz veabone edl!!!_! 
meleri. 

Şartnameyi g6rmek için Liseler Alım, Satım KomJsyonu Sekreterliği ne müracaat edilmesi gereklidir. • wır ..q • ' (380 

Avru~~- .ve ~me!ika ve lstanbul ı Harici Asheıi Rıta-ıl 
unıversıtesıne talebe atı ilaı.ları 

gönderiliyor Anka:d& Garnizon_M.üess•e•sel•enllıi· 
Maden Tetkik ve Arama Eostltllsll için 90000 kilo koywı etın\n kapaıı 

zarfla eksiltmesi 27 / 2. Klnun/1938 
Genel DJrektUrlUğlloden : saat 15 de Ankara Levazım amirliği 

satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 40500 lira ilk temi
natı 3037 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
203 kuruş mukabilinde Komisyondan 
alınır. Kanuni vesikalarda bulunan 
teklif mektuplarının saat 14 de kadar 
Komisyona. vermclerl. , (690) (161) 

l - Maden mUhendisi yeti§tirmek Uzere 13 ve madenler için jeoloji tahsil 
ettirmek U7.ere 7 talebe Avrupa ve Amerika.ya vq kezalik jeoloji tahsil için 6 ta. 

lehe de İstanbul ilniversitesine gönderilecek ve talipler arasında mUsabaka. ya_ 
pılacaktır. 

2 - Jeoloğluk milsabakası 1 den 7 ye kadar sıra ihraz edenler Avıupa ·ve 
Amerikaya gönderllecek ve 8 ınc!<lt>n 13 üncüye kadar olanlar ise el'lstitiJ he
sabına. lstaıibul Universitesinde okutturulacaktır. 

3 - Taliplerin aşağıdaki §8.rllan haiz olması lazımdır, 
A - Tilrk olmak. 

~ * • 
535 M. Kalem avadanlık malze-

B - Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyeti ve sıhhati tam olmak, mesi kapalı zarfla eksiltmeye kon-
"sıhht muayene ankarada. yapılacaktır.,. mu~tur. Tahmin edilen bedeli 30000 

C - Olgunluk imtihanı vermiş ola.nlise Yeya kollej mezunu olup Fransız- lira ilk teminatı 2250 liradır. lhale-
cn, almanca ve lngiliz.ce dillerden birisini okuyup yaza.bilmek. si 8 Şubat 938 Salı gilnU saat 15 do· 

Devlet Pemı~yolla:ri :·ctı_e =·;Li~~n!a'r:t işlPtme 
· Umum -i~aresi "iıa~ları ··· · 

Yerli ve ecnebi mala ait ır.uhammen bedeli ve ismi a~ağıda yazılı mub~ 
ebonit malzemesi 2-3-938 Çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf us 

ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. ., 
Bu i~e girmek isteyenlerin teklif edilecek malın yerli veya ecnebi o~8, 

ğuna göre hizalarında yazılı muvakkatteminat ile kanunun tayin ettiği vesı~, 
lan ve Nafia Müteahhitlik ve&ikaaı ve tekliflerini aym gün saat 14.30-a ka. 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazım dır. dJ 

Şartnameler paraSiz clarak Ankara da Malzeme dairesin.den HaydarpatJ) 
Tesellüm ve Sevk Sefliğinde dağıtılmak tadır. (206

1
1 

YERLi MALA AiT ECNEBi MALA :v 
Muhammen Muvakkat Muhammen Muva l 

bedel tenüııa.t bedel tenÜJI' 
1 S M t 

Vagon akkümül..itörleri için 
ebonit kutular ve muhtelif 
ebonit parça çubuk ve lev
haları. 

Lira Lira Lira LİJ11 
23365 17 52.38 18500 1381·

5 

D - Ya~ı 18 den aşağı 25 ten yukarı olmamak. dlr. Şartnamesi 150 kuruşa M. M. • 
4 - MUhcndislik için mlisabaka 3 şubat 193 ' pcitcmbe, Jeoloğluk için mü Vektı.letl Satmalma Komisyonundan 1 

sa.b:ıka i şubat 1938 cuma günleri Ankarada M. T. A. enstitüsünde yapılacak ahmr. Eltsiltmeyo glreceklerln 2490 

. .. . . . . . ., 
. .. . . 

Sobn. maltız, mutbab, kalorifer Tc.;nfr her ibtl;racınız için dalma 
tır. Talebe!erin imtihanda üssü mizanı doldurmuş olmaları şarttır.. sayılı kanunun 2, 3 Uncu maddele· 

5 - Maden milhendişliği imtihanı hesap, hendese, cebir, mihanfk, fizik, rinde istonUen belgelerle birlikte te- TC.RK Antr sıti'n 
kimya ve yabancı dilJerden biri •·tngilif:ce, Fransızsa, Almanca,, mfnat ve teklif mektuplarını ihale 

Jeoloğluk imtihanı: riyaziye "hendec;e, cebir,. lı8.y•·ana,t nabatat, jeoloji, fL günü en geç bir saat evvellno kadar Kullanınız. TÜRK ANTRASiTl'nln 
z.k, kimya ve yabancı dillerden birf"tngilizce, Fransızca, Almanca..,, Ankarada :M. M. VekA.loti Satınalma En iktısadt bir kömUr olduğuna kanaat edeceksiniz. 

6 - Tahsile gönderilecek olanlar ielride tahsi! müddetleri kadar mecburi Komisyonuna vermeleri. 
hizmete tabi olduklarından bu hususta mükellcfiyctlE>rini tev&ik etmek Uzcre ( G6S) csng) Satış merkezi: GtLKRİST VOKEH ve Şilrckdsı Limited. 
bir taahhiltname verecekler ,.e bunun için de mut~ber kefil göstereceklerdir. Galata Yolcu Salonu karşısında Tahir Han No. 5 Tel: 44915 

7 _ İsteyenlerin nUfus hiviyet cUzdam, hüsnühal varakasını, mektep fjehn D lh Sami W 
<letnamesini ,·cya bunların tasdikli birer suretleri 4 kıta fotoğraf ve dilekçe. - r. san - • ~ 
~ni~k~~n~Mirosc~a~i~~~~~ kaduA~u~a~~ A., Gonokok ~Şl~ ı -~--------------------~-
enstitüsü genel direktörJUğüne gondermcieri ve 31 kô.mınusani 938 pazartesi 
giınli sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere sabahleyin saat 10 da .adliye sarayı Belsoğukl"'ğu ve ihtilatlarına karşı 
karşısında M. T. A. enstitUsU dairesinde bulunnıaları ilin olunur. {8622) I pek tesiru ~·e taze aşıdJ:. Divany<>-

i lu Sultan Mntımut tUrb!'sl. .No. 113. 

Hizmetçi kadı o g:::::::m::::ıı:::nı:::m .. -===========0 

l
:İ Meccani muayene Ü 

aranıyor 

Çocuksuz bir kndıno hnkmnk ve evin 
her işini gönnrk üzere ortn )'aşlı, klnıse!ilz 
bir kııdın ar:ını)•or. İdare memurumuz Ah
met Cu adresine mıneat. 

1 
Pertembe R1ltılert saat 2 den C e kadar :: 

Ortaköy Taşbasamak Palangada ı.; H 
Ü numarad::ı Doktor MUmt:ız GUrsoy :: N . 
li fakirleri parasız muayene eder. Ü c~rıyat müdürü Refik A. Sevenıil 

Sahibi: ASIM US 

ilanıarınız için yalnız 

20335 N o. !~·.~.:'1 


