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ısaş\?e~ou 
lktısat vekiliyle görüştü 

JD.\RE T~\'I: Ankara Cocf. ISTAr\111'1." Trlgrııf: \'AJ\fT• f'o~ta kutıı~ıı : .ıı;•":'elefon: 2141::1Cl'a:ı> 24::1i0Cldard 

Ankara, 16 (Telefonla) - Baş
\•ekil Celal Bayar, öğleden evvel 
i~tısat Vekaletine gelerek Vekille 
bır buçuk saat kadar görüşmüştür. 

Eski mütekuitler 
_Halil. r:1~nfe~e müsavafsızlığın 
ızalesı ıçın bır sual takriri verdi 

hıt su 
!lcıun ~11.ndn. unıunıf ba-
bı.ra1cıını lnınsı, 'Veyo. ye
İbı·aıu ası, Yahut bu bl
~ırtın :::.Paşa snrnyı olup 

Tayyare kaçakçılığı 
Ankara müddeiumumisi 

vaziyeti izah ediyor 
----·-·-··--· .. ·--· ( Ankara, 16 (A.A.) - Tayya. Muhterem Başvekil CclAI Ba. 

Ankara, 16 (Telefon) - Müs -
takil mebuslardan Halil Menteşe 
(İzmir) Meclis Reisliğine bir sual 
takriri vermiştir. 

yesinde ıztırap verici bir müsavat
sızlık yacıamaktadır O da k. .. 

;$ • es ı mu-
tekaitlerle yeni kanun mucibince 
maaş alan vatandaşlar arasındaki 
far~tır. Bunun izalesi ile öyle zan
nedıy.orum ki Reisicumhurun .:ısil 
sözleri en necip cayı tatbikını bul
muş olacaktır. Bu hususta hüku " 
met~n ne d.ü.şünmekte olduğunu 
Malıye Vekılınden sual tderim, 

~kktııcı lin ohmınn ı nıo
CJc ı._ a lle.rctı \•ekfJccc 

~ı-nr.ı 
ltıhııaı-ı l:> n aynı znnınnda 

J>l4.. ro t tnrntmdnn 
··ın t 

llt t ... -. .n dJ.k.i \'C tntbl 
b -..nı d -
~lw enıek oldut'"tm. 
!loı- . ŞUk. lstanbnlun 

.. '-"Stııd 
fetı 01 an Jıususi bir c-

nn b b 
<lo hf u nlııs üzerin. 

~~ l r~ <hırmnk Jstl
leı, ,.aı:tilııbulcJn. hllhns
'lc tın Ut belediye eliyle 

'1.\ıcah "
1 

r işleriyle sıkı su-
"' >ulun 
hü~"fu:n ~n bu plftn 

Oldtıktuı ctın knt'i kara. 
un bir giln cn·cı 

Ilı l" ~ımıu görüyo-

h la kaldı~nf\ gt>re 
t l~ Vnıı.ı l\IuJıiddin 

Ilı~ l'O: tun :ı>lunını bclc
b11 ıııa.: gcUrdlğl znnıan: 

, e,, eı heyct:!nizo nrzct-
e>ı-~ 4.nkara1·a götiir
~tıtı t.n~'\ i P odlldi " <le 

lltı il· . -
Ca (J zeı1ıao belediye 

~:"" e Plun nıünaknı;;a ız 
lı ...,._ ....ı .. 4- J:ın ~ .. .,ta. 

~~Jtlte:~ructçc J'Csmcn 
~ ~'ili lt~cro Aııknrnya 
~ile k. lfnlbııkt ogi.in
~h~ lldnr b kl . l ""'l'lleıe e cncu hu 
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"lt -·qı kJ • 

ı... ~ hrı ı C\"\•elcc hıısu-
1 "'Q.i 1 nn •~ 

L -n>• _, \ lcırı... ~tkiknt p1ıl• 
uı.. .., karı 

1 §cıcı1d gl'lnıcmiş, 
l~J ttıl\lcn e tn ılJk i~lıı sn-

11rı ll 11llnr tarnt'ındnn 
ı-. Cıinlcşth·ihncsi i-

htl' t 
tı.~llt 'O n:rl nttnn şehirde 
.~ e CdfJ·e b .. 

I' l\t"f utçcshı· 

~~ >"ltıııı c{)crek lnınr tc-
<tt lllnkt l' ll14 a olduğunn 
~ı~ nııtınJ"k• 

ı. <flll\s' Hı ·umct~c 
""'t-.... . ' <lnr 
l\e -'Qıclnn ın Zf) nele ge-

ltccıcr bir takını nıah
t ' \:•knbHır. 
~ nı-1 l'ı· 4 e OlcJıır. o tun Jılilnı 

lh_ tqı f "• 6ll glhi t RS<lik 
''l\lı .a.oı :ı 1 

: • re kaçakçılığı hA.dlseslne dair yar, ı;cne aynl Grup lçtlmaında 
f MıflJ Müdafaa İstanbul gazetelerinde intişar e- matbuatta intişar eden yazılara 

Takriri aynen bildiriyorum: 

: den son yazılar münasebetiyle işaret ederek: 

vekili istifa etti Ankara C. Müddeiumumisi Ba- "Bu yazıyı yazanların mUta-
ha Arıkan, kendisini ziyaret e lcasına müracaat edilmesini ve 

Ankara, 16 (Telefonla) -ı den Anadolu Ajansı muhabirine bir muhbir şeklinde lstl<~\·ap e· 
l\Icysuk bir membadan <•r;-j şunları söylemiştir: dllnıelerinl.." emir buyurdukla· 

''Sayın Reisicumhur, intihabım 
müteakip irat buyurduktan nutuk
ta "Bütün vatandaşlara müsavi 
emniyet verici tedbirler alınacak
tır., buyurdular. Memleketin bün· 

rcndiğlmc göı·e, 1'111li Müda-: HA.dlsenln mahiyetini sayın rını beyan eylemişlerdi. 
• faa Yckili l<dzım Ozalp ,·c-j Adliye Vekili, Parti lçtlmnında Başvekilin bu yUksek direk. 

kAlct 'azffcsindcn J~tifa i izah etmiş idi. Hddlse hakkın· tifJerlyle mem urlyetlmlz, tab. 
ctmlştlr. İ da, bundan başka söyleyecek klklyle meşgul bulunduğu tnh. Ekmek 

l\Iilli Müdafıla \"ckfllctinc: bir şeyim yoktur. Tahkikatın klkatm \en\'lrl maksadfyle, ıs. 
General Nacl'nln tıı.ı·fra cdl·f • züptcsl, sayın Vekllimln beya. tnnbul mUddcfumumHlğ!nc bir 

~ natmda, tamamlylc mUndem!c· istinabe talimatnam~st gönder· leceğl söylenmektedir. 
30 para daha ucuzlayacak 

: tir. (Dcvanıı 8 incide) ................................................ 

Roma m ··zakerelerinin netice~eri 

Fransa, lngiltere Hariciye 
Nazırları Cenevrede görüştü 

Musolini, Fransız - ltalyan monasebatının ispanya 
harbinden sonra düzelebileceğini söyliyor 

Fra>ısı= hariciye na=ırı Bone 

meşgalesinin anavatanın Ye de
niz aşırı memleketlerin mUda
taasını tarsln etmekten ibaret 

~ulunduğu mUtaleasmı serdet· 
mektedlrlet. 

Londra, 16 (A.A.) - Çember
layn, Roma mUzakerelerlnfn ne· 
tlcalerlnl Sfr John Slmon ve Sfr 
Samuel Boore'a bildirecektir. 
Mumaileyh, kabinenin carpm. 
ba gUnU yapacağı içtima esna
sında, mUzakerelcr hakkında 

mufassal mal11mat \·erecektir. 

Hükt\met mahtellerlyle sıkı 

temas halinde bulunan mahtel
Jerde söylendiğine göre, Çem
berlayn, botun müşkUlA.ta rağ. 

men yatışma slyasetlnl takip et· 
mc#e azmetmlşUr. 

(Deıxımı 11 incide) 

öfrcndifiml.ıe ı!re, belediye ite 
fırıncılar araıında ekmeği en aıağı 
30 para ucuzlatmak meselesi etra
fında yeniden mühim görüımcler 
yapdmağa baılanmııtır. Son defa 
ekmek fiyatlarında 10 para tenzi
lat yapan belediye bu mikdan çok 
az gör.düğü için bu it üzerindeki 
tetkiklerini derinlettirmiı. nihayet 
ekmek narhına eıaa tutulan liste
de imaliye paralanru çok gönnGı· 
tür. Birkaç gündenberi fırıncılarla 
belediye arasında devam eden mü
zakereler bugün 190 kuruı olan i
maliycnin 125 kuruşa indirilmesi 
hakkındadır. 

Bu takdirde ekmek fiyatlarında 

30 para ucu4.ama yapmak ltabil o
lacak demektir. Sadece fırıncılar 
~elediyenin bu teklifine tiddetle i· 
tıraz etmekte ve imaliye paraunııı 
pahalı olmadığını ileri sürerek bu
nun 125 kuru§a indirilemiycceğini 
söylemektedirler. Belediye ekmek 
fiyatlarını kalite düşlirmeksizin ~n 
aıağı bir kuruş indirmeğe kat'i ıu .. 
rette karar verdiğinden bu husu
sun halli için iki taraf arasında her: 
gün mlizakereler cereyan etmekte· 
dir Dün Fırıncılar Cemiyeti idare 
heyeti Mühim bir toplantı ya .. 
parak belediyenin teklifleri Uze • 
rinde konuımuşlar, bu yolda bazr 
kararlar vermişlerdir. 

bı llıı? l 1>nz1 tnclililt 
b~l' lbııtaı lu hususta hcr-
~tt '4ttıu., cndn. bulunmak 

l' ~n •mı l 
il~ • llu z ınrJchıdc 

150 milyonluk kredi Fransız talebeleri 
ltalya aleyhinde 

Çin· ~ıtaları ilerliyor 
Japonya şıddetli tedbirler almaktadır 

ko~:~~~~:~~!~vini s~:~~ iı~. gönderileceklerini bildirmiş • 

~ l\'lıı d l'olda tetkikat 
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tı lnı·n t 
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l>l!ltş oln e 'l'ıiycsıe 
~ 0l<>rıto n \c biitün 

Jılllaııın ~Jılnn bir 
l I ıı.:ltı bt cıaı~apıyn 

"'kn ı· Plun h 
lll"'k t o ~n azır-

'1 t l'ıı llıern~ıknn bu ııtfın 
t %1 t c Ctfn ı 

Almanya ile yaptığımız anlaşma nUn101lş yaphler 

dün Beri inde imzalandı I Paris. 16 (A.A.> - Yilksek tah 

Bcrlin. 16(A.A.)- Anadolu ajan gün içinde milsait bir netice ver_ s~I talebesM~levveJ'kb~ gtecel Roma, Tiro 
· · · · b ·· kred" 1 nno ve ı an gı ı ta yan şeb . 

sınm hususi muhabiri bıldınyor: mış ve ugun ı an aşması . . .. 
Yüz elli milyon marklık kredi imzalanmıştır. Alman hükümeti lennin ısmını taşıyan sokak lev. 

mukavelesi bugün saat 12 de ha- bu anlaşma ile Ttirk hUkUınetine ha.lannı sökerek bunların yerine 
riciye nezaretinde müsteşar Ba - 150 milyon marklık bir kredi aç. Caporetto ismini ta.sıyan küçük 
ron Weizzaccker ve Menemenci. maktadır. Bu kredi Alman ma • afişler koymuşlardır. 
oğlu ve Antalya mebusu Cezmi mulit ve istihsalatmın satın alın Tanzifat serv!si. bu afi§lerl kal 
Erçin taraflarından samimi bir ması içindir. Bu anlaşmanın iki dınnı~tır. 
hava iç_inde imza edilmiştir. dost millet arasında mevcut sıkı 

Bcrlin. 16 (A.A.) - D. N. B. ekonomik mUnasebetlerin daha zi 
:ıjansı bildiriyor: yade derinleştirilmesine hizmet 

4 kanunusan.idenberi burada edeceği kanaati gösterilmektedir. 

Hitler Macar Hariciye 
Nazırmı kabul etti 

Bcrlin, ı 6 (A.A.) - B. HitJer 

B. Numan Menemencioğlunun ri. 
yasetindeki Türk heyetleriJe Al. 
man hükümeti arasında bir kre
di anlaşması mU.zakere edilmek -
te idi. Bu kredi hakkında 6 teşri_ 
nievvel 1938 tarihinde Alman e· 
konomi nazın B. Funkun Anka. \fa<'nrlstan harlclye nazırı Kont 
rayı ziyareti ~snasında bir pren .:!aky'yi kabul etmiştir. Bu gö

Kafkas Kızlan 
\'azan: 

NiYAZi AHMET 

le talim \'e terbiye görmekte 0 • 

lan kıtaatı teftiş eden general 

Fcng - Yu - Oşiang, bu kıtaatın 
şimdiye kadar Japonlarla karşı. 
laşmış olan kıtaata çok faik ol • 
duklarını ve pek yakında cephe. 

General, Çinin nüfusça olan 
~emba kudretini Japonyanmki 
ılc mukayese ederek: "Çin bekli
ycbilir. Japonya ise bekliyemcz. 
demiştir. " 

(Devamı 8 incide) 

Mükafatlı VAKiT müsabakası-) 
devam ediyor: l 

Ençok hangi şarkıyı 
beğeniyorsunuz? 

6 numaralı kuponu bugün veriyoruz 
Bu kup:mlardan 30 adet necıredilecektı'r B''t . k l 

:ır • u un upon arı 
toplıyan okuyucularımız biriktirdikleri kuponlarla berabc -
rek halk türkülerinden, gerekse klasik ve yeni urk la dr gc 

k b w • :r- ı r an en 
ço ~g~mp ze~k duydu'klarmı bize gönderecekler; üzerinde en 

'e l• nna ıu. 
~n • Su11 ı·-.31\ J;: leye, sip anlaşması yapılmıştı. 

(Dc,,a. n<la.r tızn. 1 Dostane bir hava içinde cere · 

rüşmeye hariciye nazırı D. Fon 
Rlhbcntrop da iştirak eylemiş· 

Bu güzel romanı pek 
yakanda tefrikaya 

başhyoruz 
_, .......••. '"'"'..,,,... ..... . fazla ıttıfak edılcn §arkı sahipleri arasında çekilecek kur'ad 

evvelce vaadolunan mük!fatlu dağıtılacaktır. a 

nıı 8 tıcidc) yan eden bu mUz:ıkereler, bir kaç t.lr, --- -· -- -- - - -
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işaretler: --ücret ve maaş 
meselesi Recaizade Ekrern 

Son giinlerdc <lc,·Iet bütçesin-
deıı para alan rntamlnşlıırııı zih- 25 inci Ölüm V ılı 
nini en çok meşgul eden mese- Münasebetile Hatırası 
le "ücret ye maaş" lıiki\yesidir, Anılacak 
Cç sene knclnr ünce müstesnr- T 1 t 1 b' t k . · anz ma c e ıra rua ma alc 
lar koınısyonu tarafından hazıı·- kit 1 · · 1 bl h · . . .. .. . ve ap arıyı e r veç e vermış 
lannn lıır prOJO llc Buyuk l\Jillet 1 h Ed'b R · d o an mer um • ı ecaıza e 
Meclisiııclc lnılıınmaktdaır. Bu 

Ekrcm'in ölilmUnUn yirmi be
projeniıı ifacle ettiği bir mana 

şinci yıldönlimil münasebetiyle 
Yardır. Ynni cumhuriyet lıiikıi- 31 1kincik4nunda bütün mek-
nıetinln ınan-:-lı Yo ücretli me- 1 

teplerde ilstaqın hatırası anıla
muı· meselesi <liyo 11alletmek caktır. 
meclmriyetirulc olduğu bir da.· 
,-a mevcuttur. l\lesclenin şu Ye
ya. l>n şckil<lo Jınllerlilmesi, rn
hnt nıiitava<;srt bnu tcdlJirler a
lıırnk iı;;in bit· miiddet. da.ha 11)<1· 

Bu mllnasebetle o gün veya 
hafta içerisinde konferanslar 
verilecek ve liselerde edil:ıin şah 
siye ti te bar Uz ettirilecektir. 

tulmnsı mHmkünclüt•. ;:;:;:;:;:;:;;:;;:;:;:;:::::::::::;::::::::::::::::::=;::::::::; 
Bcnco me~oleyi ısac:lcce barem l\Iesel4 maliye ve ziJ'nat ,·cka

i~ln, bıırem işi yahut kıdem me- Jetl~f ile emniyet umum mü. 
~eıcsi olarak alınıık, işi hal için diirliiğii teşkilatı içimle bir \c:ra 
kilti bir te:;.hiıs değildir. Çünkü iki sene iicretle hizmet gürmüş 
lıci:rlo biı' teşhis adnl~t gibi gö- olanlal'm <l<':recelori ile linrcme 
züken bil' hiş ıue))elesinden baş. nakledilnıeleriui yalınt mnn~la 
ka bir şey değ-ildir. Halbuki ücretin bir mennır<lıı birleştiı'il
dedctin ıncsclelerlnl hislerle, mesi cı;ıt.<;J birer mi.,Rl teşkil et

a.rzularla değil, ancak, akıl ve ıııektedir. 
hakikat metotları ilo halle- Biitün bu me\'zuat deYam et
dcbilil'iz. Bu sebepten mesele- mekte olan bir Hıti)'acın kanun 
yi mikı·oskop altına alma1ı bir cliliylo itıulelerirlir. llu ihti

kan damlası gi.bi müsbet Te oh- J'fü;tnn pek ı·n~ın znnurnlııl·dıı 

Joh"1Jl bir şekilde tahlil etmeli- vareste knlmahllec·<'ı'.;inl sanma-
diı'. yorum, 

üniversitede yeni 
bir kurs 

Kursta Kitap Tasnifi İşi 
Oiretilecek 

üniversitede kütüphaneciliği 

takviye etmek üzere bir kurımn a
çılması kararlaştırılmış bulunmak
tadır. 

Bu iş için mütehassıs profesör 
getirilecektir. 

Kurs işini görüşmek üzere üni -
versite profesörlerinden Hirş ve 
Ali Fuat rektörün başkanlığı altın
da toplanarak tetkiklere başlamış
lardır. 

Kuı.;sta memleketimizde kütüp -
hanecilik hakkında esaslı malumat 
verilecek ve teknik işleri öğretile -
cektir. Bundan başka hukuk fakül
temiz için yeni bir kütüphane de 
tesis c<lilmektedir. 

--o--

Hatay menşeli 
kaçak mallar 

Gümrük Sahtekarlığınıı ·ı 
Ne Şekilde yapıldığını 

Araştırıyor 
İstanbul gümrükleri baıınüdürlü -
ğü hariçten memleketimize scku -
lan yaş meyvaların şahadetnamele
ri üzerinde yapılan sahtekarlığın 
tahkikatına ehemmiyetle devam 
etmektedir. Bu mevsimde gümrü· 
ğe gelmiş olan portakal, rniJndali
na ve bu gibi ya~ meyya.lara ait 
menşe şahadetnamelerinin hakika
ten Hataya ait olup olmadı~mı ap 
lamak için Hatay devletine bir tez 
kere yazılmıştır. Aynca alakadar 
.diğer memleketlerden de tahkikat 
yapılmaktadır. 

Fazla gümrük resminden kurtul 
mak için Hatay menşeli şahadet -
namelerin ne suretle temin edildi-

1sfanbu1 Va 1 isi ği merak edilmektedir. Hazinemi-
zi mühim zararlara uğratan bu me 

Tahsisatının Bir Kısmını 1 
sele bir iki gün içinde aydınlanmış 

İdareye Ter ketti olacak, suçluları hakkında da ka

Vali ve Belediye Reisi Liltfi 
Kırdar, aynı zamanda Sular ldare
sin:n de heyeti iL'!::rc reisidir. Vali 
buradan aldığı parayı idareye ter
ketmiştir. 

nuni takibat yapılacaktır. 
--0-

Yolcu salonu 
Gemiler için Projektör 

Tesisatı Yapılıyor ticrctll memıım ne<lcn ihtiyaç Ancak bu dem.<':k cleğihlil' ki, ---<>--
Jıuıl olnıuştur? Neden hareme bu. iicretlcı· nıeml<'kctiu ınnhte. Sanayi Birliğinde Yeni inşa edilmekte olan yolcu 
tA,bl mcnıtJl'lnr yanuıdıt yeni bir lif sahalarında hizmet ~iiren n\- Dünkü Toplantı salonu binasının hazirana kadar ta 
memur zümresi meplana. çıka- tan<JA.şlarm münteha itibari;·Ie Dlin Sanayi Birli~! idare he-. mamlanacağı anlaşılmııtır. Salon-
rılmıştır. nımn sadece "bir ta.- farklı bir gelire snhip olsun! yeti toplanmış, birç-ok kararlar l da daireleri bulunacak olan güm -
lö:ın adaıularn bol ke.seden para Baremin hudııdn dıı;ııulaki \'ermiştir. Bu arada pnnıukcu- rüklerle muhafaza başmüdürlüğü 
Yçrmek" diye izah ooemeylz. ücretlere nihıırct \'enne)\'. mijın-ı 1arın talepleri ve muhtelit dl- polis beşinci şube ve Denizbank i-

kündiir. \'e bunu lnı>ılnlı dcue~ !ekleri tetkik edilerek karara dareleri mefru~at için bütçelerine .Çü.ııkii bu me~rnrJretlcri ih-
µas eden knııımlar Millet ~Iecll- lere taksim etmek !iııı·etiyle tas· bağlanmıştır. Bilyilk heyeti u _ para kcymuşlardır. Muhafaza baş 

i•s fiye imkAnı \'ıt.rcltı'. mumlve ftolimaı l"lll hazırlanan müdijrlüğü de salonun üzerindeki s nden geçmi~tiı'. !lillet l\Iecllsl ,, ,. ,. 
m.1 Barenıln lmdutJa...- Jrfıı<le 1·a- rapor da tasdik edildikten sonra kulede geceleri limandan geçecek nıe eketin, yegane Jıllkm kuv- • • "' f". 

,·eti olıu·aı.: gene k.enclislnin ka· lan ücrctll memuı·larp. gelince; sergi komitesinin içtlmna çağı- transit gemileri kontrol için yapı-
bundan sonra alınacak her tic- rrlmasr takarrUr etmiştir, Sene· lacak projektör tesiıatının proje • 

bul etti[ti bau esasları memle- · ı h 1 1 1 . ö d l ledni hazırlatmaktadır. 
ket mcnfuııtlcri lıcsnbma tenkit retli nıemııl'lar Jçln ihtisas hu- lı r esap ş er nın g z en geç -
rn ta.<Ul etmiı;tir. dııdunu daima bir nıJ,kyas ola- rilmesi için hesap mUfetlişJeri 

rak muhafaza etmek bir zam· seçilmiştir, Fakat lılç bir znman mllletin 
rettir. Bir cinayet mi? 

ı>aralarını an1ç, ı:wuç ha~·aya sa. 
,·uı·mal;.: için hir k:ınun lo.abul et
menıiştir. 

ıralml edilen k:nnnnlA.rm kati 
surette hnkiki Jılr sebeJ>i vardır. 
Hu sebep ıney<la ndn bulundu1',ça 
herhangi Iıir ıne~elcyi bazı tat
biknt lıatnları yüzünden itham 
etmek insanları bata.dan Jı;;nr.ta.-
ramaz. 

O hahle ınecslcyl hakiki sc· 
beblno irca ederek konuşalım. 

Geri kalan memurlnı·dnıı yeui 
hizmete girecekler i~in müııı

küııse bu kapıyı kııımmak dahi} 
mnvnfık olur. 

Mevcut olnıılnr l~in ise fiili 
vaziyeti bozmak, mcselı\ ınik-

tarı 11 bine ,·aran ücretli me-
ınuı·lan yeniden toıısik etmek, 

yani maaşlnı·ııu yüzde eıu, ı·üız
de ıtlnnış dercccshıde nznltnmk 

---<>
Yumurta Fiyatları 

.Yükseliyor 
Anadoludan şehrimize yapı· 

lan yumurta scvkiyatr, son gün-

55 Yaşında Bir Kadın 
Odasında Ölü Bulundu 

Mevlevihanede Kalei~i ma-
lerdo çok azaldığından fiyatlar hallcsindc Nazire adında 55 ya
da yükselmiştir. Büyük sandık- şmda bir kadın, dün sabah o
lar 31 - 32 liraya lrndar çıkmış. Yinde ölll olarak bulunmuştur. 
tır. Nazire kadınm ayaklal'ında 

Gelen yumurtalar ancak da- bir talum şUphell yaralar görlil-
hili sarfiyata tekabül edecek 
miktarda olduğundan tlyatla -

Türkiye cumhuriyeti de,•let 
cihazı bakrnunclan günden güne 

yeni hizmetlere ihtiyaç göster
mektedir. nu hizmetleri her za. 

her lınl<le memleket bünyesi J}I\· 
rm daha da yUkseleceği tahmin 

muıa kftrh, fa.y<lah bir ~ey ol· 
edilmektedir, 

muş, adliye doktoru Enver Ka
ran muayene ederek morga 
kaldırtmıştır. 

Mliddeiumumillk bir cinayet 
mnz, 

ı.ı bin memuı·nn heı;;er kiı:i

li!,;: bir aile teşkil ettiklerini ka
bul ctnıck icap eder. 

Altmış, yetmiş bin kişinin 

maiı;;etlerini yüzde elli mikta-

man barcın ceh·elinin sırasına 
gi)ro bir takun ino;;anlar:ı tew~i 
etmek imka111 yoktur. Mesela 
devletin hn~·atıncla çok mühim rında kaybctnıiı: ohnalnı·ı arzıı 

ı·olü olan ııı:lc•sscsclcr yeniden edilen hisı-;i uetkcleri belki ta-
vcni,·e kurul~~aktııdn·. i . . " " hakkuJ,;: ctt l'ir. }j'a lrnt stikuna, 

l\lnzisi, an'anesl olmayan biz- J8tikrıll'n. muhtaç olnıı biı· ıucm
mct1crc giı·en mcrırn;·!arın vazi leketto bunun ifndo C'dc~ .ı:,ı 

yeti <liinynrıın hemen her yerin- miisbet hakikat ne<1fr7 
<le ayni mfö;kiiliitlıı J;:aı·7daşm;ık Ücretli, ,.e nınn~lı Iıikft)·esini 
tnUır. 1mpnartorlul;: dcn•i bile hakiki uuınnsiylc ibtipıçlnr hnl. 

olmasından şüphe edilen vaka
--o--

mn tahldkatına ehemmiyetle el Gayri Mübadil Bonoları 
İstanbul ve diğer şehirlerdeki 

gayr;mübadillerin ellerindeki bono 
lar, makbuz mukabilinde toplana -
rak Defter.darlıklar vasıtasile Ma
liye Vekaletine gönderilmiştir. 

Maliye Vekaleti, Gayrimübadil
lere verilecek olan yüzde 5 faizli 
Hazine tahvillerini tedric~ bir .su -
rette Defterdarlıklara tevzi etmek
tedir. 

Defterdarlı:.Iar, bu tahvilleri 

koymuştur. 

-o--

Y edikulede Lastik 
Fabrikası Kuruluyor 
Kunduracılar Yedikulede üç yüz 

bin lira sarfiyle büyük bir lbtik 
ayakkabr fabrikası tesisine kar~r 

verr,nişlerdir. 

yeni hizınel lcrin tazyikini his- lecleceJ;;Ur. 
sctpıişti. l\fcsclii askcl'i tibbiye 

peyderpey Gayrimübadillere vere
SADRİ EHTE.M ceklerdir. 

fabrika büyük bir anonim şirke 
ti halinde faaliyete geçecektir. 
Fabrikanın hissedarlarını yalnız 

kunduracılar teşkil edecek ve bu 
teş'kilata büyük sermayeli kundu
racılar da iştirak edeceklerdir. Ay
nı zamanda memleketteki kundu -
racılar da bu fabrika ile işbirliği 

yapacaklardır. 

ilk açıldığı zam.atıl yeni ihtisas 
ınc,·kiini <loldurucnk udanllara 
ilk rütbe olaral.: tnbib miralay. 
lığını munıfık güı"nJiişlcrcli. Son 
raları bn mcı-;lek memlekette 
yer aldıkçıı mektepten çıkış rüt-
besi yiizba~ılığa Ye nihayet bu
günkü halini almıştır. 

l-IAVA 
TA~VIM~ 

]faya :yurııa Doğu, Orla Anadolu 
Heı· giin yeni, l·enl hi:t:mctlel'i Jıölgclcrinıle çok bulutlu Ye sisli, di-

cınri. altına alma.k nıeeburiyet.i- ğer bülgclcrılc Lultıllu R<'r:ınişllr. Rüz
nl his<;0<lc>ıı de\'Jct ihtis;ısa kıy- Gilrlar J)o~u Ye Orıa J\n:ıılolu bölgc
ınet ,·ermek mecbul'iyctini his- lcl'iıulc ılur~nn, K:ıraclcn iz kıyıl:ırı n
setmis istikbal· uar·ıntisiz olan d::ı ı·cnup, diğer bölgelerde şimal is-

" l ~· < • ı ·k . 1 1 f'( k il . ı· 
li 1 • l lı ·:ııııclını en ıa ı ·uvvc c esmıs ır. 

ücret lcl'i -"ne rosuna alımstır. · . 
· İst:ııılıulıln hnnı nz lrnlutlu gcçınıs, 

Bu hftdlse b<iylc bir zarurete da. rjizl(ur ccıııılııı gurhiden saniyeılc '2 
yannuşhr. lij;i i ıııeıı:c .ıı:zı~ csııı.i~lir. S:ı~I :~ ,',~c 

Jfatta lıu son ıscnf'lclnle istik- lı :\\'a t;ın ıı..ı dit.3 ıııılııııclrc ıılı. Sıı. 

halleri garantisiz olım lm mc- lıurıl'I cıı yiil..sck ıu:n ;·e. en <llişiik 
,,.l b . . 

1 
.. 3.i snııtıgral k:ıydeılılınışlır. 

muı· ara aremın nımct Prını 1 
nruıek IQln bazı hnsu!.ı kamın- 15 Yıl Evvel BugÜn 
Jar <la g<'nc Riiyük IHillcl ~ft:dl- 1 ,ı 11Jmradmı M>llNl ,~elrrimi:tle sfll· 
si tR.ı'afın<.l,an knbul ''t1 ilmi':'tiı'. flllı lıaliııi aluıı grip lıcıstcılıfiı ii:cri-

-~ 

Doktorlara Mahsuı 
Rozet 

rıe, lılacırif Jliiıliirliiüil lııt"rıbııldn lıi- İstanbul doktorları bir rozet 
lıinııım ml'kleplcrirı Lalili11c karcır -yaptırmağa karar vermişlerdir. Ml.i 
uernıişlir. teaddit firmalar tarafından Etibba 

Limanda 

BUGÜN Ll-'L\ "DllZD":\' CilDECEK 
\'.\Pl'RL.\H 

'farı 12 de K:ınıdcııiıl', l:'i{ıır 9,30 
da hm ile, Marak:ız !I ıl:ı Mııılaıı) :ıy:ı, 
13ursa 1 !l da J\nr:ılıiı;:ıya. 

DCG('X Lh! NT-'llZ \ r.ELECEK 
Y.\Pl'RL.\H 

Eı-:c 12.30 da l\ar:ııll'ııizılrrı, rıf.{C'n 
ı.;,:rn da Barlından, ;\[arak:ız 1!1,l:J ılc 
~fud:ınyadarı, T:ın:ır 17 de lıııroı
u:ın .. 

Odasına r-::zet nümuneleri i:önde -
rilmiştir. 

Bu nümunelcrden şcçilenler Sıh
hat ve İçtima Muavenet Vekale· 
tine gönderilecektir. Veki!et, bu 
nilmuneleri tetkik edecek ve en 
muvafıkını seçecektir. Velciletip. 
muvafrk göreceği ront nümunesi 
üzerinde derhal sipariş verilecek -
tir. 

Bu rozetleri Etibba Odasına ka
yıtlı doktorlar taşıyabilecektir. 

______ ___,) 

Amerika ile 
Almanya arf 

.. . daki gerginlı~ 
Yuksek ıktısat ve Amerikanın MUd• 

T• f k 1 Harbi ıcare o u u u kl t bilir za a~ ıra 

Dün ŞG ncı Yıldönümü Vaşington konf 
Kutlandı ken Amerika CumhU 

Yüksek iktxsat ve Ticaret Oku- veltin Avrupa ~leri }l 
ledibı?i "'Özler bu'"tilll d• lunun kuruluıunun 56 ncı yıldö - " 

nümü olmak münaıebetile okulun buatınr meşgul e<iiyor· 
direktörü Babanzade Şükrü, dün hükünıetlerin istilA. 
kendisi1e g-örüşen bir arka.daşımı - karşı Amerika eu.aıJı 
za ıunları ıöykmiştir: söylediği sözlerden ~ t.'Je 

"- YükselC iktısat ve Ticaret - Roma ve Tokyods () 
temaslar ba~lamı3tır. lı 

o1'ulunun bugün 56 ncı yıldönümü ı.aJI 
isinin sözleri .AmeriJ\ 

nü kutluyoruz. Yurdumuzdaki eski t) 
k .. 1 ·· . 1 . hitap ediyordu. Faka aı 
u tur müesses! erınden ve tıp ve t hl'k d t hdit ediltı b .. k' d 1 . e ı e en, e . 

ınul ıye en ıonra lctısat ve Tı - .1 d k .:ı· .... ille " . rası er en en.~ı ,... "' 
caret okulu gehr. lktısat okulu d d k R _.,. .,,... . . ar e er ·en ow .... 
m~uhtelif dcvırlerde muhtelff Ve - Tokyo hüklımetleriJıe dl 
kaletlue devredilmiş, en son ola.- açığa hücum ediyordtJ. i 
ralc da bu yıl M;ıarif Vekaletine daki karışık işler wtf" 
bağh bir milusue haline konul - uzadıya durarak yil111i 
muıtur. rika cumhuriyet hük~ 

Okulun maliye, konsolosluk, ve ma konferansı kararl 
muha,ebe ıubelcri mevcuttur. Me- ce müttehit bulundu 

1 zunlarımmn it hayatında büyük ne taraftan gelecek 0 

bir kabiliyet keıbettiklerini yapı- Amerika men!aatıeri~ 
lan teftişlerden öğreniyoruz. duğu takdirde bu 21 

Şimdin kad~r müe~sese 700 ile 
800 arasında mezun vermiştir. En 
son verdiği mezun sayısr 98 ol;ı -
r9,k kaydedilmittir, Yüksek tktı -
sat okulunun birinci sınıfında 541, 
ikinc~ sınıfında 168, ıcn smrfında 
44 talebe vırdJr. 

müşterek hareket . 
Ruzvelt beyan etrni§tJ. 

Bundan maada, ~re~ 
huriyetlerinin, dünYıll 
tale.rdaki karışıklıkllll" 
gane kalamıyaeağrnı .,~ 
nın "tarihi tekliflerifll 
rek dünya yüzündelcİ 

Okulun talebe .ayısı iUn ~eçtik kfınıetlerin iştiraki!" 
çe artrpaktadır . ., konferansı toplannıa. 

J,{ezunlar S6 ncı yıldönümü mü ferıın.stn silahlanma. 
nasebetiyle dün saat 17 de Tokat- hayet ve serbest ti.es ıt 
byan •illonlarında bir &iY vermiş· ni istediklerini de ılJ 
lerdir. Bay Ruzvelt, eski 

den ders alan miJletltf. 

it '·t·• .. o·· k'" c talara düşmemeleri 
e"' orun ı.ın U ayı fikrindedir En mö 

üniversite nektörU Bay Ce- Ruzveltin iİeri sürdilğ\i 
mil Bilael, liselerden pek iyi de- ya, İtalya ve Japorı>ış 
recede Üniverıdteye &'&len talo- ran da ~u cümledir: fl 
beye dtln akşam blr ı:ay vermiş- re, "dost hükftmetıere 

··t 
tir. emelleri besliyen uıu 

-~ Jetlerin hücumlarıp;!. 

S"t V y .... U 1 .., sükut edilmemelidir,,• u e ag cuz ugu ı rill 
Belediye iktıaat mUdUrlliğU Fransız gazet: e ~ 

ekmek meselesini hallettikten na göre, Ruzveltın b~< 
. . sonra Berlin Roma 

sonra slit, yai satı?ının da hıle- . . ' f. ıetl 
kı Amerıkan se ır 

siz :ve ucuz olmasrnı temin etme- d b 
1 

k di~l tar a u unara b-
ıe kar'r vermlştl. Bu hususta h'' 1:._1 dail 

ucum p cuuarın 
Ticaret Odaımdıı. tetkikler yn- t 

1 
. . . t rniştit· 

pılmaktadır. Oda Ye belediye e tme.erını .. ıs e .AJnerı~ 
ze esme gore, ~ 

~u işlerde elblrllilyle harc~et kınlaşan tehlikeyi tıı 
edece)derdir. Bu maddelerin ön b 1 1 dır 

aş amrş ar . "'O 
ce karrırk ve •ıhhate muzir ola- Roma, Berlin ve ·,ı. 
rak s~tılmalarının önllne ge~ile- ı açıktan açıgva ce~ 

ş ıııP 
cektir. dır. Yahudilerin tll 

--o- den dolayı BerlindCll 
1 

Şirketi Hayriye Ve Haliç ne çağırılan Ameri~~ 
Dun bir sabah l!'azetesl Şir· dönmemi!;ltir. !k~. }ltı# 

• ~ ' d k' . • muıı11 
keti Hayriye ve Halle idareleri- sın a 1 sıyası -'t~ 

· f D' v taru.ı-
nln Deniz banka. devri tein mü- mı§ ır.. ıg~ rik1l>1 
J:rnkerelere ba~lo.ndığınr yazmı~- zı:~e1:;1'1 dekt de vııtYl 1 

puskürme e c 
tır. V . gt d Alrrı:ıtı> 

Yaptığımız tatıklkata göre, bu a§dı~ bonk\ uan e0 
ğ d v'ld' tısa l oy o 

haber; do ru egı ır. d k t bıılnltı~1l 
e uvve dS.~ 

~ Amerikanın Ronııı f.ı t' 

.... • • ı:ıolini ile gö~ere1''d6ı 1~ı 
Sıhhı Muayepesını Yap· şı olan tecavuııer pir h.~ 
tırmayan 200 Esnafa olursa İtalyanın JdJ ıı._~ 

Ce~ıt. doğru gitmekte 0 :ıı1 1ll 
ıatmıştır. Bundan efl 

Kaymakamlar tarafından bü - odaki Amerika~ ı; es' 
tün nahiye mmtakalarına ve zabı- ~ükumetjne ırıurı !' 
taya yapılan bir tebliğde, bütün 5arkta JaponyıınJJl e 
esnafın daimi bir sıhht kontrol al - ~uz üstünlüğüne ).~ (. 
tında bulu,ndurulması, sık ıuk mu- metinin muvafa1'!J. 
ayene cüzdanlarının gözden geçi - bildirmiştir. uıt 
rilmeııi, her üç a.yda bir muayyen Bu kat'i nota . 
sıhht :muayeneıinl yaptırmamış o- kabinesinin istif!l.~ı' 
tanların, ceza zaptı kesiler~k .p~ra dığmı da yine !ı:oııD ~ 
cezasile cezalandırılması bıldırıl - yazmaktadır. J\.O s. 

• · · nuı:tı 4 mııtır. çekilerek Fıra ;ıı1' 
Son bir hafta zarfında muhtelif Japonyada. iş bfl JI . 

mıl.ltakalarda vaktinde &ıhht muaye Çin topraklarıncl~·t;I 
nesini yıptırrnayan ilci yüzden faz- şılaştıkları gilG1~t>B 

cı:ı 
la cınaf para ceza:sına çarptırıl - İngiltere ve .A.~stiııs 
mııtır. kararla Japan 1 ıı.ıd'~ 

-o-- fete şiddetle b!lş g6> 
Defterdar Ankaraya layı olduğunu cııı. l{e ~ 

Gitti mahfiller vard~~t' 
pa karrşıkiıkl3 

htanbul Defterdarı Şevket, vi· kat'i müdahıı.leY~~ ııi( 
laye~in ~~li itleri hakkın~a Mali:.e:Avrupada .Ya.kI~ııırıı1' 
Vekaletıyle temas etmek uzere dun var3<Yma dehl 
Ankaraya gitmiştir. liebillı.. 
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Görüp düşü:ıdükçı 
~-.:::_._,,. ... ~ r 

Recai zade 
ı(e~AFTA MUSAHABES~ 

f Fizii kabiliyet !er Irlanda 1Alr1.-ıanya 
l\I:uırif Vekaleti, Recııizn( 

l
:\ralımut Ekrem için bir gün sc 
ti. 31 J klncikı'inund11. ooebiynt 
mızın bu şnhsiyoti, günün nd 
mı olacnk. llayntı lııcelenece bi .. ~atta Yazan: Mttbat. N. T. 

bıJjt kad:u:affat olmak zor gösterilebilir; Toskanini bi~ ope
ra trupbile beraber Cenubi Ame
rikaya bir turne yapmaya çık -
mış "Rio de Janeyroda., Adya 
oyununa çıkmış, bütün biletler sa 
tılmış her şey hazır, akşam tam 
son anda orkestra ~efi tiyatro di. 
rektörile çatışmış, bavulunu al • 
mış gitmiş, hemen bir şef bulma
ya imkan yok. Direktör şaşkın 
bir halde her hangi bir teklif 
kabule hazır, çalgıcılar bir tek -
lif yapmışlar; Arthur Toskanini 
ismindeki solist opera parçaları. 
nt iyi çalıyor o dirije etsin demiş.. 
ler. Kabul edilmiş. 

kadar olay, yahut kolay 
göl1nect zor bir iştir. Hiç 
kası 0~n ve hiçte yüksek 
1t Çolc 

0 
ad:n zengin olan.. 

hsn g·· ldugu gibi yüksek 
a llıaıi~r~n ve kuvvetli bir 

lngiltereden Müstemlekelerini isteyecek 
aynlmak istiyor 

.... nıı'atı ı·e eserleri fü;tümle k 
ııuı;;ulacak. 

1 

Lon<lra, 16 (A.A.) ·::..:_ ;;ü: tr~ 
landanın muhtelif yerlerinde İn· 
gilterenin tamamiyle İrlandadan 
çekilmesini istiyen levhalar asıl-

sonkanunda Polonyada Bek ile <>Ö J .. ,. >iinyanrn her medeni m""n 
ruşeceği zaman Pobnyanm müs- "' 

1 
lckctin<.le hü,riikler, anılır. ı• 

tem eke istiyeceğinin şüphesiz ol· . 1 . J 

d 
- ant'-, ıır yandan höyle b"' .. 

ugunu yazmakta ve bu taleplerin 1 . • • . . • • uyu 
şubatta Kont Ciyano Varşovaya c:ınr_ sımnl ı l etıştırmiş olmakta 

llııca1c Ulunanlardan ha _ 
lller d kut layemut kaza
haYatt eksik değildir. Şu 

lled.ir'> a nıuvaffak olmanın 
• sil dı~ . 

mıştır. 

Bu levhalarda ezcümle deni -
yor ki: Ingiltereden istediğimiz 
1rlandadan bütün askerlerini ve 
memurlarını çekmesidir. İrlanda 
ile İngiltere arasında dostluğun 
ve sulhün yegane şartı budur. 
Bütün İrlanda milleti Ingilizleri 
dzşarr atmak ve kuvvetle irlan· 
da birliğini temin eylemek hu -
susunda bize yardım etsin. 

Londra, 16 (A.A.) - Deyli He
rald gazetesinin bildirdiğine göre, 
Hitlerin fevkalade murahhası yüz 
başı Fritz Viedemann, gelecek haf 
ta içinde Londraya gidecektir. Mu
maileyh, Ingiltere hükumetile te -
masa geçerek Alman müstemleke· 
terinin iadesini görüşecektir. Yüz
başı Viedemann, Hitlere Alman -
yanın şarki Avrupada yapması 

muhtemel yeni bir talebine karşı 
İngilterenin hissiyatını bildiren 
bir rapor da gönderecektir. 

ld
·w· o~an gururuınuzu oksar· lı" 

ge ıgı zaman tetkik edileceğini ila . 1 · • ' 
1 

ve eylemektedir. l.nm an <.la _omın benzerlerin 
·Netice olarak Deyli Herald Po- lllOl n.çncak ımrcnnıclel'i. besle 

1 
' <'r ıki bakımdan da t ·d 

onyamn Almanya tarafından ken- s .1 . 
8

l a 
d

. . ., el erdır. 
ısın · yapılan teklifleri kabul et-

]<ıı.t ~bir ad 
il~ b· bakkaı a,?1. vardır: 

· ır tU çıragı ımiş · Kon 
oille açık c7.ar bunu orad; gör. 

tiğ" ıi, fakat Almanyamn tazyikrna 
rağmen 'komintern aleyhindeki 
pakta iltihak etmek istemediğini 

Ekrem, tlalgasız yaratılışı, . 
bar ağırbıışlılığı altmda, bf 
yay gilıi gergin, bir zenbere 
gibi ntılga11 bir rulı taşıdı. Ab 
dülhamft den•inin en korkun 
günlerinde, zorbaların kam 
\'O zin<lan saltanatı hüküm sür: 
düğü karaıılık bir çn.ğda yılm 

"" · &"oz bul IJ ış, li ınuş !stanbula 
· e . elerd:vYar hanında tica.. 

lçiı..:ı Çalışan bu çocuk .k. 
-.ıe .kırk . . ı ı 
?ll:n1 . ellı bın lira pa. 

·~. §, hıç ok 
gı hald uyup yazma 
Bitnd· e Anıerikaya kadar 

~,,., ;..?raaa büyük bir tüc 
·ı.. ..,, .c:ıınd · 

11;a ord ıstanı dolaşıyor, 
l'lllll§; ~una ~üteahhitlik 

l§te sızc canlı bir 

,liYerek 
01iiy0ruz ~tıracak olur ~ 
lıııa:ı. 

1 
.... kı hayatta muvaf 

ıı; ,.ın ·· 
alt~ uç eleman lazım-

iıı. ha·/' kabiliyet. şans. Ka 
. lııs attaki rolü çok bü -

Çalı~" karakteriledir ki 
~er v~gı .adamlara itimat 
karş11 Yine_ karakterilc _ 

ın ~agı rekabet ve 
~1-. .• 1:1-kavenıet etm · · b" "\Utı k esıru ı 

lbeka .abiliyet karakte • 

t nızınasıdır T.? b·1· 8a.h . .n..a ı ı -
~erru as.~da kendini gös-

at uzerinde .. .. 
\>e h yurume. 

~et aln-·er Vaziyete göre e. 
llıel-'va ' Yapılan işten iste. 
Olar~ koparır. Üçüncü 

' ~ll'laff kabul ettiğimiz 
~llı t. akıyetin en mü _ 
~~ bir!Slcil. erler: hic bek
l'lf, ~ talıhsizlik sağlam 

~kıp gö~~k kabiliyetli bir 
() Ve ic· urebilir. Hayatta 
~adı'" .ınde bulunulan şe. 

gı roı çok b .. ··kı·· 
~ uyu ur. 

0laraıt ~ var ki bir talih 
ha.Yatta 1;et yapıp zengin 
3 değil ~nıamcn muvaf. 
~İl"es· dırler. Bunlar yi. 
b.. ı ola k llıı-ı ra bu serveti 

ltı. er· k . 
u·eıeti i.. endılerini kur. 
. 1~etıertn Yine karakter 
~lldedirl ne dayanmak mec 
·11ııı"" er. Bir ı· b ~· -.ıda ifl. ma ı uh-
b· ıleti f as eden bir ban. 
il' "' ntınaya t t l et "l'?tlae· u u up 

8ahibt ~r karakter ve 
~~ ll.~es· 1.sc hiç te fütur 
· lllasın~· _kaybetmeden 
, lba ılır 
ti Zan· · 
~detı ı~anın hiç ümit 

. 8ta. crı do - b" . ~ Qn b . gura ılır. 

. . etçiler· eşınci Luinin s~ 
ti~de ka ınden bir kızın gü 
~~l b· Zanmış olduğu ·· 
aı... ır misaldit: no· mut_ 
c -~ıı. b· ızme -

l' .. htriıe ~ti ~aray sekreter .. aı .,evı · · -""' Otı.d şırnıış bir ·· 
··1!11 a buı ' gun 

Toskanini kendisinden çok bü. 
yük uydurma bir frakla ortaya 
fırlamış; bütün çalgıcılara bir 
gayret gelmiş. :ldeta elektriklen. 
miş gibi öyle bir parça çalmışlar 
ki halk o güne kadar bu derece 
canlı ve ahenkli bir Ayda dinle-
memiş. 

İşte o günden sonra Toskanini, 

Başvekilimizin 
Galatasaray mensuplarına 

iltifa ti arı 
Toskanini olmuş. 

M t N T Ankara, 16 (A.A.) - Ankara 
i at . • 

Galatasaray klübünün kongresi .. 
B M M I • • münasebetile kongre başkanı, B. 

• , eC iSi Sadi Batu Başvekil Celal Bayara • 

1 t 
aşağıdaki telgrafı çekmiştir; 

top an iSi Sayın Celal Bayar 
Ba§'Vekil 

Yeni Antalya ve Siirt -·- . Anmra 
mebusla d içtiler Yıllık kongre halınde toplan . 

rı an nuş olan Ankara Galatasaray 

Ankara, 16 (A.A.) _ Büyük spor klübü azaları, spor hayatı -
Millet Meclisi bugün Faik öztra- mızın rasyonel esaslar üzerinde 
km riyasetinde toplanmıştır. Cel- tanzim ve inkişaf ettirilmesi hu -
senin açılmasını müteakip Antalya susunda Cumhuriyet hükumetin -
mebusluğuna seçilen Cezmi Erçin, ce alınmış ve muvaffakıyetle tat. 
Elazığ mebusluğuna seçilen Fethi bik edilmekte bulunmuş olan isa. 
Altay, Siirt mebusluğuna seçilen betli .tedbirlerden do:ayı ş_ü~ran 
Naki Ekmeni'in mazbataları tas _ ve nunnet duygularıyle bırlıktc 
vip edilmiş Fethi Altay ile Naki en derin saygı ve sevgilerini su-

Ekmen and içmişlerdir. narlar. 
Kon.grc rem 

Sadi Batu 
Başvekil, aşağıdaki telgrafla 

cevap vermiştir: 

Bu gazete, Von Ribbentrop, 26 kaydetmektedir. 

Romanya Hariciye Naztrı 
Tuna havzası hakkında mühim 

beyanatta bulundu 

dan çnh~tı. 

Mülkiyede, Gnlatasa.rayd 
kendisine Terilen kürsülere y 
nlliğin bayraklnrııu dikti. 

Bükreş, 16 (A.A.) - Hariciye 1 Tuna nehri yalnız Romanya ve .. . . 
Nazm Gafenko, milli birlik parti· Yugoslavya gibi biribirlcrine bağlı Talımi e<lcbıynt", estetik Jn 
sinin Galahide yaptığı bir toplan- memleketler arasında aynı ekon-:> _ kıldbımızm nna.ynsasıdır. O z 
tıda büyük bir nutuk söylemiş ve mik menfaatlerle bağlı olan diğer man~ kndar bedi ,.e beyan, 
harici vaziyete de temas ederek komşu devletleri arasında da bir <leı.ldınl Teftaznni'nin ''l\lutn.v 
Tunanın, Romanyanın harici ve rabıta teşkil eylemektedir. ~·el'' <lo c;fzclif,'i. sınırlarla kap 

ta bil muvasala hatlarındaki ehem - Romanya hariciye nazın, ekal - ıdl. 
miyetini tebarüz ettirerek bu mem liyetler meselesi hakkında, bütün Ccy<lot I>nşa 
leketin Tuna havzasının şarkta bir ekalliyetlerin Alman ekalliyeti gibi Osmnniycsindo 
mümessili olduğunu beyan eyle - milli birliğe iltihak edecekleri ve nyrılamnnıı';'tI, Yalnız "Mcba 
miş ve enternasyonal Tuna komis· beraber yaşadıkları yüz.de seksen nilin':'n" sahibi Süleyman Paş 
yonundaki büyük devletler arasın- Romen ekseriyetinin sulh emelleri dn. oldukça geniş bir J\Cni anla.
da yakında Romanyanın itimat ve ne karşı dostça bir anlayış göste - yış sezilir. 

muhabbet hislerile bağlı bulundu- recekleri ümidinde bulunmuş ve Ekrcnıin :;;aidl~i, üstntlığ 
ğu diğer bir büyük devletin, Al - sözlerini şöyle bitirmiştir : bence hoı> bu este.tik inkılapçı 
manyanrn da yer alacağı ümidini "Herkes, disipline istinat eden sındn.n sonra gelir, 
izhar eylemiş ve demiştir ki: hasmane anlaşma zaruretini idrak 

Polonyadan gelen ve Baltık de· eylemelidir. Çünkü vaziyetleri de· 
nizini Karadenize bağlıyan büyük viren harpler değişiklikler değil 
yol Tuna üzerinde birleşmekte.dir. münhasıran tahribat yapar. 

Şamda nümayiş ı Affı istenen vergi 
T enkilde Üç Arap r .. akayala" rl 

Öldürüldü U 

''Tı~luliri cihan", "Zemzeme" 
muknd<lemcleri onun nasıl gör· 
<lii~ünü, nasıl dfü;ıiindüğünü or
tn.ya koymuştur. 

Ruznamedc bulunan maddeler • 
den adli evrakın posta, telgraf ve 
telefon idaresi vasıtasiyle tebliğine 
ait kanun layihasiyle Türkiye - Ho 
landa ve Türkiye - Yugoslavya ti· 
caret muahedelerine merbut pro -
tokollarda yapılan tadillerin tas • 

B . Sadi Batu 
Ga'latasaray Klübii kongre reisi Bcrut, l6 (A.A.) - Şamdan 

Y eni§ehir _ Ankara D. N. B. ajansına bildiriliyor: 

Ankara, 16 (Telefonla) - 1935 
mali yılı sonuna kadar olan arazi 

Şiirde, şekil<lcn bambaşk:ı, 

bir iç ~arlı~,.. yn~adığmı h emen 
hemen ilk :sezen değilse bllo, 
bunu ilk söyleyen, kanunlarnıı 

kuı·nn odur, denilse yaıılıf ol
ınaz. 

Dünya.da gerçek hiç bir kıy
meti, 1ı.lç bir kun:et yok edeme
miştir. İdrak se\iyesi yüksel
dikçe, insanlar onlara kanışur 
vo bn:;;lnrmda taşırlar . 

vibine mütedair kanun layihaları Galatasaray klübü kongresinin 
ikinci müzakereleri yapılarak ka - hakkımda gösterdiği hislere te -
bul edilmiştir. şekkür eder kıymetli çalışmala -

Büyük Millet Meclisi müteakip rmızda h ükumetin müzaheretinin 
içtimamt çarşamba günü aktede - eksik olm.ıyacağmı bildirir, başa. 
cektir. n lar dilerim. 

Celal Bayar -o---

Çocuk esirgeme kuru
munun faaliyeti Muamele vergisinden 

muaf esnaj Ankara, 16 (A.A.) - 1-1-1939 
dan 15 nci günü akşamına kadar Ankara, 16 (Telefonla) - Mün· 
Çocuk Esirgeme Kurum merke • hasıran el tezgahlarında dokunan 
zinde 3138 çocuğa bakılmıştır. yünlü ve pamuklu kumaşları ütü-

Dün sabah binlerce talebe nü. 
mayişler tertip etmişlerdir. Bü _ 

tün dükkanlar kapalıdır. Sokak
lar polisin işgali altındadır. 

Kudüs, 16 (A.A.) - Dün gene 
birçok hadiseler vukua gelmiştir. 
Bir tenkil hareketi esnasında üç 

Arap öldürülmüştür. Suriye h~ 
dudu civarında bir Yahudi polis 
memuru asiler tarafından katle. 
dilmiştir. 

İstatistik Umum 
Müdürlüğü 

vergi bakayasımn munzam kesir 
ve cezalarile birlikte affına dair ka-

nun layihası Meclise geldi. Bu la
yihadaki esasla~a göre 1340 mali 

yılı başından 1935 mali yzlt sonu
na kadarki senelere ait olarak ta · 

hakkuk ettirilmiş ve bu yeni 'kanu
nun meriyeti tarihine kadar tahsil 

edilmemiş olan arazi vergisi baka
yasının munzam kesirleri ve ceza-

larile birlikte kayıtlan terkin olu
nacaktır. Bu kanun meriyete gir -

dikten sonra mezkur senelere ait 
olmak üzere yeniden arazi vergisi 
tahakkuk ettirilmiyecektir . 

Rccnizndo1nin bir tek satın 

da. olnınsaycJ,r, bu ya.tana. \"Crdiğl 

canlı cscı•ler, onu gene alk.ışlaı-
Ja nnmamıııtt yetecekti. 

0E<.lcbiyntı Ct..~lido" l'O "Ede.ı 
biyntı Ccdiüeci" lcr onun yarat
tığı ku<lretlcrdir, 

Ulr 'akitler üstada: 
(J)cği l murnfıkı n.clab ""'nn.ğ

ınei sehcr'in. 

Bunlardan 3 50 çocuk muayene leyip katlıyan müesseselerle kürk 
ve tedavi, 300 yavrunun dişleri ve ve .derileri sepiçi ve boyacıların da Ankara, 16 (A.A.) - Bay Ce. 
1034 çocuk sıcak banyodan istifa- muamele vergisi muafiyetinden is- lal Aybarm Ziraat Vekaleti müs. 
de, 1440 süt yavrusuna süt dam· tifadelerini teminen temmuz 1939 teşarlığma tayini dolayısile açık 
Jasından 950 kilo süt verilerek bes tarihinden muteber olmak üzere bulunan istatistik umum müdür
lenmiş ve 195 lira 24 kuruş para muamele vergisinden muafiyet lis· lüğüne, umum müdür muavini 
yardımı, Keçiörendeki Ana Kuca· tesine ithalleri Heyeti Vekilece ka Sabit Aykut vekaleten tayin o. 

Vergi mikdarını anlamak için 
müracaat eden emlak sahipleriyle 

yeniden inşa olunmak veya krymet 
arttmlmak veya eksiltmek sureti

le vukuat görmüş dan bina ve a -
razi için bir defaya mahsus olmak 

~e<llr bu ''Z<'mzemc" znptet 
clehnnın cy bülbiil!) 

I>iyeıılcrin, bugün hcP,si u· 
nııtııldnlnr. ' 

O, ".M n \ afıkı :ıdnb" yaznıa<lı· 
ğı itin yıışnyor. Zftfer, yaşnynn 
gerçeği göt•enlorin pnpclır. 

~i\lt ltucakı u.~mll§la.r; bi. ğına anaları lohusa iken ölen dört rarlaşmıştır. lunmuştur. 
yavru alınarak sağlıklarına varıl- ---------------------------

üzere sahiplerine tebliğ olunan tez llıll{){I StiJIA GEZG1N' 
kerelere mukabil alınmakta olan -------------

ll}{ ~Si i§it~~Irkcn ansızın 
lıı,~l§, kız ışler, sekreter 
ltt- at-kasına d~ oradaki bir _m_ı.:_ş_tı_r. ________ -::--

iba aıttı. gızlenmiş Ge S R d l'etın~aiyetinden ü.c; k.. ovyet usya a 
_.Günlerin peşinden:_, __ 

...... lllllllllldll Umı111111UMJlllllHlllWllllllH llUllUIUll......,_tlll/lnlllITTJltınııııuıumıııvııı 
tezkere bedelleri de vilayet hususi 
idaresine devredilecektir. Mal san-

San 'atkar Naşit Hasta 
Kıymetli sanatkar Naşit, olduk

ça m~him bir hastalık geçirmiştir. 
1:~nsıyonu yirmi ikiye çıkmış, bu 
yuzden bir göz daman çatlamıştır. 
Bu damar Jtltlaması sevimli artis
tin sol gözünde bir anza yapmış -
tır. Bu göz, görme hassasını ol • 
dukça kaybetmiştir. 

1lt ış, b 1-

~~? ~l>atnış \•eu;lar sa~nnun inzibatsız is. çiler şiddetle 
aya ~ltıda k .. er denin he-

ı-~llda h<ı§larn ()Şeye oturup cezalandırılacak 
~~tir ti~ş~a_r· kızcağız Moskova, 16 (A.A.) - Sov -

l' 11\t.i!{ §inci I 1.triyormuş, yetlcr Birliği müddeiumumisi B. 
.. ~tıı.uastin ler~~~ye ~apıla. Vinçinski, son inzibat kara rna -

t.tuıı, b~ ve Plün katı uzcrin. mesine muhalif hareketlerinden 
ıtlt\i~ ~ları du urmuşlar. dolayı bir çok müessese. teşkilat 
~lat Yine tit Ymuş: nyni ve atölye şeflerini mahkemeye 
~aya~ış. 1Rt reye titreye vermiştir. Son günlerde ba~ ~ef. 
a~<ia. qtıı ku~t: ~uw tesadüf lerin yazifelerine geç gelen ışçıle. 
\>e ~ erı. Yİiksekr ıgı için kı re vol vermekten imtina et tikle. 
~k ;et Sahib_nıcvki ve · rinden şikayet edilmekte idi. Bu 
lti h ksek k ı olmuş. şefler işçilerle aralarırun bozu! -
"e ~tılar k .. ahiliyetler de masmı istemediklerini. işçilerı · 

i 
Köylü zekası 

Türk köylüsünü yakından tetkik etmemiş olanlar onu ah
mak, avanak zannederler; bilakis köylüler çok zeki, çok becerikli 
insanlardır. Onları ahmak ve avanak zannedenler kendi kendile
rini aldatmış olurlar ve bu aldatmanın cezasını görürler. 

Tarlasına altr yüz şinik buğday tohumu ekerek hasat za -
mamnda yedi bin şinik mahsul alan köylü bunu bilmiyen, ya· 
pamryan, fakat arz ile güneş arasmdaki mesafeyi bilhisap ölçen 
astr.cnomdan daha az zeki, daha cahil midir? Bu 'köylünün tcc· 
rübe ile el.de ettiği bilgi o alimin kitaplarından edindiği malı1 -
mattan az faydah mıdır? Gözlerini yılclızlara çevirerek büyük ha· 
kikati göklerde arayan ilim ve fen erbabına nisbetle hayat·nı ka-
zanmak için tarlasını eken ve biçen köylü kuvvei halikay 

daha yakın bir meslek sahibi değil midir? 

Hasan Kumçayı 

drklannda mevcut olan tezkereler 
parasız olarak hususi idarelere dev 

rolunacaktır. Vilayet hususi idare
sinin maliyeye vermiye mecbur 

oldukları tahrir masrafı alınmıya
caktır. Sarfedilmiş ve tahrir neti
celerinin her vilayette tatbik mev· 
kiine konulmasına kadar sarfedile
cek olan mebaliğ umumi bütçeye 
konulacak tahsisatla mahsub olu -
nacaktır. 

-<>---

Köylere muntazam posta 

Profesör Akil Muhtar Salih 
Sait, Dr. Muzaffer artisti; tedavi
sile meşgul olmaktadırlar. Değerli 
sanatkar bundan bir müddet evvel 
bir kriz geçirmiştir. O gece salın~ 
ye çıkamadığı için çok üzülmüş, 

dalgın halde mütemadiyen oynıya
cağı piyesi sayıklamıştır. 

-~~a1t b~di!cr~~~c .. bucakta nin esasen kafi olmadığr gibi se. 
~~il-. M_1?' fırsa; g'ostermck bcpler ileri sürmekte idiler. Ka.. 
lll.i bh:~lıll!' " 

1 
zuhuruna rarname ise inzibatsız amele hak-

"'ıa ,.a gı 1 .k. . 
bir rn· cı artist kında cezaların derhal tatbı ını,·..,.-------··----------------.....: 

ısaı olarak emretmektedir. 

Ankara, 16 (Telefonla) - Köy
lere gidecek mektup ve gazetelerin 
bir intizam altına alınması maksa
dile posta idareli Yiliyetlere bir 
tamim yapmış, alınacak tedbirl~ri 
izah etmiştir. 

Bu kıymetli sanatkara "geçmiş 
ols~n. derken, bir an evvel iyileş _ 
meaını ve çok sevdiği ıcyircilerinin 
önünue kendisini göstermesini di
leriz. 



S~1ılarm bbpektiflerlnc poz vererek para alan çocııklar 

Kadın işçiler: 

Kadmlarm tehlikeli işlerde 
çallşması meselesi 

Yazan: Samet Ağaojlu 
İKlleri m"1eki tehlikelere karşı 5)91\tclyelere yiyecek ve içki so-

himaye etmek ve bu maksatla ted- kulmasının yasa'k edilmesi, 
birler almak karışık ve müşkül bir Beynelmilel iş konferansı 1921 
iıtir~ Mesleki tehli1celer pek müte- Cenevre içtimaında 18 yaşından a
nnvi olduğu gibi yeni icatlar, ke- şağı çocukların ve her yaşta'lri ka -
§ifler ve istihsal usulleri de müte- dınların civa ve kurşun kullanan 
madi bir .deiit halindedir. Mesleki boyacılık işlerinde çall§tmlmasım 
tehlikeler kadını, erkek ve çocuk yasak eden bir mukavele kabul et
her lmım iJÇiyi tehdit etme'ktedir. ti. 
Bmıun içindir ki sırf kadmlara Yine kooferansın 1929 ve 1930 
mahıua ayn tedbirler alan beynel- içtimalarında kabul edilen bir mu· 
milel mukavele ve kanunlar azdır. kavele ile mecburi çalışmaya ait 

1919 Vqington konferansı ka • kanunlarda bu nevi çalıJmadan ka· 
dm ve çocukların kur§unla zehir- dmlann istisna edilmesi esası va
lenmesine 'karşı alınacak himaye zedildi. Muhtelif memleketlerin ka 
tedbirleri etrafında uzun münaka· nunlarma gelince, bunların biribi • 
plardan sonra bir tavsiyeye var - rinden farklı prensipleri ıöyle hu-
dr. lisa edilebilir: 

Konferans bu tavsiyesinde aşa
ğıdaki itlerde kadın ve çocukların 
çalrştmlmasının yasak edilmesini 
aza devletlerden istedi. 

1) Kurıun ve çinko madenlerin-
de f ınn İ§leri, 

2) Kurıun istimzaç ve imalatı, 
3) Çink~ izabcai itleri; 
4) Yüzde 10 dan fazla kurşun 

ihtiva eden halitalar imalatı; 
~) Civa ve 'kUkürt, krom işleri; 
6) Elektrik akimülatörü imalati 

ve temizlenmesi itleri ; 
7) Bu iıterin yapıldığı iş yerle

rinin yıkanması; 
Konferans bunlardan başka kur· 

ıun tozu kullanılan sanayide kadın 
ve çocu'k çalııtınldrğı takdirde aşa
ğıdaki tedbirlerin alınmasını isti • 
yor: 

l) Buhar ve tozları meydana 
ıeldikleri anda dağıtacak hava ter
tibatı, 

2) Atelyclerin ~e iletlerin te
mizliği, 

3) Her nevi zehirlenmelerin der 
hal bükUmete haber verilmesi, 

4) Yukarıda yazılı itlerle meı· 
ıul olanlırm deri muayenesi, 

a) Kanunlar bazı işlerde c;alış· 

mayı '.kadınlara mutlak olarak ya • 
sak etmektedir. 

b) Bazı işler için ise hususi şart 
far vazetmişlerdir. Kadınların mut 
lak olarak çahıması yasak edilen 
işler hareket halinde makinelerin 
yıkanması ve ya~lanması, patlayıcı 
maddeler imalltı, elektrik telleri 
ile meşgul olmak gibi işlerde ka • 
d nlara yasak edilmiştir. 

Kanunların umumi) etle kabul 
ettikleri gayrisıhhi işler şunlardır: 

Kurşun, civa, fosfor ve araen:k 
krom, klor, hamızı 'kibrit, hamızı 
azot, alkol ve benzin sanayii ve 
nakliyatı. 

Kanunlar kadınların çalıştırılma 
sının yasak edildiği işlerin tayin ve 
tesbitini ekser:yetle idari makam
lara bırakmıılardır. 

Fransa.da, Danimar'kada, Alman 
yada, Romanyada, Macariıtanda 

vaziyet böyledir. Bununla beraber 
bu işleri doğrudan dc-ğruya kanun 
lar da vardır: Arjantin ve Eston
ya kanunları gibi. 

Kanunumuza gelince 58 nci mad 
de ağır ve tehlikeli işlerin neler • 

lsf anbul Reporiaııarı: • -- - _, -- -Kanun dllenmeyl menedlnce 

Yeni bir dolandırma 
usulü çıktı 

Kanun dilenciliği menetmiştir. 

Fa'lcat Istanbulda dilencilik sağlam 
el ve vücutlarda eskisinden kat 
kat fazla artmı! bulunuyor. Hatti, 
es'ki dilencileri aratacak hale bile 
gelmiJtir. 

Yanınızda genç bir kadınla, me
sela hemşirenizle gidirorsunuz. 
Ostü blJI yırtrk, gözlerinde sahte 
bi::- htizün parlayan sırnaşık çocuk
lar ayaklannıza dclaşır, durmadan 
söylerler: 

- Allah sevgilinizi bağl'}lasın .. 
- Allah sizi ayırmasın .. 

Eğer önünüze çıkan siyah çar
şaflı gözleri fml fırıl dönen genç 
bir 'kadınsa o da aynı ıeyleri söy • 
ler: 

- Güzel kumrularım, Allah si· 
ze ... 

Bunların en sırnaşıkları beş ile 
on yaşında olanlard r. Peşinizden 
koşar. Mütemadiyen söyler, ku· 
ruşu koparma.dan dönmezler. On· 
lara her yerde rastlarsınız. Bazı 

yerlerde toplu gezerler. Biri peşi -
nizi bırakır, öbürü gelir. 

*** 
Bir lokantada yemek yiyorsu -

nuz. Gene bunlardan biri, elinde 
kirli bir kutwtun içinde §eklini 
kaybetmi§ e.zik birkaç karamelayı 
önünüze uzatır: 

- Ağabey, bir tane al.. Annem 
basta .. Çorba paraaı yok. 

den ibaret bulunduğunun ve ka -
dınlarla 18 yaıına kadar olan ço -
cukların çahıtınlması caiz olmı -
yan ağır ve tehlikeli işlerin hangi· 
leri oldutunun tayinini bir nizam
nameye btrakm11t!r. 

Bu nizamname henüz çıkmamış
tır. Ancak bu niz9mnamenin ihzar 
ve tatbik mevkiine vazından son:-a 
memleketimizde ağır ve tehlikeli 
ve gayrisıhhi sayılan işler üzeri:ı· 
de tir mütalaa yürütüleb:lir. Bu -
nunla beraber umumi hıfzıssıhha 

kanunu mucibince muhtel;{ it yer
lerinin sıhhate "ararları bakımın· 
dan ü; sınıf üzerine bir taksim ya· 
pılmııtır ve her s·nıfa dahil birçok 
işler vardır. Yalnız bu tasnif o iş· 
lcrde çalışanların himayesi esasına 
değil, o işlerin civarında oturanla· 
rın himayesi esasına müstenittir. 
Bu itibarla İJ 'kanununun 58 nci 
maddesinde mevzubahs ed:len ni
zamnameden büsbütün başka bir 
mahiyeti haiz.dir. 

Samet AGAOGLU 

Tramvay durağında, vapur is -
kelesinde: 

- Buralann yabancısıyım, be • 
yağabey, bana bir tramvay parası .. 
Allah rızası için.. 

*** 
Geçen gün Kadıköy iskeletinin 

beldeme salonunda bunlardan biri 
u.ıun bir nutuk ttrdi. Bir kolu ımı 

zifeıini yapamıyacak hale &elmiş 
tir. Burada yazif e vatandaşa düş 
mektedir. Bunlardan castl&clıgıru 

tevkif ettirmek yükünü omu.zları • 
nuza alırsak, lstaııbulu. polis te • 

se'ülden biz de ıene pcli&in yardi 
mile yeni u.ul dolandırmadan 'kur
tannış oluruz.. 

*** 
sıkı sarılmııtı. Bir de dün Beyazrt meyd2n nda 

- Han·mlar. bayanlar.. şahit olduğum çirkin bir hadiseye 
Diye söze ba~ladı.' Şöyle devam i§aret etmek isterim. Burada sürü 

etti: • halinde dola~an sekiz on mahalle 
- Kclumu harpte yaralamııtım. çocuğu seyyahların etraflarını sar· 

Vstüste sefaletlere düçar oldum. dılar. lstaolıuldan garip hatıralar 
Şimdi yaram debl"e:2tİ. Tedavi o- götürmüı olmak hevcsile olacak 
lamadım. Sivastan buraya geldim. seyyahlar bu çocuklara poz aldı

Bir hastaneye. yatacağım. Aç kal - rarak resimlerini çektiler. Ellerine 
dım. Vicdanınıza elinizi koyup ba· de birer kuru§ uluıtırdılar. 

na merhamet ediniz.. Çocukların bu hale çok alışkın 
Çok güz.el ve selis bic türkçe ile cldukları parayı alışlarından belli 

derdini anlatan prlatan n, her idi. 

kadın elinden aldığı paralar avucu- İstanbul için fena propaaandaya 
nu taıırdı; 'koynuna doldurarak vesile o':ıbileeek bu halin de önü 
kapıdan süratle uzaklaıtı. 

*** 
Tarunmıı kimselerin evlerine 

müracaat ederek dilene~er de son 
günlerde çoğalmı~. 

Bir arkadaıın başına gelen şu 
vaka da bunlardan biri : 

Sabahın çok erken saatin.de 'köp· 
rü üstünde fevkalade temiz giyin
miş, hatta bilefinde altın bilezik 
!eri §aklatan genç ve ıüzel bir kız: 

- Beyefendi, demi§, Ni§antaşı 
ne taraftadır? 

Arkadat tarif etmiJ. Kı.ı: 
- Ah ben oraya nasıl gidece • 

ceğim. Tren.den ç.'ktım. Paraını 

vapurda çaldırdım. Avukat Yusuf 
Bey varmış crada. 

Arkadaş çıkarıp iki lira vermiş. 
Kız adresini sormuf. Akşam üstü 
iade edeceğini. teıekkürlerile bildir 
miş. 

Sonunu saf ar'kadqım fCiylc bi
tirdi: 

- Doğrusu bu eüzel kızın ziya
retime geleceğinden de sevinme • 
dim değil, hatta be§ lira vereme -
.eliğim için utanır gibi o1dum. 

O gün saat sekize kadar hele -
canla, gözlerim yolda bekledim. 
Kazancım da bu tatlı helecan ol • 
du. Çünkü aynı kızı üç gün sonra 
neşeli kahkahalar ve züppe genç
lerle beraber gördüm. 

*** 
Bu misaller pek çoktur. En fe -

nası bu dilenmeden ziyade dolan· 
dırmayı andıran hadisede poliı va-

nü almak, polisin vazifesidir. 

Niyazi Ahmet 

Evliya Çelebi Hakkında ı 
Konferana 

l''aUh Halknvindcn: 

E\·lmizde 18 Sonklnun 193!ı 
çarşamba gUnn saat 20.30 da 

mualllm \e muharrir Reşat Ek

rem Koçu tarafından (Evliya 
Çelebi, hayatı ve eacrl) konulu 

blr konleraos \•erilecektlr. Bu 
konferansa bUtUn 1urtdaşlar1 

çağırırız. 

/ilf 1111!11/ 
1 

- Her :ııaman alırdınız, yine 
spor gazete8' '8tiyor3UtıUZ, değU 
mi lxıyım1 

- Ha']l'r, bugüM bir ev iti mec. 
matMı -istiyorum. 

Nihayet adamcağız delikanhnın ko
luna girerek dışarıya çıktılar. 

yüzünun manzarasını ölünceye kadar 
unutamıyaca~ım. 

A' I '' 
3 a)lılc 

t) O\lık 

l l lllık 

JJ mılc/;tl 
ıri ıı/6 

9.ı 

Tarı leden 
iı;ın ıı3d;ı otuz kuruş 

l'o!\la bırlıg ne- ıtırrrı 1:. 
uda lrlnıış !~şer kll 
mcdılır. 

Abo ıc kal trnı b l 
lup ve lel,1Jrar t rı et 
p:ır:ı ıııuı pu 1 Hl a 

l ullanıa ucrctını ıd • 
zcrı ne alır. 

Tıı.rlduenın her posta 
l H\ iT a ubont ,,o; 
Adres de~iştırırre 

25 kuruştur• 

ır.M·: rcnı::'f 
Tıc:ıret i!Anlırınıt 

sahrı sondan ltıbartd' 
raıarınd:ı 49: tÇ saf 
ı..uru ; dordüııcü 
ıkıncı 'te uç.unçude 21 

4; başlık ) anı ı.esııı 
dır. 

Bir dera 30, ıkı 
defosı 65, dort d~t 
defa ı 100 kuı uştur. 
ilAn ''t'renlcrin hır 
udır. Dört satırı~ 
faılı satırları be~ k 
sap edıJır. 

lll:mtt 
küçuk ilı.in

indirılir. 

Vakıl hem 
)a kendı ıdaıe )erııı 
kara <:addesınde , 
altında KE~I \LED 
lllm Uüı "su elıylc 
eder. ( 8uronıuı lele/ 

azlık okuJlarını te 
başlamıştır. Tefti 
bina vaziyetleri, d 
tedris işleri gözdeJJ 
tedir. 

Dün llk olarak 
kr: llsesi Rober J\'.O 
22 ve Beyoğlu 12 
gezilmiştir. Tefti 
edilecek Ur. 

Lise F. 
imtihanına 

"'ektir. 

Karamazof Kardeşler -7-
Aliyop heyecanla: 

- Si.zi temin ederim, ki istediğinu 

tekilde, istediğiniz yerde ve dilediğ;nu 
gartlarla Dmitri size tarziye verecek ... 
Ben ona bunu kabul ett"receğim. ! '·. 
si takdirJe o benim kardetim de&ı1-

dir. 

dayanacak dalı yok. Bu ~ 
ııl kuvvetli ağabeyini•in 
fini kabul edebilirdim? 

Aliyop, 1(;zleri ateı1er l 

- Gelip ayaklarınua Yazan: Dostoyavski 

-
Aliyo§I: 
- Ne doğru, ne güzel 1 
Dedi. Bu sırada pencere önünde du

ran genç kız, hırçın yüzünü bir kat c;ir 
kinleıtiren bir utanmazlıkla buruştur· 
du ve hırçın h rçın baba~ına çıkı§tı: 

- Sen de, her önüne çı'kan budala· 
ya bizi maskara edersin. 

Yüı:baıı gözlerindeki sevgi sönme· 
den imir bir sesle : 

- Dur bele Varvara, bırak da sözü
mil bitireyim. 

İhtarını savurdu ve sonra Aliyoşaya 
dönerek: • 

-Onun huyu bu iıte ! 
Dedi. Sonra kansına seslenerek: 
- İren, hadi mümkün olduğu kadar 

tüzelle! te seni Aleksi Karamazofa 
akdim edeyim. 

Zavalh 'kadın yürüyemiyordu. Bir ı· 
rak butalıima uğramıJtı. Kendisi ku· 
~ gıdığı çıkmıftJ. Değnek gibi in· 
:e bacaktan kova kadar şiş bir çift aya. 
b kaldıramıyordu. 

- Vaktiyle dalyanlar gibi idim. A-
ma §İmdi .. Müsyö Çcrmanazof. 

Dedi. 

Pençeredcki mendebur lı:ız: 
- Anne anne! diye homurdandı. 

Karama.zof deyiniz ... S::nra bizi bayaı;ı 
insanlardan sayac<ık. ' 

Yüzbaşı: 

- Sanki yalan mı? 

Dedi. Kız: 
- Soytan! 

Sözünü savurdu. Kadıncağız da: 

- Ne halde olduğumuzu görüyor. 
sunuz ... Diye baJladı. Vaktiyle, ordu
da olduğumuz zamanlar bize de sizin 
gibi muhterem misafirler gelirdi. 

Anne bu sözlerinden sonra geçmiıin 
hasretiyle ağlamağa ba~a.:lı. 

Yüzba41 usulca: 
- Gördünüz ve işittiniz ya? 

Dedi. Aliyotı dalğm dalğın: 
- Evet gördüm ve iıittim l 
~evabını verdi. 

DIŞARDA 

- Evimdeki havanın berbathğiyfe 

dışarının temiz serinliği aras nda ne 
kadar fark var değil mi? Hadi biraz 
yürüyel:m. Kendimi size sevdirmek is
tiyorum. 

Al'yoş:ı: 

- Si.ze mahrem li.r şeyden bahse· 
deccgim, dedi: fakat nereden ba~lıya· 
cağımı bilemiyorum. 

- Ben de Ö} le tahmin etmiştim. Her 
halele yaln z, oğlumdan şikayet için bu 
zahmet~ katlanacak değilsiniz a.. Bu 
ç J:uk hakkında affinizi dilemeden ön
ce, hadiseyi size tasvir etmeliyim. Çiln 
kil içer e, herkesin yanında anlatama· 

dım. Kardeiiniı:, beni sakalımdan yaka 
layarak s"r"kl:meğe başladığı zaman, 
tam çocukların mektepten çıktıkları 

saate ra t:amıştı. Benimki de ar1ı..aJa1-
lariyle birlikte oraı!an geçiyorlarmı l· 

Beni o halde görünce, ko~ı:p sarıldı. 

Dim'.triye .de: 

- Bırakınız Müsyö! Eıra!::ınız. o be 
n'm babamdır! ... Affed'niz, affedin:z ! .. 

o:ye yalvarc!ı ve hasm·mın elini ôp· 
tii. O eli ki... Oglumun o saniyedeki 

Dedi. 

- Ya. demek bu teklif, henüz kanar 

laşmıJ bir ıeyin ifadesi değil. Sizin asil 
kalbin· z.:ie doğmuı bir insanlık eaerl .• 

Öyle mi? Durun öyle ise size 'kardeşi. 
nizin bir kahramanlığını da hikaye ede 
yim. Beni bıraktıktan sonra: "Sen, sö. 

züm cna askersin. Ben de askerim. Se
ni tahkir ettim. Eğer ıerefli bir f&hit 

bulabilirsen. yolla bana... Namusunu 
kurtarmak için una düellö imkanını 

vereceğim . ., demittL Yülcaek tabakaya 
mensup olmak neye yarar. itte benim 
e:,rimden çıkıyorsunuz. Ne gördünüz? .• 

Biri ıakat, biri hasta iki kad n ve çir· 
k'n fa:;at pek zeki bir kız, 1ci tahsil •ıt· 
kiyle ya.up tutuJuyor. "Neva,, kıyıla

r n "a'd üniversiteye can atıyor. Ora
dan Rus l::adınlı;ınm huku'lmnu kurtar 
ma': (avasmı ıüder. Oğlumdan bahset 

miyecc;.i:n. Dc:ha dokuY- yaşmdadır ... 
Eendm batkı bütün bu ailemin bir tek 

Af dileyecek. Hem istedi 

Diye bağırdı. 

Yüzbatı devam etti: 

- İlkin dava etmek 
ıonra vazıeçtim. Çünkii 
alnmızı açmız. O ır.ad 
&ım ha'karetin intikaDJIOI 
midir? Dahası var. Gro ' 
fırttı ve eğer mahke11l~ 
aahtekarhğ.mdan ötürü~'!.. 
ğümü söyliyeceğini bildifl': 
kirlığın uıl faili kiın 014 
ha malUındur. Beni kO 
vermiyeceklerini, acuısda# 
kum olacağımı ıöyte.diter 
olan tüccarların tıstilJıdl 
müthiş bir nüfuzu vardi'' 
yaptırabilir. Babanı.ııJS el' 
lerim var. O da ayrı bit 

Bütün bunlar bir araY' 
ıuımak, hakareti sine,-rf 
tü. Çocuğumun size ~ 
hangi 11ebeplerden ilerJ 
anladınız mı ? 
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Almanyada Papağan 
Yasak! 

Almanya.daki yasaklardan biri 
de papağan beslemektir. Fakat bu 
yasak yalnız Yahudilere değil, bü

tlin Almanlaradır. 
Halbuki Almanya, e&kiden Av· 

rupanın papağanı en ço1' seven 
memleketiydi ve hemen her Alman 
Jvinde, kafesin içinde bir papağan 
bulunurdu. Papağan, sıcak memle
ketlerin hayvanı olmakla beraber, 
mutedil iklimlerde de yaş·yabilir. 
Almanyada da hiç şikayet etme -
den yaşıyordu. 

Scras1ccr Rı:::<ı Paf'T' 

Fiikat, ondan şikayetçi olanlar 
Almanlardır. Daha doğrusu, aslı 

aranırsa, herkesin şikayetçi olması 
lazımdır. Çlinkü, doktorların da ka 
bul ettiğine göre, papağan tüyleri 
içinde sakladığı tczlarla, ba:aı has
hastalıklara sebep olmaktadır. Bu 
hayvanın, bulundu~u odalara, tüy 
terini silkerek mikrop saçması her 
halde pek istenilecek bir şey de • 

fildir. 
İ4() 

~ ia td Stratfort _ :Su rcyiniz.. 
't~betini7.i teslim ederim. Ek. 
~ bu~ızını Hariciye Nezaretin. 
i:tı b' llnınanız da lngiltcre .için 
l)J~ &'arantidir. Bizim tarafL 
~etıg ~~Pıl'!.Cak pir tc~bbüs 
l~ea~ın~ikof tarafından haber 
l'tt~ ]( tır ve ~üphesiz iyi bir su
~lanm1yacaktır, Bugün.. 
tJ .-IU . "tı'7iyAt-.P..ıı~y;ı~ı:ı. hr 
~~or ll~m hareket etmegi icap 
ı..~ ittik ansızairm da temayülü 
"'lllı:nı !lrnettedir. O halde ekse. 
""t· zın b • • N . 111

" ırıı narıcıye ezaretıne 
t rnes· · -
fa lııe •nı Yınc Prens Minçiko-
a(ı" ~ ettirmek bu L~te muvaf. 

'b~ .. etın 
"'Oi'le en k~stinne yoludur. 
~i e~UVaffakı~et Minçikofu 
"llleJc Ylc kazdıgı kuyuya dU. 

~ lle,ıt ~emek olacaktır. 
k ) ..._ 'l3 ~'l - (Tc>bessüm ed "· 

reııı u tarzda fevka11de fi 
~ l'aln ' -
a~' l:ılr llhftız eksc~ansmıza malı. 
lıı~ll edil "'1'11. eserıdir. Bizim lçin 
ııı'll'ııı olen hır işi müsterck has. 

ı;~ ~;-~n nusya elçisine istet. 
\. .• P~} b' 

I' ı.ıoyıe . ır hayaldir. Fakat 
~ hııllıeıc~ıır t>l~nı tahakkuk et• j_ 

ıı h,kkuıc r. Zıra böyle bir planı 
'-ıı llıU e~.tirrnek, bilmiyorum, 
to llıkun olabilir'> 

qt rcı Str ti' . . 
~ l!ıııuı. a 0rt - Bu iş öyle 

-<>-
nız gibi yüksek iktidarda bir Ha- E l · 
rice Nazırı bulunmamasından ile. Büyük San' at ıer erı 
ri geldiği fikri telkin olunmalı. ve veremli san'atkarlar . 
dır. Bu tarzda alınacak tertibat Londradaki bir akıl hastanesı 

hiç şüphesiz kısa bir zamanda doktorlarından biri, veremle mlica 
maksadımızın tahakkukuna biz - dele birliğinin bir toplantısında 
met edecektir. Hariı;iye Nızırı verdiği konferansta idcta bu hasta 

Rifat Paşa ile bir tilrlU anlaşa - lığı müdafaa eder bir vaziyet almış 
mıyan Minçikof nihayet saraya tır. 

giderek paıliıa.ha-iikiyette .bı+Jı,ı. Dokter Petriye göre, birçok bü
nacak, Hariciye Neziretine ekse.. yUk sınat eserleri, onlan yapanla
lanı;mızm tayininizi istiyecektir. 

1 
ın verem olmasından dolayı doğ 

Bu iş için Logofet Beyin tavas. muıtur ve bu eserlerin vücude gel
sutu fevkalade iyi neticeler ve. meıin4e 0 hastalık biıyük bir r~l 
rir. Zira Loıofet Beyin hem .._ oynıııuıtır. 
tmızla, hem Minçfkolla mUnue- Akıl haatalıklan mütehassısı 
beti vardır. Vazifeıi icabı ıık ıık meseli Şopenin "Gece besteleri,, ni 
Min!:ikofla temaalırda bulunu • yazdığı zaman veremden mU"'f ip 
yor. Bu temaalar esnasında ek. buJunduiunu fo~liz şairi l~it -
selansınızmdan. bahis açmak fır: ıin de verem olduğunu ıöylliyor 
~atını her vakıt bulur. Yete~ kı ve daha birçok sanatkarlardan id· 
şayet ~gofet .. Bey zatınızı ~ya. diasına miıaller ıöıteriyor. 
rete gelırse aoz araaında. Mınçi- B" hastalığın ruha verdiği halet 
kAofu~ Babıllide çektlfi mU,kU. ve bı;nun bir sanat eseri yaratmıya 
latı Juzumsuz ve manaaız yere ÇL i "I lmaaı her ilim adamının ka· 
k~rılan z.orlukl.ar gibi göttereıi ~ b:ıı e:ıiği bir hakikattir. Fakat her 
ıı.ız. Hulisa Mınçik~f Ba.bıllfden halde veremıiı bir dünya, büyük 
istihsal etmek istedıği maksadm 

1 
• d mahrum bir 

arf i N aanat eser enn en 
husulü için zatınwn H c ye e .. 'h d'l' 

• • • • • .ıı baaka "&re dunyaya tercı e ı ır. 
zaretıne tayınını~en - ıı Kaldı ki sanat eserlerinin &mili 
olmadıgıw kanaatine varım. On - ' w• d' 

l . ..ıı-w ·ı udece hastalık deeıl ır ... 
dan sonrası artık meae 8 vıc:Jl • 

dir. 
• • • 

( Racıvo ve Tiyatro J 

Fotoğrafçılığın 
100 üncü Yılı 

Fotoğrafla resim alınmanın 

Ankara radyosu 
SAl.I 17-1- 939 

yüzüncü yılı geçen gün Pariste 12,30 ~lüziı. (.Kiicük orkestra. şt'f: 
Sorbon darülfunununda kutlan - . •ccip Aşkın), ı - A. füılıin'ilelrı . 
mıştır.Hakikatte fotoğrafın icadı Kosluınlil h.ılo siiiliııdcn • h:ı~lansı~-. 
1827 yılında olmuştur ama, bu :! - A. Hubin'>lciıı kostümlü Jı:ılo stıı 

icattan sonra tam on üı; yıl tecrü. tinden l'\,ıpoli balıkı;ılnrı 3- Hio Gclı 
belerle vakit geçmiştir. İlk evvel 
resim gölgeleri bir bakırlı ağaç 
üstüne p.ksettirilmiştir. 7 kfmu. 
nusani 1839 senesinde meşhur 

lı:ırdl Hom:ıns, Yi)olon~el, orkestra i 

ıçin 4 - J. Strauss Polka, 5- Han mı 
~lıch İnciler \':ıls, 13 Saat, A 

Fransız alimi Arago ilimler akn. jaııs, meteoroloji haberleri. 13,10 .Mu· 
deınisinde dehorizit'i keşfettiğini zik (l\u(ıık orkestranın de\nmı), <i -

J.copold - Yeni dün)nnın eski şarkı· 
bildirmiştir. Fotoğraf, uzun müd l:ırı, 7 - F. Köııigslıofrr - Tırol en· 
det dehorizit diye anılmıştır. Fo- tcı ınezzosu, 8 - tı:ılo l\zzoni - Melo· 
toğrafın ilk mucidi Neps'tir. 1757 eli, 9 - G:ırlıard Vinklcr - J\eımırıııı 
de Bekariye'n.in tecrübeleri, 1777 :ışk şıırl.ısı, 10 - Bcctlıo\'en - Sko'°
de İsveç kimyageri Şeele'nin tcc. )a lıa\:ıl.ırı. 13,40, 14 Türk muıiAı 
rübcleri, 1801 de Alman fizikçi_ Pi, 18,30 Proğr:ını, 18,35 Türk ıııüzl-

l:li (Fasıl heyeti - .Muhayyer f:ıslı), 
si Riper'in tecrübeleri gelmekte. 19,20 Saat, Ajan'i, meteoroloji h:ılıcr-
dir. 1840 yılında Dreper Nevyork !eri, Zira:ıı horsası (fi! ıt), 19,30 Tür!, 
ta insan suretini aksettirmiştir. ınlizi~I (:\lulıtelil oyun h:ı,·:ılorı), I -

Ondan sonra fotoğrafçılık sil. Aç k:ıpu o) un harnsı, 2 - Bartın o
ratle terakkiye mazhar olmuş, )Un h:n:ısı, 3 - Genç Osman oyun 
bugüne kadar bir çok çalışmalar im aşı, 4 -:- Anaılo~~ o) un h:ı\'osı, 

· · d · b' t hnl'ıne 5 - Odcınış zcylıcöı, G - Balıkesir netıcesın e ınce ır sana 
ı i tir Teknik bakımından gü 'ze)heRi, 7 - !zmir Kordon Z~)h.eğı, 

ge m ş · Ç:ılaııl.ır: S. \ aver .Atnın:ın, \ ccılıc, 
zel sanatları gerj bırakacnk dere. c. hoz.ın, C. Ç.ığla, il. Gfir, 20 l\o • 
cede terakki eden medeniyet ve nıısnıa (Hukuk İlmini\ :ırnı:ı !\urumu 
matbaacılık aleminde mühim bir 21 .15 Tiirk müziği (Ş:ı;·kıl:ır), 1 -
mevki işgal etmiştir. H~sc~ nt peşrc\', 2 - Halımi Buse) nt 

• • • ş:ıı kı - Aceıı nazende şulıu, 3 - Sup-
Beledıye T eftış Heyetı ııı Zil a • Jliisc~ ııi şarkı - Feryat edi· 

Müdürlüğü \ )Or bir gill, 4 - Halımi - ?ıhıh:ıner 
:nnhatsız bulunan belediye şıırkı • Scraı>:ı hüsnü ansın, 6 - Jle· 

teftiş heyeti m UdUrU Bay Tov- şut J;rcr - Kcııı:ın taksimi, 6 - l\lıı~· 
r·;; belediye mektupçusu Ne· ı:ıf.ı Ç:ı\UJ - Uisar puselik ıaıl,ı · 1 

c • • t dl . d DUııdcn Du çcşnıimden gitmez aşkın lı:ı3 .ılı, 
cnti 'ektılc e lor u. 7 _ Hacı Arif llcy - JJic:ız türkü • 
IUl.ıaren vckA.lete, memurin mU- Aman d:ıfilar canım, - Halk türküsü· 
dUrU Snmih memur edilmiştir. llüllıül ın~ıa ne gezer, 9 - SeJalıatıin 

---o-- Pııı:ır Jlic:ız lurku H:ıUı ) ıışıyor, 

IJııl.ır: JI. J>crıııan, E. K:ıdri, B. Cf. 
ll'r. ll. Gıir, il. Tol.:al. 19,35 Konuş
rıı:ı. 19,0JO Turk ınüzıfji (Peş re\' \ ' C 

,<ırkılnr): l - Şehn:ız pcşre\'İ. 2 -
' :ıı kı fer) :ıdıın:ı. 3 - llafı:z Yusuf -
il ıc.ız şuı kı _ Sevdayı. 4 - Jl:ıfız Yu
"illf - JJıı·.ıı ~:ıı kı - Aşık oldum kuzu. 
l •oıın . .> - heınııl 1 il aıi - l\cmcnçe 
lrıkı;ım. G - 'l'nl.)OS - llüzaın tnrl\ı 
h.iJıth.ıııcde. 7 - Dede - Yürıık ~e= 
maı • Hclıı aşkında. 8 - Yusuf pa
~ - J1 uz:ını s:ız semaisi. Okuyan: Sa
di lfo~ses. Çalanlar: Vecihe, C. Cal
!d, l\. N. Sc> hun, llefik Fersan. 20,20 
1 onuşm:ı Ulizalı saati). 20,40 Saat . . 
:ıı:ırıs, meteoroloji h:ıberleri, ziraat 
borsası ((i) rıı). 20,50 Temsil (1')rlı4 
nadan sonra) Ynzan - lhnirrcfik .Ah· 
met ?\uri - i\lcrhuın. 21,20 Milzik (kil. 
çfik orkestra - şef: Necip A~kın) 1 -
Frilz lteclenı·ııld - \'h·ana müzfkJe
rJ - potpuri. 2 - Villi Richardz _ llk 
b;ıh:ırtln lıir ı:irt Aşık • uvertür. 3 -
Htıns J.ölır - Ilül)·:ı gecesi - vaJs. 4 -
Anıadei - s:ız ç:ıl:ın aşık süilinden • 
Aşk rii~ ıısı. 5 - Hanns L6hr - Meın· 
lckcllen memlekete - Muhtelif nıC'ın
leJ,ellerin melodileri üzerine H:ııı " 
eli. Joh. ııns Brııhs - Mac:ır dan hr 
No. 1 ve 2. 7 - Deelhoven - Meııul ı 
- Sol Majör. 8 - \'iclor .Auberı • ı , 
lıcklılC'r resmi gc'°idi. 22,20 So:ıı. ı 
h:ım, lalı\ il:it, k:ıınblyo - nukut Jıo. -
sası (fiyat). 22,30 Müzik (Senfoıııl, 
plıikl:ır). 23 Muzik (Danı pluklarıJ. 
23,45 - 24 Son ajans h:ıberJerl l'e ) ıı
rmki proiram, 

Yabancı radyola1'CIAn 
seçilmiı par~alar: 

Programdaki v11kJL~r l'ilrld)'e ua
li ilzerjne ye öğleden sonraki saat 
olarak verilmiştir. 

Opera uı 6t:nfoni konıerltrl: 

8.30 

Belediye Muhaıebe ıo - s:ııalı.ııtin füı>nak • Nıh:ı\enı ıo. 

Memur(ugw unda :ırkı -1\lrı>iklcrinin, 11 - EYiç türkiı 

Praı 1: "Alessinalt Celhı" 
(Fibiclı). 

Londra (Rr.): 'I.111 :ne'' (Del-
bes). 

\il ıılıın lı:ılıı;cnc girt'"m. Oku):ınlıır: JO. 
Çalışma Saati :\hızoffer llkar, S. Tokoy, ç ıl:ınlıır: 

Turlno: "Jspanyol saati". 

Belediye muhasebe memur - \"ccilıe, C. Kozan, n. ı:rer, n. Kom, 
Jarıııııı biriken işleri çıkartma· 21 Jfonıı~ııı:ı (Türki)c postası),'" ,1:, 
ları için, akşamları on dokuz Sani, eslı:ım, lalı\'il:ıt kaııılıi)o - nu 

ı,uı lıors::ısı (Ci~nl), 21,30 )lüzil< (Hıııl 
J>uçuğa kadar çalışmalarına ka- )O ol'l,estr:ısı • Şef: H:ısnn Ferit Al· 
rar verilmiştir. nar), 1 - L. Y:ın Bccllıoyen: 3 rr'ı 

-o- l.eonorc m·erlür, 2 - J.. \':ın Deellıo· 
Sokak Levhaları \'en: ıı ncı Senfoni Fnnıajör (Pasıo 

r:ıl), 22,30 lliizik konuşmaln"ı ,~ lk-
Vall ve Belediye Reisi Lfltfi lor), 23,45. 24 Son Ajans lı:ılıerlcri \'e 

Kırdar yaptığı teftişler neticesi l :ırınkl pı oı;r:ıın. 
bazı yerlerde sokak levhaları
nın olmadığını görmUş, olma
yanların yapılarak takılmasını 

tamim etmiştir. 
Kırılmış olanlar da yenllenc

Ankara radyosunun 
yarınki programı 

10. 
J0.30 
8.30 

ıo.:so 

Varşo' a: "Guo va diş". 
l.fl: neethonın, l\tendel&sohn. 
Pnris (PTT): ".Fidelio" (lleet· 

ho•·en). 
Strnshurıı: "Zllif!non'' (Tho

mas). 

Oıla MııslJ..isi ve konserler: 

'· 
7. 
7.20 

Uı uksel l: Rapr:ıldo Hahn tar
kıları. 

H:ımlıurg: Keman, b;ırıton. 
Mıinih: Ş:ırkı, piyano. 

S.1;ı Brüksel 1: Ku:ırlcller. 
9. 
9. 

El fcl ı.uıesi; Keman, pi) ano. 
n.ıdıo J.ircan (lrlanda radyo. 

sıı: Athlone): Kadın korosu. 
~Ut QlrnasZantı.etUğiniz kadar müş 
Q ~\>veı le a gerektir. Bunun için 

1 lııttetı1cı~d~ye sahibi olmak la. 
e ~~! ~bi;l hemrniyetsiz bazı si
b.-.~~ehııir ~t bu planı tahakkuk 
(} 1 l ~ - · kselansınızdan evvel 

Lord Stratfortla. Reıit Pap &· 

rasmda cereyan eden bu konUf: 
madan bir kaç gün aonra bakı. 
katen bir gün o zamanki Babılli 

ŞEHiR TiYATROSU 
17 • 1 - 9.t9 SAU 

(Snat 20.30 da) 
Ttıptbau /Jram Kısmı 

HAYDllTJ.AR 

coktlr. 18 - 1 - 1939 ÇARŞAMB \ 10 15 IJukreş: Pi) :ıııo (lılozart'tan 
parçalar). 

1111~ --vgofet Be . 
t · "'ll ban Y zıyarete geldi, 
lt te lrf ı a Verdiği malumata 

lfa.t ...,. nçlkof H . . 
~ad .rtşad arıcıye Nazırı 
, 1 ~ an nıeınnun değildir. 
i/a.,t llıtı '.Mehmet All P8.§anm 
-ııı. 'h. Urdan beh . w 

letıi ~ınçik r . resı olmadıgı 
~~ l'thııt ~ ıle olan müzakere. 
Va.it ~ifat :Pa a§ına liariciye Na
la~ 1' ıtır t §a idare ediyormuş. 
dit· "'altır a

1
· Paşa siyasi muamc-

1 ı.... se de h" . '- Qıı ... · tç bu- cep.ehi ~teu ....... "Yor }dı: __ 
'l'etc~•ıa.n .,,,8.ls~t ~kercleri hep 
ııı ltınll.n! asıle idare ediyor 
~rı4 arın k'f · 
~Otı !~ •1113.§ 1 ayctsizliği yü. 
~ ~lel' hö ~alar çok gilc olu. 
lerdt an da ~.ece uzayıp gidiyor. 
t)ı,, l~ı- ~nçikof son derece. 
"' · "P ı · ~; Qtnde bulunuyor .. 

'a. 1<ı-irn 
clrııı ~ bu va . 

tıı ~/ZI ta.hak 21Yet bizim mak 
~il e~-.,it bir ~u~ ettirmek için 
te.,,lk er. lıifat mm ve fırsat teş
l'ın a-.şl4ıeucıi P~ayı bilvasıta 
tıa~ ~.Y&una ın r. Esasen UusJ.ı • 
~\: l'tncıa ıın· UhaJif olan noktai 

'bil . ar Cbn }'d" 1la·rı l'l.ll.!> h ... e ı ır. Buna 
t ı!.· 1 !' t~· ltSlıst d 1ı:.ı h·· . l tı"ikor a amlar va-

Ut~ Zorıu:ı 13abı1.lidc cek. 
arın ekseıansr-

5 Pcrı.le 

ricalinden Logofet Bey Reıit Pa. ------:T::-U:-:R:-:A7N;-;;T;;;l:;Y7AT=no;::;:s~·u 

şayı Boğaziçin4eki yalııınd& ~· 1,~~llllı''i"ı'H'~"ıl (Du a~·ı'anıJ 
Yarete gelmifti. Tabii olarak so~ lsmall Dliı ı' •JI • \C 

t l i l C. Sahir arkadaşları .. minu·· n en mUhı"m ıiyas m.ese e 
o- CEYH.'1NJ.l (3 P.) 
olan Minçikof a intikal ettı. . 

Logof et Bey Retit Pataya Mın· 
çikofa daima mUpbedeleripi nak 

lederek dedi ki: 
- Minçikof fevkallde bidde~i 

bir haldedis. Hariciye Na~ın Rı.. 
fat Paşa buretlerile bir tUrlU an. 
!aşamıyorlar. Malfımu umileri -
d. ki Rif at Pap huretleri hiç 
ır , dd'll 

bir ecnebi liıtan& vlkıf • 1 er • 

1·e11i ııarvetı 11umaraları ..• 
18 ll.Jncikinun Çarşamba ak~:ımı 
llamivıt }'ıice11ı ve arkadaşları. 

HAl.K OPERETi 
Bu akşam ı;aat (0) el l 

• 

üÇ YILDIZ 
Yakında senen~n en 

şen operetı 

MODHEN KIZl.AR 
Çeviren: Mahmut Yesari; 
Müzik : Sek:ılnridis. 

dir. Siyasette olan iktldarlan 

müsellem ise de ecnebi liıanına --(P-tı""".k~--,,cı-:/i.-·ın-(f-;-a-;-JıJ~N:;S7A;:;N~?ı;-;-IA;:Inııujj.11"·-
vakıf olma.malan tercümanlar ERTU<1RUI. SADİ 

't)evanu var) 

t ·1e m•:--"ere mevzuu olan TEK TIY.\TROSU 
vasıası ~ ,, 
meseleleri kolayca kavrayamıyor Taksimde (Rıı uueJ 

lar. Bundan dolayı anlaım~~ta K ı s M E T 
f b n l'odvll 3 pr.rde zorluk çıkıyor. Minçiko un ırı • 

ci hiddeti bundandır. • . 
.. d' • ·n yanında ıdım. . .. 

Dun ken ısını . d bahiı ziyade kendi dahili vazıyetlerı ıle 
R 'f t paaa hazretlerın en . . R 1 a ~ tU lil rical meşgul oldukları ıçın usyanm 
acarak: "Ben bu r 1 1 r bu şark siyasetinde ön safa geçmek 
ile uğraşıp duramam. wş e ı bL istediği Minçikofun her sözünden 
yolda giderse ben yapacagım 
. . dedi Avrupa devletleri anlaşılıyor. 
lırım .. , · d d h 
ihtilal tehlikesi karşsın a a a 

--o--

.• Vergi istinaf 
t Komisyonları 

Vergi tAdi1 n iaUnaf komis 
yanları Azaları Şehir Meclisin
den, Ticaret Odasından seçil -
mektedir. Belediye riyascll bun. 
ı. rın mllııtehap değil, mU\azznr 
olmalarını teklif edecektir. 

12.30 Tıirk m!izi~I (pi). ıs Saat. 
:ıj:ıııs, ıııcıcoroloji lı:ılıerlcri. 13,10.Jt 
Mıizik (ili~ :ı l'tıcuıııhur lıaııılu~ıı : 
Şef: lhs:ııı hıııı ·r): 1 - llıo Golcs 
• fsp:ııı)ol m:ırşı. 2 - P. J.:ıcoınc • 
l.afcri:ı - hıınıı~ol siiili: No.l J.cs To· 
ı os; !\o. il L:ı Hcj::ı; ~o. 111 l.ıı Zar
zueln. 3 F. l..clı:ır _ Dlc Dle l.u lige 
Witwc - Jlotpuri. 4 - E. Grics • !\or
\ CC dıınsı No. 2. 18,30 Program. 18,3:i 
Tıırk ııııızi i ılncesJz · Sullnnl H~ilı 
fa~lı). Oku~.ın: Talı~ln J\ıır:ıku5. Çn-

Eğelenceli köşe : 
-. - ~ ~ .-... ~..-. .-. ___.. 

SOi.DAN SACA: 

1 - G:ırıplan ses veren iılct. 2 

r.ok güzel, bir ne\'İ lrnm:ış. 3 - Bü. 
l iil. l:ış, bilgi. 4 - D:ışııı:ı { Y) harfi 
gelınce lenıizJC'ıımek mn"" .ı verir. 5 

- i'ıla) iin dokülıncsi Ç - ligi. 7 - }.. 
tik, c 1 i l oc:ıl ırın lıu~ın ı S>ll'llıl.l ı ı. 
8 - Jfoş hkırdı, ı·cı;rti gli,tl bir kış 
lllC) rn<;ı. !J - ı~zılıııış, lııılıkçılnnıı 
lıir iıleli, ~·ok kı~J lıir z.ıııııııı. 10 
:\lf.ılı~ılt lıcşinci 1 r 1 ' '.uıııı5u 
lıey:ızın ak i. 

'ıl'K\HID\:\' AŞ\ÜIY\: 

1 - lı ı .ıl'ı sıı~ u, giılenin ışını ııs 
iline :ıl ııı. 2 llgılcıııııek, ha~:ıt de. 
ğil. 3 - h,I\ f(:ıd.ı gulilıi ıı ı. ~li'llı:ı 

'ıptığı şey, ıı •o lil" linde fi~:ıl.n kc\ 
ınck. 4 T.ılıııllur ctıııel., nk'ın ter· 
si. 5 Ya, ııı fıı l:ıllı~ı scy, zuğuı diııı 
çenesini )or.ır. 6 Bir ne' i cicek 
:ığacı. 7 - Atak, ı;ok defa ıııiinakoşa. 
d..ın sonr:ı doj:!:ır. 8 - l\l:ıdendC'n ip, 
si~ ah. !l l'cr~ .ı t, IH·~ .ı:ı:. 10 - Fz:ıh 
cicili!. 

I0,2i> l\lunilı: l\u:ırtetler. 
1),3:; \ ipıııı: ÇiClı: piyııııo (1Jr3hmı 

lan p:ırı;alar). 

lhıfif musil.isi ve nıır.rctlu: 
ıt 

2.t H:ıdio J>aı is: Uando. 
3.30 halundlıorg: Daııırıı:ırk:ı mu. 

.ı;ikisl. 
5. Bcrlın (uzun el.ılga): llohriot. 

7. Hı uksel 2' Caz ıııuo;ıkisi. 
8. \ ıı ~o' .ı: ll:ıfır Musiki. 
8.J.> 11ı'c~)a\': iloğ lı:nal:ırı. 
9.ıu Hull.ıpcşk: ll:ıCiC kl:ısik par. 

cıılar. 
10. 
1 J. lj 
2. 

12.20 

Uı ul.~el 2: Y:ıf) ele nııısi)iisl. 
Jı;tol.holııı; Hofi r musiki. 
l'r:ıg 2: Upcr.ı ıııu::.ikisi. 
llıhl'rsuııı 2: Ders ıııu,iklşi. 

urueh· ve !.cıbartler: 
0.IU Koııhı !Jerg: llleihbcrı,ı). 
9,f:ı Pnri' (l' l'T): lske~. 

UJ.20 J105fc Pari~ı~ıı: \an ete. 

D1111s musikisi: 
!l Sollcıı~; 9.30 l\olon) a; 10.15 

Pı ııg 2; J 1.30 .ıpoli; 1 J.H Bııcla11eş
ll'; 1:!.Ja Hom:ı; 12.:!:> J.oııdra (1\,); 
ı ((iı cc Y. soııı a) 1.onclra (ı '.). 

/liucı, /;011( eraııs ııe l:orıuşnıalar: 

5.::i füıılio J>aris: "19 uncu asır Fr,an 
-;ız Celsdcd". !).30 Nnpoli: EnCıtonua 
ılh·.1loğlıırı. 10 Frankrurı: "Gene ne-
51), Götlıc''. 
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.......... .. 
• 

Hikaye •••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

iş değişince •• 
• • • • • • • 

"Delarue-Mardrus,, dan - Muzan·er Acar : 
• 

mecmuasına yollamıştı .. Şimdi 
güzel çiçek bahçesinin tarhları 

arasında mecmuadan gelecek ce. 
vahın hayaliyle meşgul, dolaşıp 
duruyor, yeni şiirinin mısraları_ 
nı tasarlıyordu. 

Filhakika bir kaç gün sonra 
"Edebiyat ve Sanat., mecmua • 
sından şiirlerinin kabul edildiği 
ve yeni şiirlerinin de yollanması 
bildiriyor ve şimdilik hakkı 

telif olarak şiir başına on liranın 
kabulünü rica ediyorlardı. 

Meliha sevincin.den çıldıracak
tı .. Artık hem hayatını ka1.ana. 
bilecek. hem de meşhur olacak _ 

~·'-..,".: tı .. Memnundu ... Hayat benim i. 
.M l"h .. .. .. . . çin bitmemiş, önümde parlak bir 

. e ı a buyuk koşklermın hah. 
1 
isti~.bal var., diye düşünüyor, ö-

~e~ı?de ~olaş~yordu .. Genç bir şa. nünde uzayıp giden şu çiçek bah. 
ır ıçın. şüphesız bundan daha fay- çcsine, ilham aldığı bu güzel man 
dalı bır ~-eş~lıyet tas1vvur olu- zaraya sevgi ile bakıyordu .. 
n~z. Nıtekım bu bahçeden en 1 Derhal iki şiir daha gönderdi. 
guzel mısralarının ilhamını almı- Artık her hafta sabırsızlıkla mec_ 
yor ~uydu? En kuvvetli ( ! ) e. 1 muanın çıkmasını bekliyor ilk 
se:ıe~ bu m~hte.~~ ~zel_lik şiirinin neşredileceği glin d~ya. 
içın v~cude getırm:_mış mı~dı_? 1 cağı heyecanı düşünüyordu .. 
W• Melıha. g?nç kızlıgını geçırdı - Meliha artık güzel bahçesine 
gı, anne:>ınllJı babası~ın ya~da tamamen bağlanmıştı .. Her sa -
1?1esut ~ler yaşadıgı bu koşkc bah kalkınca ilk işi çiçek bahçe
üç senelık ufak bir ayrılıktan son 1 sinde bir kaç saat dolaşmak o. 
ra yeniden dönmüştU .. Bu üç se. lurdu. Yine bir sabah bahçede do. 
ne zarfında neler olmamıştı. ki.. laşırken emektar bah"ıvan müte. 

Meliha v"a+" w, ta · · ·ı ~ se ı,.. .. ıgı Y)larecı 1 e rcddit adımlarla hanımının ya. 
evlen.dikten son çok d · w • b 1 

.. . ra, sev ıgı u nma yaklaşmış, başındaki kaske-
koşkten, ~ılc yuvasından ayrıla- ti eline alnrak çekingen bir ses. 
rak kocasıyle beraber Anadolu • 1 1 . 

ya. geçmiş, sevdiğı eşile -~~şbaşa ı e._ Hanımefendi, size bir şey 
kalmak arzusunun verdıgı tatlı söyliyeceğim .. dedikten sonra, çi 
sarhoşlukla ayrılık acısını pek k b h · · · t d k 
h . tm •şt· 

1 

çe a ~sını ışare e ere : 
ısse cmı ı. =-: - h · H f d' - .llJÇ şup esız amme en ı, 

Anadoluda hayatları maalesef ilkbaharda her zaman olduğu gL 
tahmin ettiği gibi tam bir sük\ın bi yine çiçek ektirmek istiyecek. 
ve bahtiyarlı~ . f çinde ~eçmedi.. , siniz .• Ailenizin emrinde çalış _ 
Evvela annesının, kısa bır fnstla. kta ld w ""dd t d b"" 
d 

ma o ugum mu e çe e oy 
an sonra da babasının ölüm ha. 1 "d" F k t h f d" •W• . 1 e ı ı. a a amme en ıcıgım 

berı hayatmı milthi~ sarsmıştı.. d" 1 ı· 1~ · ki a 
w unyanın ıa ı ma tım, çıçe · er e 

Mesut ol~ca~m diye atıldı~ yeni çok pahalı, münasip görürseniz 
hayatta oksüzlU~ darbcsıni • bu kısma da patates eksek .. nasıl 
yemişti .. Ancak kocası ona teset r olur?,, 
ı oluyordu .. Aıuıcsinin, babası. Diye, Melihanın fikrini sor . 
nın cıevgisini de ona vermişti. 

F J"k . muştu .. 
e a et ınsanları çabuk bu - Meliha bahçıvana merhametle 

lur, lstanbuldan ayrıldığının ü. bakıyordu .. zavallı adam karşı. 
<;üncü senesi kocası bir uçuş es- sında istikbalin meşhur bir şairi 
nasında düşmek felaketine uğra. olduğunu nereden bilecekti. Ar. 
dı .. Zavallı tayyarecinin vücudü tık istikbal. servet, şöhret onu 
tanınmıyacak bir hale gelmişti.. bekliyordu .. Emektar bahçıvaru 
Meliha kocasını et ve kemikten . . . . • 

"tc ki .1 b. kili h 1. d .. da ıncıtmek ıstemedı. mu şc n ır ce a m e gor. w 

dil. Deliye dönecekti. - Yo_k canım Bayr~~ .~?ad5i. 
Bir kaç ay ahbaplarının yanın çek yerme, patates ekı dıgı un-

da kaldıktan sonra, nihayet yıkıl. I y~nın neresind? görü.~müş ~i.. l~ 
mış aile yuvasına dönmeğe karar yme bahar gelınce guzel guze çı-
verdi.. çekler ekersin .. 

lstanbuldnki köşkünde emek _ Deyip bu bahsi kapatmış, son-
tar bir bahçıvanla karısından ra yine bahçeden ilham alarak 
başka kimseler kalmam:ştı .. An. gUzel mısralar dUşünmeğe koyuL 
nesne babasının ölümünden son.. muştu .. 
ra hizm<>tçiler de köşkten uzak. Fakat haftalar biribirini kova. 
la.~mışlardı.. larcasma g~ip iki ayı tükendiği 

Meliha köşkte yalnız bir hayat halde Melihanın şiirleri çıkmadı. 
sürüyordu. Ailesinden kendisine Meliha UzUntüden ölecekti. Her 
sadece bu köşkle emektar bahçı- hafta mecmuayı alıyor, heyecan: 
van kalmıştı. Meliha bahçıvanla la şiirlerini arıyor, sonra sukutu 
kansına hürmet ediyor, bu baba 1 hayalle bir köşeye fırlatıp atı
yadigarlarmı kırmaktan ~kini .1 yordu. 
yordu. 1 Üç ay gcçm~ti. Nihayet daya. 
Köşkün çok büyük bir bahçesi namadı, mecmuaya bir mektup 

vardı.. Sebze bahçesi, yemişlik, J yazdı ... Beş gün bckl7di, on gün 
çi~ek bahçesi, hepsi ihtiyar balı. I bekle?ı, cevap yok .. Bır .. d~a yaz 
çıvanın eline bakıyordu .. Emek _ dr .. yıne cevap yok. Üçuncu defa 
tar bahçıvan yaşlı olmasına rağ. ı yazdı .. Bu sefer bir kaç gü~ so~ 
men h<-r b.:e yetişiyor. Kansı da ra mecmuadan cevap geldı .. Nı. 
Melihanm ufak tefek işlerine ba- hayet muvaffak olduğunu düşü -
kıyor, böylece geçinip gidiyorlar. nüyor, sevinçten çıldırıyordu. BU 
dı.. yük bir dikkatle mektubu açtı .. 

Ancak yaşamak için paraya ih. Hayretten donakaldı .. Şiirleri ta
tiyaç vardı .. Eldeki beş on kuruş mamen iade edilmişti .. Mektupta 
tükenmek üzereydi.. Meliha dil- mecmua rnildürUnün değiştiği 
§ÜndU. Hiç değilse bahçıvanın ay. ve yeni müdürün hariçten gelen 
lığını ödeyecek muayyen bir ge-

1 
şiirleri kabul etmediği yazılıy • 

lir lfizımdı. Yazdığı şiirler ihti- dı .. 
mal para ederdi.. Gerçi köşkün j Ayni glin Meliha bahçede dola. 
bahçesinden çıkacak sebze saye. şırken bir ara bahçıvanın yanına 
sinde ölmiyecek kadar kannlan ' sokuldu, sinirli ve acı bir sesle: 
doyardı.. Fakat Meliha yazdığı 1 - .. Ba~ ağ~, geçen gü~ b~ 
ıiirlcr !llyeı::indc hem meşhur, na soylemış oldugun meseleyı du· 
:hem de !Jel1gin olabileceğini ümit şUndüm: fikrini doğru buldum .. 
.tt,ordu. 1 Bundan sonra bahçeye çiçek ek. 

D&he. ~.dt. Ytrml fiç ya.5ın.. miyeceğiz. sen yine bildiğin gibi 
daki bir kadm için istikbalden U. 1 oralara patates ek .. 
mit kesm<'k doğru olmazdı .. Yaz. 1 Bayram ağa da hanımındaki 
dığı altı şiiri "edebiyat ve sanat,, bu değişikliğe §aşmıştı. 

Çok yaşama kon· 
feransı dağıldı 

Alimler Normal Yaşı 
Tesbit Ettiler 

Moskova gazetelerinin yazdığı. 
na göre, ilimler tarihinde ilk de . 
fa olarak Kiyefte toplanan insan. 
ların ömrünU uzatma. konferansı 1 
çnlışmalarmı bitirerek dağılmış- j 
tır. 1 

Konferansta en çok fikirleri İ 
dinlenen profesör Ukrayna ilim 
akademisi reisi Bogomolets'tir. 
Bu profesöre göre bir insan ömrü 
60 yahut 80 yıl değildir. Bu se • 
neler bir ömre hudut sayılmama 
Iıdır. İhtiyarlığın hududu diy 
kabul ettiğimiz şimdiki ya5lar . 
hakikatte tabiatın t ayin ettiği 

hudutlar değildir. 

Profesörün idare ettiği fiziyo • 
loji enstitüsünde şimdiye kadar 
100 ile 140 yaş arasında ve 50 
den fazla ihtiyarın üzerinde yapı . 
lan tetkikler gö..,tcrmişti ki. bu 
türlü YC bu yaştaki adamlarda, 
bizim ihtiyarlık nlainıi olarak lm
bul ettiğimiz tipik huslsiyetkr 
kalmamıştır. Kemiklerin kolay • 
lıkla kırılması hastalık neticesi -
dir, yoksa ihtiyarlıktan ileri gel. 
mcmektedir. 

300 sene evvel lslanbul: 3 

Konferansta insan ömrü hak • 
kında. 40 kadar tez ukunmu.5tur. 
Kiyef, Moskova, Harkof ve di • 
ğer şehirlerden gelen profesörle. 
rin okudukları bu tezlerden, ha. 
len Sovyet Rusyada yaşıyan in -
sanlar arasında yüz yaı:ıını bitir. 
miş 20 bin kişi bulunduğu da öğ. 
renilmiştir. Plnnlı bir şekilde mü 
cadele edilmesine knra r..-erilmiş. 
tir. 

VAK0ii0 a 
a "2> ~ (fi)~ 

O 0 U li'iHYI ~ 
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Saraylar, hanlar, evler 
ve Istanbul yangınları 

istanbulda bir saray ilaha var • .---·Nakleden---.. 
dır. Adına eski saray diyorlar. Es· 
kiden radişahıar otururmuş. şim- Reşat Ekrem 
di ölen hükümdarların karılan, 1( O Ç lJ 
kızları ve sair gözden düşmüş sa· 
ray kadınlan oturuyorlar. Eski sa· 
raya gönderilen kadınlar ölünceye 
kadar oradan çıkamazlar. Çıkmala· 
n için padişahın kendilerini ileri 
gelen ricalle evlendirmeleri tazım • 
dır. 

Eski sarayın binası sağlamdır. 

Etrafında yüksek duvarları var. 
Bir kızlar manastırına benziyor. 

Bir saray da Beyoğlunda Fransız 
elçisinin konağının yanında var -
dır. Bu sarayda bir ağanın nazarc 
tinde iç oğlanlan bulunmaktadır. 
Bu .cğlan1ar burada birkaç senede 

yetiştirilir. İçlerinde iriyan olan -
lar bir vazife ile saraydan çıkarlar. 
Zarif ve güzel olanları da saraya, 
padişahın hizmetine alınırlar. Bu 
iki saraydan başka Anadolu ve Ru
meli yakasında, İstanbul civarında 
padişahlara mahsus birçok saray -
lar, köşkler, güzel bahçeler vardır. 
Bunlar, bostancıların nezaretine 
bırakılm·ştır. 

Bostancıların imiri de ~ostancı· 
ba!ıdır. Bostancıba111lık imparator
luğun en mükemmel vazifelerinden 

Si NE MA 
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"Vakıf,, 111 meraklı tetkik vazıları : --
0 
Gazete~rde yeni bir moda 
kuyucularımızın sorduğu yirmi 
suale Osman Cemal yirmi 

--···-·········· .. ····························"·······-·········· .. ············ .. ······ 

Hayvanlar 
rüyalarında 

neler görürler? .6.tc cevap veriyor 
,. \'c IC\'d • • 
.ır!İdliJı: a ışlcrınde gençlere 
lJrıiard:.h ~bnck yüzden, gözden, 

Cevap: Hem baltadan, hem salta 
dan .olmak demektir. tn ~ ınsa k 

aı., . n arakterini an-
~C\'gİnılct:sanıarzn doğdukları Sual - Harp tehlikesi ne .de · Her şeyin hakikatine nüfuz et. lnsanlarm kalpleri, Sigm~ıu 

Froyd'un dediği gibi böyle haki. 
katen aldatıcı olsa bile, ı:.1.1 hal, 
hayvanlar için mevzuub!..h<w>la • 
maz. Çünkü onlar, tabii ~lı ha • 
yat yaşıyorlar. İnsanlar gibı rı
yakar değildirler. Onun için Fnr. 
neti hayvanların rüya'armı. içle. 
rindeki isteklerin \'e kurJ .. ·hrın 
açık bir ifadesi olarak tas\-ir et.. 
mektcdir. 

rıu en, aylardan türlü 
faıı}aı-.,.~lar rıkarmak el 

mek? mek istiyen ilim, tabiatın bir çok 
Cevap: Umacı geliyor çocuklar, karanlık meselelerini izah et _ 

-"l41 b k ır • 
tın .ııc zna: arak bunları yazan-

loylllak g'bi 01.duklarını meydana 
!t}'lcrdcn 

1 
bir takım atmasyon 

uslu oturun! Demek. mek imkinmı bulmuştur. Hatta, 
Sual - Yumurta küfesi ne de- bazı hayvanlarda mizah hissinin 

mek? mevcut olduğuna ve onların bil-
~·d sonra . · c bir d §ımdi bazı gazcte-

bir §C}TJ e (sual ve cevaplar) di· 
hil bir • er çıktr. Okuyucular on· 

Cevap: Şimdi küfeler sırtta ta- fiil gUldüklerine bile kanaat ge. 
şınmadığı için eski mecazi manası tirmiştir. ·Fakat ilim. hayvanla. 
kalmamıştır. rın neler tahayyül ettiklerini he. 

ıı ~Cl'ler s 
Ylıcuı oruyor; onlar da 

"la atına s l 

Sual - tlstat ne m"na 1• ? nüz bilmoyor. Bu sahada, ilmin 
d ya ge ır w • • 

yapamadıgmı sanatkarlar yerme 
" tını . oru an sualin ce -

\'erıy 1 
Cevap: Hu, yahu, ayol, hey, ar· getirmeğe çalışıyor ve müteaddit 

hdaş, bizim köylü, ahbap, hem~e· tablolarla bu esran nisbeten ay. 
rim falan gibi bir nida edatı~ Ba- dmlatmağa savaşıyorlar. 

Umumiyetle bu derin heyecan
lar mevcuttur. Zira istikbal mü. 
emmen değildir. Eğer istikbal ma 
!um olsaydı, bir adam ne bir şey 
ister; ne de bir şeyd..:n korkardı. 
Rüyalar. istikbal hakkındaki bu 
kararsızlıktan ilham alıyor. Ril. 
yaların içinde her şey mümkün 
gibi görünüyor. 

de 0 or ar. Şu birkaç gün 
~en gazetelere gönderilmesi 
~ gaz nasılsa ve yanlışlıkla 

:.ı_ eteye .. d . . 
"<Cif •uaı gon erılmı§ elan 
o 111~u \'ar ki i§te bugün biz 

zan (şimal kutbu) manasına da Tanınmış İtalyan ressamı Kar-
gelir. !o Fam.eti bu vadide bir takım r 

- ere b" tı ırcr cevap veriyo -
s~ 

Sual - Aynı günde ayrı ayrı resimler yaparak, ilmin henüz u. 
iki gazetede (Ağaoğlu Ahmet) ve !aşamadığı yollara, korkmaksızın 
(Ahmet Ağaoğlu) diye takdim ve atılmış bulunmaktadır. 

~ - ltataku1u ne demektir? 
•pz li 

~ Cttrı aın hum §Orolop de -

tehirli imza atmak ne demek? Farneti. hayal alemine pek a. 
Ce B b' . lışkm ve türlü fanteziler yapma. Bütün hayvanların az çok rü. 

ya gördüklerini kabul etmek ka • 
bildir. Fakat köpekler, en çok ril. 
ya gören hayvan olarak tanm .. 
mışlardır. Uyurken onların ba • 
caklan seğrer .. kulakları oynar. 

vap: unu ılmıyecek ne var • k bil' tl' .. il .. d 
ah ? B • H Al' h h h ga a ıye ı gor nuyorsa a, 

do !Jel' s~ -
~ ~ttlr? liaın hum şorolop ne 
kalbi~ 

l "'~ ,;:_~p: Alin. 

y u u • a ı oca, a oca .. d . d' w. 1 d b 
Al· ı d kt' vucu e getır ıgı eser er en azı. 

ı eme ır. . 
lan pek makuldiır. 

Sual - Sabrın sonu selamet 1 
Eski devirlerde y~amış insan

Cevap: Bazan da nedamet 1 lar, uyuyan hayvanları tetkik ne. 
Sual - Kediye peynir tulu:nu ticesinde onların ekseriya rüya. 

işkence görmüş. yük taşımış bir 
beygire vaki oluyor. Hesimlerin. 
den birinde de göreceğiniz veçhi. 
le beygir, rüyasmda birdenbire 
vaziyete bakim olduğunu görü.. 
yor. Kendisini senelerce arabası. 
na koşup kamçılamakta olan a
damı arabaya koşup kamçıladı. 
ğını tahayyül ediyor. Ayni za • 
manda kendisine has bir gülüşle, 
keyfinden sırıtıyor. Hatta araba.. 
nnı içindeki buğday çuvalları bL 
le kahkahalarla gülüyorlar. Çün· 
kil bu hal, tabiatın bir zaferidir! 

-ra ıf :"Üıı kiil~ ın killaltını Veliye, 
'• ~hl bir tc ahını Aliye giydirmek Solukları sıkışır ve inilderler. 

Hatta hazan havlar ve bağırır -
!ar. Gerçi bu havlamalar ve ba. 
ğırışlar, yüksek sesle olmaz. Fa. 
kat hiddet, av. arru veya herhan 
gi bir hakiki hayat sesinden fark 
lıdırlar. 

ıdlF,., Y deıncktir 
il' ~IQJ • emniyet etmek ne demek? !ar gördüklerini biliyorlardı. Fa. 

rga ~ ı... - ıcuı~ aaııs "lir? alı giydirmek ne de-
~ tc\'ap. 

Cevap: Eyüplü Halide kadınlar kat ne gibi rüyalar gördüklerini 
vaxzlrğı yaptırmak demektir. nasıl tayin edebilir!crdi? lşte 

.A ı, .. ·Onu da 'd· b. . 
af~ .... tasın gı ıp ır mına· 
;ndt· s~ a sorarsınız ı 

atiıı t~;:- l{a§kariko ne demektir? 
118~1 ~ '(~kaval peynirinin so-

$11" ı._ "al) tab· · · 
• "<!ff' • ırının başına bir 

ıııJ 1 ılav . 
o ~ c &:>k e edıp onu (aval) 
~~ -,.J l'q dU t~ktan sonra zavallıyı 
F "1' ~ §Urmek demektir ı 

er ~-.... 'l' ssl.;. 1,:''tı: a on~a ne demektir? 
f'ıl ~ y e~hangi bir adamı yon 
:tıl'e 'k. ani rc.ndeliyerek fazla· 
• ~ s~ 
rV? 'lla 
. 'ı;O' ~ YI1'. turpu ne demek-

#4'ı l>: lier . 
di~ ~ ~ı.r b yerde, her mcclıste, 
.,. .. ~ ' ulunup hiçbir yerden 
(W, g Yan,. 

ı.~J ~'lr ~ . ilfl: :a:kuriko ne demektir? 
~,, .~i~di:.horoz demektir ama 

dt ~ Yakı gı ve takındığı şeyleri 
~...I da ( Ştıranuyan bazı ha -
tıY' ~ hıkunko !) diyorlar. 

~ ~~"; ll;şek herifin damadı ne 

f ·· ~: :aay aı 
,(ı t '1ir, Panın kayınpederi 
1. ~ ...... ~ 
~ ? llrada taaşşuk ne de· 

~ ~r>: lJ 
~ ~tir. Yarımca avucunu yala 
c~ l....._~ 

~ıı ile d afrnur yağdı da bö ı 
,ıılY ıd' Ctnektir? Y e 
et arı· ı, 
~ _,ıt d~ .- • ""enar 

~cJ>·,, '~cltt· semtlerin sokak-
~! qı, ır. 

f 1 tı ~C\fs· • 
ıt• ~ c deıı:ı.e~ ıtnin en güzel ro .. 
r) ilJ>: ~ ... ur? 
:>"'.~ Ilı ')leyh· 
ıcıı' ı ~ tııkııı ın kerameti kendin 
, ~n r -...... .. ı:eınektir. 
il c; ile deıı:ı.:d~n gelen huya 
~ıı t . ilı>: li tir? 
~ lıt oı·· lYar par . 

~ ıı~. llılıu ası ıle alınan 

s ı K"b'k d k' Farneti adındaki ressam, bu sü • 
ua - u ı aşure ne eme • t 1 rd .. d .. w.. .. k'ld 

C O b N 11 h 
un a a gor ugunuz şe ı e re-

evap: nun ceva ım uru a . 
At · 1 sımler yaparak, hayvanların ge. 

aç versın "' 1 • 1 ti b' ce .:ucm enn n ne sure e geçe ı. 

Oamıan Cemal KAYGILI lcceğine dair bize bir fikir ver. 
mektedir. 

Ressam Fameti evvela şöyle 

S P O R 
bir tahminle işe başlıyor: Hay. 
vanlar da insanlar gibi, şahsi tec
rübelerine istinat eden rüyalar 

Beden Terbiyesi lı.tanbul Röluc$l O"örürler. Mesela bir inek ayın 
Futbol Ajanlıiimtlan: ~ t" d U v h tırmd' us un en a amagı a an ge. 

Aslen t:ılcbc olmadığı holde hüvi· çirmez. Elverir ki fevkalade çe • 
yet cü~danlarında talebe yazılı b~- vik ve cambaz gibi bir inek oL 
lunnıı ıdmnncıların k:ı.yıllarmın du· sun. - ki ekser inekler _ böyle 
zcllilmcsi hnkkınd:ı. birleşik klüplerL d w:ld' 
mizc ynzı ile tebligat yapıldığı halde egı ır. . • 
bazı klüplcrimizin bu gibi idmnncı- Hayvanlara kendr hususı ha • 
lnrı lik maçlarına iştirak ettirmekle yatlarını di.işiinmeleri tabii oldu
oldukları b:ıkeın raporlarının tctki- ğuna göre. rüyalarında da bazr 
kinden anlnşılm::ıkt:ıdır. isteklerinin yerine gelmesini is. 

22 - ı - 1939 tarihinden itih:ırcn temeleri makuldür. 
hüviyet c_üzdnnlnrınd:ı tale': yazılı Meşhur ruhiyatçı Sigmond 
bulun.:ı~ ıdru:ın~ı!:ırı.n da w~ıus~l.ı:ık~- Froyd bütün rüyaların "istek riL 
!ara ıştır:ık cttırılmıyeccgı muttcfık • 

1 
. . -· 

kliip ,.e lı:ıkcrnlerinı ize tebliğ olu. j a arı,, ndan ıbaret olabılecegı -
nur. ni söyler. Fakat rüyaların, pek 

.Kliiplerimizin hu gibi ldınancıları nadir olarak maksatları anlaşılır. 
halen talebe olın:ıdını hakkındaki Ye- Bununla beraber insanların istek 
siknları -ve birer tane foloğrııfları ile !eri gayet :rekice bu rüyalarda 
birlikle bölge nıcr.kczinc mür:ıc:ınt 1 gizli bulunur. Zira in~anlar. rü 
ederek mm·akknt lısan · nlnı:ıları Ye • . • 
1 - · t - d 1 1 -'n ın~Jıı'lı eıı·ı yalarında bıle ken.dılerıne yalan 
ıu\'ıyc cıız an arın 11 , • .. 

rilmek üzere bölge bürosuna hm.ık- soylerler. 
mnları hususu tavsiye olunur. 

• • • 
Topkapı klübünden 31 Ki'ımil Arsc· 

,·en bir ay; \'cf:ı ldüblindcn 652 Mus· 
lafa Topsaknlo~lu lılr :ıy; Beşiktaş 
kliibüııden 53 Şercr Görkey bir ay; 
Fcnerbahçc kliihilnılen :?58 Scınib A
rıcan bir ay. 

Bir köpek hayatı ne kadar dol. 
gun ve faal olursa, o kadar faz. 
Ja rüya görür. Hele yaşlandık!;a 
rüyaları daha ziyade artar. 

Geri tarafta göze çarpan ev. 
ler. vaziyette görülen bu değişik. 
liğe hayret etmiş gibidirler. Bazan bir köpek, birdenbire uy 

kudan uyandırılırsa, ıS'll'ır. Onun . Eski .. R~~~da bile,. ~ey.girlerin 
için eskidenberi. ''Uyuyan köpe. ru!~ gordugu faı:~dılırdı. Latin 
ğe dokunmayın!,, derler. Bu se _ §a~:ı Lukreçyus şoyle . anıa:ır
beple ilimler, esas itibarile rü- Azası uykuda gerılen 'e bu. 
yaların sürüler için bir emniyet ~un!a beraber durmaksızın ~er -
vesilesi olduğunu ileri sürmüş • lı~e.? ~e .. sı~ sık s~luyan beygırler 
!erdir. Köpeği rahatsız edici bir gorurus~uz ~ı~_yıne de ~~ffer 
g'iırilltü. uyku esnasında öyle se. olr.lak içın butun cch.tle~ı~ı sar
rt bir korku heyecanı tevlit edi.. fedcrler. Baza.n kcndılerını sa • 

ran blitün maniı..lar ortadan si. yor ki, derhal bağırıyor. Bu kor • 
ku havlamasrm diğer hayvanlar !inmiş gibi uykularrndayken koş.. 
işitir i~itmez, derhal uyanıp kaç- mağa kalkarlar ... ,, Bu çeşit bir 
ma~a başlı):orlar. rüya, bugün yarış beygirlerinde 

Bu neviden rüyaları, Fameti bile görülebilir. Fakat Fameti, a.. 
ekseriya insanların zulmü altın. rab:ı beygirini mevzu edinmek su
da ya.~ıyan hayvanlarda temsil retile bize daha etraflı bir fikir 
ediyor. Hayvanlar hiç olma~ rü vermek istiyor. 
yalarında, düşmanlarından kur _ Diğer bir resim de. kafes için. 
tulup kaçtıklarını görüyorlar. Ya de hapsedilmiş olan bir parsı gös 
hut ta vaziyet bunun aksi olu _ termektedir. Onun dahi, rliyasın. 

da bir isteği yerine getirdiği gö. yor. 
Ressam Farncti'nin tcliıkkile . 

rlne göre, böyle rliya mese!A çok 

rülüyor. Bu, tasvir makuldür: Zi 
ra, mahpus bir vah~i hayvanın 
arzusu. hiç şüphesiz ki kurtulup 
yine hür ormanlarına dönmektir. 
Bu münasebetle, cambazhane dL 
rektörünün kendisine serbesti ve
rip nezaket!<? yol gösterdiğini um 
maktadır. 

Üçüncü resimde ev kedisi gö. 
rülüyor. Ev kedisinin rüyası bir 
kabus kadar ağırdrr. Senelerden.. 
beri gayet esrarlı bir mnhlük o. 
larak tanınan kedinin, ayni de
recede esrarengiz ve korkunç ril. 
yalar da gördüğü anlaşılıyor. 

17 IKINCIKANUN 1939 

"l sudan d 
~ 'l3aıta emektir. 

ııf ? Yt taşa vurmak ne 
,ı 
,fı 

Yukarda klüpleri YC hi'ge numa
r:ılariyle isimleri yazılı idmancılara 
lik mnçlnrınd:ıki sııi harekellcri dola. 
rısiyle Jıiznlnrındrı ~·:ızılı müddeiler 
için mnsalınka )ıoyko111 cezaları ,·e
rilıniştir. Bu rczıılar tebliğ tnrilıi O· 

lan 113 - 1 _ 1939 ınrihinclcn h:ışla

makt:ııiır. AHikaıl:ır l.liiplerlc h:ıkcm
lerin bu iclnıancıları mfü;ahaknlara 
ithal etmemeleri lüzumu tclıliğ olıı-
nur. 

Kedi. rüyasında korktuğuna 

uğramaktadır. Sımsıkı bağlan • 
mıştır. Ve sütünü, fareler içiyor. 
Bu hal, bir kediye vaki olabile_ 
C'ek en büyük hakaret sayıla bi _ 
lir. Bir kedinin ortada bulunma
du'h zamanlar. fareler istediği gi. 
bi hareket edebilirler. Fakat ke. 
dinin gözü önilnde ona bu tarz.. 
da hareket etmeleri, hiç ı:.üphesiz 
pek fa7Ja ileri gitmektedir. 

daima fare'"re i <> 1<eııA-. etmE'li • 
dir. Resmin bir k l' ı; :-~ ind ., koca . 
man bir kedi gözü vardır ki bu 
göz karanlıkta gördüğü gibi rü. 
yada da görmektedir. 

•J t 

- Radyodan anlamam anıa, e. 
limd.cn her i§ gelir. Bakalım bir 

tecrübe edeyim .. Bana ke8erle bi. 
ra;; çivi getirin hele si:-•• 

Bundan başka, koc.tıman bir fa 
re M. bir taht üzerine oturmus
tur. Kedi, bittabi buna da deh. 
i;etli sinirlenmektedir. Farenin 
tahta geçip evin içinde hüküm 
ıürmesi kada.- acı l: ir ~ey olabi. 
Ur mi? .\~ık duran kanıda n kc. 
dinin ecdadının göl~eleri i r.cırivi 
gözetliyorlar. KedJ an'anesinln 
bu kadar küstahça ihlal edilme~i 
k~ı~.mda .hiddet kesilmişlerdir. 
Çunku an a:ıeye g6re, kediler, 

Yalnız dört nyakh hayvanlar 
değil. kuşlar da rüya görürlr r . 
Mesela blilbüller, kendilerine mah 
sus rüyalar görürler. Onlarm uy. 
Jcularmda yavag sesle öttükleri 
ni hafifçe kanat çtrptıklarmı işi. 
tirsin iz. 
Diğer bir resimde. Farneti bir 

leyleğin gördüğü kabu~u temsil 
ediyor. Bedbaht mahlı'.'ık, yu\'a . 
sına yılanların üsüı,tiifuü görü. 
yor. Ve içerisinde kücük Jeylek 
yavruları yerinıt>. kurbaıfalar yer 
ıtlmışttr. KttrbağalaT', lrvlelrJcrin 
pek <;ok yedikleri mahlüklardan-

(Deoomı 10 uncu sayfaikz) 
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• Milletler Cemigetilspanga hlırbi fid· 
konseyi toplandı detle d'!va~ edıgor 

Tayyare 
kaçakçıhğı 

( Baştarafı 1 ıncidı) 
mit YJ! pu hqsuıta Yfl~I yazşn 

muharrirlerin celbedilerek muh 
bir ıı!atirle ııııt.lömatlfrına mu· 
racaat edilmesini istemişti. 

yenı par 
Ankara, 16 (A.A.) ~ 

Cı.ıınhµriyctf McrkBI 
dan: 

Askeri komisyonun ispanya hak
kı ndak i ra poru tasvip edildi 

Cumhurıyetçıler ısrı:trla 
mukavemet ediyorlar 

İstanbul mUddı::J'Qmumiliğl 
~urgos, l~ (A.A.) - ~a1i~·o-ı Jstihkam yapµııt. iıleriqde kHllL memuriyetimizin bu isteğini ye. 

nalıst lspanya rad)•osu dün ce- nılacaktır. rine ıetirmiı :vp bu hususta ya-

Bankamızın 15 1 
937 tarihinden itıbart 
le çıJrnrnıağa başla 
harfli banknotıardaıı 

Cenewe, 16 (A.A.) - Milletler ı halini almasını daima kabul edil. ce bUtun demokrasi memleket- Kadın sendikaları ve teşekkül zı yazan muharrirlerin Had~le-
:emiyeti konseyi bugUn saat 17 mez bir keyfiyet olarak telakki ıerine hitaben yaptığı neşriyat- leri cepheye gidecek erkeklerin ripj 11,Jarılf, ls~lnabe evraJunı 
de !sver h~ı:ciyc nazırı B. Sand. etmiştir. t G l l" k ~ a, enera 'ran ·onun, muarız yerlerine kadınların konması i~in, bize göndermiş bulunmaktadır. 
lerin riyasetinde aleni celsesini Komisyonun vazifesinin ta- orduva gizlice her tiirlll silflh 

J istihsal ve cndij.stri sendikalarile tstanl)ul ,.,zı,ııtelerinlq bazııa. 

tarihine kadar: 
Deş liralıklardaJl Si 
On sS 
Elli SS ,. 

1of 
Yüz akltctmiştir. 1 1 mnmiyle bitirilmesi için cunı- rardımıuda bulunan memlelrnt- birli}\te c:alışmaktadır ... 000 k,!- rında intişar edeµ ve biziµı .tah· 

spanyol olmıyan muharip e - hurlyetçi mıntakadaıı yabancı ıere diıııomatik entrikalarla de- d · d'd · t d . k'l . . ın şırn ı en ışe başlamı~tır. Der ld)tiyle mefgUl buluıu}uğumuz Cem'an yüz yedi dl 
rin spanya an gerı çc 1 mesmı muhariplerin tamamiyle çekil- ğll, Tarrasone'un zaptı sibl fii- hal erkeklerin işine g""'emiyeoek hldisedeki tahkikata nazaran 1 
müş~cdeye memur enternasyo. ınesiııe, Burgos mıntakasındakl li f 

1 1 
dl"' ""!ı yüz on dört bin bet 

nal askeri komisyonun muvak.. fspanyol olmayan muhariplerin n za ~r er heü~~rnpti ~er ı;ı 
1 

ve ~:~~~~~/cknik kursl~r ı..kip eL bilmediğimiz noktalarla, bupla· tedavuıe çıkarıımıt rt 
kat raporu okunmuştur. de t~mamcn ı;ekllmesi inzimam arse oııa me n n .vaz ye- ra verilen cevınılar hakkında et. !inde eski harfli ballı 

B d U 1 d .1. h • tini kU\'V,etlendirmeğe çalışan Asker·ı ve yarı resmı· m•ı.afı'l klrı umum·:·cyi tenvir etmc:· ı ayni miktar y"nl yU•
1 u rapor a eze m e cm ıyor pdilir. Ancak o zaman, eııı- . . • l'e'' ... 

ki: mlzin nihayet bulmasını bUtun ıncnıl,ı;kctıeri pek AUi. bılılıgl vaziyetin v~hametipi ,i~ememek faydalı görUyorum. yon altı yliz on dört ".ı 
Halen cumhuriyetçi İspanyayı kalbimizle arzu etmekte oldu- kaytlcdllUikten sonra deniyor te ve fakat ayni Rma.nda ıükıl· Bilfarz Yeni Sabah gazetesi: on lira tedavülden 1'11" 

terkeden yabancı gönülliilerin a- ğuıuuz bu buhran enternasyo· ki: neti ve soğ\Jkkanlılı}darını mupı Ejcrem KöniffJll- lsta:qbula gel- tır. 
dedi 4640 tır. Pek yakında yapı. nal anlaşmamazlıklar ihtimal- Bu memleketler hattı hare faza eylemektedir. Enerjik ve !· 4iiJni ve '"'Pllrt Q ~am~n yUk- H t b 1 rı t 
lacak sevkiyat ile bu rakam 6 bin Jerinden tecerrlit edecektir. An· ketlcrini değiştirmek hususun- zimkfır bir surette mukav~mete H}c bjf meyki l§lal eden bir za- 1 ay me US a 
490 a çıkacaktır. Eylfıl ayı zar. ,.al< o zaman İspanyanın esas- da artık gec kalmışlardır. Cep- devam edil~ce1'tir. Ayni ın~jlfil, trn 1girere~ l!fkreme nanıJ müs· Parasız seyahat ıtl 
fında enternasyonal fırkalarda ıı b'ir statUk~ unsurunu teşkil heler sarih şekil almıştır. F'rnıı- cumhurjyet(;iler tarafında Jllal - tearla bir v:ıs:ıport tedarik et· Ankara, 16 (TeJefolP"'ı 
25429 subay, küçük subay ve er ettiği Garbi Akdcnizde sal~htan ko lsnan)·ası kendi mevl{iini kcn zeme azaldığından ve ba&ı mal ,. !Jlek 'ııretiy}e kaçırmı~ l?ull•n- tay saylavlarının de 
mevcuttu. Ve bunların yüzde kıı:ı. hahsedilmesi kabil olacaktır. eli kunctleriyle elcle etmiştir. zeıµel~rin tamamile yokl4ğµn - duJtHHJ ve Jılğlaedfl elyevm me. <la parasız seyahat et 
kını gayri İspanyollar tc;:kil cdi. Konsey. temin ederim ki. iki ~luharipl!k hakları tanınsın, ta- dan bahsetmektedir. Fr4nkiıtle. buı '1lllun11ıı uç 41ıhıin de ;ıiım- kında hazırlanan ıayib' 
yordu. İspanyol lıükiuncti tara - seneden fazla bir zamandanberi nınmasın rnziyet tavazzuh et- rin ilerlcyi~inip yegŞ.ne ~bebi bu lerl ıtıçtllJnJ V{I bq ı,te bazı es· 
fmdan yapılan geri çekilme tam mucs~cs J>Olitikasınıı s;ı,clık oJan mjştlr. tarafta gerek harp malı.eıneııi fJe- ki devlet memurlarının da rol --------,• 
olmuştur. Filhakika bu bahiste\ Fransız hUkiımctl bu sala.h ese- Saragossa. 16 (A.A.) - Fran- rek muharip bakımından gak fıt.z. oynadıklarını yazmış idi. Prost' un p . 
huduttan geri çekme ile İspanya. rinln vukua gelmesine blitün ko umumi kararga.hının bir tcb- lalık bulunduğundandJr. BlJ m~- Gazetenin sahibi bulunan Ah-
dan dışarı yollama arasında ~-arkı ··urrctiyle çalışacaktır. llğlnde, dünkll pazar gllnµ ya· hafilin tebarüz ettirdiğine göre, met Ccpıaleddin Saracoğlu, bu fafbİk kabl

1 vardır. İspanyadan dıFa~ı .gon - Bclcikıı. hli}{iıml?ti namıqa B. pılan llareka.tta iki yliz bin nU- düşman 800 tayyareyi h~u}Jete hususta tatanbul mUddeiumu· 
de~eJ}in tamam olması ~çın son Spaµk, B. Bonııet'nln sözlerine fuslu bir kıtanın işgal edildiği geçirmi~tir. Halb4ki cumhuriyet misine nrmJ• oldyiu Jfadııde var rnı 
sevkıyatı da beklemek lazımdır. . ti k 1 . ti ve sahil bo'-·unca elli kilometre- çiler tarafından tayyarı= hemen pe yazıyı kent:llJlpJn )'azmadığ"ını, ~ . b h ış ra ey emış r. " 10,.-
F.a.kat, hud.uttan gerı çckm.e a - Bil"'hara cıi{z alan Lorll Hali- lik toprağın zaptolunduğu bildi- men yolctur. Topçu kııvveUeri • lbrahlm Haikt KPJIYAlı ile llu- <Baı 

d k h 1 k "' .,.., "" · · bet" d b' ıt --'"'- yor<lu Ycnikapı Jilll sın e ~mıs~~n a en ~E:rı çek · fax, Ucler komitesinin karar rilmektedir. Ele geçirilen ma nın nıı; 1 e ıre &t ı ~-.....:: - rat Sertoihnıım yıı,z<Jıkl~r,nı, _ · sıl' 
me keyfıyetinı~ tamamıle ~ ~- suretini ıp.litla!na etmlş yç bµ haller arasında Tarra.gone ve ı;indedir. bu husuıta kendi,lnln qe bir tlfn hu s~.hillcr iç~ 
buldugµna kat'ı kanaat getırmış . • UI. l . ı· t d bi d ı·ıı ld metini gm·ml'si du. 

}cQmlsvonu tebrik etmıştir. Reus dan sonra en m um crı ç· k f 1 ., I' ma uma ı, ne e r e ı o U· H lb 11 bulunmaktad~:·. . . Sov~etler Birllği mUnıı:ıssili Montornes ve Molla'dır. ın 1 8 arı 1 er ıyor IJunu b~yan etmiş, Murat Sert- h 1 a uki şinu ·b 
lspanvol hukumeti faalıyetine . ı "b ki d u< utları J{ibi be1 

d 
Jtm· t• y b .... 

1
r. ! ve Par is bUyilk elclai B. ~urıtz lŞGAL EDİLEN f RANKİST oğlu se, yazının azı es ev- sadi \'azlyeti do 0 

1 
e~a.m e. ış ırk'l a 3:'11c~11gon~ ~~ lınıanyol hükO.meUnln gpsterdi- CEPHELEH. (Buı /(lrafı t lncld•) let memurlarının rol oynadık- betle çok dcğişnıJ...., 

erdıbn. g
1
en t çe 1 mesBı P ankı~ı· a. 

1 ıırı hUsnıınfy .. t' tebarüz ettirmiş Şunking, 16 (A.A.) - Çin a .. larr bir hldiH" ba1lıi1nı kendi· 1 b ld 1 d•fı; t ya ıışve 1 mın a 'f "" t Madrit, 16 (A . .,\.) - Cumhu- stan u -. o an 
;m:ı:;· eeS:~eti a.ssamblesi ö. ve Sqyy~tler Birli4'iılln lspan: riyet Jcıtııları Estramadµre cep· jansı bildiriyor: Çinin batı ce • sinin koyduğunu, memur keli- de Ankara>·• git~ 
nünde aldığı taappüt daireııind~ ·ol iııtıkl~ljpe ~arşı olan ııenı hesiııd13 ıpn gp.nlerdc si~ yUzUn- nubunun mUntehasında bulunan meıinin bir yanlıtlık eseri ola- man memlekette blf 
realize edilmiştir. (mtislµI gpsterpıı~tlr. den dijrmuş olan ileri hareket- Kuming • Yunanfu ile Çinin u - rak Y&JOJlrdıiıµı{ 1ızıy1 lb;ağhim ypkken şimdi Anad 

Milletler Cemiyeti konseyi, Yeni Zelanda delegeııl, 20 nci !erine pcv~m eder.ek Fueqte - O· keri merkezi olan Şunking ar& • Hakkı J(oqy11. ınıp ,,.z 1 mı, nnyi mcmlokctl ....... _... ... , 
ö sında bir telsiz telefon aerviıl a. kendiıinin hldise hakkında bir 1 .,.T. 

cumhuriyetçi ispanyadan ya'pıµı. asırda sivil halka !{arşı rev,. i · vejuna'nın 20 kilometre gaı-l>in- t r ı..ıha~·ct uıc 
el devletleri geri ,.,.kil..ı'gwi hak • rUlen fecl myamelelerl t~ltbih de kAln Azuagaya kadar gelmifj- çılmıgtır. delll ve malftm,tı olmadıJını 1- .!d f l ti 

:.- ~ UMUM! TAARRUZ lerl sUrmUştUr, doıu a aa ihtlJ·a!; 8 

kmdakı. raporunu kabul etmi•, İs eylemiştir. lerdir. en dcl'rişıni"'tlr 
""' Şunking. 16 (A.A.) - Çin & • İbrahim Hakkı Konyalı ise "" • ' i._ ... ,.--.. 

panyadaki komisyonun salahiyet En nihayet söz alan İspanya Tahm:~ra c~phesinde cumhu. Biitün bu değiş 
~ansı bildiriyor: Çin kıtaatı son ~endlslnln hiç bir mal6matı ol· d e 

lerinı. bir ay daha temdit etmi• harlcl,·e nazırı B. Alvarez Del- 1•1·)·et"ı'l"'r Tala,·eı·n de la Reina- a iken bugu .. n gen 
,,., J " ,.. t· günlerde Şans.inin cenup ba.tısm- m,.<JığJnı, 11Jıı1ı Mqrat Sertoğ-

ve cumhuriyetçi İspanya hüku - vayo, lspanya hUkC'lmetlnln ya- nın şarkından ve gııı·Lılnden ay· ınanını Yenlkapry• 
da mukabil bir umumi taarruza lqnun kendJslne nrml~ oJduğu 

1 
. ··t:ı .. 

metile komisyonu tebrik eylemi.ş bancı glinilllUlerin geri c;:ekil · ııi v.amauda taarruz ederek Ta- mcın cketuı bu ..... 
geçmişler ve muvaffakıyetli neti. notlar Uıeritıe ff&4ıiını, b~şka b ad .. d ~ 

tir. ıne~inde diğer memleketlerden geyi baştanhaşa katetuıcı.cn son celer almışlardır. Şinhsien, Ta - hiç bir malftpıe.t ve delili bu- urd a vucu a g 
Fransa hariciye nuırı B. Bone, umdıığu diplomatik mahiyette ra castillo Villaalba önündeki · p h · H · gnl 'i i mu ur? 

nınp-. u sıen ve '!nan DJ L lunmadıiını beyan etme~ sqre-
1 

.. 
11 bij münasebele söz alarak demiş. ltolaylıkları görememiş olduğu- Franklst mevzilerini işgal et- tirdat eden bu kıtaat Sarı nehre tı:·ı~ yaıı hakkındaki bllgisinl, kinci mulıi~ 

tir ki: nu }ı:aydetmi11 ve sözlerini şöyle mişlerdir. ve Fen ırmağına doğru çekilen lşJ tamJıplyl~ lnk•r eden Murat pıJlp yıpdacak U 
H.:rp mıntakasıniian yabancı bitlrmlştJr: Lerida, l6 (A.A.) - Havasa •. Japonları takip etmektedir. Bu ~,rtpJluq11- •tte~ıpJı;ıtJr. kc~c ~Jli:3 mtJJ 01V 

gönüllülerin çekilmesi, devletle. BugUn hakikat t~mamly}e jansı muhabiri bildiriyor: mühim muzafferiyet Japonlarıq ~JJr. Zira ~ene 
rin aylardanberi lspanva hakkın- ,..; · b t · ı· d w b" •• DiJerlerinin verdikleri ifa- ilfı: senelerinde 1"-' 

.1 tcsblt edilmiş bulunuyor: YUz- .,....nın a ı şıma ıne ogru ır ....., 
da güttükleri gayretlerin ilk kıs. de l'Uı lspanvoJlardan ıpUrek- Frankistler şimalden yaptık- arruzunun önüne geçmektedir. Ja deler de bunlara mUşablh bu- içJJJ bµiün}cü na:,; 
mını teşkil ediyordu. Fransız hü- ~ep İSJlllDYa ~rdusu, mell)leltf?- !arı bir çevirme lınrckcth·le ponlar bu taarruzla Şen.sih'i ele hınıpaj.ta<ıır. lt~iJ~Jerlpe ı:nUw yon Ura sarfedll 
kUmeti, İspanya dahili harbinin . . . Tarragonc'nun işgalini hazırla· geçinneği Umit ediyorlardı. racaat edilen bUtlln muharrirler. lunmuştur. 
h t .. ı·· b · • Ud h 1 · t k tin lsUkHHı ıçın l}arp etmekte- 1 d F~ k" t k t l G i d bil k 1 ı-·"1 er uru arıcı m a a eyı a . mış ar ır. ran ·ıs ı a arı n- Şunking, 16 (A.A.ı _Cin ajaq t ıhkikatı tenv • e e ece ne stanbul be "'"' 

b h b . cllr. 1-Comisyonun raporu bunu o . . 
ibih eden Vf! bu harpten. u ar ı 

1 
k ti i 1 t "'dı',·pr k' ya nehrine kadar ılerledıktcn sı bildiriyor: J:ıir delil, ne de bir ipucu Jöste- tlar yiiksck bir JJl 

A ·11 ti · ... -ı k" · · c erece uv\·e e s >a ,., J r '• 
vrupa mı c erı arası."'ta ı ıyı buna HA.ve edecek bir sjizllm sonra Tarragone Uzerine yUrU- Cenup Çininde askeri vaziyette repıeıµJftir. HA<llae p,.aı.kında· clz biitçcsiylc kıt 

anlaşma bakımından çok tehlike. ınUşler ve General Bantista mühim bir inkişaf beklenmekte - ~l ıpııınm,.tı n~4iğerjqıleıı al- ğı malôm olduğu..-
I(bfr hale getiren bütün yabancı yoktur. Santhes'in kumandasııı..ıaki ilk dir. Bu inki§af ~inJiJerjn ~,.nto. dıklarını ve 1a.zılarını ''böyle o- bir liman yapınıı1' - ı k k ı·t'k Dunun Uıerine umumi mU~a· "' ~ .,. unsur arı çı arma po 1 1 asın - nıın şarkınıia Raııl:Qn - }WV}QolJ. labilir" tarzında tahminler yap- sa bile tatbik P 

kereye nihayet verilmiş ve ko- motörlU kıtalar saat 12.30 da ,. _1 dan kat'iyen §qmamıştır. Fran. yolu boyunc!f. yıınacalıJm )Jjr Ue- mak suretiyle yazmış oldukları- mahrum bir ha)",.. 
h~U'-"· ti ·ı.· k d ·· d misyonun raporu tas1·irı edilmiş· garp lstikaınetipden şehre gir- "' 

sız; 11.ume • ı,,.ı ar eş muca e- ri hareketi Ue b~l,YJctiur. fi~ qı iftı:I• ~yJem.iılerdir. Bunla- mı? . ~ 
lesi olan bu harbin hududun her tir. mişlerdlr. Saat U de şehir ta- Jıakika Japonlar bur~~j 1rnv r rııı bijtUJJ. Jfp.deJer!nl, blribirine HattA Sultan~' 
ikiftarafmda İspanyol olmıyan Celse saat 18·20 de ~atil olun- nıamiylc işgal altına alınmış bu· vetlerini te!Jrjı:ep Gı>lı wJµ,pJI - )>eıuedi~JırJ IcJ9, burada zikret· nm ~mnmi JJapi~ 
muharipler sebebiyle gizlenmiş muştur. Konsey yaı·ın bir içtima lunuyordu. Şehirde takriben 10 tardır. mıkte bir fa1da ıörmeyorum. hane turnfındaıd 
bir ideoloji 've rejim mücadelesi daha yapacaktır. bin lclşl lcalmıştır. Kantonun 50 kilQınetre ıJmp. r GörUIUyor ki, sayın Adliye n 1·ı~ıırak, bpnl, 

Lerida, 16 (A.A.) - Gcnı:ral linde bq}pnan 'raun~ut'P.Jll ~ ~ Veldllnirı Parti Grupu içtimaın- ki mahalleleri 4'f 
Moıcardonun kumandasınd~ki A· ~ub~- mühim IJHJ}ı4re1-~ cer d~Jfl bl!YJPtµ hıficindeki ne~ri- re~ J,ütjµı cepJıe 
ragon kol~rdıuu bu sabah, Çcrvcra reyan etmiı ve QinlU.ı- 'f~n11in. y~t. mııhr.rrlrlerlıı tndt t~h- bir anfitcııtr )'4 

§ehrinc girmittir. C~rycra ıehri, ge girmeğe lijUVjt.fffıJı 9JmijfJµ - minlerine n d,l)a doirusq gaze ilerill(le l\farm•r-

tarihinden İzmirin iıtirda~ı t~rihi Lerida - Barıelon doğru yolunda - dır. te satışını temin etmek gibi ti- cck bir tcra~ lf. 
istiklal madalyası kanununa ek 

dır. Frankistlcr, sehre, öğle!lien lf. a. len Cin kJtaatı doiu )}ijl'e· • cari bir matrıat ve rayeye ma.· sqııra "Jı tcı·!Jıtllf elan 19 eylül 1338 tarihine kf~r ~tr d..... ....-o:,. .., H 

Ankara, 16 (Telefonla) - İstik-

milli orduca Yazifc alan nurpara biraz evvFl ııirmişlerdir. lerı ıl1a Kııntım.-:- ~ovl~ ..-·~ tµ~ b1Jlunpıajt~~ır. tlC\·Jct mab1ılle»i 
Ienmesine dair hükumet Mec- ve adları muayyen muhtı:lif ıumf Cepl}enin bu mıntakasmda, kar· yolu arasJnQJ Hi~ıtı ~1' •ıpıf FJfl~•rıJJJJHJQliYf!1e bu ciheti Ul.rJhi l>aıtmıdl'lf 0 
lise bir layiha verdi. La alay Eancaklarına birer Ist 'kli.l ma- şı taraf, htıla daimi bir mukave - bulıııı~yorlar. . v ,·azıh ve kat'I bir surette ifade masa bile, 1>cıcdi),; 

lal madalyası kanununa müzcyyel 
kanuna muvakkat bir madde ek-

tlerı har~ketı }i:an~JJIL QoJnl • · 11Jll 
yı·ha esasları"" göre 15 mayıs }335 dalyası verilecektir. met göstermektedir. . . . ederken bazı gazetelerde mUn· tahakkuk ehil ., 

.,,.. r.enup ıstıkaıpetındıt jJv.m et - . pll'_J 
-- - - -- ---·----------:---~......,....,.--- Burgos, 16 (A.A.) - General ektedir Çin k ı t ı . t' teşlr "aeklz ay akcJ~m )i:eşfedıl- blr iş sqyılıu~ •ı':ıl 

Var~ I• den mu af sefa ret Franko p:k yakında hatalonyaya JPI • t·. ~.. l f1ll IJl e, Jm4 JYU,.i mjş o}8D bJr işin ?)eden bu ka- Qnun içlıı J 
.:ı k ı vıLııye ı '4uı~ımn YJh~rP ıı JJt.a ;-, ,, _,1 0 p 

hitab:n bir lıey~ııname neşre~ece 1• l w ı; •t tt' ""A dır ıııuf)dıt l>ır•1'ıld1lı hakkın tas(Ji~ ctınefM 
up o ~cagmı ı+mı e lfmep"" r 1."1' 

Ve k On S O~. o Ch .~ne 1 er Katalo~yayı silahlarkını ttali~efda- dir. djl)f.i l\Jllll! de cevap vermek is- im~4n \'e tq.t~ı:ı/JIJf~ 
iif' ~ vet eylıyecek ve mu avemetın ay- JAPONYA K.4-NUN f1AYJlJ,&. • teflqı, tini <le ar~ı;tu ~ ..... ._ 

Ankara: 16 (Telefonla) - Bina vergi mükıllefiyetinden iıti•nfl e- dasızhğmr bildirecektir. M;ılCım ol LAft,JNI LAGVPn"'PJ ()e~• tıfQlU mııha}ıf!meıeri lLll- __ • ıwJlf 
vergili kanununun üç:incü madqc- dilmi§t:r. Ji,:cnebi ıefarethıne ve duğu üzere evvelce Asturya eya· To}lyA, l& (A.A.) _ feqj 4lhi- nuınuıdı, bir lkJ haJ mUste{fna tedalrdir. ·et JI 
si mucibin;:e, hü'kfımetimizle siyasi konsolo$Jukların t~hıı tflıarrufun - Jetine ve Bask eyaletine de bu tarz liy~ npırr p. }\:oi•j Kiq~, N}efi olmak Uzere, gıyabi muha~eme tarz~ndn kati> f 
münasebette bulunan ecnebi devlet da bulunan binalar;a tanınmr§ dan da beyannamclcr yazılm ştı. µmamndıı tqtaljter ıeınnrJUü l usulU mevcut d~ğlldir. fırarl malumat gell» ırJ 
lerin mcmlekctimiz.1cki sefaret ve 1 vergi mükellefiyetlerinin ll}Ütel<jl· Barııclon. 16 (A.A.) _ ~fer. muh~vi Qlarıı~ neır,4ilıni• pJan 1 olan bir şahıı µ dav,sı, µıur4ru dava, netıceJePıl pıl 
k:nsolpsluk binalar·nm tllÜtckabi- biliyet ~rtile mezkC.r s~ffire~ ye 1 berlik ve milletin tamaınjle as _ bütUn kanı.m layfüıılM•m timfl . izam an hadıjine kadar o şahsın Ancak. bpyle ~:~t,I 
liyct §artile vergiden muafiyetleri konsolosluklara ait bilgili arazi ve kerJe§tirilmesi büyük bir hızlıı. d~ mım U~a ,ıtmi!itir.~ıml~r ı1r~•mda aranma.siyle iktifa olunarak bı- tn sahıp olun Jıl11 
kilbµl edilmi~ olduğu halde ııefaret arsalara te§mili tabii görülmüı ve ı·am etmekteqir. Silah ıı.ttına GJL- se"'im kanununun t~iJj, 1J1HU or. rakılır. •krem Könlgln firari halen mevkuf atJ 
h9ne vey:ı konşoloşb~ne yapılmak bu maksatla arazi vergisi kanurıu· 1ğırılan yedi ıunıf~, 901, 900 ve "{aniıaıyon, mıı.tbu•t JiıµmpijQUR bulundufu anlatılması Uz.erine, cUrmUnUn dal 

8 
ıı~•rt sıı11;c~çn ~df~ oluµan veya nun ikinci maddesine bir fıkra ek-

1
899 tev1?1Jütlüler §irnıiidep silah tadili projeleri de mevııqttur. flraıı ettiği anlatılan mahalden rek mnJıkc~e1d 

bu ma\:satla satın alınan arazi ve 

1 

lenmesine ait hükumetçe hazırla • ıaltında bulwunaktadır. 898 ve l.fatbuat kımµnu J~~teler ve ga ta desi iıtenllmiş ve nşUceye in-! tir. Bu cihetıP bil 
arsalarla yanan veya yıkılan sefa- nar> laviha J,{eclisc verilmiştir. 897 tevellüllüler bugün çağırıl - zcteciler hakkında çok ~iddetli jtızar olunmuştur. Gelen cc· ~ecC', bu snrPtlP 

'"c. .h:ı.n:: ve kon~olonh::tne arsaları mıştır. 896 ve 895 tcvellütlüler takyidatı ihtiva etmekte ic!i. vaplar suçlunun arandığına mU-~ lıdır. 



~&hkemeıercıe 1 

atılı sulh mahkemesinde bir karar 

Tarihten bir yaprak : - - .. -
Medeniyet 
ve Sergi 

. addeye su döken 
ihtiyar beraet etti 
~daT 

önüınüsdeki Mayıı aymda Am 
1 rika yirminci asır medeniyetinir 

tam mjnasiyle bir meıheri olacak. 
Fennin, ilmin, iktisadi bayatın ve 
içtimai blkıamaların yeryüzlinde 
ki bütün tezahürleri orada görü 
lecektir. ldaııda . Opkapıda oturan 

tr-.. ·· bır ihtiyar geçen -
Uzun boylu ve elli bet yapndı 

.elan 'kurnaz dolandırıcının ıuçlan 
sırasile ıunlardır : 

.-....... 1ı. ı· ,_ • Ça gc ır&en Bikıtmıı. 
~ arasındaki bir is-

"' ~Ydan inerelc cad -
' iittur. 
~Çen bir belediye me 

s lir bu halini görerek 
~ 1 ceza yazmııtır. 
id~t bu cezanın yersiz 

ederek Fatih sulh 
ıtıUracaat etmiıtir. 

"1 ~ llluhakenıe sonunda, 
~ ~ vernıiıtir: 

elediyeıi her sem-
defihacet etmesi 

. 8~ilar yaptınnağa 
enaıeyh umumi 

eden b~ semtte ıolı:ağa 
r Vatandaıtan ce-

. "1ıınet adlı suçlunun 
affedilmesine .. ,, 

tcl..a· t'tİ D_ ır Randevu 
~ -.aıldı 

itle ~da bir kadının 
fki ka tti~ı . r~ndevu evi 
btuıı dın ile ıki erkek cür 

11a1Jı de Yakalanmrıtır. 
oı.ı ~za nıahkemesine 

ehra nıah'kemece 
~ lnahkUnı edilmiı ve 

01\Uıınuıtur. 

Miitehaıııı 
Bırakılmadı 

1 - Mehmet on bet ıün evvel 
Gülhane hastanesinin kapısmda 

muayene için bekliyen Bahçeköyhi 
Ziyanın yanına yaldatınıt: 

- Ağam, bop bekliyorsun, bu
rada muayene olmak çok zordur, 
ama ben istersem seni çabucak 
muayene ettirir; röntcen aldınnm. 
Bütün doktorlar benim ar'kadapm
dır. 

Fakat bunu bet liraya yapı • 
nm !,, demiıtir. 

Hasta ve ıaf köylil bu sözlere 
kanmrı, çıkarıp bet lira vermittir. 
Fakat Mehmet parayı aldıktan ıon· 
ra ıır olmuıtur • 

2 - 72 yapnda Huan adında 
birisi kız kardefi ve kan11 ile be· 

1900 yılında Franaada açılan seı 
ıi, o vakit bütün dünyada der;n 
akiıler bırakmııtı. Bu ıerıi açıl· 
madan önce töyle deniyordu: 

"Fennin buıünkü tera'kkiler 
v..n yüz ıene içindeki terakkilerir. 
hiçbiri ile mukayese edilmez. O 
nun için on dokuzuncu asra "ihti-
ra devri,, demek lizımdır. Fakat 
en ziyade akıllara hayret verer. 
eser elektriktir. Onun ıösterdiğ 
harikalar, gelecek nesillerde bir 

çok terakki vasıtalarına yol açaca 
fım pmdiden iıbat ediyor. Bu is 
tidlil meydanda dururken niçin or. 
dokuzuncu aıra ''Elektrik devri., 
demiyoruz da bu tereli ilerde'Jcı 
ura (yani yirminci asra) bırala· 
yoruz?.,, 

raber Yalovaya ıitmek için Gala· Uzun mütalealardan ıonra neti 
tada bilet alırken, Mehmet yanı- ce töyle bağlanıyor: "Hülba ıu 
na yakl.ımıı: asır cidden ve hakikaten ''Maki-

- Ben ıize Uç 1,irahk bileti 70 neler aın,, diye adlandınlmağa li
kuruıa alırım, verin bana paralan. yık olmasa da namına açılacak o· 
diyerek Haundan bet lira almıt lan 1900 ıerıisi bu marifet devrin
kalabahğa 'karıprak kaybolmuı - de temeyyü.z eden, fen ve aanat 
tur. vadisinde serferu olan, halihazır-

3 - Mehmet bir ıUn Topkapıda da bedialar ıösteren, ıelecekte ha 
Alinin kahvesine tel&ıla cirmit ve rikalar ortaya çıkaracafı hakkın
evvelce tanıdıiı Oımarun yanına da kavi ümitler veren kuvvetin 
ıelerek: "Elektrik,, oldupnu ıösterecek .. 

- Aman, demiftir. birisine pey- On dokuzuncu asır içinde bihakkın 
nir aattım. Hesap ı gg lira tuttu. terakkiyi temin eden makineler ise 
Benden bir lira iıtedi, i1d tane yüz ı 900 de açılacak serıide ıözleri ka 
liralık verecek, mqtıracalı: elektrik .ziyalarıdır.,, 

Osman: Ben ~n okuduktan sonra 
- Bir liram yok, bir bUtiln bet djiıündüm: Tam kırk beı sene ev-

lirahk var 1 demiı. vel yazılmıı bu mütalcalara yanm 
- Ver onu bozdurup ıetireyim 1 asır ıonra ne ilave edilecek, yani 

diyen Mehmet bir daha ıözükme- ''Amerika Beynelmilel Sergisi,, i· 

il Alman mühen· 
et halinin devamı -
tir. 

miatir .,.,""~ ....... ~~ftiıt••n·•" .. ~-~~ıJı~tl:fbi:lecekı 
Birinci ıuJh cen mahkemesin ı Oöd aerrtai. ~ fen, Jladb', 

hakim evrakı okurken, ıuçlu Meh· makine umu o 'kadar kendine mal 
met sessiz ıeım afhyordu. Reiı etmit ki .. Yirmind asırda bunlar
sorunca ıöyle dedi: lardan bqb llir teY Jçala:ııyor. Yir 

- Şu haıta adımm paralUP mi birinc:i asra altmıt bir sene da· 
almadım, diierleri dotrudur. Ne ha bldılma ıBre Amerika i>efDel 
yapayım. Açtım. sefildim. Karnı • milel sercmn• "Yirminci am me· 
mı doyurmak isin plmp mecbur .dedlyeti serp,, de denemiyecek 

oldum. Huamn bet Jkamm 3 li· demektir. 

Ka'l•fornlyatla ~ bir tn0. 
deı ta111pe mii3abakasında bi • 
rinciliği resmini gördüğünüa kıl 
1.:a.:anmı§tır. 

l1cı YGflnda Uccn fayyaf'ff/8 M. • 
nen w o gfltldenberi Mnıen 1le • 
mn hiç bir gül' tayytıf'tJÜn OfG. 

ırspurtaıa miArtrOllMtttn bir 
torun" Londra<ltl 

rasını fırıncıya •erdim, diprini 
de buıüne kadar idare ettim.,, 

Hikim Retit ıuçluyu tevkif ecle· 
rek evrakını maddeiumumilile ia· 

Vefat 
Manto altında giyilebilecek giı. ğl fnmemS, olan yedi ,,.,.,..7" 

::el bir rop. Hııs1ıs'yeti f"'dur: Ge. bu kas B"'kU" lulva 1dabfı tara. 
nif olduğu halde tri.icudü §ilman fından "19~9 hava 1mıUçeM,, "4" 

Eııkl zablUerden fh'"""'"' • ••nyın giJatermeı • .Ayni l'amanda aa4e cdilmifffr. 

de etti. 

Bir Sabıkab Tevkif 
Edileli 

Arnavutköyünde Yaninin evin· 
den eıya çalıp kaçarken yakalaMD 
ihsan dördUncll cesa mahkemesin· 
de 15 ay hapse mahkam edilerek 
hemen tevkif edilmlftir· 

Para Çalan iki Çocuk 
Mahkiim Eclilcli 

M uıtafa ve Raıim adin.da iki or· 
ta mektep talebesi puar ıUnO ~e
rah sinemaaımn ıiıesinden bilet 
alan Rifat adında birisinin içinde 
17 lira bulunan ciizdanım arka ce
binden çalmıflar, payl&puflarchr. 

Rifatm tarifi iizerine ~uklar 
yakalanmıt~r. birili kahveye bs • 
raktıfı dileri de bir cami avlutU· 
nun taflan araana sa'kladılı biate· 
lerini teslim etmipercllr. 

Mustafa ve Ratim balldan sonra 
adliyeye cetirilerck lçUncii ıulh ce 
za mahkemesinde muhakeme olun· 
muılar, birer buçuk ay hapse -1ı· 
kum edilerek hemen tevkif olun • 
mutJarcbr. 

Giz Hekimi 
Or.ŞDkrD Hrtan 
~afaloilu Nuruosmanlye cad 
No. 5. TeL 22566 (J)r. ()aman 

Şerafettin apartnnam-

pederi ve Arif Dellormanın kaylnpe ve kibar bir teair de btrakır. Bu Bilviya, .Amerikan tayyar~. 
deri Razırad efrafmdan Alif Altay rup jeraedett. krep ~ rfftden Bremridt1 kızıldır w baba. 
vefat elnıif ve Topbpı ntf'7: rt na Y"l"kJağı gibi fnce "s IHJğlam bir aa onN bllyUk bir tayyareci olarak 
defnedilmiştir. Allah rahmet e3' .. yünlv kumqtan da ya,,.ıabilir. yeti§tirmeys '/«mJr wnniftir. 

- V AIUT'm kitap fOkllııde roman tefrlkau -
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ketten uzaklaş. Vakit ıeçmesin... Anlayor mu· 

sun? .. 
FellılU Gorl, kendisine anlatılmış olan haki· 

katin dehşeti karşısında sarsılmış bir halde uçuk 
bir benizle annesinin yUzUne bakıyordu: 

- Babamı sen mı öldUrdUn? 
- Ne yapalım yavrum? •• Mecburdum. Yoksa. 

bQtUn esrarı meydana vurmak istiyordu ... Öyle ap
tal aptal bakıp durma ... Haydi hazırlan! .• Vakit ge-

çirme diyorum aaııa ... 

Knı b&lA. kendine gelememişti: 
- Demek Blavnt'ı da öldüren sensin! .. Katli 

mi oldun, anne? .. Senden nefret ediyorum. 
Madam Gorlun hiddeti son dereceyi bulmuş

tu. Gözleri faltaşı gibi açılmıştı. Konuşurken ağzın· 
dan köpUkler saçıyordu. 

Jerml, bu sırada, Madam Gorlun ellnl çanta· 
sına soktuğunu gördU. 

Madam Gorl, bu hareketiyle beraber kızına 

dotru şöyle haykırmı1Jtı: 
- Senelerdir senin için esir gibi yaşadım. 

Blavntın ocafına dUşmekten ıeni kurtardım. An 
Kenvort'un babası, milyoner olduğunu bana yaz
dılı ıaman bUtUn bu plAnları tertip ettim ve şimdi 
desen .... 

- Fakat anne ... Sen bir cinayet işlemişsin ... 

Sen ..... 
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Aılen tnıllterede dofmuş, fakat sonradan A· 
merikaya ıldtp milyoner olmulJ, Amerikan tabiiye
tine ıeçmiş bulua.an Jonatan Kenvort'ua öı •ızı 
An Kenvort adiyle 1aoayan Fellaltl Gorl, otelci n 
dışarı çıkarken, kapının iki yanındaki ılvll polis· 
leri farketmemlştl. 

Hattl o dışarı cıkarken. otel kltlblnln. pollı
lere loaret ettltlni de ıeıememl u. 

Ru esnada kapının birdenbire açılıp, lcerlye 
burnu makine yaflyle karalanmış bir cenç erkek
le, iki cenc kızın ıtrıoıne blle ehemmiyet verme 
ml9tl. 

llttrnu makine yaflyle karalanmış erkek J r
uı • L~un yanındaki kadrolar da hakiki An Ken 
9 ile- Key Parrls idiler. 

J rml kapıya dotru yUrUyerek, ona bir fnglllz 
füu. ' erdi. Ve sordu: 

Ya va:, cevap ver. Mlı An Kenvort adiyle otu
rar 1r1.c burada mı, çıktı mı? 

Kapıcı, kaşla göz arasında ",An Kenvort'un, 
yani FellslU Gorl" un dışarı çıkblını gösternıete 
çalışırken, Jerml zaten vaziyeti anlamı tr. Derhal 
geri döndü. Kapıya koştu. Artaaından da hakiki 
Kenvort 'Ve Parrlı ... 

Fellsltl Gorl, bir otomobile blnmlt.tl. Onua -.. 
dından da sivil pollıler •ır kUçllk otomobile ,..._ 
rek taklbe çıktılar. 
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1 300 sene evval 
' lstanbul 

'Hayvanlar r 
rrnda neler gö 

Besni yolunda bir 
otor11obil devrildi 

Onblr yaşlarenda t>lr çocuk 

Adıyarnanda yeni 
öldü; lkD klş~ yaraDand·D 

yıl çalı şrnaıar ı 
Besni, (Hususi) - Bir kaç gün bütün vilayetlerine de getirilmiş_ mekte, iyi elemanlar gönderilmek edilerek, ambar yapıldığı için, ev 

sahipleri de evlerini. ya bir me • 
mur için cok ağır olan bir fiyat
la kiraya vermekte veya verme -
mektedir. 

~v\·eJ, posta müteahhidi Hüseyi- tir. .edir. Bu yüzdedn memleketin ik-

rıc ait kamyon. mutat Gölbaşı se_ Tütün Mahsulü _ısadi ve içtimai cihetlerden çok 
ferinden dönüşünde, aşağı şehire layda gördüğü inkar edilemez 
inerken birdnbire makinenin fren Adıyaman kazası zürraının % 1 bir hakikattir. 
lerini.tı bozulması yüzünden, çok 60-70 i tütüncülükle iştigal e_ Ancak. bu idarenin, böyle tü
sert inişi bulunan yolun bir nok_ der. Bu yüzden in.hisarlar idaresi tun yetiştiricilikle nam almış bir 
tasında makine birdenbire ve a. nin burada bir müdürlük teşkila- memleket olan Adıyamanda ne 
labildiği süratle koşmağa başla _ tı vardır. Fakat. muhit itibarile bir idare binası, ne ~ binlerle kL 
mı~ ve şoför makineyi idareden çok alıcısı bulunan bura tütün- !oyu bulan bütün stokunu koya -
aciz kalmıştır. Biraz sonra da şo- · !erinin günden güne aldığı ehem. ')ilecek bir ambarı vardır. Bu mev 
förün herhangi bir suretle düşün_ miyete binaen, idarenin burada- :ıiın olunca, bütün müsait evlere, 
cesi tesiri olarak, makine yolun ki teşkilatı da kuvvetlendiril . fa1..la fazla fiyatlarla icar tc'.dif 

Bu suretle Adıyamanda olan 
ev buhranı, büyük şehirler dere. 
;::esine varmaktadır. Kış ortasın_ 
1a buraya tayin edilen bir meur, 
-;i.inlerle yersiz yurtsuz ya bir ar. 
kadaşmın (o da varsa) evinde mi 
safir kalmakta, yahut han köşe
lerinde çoluk çocuğuyla bekle . 
mektedir. sağındaki yamaç sırtlara çarpa • 

rak devrilmiştir. Karoserinin üs_ 

tünde 11 yaşlarında bir çocuk fe. 
et bir surette parçalanarak der
hal ölmüş, şoför ve muavin Vak. 
kas ağır surettee başından ve 
göğsünden yaralan,mı12tır. Maddi 
zarar d,:i. pek çoktur. 

Çanakkale 
Halkevinde 

Binaenaleyh, mühim bir tütün 
' ::;tihlak sahası olan Adıyaman -
la. İnhisarlar idaresinin bir stok 
3.mharı yaptırması, her cihetten 
~aydalı olacaktır. 

Bilhassa. bu ~ mahsui de 
pek iyi ve boldur. Eksperlerin 
c~ddi ve faydalı çalı~maları neti
cesinde, tütününü iyi iş).iyebil . 
mesini mükemmelen öğrenmiş bu 
ıunan köylü, idarenin verdiği bu 
geneki yüksek fiyatlardan cidden 
memnundur. 

Adıyamanda Çalışmalar 

939 yılının gelmesi dolayısilc, 

938 senesinden geriye kalan i;:ler 
ve yeniden yapılacak işler hak.. 
kında, ilçebay taraf mdan bütün 

nahiyelerden rapor alınmıştır. 
Her zaman olduğu gibi, bu yıl da. 
esaslı ve proğramlı çalışmalarla, ! 
bir çok .işlerin b~anlacağı anla. 
§ılmı~t!r. 

Bu meyanda, halkevi inşaatı 
t:ı.mamlandınlacak, belediye ve 
meı;baha. binaları inşa ettirilecek, 

f 

' 
İnhisarlar müdürüm.Uz A. Doğ_ 

j :uer de. ciddi ve verimli mesaisi. 

1 

le kendisini mu.bitine sevdirmiş 
l>rymetl ibir idare adamıdır. 

bütün köylelere daha evvel satın 
alman ecza dolapları tevzi edile
cek, şehrin imar p18.nı tanzim et
tirilecektir, 

ÇatıakkaZe llıllkevinde 
\ 

J 

Radyo Ve Gazete] 
Sandıkçı Musta.fa tarafından 

:::-etirilen radyodan başka, beledL 
yenin tamir edilen radyosu da 
faaliyete ge~m.iştir. Medeniyetin, 
en verimli bir icat aleti olan. bu 
radyolar, halk üzerinde süratli ol 
makla beraber çok derin te.sirler 
uyandırmış, duygu ve düşünce . 
!erinde büyük tahavüller husule 
getirmiştir. 

Su xe elektrik meselesi de el. 
jedir. İlk fırsatta buna da baş. 
!anılacaktır. İlçebay, H. Şevket 
tçöz'ün senelerdenberi süren bu 
v-erimli çalışmalan, umumi bir 
memnuniyet uyandırmaktadır, 

Köyler için Damızlık 
İyi bir hayvan neslinin kaza 

cevresinde bulunmadığım anlı _ 
van ilçebay H. İçöz ve vilayet ve

zeriner müdürü Zeki Malkoç, 
Kars ve Eskişehire giderek, da
mzhk boğa, aygır ve merkep 
ıatm almışlardır. Çok asil ve ve. 

dm1i birer ırka malik bulunan bu 
:ıayvanlar, mmtaka hayvan 
::ı.eslinin ıslahında büyük roller 
bynıyacaktır. Hayvanlardan, ilin 

'Çanakkale, (Hususi) - ilimizin 

kültürel hareket ve durumlar:Ie 1a 
kından ilgilenen vali Atıf Uiusoğ
lu yeni ve her türlü ihtiyaca ce· 
vap verebilecek bir planda geniş 

bir hal yapılması için gereken ted
birleri alm'ş, Halkevi yönetim ku
rulu ile bir toplantı yaparak çahş
malarını tesbit etmiştir. Halkevi 
bu yıl yeniden c;anlanarak çerçeve
sine daha yararlı olmağa çalış -
maktadır. Ar bölümünde mevc!lt 
garp mus;'kisi .crkestra ve caz he· 
yetine bu kere yeniden resmini gön 
der.eliğim 6 kişilik bir iocesaz he
yeti de katxhnı§tır. Her hafta kon 
feranslt danslr, ve musik"li toplantı 
gecele.tile evimiz ilde kültürel bir 
hareket kaynağ1 olmuştur.. 
Diğer taraftan il genel kurulu 

- ··-"' şubatta toplanarak il bütçesini in -

celemiye başlıyacakur. Şimdiden 

hazırlık yapılmakta verilen biit§e
ler üzerinde daimi encümence ih -
zari ~lışmalarda bulunulmakta -
dxr. 

Eğitmenli okullar faaliyeti 
Bu yıl ilimiz.de yeni olarak teş

kil edilen eğitmenli okullar bir ay· 

danberi faaliyete girmiş ilimizin 

(7) ilçesinde ve (9) bölgede gezici 

basöğretmcnlerin daimi mürakabe 

ve irşatları altında olmak üure 71 

Bu yüzden, radyosu buluımu • 
yan kahveler, pek seyrek müşte_ 
ri te;.ıin. edebilmektedirler. Pek 
yakında. bunun tesiri olarak. 
memleket yeniden bir kaç radyo 
daha kazanmış olacaktır. 

Radyoların gazete okuyucuları 
am çoğalmasına da büyük yar • 
dımları olmuştur. Evvelce, hiç 
gazete okunuyan ve okumak ih . 
tiyacını da. bissetmiyen halk, şim 
di cayır cayır gazete okuyor Ye 

eğitmen ve okul: çalışmalarına ek- istiyor ... Bunun için burada bir 
vam etmekte, bu okullara gündüz ga1.ete bayiliği de temin edil . 
ve geceli olmak üzere 3391 talebe, mitşir. Satışın daha çok artaca. 
<Ic-vam etmektedir. ğı ümit ediliyor. 

- Y . ..\KfT'ın kitap şeklinde romnn tef.rftnsı -
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JEfml, An Kcmurl ve Kc::- Parriı), bir liçüncli 
otomobille arkalarından gittiler. 

.YoMa ne Jerml, ne de diğer krzlar, bir kelime 
söy1emeyorlardı. Kızlardan Key Parris konuşmak 
lstemeyordu. An Kenvort ise, hayret Ye heyecan· 
dan konuşamayordu. Çlinkll ikisi de btitlln bt1 hil
diselerln ne için olduğunu, Felisitinln, niçin An 
Kenvort roıu oyn<\dığnıı keşfedemeyordu. Hiç şlip
hesiz ki, işin içinde bir para meselesi vnrdr .. 1'"akat 
bUUln vuzuhuyla anlaşılamayordu. 

Jermi ise, buraya ne kadar çabU'k geldikleri
ne, ve bilhassa bu şimdiki yolculuğun ne kadar ça
buk bitmiş olduğuna hayret etmekteydi. Zira, az 
sonra Felisitinin bulunduğu otomobil ktiçllk bire· 
vin öniinde durdu. 

Felisiti Gorl, otomobilden inip bu kUçUk eYin 
'kapısına giderken, iki otomobilin geçerek ilerledi· 
ğlni gfirdü. Fakat ehemmiyet vermedi. Keza, evin 
11st kat penceresinden bakan l\Iadam Gorl da bu o
tomobJllerl gördUğU halde, kulak asmamıştı. Bes
belll kunu görmek heyecaniyle, ondan başka bir 
şey dUşünmeyordu. 

Pellsitl içeri girince, diğer otomobiller de dur
dular. Polis memurları ile, Jermi kafilesinin, oto· 
.. billerdea oıkqı bir oldu. 

lkotıa:nct Yard'ın tanrnmrş memurları olan ikl 
frl yan adam, Jumi ile Key Parr:lsl gôrUnce der
hal tanıdılar. 
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- Ya! dediler. Demek ki "Jermi" acentesi ile 
''Projektör'' tcşkilAtı da bu işi takip ile meşgul öy

le mi? ... Zaten siz her yerd·e hazır ve nazırsmız ... 
Buyurun bakalrm. 

Şimdi hep beraber olmuşlardr. Evin önUne 
geldikleri zaman, Jerml hiç kimseye bir şey söyle- · 
mrıden cebinden bir maymuncuk çıkarıp gayet ma
hir bir iki hareketten sonra kapıyı aı:ıverdl. O ka
rlar ki, polislerin bile itirazına meydan bırakma· 

nıışt ı. 

Yavaşça içeri daldıla:ı:. Alt kat blraz loşça idi. 
'Yul~ardan yavaş olmakla beraber, söylenenleri vu
zuhla anlatan bir takım sesler geliyordu. 

Jerml derhal tabaacasmı eline aldı ve merdi
venlerden yavaşça tırmandı. Bittabi bUtü.n kafile, 
kendisiyle beraber gitmekteydi. Birinci katta, ev
''cla bir sofa, sonra bir oda gelirordu. Odanın ka· 
pı1'ı a~ktr. 1terde l\Iadam Gorl ve karşısrnda kızı 
Fc llsi ti görülme kteycl i. 

Jernıi kafasını eğerek, birkaç metre uzaktan 
mUk~lcmeyi dinlemeğe koyuldu. 

Madam Gorl, kızı Felisitlye şöyle diyordu: 
- Vazi:retl anlıyorsun değil mi? Baban öldtl

Tlllm i.lştUr. Blnnt da öyle .. Benim arkamdan koı;:
tnklanna, benf yakalamak istediklerine şttphe 

)Oktur ve senin de bu yüzden başına felA.ket gele. 
ceğf mnhakkaktır. Onun fçin alabfleceğtn kadar 
parayı ve mU<:evhcrlerl yanma alara~ bu memle-

(Ba., tarafı 6 ıncıda) 

fet halini alır. tstanbulda sekiz ay 
kaldım, bu müddet zarfında üç 
büyük yangın çıktı. Biri, geldiğim 
gün olan yangın ki, 8000 ev yan -
mış. Diğer ikisi bu kadar büyük 
tahribat yapmamıştır. 

Dördüneü Murat zamanında bir 
yangın olmu,, üç gün üç gece sür
müş, şehrin yarıaını yakmış, doğ

rudur. Evlerin çoğu küçük, hepsi 
ahşap, az bir masrafla ve ıüratk 
tehir yeniden yapılıp yerine gelc
b11iyor. Yangının sirayetini önle -
mek vazifesi b05tancılara verilmiş
tir. Nerede ateş çıkarsa, yirmi o • 
tuz ev aş·rı olan evleri yık.ıyorlu. 
Zin onlar yıkılUlcaya kadar da 
yangın o yirmi otuz evi yalayıp 

yutup süratle kendilerine kadar 
gelmiş bulunuyor. 

Yangınlar umumiyetle tütünden 
çıkıyorlar. Zira 'Iürklcrin çoğu 

çubuk içerken uykuya <Ulıyor, çu
buğu da yatağının i5inde tütün içi
yor. Bir ateşin etrafına sıçraya -
cağı muhakka.tır. 

Yangınlar hazan söndürmek i~in 
koştukları evleri yagma etmek i -
çin yeniçeriler tarafından kasten 
çxkarıhyor. 

Sur Vapuru 
Denizbank tarafınU.an İzmir 

körfezi için Anupada yaptırı

lan Sur Yapuru diin şehrimize 

gelmiştir. Vapur burada havuza 
alınacak Ye altı temizlenerek 
umumi bir muayeneden geçiril
dikten sonra tzmire ı;üııdcrile-

ccktir. 

Trahom Mücadelesi 
On sene evvel, herhangi bi.r. ya

bancı Adıyamana gelirken, bura. 
yı daha evvel görenler tarafın _ 
dan (Aman arkadaş o körlerin 
ve kellerin memleketinde nasıl 

kalacaksın?) derlermiş. 

Fakat, şimdi bu söz de, bütün 
başardığımız işler gibi, trahom 
teşkilatının esaslr ve ciddi müca
delesi netf cesinde tarihe karış -
mrş bulunuyor. Evvelce, gözü ağ_ 
rıyanın muhakkak kör olacağına 
da hükmedilirken ,bugün hiç kim 
se göziinib:L ağnyacağnu bile ha.. 
tırma getirmiyor. 

!şte. bu «:ok güzel ve cidden !a.y 
dalı nefü.-cl.er veren. teşkilitm bL 
rer §l:ıbesi de, 5 köyde aı;ılmak. 

suretile daha.. genişletilm.i~, hal -
k.ın ve köy.lilnün cumhuriyete kar 
şı olan derin sevgilesini kat kaıt 
artırmıştır. Başta. Dr. Rıza. Mu
rat Gören olmak üzere, bu teşkL 
latın bitün eJemanlan ciddi ve 
verimli faaliyetlerine ehemmiyet 
le devam etmektedirler. 

(Ba§ tarafı 1 

dır; gözden irak olan 
gönülden irak olın.Z.. 
leylek, o gün lüzurıı 

kurmağa yediyse. şiJ!l 
sızlık çekiyor ve b 
kabuslar görüyor de~ 

Resimlerden bir d 
zavallı tavuğun rilY~ıı. 
tedir. Burada da taVIJ"' 
liç çıkaracak yerde, . 
yumurta vücude ge 
nun içinden amansıs 
lan aşçı ~kmaktadıt 
!unmuş bir pilici p" · 
lan maktadır. 
I'~sam Farneti, rj> 

ni tamamlamak için. 
çının yatağına yat 

Farneti bu suretle 
giliz alimi Cals D~ 
pekler, kediler, be 
ki de bütün bu çeşit 
hatta kuşlar vazıh .. 
ler., yolundaki hükJtl 
fakcyetle tasvir etınif 

Darvinin meşhur 
zariyesine göre, il'1 
!arın rüyaları neden 
ğunu tahayyül eaeb 
imsa.nlar. daha b:ı.sit 
dan gelmişlerdir. Jts 
da ki düşmeler. uçnıal ..& 

!anmalar da insanlaJ"".:J 
da yaşıyan, da!Jardatl 
ray1p sallanan mahra 
de iken geçirdiği te 
hatırası olarak göst 
Hayvanların beyi. 

hesiz ki, daha az 
kmtıhdır. 1nııanları1l 
!e daha basit ka.Inı 
nase~tle rü.~ala~ı ~ 
sit olarak gostcnl1W"' 
lir. 

J'a.rneti yukarıld 
~-lll ... JI._ 

rüya.lan en sabit 
mekle, bugünkü haY 
le.rile yaşayacak yerô' 
tikbalin hayalleri ' 
manın ne kadar ga, 
!!unu da anlatmak 

Mısır thr 
Fazlal• 

Dlr haCtadanberl 
ya ve Jtalyaya milııiııJ 
mısır ihracat1 yapıltJl 
na.dol udaıı şehrinıl" 
sev:k.lyat da; artxnıŞ 

Son hafta içinde 
sır gelmiştir. 

İtalya ve Alma 
pa ihracatı giln geG 

laşm:ıktadrr. 

Bu arada geçe-n 
gun ola.n kuşyenıl 
canlanmrştır. J-IolS~6 
tere mühim mırctaf""'" 
ğa ba.şlam~lardıl'· 

0SMANLI f8ANKA51 . . -~ 'TORK ANONiM ŞtRKeı1 

~ESIS ı TARI~!~ -f963 
St•IDfm-llr Türkiyp Ciimhuri.,·etı ile mıin.1W mulm rtrM: 
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Meria•ŞuWerf 

VUGOSLAVVA. RUMANVA. YUNANiSTAN, SURl\lt. t 
• ~ HATAV"ıla 

filyaJJeri_•• bOtQn -Oünyada Acenta\.. ve Mafıat.irf"'I, 

t'9r nevi Banl.a Muameleleri ppa~ 
"tresı1',.· car• ve mevt'uat lıesapTan lcıtşad.! -: 
Tıcati krediln ve vesai1'1i lrnıdiler kli,dı~" 
Türkıve ve Ecnt>bı memleketler ilıt!nıuı kcşldıtv~ıf ıslı 
Borsa emirlerL 
e..... • tahvilit, ... ahtıt 11e emtaa Qıerıne avan~ f 
Senedat ıııhai.15ıa Oe uıre. .. . -' . ıe•o-;,o, :-r, 

r Ea viikli• enini\"! şartlarım hafı ıaralıff 
Kısalar Sftvisi v;ırdır. • 

• • • ·.:i '.;I 
PiyasaMft n mQsait tanlarire ( k11m&ırao• f 
. kumbarası.z) taurıuf ltnçları aacıl•,. 
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Roma müzakerelerinin neticeleri 
Frans8' ve"iöğiıfefel '"iiöriCiye· NaZırları 

Cenevrede görüştüler 
~ t V RE. 16 (A.A.). yeeanlı bir m.eVIU yolJtu ,Ci)JJ.kU ı t.eıii•i fikrindedirler. Böyle olmak -tere hariciye nazırı Bone ile bu münasebetle l.G J)~ ş.kte- ~ berııber kon~şmalş,r esnasm~a 
~ hariciye ll<l.Zırı Halif ax , dilen ve 16 i"~itnrmde mer'i. bütün b~ ~es~ıl .. an~~k .~aza~i bı~ 
le, ~ ~ UZadıya görüşmüş _ I yete giren anlatm.a.Jıptla gerek tarzda ılerı surulmüetur. çUQk 
~e!ıl~ gece yemeği beraber heyeti uınwaiyeJeri prek tefer- ltalyanlu .~rih mütalebede _l>?-
~dır. rüatı itibariyle tayin olunmuş bu. lul~nmak ıç~n. ispanya har?inın 
~ I& ve İngiliz hariciye na- lunuyordu. Bu ınlatnıaların hem netıcelenmesmı beklemektedirler. 
~ İOJıaeyin bugünkü ve ya_ ltılya um de İnJiJteırş tf.J'afDJ.. İngiliz-. lta~yan konu~malan bu 
1-r lı topıa.ntııarında bulunacak dan huUisuniyetle ı.tl»kllle de suretle hı\ bır :ıµeaeleyı h11,lletme 

lıltDrll!m c1rı,: tarın akşam Paris ve ı.oıı.: başlarmııştır. miştir. ~at~ İngilizl~r İ1'.8-lya~ -
<::eııe 11-t'eket edeceklerdir. Bu milllkatlar esnasında biz - lıt+JP sarih maddeler ı:zeri.ııde ~s-

bUdirı Vre, l6 (A.A.) - Havas zarure u.ınuqıt mildavelei efkil'- te}deri olup olma~!gmdan b~~e 
, __ ..,_ '1.e \re ~r: Lord Halifax, B. Bo- da da bulunulmuş ve tabii ola • re11meµ ?aber~~.r ~egı!d~ler. çım 

~ l'e k~daşları arasında ak - rak umumi mahiyette bazı me~. ltjl, tasrıh ett1gımız gıl>ı İtalyan_ 
ırıu.ıiir ınegı üç saat kadar sür_ lelere de temas edilmi§tir. Iar tarı;Jında~ ~u noktalara te · 
'-ke~rd Halif ax, Roma mü-1 İngiltere BqvekiU, bu cüınl•- ma11 edılmemı§tır. 
etı.ııttt lnUfassal surette izah den olarak, Londra ile Paria ant.- Oeuvre gazetesine Oenevre-
lUJOlttaı r. Bu izahata nazaran ko.. sında mevcut sıkı rabıtalara te den yazılıyor: 
ftaiYan ar esnasında her iki taraf mih etmiş ve MUS10lini de ttaJ. Kendileriyle görUştUğümUz 
buıun &akerlerinin İspanyada ya siyasetinin Roma - Berlin tngilfz ricalinin kl\Q&att şudur 

r.:.nelll'Wfa eı.::al'! keyfiyetini münaka- mihverine istinat ettiğini ve ede- kJ: ltalya Akdeniz işinde Fran
~ llll lerciir. Yine ayni izahat- ceğini en kat'f gekilde beyan ey- sa Ue muslihane bir anlaşma1a 
~~lldığına göre, İtalya ve !emiştir. varamayacaktır. Fakat İtalya 
~.\re iı:raslll<ia.ki itilılf baki • İspanyaya gellace, Muuolinj, Fransaya hücum edecek vazı • 

•n.ı• .. --~Me ta .~ta bunun tama. cumhuriyetçi ispanyadaki ecne. yette de değildir. B~naenaleyh 
~. l>i ~ tbıkin,i temenni etmelst.c. bi gönUllüler çeldlmcıe ve Fran • ttaı;ra Alman yanın mllstemleke
llelı: l'a: taratıu 13. Mussolini koya giıııdiye kadltl' ml!-Pa&IZ bjr ıer Jşjni bütün Jcuvvetlyle mev
~ et~~. tahakkuk edeceğini suretle tanmıııIY&IJ. myhariplik zuubahis etmesini bekleyecek 

tl'İJl~~f1 ~!'n~~cuJarın mu- hakları tanJQ.mça ltal~ıµı g?n~ ve onun arkasından rahatça Yll-
'-~ Plut.eıunp İtalyanla- Iülerin de gerJ alınacagµıı bildır- rüyecektir. 

1 ,~IMfan ç~kilecekl~r~ JJlil ve ancak, }Mm,._ hl.ti~ cu~ PopuJaire gazetesi diyor kt: 
· 0eznbe 1tft taa.hhut etmıştir. huriyet..çi f,spanyay,. dqs~ o~ hij. Musolini Londra ademi mU-
~ayn, .bu hususta ltal. k~tler qrşfJ!UlM pnjf bir 4ahale pllllırıı tatbik etmek filç
bu res~tı ile ~~~ık ola • niş~ d4.JJ.jli.JJ4e ~Udlh_.,le m~- rinde olduğunu söylemeğe cesa-
~~ taahh~du Avam. Ka lıed.e ederse ~~ 1J1Udalıal• sı - ret ediyor. Altı aydanberi cum

:Uba.h Yapaca~ Qeyanatta YJISetinin q.Jdm ]JaJ~ hükmi!- hurlyetçi ordusundaki ecnebiler 
11aıaz. ~ektır. Bu .taah • derek İap~y•dıL j;l,IJ.l ,.r~Uiğj. enternasyonal kontrol altında 
)'oJ nı:te spanyay~ aıt ~~ya ni te)l~ el4t 4')'Jiy~ı:etınJ ~yl~ geri alıp.dığı halde Frapko nez
hıç b" nı~kelerıne mute- ~tjr. dind~ltJ İtaiyan fırkaları muıe-
~: ~zı İtalyanın elin. Fransız - İtJlyaıı pıünaseba.. µıadiyen yenileniyor. Hatt~ son 
J1 '.k'Uss~~· .tr. Bundan ~aş. tJ ba~ın®, }(USJolinj İspanya barekA.tta bu fırkalar Katalon
tlkert y 

1
:

1 sp~nyaya h~~ ~ nutaele,,iniJl ikJ memleketin 14ra • yaya karşı birinci derecede rol 
hı ar ını gondermedığf- smı .n.sm~· oldu.. u ve !}i.1~ da 

ederken Fransıµı;m rs - ~ ~-fa~ ~Jl~~· 
ın:~ CUınhuny t ·1 ·ıa.h k ~ ~l& ~'"""""- 'Musolfıirlnn i:lu hattı Kareitö· 
l.J~ıjı fa e çı ere. s~ a. ten sonra İspanya harbinin bit • ti ancak birşey ifade eder. Fran-
. -~~ Pnıasmdan şıkayet et. mes~ ın~teaJtfp vaziyeti d~lt. sız - İspanyol hudutlarını kapalı 
~~~Ya ait ~.e~ ~k~ hasıl 01'~ tutmak ve ltalyanın Fraakoya 
~bir nı· Qlarak B. Mwıso- soylemıgtır. l3Iıwmtleyh. timdi atker, tol) ve tay;yart:' gönderme
etınenıi ~bet talep derme. ıı.~ hakeµıJik, ne taV$SIJUt ne ele sini te:qıln •J'lemek. Binaen~ 

)l!ı iuıJ ve 193~ Fransız - dörtler ve üçler konferansı mev- Ieyh, Fraııııs ve tnalllz ef-lr•-
lll=eshı nokt8:8m~a zuubahsolamaz. umumlyesl, ademi müdahale pil 

davet .ereye sanh bır Roma tft&hatllhlde IU cihete 1- aıaın böyle rezalet dereceıins 
bu h edılmiş olmasına şaret ediliye• ld: v•rfLll lhtllA\l ltırw,sın4a hl.il 

dik:usun B. Bone ta - :Musselininln bu beyanatmchpt. bu pt&.aa ballı kalıp kalmaya-

~hna~ı:! :::~ S:u: ~=ea:~b:U:~~: aaklarını beran etmelidirler. 

~ eıtıifttr. Uz tavassutunu riea ettlfine daf.r FratM• t~r• K,Q1Wtitı.i 
ta~ göriijnıeler esna - yapılan ,Wtıng JYtriyat suya dUI Karan t.d t veya hakemlik L müştllr. . 

~"e~Ye tevcih edilmi3 hiE; Millteciler, adı verilen Yahudi Parla, 18 (A.A.) - Radikal 
1bıi \'aki olmamıştır. B. meselesiyle ancak m..ıı 11jr aticJe icra komitesi, başvekil Dalady~
~ı lngilia devlet adamla. derpilJ edtlebileoek elan ıilihla. - nln lzahatlni dinledikten sonra 

\re h.~~ten npik dav _ rm azaltıimBlm& taaUt)Jl ldfll di- ittif-.kl• kıttul ~tııtı lt~r4'f 8 '1-
''- büt'?1 nıeseleleri sulh ifer bususat tetkik Glunm•m11- retinde ezcümle diyor kl: 
-. ~svıye hwı~1U.14ald D "6 ttkkl.nun tarihli Fransız -

. =lerine kQ.J"Şı teyit et- tırAvrupada 811Uıi1 ~·etmek Alman deklarf'sronıı ikl mlllet 
'113ııj ı&ınanda :a. MJJSSo. keyfiyetine pHnoe. ltu l!UIUI ge.. arpıntJa te•n-.ı mesat Umitleri 
S~~a Yarışının tahdidi rek İtalya gerek l~ril~ wa · beıl~J1.meJlııe mlllfaJ~ttr. 

'h..._ 1 ~unu da tasrih fmdan kat'l bir azımle ifade edil- Halbuki İtalya, Franaanın 
~l~ilel iktısacU pıil. ~tir. . Romaya bUyUk elçi göndermiş 

~~. etn,; ...... , d~lnıel!i iimidinj ?.{esql noma ıg.b-.fi~ 1'&Y - olmıı,sına, kabulU lmkAnsız is-
-...:_~~qıt, cJohµıquğuM. Jİirfr Çeplberlayn te~Ier \amp1;1ın1aşlyle mukabe
)~ "te Y~ati .. daha ziyade _ J4:qSSQliıJ.i mµIalc~U~JJl f'7 - ıı etti. FrıLDB~ bir toprıLk ter
~ Ye t~JkoloJJk bir netice <Jasmda rer~k pıilfrıt bı~ ~b1'7 ki talebini hiç blJ zaman n~v;ıı
..... ~ 14~Yan 4evlet adamla. Uk gerelt ızıijfri~ 11ir nj.jpmJjk gPtl rı itibara almayacaktır. Hıı

~tj ~~;~ .. ~~ltere arasm- ternıek mevsimsizdir. ~yry.~m va ınüzaıter-ılere başlamağa lqı
. töate ~~n müessir de. istik~iı» koı-umık ve Jynı zıt- 1-•IJ. v~rtnce, her?ıangi suretle o

~ ~nıı;Ja.:11~~1:,· İki demok- manda milletlerin mell'll VJ ha~- ıursa ~qn Fn~nsanı:q hl1'inıi
~ ~t bu h $'0ııış birliği hiç ti We Jeri.ni ~n ebJıek fık- yetini müteessir e4eoelı oJ-n ta
~~ bir a:a. k;ıdar sarih ve rW#ie :ı....,. i;vh»Yt~li tc?.mla.n ıı- vizlerde katlyen bulunulmaya-
r ... llllttir, a §e lde kendini gös. lerine bırakmak 4ojru olur, caktır. 

1ı B 'Bou lloka Lord Hali • • Karar sureti, mUteakıben, Ge-
• ne'ye Yerdiği ~ Fransız Gazetelerınuı neral Frankonun İtalyadan as-

• l*k ~l anlagımı..t • MiJwJqJ.n ker ve malzeme almakta de'Vam 
·~~A.1- ~' • parilf, 16 (,4..A.) - M&~buat ~ttiği ve :Ptile,r ııdtılarınaa ~e 

b_ ~ '~'tr,diJ~n hul~J: Fastakl ltalyan üslerinin Ak ·
:ı.:~~. 16 'ehliaı Iı~ ın.ıfll.f _. ı~ ~nue, nlz mUnakalMı için clddl tılr 
iı;'J tebıt~ ~A.A..) - Stefani a- maları bu sabah ta Paril g~f.e· tehlike teşkil eylediilııi k!'Ydet
~ btpıoltıatic l~ı:>r: "~ormazio. !erinin esaslı mevzuun~ teıkil .,t. mekte ve hUkfımetten vaıtyetin 
~ tebliği iL • a§ağıdaki yan miştir. Katin pzeteaı telefoıJla tekraıı tetldkinl lstemektdir. 

la)'n e!J.edilt .~~tnıektedir: Oenevreden aldıfl 111 ıatırl&l1 tcra komitesi Daladye hUkil-
~Ue 14~ . Ynıda, Çember • negretmektedir: . . metine ittifakla tam itimadını 
le )a ~ le ~ınt arasında Lord Roma ve Londn.nm polıtika bildirmektedir. 
~eı...~ll1.1ı o'nun hUZUrlariy ·· ·· şlerindeki ballıca mUbay• • T t 
lıt\"' ~ltıa lnilllkatıar hakklnd~ ~:~şu suretle tavsif edilebilir: 1talya avaaau 
'il~ ~~t lnahafilinden şu sa- İngilizler Akdenisde etatilkonun letfJJJlemittir 
~~ lJtp !~~ edilıni§tir: Ko- aynen mubafar.&IJDI iltemekteil~ Ronıa. 16 (A.A.) - Dun ak-
'e°b\tı ;,,ltı.Ciliı d:L.sanıınıt .ol • ter. Buna mukabil lt•l~&J' aynı 1 cıam "lnformazlone Diplomatl-

4'llıu.. ....... - 4q.}y •• "zd k di menf aatlerıne o a. 'J R -~ .... an nıuna. denı e en . ca" tarafından neşredllen ve o-
&"O?'U§Ulecek he rak ):eni bir kuvvet muvazenesı 

manın mesul mahafillnfn noktai 
nazarlarını aksettiren yarı res 
mi bir notada bilhassa şöyle de
µilmelttedlr: 

Duçe, B. Çembarleyn ile Lord 
falifax'a !~.ııanyadaki son ltal

. ıı lejyon ... rlerinin "I~•"•lların 
da ayni veçhile hareket emele
ri'' ve Gener~l Frapkon~n mu· 
ıaripllk hakkının tanınması ha 

!inde İspanyayı terkedecekleri
ni söylePliştfr. Fakat ltalya, 
Barselonaya taraftar olan bUkti 
metlerce geniş mikyasta l>ir 
müdahale vukuu takdirinde, 
hattı hareketini yenideQ göz -
:len geçirmek ve hareket serbes
tlsinl yeniden iktisap etmek 
:1altkını muhafaıa eder. Diğer 
taraftan B. Musollnl, İngillz na
~ırları ile görUştUğil sırada is
panya meselesinin Fransa ile İ
talyanın arasını pek ziyada aç
makta olduğuna ve İtalyan • 
Fransız mUnasebatının ancak 
tspanya muharebesi sona erdlk
tell sonra nazarı itibara alına
bileceğine işaret etmiştir. Bu 
esnada l>lr tavassut, bir Ucler 
veya bir dörtler konferansı, her 
hangi bir fayda temin edemez. 

Nota, şu suretle devam edi -
yor: 
Romanın mesul mahafill, 1-

talyanın fn~lltereden mutavaıı
sıt sıfaU;y le ~areket etmeslnl is· 
ıeı:p.ıo oldufu sureUndeki }Jayall 
ve saçwPı şayiaları kat'l surette 
teltzip etmektedir. 

Nota, bunu müteakıp B. Çem
berlayn'in 1ngiltere ile Fransa 

arasındaki münasebetlerin sıkı 
samimiyetine telmih etmiş ve B. 
Musolini'nin de Roma • Berlin 
mihverinin İtalyan siyasetinin 
esasını teşkil etmekte berdevam 
bulunduğunu teyit eylemiş ol· 
duğunu beyan etmektedir. 

İngiliz - İtalyan ruunaseba· 
ına miltealHk olarak heyecan 

tevlit edecek mahiyette lıiç bir 
mUzakere yapılmamıştır. ÇUn
kll bu münasebat meselesi, 6 İ
ldncit~şriıı 1938 de meriyet Q'.18\' 

kiine giren ve lngiltefe ile lta.l 
ya tarafından lhlAskArane tat
bik edilen lG Ni~ıJ.n ıv~s tıırlt:ıli 
lnglliz - İtalyan itUAfları Ue 
halledilmiştir. Müzakere edil
miş olan diğer meııeleler, Yahu
di mültecileri meııeleıtl lle tesll
hatın tahdidi imkA.nları mesele· 
sidir. 

İnformazione Dlplomatlca ng
tlce olarak diyor ki: 

Mesul mahafil, Roma görllş
melerlnin sonuJJ,da mübalağalı 

blr bedbinliğe kapılınak, Jf. 
ratkA.rane bir nikblnllk izhar 
etmek kadıı.r mevslm11lz4lr. HUs 
ollnlyet sahibi olan kimseler, 
mllletlerin meşru ve ]lıyatl ar
zularını yerine getirmek sur~-

yJe Avrupanın istikbalini ha· 
zırlamak işinin baprılmasına 

U'üsaade etmeleri IA.zımdır. 

Mıı~liniye Atfedlle,ı 
Makalf' 

Roma, 16 (A.A.) - RşqtJr a
jan sının muhabiri bildiriyor: 

Siyası mahfellerde söylendi-

ğlne göre bugün blltUn sas 
lerin iktibas ederek Uk Ja7f 
rına geçirdikleri tnformazJ 
Dlplomatfca'nın Mu&qlinJye ı 

fedilen makalesi, Fransara ~ 
şı ciddi bir lhtar ml\hlJflUa 
dir. Bu makale ile Fraıı••1a M 
cJ ıkJ1'ada İsp;ınya hUk6mş 

kurtarmıı.k için yeni bir ga 
rfetmemesi taniye edilmtll• 

teıllr. 

dirler. 

ATATORK 
Albümünün 
S Uncu tabı oıktt 

Muveızilerden 

ıstayınıa 

SCM&:R. &IANK 
Birleşik Pamuk ipliği Dokuma fabrikaları MUııseusindın .. 

Baltuköll 111 /{al/Hrl fabnkalarımı% lcaput bezlerinin ıatıı flpatları aıa4ıda oöılerilmiılir, 
BlJ fJyaJ)ar fabrikada teslim ve ~§iD tediye §arlile muteberdiF. 

Bir balyadan eksik satışlarda fiyatlara % 2 zammolunur. 
KAYSER l FA B R l KAS 1 MAMULAT 1 

Tip: 14 Anahtar marka 75 santim bezin 36 metrelik topu 640 Krı 
Tip: 14 Anıılıtar marka 85 sımUm bezin 36 metrelik topu 704 K~ 

llAICJRKöY FAaRI KASI MAMULATI 
'J'ip: 9 Kartal marka 85 santhn l>Hfll 16 metreli" Jop'IJ 675 Krş. 
Tip: 9 Kıı.rtal rnarq 90 santim bezin 86 ıp.•trelik topu 705 Kr§. 

lıı••••••ıı•• AmbaldJ ve nakli11• acrell miıt•riul allUr. 

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDIR 
: e ıyz M4l~ 

T. C, 
ZiRAAT IANKASI 
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. .' :·~ ,.. '.· ,; : . ·.-· ' ~ . . ' f'• 59''11~1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ii 
• şı~rı"'~;~~~{;: ' Sumerbank birleşik pamuk ipliğı 

ta~~v::rar~e:~U:r~~~u:ieh~:~ dokuma fabrikaları müessesesi 

Teneke kutularda 
kaşe Algopan 

1 ' ' .• .t· ~-

Grip 'Ve nezlenin, romatizma, ha!; 'c eli' ağnlannın en tesirli ila
cıdır. ~eneko Jrutulo.rda olduğundan ılaima. terkip ve tesirini mu. 
hafaza eder. Ilcr eczanede teklik kutu n 7,5 kuruştur. 

ncaıboını<dla <aJünde 3 CI 4 
~~şe allnaıononır 

. ·. . . . .. . .... 

Jandarnıa Ueneı komu lanhgı 

Ankara saltnalma 1'om lsyonund11n 
1- Vasıf ve örneğine uygun ve bir ta.nesine yüz yetmiş dört 

lira. on kuru.'.} kıymet takdir edilen yirmi iki tüfekçi sandığı 9 2 
-1939 perşembe günü saat onda açık eksiltme usulılc satın alına. 
u:ktrr. 

2 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alına -
bilecek bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 287 lira 27 kuruşluk 
teminat mektup veya vezne makbuzu ile şartnamede yazılı bel. 
gelerle birlikte tam vaktinde komisyona başvurmaları. (160) (337) 

A~çekoca Sulh Hôk lml lğlndP n: 
Ölen ve terekesi hfi.kimliğim izcc tasfiye edilmekte olan Ak. 

çakoca eczacısı ve Tayyare Cemiyeti muhasibi Neşet Duranın a
di iflas yolile terekesinin tasfiyesine ve 31-8-937 günü iflasın 
açılınasınıı dair eV\·elce verilmiş karar Sontelgraf gll.U'tesinin 
3-9-937 tarihli nüshasında ilan edilmişti. O tarihtenberi devam 
cd n tasfiye nihııyetc ermiş, ve mevcudu tamamen borçlarına da. 
ğıtılarak 5-12-938 tarihinde iflasın kapanmasına karar ,·cr:ı. 
miş bulunduğu ilan olunur. (342) 

dm ameliyattan, dimağ, sinir PAMUK 1PL1Gt SATIŞI: 
estetik (yüz buruşukluğu, Kayseri Bez Fabrikasl malr 
meme, karın sarkiklığr, ve 
çirkinlik) ameliyatları. (Ka. 
dm ve doğum). Zarureti olan. 

Nazilli Basma Fabrikası 
Ereğli Bez fabrikası 

.. 
,, 

• 
12 No, 
16 .. 
24 No, 
24 No 

paketi 415 ]cur1Jf. .. 480 .. 
" 

580 " ,, 580 .. lara 100 de 50 tenzilat 
Şişli meydanı No. 201, 35-261 

10 ba1ya!ık siparişler i~in .• 
" .. 575 .. 

15 ,, " " .. ,, 570 ,. 
25 ,, ,, .. .. ti S65 " ZAYi 50 ,, ,. ,, ,, ,, S60 ,.. 

Ank:ırn Gedikli Küçük Z hit mek
tebi 'c topçu atı<; mcklchl şnlırırlct
nnmelerini zayi eltim. Ycnısiııi çık.ır. 
inen~ ıııdrın c~kisın ıı h ı r ı 'o hır. 
nalm/ıaydar Afcklrp solmyı .Yo. 3 de 

Fiatlarla t:'abrikada Testim şartiyle satılmaktadır. 
Iplik müstehliklerinin yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde 

yaçlarx nisbetiııde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numara dan ince ve muhtelif ına 

yarayabilecek ;pamuk ipliği rnüstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı şartlarla yalnıı 

Fabrikasına $pari'1 edebilecekleri ilan ~u1n1u1r1.•••••••••••••··~~ 
~------------------------------------------------------------~------~------------------------

.., ,•T ... • • ' - "' ' • 
lJilôl l:ğilnıc:.. (280~8) 

1 

Gayrimenkul sahş ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı DirektörlUğlnden : 
Bayan Emine Yadigü.rm 20354 hesap No. sıle Sn.ndığımızdan 

aldığı 300 liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde bor
cun ödenmediğinden dolayı hakkında yapılan takip :üzerine 3202 
No.lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesJine göre sa. 
tılması icap eden Kumkapıda eski Tülbentçi Hüsamettin yeni Ka. 
zani Sadi mahalles nin e .. ki Cüceçeşme yeni hemşeri sokağında es. 
ki 32 yeni 40 1 en )eni 28 No. lu kagir bir evin taJJıamı bir bu. 
çuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış ta:pu sicil kay
dına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteye11 54 lira pey 
akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektu. 
bu da kabul olunur. Birikmi§ bütlin vergilerle beledzye resimleri, 
taviz tutarı, vakıf icaresi ve tcllaliye rüsumu borçluyn aittir. Art. 
tırma şartnamesi 16-1-939 tarihinden itibaren tetkik etmek 
isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacak. 
tır. Tapu sicil kaydı ,.e sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve ta.. 
kip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar. biınları tetkik 
ederek satılığa çıkanlan gayrimenkul hakkında her. şeyi öğren 
miş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 10-3-939 tarihine mü. 
sadif cuma günü Cağaloğlundnki Sandığımızda saat 14 ten 16 ya 
kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılııbilmesi içjn teklif edi. 
lecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mükclle. 
fiyeti ile sandık alacağım tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi 
takdirde son nrttıranm taahhüdü baki kalmak şarti~ 28- :;_939 
tarıhine müsadif salı glinü ayni nfahalde ve ayni saatle son arttır. 
ması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın 
üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillcrile sabit olmıyan a
lakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarmt ve husu. 
silo faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinde~ jtibaren yir. 
mi gün içinde evr kı müsbite!erile beraber dairemize bildirmeleri 
lazımdır. nu suretle h:ıklarım bıldirmemiş olanlarla hakları ta. 
pu sicillerilc sabit olmıyanlar satı bedelinin yaplıı~masmdan ha. 
riç kallrlar. Daha fn7J malUınnt lmak ist yenlerin 937 193 dos
ya numarasile sar~ı • rmız hukuk i)cri servisine müı:acn.at etme. 
lcri lüzumu ilan olunur. 

• • • 
DIKXAT 

.Emniyet Sandığı: Sandıktan alınnn gayrimenkulü. ipotek gös. 
termek i teyenlere hhmin edılcn kıymetin yarısına ladar ikraz 
yaparak usulüne göre kolaylık göstermektedir. (362) 

ı - idaremizin Ciba!i tUtUn fabrikası için ııartnBJll' .a 
munesi mucibince satın alınacak un gibi ince şey le~ 
standart normal sık örgülü (6000) adet lütlin tozu Ç 

eksiltmeye konmu9tur. rJ 
II - Muhammen bedeli beheri 27 kuruş hesabile 1 

muvakkat teminatı 121.50 !iradı~. 
III - Eksiltme 25-1-939 tarihine raırt.ııyan çargaınb' 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözU get!" 
den alınabileceği gibi nümune de görülebilir. _11 

V - İsteklilerin ~ksiltme için tayin edilen gUn ve 81', 
7.5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen ko 
gelmeleri ilan olunur. (193) 

• •• 
ı adet zımpara taşı tezgahı motörile beraber korDP' 
ı ,, Makkap tezgahı teferrüatile komple 
1 ,. Torna ,, .. ,, 
1 ,, Demir destere tezgahı motör ve tulumbasile 
1 ,, Makas ve zımba tezgii.hı bütün teferrüatile 
ı - tdarcmiz:n Diyarbakır Fabrikası için yukarıd• 

evsafı yazılı 5 parça atölye alatı ş:ırtnamesi mucibince ac;ı• 
me usuliyle satın alınacaktır. 

rr - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 2Z4~ 
muvakkat teminatı 168.38 liradır. tJi 

III - Eksiltme 23-1-939 tarihine rasthyan pazarl ~ 
saat H.30 a Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesinde 
komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü ge<I' 
den alınabilir. 

V - E ksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni _te~:lll 
i nhisarlar Umum Mildllrlüğil Milskirat Fabrikalar şubtY'111 
melerl ve ihale günUnden bir gün evveline kadar teklifl 
bulil.nü mutazammın ve ek.Slltnıcye iştirak vesikası a]JıJ 
zımdır. 

VI - İsteklilerin kanuni vesaik ile Müskirat Fabri• 
besindtn alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 
m(' paralariyle birlikte rnilnakasa için tayin edilen gün (:, 
yukarıda adi geçen komisyona gelm~teri ilan olunur. (:l 

• • • 

T. iş Bankası'n n 
939 K. TASARRUF IKRAf~IYE PLANI 

Dr. irfan Kayra 
RÖNTGEN MOTEHASSISJ 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
si karşısında eski Klod Farer 
sokak N~. 8 - l O. Öğjeden son 
ra 3 ten 7 ye 'kadar. 

I - İdaremizin Karaağaç Barut Deposunda şa. -_ _, 
projesi mucibince yeniden yaptırılacak ahşap iskele iDr · 
eksiltmeye konmuştur. 

rr - Keşif bedeli (2856.61) lira ve muvakkat 
(214.25) liradır. .~ 

III - Eksiltme 30-1-939 tarihine rastlıyan p~ 
saat 14 Kabataştn Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
m syonunda yapılacaktır. . 

IV - Şartname ve projeler 15 kuruş bedel muka.b1 

z'..i geçen şubeden alınabilir. 

32,000 LİRAM ÜKAF A 1 
Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs, 26 ağustos, 

1 eylü 1 ikinciteşrin tarih!erinde 
çekilecektir 
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·ı'. iş Ban'kasnuı ıuı ra ~ a ı ı m ı~ln~ yalnız pura 
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nc~ilitaş Ririrıcl Sullı llııJ.:ıık /la. 
ldrnliği rı<len: !l38/G26 

Yıloli J.eıııor: Ortnkiiv· Bü~ ük şc· 
·.~rcı so!.nk GO nııınnralı h:ıncdc mu. 

1111 ıkc>ıı halen iknnıelg:ilıı meçhul. 
J\nrnil, Mclkon'un mülı!rııellik sı

foti~ lc aleyhinize nçlığı kırk lira nlıı
·:ık dnvasınd:ı: 

Tarnfınız::ı tebliğ' ohınno dıl\cliye. 
ye rrınıııcıı l3-HJ3!1 tar ilılt cclst•i mu
hnkcınl!<le isb.ılı Hİl'ut Pl'11Nlı iniz
den ı:: ı~ ahınııd:ı mııh:ıkcvıc\ c dc
rnın olundu. Dın :ır ı. '1.:i-5-!l,lS larih· 
li temliknnıııesi ııi ıhrnz \C iddıasını 
ishnt s:ıdcdiııde ş.ılıit iknınc ,.e io;li 
ın 1111 lnlep elti. l\lıılıakcwe 7-2-939 
• ınl 10 !:ılık kılındı. hbu knrnrın 

l :r r,ırınmı lrıı ihi tchli~iııden itilmrcn 
beş gıin zorrınrln ilirnz c2nıcıll~lni7 

kılırdc cl111115ın 111011 lı rlç tıılııl:ıcn
~• nız ll'hliğ ınaknınmn imim olmnk ır . 

t rl' virıııı J(İin ıııüddcllc il"ın olıı

nır. (Y. P. 2024) 

'MF &4 

Dr. Murad Rami Aydın 
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V - Eksiltmeye i§tirak etmek isteyenlerin fenni ' 
vesaiki İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek fenni 
eksiltmeye iştirak vesikası almalan laznndır. 

VI - İstekliler karıunen kendilerinden aranılan -;~ 
'1. 7.5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tsY 
g1.in ve saatte yukarıda adı ge<;cn komisyona gelmeleri 
rnır. (255) 

"' * • 
1 - İdaremizin Paşabahçe fabrika ı için ~esi 

satın alınacak (50) ton Sömikok açık eksiltmeye konmuşt~ 
11 - l\luhamrnen hedeli beher tonu 2 l lira hesabiyle ı .. 

muvakkat teminatı 90 liradır. 
111 - Eksiltme 20-1-939 tarihine ra tlıyan cuma gunı1 

Kabataşta le\oazım Ye mlibaraat şube indeki alım komic;yon 
lacaktır . 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şıJ 
na bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat~ 
güvenme paralarilc birlikte yu'rnrda adı geçen komisyona ge 
olunur. (85 

Muhammen bedeli 9528 lira 50 kuruş olan 4 7 l<~ 
cins ve eb'atta demir ve demir levha 30-1-939 pa 
saat 15 de Haydarpaşada gar binasındaki komisyon 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. w• ~ 

Bu işe girmek istiyenler:n kanunun tayin ettigı vi.fl 
lira 64 kuruşluk muvakkat temin:ıtlarile birlikte tekl d 
tevi kapalı zarflarını eksiltme günü saat (14) on dor e 
misyona vermeleri lazımdır. ~ 

Bu işe alt şaı tnamc: r Haydarpaşada gar binıısJll (1~ 
yon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 


