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F'ransanin Katalorıga- 1 Eski tekaüt maaşları 
Ya gardımı heyecan 
. uyandırdı 

Lıttorio italyan fırkası 600 tank 
himayesinde ilerliyor 

hakkında Maliye Ve
kili beyanatta 

bulundu 
Eski mUtekaltlerl terfih için 14 

milyon liraya ihtiyaç vardır .• 

. BARSELONA 
8 Dün gine ~~· ~ · 

n ~teşyağdı 

Şimdiden bir va itte bulunmaktan 
kaçınmak zaruretini duyuyorum 

11 arselonun sahil 

ırlJll tnahalleleri tah
liye d·r· 

İnşallah imkan bulunursa elbette 
temin yoluna gidilir 

Avusturyada 
(l' azısı 8 incide) 

1 e ı ıyor 
~zı,,ı 8 incide) 

~asmalkaDe 
General Froın'lw Kata1-0nyada (le r1iyen a$'1.-erlcri tarassut 

isyan Haberleri Teyit 
Etmedi (Ya...-ısı 3 iln~e) 

Zeytin mahsullerinin iyileş· 
tirilmesi kanunu 

tıerı 

l(raı Faruk Ha-· 
life mi oluyor? 1 

llttıc 
'• l\a ~g{i ~ htred n Cl'l·el Röyter ajan-
bıl'ltl'aı ı.'a en \'CrdJği hJr haber
tı. lc:aıab 1l"ıık'un <'amlde büyük 
~4 a •leh 
~11 h ~lldJğtn nzurunda lıalife 
\·"ll it, hah<!r l hildirıniştl. Ge
lle )!al\ın '~ ıncra imde İmam 

<\.l' Oglu -.,. l-1... aı lt ı'•lllir Hiisc,·n 
··1.11 >nı s · " 

1111 l' l 1'nlc· uu<I'un oğulları l\.. ..sın ,. .. .. 
bu .. ~, .. b 

1 
° .r..uur HaUd'in 

~tl ıı llnd ~ lt . ugunu ihl.\·e et-
).. . ll}blJL• 
·~ıu ~bir ·· 
lr,~ l'c<ten }{ gun sonra gene 
.. :"llat avas · ~,"l'tı l lıtshJh a.Jansı bu ma-
>-,ı le: haur ctu: Meğer Kral 

llt e i1A 
ttli~ıh. ~ lıaıır n cdilmcmiııı 
~a - 0 ilAnı . "' 1-.... ~iş )•a lehinde bir 

ı ~r h Pılnıış i . "lt a er sa nıış. Bnnun-
~t-..aıife u .. :-ar lll.uhitınde Kra-
1~ • ''ctıa '''anı ~l q hır '·ermek için 

Ş.,, oerclc•n 
l) " .. n mevcut 

h. lkı. 
•\()l1 ltt ~ıııı 
b~ crı r&e lI · litn ta..,hın a,as ajansı 
~l'otı. hütiin ctnıekJe beraber 
~t'I •". i\ııc ... 2nu tekzip <l.c et-., ıı.ı.. '4.oi; h.l.lAf • 
"'ııt •• l.:av· u et ilanı ha aı 1 bir k • 

tııadığıııı .. nrnr nıahiyc-
~t~&ırı l gost-criyor. 

' llt ı arın ){ 
~lll ll e•~ raı I<'aruku ha-
l'i ert "'llCleı-J 
~ l4lilt 'l'~ ' Yahut etme-

hı_. ~el\ lıtr 1 Ul'kiyeyl ali\ka-
hı. ~ta ş deJ'r<I li .. 
~ 'l.. 04l' 'l':" •. .;;• 1 r; ı,._,,·ıc 
\ ...... , urı~ıye " 
"tı . ır" lı; cunıhurb·eti-

~lı J Ctı <l ı•şı l " 
~ıı-ı,1 lll değişti 

0 
an dostluk 

tlııq... llı-ırı 'l'•· rtnez. Ancak 
~ ,, Ilı uı·kı . 
Jıh.l ııu ı ı ~ e t·ıımhurh·c l ... ., ) l' k ,, . 
11.tı(lı <>lan bt nrıtr ile ilga c-

1\L l'tıl l' lJlfi 
ııı.:J,IQ "lt ı esseıseyl cnn-
'ttı. •z tenıc ·ı 

"' ~- 'ltı-· crınez. ne de a.<;la 
•.ıı.t~ "'-'l'e 
\!t teı .. '~ını.hu ı . 
lı tt? ll lllu.e ·sese r l etı vak tile 
"t:ı~ ı.ın,,.._ se slnt niçin ilga 

''llt ~lllü.ınduheıılcrı bütiin cJ
~~~t.l l>arato rı. lf ilıtret Os· 
~L e ta r ıığu 
~t 'Is ?tıu Yda 'Ve na biç llir 
)" U.ı~ 1iltııan 1'.tno.ınışt1r. nı. 

- ... rL a11 teb de\letıer Ue 
~. "'1:~1 eıı ı la 
~l.t Ctle11n ° n H1rtstı-

h.reıc ~llla,n M.rn.an 
etıerı 

ne, infialle-

Yazan: Asım Us 
rine, ittirakl4rına sebep ol
muştur. Umumi Harpte Halife 
S~lt.an Reşad'ın UAn ettltl mu
kadıles cihat lıayrağmın altına 
yabancı menıleketJcrdc bulu
nan 1s1Aııılardan bir tek nefer 
gelmemiştir; fakat hunun ak8l
ne olarak tnglllz ve Fransız or
da 1 arly le birlikte Çanakkaleyc 
lliislünıan aı;kerlerl Osmanlı 

ordularına kıuııon atmıştır. · 

Türkiye cumhurlretl <lln Ye 
dlinya işlerini biriblrinden ayı
rarak IAylklik prcn.ıılpinl kabul 
ettikten ve gene bu pre.nslpe da.
yanarak hitı\fet ıniie~sc.sesinJ 
kaldırdıktan sonra ise memle
ket \·ı beynelmilel siyasetinde 
Müsliinıan ve Hıristlyan bütün 
lünya de\·letlerlne .karşı geni~ 
bir dostluk ht\\'MI uyanmıştır. 
Ha.HA Türkler ile Mısırlılar a
ra.<;ın<lakl nıünasclıetlerde bile 

hilı\fet ünvanuu taşıyan Osman
lılık •leninde olduğundan çok 
ileride bir se,•gi \'6 muhabbet 
tezahüratına inıkAn hasıl olmuş· 

tur. 
Osmanlı tarihini baştanbaşa 

•]olduran tecrübelerden TO bu 
tecrübelerJn ,·erdiği acı netice
lerden 11onra Tiirkiye Ilüyii.k 
Millet ~lecllsl kararı ile ilga e· 
clilen hili\tet miiessesesinln her
hangi bir ,Miisliiınan mcmlekc· 
tinde tekrar ibyA edilnıek teşeb· 
bfüıiinü görür ve buna akıl erdi· 
reınez hıek hakkımız yok 1!1"" 
clnr? 

inönünün doğduk
ları ev 

lzmir Belediyesince 
istimlak Edilerek Müze 

Haline Geürilecek 
(Yazı.tt 3 iincildc) 

Mebus Seçimi 
Önümüzdeki aylarda mı 

yapılacak? 
Mesele bugünlerde Parti Gurubunda müzakere 

edilip karar verilecek 
Ankara. 23 (Telef onla) - Meclisin intihabım yenileme

ye karar vereceği yolunda geçenlerde bir İstanbul gazetesin. 
de çıkan haber bugünlerde burada sık sık tekrar olunmaktadır. 

Bundan Meclisin gelecek yaz yapılacak yeni intihabının 
bu şubat ve mart ayları içinde bitirilmesi, yeni bütçenin yeni 
Meclis tarafından kabul edilerek Kurultayın yaz tatilinden ev. 
yel yapılması tasavvu.rlarrııın kuvvetlendiği anl~ılıyor. Bu ri. 
vayetlerin tekzip olunmaması da bu ihtimale kuvvet vermek. 
tedir. Meselenin yarın veyahut yarından sonra Parti Grupllll
da konuşulması da muhtemeldir. Herhalde Meclis cuma günü 
içti~mı bayram dolayısile bir buçuk hafta sonraya talik ede
cektir. Eğer intihabın yenilenmesi kararı verilirse cuma günü 
devrenin son içtimaı olacaktJr demektir. 

--------------------------------------------' 

Dün Mecliste müzakere edildi 
Ziraat Vekili kanun hakkında izahat vererek şöyle dedi: 

.. Bu kanunun memleket ekonomisine temin 
edeceği fayda 20 milyona yaklaşacak ve 
Türkiye zeytincilikte ilk safı alacaktır .• ,, 

Faik Kıtr<loğlu 
(l'omı 8 lnridt} 

Askeri barem 
layihası 

Ankara, 23 (Telefonla) - As.. 
kert barem layihası bugUn biltçe 
encumeninde konuşulmuştur. Ter 
!ileri zamanı gelip te kadro do. 
layısile terfi edemiyen subayla. 
rın muayyen milddet hitammd& 
bir d e r e c e yüks~k maaf 
almaları kararla.şt.ırılmış, teğ • 
menlerin techizatlandınlma~n 180 
liraya çıkarılmıştır. 

Devlete bağlı müe.ssesclerin 
baremile birlikte cuma günü mü
zakeresi bekleniyor. 

ç i n 1 i 1 e r ~ r~ns~z _gaze~le~n~ _:!10!"1!~ 
25 Japon tayyare- Oyunlar hazı.rJanıyor 

düşürdü/er Hitler 30 ikincikanunöa müstemle• • 
sını 

Hon~kong, 23 (A.A.) - Buh· ı dır. Bu suretle düşmanın geri 
sienden Linfen üzerine yürüyen münakalatı kesilmiştir. 
Çin kuvvetleri bu şe~rin civarına Diğer taraftan Çin çeteleri Şang 
yaklaşmışlar.dır. Çin tayyareleri hayın yanıbaşmda Bu-Tongaa düş 
de inci nehri üzerindeki Japon mania üç dört gün süren bir mii. 
harp gemilerini bombardıman et- sadcmede bulunmuşlar ve düşına -
miş ve bu gemileri ağır hasara na ağır zayiat verdirmişlerdir. 
uğratmıştır. Hongkong, 23, (A.A.) - Dün 

Hongkong, 23 (A.A.) - Çin kü pazar günü bir Çin tayyare 
çeteleri son günlerde düşman ge- filosu Kantonun cenubundaki Ja
rilerinde Pekin ile Tientsin arasm pon topçu mevzilerini müessir bir 
da büyük faaliyet göstermişlerdir. tarzda bombardıman etmiştir. Şid· 
Çin süvarileri kısa bir müsade - detli bir hava muharebesi netice
meden sonra Hang - Fang ve sinde yirmi Japon tayaresi düşü -

L~·tai §ehirlerini zaptetmişler ve rülmüştür. 
.düşmanı geri atmışlardır. Lang • Aynı günde, Hu.Mende iki 
Fanga giren Çin kıtaatı Pingtsin Japon harp gemisi de b::::nbardı • 
deıniryolunu beş noktadan tahrip man edilmiJ n Ş\lnkingde beJ Ja 
etmişlerdir. Uç köprüyü atmışlar- pon tayyaresi düşürülmüştür. 

ke meselesini ortaya atacakmış 
Paris, 23 (A.A.) - Matbuat j Epoque ıazeteshde Donnadieu 

tefsiratı huliisası: yazıyor.: 

Baily, Jour-Echo di Pariı gaze -
tesinde Rcma • Berlin mihveri 
politikası hakkında tefsiratta bu -
lunarak diyor ki: 

Oyunlar hazırlanıy.cr. Hitler 30 

ikincikinunda nasyonal sosyalizm 

iktidar mevkiine geldiğinin altıncı 
yıldönümü münasebetile büyük 

Müteaddit alametler göııtcri • bir nutuk ıöyliyecektir. İyi gören 
yor ki, gerek Püçenin ve gerek müşahitlerin temin ettiklerine ı;ö 

Hitlerin etrafındakiler, Fransa ile re H"tl b tk d ·· t . . , ı er, u nu un a mus em· 
lngılterenın pasifjk arzularını i • lek 1 · · b"t" · ı·~:.ı e mese esını u un gemş ıf>l,e 
zam ederek esasen ekonomik zor- 1 ortaya koyacak ve Almanya ile j
luklarm çok çetin tazyiki altında talya lehine Afrikanın yeniden tak 
bulunan t.otaliter rejimleri bir ı!Ün simini istiyeccktir. İtalyan diplo "' 
meçhul bır akıbete atacak olan mastsinin hattı hareketi bu fara. 
şuursuz bir sergü2eşti tecrübe et ziyeye bir h!kikat manzarası ~er
mek için ellerinden ~deni yapmak mektedir. 
tadırlar, 
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işaretler: 

Ceridel hAvadisin 
bir makalesi Ekalliyet okulların-

T URlUYE topraklanndaçı. d k• d 1 • 
kantilrkçeilkhusustga- a 1 ers saat erı Köy Okulları 

• zete Oeridc1 Havadis'tir. Dir o·· K""lt"' o· k .. ı·· 
İngiliz tarafından ncşrocllle b un u ur ıre tor U· 

gazetcntn ne.~rtyat haraı:ıd: ğünde Bir Toplantı 
200 Okulun ınşası bitti; on iki 

açdıyor sadece gazete olarak kalmak is- Yapıldı 
te<Uğini tahnıln müşküldür. o- Ekalliyet .ckullannda geçen ders 

Eğitmen kursu 
lı k d b f alık d Maarif Vekaletinin köylü ço -kur yazarı az, cfklinumnmiyesi yı sonuna a ar a t ers 

· "kd l" k 11 cuğunun yetişmesi ve bilgilenme-teşckkill etmemiş bir memlo- saati mı arı ıse ve orta o u ar 
kette gazetenin sadece gazete da 36 olarak gösterilmekte idi. si için birç.ck tedbirler aldığını yaz 
hallnde kalarak, yani satış yo- Maarif Vekaletinin kararile bu ı mıştık. Bu arada ilk planda köy 
Iuyla kazanç temin edece,rino ınikdar haftada 32 saate indiril -1 öğretmeni yetiştirmek ve yeni o-
inanmak bir hayli mii.~küldür. miş bulunmaktadır. ! kullar inşası gelmekte idi. 

Bu gazete ilftnlnrlylo do g~I- . ~kalliyet okullan yeni ~e~s §ek! Maarif V ckaletinin kararile ge· 
necck bir hııldo de~..Udir. lını bu ders yılı başından ıtıbaren: çen yaz tatilinde inşasına başla -
Vakıa bu gazetelerde bazı tatbik etmektedirler. Azalan dört nan 500 köy okulunun muhtelif 

Avrupa eşyası Jıakkında UAnlar, saat dersin hangi ders mikdarla-1 vilayetlerde olmak üzere 200 den 
makale şeklinde rokllimlar mev rında~. indirilece~i etrafında gör.üş'. fazlasının inşaatı bitmiştir. Diğer 
cuttur. Fakat bunun bir guetc- mek uzere ckallıyet okulları dı • ı 300 ünün de noksanları birlfaç a
fi yaşatacak bir memba olması- rektörleri dün Kültür Direktör- ya kadar ikmal edilecektir. Yeni· 
na imkAn yoktur. Ancak me- lüğünde bir toplantı yapmı§lar - den yapılacak köy okullarının yer 

köy okullarına katılarak tedrisata 
başlamış bulunacaktır. 

Diğer taraftan köy eğitmeni ye
ti§tirmek üzere bu yıl on iki c -
ğitmen kursu açılacaktır. Bu 
kursların yeni faaliyeti ve yerleri 
Vekalet tarafından kararlaıtmla
caktır. 

Köy öğretmeninin köylerle da
ha yakından meşgul olmasını te -
min için haftanın muayyen gün -
lerinde köydeki okul satcnunda 
toplantılar yapxlacak, ziraat ve sağ 
lık bakımından konferanslar ve -
rilecektir. 

Bükreş 
.. Konferansında Yu 
Neler konuşulac~ 

Yugoslavya Başvekili dokt" 1 
Stoyadinoviçle, İtalya ha.rici1' 
nazırı Kont Ciano Yugosla~ 

tik T edriaatta 6 Bin, (Akmanastır) Beliye k~anesitl' 
Ortada Bin Öğretmen de görüştüler. üç gün de~; 

Zam görecek 
öğretmenler 

Var den bu görüşmelerden 1ta1Y-
Geçen ders yılı içinde zam gör. maksadı, Avrupanm doğu ~ 

1 meye hak ke.spetmiş olan ilk ve buna doğru Alman yayılın~ .::.. b: 
orta tedrisat müesseselerinde:!;i mani olmak ve Belgratla ,; - 'ita 
öğretmenlerden zam görmiycn _ peşte arasında bir yakınla,şnı&;. ll t 
Ierin dilekçeleri Maarif VekAleti masmı temine çalışmaktada'· ~ 
tarafından tetkik edilmektedir. nadolu Ajnnsmın verdiği bU; 'tıuı 
Zam görmeye hak kazanıp her. herden başka, Bcliye görilŞIO -1 b 
hangi bir sebeple alamıyan öğret rinin neticesi hakkında resnıİ .11 

menlerin bu zamları derhal öde. tebliğ neşredilmediği için. fV" 
necektir. malumat alınamamıştır. 

llk tedrisatta muhtelif vila.yet. M af'b y ı ada. _..; . nam ı , ugos avy . r_:.ı 
lerde 6000 orta tedrisatta da bın yan Macar ekalliyeti çok kafll'". 
kadar öğretmen zam görecektir. alih~ 

• • bir halde olduğu için h • 
Y enı inşa Edılecek daki hudutların yerlerinin v~ 

Okullar mesine imkan bırakılmadığınJ 
mnrlarmm bir kısmının oku;yııı> dır. . .. .. .. leri ve köyleri de ilk tedrisat u -

T l d b ı Köy çocuğu için tedris bakı -
yazdığı bir memlekette OeridcJ op antı a u vazıyet goruşu -, mum mUdürlüğü tarafından tesbit mından ve köyler için muhtelif 

Y~ni inşa edilecek ilkokull~la taıynn gazeteleri yazıyor.~~ 
~ır~. ~uhtaç olanlru:ıı va.~~~ lav gazeteleri ise, _stoya~~-eı' 
tını goruşmek üzere dUn kültür hükilmetinin her ıki ınib~ Hın·adisin neşriyatına devam et- mü~, ders saatlerini tesbit etmek edilmektedir. 

mcsinJ izah edecek sebepleri a- ve programda tadilat yapmak üze-j bakımlardan iyi neticeler ver.ecek 
ramak, bulmak lAzımdır. re bir komisyon teşekkül etmiştir. 1 •• Önümüzdeki ders yılı başından olan duvar levhaları ve grafıklcr 

direktörlüğünde kültür direktörü dost kalmak ve Balkan nıeıııl.' .......... 
ve mimarların i~rakile bir top. ketleri blokuna her zaman~~ 

O nkl -•· 1 te l ıtıbaren 500 köy okulu mevcut ı de hazırlanmaktadır. 
zamıı. sa.wş arın gaze ---o--

~~~=::"::!:. Ya~ üzü~leri- Şeker sarfiyatımız Muhtelif memleket-
lantı yapılmıştır. fazla ehemmiyet vermek sıy.-;. 
Toplantıda mimar Prosta veri. tinden ayrılmıyacağını bilciıti 

leoek okull.~n . h~talannm da yor. Diğer tar~n St?Y~ 
tesbit işi gorllşülmil§tllr. viç - Ciano göruşmesı (~ 1 

Mesleki Konferasnlar de) devam ederken ayın · e 
Şimdiye kadar ders yılı içinde gecesi Belgrat radyosu çok JSS 

0erıae1 Havadis, mahiyet iti- m 1 ze r a g bet Nüfus Baıına Senede lerde motörleşme 
barl;rle memurlara hitap eden Bu Yüzden Şehirde 6 Kilo Şeker Yiyoruz 
ve bu )"il.zden kiltlo ile aIAkası- Sepet imalatı Arttı Memleketimiz.de şeker sarfiya- TUrkiyede 800 kişiye bir 
nı muhafaza edemeyen bir ga- tı •tt"k rtmaktad .,,. t 1 t dU U 

verilmekte olan ilk tedrisat mu. him bir havadis verdi. ~ 
allimlerine mesleki konferanslar Bir devlet müessesesl sı: ; bir, Ege havalisinden bu yıl Av- gı 1 çe a ır. uç sene mO Ör Ü VaSI a Ş JOr 

zentedir. teni rl tmdaı rupava mühim miktarda yaş il. evvel yapılan bir istatistikte, Tür bu yıl yaz tatiline bırakılmıştır. Belgrat radyosunun ve~li ~ 
n neş ya .J Muhtelif memleketler ve bilbas u gaze züm gönderilmiştir. Avrupada ü.. kiye, senede nüfus başına dil§en Şehir Stadı haber •.. şubattan on beş gilıı -.,_ ~~ 

politik bir takım sebepler ara- .. 1 . . 1 ~bet "ttik 3 5 kilo istihlak ile dünya mem.. • zum erımız.c o an rag gı çe • 
mak gercktJr. Sanyonun Jd arttığından daha §imdiden gele~ leketlerl arasında sonuncu geli -
Ceridcl Havadis neşriyatında k . . h 1 kl ...,..,., 1 yordu En az ıu-ker sarfeden Ar. • ce sene ıçın azrr ı ara ~- · -
gayet şuurla idi. Ne yaptığını lanmı§tır. Bu arada bilhassa u. navutluk dahi bizden daha fazla 
biliyordu. Devletin mukadderıı- züınlerin ambalajlarına çok itina şeker sarfediy,prdu. Fakat bugiln 
tı üzerinde tesir sahibi olan edilmesi kararlaşmıştır. 1 bu vaziyet deği~i§, Türkiye se. 
memur zümresini kendi tefek- Ege ihracat tacirleri !stanbul nede nUfus başına 6 kilo şeker 
kür tarzına göre tenvir ctmey.l imalathanelerine l80,000 aJet kü ı sarf:<1en bir memleket olmuştu~-. 
vazife ecUnmlştı. fe biçiminde sepet ısmarlamışlar- Dünyada en fazla şeker sarfı. 

••• dır. Bu sepetlerin mevsime kadar yatı olan memleket İngilteredir. 
İnsan bu gazeteyi okurken hazırlanmaın için ıimdideıı ça _ İngilterede bir senelik şeker aar

sistcınııtik bir şekilde Tilrkiyo- lışmalar başlamıştır. Şimdiye ka. fiyatı nüfus b~~ .7~ kilodur. 
ye yapılan ekonomik akının ma- dar sandıklarla yapılan ihracat A1manya 32 kılo ıle ıkınci gel -
nasını, hodotinl, propngnnda gelecek seneden itibaren bu se _ me~tedir. Bu ar~da Ç~~e bir se. 
telrnfğini daha Tıızıh bir şekil- petler içinde ve daha emniyetli nelık şe~er s.~rfıyatı ~ufus ba.§t-
do görebiliyor. olarak yapılacaktır. na 11 kıla duşmektcdır. 

Mesoll\., bu gazetenin tsrnrla 180,000 sepet 10,800,000 kilo Dünyada en ucuz fieker yiyen 
mii<lafıın. ettiği tezlerden biri, üzilın alabtlecektir. memleket Fransadır. İngiltere ise 
Türkiyonln ham madde menıle- Bu bUyük sipariş üzerine şeb. pahalı şeker yiyen memleketler 
keti olmasmm fnydalannı sa- rimizdeki sepet ve kUfe imal~t. arasındadır. 
)'"ip clökmektir. hanelerinde çalrşmalar artmıştır. -o--

Tiil'Jdl•eye ham madde TO zi- Bir sepet 5o-60 kuruş arasınra Sinernsııfal' H kkında 
rant memleketi olmayı tıwsiyc yapılmaktadır. Bir Tamim 
eden Coridel JTnvndls Tt1rJdyey:i -o-- Bazı sinemalarda fosur fosur 
ve Hinclistımı bir tntmaktndrr. Kurban Derileri sigara içildiği ve pazar günleri 
1841 scnesincle Türk:lyenin (1) Hakkında haddi istiabiden fazla müşteri a. 
yapacağı bir hareketten endişe Kurban derilerinin TUrk Hava lındığı yapılan teftişlerden an.la -
ne bıı.hse<lilmektodlr. nu cn<ll- Kurumuna veriline.sini temin için gılmış, dün belediye reisliğince 
şe Türklycnln smayllcşmcsldlr. belediye memurlarının kurum me 1 şube müdilrlerine bu hususta ye. 

Ceridci Hnvadis bütün man- murlarına Y.RJ"dmı etmeleri dUn 1 nl emirler verilmiştir. Kontrolil 
tığını, biltün dirayetini bir nok- belediye reisliğince şubelere ta- j yapmıyan memurlar da cezalan -
tada. teksif ederek faaliyete ge- mim edilmi§tir. dınlacaktır. 
çiyor: 

Türkiye sanayi memleketi ol. 
mamalıclır. nu yüzden ziyan o
der. 

Tanzimat zıunımınm fer<la
smda mevzuuba.hsedllon bu mo.. 
solo Türldyenln koloniler hudu
du i~inde telAkklsl hususunda 

1-tAV~ 
TAl(VIM~ 

ileri siiriilmiiş bir hamledir de- Yeşllköy l\rcteoroloji istasyonun-! 
neblllr. dan alınan malumata söre yurtta h:ı-

"Türklye açık p&7.ar olmalı- va Cenubt Anadolunun garp kı'lım
dır, tezi Türldyeye pahalı mal Iariylc Ege bölgesinde kopalı n yer 
satmak isteyen Avnıpahra her yer yağışlı, Trakya, Kocneil ve Kara-

t k d 
ekti deniz kıyılariyle Orta Anadolunun 

tara ı açma em r. garp taraflarında kapalı, dlğer yer-
Cerldcl Ha,·adls sahibinin lerde umumiyetle bulutlu gecmiş, 

gayet dirayetli, davasını vuzuh- rilzgtırlar Doğu Anadoluda sakin kal
la bilen bir adam oldur,rıına şüp- mış, Egede ccnubt istikobetıen orto 
he yoktur. kuvvette, diAcr bölgelerde şimalden 
ısu senesinde Türkiyenln hafif olarak esmiştir. 

sıı.na)ileşmeslnl kötü teJAkkl e- Dün lstanbulda hava kapalı sec
den makale sanki 1932 senesin- mlş, rüıgAr şimali şarklden, saniyede 
d Lo d ada toplanan Te Tür- 2-4 metre hızla e:ıımiştir. Saat 14 de 6 n r hava tazyiki 759.S milimetre idi. Sü-
Jdyenln sanayileşmesi aleyhine hunet en yilksek ıo.2 ve en düşük 
sözler söylenmesine miisalt dav- 7.4 santigrat kay<!edilmişUr. 

15 Yıl Evvel Bugün 
ranan tktısat kongresindeki ba
zı Azanın esbabı muclbelerinl 
yazmıştır. Ayni zamanc:'la bizi 
ham madde memleketi olarak ANKARA - Maliue encümeni dı1n 

·· k isti enlerin piri olan Glreson Mebusu llakkı Tarık Beyin 
gorme Y .. . un ve buğday resimleri nisbelinin ta
Ç(irçll ayni senelerde .butün dili hakkındaki teklifini mil:akcre 
Şark memleketlerine söylcnl- etti. 
len sözleri tekrar etmiştir. &taliye Vekili Abdülhalik Deu bu 

SADRİ ERTEM tcldifin ha:fneyi doğrudan doğrurm 
tc:yil edeceğini söulemiılir. Teklif 

·cı> Cerldel Havadis: 11 Nl- kabul edilnıi;tir. 
san-1841, 

Bugün Doğanlar! 
M Kdnunusani ve gecesi doğanlar: 
Korner - Cedl - Zühre bugilne hA

klmdir. Bugün doğanlar her yerde 
müşkülüt görmc~e, vaktındn karar 
vcrememeğe, '\·e hiç bir gayelerine 
''nsıl olnmnmafta mahkOmdur. 

Hoyalları ihtiyaç içinde ve çok ezi
yclll gecer. Hiç mesut ve bahtiyar 
olamazlar. 
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sa bUyük devletler gerek iktısadi 
gerekse askeri bakımdan motör • 
Ieşmiye gittikçe daha büyük bir 
ehemmiyet atfetmektedirler. Bu 
memleketlerde yüzlerce fabrika 
tarafından her gün yüzlerce mo -
törlü vesait imal clunma'ktadır. 

Ancak, motörleşme her memle • 
kette tabiatile aynı derecede inki
şaf etmemiştir. Yapılan °'on bir 
araıtırmaya göre, 14 milhim mem
leket meyanında en başta Birlc§ik 
Amerika devletleri ve en sonda da 
Çekoslovakya gelmektedir. :':u 
memleketlerde otomobil ve kam -
yon gibi motörlü vasıtaların nüiu 
sa nisbetleri aşağıda gösterildiği 

gibidir: 

Dolmabahçede yap"tıacak §ehir ra Bukreşte to~l~acake~ ~ 
stadı için eski hayvan ahırları. kan Antantı h~ıcıye v ~ 
nm bulunduğu sahanın belediye. konferansına daırdi. _..,Jf e 0 
ye verilmesi için Vekiller Heyeti Bazı garetelerimizde n~ t 
karan llzmıdı. Belediye bu kara. nan bu habere göre, "Dört 
nn alınması için Dahiliye Veka. ciye vekili Bükreş toplant 
letine mUracaat etmiştir. ~ulgar~s~ Balkan An~ 

Diğer taraftan Taksimle Har- gırmesını konuşacaklardır. 
biye arasındaki sahada bulunan kü, Selanik anlaşması ile k 
ve Milli Emlak idaresine ait ba.. !arma daha çok yakmlaşa!l 
zı binalann da istimlaki için Jil. garlstanın antant devletleri 
zumu istimlak mazbatası hazır _ smdakl mevkii h:ıztrdır "~ 
}anmaktadır. garistan bu mutena -ıme~ .Al 

yık olduğu ehemmiyetle .... 

Trak Ve Sus debilecekir.,. ' 
Bundan maada, Belgratu 

1 
kan Vreme gazetesi Bu.ıcre:, vapur arı susi muhabirinden aldığı .b 

H B V 1 U lef on haberinde, Bulgs.r 
Birleşik Amerika 4 nüfus bap· ~yet u ~pur ar ze- Balkan Paktına girmesine 

na ı motörlU vasıta, İngiltere 18 - d T tkik B 1 d 1. rın e e e a§ a ı olan meseleler Bükreşte .. : .. 11 
19 nüfus başına 1 mctörlü vası • Husust. bir k.omlsyon taraf~ - tarak dostça bir hal şekli lJll"', ... ~ 
ta, Fransa 18 - 19 nüfus.başına 1 d k ı k nl ~ anma ıne erı ve aza an goz. nacaktır. ve bilhassa JtO ~ 
mctörlü yasıta, Almanya 44 nü - den geçirilen Etrüsk vapuru, ve- ile Bulgaristan arasmdald rP 
fus başına bir motörlü vasıta, 1 - rilen müsaade UZerine bugün sa. zaalı meselelere kat'i bir ıı-1 ıt' 
talya takriben 100 nüfus ba;-ına 1 at 10 da Mersin postasını yapa - 1i verilirse bundan en ço1' _.s 
motörlü vasıta, Çekoslovakya tak caktşr. Komisyon Sus. Trak ve devleti memnun ol..,.. 

"b 14 ··f b 1 t•· ı·· 1 • d t.. manya rı en 3 nu us aşına mo or u Marakaz vapurları Uzerın e te tır. deniyordu. 

vasıta. kikl.e~ Y_&Pmaktadır. Bu vapur - Bütün bu söylenen ver~~ 
En az motörlü vasıtaya malik Iar ıçın ıki sene evvel Alman tez. 

1 
rd 1 Bulgar SobrP'tıı 

1 k 1 A d B ık A 

1 
.1 ıl . . .. a ım evve . _ .. ftJ 

mem e et er vrupa a a an ve gah an e yap an sıparı3 muza- d B ı:uekil Bulgarists""':. 
B 1 k d ı 1 . ·1 A d 1 t k 1 . . b tl d ··zcı sın a as. a tı ev et erı ı e sya ev c - ere erme aıt za ı ar a go en . i . r--""-· hakkındaki J1 
ı . d"V d . "'Ik 1 .:ı• • ·ım kted" B l ne Sl) ~'"1 _.Mfl~ erı ve ıger enızaıın u e er.uır. geçırı e ır. u vapur arın d k 1 ketlel'U""". 

d M . d 438 . . kı tl . il 1 art. n, omşu meme 
Bu meyan a acarıstdan a 

7 
•• 1 sıpar13 yme erediı ·ıme ykatepıd~fH\r sederken. Yugoslavya ~A•f!I. 

nüfus başına, Romanya a 79 nu· ı lan mukayese e ır. a. Bul · tan araJ51P""'" 
d h 

A ____ 
1 

üt ye ve gn.rıs _.Jıı 

f us başına, ve Polonya a . atta I purlarm k~arının ve ç us.. di dostluk ve ademi tecav...-
1034 nüfus başına yalnız bır mo- kurlu olmalarının mahzurları bu. 

1 
t b 1 du<'n1nU. 1" 

• v an mevcu u un 6--
törlü vasıta düşmektedır. lunup bulunmadıgı da araştırıl. b 

1 
b .k. d vletle Bul rr J 

· k d ar n, u ı ı e . -f Memleketimizin 18 mılyona ya makta ır. d .. ,,..,,alı hiç bıt . .. k T . ) arasın a mun.u.o. ~-! laıan nüfusuna mukabil son za - Tur çe erım er 1 bulunmadığını diğer 1 

mantarda yılda ancak 3,000 tane Geçen ders yılı başından itiba • ke n devleti ile ol~n a.rıl 
tutan ~tomobil vesaire ithaliitı gö· ren bUtün lise, orta ve ilk tahsil laara ve Bulgnristantn b~ 
zönilne alınırsa, bu nisbetin çok müesneaelerin tatbik edilmeğe 1 rine müsbet bir çarei ıı-1 
daha gayrimüsait olCiuğu, yani baılanan fen dersleri terimlerinin :nca2'ınm ümit edildiğiııl 
takriben 1.800 nülus başT.".a anc.~ talebeye güç geldiği, bunların de. miştl Gospodin J{ösel 
bir motörlü vasıta isabet ettıgı ği§tirileceği ve yeni bir talimat- orgnnı Dnes gazetesi J1 

teessürle görülür. Almanya Ko~. name ile tesbit edileceği dün çı - bir ba..c;makale ve Mir 
junktur tetkik dairet.!nin son ~ır kan akşam gazetelerinden birinde de b:ısılnn diğer bir 
araştırmasına göre, 6 güneydogu yazılmaktaydı. Kültür sahasında de Bulıraristanrn Bntlcal' 
devletinin motörleşme ~aziyeti a- son yıllarda yapılan e:;ı. mühim de- le;ile anlacımak niyetinde 
şağıda gösterildiği gibidir: ğipnelerdcn biri de talebenin öz ~ ve bUyük devletlerirt erJI! ~ 

Bulgaristan 2500 binek otomo - türkçe ıstılahlan öğrenme işidir. mihverlere iltihak etrr' ~ 
bili 658 omnibus 1.342 yük otl.> - Maarif Vekaleti bunu uzun bir ciik devletler için nıab 
mobili 4,580 birlikte 1.344 nüfus tetkik ve hazırlamadan sonra te- lunduğu ve hakkaniY~~ 
başına vasıta, Yunanistan 7.000 rimleri vücude getirmek ıuretile kuvvtlere göre mnsava~ ' 
binek otomobili .~.080 o~~i~us tat~ika ~aılamıgtır. Bu itibarla let !;erçevesi da.bilinde, dJI- h~ 
S.140 yük otomobılı, 14.SOO i.>ırlık- tenmlenn kaldırılacağı etrafında anlaşma zamanmm P I 
te 472 nüfus başına vasxta, Yugos yapılan neşriyat tamamen anılsız· ediliyordu. ~ 11~ 
lavya 8.876 binek otomobili 745 dır. öğretmenler yeni ~kle göre Bnlkanlılar sulhil n--....ıı ~ l 
omnibus 2.777 yük otomobili 12. derslerine devam edecekelrdir. taya atılan biltiln bU :;;ı 'lr 
768 birlikte 1.172 nilfus başına Terimler sıra ile ve dersle alftkası ve arzulnrm bir gUn e ~ 
vasıfl, Romanya 17 ,SOO binek oto- olduğu nisbette yavaş yavaş öğ - kuk sahasına girınesl de ' 
mobili 3-.000 omnibus 3.500 yük o. retilecektir. bizim gazetelerimizde ~ ~ 
tomcbili 24.020 birlikte 797 nil • zadıya yazılar yazıldı- fJf ~ 
fus başına vasrta, Türkiye 3.650 caristan 13.986 binek otomobili mlz başmuharriri As: ~ 
binek otomobili 800 omnibus 428 omnibus 3,980 yUk ctomobili olmak üzere TUrk eri 
4.450 yük otomobili S.926 birlik· 18.574 birlikte 482 nüfus başına en saliihiyetli katenıteP Af 
te 1.815 nüfus başına vasıta, Ma- vasıta. Balkanlılarmdaır,, f""" 
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at Yunus Emre, ucuz meyve ! 
~ I (Yunus Emre} yi de koy rafa! 
~ Yazan: Osman Cemal 

ı-t11"11U"-~:)aze~ele~in birinde (Yu- şündüren §aka perdesi altındaki 
Pek nın. bır resmi vardı. o hakim sima bir hayli canlan • 
tlel~sını demiyelim de Yu dırılm19tır. 

ltı, bir t• cele çizilmiş bir sen- Halbuki dün bize gösterilen 
~'kat ıınsauı (Yunus Emre) nin ise, vaktile 

U g~e senbol, ne timsal! kendisini sigaya çekmeğe kalkı. 
~canıp de doya doya seyret- §an molla Kasıma bile benzer ta· 
)''IUıU8 ~ne nıutıu! rafı yoktur. 

bile eye en yabancı bir İşte bunun içindir ki yazımın 
~ konu, hayalhanesinde başına bu başlığı yerleştirdim: 
bu kad Cndisinden uzaklaştı . AL l.'UNUS EMREYİ DE KOY 

a.r berbatlıı~tıramaz • RAF lı&ııı . '.A ! , 
Y".. ~ ~un Meyva Nasıl Ucuzlar? 

Ua, fil us, aşık Yunus, şair Et nasıl ucuzlar, ekmek nasıl 
A· 118 k 07.of Yunus babacan v ' alend ' ucuzlar, kömür, odun nasıl ucuz. 
•· ~ v er, hoşmeşrep, in- lar? 

:'na.s~1~ın :nanasile ka.mil, Bunlara pek aklnn ermez ama, 
Uıı.Us Bevunlilerin sevim· !stanbulda meyvanm nasıl 'UCUZ· 

"t\Uı.,,n nerede, dün bir gaze. 1 ~ ~ ._ !Emre! diye bire gös- ayacağım anlatayım: 
lıtuıd:ı..un1:8 nerede? Bizim esnaflardan. komisyon • 

._ Wz.l culardan, simsarlardan, ka.bzı • 
llllUn k'· erce yıl evvel A - mallardan, madrabazlardan bir -

ba.~la oylerinde, kırların • çoğunda bu çabuk ve çok para 
\ah ha.zjl'Inda, su başların - kazanma hırsı varken ve beledi . 
0 ~r0' klh neşeli ilfı.hile. yemiz ötedenberi bir tilrlil bu ha-
ll'ını 1~ Yerlerin kuşlarını 
diU k dıle getirerek onlarla lin önüne geçemezken ben şeh-

onU§an rimizde meyva ve sebze ucuzlu. 
itlerini d ' onlarla dünya, ğu için ortaya gayet kolay ve 

ct?ı ''old ertleşen, gariple-
_,., • J aşı pratik bir çare göstereceğim: 
r.. tönuı 

8 
d ve gerçek aşıkla- Belediye zaten nasıl olsa ya. -

·ği ~ bir ır aşı Yunus nerede, 
;I_ eu ghazetede gördüğümüz kında ve biraz eli genişlediği za. 
,, l'll!ı OCa!) nerede? man !stanbulun bütün çıplak kır 
. ~.J Uıtan ve bayırlarını ağaçlandıracak de-

lôV'" "tUıı.Us geç:i~, hatta o resim ğil mi? 
~e ~ ~nısıni veren hiçbir Tabiidir ki belediye bu ağaç -

' o tıpkı rre kadar 'hem.emiyor. !andıracağı çıplak yerlere hep 
li h• lstanbulun eski bir çınar, kavak, akasya, karaağaç. 
i) OCa) sma, bir (şeyh dişbudak, aylindü.s, at kestanesi 

~ ltıalık ne, biraz da Mahmut • söğüt gibi meyvasız ağaçlar di. 
'tlli ~k:ınei şeriyesinin beli kecektir. 

aıı .. _ :· atibine benziyordu. Halb ~ k- uki bu meyva.sız ağaçların 
tılti ~er, onar kuruşa sa- yerine badem, erik, dut, kiraz, 

it ~as:~Y.eni harflerle ba • vişne, kayısı, şeftali, armut, ay-
~lı~ (1 r h tın Hoca kitapları va, kızılcık, nar, hünnap, ceviz, 
."'llı ka a rnem Rocanrn bu ki fındık ağaçlan dikildimiydi mese 

't\Uı. Paklanndaki resimleri le kalmaz ve bunlar bu yıl dikilme 
'bit iUı Us Enırcyi yapana u- ğe başlanacak olursa en çok beş 

t \>~ anı vereır.ez miydi? on sene sonra bütün İstanbul, , 
f

, o küI .. ~ er . ustür kitapların gırtlağına kadar meyvaya doyar 
~ '-retı-atıi. kapları üzerindeki da. bıkar bile! 
i . tile: lioea) resimleri de Sebzeye gelince: Mesela Beya
e '.i ~ %-. li~rn~ tam bir resmi zıt meydanı, oradaki havuz do • 
~· ~eğe t e bır tanesinde Ho- layısile sulak bir yer sayılacağı 
"') l1a fazı ers bindiren resim bL için orada gayet bol ve gürbüz 
~ <!~.olsa, ~u koın~kçedir. Fakat. patlıcan, sırık domatesi, yeşil bü. 
rP/ "'<ll'a.kte . l'esımlerde Hoca • ber, ayşekadın fasulye yetişeceği 
,1 j&I ~ Çalışıl~ oldukça gösteril • gibi Okmeydanmm çorak ve ol· 
~,; ~"lffak ış ve bunda epeyce dukça kumlu topraklarında ga. 
1 . bu r .olunmuş gibidir. yet mebzul kır domatesi, havuç, 

ıı~ k~ina:ıınıerde Hocarun, soğan gibi şeyler yetişir ki bun-
"'" '-'e . karşı takınmış lar yapıldığı gün Hin.dli Gandi • 
~. h~::anı he~ kaı: kah nin çömezleri gibi 1stanbulda 

3 - VAKJT 24 IKINCIKANUN 1939 

Son ·Haberler ~~Up_!f UŞ!!nd!!_kç~ -
Mektepli ve klüp 

inönünün doğduk-/ 
farı ev 

Nafıa memurları 
arasında tayinler 
Ankara, 23 (Telefonla) - Fen İzmir Belediyesince 

mektebi 937 senesi mezunların . istimlak Edilerek Müze 
dan Abidin Kastamonu eoscier Haline Getirilecek 
fen memurluğuna, Kırşehir yapı İzmir 23 (Hususi) - Nalbant 
işleri fen memurlarından Saim Şenyuva Sivas yapı işleri fen me- oğlu Hıfzı Reisicumhur lsmet L 
murluğuna, 1.stanbul başmühen • nönünün lzmirde doğdukları evin 

d
. 

1 
• d M"hran Akan Sinop istimlak edilerek bu.rasının bir 

ıs erın en ı Uze h li .. 1 . . . 

b 
··h d'slig-ine Bursa mühcn m a ne getırı mesını vahye 

aşmu en 1 ' teklif tm• ti B t kl' · · 
d

. ı · d Mitat Murat İstanbul · e ış • u e ıf il.zenne 
ıs erın en x 1zmi beled' . f al' . 

Zonguldak şoseler mühendisle - r ıyesı a ıyete geçmış 
· d Ş'"krü Burhan birinci u. bulunuyor. 

rın en u E . . . 1• k 
mumi müfettişlik Nafia mUşa • vın ıstım a. ten sonra etrafı. 
· ı· -· · e Tokat fen memur- nın park ve meydan haline geti. 

vır ıgı emrın . ·1m · d .. ·· .. 1.. Bel d' 
l d 

Salahattin Açıkalın Si. P esı uşunu uyor. e ıye re. 
arın an · • b h ta Seh" M l' · b' · t K t onu fen memuru Mus ısı u usus - ır ec ısıne ır 
ır e, as am kl'f kt' 
tafa Kaya Ankara, Tunceli mü.. te 1 .verece ır. 
hendislerinden Salim Somer Na. Bır Kazan Patladı 
fıa müdür vazifesini de görmek !zınir, 23 (Hususi) - Tüccar. 
üzere Seyhan mühendisliğine, dan Gomeli ve şürekasının neba. 
Burdur fen memurlarından lbra. ti yağlar fabrikasında buhar ka
him Şinasi Yozgat fen memurla- zam patladı. Biri ağır olmak il. 
nndan Kemal Gökçeoğlu merkez zere dört işçi yaralandı. 
şoseler fen heyetine, ~et ~i • Balkondan Düşen 
hat sular umum müdür muame - Hizmetçi 
lat memurluğuna. lçel fen memu. İzmir, 23 (Hususi) - Geçeci • 
ru SaHihattin Güney Tunceliye lerde İstanbul otelinde hizmetçi 
tayin ve nakledildiler. Yapı i§le. Latife balkondan düşerek beyni 
ri umum mimarı Bedri Uçarın patladı, öldü. 
Bursa su işleri ~ühe.ndisler~nden Yunanlı Balıkçılar 
Celal Erganm ucretı 250 lıra.~:a lmıir, 23 (Hususi) - Çeııme 
münakaHi.t idaresi mühendlslerın sahillerinde karasularımızda ka. 
den Aslan Abiselin maaşı 70 li- çak balık avlayan iki Yunanlı 
raya çıkarılmıştır. yakalandı, adliyeye verildiler. 

---o-

Üç Ölüm Cezası 
Ankara. 23 (Telefonla) - An. 

karanın Yakupaptal köyünden 
Yozgatoğullarfndan Ahmet oğlu 
Satılmış Kayanın. Manisanın n. 
yaslar köyünden Mustafa oğlu 
Hakkı Birincinin, Uşakm Dağ • 
demirler köyünden Sarnnehmet 
oğullarından Ahmet oğlu Halil 
Önderin ölüm cezalarına ça.rptı • 
rılmaları hakkındaki Başvekalet 
tezkereleri ruznameye alınmıştır. 

-<>-
Meclise Gönderilen 
Kanun Layihaları 

Ankara, 23 (Telefonla) - Mil. 
li Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 
milyon liraya kadar taahhüde gi
rişilmesi, bazı devlet alacakları. 
nm tahsil sureti, devlet kitapla
rı mütedavil sermayesi hakkında 
2133 numaralı kanunun bazı mad 
delerinin değiştirilmesi, idarei U

mumiyeyi vilayat kanununun ba. 
zı maddelerini değiştiren 2630 sa. 
yılı kanunun ikinci maddesinin 
tadili hakkındaki kanun Ifıyiha • 
ları hi.ikiımet tarafından hazırla. 
narak Meclise göndcrilmi§tir. 

Bir Tahlisiye Gemisi 
Devrildi 

Londra, 23 (A.A.) - Saint 
tdes adındaki tahlisiye gemisi, 
kazaya uğramış bir geminin im . 
dadına giderken devrilmi§tir , 

Saint !ves, bir k3yaya çarpmış, 
7 kişi telef clmuştur. Yalnız bir 
kişi 'kurtulmuştur. Kazaya uğra -
mış olan gemi, karaya oturmuş -
turl Mürettebatından 3 kişi kur -
tanlmışsa da dördüncüsünün te -
lef olmuş olmasından korkulmak· 
tadır. 

Japonyada Bir Maden 
Ocağında infilak 

Tokyo, 23 (A.A.) - Tukuo'ka 
eyaletinde kain Miyadaşo maden 
ocaklarında bir infilak vukubul • 
muştur. 70 kişinin bu kazaya kur
ban gitmiş olmasından korkul • 
maktadır. 

tik imdat ekipleri altı madenci-
yi kurtarmağa ve beş ceset çı -
karmağa muvaffak .clmuşlardır. 

Bulgar Sefiri Geldi 
15 gündenberi mezunen Sofya· 

Avusturyada G AZ1'J'.I'EiıEUDJ<J epey )Cr 
knplayan, lıer giin l>ir 

İsyan Haberleri Teyit bnşkn CCJ)he inden incelenen bir 
Etmedi ıne elo rnr: Mektep çocukları. 

Faris, 23 (A.A.) - Röyter A· nın ~ı>or kliiplcrlııe girip girme· 
mc1er1 dın nsı ..• 

jansmm muhabiri bildiriyor: s 
B 

on znnınnlnrda s1>0r islerini 
ernden alınan ve burada neş- k · ı ı ynsnlnrn bnr.lndılnr. Bn ... 

redilen bir habere göre, Avusttur. ı . ._. rnrnrlnr \'eı'(]iJel'. 011 n nıck-
yada bazı askeri hareketler vuku - •• 
bulduğuna dair gelen haberler ü· tept-0 okul nnlnrın k.Jiiplcrc gir

melerlnl yn nktn et tiler. ntr 
zerine teHişa düşen halkı yatıştır- ı ıocn s1fnOyle, ben, lnı knr"rı 
mak için hudut kıtalarının takvi- 1 " n kışlıırmı. Çiinkü JJOr kfübu··, 
yesine karar verilmiştir. mektebin bir <lC' t<'ği, bir hnc..ka. 

Bununla beraber Avusturyada f ~ sını ı olncnl· yerde, tnh ill bnl-
askcri hareketler yapıldığına dair tnlnynn bir hnl nlmıstı 

t
v.erilen haberler teeyyüt etmemiş- Şiiphesfz kliip, bö;·l~ uJ:,rıırsuz 
ır. bir n.. l 

B 1
. 

23 
(A A.) H g l c i c işe başlnnu del"..ril-

cr ın - . - avas u J • "' • ' • • • • • < r. yi niyctlcrclen de hiç bir 
A3ansınm muhabirı bıldırıyor: znınn kl 

A • • n uzn n~nınmıstır 
Salahıyettar Alman mahfelleri }i'nknt • k ~ · 

A 
• y lıc )nzı ·,ki bu giizcl 

vusturyada ısyan çt.kqgına dair istekler nl i . . . . • mnn net cclcrın her 
verılen haberlerı tekzıp etmekte - bnt "Ik.-ııın 1 -

d
. 

1 
~ ınn tunu olrunııdı. 

ır er. G'' d i o\· e le knfnnın denk ~alış-

Kinini Ziraat Bankası 
Satacak 

mnsındnn nl'•lık ,.c diişiincx- nl
<lınhl'.,rt <loğnr. Çocul,tn bu iki 
\'nrlığın birleşmesini heıı iı;tc

riz. Ankara, 23 (Telefonla) - KL 
nin için mütedavil sermaye tesi. 
si hakkında Sıhhat Vckfileti bir Ynlnız unutınaınnlı, ki ~ocuk 
kanun projesi hazırladı. Kinin rulıu, fireıısiz, cı,·n gihl nlacı, 
satışı Ziraat Bankaları vasrtasi. her istek inlı;inc kcJHlinl kap. 
le yapılacaktır. Maliyet fiyatına tırıırnk, nlnbilc.ll~hıc ko~nıı bir 
masraftan yüzde bc.:ı kar ilave e- heves kwnl-.ınnn~ıdır. 
dileccktir. ''lfolny şUhrct'' c bnyılır. A-

Tramvay Şirketi dınm dillerde gezmc~ı. gnzctclc
rc gcçnm t, resminin şul'n<ln1 

Müzakereleri bıırncln hnsılmn ı, onu ~abucnk 
şıınnrtır • 

Şöhret, "ilim" <le, "snn'nt" ta 
Ankara. 23 (Telefonla) - İs

tanbul Tramvay Şirketi mümes.. 
silleri ile Nafıa Vekaleti arasın. clıı Ynr. Fnl-.nt bu yollnı'<1nn ona 
da müzakerelere bugün öğleden vnrınnk için ynlçm zorluk dnğ
evvel başlanmış ve ilk olarak şir. lnrıııdan nşınnk gerektir. nun
ketin tesisat kı~:mtleri mevzuu clnn ötürfüliir, k1 çocuk bunn hiç 
ele alınmıştır. Muzakerelere ya~ yıınnşmnz. 
rın deva~ olunacaktır. • • liliiptc, scvil<lJj;,ıi, sahnlnrdn. 

Vekıller Heyetının nlkı ,lamllğ-ı giiıı, nrtık gunını 
İçtimaı nııaçlnımştır. l\fc'kt.eıı ona dnr 

Ankara, 23 (Telefonla) - Ve. gelir. Sımflnra sığnınz olur. 
killer Heyeti saat 17,30 da Baş. Nnzanmln. hocn 1 ldiçülür. ırnr
vekalet binasında içtima etti. Top siiniin hnklnrı sıfmı iner. Böy
lantı geç vakte kadar sürdü. lo bö3 le derslerini SC'ı·cr 'c lıcr 
Kırtasiyecilik Hikkında hntihnndn bnşkn bir lıııksızlığa 

Ankara, 23 (Telefonla) - Da. uJ;;'Tndıg'Inı söyliycrck okumar,'1 
hiliye Vekaleti vilayetlere gön _ bırakır. 
derdiği bir tamimde idari ma • SJ>Or, mektepte ynsnk de~il
kamlara vaki müracaatlara der- c.lir. ller biiyük nıcktchln Jçlndo 
hal cevap verilmesini, kırtasiye. bımlnra l>cnzer şeyler kunıln
ciliğe nihayet vererek teşkilatı bilir. Zntcn bııgiinl-.ii klüplc
csasiye kanununa göre hareket rin ilk t-0nıurcn6rı mckteıılcrdo 
edilmesini istemiştir. cloğmnclı mı? Güzel , .e hiitiin ih-

--o- ti3 nçları knrşılnyncnk snloıılnr-

Londra Sefirimiz dn. her spor şubesini barındrr· 
Bu Akşam Gidiyor mnk, l~irütnıek knb~ldir. 

Şehrimizde bulunan Londra lş büyle iken, yermclc ve hak· 

de derın derın dil- (sade sebze yiyenler) cemiyeti di 

&ı.~ ilıerind b' ye bir de muazzam cemiyet ku • Kaymakamlar Arasında 
Ankara, 23 (Telefonla) - Da. 

biliye Vekaleti kaymakamlar a.. 
rasında değişikliklere dair bir 

Osman Cemal KAYGILI kararname projesi hazırlamıştır. 

l!iı~ettu e ır çok mUrek~ rulabilir. 
~~iı:ı er. Bunları söylemesi benden, yap-

· e"' .. ı .. Ca.lıit bö·~·le yu··k k d k. d'' ""'" .. masr a artık ıme uşerse on . 
b , Yan· se 

İl' gUn ı Balkanlı devlet dan! 

-..~abUece~';el. anlaşmasın~ 

da bulunmakta olan Bulgarista -
nın Ankara sefiri Dr. Hiristof, 
şehrimize avdet etmiştir. 

Dr. Hiristof, bir i'ki gün sonra 

büyük elçimiz Dr. Rüştü Aras, 1~. ~~~ .~rnrnrı ele nln.rnl~, kliip· 
dün öğleden sonra lngiıtere sefa. çulugu mfidnfna doğru olur 
retine giderek İngiliz büyük el. mu? Z:ıtcn zekftsı :işlenmemiş 
çisi Sir Persi Loren'le bir buçuk bir ~ocuğun, klüplero ele :tnydn
saat kadar hususi olarak görü§. 51 doJmnncnğmn. ben pek fnnn-
müştUr. ınayornm. 

Dr. Aras bu akşamki ekspres. Sııor~.ıı <~~ n.~~~tc.~ bitirmiş ol· 
le vazifesi başına gidecektir. mnnm u tunlub"Unu nrtık anla-

------------------------- mnlıyız. GünLerin peşinden: _____ . ___ ı_ıı,_ır_ıc_ı_s_c_rrA_a_E_za_n_N 
Ankaraya gidecektir. 

- Hamamcıların 
~ .. l'lııda ıhtılarJ.arın ken. 

t. ~ ~ 80 ~ostça halledil bi 
•• ~ l.llt ~ledı. e • 
ıY~ h ~ ?tıatb 
;ı! t~ a"~ı ve uatmd~ esen dost. 
~ t'l!ı'lttıdiye ~ın Köseiva. l ~ lturduğu a~ ~ilyük dev

'! tı· ~tttıeuen :ıç bır mihvere 
~'Uı.e karın ' .. alkanlılar man 
ı..~ ~~kreş ?Uttüğü dirayetli 
t"l.leli Ultar· .ı{onuşınalarından 
c:ıı ~ ıstannı B ıı:..aı~ lllda 1• alkan dev. 
~l'ol' ğı kan ayı.k olduğu mev_ 
\' Vr~,.: aatıni kuvvetlen.. 
~ b "'-16 
~:~1)1 taıeıes· . 
~lti il.ll:ıya ile ~nın bildirdiği 
~ ~ ~Uııazaa1 ugaristan ara. 
~~1 bulun:c n:esclelere bir 
,l~ı •. dohud agına dair 0 • 

h~ ~ı~adar :n doğruya iki 
t'ıı:. ~ lılar d ekle bera _ 
~ı~ ~lbett ostıuğu namına 
la~lt~ ~l~an sev~ndirnıiştir. 
'lt ~an ~ig oı berı bir türlü 
~ -.ı~:'Ya ar an Bulgaristan. 
'~ "~ . iki taasrndaki ınUnaza. 
tı~ \0~1llde :n~ın feda karlık. 
~ ~ ba~Şu}ara~ ~eş toplantı . 
~ lı.tı anmasın ostça bir ne. 

~~1'tl:oiı: ~St.if dan Balkan -
"fi ade ed k . ecnıett· ece tır. 

ın Deliorman 

EminönUndeki istimlakten sonra 

Zevksiz manzara 
----- ;r,ıo-

Eminönü meydanı Valdehanı ve diğer binaların da yıkılma. 
smdan sonra nihayet açıldı. Bir çoklarımız. Ycnicamii kapayan 
bu binalar yıkılınca belki de güzel bir manzaranın gözlerimizi 
okşayacağını ümit ediyordu. Ne hayal .inkisarı!. Bilhassa Balık. 
pazarı tarafında toplanan ııu binaların haline bir bakınız?. Ye. 
nicami ortaya çıktı; fakat gözlerimizin daima önünde bulunacak 
olan bu zevksiz manzarayı ne yapacağız?. 

1 

1 

_..,.ıamemnnnnmam~ı111ı•uı---•ntm ım ııı mmuu uıw 

j 

YASAK! 
Ankara ile İstanbul arasında işliyen trenin penceresinden 

bakarken burada yolc~ar için yazılmış fransızca bir ihtarla bu. 
nun tercümesi arasındaki ifade farkına dikkat ettim: 

!L EST DANGEREUX DE SEPENCHER AU DEHORS 
PENCERDEN DIŞARIYA SARKMAK YASAKTIR 
Fransızca ihtar hilr insanlara hitap eden bir ifade tarzıdır; 

bu üade yolcuya sadece bir tehlikeyi haber veriyor. Bu ihtarı 
gören bir yolcu isterse b~nu pencereden dışarıya çıkarabilir. Fa.. 
kat bu hareketin neticesinde gelebilecek tehlikeyi de gözüne al. 
mış olur. Halbuki onun türkçesinde kullanılan (yasak) kelime. 
si böyle değildir. Bu ikinci ihtar şekli muhatabında hiç bir hür. 
riyet hakkı düşünmez; irade ve ihtiyar gibi §Cylere asla ehemmi. 
yet vermez. 

.İşte ~u iki üade tarzının gösterdiği zihniyet şarkla gaıibı 
ayıran alametlerden biridir. Yine bu zihniyettir ki meselA tram. 
va~ ~abalarında, yahut vapurlardaki levhalarda "Burada siga. 
ra ıçılmez .. demek kii..fi iken "Burada sigara içmek yasaktır üa. 
desini tercih ettirir. " 

~a~at _(yasak) kelimesinin bu yolda iptizale uğraması o. 
n~ ı~tim:U ha!.atımızda kıymetten düşmesine sebep olmuştur; 
nıtekım bıze gore devlet Y_asağı dokuz gün sürer. Yasağa hal!< 
arasında kıymet vermek ıstersek onU! ancak zaruri olan bir 
yerde kullanmak ıazımdır. 

Bir Müracaatı 
İstanbul hamamcıları kesilen 

sularının verilmesi için Dahiliye 
Vekaletine müracaatta bulunmuş 
lardır. Diğer taraftan belediye de 
bu işi yeniden tetkike başlamış. 

ıtır. 

1 

Kasıınpaşada 
Çocuk Bahçesi 

Tepcba§mda Kasımp~ üzerl. 
ne isabet eden mezarlıkta bir ço
cuk bahçesi yapılacaktır. BurasL 
nm tanzimi için bir proje hazır • 
!anmaktadır. Burada bir de ço _ 

....._....,._______ Hasan Kumçayı cuk hamamı inşası düşünülmek. 

---~-----------= tcdir, 
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1 
KUYRUKLU YILDIZI YALAN· 

CI ÇIKARMAMAK 1ÇİN 
-4- Sen Kaly.cndan 

ya gelip yer hazırlıyacağJJ2S
tafa Paşanın itima.dını k3 

Gürcistan içlerine gitsek 
Oradaki adamlarımız cesıll' 
!erdir. 

Kuyruklu yıldızın şark seferini 
icabcttirdiğini artık duymıyan kal 
eıamıştı. Herkes memnun.du. Alla
iım, milletine gösterdiği yol, elbet
te ki halasa giderdi. Harbin aley
hinde olanlar bile, umumi sevinç 
karşısında yapayalnız kaldıklarını 

görüyor, kütleye iltihak etmekten 
başka çare bulamıyorlardı. 

.Van valisi Hüsrev Paşadan Ba
bıhümayuna gelen arizalarda 1 -
ranm karışıklığı bildiriliyordu. ' 

Zaten kuyruklu yıldızın görün
mesini tefsir edenler de böyle söy 
Iememi§ mi idiler? Bu harbin dini 
bir borç olduğu hakkında fetvalar 

da verilmişti. 

çok tarudıklarr, akrabalan var. Ba 
zı istiyecekleri olursa ..• 

şrlaşmak, bazı padişahları kuşku

alndırmıştı da .. 
lu kavuklar giymişlerdi. Ellerinde 
gümüş asalar taşıyorlardı. Tam iki 
bin beş yüz kişi idiler. 

Fakat Sokullu(l), her şeye rağ 
men bu mukaddes teşebbüsü doğ
ru bulınıyordu: 

Mustafa Paşa Raziye Kalfaya 
cümlesini tamamlatmadı: 

- Emredersiniz Sultanım .. 
Kara Halil, görmüş geçirmiş es

ki bir kurttu. Paşa ile nasıl konuş
mak J§zım geldiğini de bilirdi. 
Mustafa Paşa, heylerbeyleri, ve 
paşalarla sefer hakkındaki konuş
malarını bitirdikten sonra Kara 
Halil, Şeyh Şucca ile beraber ken· 
disini ziyaret etti. Tanıttı ve çı • 
kıp gitti. 

Han, bir sene evvel İstanbulda 
gözleri kamaştıran bir haşmetle 
karşılanmıştı. iran elçisine, Os
manlı sarayının haşmet ve debde
besi gösterilmek için ne mümkün
se yapılmıştı. 

Kaptan Paşa da otuz kadırga 

ile istikbale çıkmıştı. En büyük 
kadırgada sefir ile maiyeti için bil 
yük bir sofra hazırlanmıştı. Ye
me'lc masaları da altın işlemeli ör
tülerle süslenmişti. 

*** 
- İran cengi felaket getirir .. 
Diyordu. 

Tokmak Han~ ağzına ilk lokma
yı koyarken bütün kadırgalar top
larını ateşlediler. Kızkulesindeki 

top da yüz defa endaht yapmakla 
bu şenliğe iştirak etti. 

Sarayın içi, başta esir ticareti
nin getireceği göz kamaştırıcı ser 
veti düşünenlerin teşviki ile bu gi
bi itirazları, fena niyetlere hamle 
diyordu. 
Padişah emri verdi : 

Kara Halil, büyük bir hürmet 
ve tazim ile Paşanın önUnde yer
lere eğildi. 

Tokmalc Han, iki yüz elli kişi 

ile beş yüz deveden mürekkep bir 
maiyet ile İstanbula gelmişti. Er
tesi gün Rumeli Beylerbeyi ile 
Çavuşbaşı çoğu altın eğerli atlara 
binerek Tokmak hanı kabul etti· 
ter. Rumeli Beylerbeyinin maiye
tindeki adamlar başlarına sorguç-

Elçi lstanbula çıktığı vakit ken 
disini Yeniçeri Ağası karşıladı. 

- Şark seferi olacak .. Hazırlık 

başlasın .. 
Sefere kim başkumandan tayin 

~dilecekti? .. 
Bu mesele paytahtta uzun dedi

kodulara, husumetlere sebep ol

du. 
Neticede Venediklilerin galibi 

Mustafa Paşa başkumandanlığı al 
dı. Emri altın.da beş bin Yeniçeri, 
Sipahi bölükleri, Sancak beyleri 
ve Sipabilerle birlikte Diyar~ldr 
valisi Derviş, Erzurum valisi Beh 
ram, Zivalkuriye valisi Ahmet, Ha 
lep valisi Mehmet, Karam=ın vali
si Güzelce Mahmut Paşalar, eski 
Diyarbekir beylerbeyi özde -
mir Osman Paşa onun maiyeti idi. 

Harbm, çok kanlı, çok kor1mnç 
olacağı muhakkaktı. Yalnız ordu 
hareket etmeden alınan netice, 
Kara Halili memnun edecek vazi

yette değildi. 
İran seferi gerçi Gürcistaru 'ka

nştınrdı. Fakat bu kafi değildi. 
Ordunun oraya da girmesi lazım
dı, ki istenen kızlar kclayca elde 

edilebilsin-
Başkumandan, kararlarını ver

diği gUn, Raziye Kalfa ona kendi
sini görme!: istediğini bildirdi. 

Kurnaz kadın, Başkumandanı 

tebrik ettikten sonra: 
- Paşa, dedi. Senin maiyetine 

bir adamımı versem gerek ... Ora
ları iyi bilir. Yardımı olur bir kah 
raman ... ŞevketlOye de arzettim .. 

- Emriniz başüstüne Sulta-

nım. 

Başkumandan sordu: 

- Sen Şark diyarını iyi bilir· 
mişsin •. 

- Çok uzun seneler kaldım Pa
şam .. 

- Seferimiz inıallah muvaHalc 
olacak! .. 

- Elbette Paşam .. Hele Gürcü 
Kralları bize yardım ederlerse .. 

Mustafa Paşa düşündü: 
- Gürcü Krallan mı dediniz?. 
- Evet.. Gürcü Kralları.. On-

lar ordunuza en ÇGk yardım ede
bilir. 

- Kimlere güvenebiliriz? 
- Şervan, Dağıstan, Çerkezis· 

tan ve Gürcü Kral ve Prensleri 
birer namenizi almalıdır. Ordunu· 
zun haşmetinden titrerler 
Başkumandan, böyle ilk anda 

kendisine mühim bir noktayı ha
tırlatan Kara Halili iyice süzdü. 
GUvenilir 'bir adam oLduğunu an-

lamıştı. • 
Müverrıh Aliyi çağırttı ve bü -

tün Kafkas ülkesindeki kral ve 
prenslere mektuplar yazdırdı. 

Kara Halil, Başkumandanın ya
nmdan ayrılırken şöyle düşünü

yordu: 
- Gürcü Kralları bu yardımı 

elbette kabul etmiyecekler .. Böy
le olunca Mustafa Paşayı Giircis 
tan seferine teşvik en kolay iş .. 
Allah vere de Krallar, yardımdan 
çekinseler ... 

«· * * 

Tarihten bir yaprak: .. ............................................ -~ ............... . 
·Konıisyon 

Hükumetin kcmisyonculuğu kaLdırması, bana, Mithat Pa
şanın teşehhüt miktarı sadrazamlrğmdaki bir hfidiseyi hatırlattı. 

Mahmut Nedim Paşa tanzim etmiş olduğu bütçede üç mil
ycm lira fazla varidat göstermişti. Diğer taraftan Köçek oğlu 
Agop adında bir sarraf vasıtasiyle on milyon liralık bir ikraz 
yaparak saraya para yetiştiriyordu. 

Tarih bunu şu satırlarla kaydeder: 
''Müvazene açığının miktarı üç milyon lirayı geçmiş iken 

müşarinüleyhin Babıalide tenkihat ve ıslahat komisyonu namiy
le teşkil etmiş olduğu meclise yaptırıp mabeyine takdim eyledi
ği takdirde varidat ve masarifat kararlaştırılm ş olduğundan 

başka varidatın beş yüz bu kadar bin lira dahi ziyadesi clduğu ' 
güsterilerek, işbu fazladan yüz bin lirası &arayi hümayunun tah
sisati seniye haricinde masarifatına sarfolunmak üzere alelhe· 
sap maheyni hümayuna tak<lim olunmuş ... ,. 

Halk, bu rezaletleri görüyor ve biliyordu. Onun için Mithat 
Paşa sadaret makamına geçince üç gün içinde iki binden fazfa 
memnuniyet bilJiren telgraf kılınmı§tı. 

Mithat Paşa yaptığı tetkiklerle bütçede varidat fazlası ııöy-
1 

le dursun, umum masarifin açığı üç milyondan fazla idi. ''Ol va
'kit zikrolunan fazlayı tasdik etmiş denilen komisyon azası celp 
ve cem ile isticvap olundukta yapmış oLJukları hesabın hazine 
kuyuc!u üzerine olmayıp Mahmut Nedim Paşanın tarif ve ifadesi 
üzere yapıldığı verdikleri cevaptan nisyan olmuş olmakla işin 

renk ve hakikati anlaşılmıştır . ., 
Mithat Paşa, on milyon liralık istikrazdan mukrizlere yüz bin 

lira komisyon verilmiş olmasından dolayı Mahmut Nedim Paşa 
yı istintaka çekmişti. Fakat komisycnun aslan payını padişah 

almıı olduğu için "Mahmut Nedim Paşayı cezayı tazminden df
feyledi. Badehu Kastamonu valiliğile memnun etti.,, , 

N. A. 

- Adı Kara Halildir. Orada bir 

Iran ordusunun Başkumandanı 
Tokmak Handı. lstanbulun çok i
yi tanıdığı Tokmak Han ile kar-

O zamana kadar İstanbulda bu 
şekilde ihtiram, hiç bir Asya hü
kümdarına gösterilmemişti. Hiç· 
bir Avrupa sefiri de bu derece şa
tafat görmemişti. 

Karada yürümeğe başlayan ala

( l) Sokullu, har1bin rr. 
İ§İn §unlan &Öylemiıti: 

"Mc,ıacip artar, tcbea 
&arifi seferiyeye vandat 
diyan Acem meftuh ol&ll 
liıi tahtı itzr.ıtte tutuıaına-ı:· 
Süleyman lran sefcrlerind' 
çekmiş, sıJhün inikadına 

kadar üzülmüştür. f rarı 
ilga edenler attan aynlıP it 
binmiycnlcrdir. 

yın önünde kıymetli gaşiyeler vu
rulmuş dokuz at, yedekte götürü· 
liiyordu. Ortaların.da aslan, kaplan 1

• 

ve at resimleri çizilmiş elbiselerle 
yirmi dört zenci bunları takip edi-1 
yor .. Ayrıca elli piyade hizmetkar 
ile kuşaklarına çıngıraklar asılmıı 
üç süvari sefirin önünde yürüyor-

1 
du. 

Tokmak Han, eğerindeki altın· 1 
tar pırıl pırıl yanan cins bir ata 

1 
binmişti. Kadifeden kaftanının e
teklerin.de işlemeli sırma bayrak
lar göze çarpıyordu. Kıymetli taş
lar ile süslü kavuğu panltılarla 

~özleri kamaştırıyordu. Arkasında 

bulunan üç seyisten biri kılıcını, 
ikincisi yayını, üçüncüsü altın ok 
'tıhfını taşıyordu. 

Murat, Iran elçisinin mümkün 
olduğu kadar gözünü kamaştır· 
mak istiy.crdu .On iki bin kişi ite 
çıktığı avdan gösteriş olsun diye 
geç dönmüş ve kendisine elçiye 
bu suretle göstermişti. 

Tokmak Han, İstanbula gelişi
nin dokuzuncu günü huzura kabul 
edildi ve hediyelerini takdim etti. 
Bunların aras·nda kıymeti tahmin 
edilemiyecek bir Kuran, bir Şah
name, İran şairleri divanların.dan 

altmış cilt, dörde ayrılmış ve al
tın ve elmas kakmalı bir direk ta
şıyan çadır, kırk balr, elmas, züm
rüt, lal, firuze, inci ile dolu kırk 
çekmece, Hcrasan kılıç ve demirle 
ri, çaçe yaylan, İrak keçeleri, ipek 
li kumaşlar vardı. 

Tokmak Han bir Mayıs günü 
padirhtan ruhsat alarak ayrıldı· 

gı vakrt beş bin duka ile çok ağ :
takım vurulmuş iki at ihsan almış
tı. 

işte Mu::tafa Paşanın ordusu, 
şimdi hu Hanla karşılaşacaktı. 

Mustafa Paşanın kumanda!:ın

dalci ordu lstanbuldan çıkacağı 

~ün Kara Halil, saray kapısında 

Şeyh Şucca ile konuşuyordu: 
- Sultanıma selam eyleyin .. 

Aylık 

3 aylık 
6 a) ltk 
1 yıllık 

Jlemltkel 
içinde 

95 
260 
475 
900 

Tarifeden Balkan 

için ayda otuz kuruş d 
Posta birliğine girıne)eıı 
a)da )·elmiş beşer kurut 
mcdılir. 

Abone kaydını bildir" 
tup ve tclsraf ücretini, ,. 
parasının posla yeya b111 

yollama ücretini idare ~t 
zcrırıe alır. 

Türk/yenin her poşla mttl 
VAR/Ta abone ua:ıll'' 
Adres de~ıştirme uc 

25 kuruştur. 

tLA.N liCRE"fl.~ 
Tıcaret il!inlarının ~ 

6alır& sondan ltılıarcn 1 

raıarında 40; iç sa;>•fal~ 
kuruş; d5rdüncü sa> 

1 
ikinci ve üçüncüde 2: b J 
4; başlık yanı kcıımcc• 
dır. 

Uü) uk, çok de.,·oınJı, 
renkli ilan verenlere 1 

indirmeler yapılır. nesııİ1 
rın santim - sotırı 30 I> 

TiCARİ MAHl\'ETIE Of' 
KOÇCK tı.ANl-" 

Ilir defa 30, iki dcr11;; 

defası 65, dört defası •q 
defası 100 kuruştur. V ,ı 
ıl!in vcrcnlcrın uır der• 
voclır. Dürt sntırı gecen 't 
rozla sntırları beş kurıJŞ 
sap edilir. 

/ll:met kuponu gta• 
kürük ilcin tarif esi il 
indirilir. 
\'akıt hem doğrudan ~ 
~o kcndı ıdare yerınde, t 
kara eadılcsinıle ''j~ 
altınua KEMAJ,ImD '.ıı 
ilan Bürosu eliyle jlnıı· 
eder. (llüronıın ıetef011 

uçuyor, içini garip bir sıkıntı kaplıyor
ôu. 

"Hem ona, hem banal,. 
"Hem b:ı'lB, hem onn!,, 

- --- ti 
- Eğer Hosvar alayında ol\)J' 

böyle demiyecek, Rusya uğrıtıl" 
lıç çekerek meydana atılacakt l 

- Ben yalnız Hosar olına1' 
mekle de kalmam. Dünyada bil 

kerliğin yok edilmesini iste.ri'."' )i' 
- Ya ... üşman gelince, bı.ı:ı 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

ÇeYi~: Hakkı Süha Guaio - 11 m:I-~ 

- Hayır Madam, eğer kendisi bile 
istese bunu size gösteremem. Yarın 

gelirim görüşürüz. Şimdilik AUahaıs

marladık. 

Aliyoşa, bu cevabı vererek acele çik
tı 

-2-

SMERDiY AKOV VE KIT ARASI 

Delikanlının kaybedecek zamanı 

yoktu. Lizdcn ayrılırken aklına bir şey 
gelmişti. Kendisinden kaçan Dimitriyi 
hemen görebilmelc için ne yapmalı idi? 
Saat üç olmuştu. Aliyoşa, manastırdJ. 
son demlerini yaşıyan büyük adamın 
yanına gitmeğe can atıyordu. Fakat, 
kanşık ve karanlık işler yapmak üzere 
olan Dimitriyi bulmak fikri de zihnini 
gittikçe kaplamıştı. 

Am:ı. görürse, ona ne diyecekti? .. 
Kendisinin bile henüz belli başlı bir 
fikri yoktu. "Stareçi kurtarmak elim
de değil, bari ağabeyime karşı bütün 
vazifelerimi yapmaktan geri durmıya
yım, diy.:>rclu. Çünkü ömrüm oldukça 
sonra kendimi affetmiyeceğim !,, 

Kurduğu plan §U idi: 
Bu sa:,,ahki duvardan atlayarak ma

hut bahçeye geçecek ve o kulübeye ~i 
rip oturacaktı. Ne "Foma,, ya ne de 
ev sahiplerine haber vermeden lazım· 
gelirse geceye kadar orada bekliyece· 
ğim. Dimitri, "Groşinika,, yı gözetle· 
mek için nasıl olsa kulübeye uğraya
caktı. Bir kere kafasına bunu koyunc:ı, 
Aliyoşa, icabederse bütün gece bile 
manastıra girmemeği göze aldırmıştı. 

Her şey istediği gibi oldu. Tam sa
bahki yerden çiti atladı ve gizlice ku
li.:beye doğru düzüldü. Kimse tarafın
öan görülmek istemiycrdu. Çünkü şa· 
yet emirber "Foma,, onun ı;eldiğinı 
sezerse, ya girmesine mani olacak, ya
hut da vaktinde Dimitriye haber vere
cekti. Yine ayni tahta sıraya oturarak 
beklemeğe başladı. 

Dışarda hava güzel ve aldınlıktı. 
Ama kulübe delikanlıya &abahkindeıı 
daha harap ve perişan görünüyordu. 
Yeşil masanın üstünde, konyak kade· 
hinin bıraktığı yuvarlak iz hala duru
yc· ı•. Zihninde kararsız dü~ünceler 

Geleli bir çeyrek saat olunca, yirmi 
adım kadar uzaktan akort edilen bir ki 
taranın sesleri duyuldu. Düzgün bir o
kuyuşun nağmeleri de cna yolda~lık 
eciiyordu. 

"Sar~ılmaz bir kuvvet,, 
''Beni ıevgi)[nıe b."l.ğlıyor;,, 

''Tanrnn merham~t et,, 
"Hem ona, hem bana,, 
''Hem bıına, hem ona,, 

Şarkı bitince, ses durdu. Ahenkli, 
okşay.cı bir kadın sedası i_şitildi: 

- Ne kadar seyrek görünüyorsunuz 
Pavcl Fiyodoroviç? Niçin bizi. böyle ih 
mal ediycr&unuz? 

Temkinli olduğu katlar zarif bir er
kek sesi cevap verdi : 

- Yok canım, size öyle gelmiş ola
cak! 

Bu muhaverede erkeğin ha'kimiyeti 
ve kadının yaltaklanışı seziliyordu. 

Sesi d 'nleyip seçen Aliyoşa: Galiba Smer 
diyakov olacak!,. diye düşündü. Kız ria 

mutlal:a ev sahi:binin, Moskovadan ge 
len ve Martadan çorba, entari alan kı
zı i.di. 

Yine o dişi ses: 
- Ben ahenkli şiirlere bayılırım, 

devam ediniz. 
Tenor tekrar öttü: 
Eğer <!ostum rahatsa., 
''Tachrda gö~ü::n olmaz:,, 
1'Tanrım merham~t et!,, 

- Geçen defa bu mısraı "Eğer dos
tum rahatsa., değil, "Eğer sevgilim ra 
hatsa,, diye okumuştunuz. Daha giızel 
,.e daha s caktı o şekil... 

Smer.diya'•ov bu cilveye karşı: 
- Şiirlerin hezeyandan kalır yerle

ri yo'ltturl 
Gibi kaba bir cevap verdi. 
- Ooh, böyle söylemeyin, ben :·· •

lerc bayıl rı'11. 
- Dünyada şiirler kadar maskara 

bir şey yoktur. Siz kendiniz düşünüp 
hüküm verin. Biz, konuşurken Uifları
mızı kafiyeli olarak mı söyleriz? Bu 
da gösterir ki, şiir, düzme ve sahte bir 
şeydir. Mariya K.cndratiyevna ! 

Dişi t:s, gittikçe daha sokulgan, da
ha okşayıcı bir ahenğe bürünerek: 

- Ne zeki adamsınız .. Bu katlar 
malumatı nerede toplad nız? 

- Eğer talihim aksilik etmeseydi, 
daııa çok şeyler öğrenecektim ... Hele 
bab1sız olduğumu biri söyliyecek o· 
lursa, onu mutlaka diıelloda öldürür
düm. Moskovada bu sırrım öğrenil
mişti. Grigori yetiştirmiş ... Her vakit 
benim doğarken uğursuzluk ettiğimi 

söyliyerek: "Sen, zavallı annenin kar· 
nını deştin. Ne biçim bir dünyaya ge
l ştir? .... diye çıkışırdı. Annemin has
ta:ıklı bir b:icJr clduğunu da söyledi· 
lcr bana ... Bütün Rusyad.:ın nefret eei
yorum. r.!arya .. 

rur o vakit? 
1
s 

- M~..:afaa neye yarar? .. 
Fransız imparatoru Birinci ~ 0 
Rusyayı istila etmişt_i. O rıı;; 

zeki milletin bizim topraklar•. 
k b•' hctmiş clmaması acınaca dit 

Eğer bu fetih yap lmış olsa>' ııf 
lcketimiz böyle zindan kara" 
de geri kalmıyacaktı. • ~ 

Kız, cil ıeli ve istekli bır 

Jikanlryı süzerek: 
b' ıi111 

- Ben, kendi payıma 1 ~ 
keGimizi üç İngiliz gencine ıe 
rim. 

Dedi. 
- Zevk meselesi ı rı'/ı 
- Siz • urdun asi bir yaba 1 

. "" bisiniz. Hiç utanmadan bU İ, 
diyorum. . ~ 

- Doğrusunu istersen1.~· 1'İJI" 
selesinde bura.dakiler de. ot~li'.~ 
benzerler. Fransızlarla jng ~ .. 
lak çizmcle. giyerler, bi:ı:i~.~ 

~oC" faletten c:.nları çıkar. . 00rıııı 

kendi dt zırdeli olan F 1Y0
• e 

var. Ş•ı ~us milletini iy•' 
mak lazım. 

(Devamı ı;or) 
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Abdülmecit devrinde 

Sar~Y ~~t~ik~ları 
Yazan : Us 

-
: 

F aydah bilgiler : -- .._... .._:: -
iRi .. \NDA 

( Raavo ve Tiyatro ı 
Son günler~ hadiseleri arasında en pyanı dikkatlerinden 

biri İrlanda meselesidir. Asırlardanberi isyan hareketlerile kav. 
nılan lrlanda tethişçileri son günler zarfında da İngiliz hükfune. 
tini protesto etmek üzere her tarafta bombalar patlamaktır. Bu 
münasebetle okuyucularımıza İrlanda hakkında malıimat verme. 

Ankara radyosu Un lhc Bo:.phorus - Turk entermezo 
J~.30 Porgr:ıın. 18.35 Türk ııılizııİ 
(Saz eserlerı 'e şarkılardan mürek· 
h.ep ~~rı şık program. Okuyanlar: Sa
fı:te lokn), Tahı;in Karakuş. Çalan
lar: llııkkı Derman, Eşref Kadri, Ha
san _Gur, Hamdi 1'okay, Basri tner. 
19.0.> Konuşma. 19.20 Türk muzili 
(Peşre\' ':e şarkılar) : 1 - Gazi Giray 
Ha.ıı •• Huzam peşrevi. 2 - Medeni 
Azız Efendi - Kerem e:tle mestane kıl 
bir nigah. 3 - Arif bey • Suzinlk 
şarkı - ~>abusuna ermek uıre ey yar. 
4 - Arı! bey • Suzinlik 4arkı • Çek· 
me elemü derdini bu dehri. 5 _ Ci
nn - Muh:ın er şarkı - Nicin mab. 
şerde. Oku)an: Semahat Özdensea. 
Çalanlar: Refik Fcrsan, Fahire Fer
sıın, Vecibe. 19,50 Konuşma (l\ıliıah 

saati). 20,10 Türk nıüzi{il (Saz eser
leri ve şarkılar): 1 - Refik Fersan • 
Şeddi araban peşrevi. 2 - Refik Fer
san • Nihavent saz semaisi. 3 - Sa
dettin Kaynak - Nenser şarkı • Hic• 
ranla barnboldu. 4 - Artaki • Niha
vent şarkı - Koklasam saçlarını. 5 -
Yesari Asım. Hüzam şarkı - Omrilm 
seni se\·mekle nihayet. 6 - Faiz Ka
pancı • Hüzam şarkı • Bliklüm bük
Jilm sırma sacının. Okuyan: Mahmut 
Knrındaıs. Çıılanlar: Refik ve Fahire 
Fersan, \'ecıhe. 20.45 Ajans, meteo
roloji haberleri \'e ziraat borsası (fi. 
yat). 21 Memleket saat ayan. 21 Mfl
ılk {Kücük orkestra - Şer: Necip At
kın): 1 - Czernik. Dans eden kalp. 
ler • Konser valsı. 2 - Leopolde • 
Çigan yortusu. 3 - Brusseimans - Fe 
lemenk raksı. 4 - Arno Naudorf • 
Arzu • vals. 5 - Miroslav Shllk - ls
pan)'ol dansı. 6 - Karl Föderl • Vl. 
yana şarkısı. 7 - 1-'elix Glessmer • 
Kırlangıcların vedaı. 8 - Frıını Le· 
bar • Çocuk prens operetinden pot. 
purl. 22 Esham, tabvHAt, kambl70 • 
nukut bor.ası (fiyat). 22.10 Sinema 
aesL 23 MllZlk (Opera ar)·aları). 23,'5 
24 Son ajanı haberleri n 7arınld 

yi faydalı bulduk: 

İrlanda Avruparun ~imali gar-, landa bilsbiltün İngiltere ile bir. 
bisinde Büyük Britanya adası ya.. leşti ve İrlanda mümessilleri 
nında 84.000) kilometre murab. lordlar meclisine ve avam kama. 
baı büyilklüğünde bir adadır. rasına kabul olunmağa başladı • 

Son on asrr zarfında İrlanda. lar. Katolikler hakkındaki gid -
nın hayatı komşuları Anglo • detli siyaset te yavaş yavaş ni. 
Sakson'Iarm hayatile srkı bir su. bayet sona erdi ve 1829 Seııesin. 
rette bağlı kalmış, ancak son za- de artık parlimento azası seçil. 
manlarda kısmen çözülmeğe baş. meğe de başladılar. 
Iamıştır. 1845 senesinde çıkan bir kıt-

lrlandanın ilk ahalisi, A vru • lık neticesinde binlerce kioi öl. 
panın cenubundan gelen ve BU • dliğü gibi milyonlarca insan da 
yilk Britanya adası yoluyla lr • Amerikaya muhaceret etmişler. 
landaya geçerek bu gti1.el ve mün di. 
bit adaya yayılan kaviınlerdir. Bu sebeple bugün İrlanda es. 

Serasker Rıza PafG Bu kavimler Kelt diliyle konu - ki nüfusunun ancak yarısına ma-
ll11eyg şurlardı. liktir. 

~Jeti ile mevcut ğmdan tiddetl; tedip olunacağı İrlanda halkının dörtte Uçil ka- On dokuzuncu asırda İngiltere 
hakikt sebebi Rum ili.ve olunuyordu. toliktir. lrlandanm katolik hal- fırkalarının başlıca mücadele se. 

~pazlannm mez- ... kı bugün cenubi lr!andada ser - bebini lrıanda meselesi teşkil e. 
~ laaıı 1 Rusya devleti Sadrazam Mustafa Naili Pqa- best İrl~da cumhuriyetini teşkil diyordu. 1869 senesinde İngiliz 
,. .ı..~U~~ bağlamak ıste· nm rlyuetl oltmda toplanan u • etmekted.r. kilisesinin, İrlanda hükllmet kL 
l'\._ a ıye haklı olarak mum! mecliste en yüksek devlet Protestan olan İrlandalılar 3i. lisesi olması hakkı ortadan kalk-

t. ~tı0lnıa.nıışt.Ir. Saltanatı ricali hazır bulunm\l§tu. Şeyhis- malde oturan ~alktır. tı ve 1898 de iş başına gelen mu. 
hıç:azatı kadimeyi boz • Ilın ile beraber aud uI İrlandaıun şımal ve cenup sa. hafazak&rlar lrlan.dalılara biraz 
~ vakit kimsenin ha. bunlar arasında idi ~t ema kinleri arasında. yalnız din bakı. nefes aldırdılar. 

lli;~aıez.. Bundan dolayı rasker Mehmet Ali Paşa da : : mm dan değil bilhassa milli~1het1• 1912 senesinde ilk defa olarak 
h·. lıUtun cihana te 

1 
rara iştirak etmiftl ve m~e bakımından da tar Bagvekil Asqulth zamanında lr-

Uir. Fakat devi t' 7 · · bir zıddiyet vardır. 1ktısadi se - landalılara muhtariyet verilmesi 
llt ,.:~bunca mi~:n :u: 

11 
Verilen kararm mahiyetlııe ı•· ~plerin de yardımiyle bu anl04- mcvzuulıa!ısoldu. Fakat bu hakka 

tiyazatı m zheb" • nce, bu Rusyanm Efltk ve Buf. ı:d:azlrk 'had bir tekil atmtitır berltedıeiı evvel Ulaterler muhL 
~a bir d le ıyesı dan hudutlarından tecavuz et • Ulsterliler (ŞimaU İrlanda aha. lefet ediyorlardı. 

ev et muahe. · k tedafill b' • . ~ t verme • . . • . mesıne areı .r vazıyet llaı). cenup bolkma nisbetle da. 1914 ııeneısl baglarmda fJıgtlte. 
sbıı...,k b" sı ıstıklal .ıe almaktı, lngiltere ve Fransa gibi ha miltekimil ve entelektüel idi. reye muhtariyet verilmesine ı.a. 
~ t Ue halis~ §eY olma - bu davada Babıaliye müzaheret ler ... Bu sebeple cenup halkını rar verildiği halde umumi harbin 

SAl.1 24-1-39 
12,30 Progrom, 12,35 TJrk müzi 

~i • Pi., 13 Memleket sanı ayarı, a : 
Jans, meteoroloji haberleri, 13 10. l t 
Müzik (Muhtelif senfonik plnl.:lar ı . 
18,30 Proğram, 18,35 Türk milli!li 
(Hicaz faslı), Çalanlar: Hakkı Der _ 
man, Eşref Kııdri, Hasan GOr, HRmdı 
Tokay, Basri Oner. 19,20 Konuşm :ı 
(Türkiye postası), l 9,3S TOrk milzl. 
lU l - Cevdet Kozan • Taksim, 2 -
Suphi Ziya • Uşşak şarkı • Aklımı ba 
şıradan alan, 3 - Lemi • Uşşak şarkı 
Gilnler geci:t•or, 4 - Arif Bey • Mu. 
hayyer şarkı • lllimas etmeAe, 5 -
TilrkO - Güneş yüzlil, 6 - Türkü • 
Menekşeler. Okuyanlar: Müzeyyen Se 
nar. Çal:ınlar: Vecihe, Reşat Erer, 
RU$CD Kam, C. Kozan, 20,5 Konuşma 
Hukuk ilmi Yayma Kurumu, 20,20 
Türk müziJi 1 - Tanburl Osman Bey 
Nihavent peşrevi, 2 - Ali Rlfat 
Zülfün görenlerin bahtı siyah olur : 
muş, 3 - Lemi - Bin gül cıkarırdım, 
4 - Arif Bey • Yanılma ateşi aşkı, 
5 - Haydar Bey - Penbe kız, Oku • 
yanlar: Muzaffer Jlkar, Çalanlar: Ve 
cihı, Reşat Erer, Ruşen Kam, Cc,·. 
det Kozan, Mesut Cemil. 20,45 AJano; 
meteoroloji haberleri, ziraat borsası 
(fiyat), 21 Memleket saat ayarı, 21 
Temsil - BOHEM (Yazan: Henrl Mur 
ger) tercüme ve radyofonik mont:ıj 
(Ekrem Reşıl) Temsil esnasında rad 
yonun kücük orkestrası Pucclninin 
(La Bohem) operasından parçalar ça 
lacaktır. 22 Kücük orkestra: (Şef: 
Necip Aşkın), 1 - Jobann Strauss -
Viyana kanı • Vals, 2 - Ganglberııer 
Benim kü~ük Teddi ayın - Saksofon 
parçası, 3 - Bruno Hartmann • Par. 
lalr günef ışılında danı • entermeıo, 
4 - Felis Glessemer • Sabah aeIAmı· 
Fantezi, 5 - Scbmlt Geotner • Bana 
dalma a6yle • Alır Tals, e - Hanı 
Zander • Paull • Polka, 22,30 Esham 
tabvUAt, kambiyo • nukut borsası 
(fiyat) 22,40 Milzik "(Operetler •r. 
ellenceli plAk), 23,41. 24 Son ajans 
haberleri ve yarınki program. l\_tdiıdiği h ld e ;e dosta. vaadetmiş olan müttefik memle. daima idareleri altma almıglar. patlak vermesi bu kararm tehlrL 

~l'ind a e usya bu ketlerin filli yardmılarmı bekle- dır ni icap ettirmi§il. Cihan, harbi iL 

e ısrar etm· · ve Bu w d ış ve mekten ibaretti. Şimal halkı f ev kal ide r.en.gin ralarmda İrlandalılar bir ara Al-
llıtı.. g an memle - ilyilk · • t l y d • temi' ler f A k d "akkat surette t Fakat evvelce Sadruam iken olmuş, b sanayı ve sıyase man ann ar ımmı ıs I ' a 0 ara ra yOSUUlm 

!'tot etı.ıek üzere R zap Mençikofun temebblisU üzerine işlerile uğraşmışlar, cenup halkı kat bu hareketin elobaşılan der. S .. Jırını geçm ~~a ';: . Abdülhamit tarafmdan az!edlle • ise basit bir toprak adamı olarak hal yakalanarak İngilizler tara • Jlf IOkİ programı 
oı..; 0ıı• lllUaJıe.ıeıe,:; r. u. rek Saraııkerlik makamma nak. kalmışlardır. Evvelce lr!andada fmdan idam olunınuşludr .. Buse.. 25 - ı - 1939 ÇARŞAMBA' 

program. 

Yabancı radyolardan 
seçilmiı parçalar: 

Prolramdakl vakitler TOrld)'e au
U üzerine ve öğleden aonrakl aut 
olarak verilmiştir: 
OPERA \'E SENFONi KONSERLERi 
8.30 Dudapeşte: .. La Gioconda" 

Poncbielll. 
9.10 Köİıigsberg: "Tannhauer" 

(Vagner) 5 inci senfoni (Beet. 
hoven). 

Olı.- hadise devlet' ml~ga - !edilmiş olan Mehmet Ali paaa topraklar umumiyetle İngiliz neleri müteakip Sin Fein lhtilll 12.30 Protram. 12.35 TOrk milzl· 
"""'"" ı a ıyece ...,,.. 

1 
rd1 lind idi Halk b' fırk"•r memlekette kuvvetlenme. Ji • PL 13 Memleket, aaat ayarı, •-

bil 
'<4.IYacagıv bUyUk d bu degwış• ı'klı'gınw· __ , -bebı' R-ı·t o armın e e .• ın ..., 

..ıı1-.. ev 11o1N& - ~ f k l 1 d jans, meteoroloji haberleri. 13,15. 14 
ıı..,""'lınııtır. Eff k - Paşa olduğunu dUfllnerek gale - mUşküliltla ancak hayatını temin ğe başladı ve bu ır a r an a Mnılk cnı,..,.ıı cumhur bandosu - ıo. 
«.,ı~ asker gö:.ı...:: yana gelen hlcldetlııl bir tllrlil edebilirdi.. Eaasen lrıandada nü· :unıhuriyetlnl tesi.s etti. ş,ı, lh,.u Kiln<"l' ı - Voı•" • 
~q bu hanıkett teskin edemiyordu. fusun kesafeti ve memlekette zL 1920 de Loyd Corç frlandada Nlbelun,.n - '1•'1· 2 - Joh. sırau" 

aı.. ıı..ı.u ali . en asıl raate elveriall mmtekalarmm kL 7imal ve cenup diye lkl parll - · Frilnllnı,.ıımm•n Yaı .. r. s - Şu- ıo. 

Turino gr: "Basubadelmnt• 
(AlCons) Roma operaıından 

nakil. 
Varşova: "Mazeppa" (lılin· 

drelmer). 
'-.qYıp ...J" ile harbet- Iıte bu haleti ruhiye içinde f ayet.sizliği baJmnmdan da dai. ( Detıamı 11 .. yfada) bort - Roumnnd• - u•<rlfir. ' - v ... S kadar arını yeri.ne muztarip olan Mehmet Ali Pqa ma ikttsadl buhran göze çarpar. ____________ d_i_· _A_ıd_• __ op_e_r_a._5 _-_P_._L_i_ncke • 

...... _... .... ~ ~in bu ınemleket • 1 resmi tebliğ ile nep"edileıı mecU. İrlanda halkı uzun seneler tn. E .- 1 ııa., edi~""'\:uımak si umuınt - ııadruam g111z1er1n eıind• köle oıarak kaı. C1 e: ence İ k Ö S e : 
~ ~letıe~· giltere Mustafa Naili Paşa ile Retit Pa- mı§lardı. 

"1 ttıuaın 
1 

. Rusyanm şanm aleyhine çevirmek istedi. lrlanda tarihi tetkik olunduğu ' t ) 4 ' '- , 8 9 to u 
ların su ıctil}i yer. 6 - Gömleklerden 
bazıları bununla sertlenir, elemeklt'n 
emri"hazır. 7 - Naıilin aksi, llAç 
(özturkcc). 8 - Bir Bnlkan milleti, 
elbiselere dadanan Te benzinle izale 
edilen kir. 9 - Cebinizde çıtır cıtır 
işleyen nesne, ağzınızda çıtır çıtır 

lezzetle yenen nesne. 10 - Dlr nevi 
deniz nsıtası, taCdil edatı, bir no-

~tı ~:ıne ıııaruz Bu it için de İstanbul medrele • zaman, memleketin dalma tngl • • 
°"' fiiıt ıye!e karşı lerinde bulunan talebel uldmun llzler tarafından zaptolunduğu ve 2 ..--+-~-+-
~ denız k eserini göster gür.el bir Alet olarak kullanılabl. Irlandalılann bu komşularmm e. 1 ._....-'-"" 
"l ı ltıertnt ~VVetıeri ile yar leceğinl dUtUndO. llnde uzun seneler kölelik ettik. • 
~1 lo(;rnin etıni.§1 . , 

tb:n~ aiyas1 e u dev kanumumiyeslnl tehyiç mak- lan İngilizler, İrlanda ldetlerini 
~~. :Nih:uhabere sadile: yavaş yavaş kabul etmeğe baş. 1 ıa adı. 11 - Babanın eşi, haf {reis 

manasına), bir. 

'l'l\A~ Be.bıAJ.i il b er • Bu sırada Ruslar memleket fi.. leri görUlUr. 1rlandaya geçmış o. t06:'j 

lltı.;ıt'e latJkllı· yet sal - ladıklan sırada İn.gilterede re. 
t ~ ihlal ini ve yük • - Devleti Osman.iye KudUsil f mı hareketinin başlaması 1n-
'i ~iye ed~k bir Yahudilere 1&tb! •• ., ~lizlerle trlandahlarm yeniden tt --
)\ lıır l"eııJı ~~ iı· Şayiuım nr kuvvetleriyle ııramm llÇIJlllbr. trlandablar bu Dünkü Bulmacamızm ııaı,;.' %r - .. :~agı .an. - halk arasına yayıyorlardı. Meh- harekete karışmayıp katolikliğe YUKARIDA:S AŞAGI: Helledilmit Şekli h..~11.t.a.a -"'4U.l.eketi 1 - Teni Aletlerinden biri, su SOLDAN SAGA: 

ı için mı. met Ali Paşa da kendi içinde bu - sadık kalmışlardı.. (arapca), 2 - JnhllAl etmek, u!lan- 1 - Barselona 
• let"ek :rek Tuna lunduğu bUkdmetten gilya inti • On altıncı asırda ln-giltere Ir. makt:ın emrihaıır. 3 - Avaz, hamur 2 - Ur, katanuı 

3 - Raze, sahi 
' - srenk, sal 
5 - ltimaye 

h~ı..,._ll:ı.Uaeııih b~dolu ?u - kam almak için adamlan vasıta· landadakl hakimiyetini artırmış. tahtası bunsuz olmaz. 4 - DJurtan, 
~ ~~Utnıağa iv~ye!- sile Fatih, SUieymanlye, Ayasof. u: Artık taham.millleri kalmıyan olabilir. 5 - Sporda bir tabir, lstan
~~"'lllltlr . ., ttüak ı- ya taraflannda bulunan medre • İrlandalılar 1641 de isyan ede. bulun meşhur bir semti. 6 - Sıfııt 

'otı~l'~ oı .... -·-• selerdekl tale'bei uldm araama: rek hari"ten gelip İrlandada yer- crrıınsııca ve öztürkçe). 7 - Giden 
' ~ ttı ""'44 •-..u.ı teblL "' hlr adama sorulan sual, ba~ (reis 
~~ enııekette bulunan - Rus askerleri hudutlarımız- letrnlt olan protestanlan kılıç. manasına). 8 - Kısa boylu deve, Yu-
~. ~ 18.dakatinden dan fQeri glrdL ıteeit Paşa ile tan geçirnıiflerdi. nanlıların adı . 9 - Dili tutuk konuş· 
~'- tebaanın Rus arkadaflan harpten ı f yorlar.... Fakat Oliver x.romvel lrlan • mak. 10 - Bahriyenin bilyilk kuman· 

)t ~' ·~haksız dav ~ ...:ı • ..ıı. ,,.,,. dayı yeniden zaptederek sıkı bir danı, içine para konur. 11 - Üniver-
Nt--:-C --aılLdı,ı;.., bunadıane Yolunda propaganwı.uo uı.ı- idare kurdu. 1688 senesinde ikin. sltelilerin tramvay blletcllerine ıôy-
.:~Mı.. nı 

0
' ı d !edikleri şey, bir nevi yaz meyvası. 

-'"Qı~ UteeJssir old k un u. el Ceyms katolikleri himayesine SOLDAN SAGA: 
~J>~~ Bonra Erm u : Taİebei uldm den.ilen bu dilnya aim.ışsa da 1ngiltere tahtına ge- 1 - Jzmirde bir kaza, ;özün Os-
~ ~ .. ;-- Ve Yabud~ı, dan gafil ve cahil kalabalık için o:en llçllncU Vllyam, Ceym:ı'i mağ ıünd•k; kolh u•uv. 2 - Allo rokll•n 

~~da da herke: ise: l~p etti ve bu şekilde artık şi. nakil ,·asıt:ısı, altına kömür adı ko-
\M.._"'t.. ~~ --aıa.sı tavsiye o- malt İrlanda (Ulster) protestan. nunca kıplilerin sattığı bir şey mey-
llb.~~ ~ ao - Şeriat lateriz!,, d hak· 1 dana ııelir. 3 - DU\·ar yapmakta 

t lı1t:l'eeeL rıra .bu ka G'bi lan bUtün a aya ım 0 muş. kullnnılnn bir neYi hare malzemesi, 
l~llla il Ve ınukarre; 1 zaman zaman: lar, ve lrJanda katolikleri daimi rekabet eden. 4 - Kür, meydana ge-

ı.~lt hareket vukua - Harp isteriz!., bir tazyik altına girmişlerdi. len şey (mey\'a). 5 - Bir Türk har-
dettıek olaca • (~ wr) On sekfainci asrrda nihayet tr rınin adı, yayın arkada~ı. hayvan-

6 - Haber, Maar 
7 - Kab, kibar 
8 - Al, for, ak 
9 - Timit, Selma 
10 - Lir, Tanu, ar 
11 - Lekardacı. 

YUKARDAN .~ŞAGI: 
1 - Bursa, katil 
2 - Araf, halife 
3 - Zehab, 
4 - Ekib, kıta 
5 - Ek, sinek, T:ır 
6 - ı.ar, arir, ud 
7 - Al, ay, Bo!lna 
8 - Nas, emare 
9 - Anas, ar 
10 - Jhata, ama 
11 - Amil, fukaar 

10.30 Brüksel 1ı Mozarttan parçalar 
11.30 Kolon)&: "Şarkıdan senfoni-

12. 

ye" dördüncil senfoni (Ça7. 
kovsky). 
Prııl 2: Keman konçertosu 
(S. Saens). 

ODA Mt.:SIKlSl \'E KONSERLER 
6.30 Prağ: Kuartet (Yanaçek). 
7.15 Bükreş: Romanya şarkılan. 
7 .20 Vi)'ana: Alp halk tilrkülerl. 
8.30 Brüksel 1: Şarkılar (Grle•• 

Gounod). 
8.45 Hilverswn: Org. 
9. Eyfel kulesi: Şıırkı, piyano. 
9.10 Königsberg: Konçerto. 
0.25 Kalundborg: Piyanoda Şu. 

mann'ıa sonatı. 
10. Ştutgart: Beethoven ve Hayda 

den parçalar. 
11.15 Oslo: Betboven kuarteti. 
11.IS Roma gr: Keman konseri. 
HAFİF Mt:SIKl VE OPERJ:.&LER 
2.35 Brüksel l; 3.30 Kalundborı; 

5 Vl)'ana, Berlin (uzun d.); 8 Vart0-
va:_ 9 PraA 1; 9.10 Hamburg, LeipıiJ; 
9.fa Bukreş; 10 Napoli; 10.10 Kalund
borıı: 10.30 Paris PTT. ("Şen krall. 
r.e" Cu\•illier); 11.30 Strasburı: 12.11 
nudapeşte (Çigan musikisi). 

VARYETE VE KABARELER 
9.45 Paris PTT.; 10 Brüksel .2; 

10.10 Milversum 1; 11 Poste Parl
slen. 

DANS MUSlKlSl 
9.10 Kolonya; 10.15 Pral 2; 11.20 

l\alundborg; 11.30 Napoili; 12.15 Ro
ma; 12.25 Londra (R.); 1 Londra 
(N.). 
PİYES, KONFERANS, K0?\1.JŞllALAR 

5. Radio Paris: "On dokuzuncu 
mı;ır Fransız felsefesi". 

9.30 Sottens: .. SllOblar n insan". 
1G. Roma: "L'ultimo Lord". (Fa. 

lena). 
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Tunus ve 
Göniil Meselesi 

HABERLER 

Korsika • • 
ıçın 

Bir gencin 
Derdine cevap 

Büyükdereden B. İmzasile. 
On yedi yaşında meşhur olan yıldız 

________ ...,.,.... __ .... ______________ .... ______ ____ 

Fransa italya ile neden harp 
etmek zaruretindedir? 

loglltere bu yolda niçin Fransaya 
müzaherete mecburdur? 

l'Ullıyor. i Annı· Verna'L Çok dolaşık ve içinden çıkıl-İ 
ması güç bir gönül meselesil 

karşısındayım. İ • b • 11 11 ıı 
• .;:·k1a~.:.m;:~:~ı g~:~.:~d.~:ı Artı st ı r g ununu 
ilk zamanlar hiçbir his duymaza 

ken onsuz yaşıyamıyacağımıa nasıl geç·ır·ır? 
anlar anlamaz içimi döktüm. i ı 
Sevdiğimi, evlenmek istediğimii 

-VA~AINl:------
söyledim. Genç kızın bana ver-İ Kumral yıldız Anni Vernay 
diği cevap şu oldu: "Sizi hem.i çok genç yaşta yıldızlık payesine 
şirem çılgınca seviyor. Hattai e:zniş olan bahtiyarlardan biri. R O S iTA POHBES 

(Yazıda me\:zuubnhis bfitün yerleri gezmiş bulunan meşhur 
İngiliı kadın muharriri) 

anneme söyledi. Her gUn be ·I dır... .. . 
nimle dertleşiyor. Beni sevme·: Guzel yıldız mutevazı bır evde 

1 

{ 

t 

' ' \ 
\ 
1 
1 

M E$ l 

CE.:'?.AYlR 

1 t 1 -J 
o 100 'tOC .. 

J ., 
I 

' \ 

' ' 

niz çok boş ve imkansız.,, f oturmakta ve hemen daima ça. 

D .. ·· ·· · t" b" k ı lışmaktadır. Ancak haftada bir uşunun vazıye ı ır ere ... 
Sevdiğim kızın da beni sevdi -· istirahat eder. 
w• • h" d. F k t ·ı Al Anni Vernay sinema aleminde 
gını ısse ıyorum. a a aı evı. . w. w •• • • 

a · t b k .. 1d.. k : gençlıgın, canhhgın guzel bır tim v zıye u aş ımrzı o urece .: . . . 
Ne yapmamı tavsiye edersiniz?! salıdır. Kısa pbanhtoll~nl gıuhyerekk 

CEV p • : spor yapar, ve u a ıy e m a _ 
C" d A • .. .. bır" • ! kak ki daha küçük ·ve daha cazip 
ıd en mutkül vazıyet: görünmektedir. Yıldızın her ha. 

karııımd~~ınız. F aut ~·~li biri reketinde hayat ifade eden bir 
bakıma gore pek l>eııttır. tik: mana vardrr. 
öne~ sevdiği~~~ . kızın da ıiz! ~ Anni Vernay'm bir gUnlük ta. 

! lfOYA 
------=_..=,___..~......,•.~'-•.....ı'~.ti •ıc= •.....ı• 1 3 b -.; 

ıevıp sevmedıg·ın·ı ~nl~nı~ la S til hayatı çok enteresan geçer .. 
z.ım~ı~: O .da ıızı aılevı vazıye- Anni Vcrnay'm annesi kızına. 
h duşunmıyecek, ab1aıının kır- çok düşkündür. Spor yaptıktan 
ğınlığmı göze alacak derecede sonra yorgun bacaklarını yük .. 
seviyorsa ve kanuni §Craiti haiz sek bir koltuğun üzerine koya.. 
iscni.z evlenirsiniz. Bunlan gö- rak, yerlere uzattırır ve bu şe. 
ze almadıktan sonra evlenme - kilde istirahat etmesini ister .• 
niz doğru olamrı7.. Ailenin bu Terli ise hemen arkasına havlu 

Mekteplerdı: bize Cebelüttarr -ı leceğimizJen daha müessir bir su 
fı, Akdenizin anahtarı olarak ta- rette kapatır. Zira biz, Cebelitta. 
nıtnuşlardır. Fakat bu, tam ma • rı'k boğazında yalnız bir tarafını 

nasile d..,"fru değildir. Haritaya 
bakacak olursanız, bir İtalyan a
dası olan Sicilya ile, Fransa hi -
mayesinde bulunan Tunus arasın 
da 100 mil genişliğinde bir ka -
nal ile Akdenizin ikiye bö!ilndü· 
ğünü görürsünüz. 

Tayyare ile yarım saatte geçi. 
len bu aç.ıklığrn garp tarafı, Ak
denizin, İngiltere ile !spanya e
linde bulunan Cebelittarık mahre
cini teşkil eder. 

Escts itibarile AkdeııU, biz ln
gilizlerin şarka giden ticaret yo -
ludur. Biz buradan geçerek Sü • 
veY'§ kanalı vasıtasile Hindista • 
na, nakliyat yapıyoru:ı. Bu ha • 
kımdan Cebelittarık boğazının 

Britanya imparato'rtuğu için haiz 
olduğu ehemmiyet aıikardır. 
Eğer bir düşman kuvveti, Akde 

nizi kapıyacak olursa, şark mem
leketlerimize yahut Avustralyaya 
gidecek bütün İngiliz vapurları, 

Cenubi Afrikadan dolaşmak mec
buriyetinde kalacaklardır. 

Akdenizin garp tarafında bu -
lunan yarısında Fransız müttefi . 
kimiz şimali Afrika sahilinin he
men hepsini tutuyor. 

Bu geniş sahil parçası Fransa· 
nm elinde bulunan Fas, Cezayir 
ve Tunusu ihtiva eder. Bunların 
hepsi son zamanlarda Fransız pa· 
rasile tekemmül etmiştir. 

1936 da yapılan son nüfus tah
ririne göre Tunusta 94,289 İtalya 
na karşılık 108.065 Fransız ahali 
bulunmaktadır. 

Bilahara ltalyadan birtakım 
gayri memnun Yahudiler de bu -
raya hicret ederek Fransız tabi -
iyetine geçmişlerdir. Birç.ck halis 
İtalyan dahi, Fransız tebaası ol· 
muşlardır. 

Franna Tunusu elli yedi senedir 
kendi idare prensiplerine göre 
yürütüp gitmektedir. Bundan baş 
ka Tunus, Fransanın şimali Afri
kadaki yerlerinin dış duvarını teş
kil ettiği için, Tunus ile !tal • 
yan müstemlekesi Libya arasına 

kuvvetli bir tahkimat hattı inşa 

etmiştir. Bu tahkimat, Ak.denizde 
ikinci bir Mojino hattı mesabcsin 
dedir. Ardında da Afrikanın bü
yük tuzlu gölleri bulunuyor • 

* * * 
Haritaya tekrar bakınız: Bu i. 

kinci bakışınızda Fransanın Tu· 
nusu niçin feda edemiyeceğini ve 
biz İngilizlerin de neden Fransa
ya müzaheret etmeğe mecbur ol -
duğumuzu anlıyacaksınız. 

Sicilya ile Tunus arasındaki dar 
su şeridini görüyor musunuz? ı::

ğer İtalya bunun her il..1 tarafını 

da eline geçirecek olursa, AkcC'ni 
zi, bizim Cebelittarıkta kapatabi-

elimizde tutuyoruz. evlenmeye müsaade edeceği sokar. 
Italyan adası dünyanın Kagli • de tahmin edilmez. Bizce bir Hatta yıldızın bütün işlerine 

ari mevkii ile Tunustaki Bizerta müddet daha beklemeniz, ara· titiz bir kaynana gibi karışır. 
mevkiini içine alacak gayrimun - nızda hail olan kmn ıize ilanı - Dikkat et. Anni kene.ini 
tazam bir daire çizmeğe başlayı - aık etmesine meydan venne - hasta edeceksin .. Anni, senaryo
nız; Yine şimali Afrikada bulu - meniz ve onun vaziyetini tayin yu tekrar etmeden gitme, Aıuıi 
nan İtalyan Trablusunu geçerek ehneıini beklemeniz laznndrr. kahverengi şapka ile bej elbiseni 
Sicilyarun Siragliz şehrini de içe· Bu, en doğru yoldur. giy .. Akşam yemeği için telefon 
ri alınız; sonra tekrar Kaglairiye ................................................ edeceğini sakın unutma .• 

geliniz ve daireyi kapatınız. Eu Kız Mektebinin Önünde Gibi tenbihlerde bulunur, gü. 
dairenin Akdenizin en dar ve bina M"' b t . H k t zel yıldıza çocuk muamelesi ya. Şvvalyedir .. Henüz on dört yaem. 
enaleyh en ehemmiyet1i yerini na unase e sız are e • da idim, bUyük bir gala milsame. 
sıl '.kapattıiıru göreceksiniz. lerde BulQMll p~aamafih annesi bu hususta resi sırasında Moris Şövalye 

Bu daire içinde sekiz tane mü. Ermeni Prens haklıdır da. 17 yaşındaki yara - program satmak için yardım et. 
him .deniz ve hava üssü mevcut· maz bir çocuk, dünyaca tanrrunış memi söyledi, sonra anneme yak. 
tur. Bunlardan yalnız iki tanesi Kendisi "Hamlet" Rolü bir yıldız da olsa yine çocuktur. !aşarak: 
müttefik devletlere aittir. Biri; Oynadığını İddia.Ediyor Çok sevimli bir kız olan Anni - Bu koca bebek niçin sine -
biz İngilizlerin e1inde bulunan .. . Venıay aslen Fransızdır. Lyon. mada çalı§mıyor. 
Malta adası, diğeri Tunusta muh- Fransada, Otoy şehrınde .g~- da dünyaya gelmiştir. Bütün ço. Dedi. 
kem Fransız limanı. ce yarısından sonra kız kolecının cukluğu Nis civarındaki bir ka _ 

Akdenizin en bakim mevkii önünde "münasebetsiz hareketler sabada geçmiştir. 
olan o deniz parçasında İtalyanlar de ~ulunma.ktan ~ola~., ?ir. Er- Güzel yıldız sinema hayatına 
en aşağı altı tane deniz üsleri bu- menı prensı tevkıf edılmıştır. nasıl atılmış olduğunu şöyle an. 

İşte bu gekilde ilk defa olarak 
sinemaya heves ettim. Şansını 
varmış bugün fevkalade olduğu -
mu zannediyorum.,, 

lundururlar. Kagliari, Trablus ve Hüviyeti Huges Bagratid Are- latmaktadır: 
kuvvetle tahkim edilmiş Pantal - kin olarak tesbit edilen bu prens, - Sinemaya girmeme, sinema- Güzel yıldızın tatil günü fev -
laria adasr, Siragüzün hemen ya • Ermeni tebaasındandır ve Fran. dan zevk almama sebep Moris kalade hareketlidir, Anni Ver • 
'kınındaki Trapani, Ogüsta ve Me. sada yaşamaktadır. Otöy'deki kız ~ 
sina üsleri... kolecinin önünde bu gibi ''ahla. ( 

Bunların heyeti mecmuast ıe kn mugayir,. hareketlerde daha 
kadar tehlikeli bir sevkulceyşi şe- evvelce de bulunduğu görüldüğü 
beke teşkil ediyorlar ki, İtalya il~ için o gece kendisini yakalamak 
harbcdecek olursak, biz Ingilizler için tedbir almışlar. 
bu şebekeyi müşkülatla kırabiliz. . . 

E. F · r Af ·ı d k. Genç Ermenı prensı gece yarı-
ger r~ns~.' ~~ma 1 rı :.a a 1 sından sonra kız mektebinin ar. 

başlıca denız ussu olan Bızerta k d 1 .. .. ld. w. a uvar arı onune ge ıgı sıra. 
İtalyanlara terke mecbur kalırsa, d b d • b. k . . 

1
.•. a, aşın an aşagı ır ova so-

İtal ya Akdenız yolunu ıstec ıgt za- • k bo lt 1 .k . . . gu su şa ı mış ve açmaya 
man bıze kapayabıhr. Bu meyan- b 1 d k d k.. k 

aş ayınca a ar asın an opc 
da Maltayı da tutamayız. koşarak kendisi yakalamıştır. 

Küçük Malta adası da gördü - Polislerin bu tuzağı ile ele ge. 
ğünilz gibi 1talyanl Trablusu ile çirilen Ermeni prensi kendisini 
Sicilyası arasında bulunuyor. Bir 3u şekilde müdafaa etmek iste. 
harp esnasında Maltaya gelebile . miştir: 

cek en kolay yard.ım, müttefikimi.z _Ben tiyatro artistiyim. Yap
olan F.~a~~anın elınde. bulun~n Bı- tığım hareketler. "Hamlet" teki 
zarta ussunden gelebılecektır. Bu kahramanın hareketleridir ve 
son büyük liman dahi İtalyaya ge- bunları tekrar için şehrin bu ten. 
'ierse, bize de tası tarağı toplayıp ha sokağını intihap ettim. Bu 
Maltayı bırakmak düşer. gece de, zavallı Danimarka pren. 

Haritayı bir daha elimize alıp si Haml~tin hareketlerini tekrar 
garbi Akdenize, 1talya elinde bu· ediyordum. Bunları fena bir ha. 
Iunan Sardunya adasının şimalin- reket zannettiler. Buna çok tccs. 
deki Korsika adasına bakalım. süf ediyorum. 

Korsika, Fransanın Akdenizde bu Ermeni prens 27 kanunuevvel 
lunan yegane tahkim edilmiş ada - ı 790 da tstanbulda doğmuştur. 
sıdır. MeMup olduğu Bagratid haneda. 

Bu suretle onun şimal ve cenup nı, hakikaten, 858 senesinden 
sahil1eri arasında yegane r.abıtayı 1079 senesine kadar Ermenistan. 
teşkil etmektedir. da hüküm sürmüş bir ailedir. Bu 

İtalya bugün Sardunya, Sicilya hanedanın ilk kralı birinci A
ve Pantcllaryayı tutuycr. İnpan . şod'a bu taht müslümanlar tara. 
ya. üç Balear adasına sahiptir. fında.n verilmiş. son kral olan L, 
Akdeniz kuvvetlerinin on ehcr:ı - kinci Kakig de krallığını Bizans. 
miyetlilerinden olan Fran~an.n lılara terketmişti. 

yalnız bir Korsika adası vardır. Ermeni prensi, kendisinin. 

! 

• 

f ti -t 

Şımdi it.alya, Habeşistanı da Hamlet rolU oynamasını iddia et. 
almı~:ır. Bu itibarla H1ndis1.ıl"\ ve ıinesine rağmen mahkemeye sev- lleji.$ör IJans Steinlıoffun fdorm a1t1nda r.P.m'Üen :ı1eni bir }ilmin 

(Tk1)(1mı 1f1 ımc11da) k('dilm;,....:" \ki gü::cl yıldı=ı 

nay'm bir tatil gününde ~ 
bulunmuş olan bir gazet 
ları anlatıyor: 

- Anni, yıkandı, gi)'İ11 

hal çıkarak bir manifa. 
gitik, oradan bir terziye .. 
bise modeli seçmek herb 
him bir iştir, fakat bere1' 1 
sin annesi hemen yetişert 
di vezkini kabul ettiri)rD t' 

Terziden sonra be.J'bil 
tik, oradadan da bir ototJ1 
gisine. 

Anni Vernay şoförlUltjS 
çok sever. fakat henU: 
nı ikmal etmemiş oıduğW' 
reksiyon kullanmasına. ııı 
verilmemektedir. 

Güzel yıldız fevkalade 
kalbe maliktir. Bolonya dl 
rının yanındaki bir binS 

. 13~ 
time baktırrnakadır. . ~ 
ları gUzel yıldız kendı Y~ 
gibi seve~ ve onlar~ e~1 
§ekilde bıle zarar gotııl 
temez.. . ·ıı 

Anni Vernay bu iş ıÇI dl' 
masraflara katlannıa.1'~ .. 

'Çl" 
cuklarm bakılmaları 1 ·r 'et· 
zımsa yapılmaktadır. J3ı 11 

nineler ufak yavruıarl• 
oldukları gibi, hasuıısııf4 
çükleri tedavi için de 

8 

hastane bulunmaktnd~·1~ ~ 
Anni Vernay son ~l 

manetler., ismin?e ~rı çe b~lı 
zu temsil eden bır f ılJJ1 

tedir. . . ııt 
Filmin mevzuu gıbt 

9 
de güzel yıldızın hoştıtl ıce 
tedir. Bilhassa bir lıll~ 
tün topların birden P9 

• 

bu hareketi kendisiııitı ıc 
mesi Anni Vernay'ı ~o 
dirmektedir. . 9 

Kumral yıldız bC11'~g,t 
en genci değildir. fil 

r~afih Halktııinden : 
11 

gsf 
fü·imizde 25 Sonkfı".1~ <fi 

lı:ı snat 20.30 da Mıı:ılh 11 
Baha Diirder ınrrıfınd:ı ril 
lı:onulu bir korıfer:ıns '~ııı~ 
konferansa hütOn ) ur 
rırız. 
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Hayvanlar Aleminde: 
300 SENE EVVEL 

!Urkiye ve istanbul: s 
·····························-·---
Dünyanın zehirli 

kurbağaları 

Resimle Hadiseler 

Galata, Usküdar 
ve Kızkulesi 

17Nakleden : 

l~şal Ekrem 1 
ClJtta -
dtdır. !~~i 1stanbuh.:n karşı · mütecaviz olurlar. Kendilerile kaı 

bı.ııd arında liman vardır şılaşmak tehlikelidir. 
P telir ~n Galataya kayıklar gi: Galatadan Beyoğluna çıkılır. 

b 
e azıcık bir ücret ile ı" n B w . u §eh' 

1 
eycglu ile Galata arasında da 

t_ e taıırlarır erin birinden di . mezarlık vardır. Beyoğlunda Avus 
Ytlc g • turya, Polonya ve Ra"'uza ekile· 

• ayet h n . .. :< 
• ll'c.,Icaı~d a 1 • ınce ve uzun ri müstesna, diğer bütün ecnebi 

bira a e oynaktır. Bir ta · elçiler otururlar. Bu üç elçi d<' 
z fazla a 1 İ Y s anırsanız . stanbulda oturur. Fransa elçisi · 

O.Yet b·· .. nin Beyoğlunda güzel ve büyük 
c doı uyuk olan limanı çep - bir sarayı var. Adı Maison du Roi 

G •ırnak ·1 ı d" L' •lata şartı e stanbul · ır. ımana ve bilhassa paditahın 
tllcdird ya karadan gidilebilir. sarayına hakim bir mevki var. 
d01tuıe e ~.e limaıun nihayetin· Beyoğlunda Rumlardan ancak i· 

n kur '"k b' li~ · . ı:U ır ırmağı aı · leri gelenleri oturur. Beyoğlun • 
n..:-nngelır d w • ~ı. · an epey aıagıda, Gala tanın pr. 

01tın tarafında ilk görülecek kın.da Tophane bulunmaktadır. 

0~ eydanıdır. Burası Türk Devletin tcphanesi bu ıemte adr 
\.• taliml · · · · uar erı yaptıkları bil . nı vermııtır. 

Otdı.ı nıeydandır. Galata, Beyoğlu ve Tophanenin 
d nun muzafferiyeti için ya· evleri, sırtlar üzerinde bir anfite· 
be\ıalar, yağmur duaları ve atr şeklinde inşa edilmişlerdir. 

nzer dualar burada yapı • Her ev denizi ve limanı pek gü • 
()~ zel görür. 

b~Ydanlndan liman kena . İstanbul civarındaki kırlarda ge 
lr-_ır gUzeı kasaba .. 

1
• zilecek çok latif yerler vardır. 

~•ını ya ını ır. M lA b' k n te Paşadır. lmpe at 1 ese a ır ayığa binip usküdua 
tsan r or u . 't l'd' Y esi buradad K d' . gı me ı ır. olda Kızkulesinin Ö· 

, illa ır. a ır .. d 
"nalar ve sair emiler nun en geçilir. Eğer arzu edilirse 

t t Palada durur Y" g • . bu kuleye gidip içini görmek müm 
tzgah · uz yırmı k'" d" K l>a Ve kızak v d K un ur. ule, deni.z içinde bir 
!il ,, ar ır. ap· k .. . 

t ~asrmpaoı:ada t :l aya uzerıne yapılmıştır. Fevka. 
ı.. . O s ersane e lid . . ~İlt nun cmrindek" b"' .. e metın bır yapı. Etrafında bir 

t de }{ ı utun k t 1 d' ·1 • b'" •• . ~ asımpaşada oturur • c;o op ar ı~ı mıt._ u_~n. lı~nı 
~•irı ve Marmara ıle boga.zıçını doğe· 
t~"-er zindanı d K bilir. içinde bir sarnıcı var. 

-~ded' a asımpaşada .n k'" . . ır. Gayet b" .. k b' . us udarda padııahın gayet gü-
11- uyu ırzın . . ~,,,,_ zel bır sarayı, bu sarayın gayet 

1t "'QPa ' . 11 . . ~r,. Şadan Galataya eli . ıtırı~ ve tif bahçeleri var. Aynı 
~~ 1iltrn

1 
bir m 

1 
k g sahılde, daha aıağıda dif er bit 

it , lat ezar ı ayırır. k b Ka.d k Ç;ı b" .~nbulun karşısında 
1 

• asa .a. ı öy bulunmaktadır. 
tdt,, 11>'uk bir şehird' ç· 

0
. Vaktıyle meşhur dördüncü umu • 

ilt.ı " k 
1 

ır. ınevız. • C . '"'r. l:: a ma büyük b' k 
1 

mı oncıle burada toplanmış. Bu· 
1dir h Vleri iyi yapıl ır :~ c gün sefil bir kasabacıktır. !stan • 

• 4\ mış ve gu • ~ttll'- Utnlar pek kalab 
1 

k buldan dört saat uzak olan Ada • 

Fransızların hayvanat kollek. 
siyonları içinde bilhassa bir çift 
büyük kurbağa şayanı tetkiktir. 
Dev cüsseli Güyan kurbağası tcs. 
miye olunan bu hayvanlar 'IJil. 
hassa ifraz ettikler~ zehir bakı • 
mından büyük bir hususiyet ar
".etmektedirler. 

Bu hayvanlara latince Bufo 
Maninus, yahut Bufo Agua deni! 

mektedir. 

Bu kurbağaların en büyük hu. 
susiyctlerinden bir: hayvan ..• 
fevkalade bir cüsseye malik ol . 
masıdır. Filhakika bu hayvanlar · 
bütün kurbağalardan büyüktür _ 
ler; biri 755 gram diğeri ise 780 
gram ağırlığlndadır. Boyları, ba. 
cakları kapalı olduğu zaman 16 
santim. bacakları açık olunca da 
38 santimdir. Derisi siyaha ba • 
kan gri rengindedir. Toprak ren
ginde bir çok lekeleri vardır. Tek 
mil vücudünde içinde zehir bulu. 
nan kabarcıklar vardır. Bu ka • 
barcıklar (bejler) viicude Mr in. 
tizam dahilinde dağılmışlardır. 

Sırtında ve karnında başka baş 
ka şekiller gösterir. Fakat bil • 
bassa kulak gerilerinde bulunan 
büyük zehir hazneleri bu kurba
ğaların başlıca hususiyetlerini 
teşkil etmektedir. Bu kabarcık • 
far birer yumurta şeklinde ve 
dört beş santimetre bUyüklüğün
dedir. Guddeler fevkalade şedit 
bir zehir çıkarırlar. Hayvan bu 
z.chiri 50, 60 santimetre mesafeye 
fırlatabilı:ıektedir. Fakat kurba. 
ğalar ancak hoşlarına gitmiyen 
bir şey olduğu zaman civarların. 
da kilere fen alık yapmak Uzere 
bu zehirlerini etrafa saçarlar, df
~er zamanlar kimseye fenalıkları 

dokunmaz. 

Kurbağaların ifraz ettikleri 
ı.ehir iki türlüdür. Sırtından çı. 
kan zehir kurbanını derhal öldü. 
rür. Bu zehir tatanos tesiri yap. 
maktadır. Diğer zehir hayvanın 
karnından çıkan zehirdir. Bu ze. 
hir ise derhal tesir etmemekte 
ve yavaş yavaş kalbi bozarak kur 
hanını evvela felce uğratmakta, 
sonra öldürmektedir. ~ otle a 1 t lr. l ·· 1 h d b" · · ~ t Galatad ar, guze avalar a ır gezıntı 

•ti>'il beş tarikata otururlar. Ga yeridir. Utif adalardıı. Bu ada • Agua kurbağalarının fosfor 
t 'L

1
•
1
.11 rahipler' ~ mensup Hı - larda iki kasabacık vardır, ahalisi 1t ıs ını neşrettikleri hakkında bir çok 

ıı eıerj n manastırian Rumdur. 

I

· .. Saillte _vardı.r. Cordeliersle . kimseler mütalea beyan etmişler-
·•t M Karadeniz boğaziçi harikulade se de bu husus tamamen yanlış. 

ıı.,.1.t· l.?icrre Jaerıe.' Jacobinlerin güzel bir mesire yeridir. Topha· • mı tes ı · s · tır. Bazı geceler Agua kurbağa la. 
'ıı ' Ob erın aınt neden kayığa binip ~ğaza çıkar· t~\ıia ve seriatinslerin Saint . rmın parlak görünmeleri yemiş 

Jcı '-· Ca"'"'us· 
1 

. ken ıol kolda, Avr~pa yakasın.da ld kl 1 1 d k 
h., ıtıliscı ı:- ın erın Saint · o u arı su ucan ar an '.;1 an ma 
~u .. .., erı vardır bahçeli, gayet gü.zel birçok evler 1 . d k 1 1 ·•,,an . yiin vücut erın e a mış o masm 
1 {I ın en " görünür. d ·ı . r 
1 b 

illatad d guzcl balık pa • B w • • .. •• h d an ı erı ge ır .. a ogazıçı, gozu ayran e en, 
'r ~ aırltçı d'"~r. Burası, iki ta . dünyanın en güzel bir yeridir. Sa· Agua kurbağaları yırtıcı de • 

tı ltalttır Ou kanları sıralanmış bil boyunca muhteıem binalar, ğildirler. Onların biltün yırtıcı • t ıc· · kad Holivutta Carrol çalgılı tokan. 
U~. 1 insan ar çok balık bu her re ... it meyva ag-açlarile bezen • Iıkları ancak karınlarını doyur • "Ilı h :ı s tası bir mukavelesine riayet et. 
\ ,, illet bal ayret eder. En mi .. bahreler vardır. Anadolu ya· mak içindir. Bunun haricinde "C ıkı s :ır mediği için Holivut musikişinas. 
ı:t .. \ızdur ar vardır, hem kasında "'üzel bir kule var (Çen - hatta Agua kurbağalarma kor • "llıl • • lar birliği tarafından boykot ce. 

tltr
1
• 

1

• ilt G"latad . geJko00yündeki Kulebahçeıi). Şim· kak demek caizdir. .. zasına çarpılmış. lokantada dan. 

lat~~etirler. B~ bırçok meyha diki padi§&h Dördüncü :Mehme • Agua kurbalan Fransız hayva. seden kızlar boyunlarına büyük 
·ıcr· Ulun b·· meyhaneler - din babası Sultan tbrahim, bütün nat bahçesinin en kıymetli hay. levhalar takarak sokaklarda do. 

tl. 1lli le Utün k k " '<l.t '?1.dile . opu ve ser· kardeılerini öldürten Dördüncü vanları arasındadır. Nadir tesa. !aşmışlar ve musikişinaslar bir. 
tı z~ nı.ı kopukrıne çekip top . Muradın zamanında bu kuleye gö düf olunan bu hayvanlar bilhas- Jiğinin bu kararını protesto et. 

l'tıan fe..,kaı~~=ar~oş o~duk· tllrülüp saklanmıı ve ölümden sa ifraz etmekte oldukları zehir Jllişlerdir. Resimde bu kızlarda 
3S curetkar ve (Devamı 11 incide) dolayısile şayanı tetkiktir. birisi görülüyor. 

~~ Oosen~s;--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
lierıt)erıe E ~ onra N k? Ziya fette Ayakkabı 

'<li; .. :1dehunundılb~n Hasta Ne var, e yo . Yemi•ler! ••• ı.-l;~"ada Yokt ır diğeri da. ~ Duymuşunuzdur: Geçen sene 

Banyo ve oeden hareketleri: mi, evelki sene mi ne, AYUstraL ~'4! ardan u ur. Fakat, eski 
t'a .. · .Qarnı ltı<ıll' •ıp bir oz, başına setmiştir. Fakat ıüphesiz, bugün 182 saat 30 dakika. yada bir adam bahse tutuşmuş: 

Bir Kadın Vaktını 
Nasıl Geçirir? 

lla~ macera gelmiş a. tedavisi artık mümkün değil ... 
~ oı e 

ı l>tıt• Ski M 
~ tlcı i u~ ııara ısır krafü;esi 
U ~~1!J. l"'ak~t orkestrasında 
~~ . huıun ' oldukça genç 

d. , adı" masına v 

~"'il §ilt ,,en göğs" ragmcn 
~l ?lı.al\ ayet Undcki bir san~ 

<l~ı;.,. llda.... edermiş T b'A 
"~ '""-nu ·•ıın h . :ı ıı, o 
~ '' tta anlıya astalığının ne 

~tıl'. ?'ıı:ıoı ge rnıyorlar ve za. 
ttı!~tt nç Yaşta ölüp gi-

~l> ~e .. ~ sen 
)'' ltıu~ada I\e geçiyor. Bu.. 
~i~ \Çt]I) de aa~k~t nıikros. 

l>l>l' Or. C· v oz un mum "e ıgerı · • S llt•ı.uı toru1.. erı muayene 
~ ~ !:algı UYor ki kraliçe 
~ bililtttı~ ~s g~~~nırn ciğerle _ 
,, doı~tır \7e nbazı madde. 

~ göğs" aıınoz bun
Unde sancı his 

İstatistikçilerin işi yok. uzun 
uzun hesap ediyorlar. Mese!A, bir 
kadın aenede kaç saatini tuvale. 

tine sarf eder'! 
Yaptıkları hesaba göre, gür.el· 

liğine düşkiln bir kadının tuvale
tine senede sarfettiği vakit şu. 

dur: 
Saç tuvaleti iÇin: 234 saat 15 

dakika. 
Göz ve kaılar için: 60 saat, 45 

dakika. 
Burun. afs w ditl•r için: 51 

saat, 40 dakika. 
Cilt için: 190 ıu.t. 
Boyun, enee ve eW•r için: 105 

saat 

Elbise: 481 saat. 
Yekfın 1305 saat 10 dakika e

diyor ki bu da 7 hafta 5 gün 5 sa. 
at 10 dakika demektir. 

"Haksız çıkarsam şapkamı ye. 
rim !,, demiş ve bahsi kaybedin. 
ce de hasır şapkasını yemeklerir 
ıçine doğrayıp yemiş ... 

Nezlenin Huyları Bu, yeni olan bir şey. Anla t 
tıklarına göre, buna benzer biı 

Doktorlar, her şeyin olduğu gi- hadise eskiden Rusya.da da ol . 

bi nezlenin de huyları olduğu. 
nu söylüyorlar. Fakat. nezlenin 
bu huylan hakikaten biraz tu. 

haf: 
Eğer bir §Chirde veya memle. 

kette nezle salgını senenin ilk iki 
ayı zarfında olursa ertesi sene. 
nin ilk günlerinde nezle salgını 
görillmiyecektir. Fakat, o ikinci 
senenin ilk iki ayı geçtikten son
ra nezlenin memleketi bastırması 

tehlikesi vardır 

muş. 

Maria Taglioni ismindeki ba. 
Jet artisti Rusya.dan ayrıldıktan 

sonra ona ait olan eşya artırma 
ile satılmış ve bu arada iskarpin_ 
!erini de artistin hayranlarından 
biri 200 rubleye almış. lşte, bu 
ayakkapları Maria'nın hayranla. 
rı gil%elce pişiriyorlar \'e onun 
hatırasını anmak için verdikleri 
bir ziyafette salata yapıp yiyor. 

lar! 

Gördiiğiin iiz adcım tam kırk kanarya ~hibidir. Şayanı dikkat o. 
la11 taraf kanaryaların ihtiyan pek iyi taıııması ııe yemlerini o. 

nun duda1clarmdtın birer birer almıılarıdır 

Heni<:: 18 .11a~mr1<t o1an bu kızı Filailcl/iyalı bekdrlar ittifakla 
ideal kız olarak 3eçmi.Jlerdir 
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' 
Maliye Vekilinin tekaüt ma· 
aş arı hakkında beyanafl 

Zeytin mahsullerinin C 
yetiştirilmesi kanunu iş Ankara, 23 (A.A.) - BUyUk 

Mlllet Meclisinin bugünkü top
lantısında Maliye Vek111 Fuad 
Ağralı, eski mUtekaltlerle yeni 
kanun mucibince maaş alan va
~ .ndaşlar arasındaki mUsavat
sızlık hakkında Halll Menteş 
(İzmir) tarafından verilmiş o
lan sual takrlrlne karşılık ola
rak şu beyanattn bulunmuştur: 

1930 senesinde merlyete gi
ren yeni tekaüt kanununun hük
müne tevfikan tahsis olunan te
kaüt maaşları ile eski tekaUt 
kanunu hUkUmlerine göre tah
sis edilmiş olan maaşların ara
sındaki bUyUk fark, yeni ka
nunun hini tanziminde dahi na
zarı dikkati celbetmlş ve ilk saf
hada bu kabfl maaşat eshabına 
yUzde 10, maHHlere de yUzde 25 
zam yapılmıştır. Bundan son
ra neşredilen diğer bir kanun i
le de askerl malO.llerin terrı 

zammına bir misli lldvc yapıl
mış ve bunun, nllelerine de inti
kal etmek üzere lehlerine ka
bulll derpiş edilmiştir. Daha 
şumunu bir şey yapmak imkfı
nı olup olmadığının tetkiki de 
vekdletçe takarrür etmişti. Bu
gUne kadar bu arzettlğlmlzden 
başka bir şey yapmak imkftnı 

elde edilemedi. Bu cihete ait 
rakamları arzedersem bunun 
mUmkUn olup olmadığını heye
ti muhtereme dahi takdir buyu. 
rur. BugUn tekaUt ve yetim 
maaşı olarak mnaş almakta o
lan vatandaşların ededl 68.694 
de baliğ olmaktadır. Şehri veri
len maaş miktarı da 1.372.104 
liradır. Bunun bütçedeki yekft
nu 16.5 mllyon liradır. 

Bundan mülkiyeye alt olan 
kısmı 23.618 vatandaş, aldıkla
rı ,para mlktan da 434.026 li
ra. 

Askeride 45.076 zat. Aldıkla
rı maaş yek\mu da 938.076 lira. 

Mülkiyede arzettiğlm 23.618 
vatandaştan 11.196 sı eski ka
nuna göre almaktadır. Dunun 
yekftnu da 139.782 liradır. 12 
bin 422 vatandaş da yeni kanu
na göre almaktadır. Bu da 294 
bin 2'4 U bulmaktadır. Askeri
yenin arzettfğlm gibi 3 5.2 3 3 zat 
eski kanuna göre, 9.843 zat dn 
yeni kanuna göre almaktadır. 

Bunların yektınu 938.076 lira 
tutuyor demiştim. Buı;Un 653 
bin 668 lira eski kanuna göre 
muhassas olanlara. verllmekte
dlr. 384.516 lira da yeni kanu-

na göre muhassas olanlara ve
rilmektedir. Bugünkü vaziyet 
budur. Yaptığımız tetkikat ne· 
tlceslnde eğer ki bu vatandaşla
ra yeni kanunn göre maaş ver
mek ltlzımgellrse mülkiyeye 
alt eytam mnaşı 1.051.828 lira, 

tokaüt maaşı da. l.617.68G lira 
ki yekQnu cem'an 2.569.404 li
ra bUtceye fl!vcsl Hl.zımgclfr. 

Eytamlann da yeni kanuna ir
caı halinde blltçeye 6.091.980 
lira, eski kanunla tekaüt edil
miş askeri telcaUtlerln yeni ka
nuna ircaı halinde 3.906.264 li
ra, maHHler lçln de 431.532 lira 
ki cem'an 10.429.776 liranın 1-
Hl.vesl lbımgellr. MUlkt ve as
kerinin ikisi birlikte 12.,999.180 
liraya baliğ olmaktadır. 

Eski kanuna göre tahsis edil
miş olan maaşat eshabından ve. 
fat ettikleri zaman eytamınn 

tahsis edilen maaşlar da yeni 
kanuna göre yapılmaktadır. Bi
naenaleyh bu eskilerini de yeni
lere irca edersek bu yolda ey
tama tahals edilmiş olan maaş
ların dahi mUstenldUnlleyhl o
lan maaşların da yeni kanuna 
gl)re tashihi icabeder. Bilmem 
arzedeblldlm mi? BugUn 30 

lira ıı:ıaaşı olan bir adam vefat 
edecek olursa bilfarz Uç yetim 
bırakırsa bugUnkU kanuna gö
re bir de kendisi llft.\•e edilir, dör 
cı.e taksim edlllr, kendi lı\ssesl 
olan 7,6 lira tenzil edlllr, ka· 

lan 22,6 llra eytamına tevzi e- sa bir şey değil, fakat şimdiden 
dlllr. Şimdi eski maaşları yeni söz vermiyorum ama rakam bU. 
kanuna göre tahvil edersek bu yük iki buçuk milyon kadar tah
cytam dahl diyecek ki bana min ediyorum. Tetkik ettirelim. 
tahsis edilmiş olan maaştan ben Seneden seneye bunlar azalmak. 
:ı::.ahrum kaldım, cUnkU sahibi tadır, belki rakam büyüktür. Bu. 
maaş sağ olsaydı 30 lirası mese- gün neye baliğ olmuştur tetkik 
lft. 60 liraya çıkacaktı, dörde ettirelim. Ve nit.ekim kendilerine 
bUlüneecktl, yetimlerin hissesi- takdim edilmek Uzere yaptığım 
ne 4 6 lira rHlşocekU, şimdi bu tetkik pusulası cebimde durmak. 
noktada da tadlln.t yapılırsa bir I tadır. Fakat onu kendilerine tak. 
milyon kUsür bin lira da bu iş dime vakit bulmadan sual takri
icln tahsis edilmek icabeder ve ri ile karşılaştım. Bunu kendile. 
bu suretle 14 milyon lirayı mov- rine söyledim. Pekala kürsüden 
cuda yani 16,5 milyon liraya 1- söylersiniz dediler. Vaziyet bu. 
ltlve etmek icabedeceğl netice- dur. 
sine ''ardık. BByle mühim bir Hakikaten bugün 935 tenberi 
rakam yekQnu önUmUzdekl se- muntazam olmak üzere, demin 
ne bUtçeslnln vaziyeti devletin okuduğum veçhile yani ne kada.. 
ihtiyaçları tesbit edllmekslzln, n tekaUt maaşıdır, ne kadan ye. 
tetkik edilmeksizin bUtçeyo bu tim maaşıdır, ne kadan malül 
kadar külfet tahmil eden bu maaşıdır. ne kadarı mülki ve as

Ankara, 23 (A.A.) - Büyük Millet 
Meclisi bugün Refet Canıtez'in baş
kanlığında toplanmış ve celsenin a. 
çılmasını müıeakıp Maliye \'ekili 
Fuad Ağr:ılı kürsüye gelerek eski mü
tekaitlerlc yeni knnun mucibince ma
aş nlnn vatandaşlar nrasmdaki mü
savatsızlık hakkıııda hüküınelin ııe 

düşünmekte ol<luğunn dair Halil Men
teş (İzmir' in sualine ce\·ap vermiş
tir. 

.Maliye Vekilinin tam metnini ny. 
rıca bildireceğimiz merkez teşkila

tı ve vazifeleri hakkındaki konunda 
def:işiklik ynpılmnsını gözeten ka
nun Jlıyihnsı müstacell)·et kararı ile 
müzakere ve ıasvip edilmiştir. 

Mahsuldar ve yabani zeytin nğaç
lıırının aşılanması ve zeytin nınhsul
lcrinin iyileştirilmesi hakkındaki ka
nunun müzakeresine geçilmesi üze
rine Ziraat \'ekilı 1laik Kıırı\oğlu 
kilrsüye gelerek konunun gözettiği 
maksadı iznh elmiştir. 

yekfın hakkında şimdiden blr kerldir. Bunlann hepsi munta - Ziraat Vekilinin izahatı 
vnadda bulunmaktan knçın- zam olarak yürütülmektedir. Ka. 
mnk zaruretini duymaktayım. yıtlanmız vardll'. Oradaki vazi. 
Bunu muhterem sual sahibinin yeti arzedersem görülür ki 935 
de takdir buyuracağından eml- te eski tekaüt kanununa göre ma. 
nim. Mahaza bunlar hakkında aş alan arkadaşların miktarı mül 
tmkfım tahfif ne bulunursa esir- kt 15.409, askeri 49.015 tir. 936 
gemcmeyl esas itibariyle dUşU- da bu yekUn mülkide 12.981 e, 
nUyoruz. Maruzatım bundan askeride 41 bine iniyor. 937 de 
lbnretUr. 12.981 rakamı 11.100 e askeride 
TAKRİR SAHİBİ NE DlYOR? 41 bin rakamı 35 bin iniyor. Se-

neden seneye azalış vardır ve ke. 

Anknrn, 23 (A.A.) - Büyük Millet 
l\leclisinin bugünkfi toplantısında 

mahsuldar \ e yabani zeytin nğaçla
rııım aşılanması ve islahı hakkında
ki kanunun müzal;eresi münnsebetly
le Zirnat \'ekili Faik Kurdoğlu şu 

beyanalla bulunmuşlur: 
Yüksek tasvibinize arzedilmiş bu

lunan ve kısocn zeylin kanunu dedi
ğimiz hu 16yih:ı, me\'zuu ve muhtevi. 
yalı itibariyle çok mühim esasları ih
tiva etmekledir. 

l'ildyet 
Antalya 
Muğla 

lçel 
İzmir 
Çanakkale 
Balıkesir 

Bursa 
Diğer vilayeller 

Yekt\n 

Yabani :eytin adedi f 
28.000.000 

6.500.000 
5.500.000 
5.000.000 
4.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
S.000.000 

54.000.000 

Du raknmlnr yanyan:ı getirilirse şu 
neticeye varılır: 

llugıin mevcut imkiının ancnk yar-1 
sından Ye cok noksan şekilde istifa
de ediyoruz. I..>iğer yarısı oşılanmn· 

mı,, yabani ve unutulmuş bir ser
Yet halinde çürü~ üp gitmekledir. 

Mevcut zeytin!iklerden islihsnliıtı· 

mız, vasatı bir rakam olarak: 

Tane halinde 230 bin ton; yağ ha
linde 24 bin ton; salamura halinde 
13 bin ton olarak ifade edilebilir. 
Istlhs:ılfılımızdan: 11 hin tonunu 
yemeklik olıırok tane halinde kull:ı-

nıyoruz. 

Ynğ lstihsalı\tımızın ise: 7 - 8 bin 
tonu yemeklik için, 11 bin tonu sıına· 
yide kullıınmaı.:tayız. Gerisini ihroç 
ediyoruz. 

Nerelere ne miktar ve ne halde ih
raç ediyoruz? 

Zeytinciliğimlzln birçok knrnkle
ristiklcrini ifade elliği için beş sene. 
senenin rakaml:ırını arzetmeye müsa
ade etmenizi rica ederim. 

ZEYT1~1>EN 
Miktar Kıumel 

Ton Lira 
1933 1.930 99,s&S 
1s3.ı 2.oıs 15s.s2ı 
193.> 1.05~ 1u.16S 
1930 !Hl J66.9i2 
1937 322 GS.971 

ZEYTINYAGI 
JJiktar Kıumel 
Ton Lita 1 

14.148 3.4S1·~,. 
7.742 J.928·~ 
6.668 ı.926· 7! 

182 sı1.o 
3.191 1.553.61' 

llu raknınlorın gösterdiği bnşllcl 
rnkteristikler şunlardır: sı: 

l - DIEıer memlcektlerdeki ~•ııJ 
le rağmen bizde zeytincilik JIIO 
beli ve büyük ihtizazlı bir "' 
gösteriyor. 

2 - Bu yüzden ihr:ıcntımıs r 
kıymetindeki p:ıyı yüzde 24 iiA l 
2 arasında de~işiyor. Elde t 
yasaU !iy:ıllar 24 kuruşla 48 J~ 
arasında ihtizaz ediliyor. BirillC 
ve zirtınt kongresi münasebetiY1' 
li hnşlı zirai mahsullerin diln>~ 
lihsnl ve ticaret ' 'aziyelini göSsl 
bir istilastik clülünün a. seri 
kımı 4 işarcUe ıe,·zi eımiştl~ 
etüdün 107 nci snyfnsındakl 
ları tetkik edersek Türkiyeııln 
başlı nıemlelceller nrnsındıı ıt 

•t"b• yağı lı.ıkımınd::ııı istihsal ı ı ...ı 
uçüncü, ihrncnt iliboriyle dor" 
derecede geldiğini görürüz. 

Maliye Vekilinden sonra kür. zalik yeni tekaüt kanununa gö. Esaslar: 
. ahib' 1 tak Mevcut zeytinlllUmlzln ıslahı. F K f ı d J111 

süyegelentakrirs ısua - rema .. aala.nlardacogwalmakta. ransanın a a onyaya yar 1 d 'zah ~ Yabani ze)'lin ağaçlarının .kıymct-
ririni verişindeki maksa .1 1

. dır. 935 te mülkiyeden 9.572, aS- lendirilmesi ve kıymetlendircceklere sJf' 
eylemiş ve sunlan söylemıştır: keride 7.SOO, 936 da mülkide 10 maledilmesi. Bilbao, 23 (A.A.) - Fransa. mevziler zaptemişlerdir. ~ 

Bu mevzu etrafında gerek ta~-, bin 900 yüz, askeride S.900. Bu. Ziraat vekalelinlze bu hususlarda nm Katalonyaya silahça yardım nalist tayyareler Valansiyllı 
riri gerek §ifahi bir çok acı mU. gUn halen mUlki 12_422 ye aske- hususi b:ııı sahihiyetler itası, cüm-1 ettiği haberi burada büyük bir dia, Denia ve Barselon Jitıl bf: 
racaatlarla karşıl.aşıyord~. Bun riden maaş alanlar 9.800 e baligw lelerinin içinde toplıınabillr. heyecan uyandırmıştır. Alaka • nnda askeri hedefleri bOJ1l 

Üt üteellim 1 Bunlara ait ııınrldelcrin müzııkere- d h f'ld b d h:; t tm 1 d lardan m eessır ve m. . 
1 
olmuatur. Yanı' bu suretle esas . h 1 .. km.. ar ma a ı e u ynr ımm .._ u uş ar ır. ~ M :t sı sırasmdo, mevzuun, er ıu un . .. . .. . 

olarak alelfevr bir ta1:rlrı ec., itibarile böylece eski kanundaki. ehemmiyeti ve portesi nedir? Bu· dıseler uzermde mucssır olamıya lTALYAN FIRKASININ )l 
Us kürsüsb\ınil' :ksevk~ftm~ş olsaafy ii ler azalmakta, yeni kanundaki. na ait cs:ısl:ırn toplu bir halde bir cağı veFfakat nasyobnaldi~ lsjıan- HlŞ TAARRUZU 
dnn asıl yu vazı eyı, men le rçoğalmaktadır. Fakat yeni kere daha güzden geçirmekle fııyda yanın ransanın u uşmnncn ~· 
umum.iyeyi unutmuş olurdum. bir imkan bulunursa bunu sevki. miilnlınza lıuyurncağınız Ye veklilcti hareketini asrn unutmıyacağı kay Barselon, 23 (A.A.} -: rot 
Çünkü bütçe cihetinden kabili ic. tabı'ı's"ıne bırakmn ......... ır tahfı'f ,.,ı. dinlemek isliyeceğiniz knnaatidir ki, dolunmaktadır. . ajansının muhabiri bildirı~ . 

~3u...u.n. cı.- beni huzurunuza sevkelmiş bulunu- F k'stl • t a.reıerı 
..., olmıyan bir lat.e, binlerce v __ a - mek esas programT""'ızda teem - . ı Bilbao, 23 (A.A.) - Barselo. ran. ı erın ayy ,,J .... :t uı• yor. Dunu kısncn ıınuhallıırıyle ıırze - l f,.P 
tandaşa. ait olan bir işte böyl~ mUl edilmi.§tir. Fakat mlktar a- nıcıTlt: mUsaadcnlzl rlcn ederim. nadan bildirildiğine göre Kata - sonkununda saat 23te 1 . 1 
bir teklifte bulunmam bi.r. nevı za.mi olduğuna göre bugün için Hepimizin ınallımudur ki, tarihin Jonya hükumeti Barselonanm sa... fa olarak Barı:elonu. yenıdeJlllf' 
demogaji olurdu. Onun ıçın bu bir şey yapılamaz. İnşallah im. kaydetıiği en eski nğac olan Ye itle- bil mahallelerinin yirmi dört sa. bardinfım~l~ketmhışl:rdı~:dB<>a!:. ; 
teessür ve teellüm altında __ ben ev_. kan bulunursa elbette temin yo. rinde 700 seneye kadnr yaşıyanlar at içinde sivil halktan tahliyesini rın ı n ı, .ad'\:da tml. u ··rnııtJ 

• U dıı bulunduğu gene bu kilaplar<la zik- ta ı e gu vela bütçe encümenı reısıne m - 1 'd'l' cmretmiı:ıir rya armm şı ı . una gı ı ır. redilmekte olan zeytin ağacının ''a- ~ • "d' 
racaat ettım. \Te dedim kı: Bu 1 1 .1. . V . -4-- 23 (AA.) B ne karışmakta ı ı. ~ • B · h ti •·t ki t:ını, Akclen z s:ı ıı ının muayyen ""'tn~ı.un, . - ar. . klif ıl 1 u u.a a mu ea p ruzname. """ ~ • 1 d Jra 
hususta bır te Y~P mış m. - ı ye geçilmiştir. mcmlekelleriılir. 19 uncu asır son- selonadaki Amerika maslahatgti- Sükunet an arın a, a .~ 
dır, ve ne miktar butçeye tesır ıarında cenubt Afriknya, Kal~forni~·n. 1 zarı aKtalonyada bulunan Ameri çan tayyarelerin motor 
yapıyor? Biltçe encUmeni reis. i _ izli raplar yavaş yavaş ya, Avuslrnlyayo da nakledılınlştır. 1 k l l k"· t k d duyulmaktadır • 

Ve fakat Akdeniz memlekellerinin a ı ara mez ur mm n ayı er - . .. yf 
miz bana menfi_ cevap_ verdiler izale edimelidir lahit imtiyazını haleldar edecek YÜs- 1 hal tahliye etmelerini tavsiye ey. ~8:11kı~~:.r dun Katal~~ 
ve bu hususta bır tctkık yapma- alla tevsi ve teksir edilıneıni"lir. ı Jemia, aksi takdirde Amerika hU. hesının butun mmtaka)a • 

M 1. u kT Ankara, 23 (Hususi) - Halil " :t k c •l! 
dık dediler. Sonra a ıye ve ı ı ~Iemlekeı imiz, kil.metinin hiç bir mesuliyet ka... ilerlemeğe devam edere f. ~. 
arkada.şnnı buldum. Bu mesele Menteş Maliye Vekilinden sonra Deliceler de dahil edilirse, zeytin bul etmiyeceğini bildirmiştir. riyet hatlarıru üç noktad&?r. ~ 
üzerinde bir tetkik yapılmış mı. şöyle dedi: ağacı ilibariyle zeytin yetiştirmek ta- mağa teşebbüs etmişlerd1 'h 
dır dedim. Şimdi Fuat Beycfen. "Cumhurreisi geniş bir teskin bil imtiyazına. malik memleketlerin Katalonya cephesi. 23 (A.A.) noktalara su suretle ta~ tı~ıı 
d'ını'n uzun tctkı'kler neticesinde t d"l s·ya.setile harek t " . en başında gelır. - Havas: . · t ve aa u 1 e e ger Zeytin tanesi ,.e zeylin yağı istih- Cephenin her tarafından bu. mışlerdır: ıJj 0 

elde edip söylediği rakamlara. gö. miş bulunuyorlar. Bn güzel siya.. s:ıliıtı itibariyle dördüncü derecede gün muharebe bütün şiddetile de. 1 - İgunlda'nm cenu~uıı ıııJI' 
re, ya aramızda bir suit.efehhilm , setin emniyet ve ~ifa verici ni • gelir. Fakat arsuuıu~al plynsn iliba- t . t' Fakat nasyonalist. pellades'ten başlıyan hUCll 
vardır veyahut bir anlaş:nazlık meUednin yine binlerce muzta • riyle bu piyasalarda rol ,.e devnınlı vam e mış ır ~ . . .. la 
mevcutur. Bana o vakit sordu - 1 rip yuvaya bir an evvel ulaşması. mevkii olan memleketlere ait ticart 1 ler kayda deger hır terakkı gos- · p&J>' 
gu
w m zaman 2,5 milyon liradan nı teshil etmek istedim. Maliye edebiyatı n neşriyııtı nrnsnnız. Tür-

1 
termemişlerdir. Cumhuriyetçile - 2 - Villa Franca del bil'J 

kiyenin bu fani vaziyetine rağmen rin müdafaa hatlarında gedik a. ten Martorell'e yapılan 
bahsetmişler ve 500.000, bir mil- 1 Vekili arkadaşım ilerisi için kat'i sadece n~ıl zcylinci memle'lrnllere ı çılamamıştır. larla, .11 

yon lira olursa başını üz.erine, bir söz vermemekle beraber büt. zeylin ,.e hanı yo~ halinde Iıılldal 3 _ Villameva Geltru'dY 
yaparım d~lerdi. ı çe imkCınları mU7ait olduğu dere- madde yetiştiren memleketler arasın. BARSELONANIN BOM. 

Bu cevabı aldıktan sonra bilt. cede bu muztarıp vatandaşların da kaylıolduğunu görürüz. BARDIMANI pılan hUcumlarla. pı 
çe cephesinden iktihamı gu"ç ol. ıztıraplarmı tahfif edeceklerini Bug:in oğac başına: 9,2 kilo tone Barselona, 23 {A.A.) - Saat Capclades mıntnkasınd~ 4' 

d 1 b b k" .. d alıyoruz, lıu pek nzılır. Bu ıııikturı . lü Frankist kıtaları önlerıiJll.~ 
mıyan bir iı;ı olduğu zehabına va. söyle i er çe unu u ursu en ıslahat, kontrol ,.e müraknbe tesis 15 te altı Franko tayyaresı şeh - d " 
rarak hükumetin müsekkin sesi. söylemiş olmakla da benim için ederek artırabiliriz. I rin liman mıntakasını bombar • kadar tank olduğu hal eı i~ 

ld rck Hostnlets kasabasın r 
nin bir an evvel bu muztarip o- bir haz o u. Busı.in ağııç başına 0,900 kilo zey. dıman etmiştir. Bir saat sonra · ·et~ 
lan binlerce yuvaya ulaşması ı. I Binlerce muztarip yuva içinde tiıı )agı diişiiyor ki, nek azıtır. Bal- dört tayyare ayni mıntaknyı tek. mişlerdir. Cumhurı) d,P 
çin §U sual takririmi sunmuştum. binlerce, yilz bin.erce çocuk var. kın eline, keyif ''e arzusuna, bu işi rar hücumla bombalamıştır. tank dafii topları durıns.d• 

l 
d B k • .. ts zl ktan bırakacak olursak, durduğumuz ycr-

1 
B t 

16 30 d .. aliyettc bulunmuşlarsa. 
kinci sebep te Reisicumhur ır. u anunı mµsava ı ı de sa)makıun haşkıı bir şey yapma- u aarruz saat . n uç cede ateşlerini kesıncğe .... 6' 

hazretlerinin geniş bir teskin ve çekilen ıztırabın onların fizik ve mış oluruz. 1 tayyare tarafından tekrarlanmıs ··ntı•· 
taadiil siyasetiyle harekete geç. moral ruhları üzerinde yapacağı ı - Cç iıiiyiık zeylin nııııtakosın- tır. Bu üç taarruz neticesinde 25 olmuşlar ve tankların ~ çe~ 

·b nız knlnn askerler gerı 
miş bulunuyorlar. Bu gu"zel siva. tesiri zannederim ki nazarı itı a- dııki mnhsulclıır 'e delil'e hnlin<leki kişi ölmüş ve yüz kişi de yara _ d r ~ 

~ u 11 ı ı d so ı zaruretinde kalmı~lar 1 • setin emniyet ve şifa verici ni _ ra almak lazımdır. memleketin ze) n °00ç arının ne e 1 m 1 ) on- lanmıştır. d ~ ~ıl 
. . ..klı t' · ı dur. Bunun: Villafranca del pa.ns. e i'-• 

metlerının yine binlerce muzta - su n ve a ısı namına. •1 1 11 1
• T> 

1
• Lerida, 23 (A.A.) - Havas a. ,._,.,,_ ...ı. . I . " u ısu <ar zcy 111 e ıce takasında altı saat su~. ..rt P' 

rıp yuvaya bir an evvel ulaşma. Bunun birdenbıre yapılacak adrdi adtcli jansı muhabirinden: e 11~ _;1 

d - 1 1 li muharebeler olmuş ' ,,tt-
sını teshil etmek istedim. Maliye bir tedbir olına ıgı an aşı ıyor. 20.ouo.uoo 54 .oou.ooo Franko kıtaları, dün akşam sa. det zarfında bir tepe s.ıtı " 
Vekili arkadaşım ilerisi için kat'i Fakat nasıl ki malulin hakkında IŞ(Jul euleılil;lcri salıa bil mıntakasındaki cephelerini #, 
söz vermemekle beraber bütçe im geçen sene eski ve yeni maluller llektur lltktar . Barselona 19 kiolmctre mesafe. denele geçmiştir · ııet 1. 
kinları müsait olduğu derecede bir dereceye kadar birleştirilmek 19~·000. . . 13~ı1ı dcğıl Yt kadar ynklnşbrmışlardır. Neticede cumhuriye~ .'J 
bu muztarip vatandaşların ıztı. üzere bir tedbir almışızdır. Bun. . 2 .- Zeytıncılıkte ıleri sıden yerle- , .. ra Montoan istihkrun1 atı' P 

1 
. . . b .1 lO. rımız: 1 Barselon, 23 ,A.A.) - Duşman lerek mukavemete de'' 1 rap arını da tahfıf cdeceklerını !ar hakkında ana verı en ma · 1 ocaeli Bıwa nnı kesir C:ınak t 1 . ..-1 d 1 il k /, l .. . .. b 1 b' ' , ~.. ı · • ~· - ayyarc erı, og e en evve ç e. 1 d' .• t aı 

soyledıler ve bunu bu kürsüden mata nazaran un arın ır ço - kule, lzıcıir, M:ıııi sn, Aydııı, ?ıhığl:ı ve B 1 b b d t er ır. ty f ı 
.. l tt' . l k t be . . . w d k' 'l da re arse onu om ar ıman e - v· ıı G ltru :nıJ1l .J tı.ı soy e ırmış oma a nım ıçm gun a es ı ve yenı er araeın Gazianlep vit:ı)ellcrinıle mahsuldar . 1 rd' ı ameva e. , :ıı•' "'e 

vicdani bir haz oldu. 1 taadill hasıl olmuştur. Fakat tam ~~~·lin ı:o:ıur. l\fe,.cuı ~snclnrdan mış e ır. • 
1 

da Frankistler Sıtges e ufl~ 1•, 

Maliye Vekili Fuat Ağrah tek. olmasa dahi onların da aldıkları 362.0UO _ı ı:;,·~afın ~ıı~ıdedır. . 1 SALAMANKANIN TEBLlGl kulmağa muvaffak oltıl ~ ~ "~ 
•• • • • • •. • 11 J - \abanı zrytınlıkleri kesıf olun b d ta d-~:ı jcı.let -Mil ~t>. 

rar soz alarak demıştır kı: ~mla nısbeten mureffeh bır ha.. yerlerimiz: Salamanka, 23 (A.A.) - Umu ura an r C\.1.1 m ıo- aotr~ ....,, 
Orta yerde ufacık bir noktayı le geçmiş olmasıdır. Meseleyi bu 1 Muğla, Anl:ılya, lçel "Birinci dere- m.t karargahın tebliğinde, Ka • huriyetçiler ak.sama. riel' 

tasrih etmek isterim. Halil Men. cephelerden Meclisin ve hükfımc. 1 
cedc". talonya cephesinde nasyonalist- Ordal'in sol sahiline ye 

teş arkadnşımız şurada, koridor. tin nazarı dikkatine arzediyor -1 Bur&a, Ilıılıkr.sir, Çnnakl:ale, İzmir lerin şimal, merkez ve cenup böl- lerdir. . ~-' 
da dediler ki, Maliye Vekili şöy. dum. Bu yardımı milmkiln oldu. 'c Aydın 'ıl~l elleri "İkinci dere- gelerinde yeni bir takım köy ve Littorio ismindeki d~ 
le bir dert vardır, acaba buna ğu ve bu ıztırapları tadil edici 

1 
re<1~c".k 1 

tı k k 
1 

.
1
. mev~ileri işgal ettikleri bildiril. kası, Garrnf dağında ' ~·d 

. 
1 

k ıu ·onun a n~ı vr a · ım mu a ıı ı , . uı.arfV'; 
bır çare btılma~a imkan yok mn? derecedeı. b:ıı:ı ıyara yavaş ya - lcliki ml•vzııııl.n hi.; 011111 )nlınni n!tn~·· me ·tedır. himayesile iiç kere .. ütl 
Benim de söylediıYim bunun mik. va-; izaleye varılmasını rica ede. larııı te,zilcri şu şekilde lcsbit edil- Estramadure cephesinde. nas - miştir. Taarruzlar g~ııt· 
tarı 100 bin, 500 bin, bir milyon. rim. l ıuialir: ı ycnalistler ilerlemişler ve bazı detli taarruzları oJ.nl 
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Sağlık bilgileri: 
............................. 

~ahkemelerde 1 

Limandaki infilak 
• 
lşte bir kasıt eseri olup 

ediliyor 

Gribin dost ve düşmanları 
olmadığı tahkik Gilniln ve mevsimin en sari hastalığına bugiln de devam 

ediyoruz. 
Cecenıe 

Uıı.de d rde, Sirkeci rıhtımı 
llerıııd Uran ecnebi balıkçı ge
ııı111c •• ~n Yunan bandıralı 29 
ııı.ı ,... eıı Yorgi" ye alt bir 

cak gezen sabıkalı Ziyanın dün 
UçUncü asliye ceza mahkeme
sinde muhakemesine başlan-

Grip, karşısında itinalı bir bakım ve tedavi ile bilnye mu-
kavemeti gibi kuvvetli düşmanları görürse kaçıp gider, çarpış. 
tığı uzviyetin hiç bir noktasında dikiş tutturamaz ve hasta da 
iyi olur. Fakat bünyenin mukavemetsizliği, bakımsızlık, teda.. 
visizlik, ihmal görünce sırnaşır, akciğer, karaciğer, böbrek, ibar. 
sak, mide kulak gibi uzviyetin herhangi bir noktasında tutun. 
mağa çalışır. Nereyi zayıf bulursa orada tutunur. ikinci ve ye. 
ni bir hastalığın mikroplarile birleşir; çalışmağa başlar, böy. 
lece gribe başka bir hastalık karışır ve uzviye,tte de kuvvetli bir 
mücadele başgösterir, hararet dü§eceği yerde gittikçe yüksel. 
meğe başlar; hasta gün geçtikçe mukavemetini kaybeder: ha
raret derecesi akşamlan 39,5 - 40 a kadar ~ıkar. 

'""'altı 
ymtl ktıbuı nelerinde birdenbire 

ra tı~81 an Şiddetli bir inflıtık 
431.5'~ ıe, ll:ıa~de ı>arçalanarak bat-
:;::~ taYtalntst Yanı ölmüş, blr-
317.~~ \>aıc da Yaralanmıştı. 
53"'" anın 

5 · laııın adliyece tahkikatına 
nşJıc' 1 tııı:ı 11~~tır. T.ahkfkatla mUd-
ki ~·~ t ll:ıeş ınuavınlerlnden Tur
ınao• tın guı olmaktadır. 
"' ı ıı bata 

l?a tll n geznı ile beraber 
• Jııdf ~Ulen makinistin ce

le cııt r len bir dalgıç vasrta-
e ttııt arı) tn. ı t e "'tıa tö ş ır. Dalgıcın an-

'~ Jf ı •ltınd re ceset geminin en-
irııı' c a sık etirl• 'lanrn, ışmış, yaralı ve 
diin>1 ttayd ş bir halde bulun
• gı>st l'ılaıı. '· Nihayet gUçlUkle çı-
serl~ ınceset Tıbbı Adli'ye kal-
iştl~ 'l'a ır. , 
ı ı b1tı.1catı 

t111lı'11l:ıt a nıeşgul olan mUd-
11ldan n. Turgut, birisi :ta
de etı Yaı:ıılan bir ihbar Uze
lbreetıınııyeue durarak bir 
dotr~~şkil etmiştir. !hbar 

~te an doğruya ölen ma· 

:e tııa~~~lenıektedir. Buna 
Cağt ı ıst nıotörleri cahş-
1 b aman ı llltın çlnde hava taz-

tde, o){ an bir tUp koyacağı 
e)e le Sljen1e dolu tUbü ma-

il o:vn:ı u . 
"'ııJı:u ş, infilak bu yUz-

• tellı:ııt a. telnıtştır. Ehllhl b
: bıtıre~ta başlamıştır. Bu
l:ıllr, ek raporunu vercı· 

iter 

1'lır "taraftan Çerrahpaşa 
' Qetııı t t 11.: dUıı. ay alarmdan Nl-
1'J' ~u adliye doktoru tara-

•ıı ~Olanıar'0ne edilmiştir. 
b dıl', .\. n Yaraları çok tehJl
ll alleeıı:ı.Yrıca Balık! ( Ruın has 

~ol'J : Yatırılan Eonll ile 
d l'ortl astahancsine yatırı
all lllu "e Tabibi Adıt tara

~~lll a:vene edilmişlerdir. 
tt arın 

I' ıııtllaı Yaraları hafit ve 
lollY' > • .\>aıttrı ihtimali kuvvetli 
yal ~ ile Nıa tea~wi gören Zeke~ 
le c f, t tilere.1c Şan da dUn adliyeye 
~, ~ llluaycne edilmiı:;ler-
ervı• (ahit • • 

mıştır. 

Ziya suçları reddederek, bu 
otellerde namuslu namuslu ya
tıp gittiğini söylemiş, dinleni
len otelciler Jse, JyJce teşhis et
tiklerini söylemişlerdir. 

Muhakeme karar için başka 
bir gUne bırakılmıştır. 

Bir Tevkif 
Tevfik adında birisi Tahtaka. 

lede Argelosun çikolata fabri
kasından, muhtelit zamanlarda 
eşyalar çalmış, son defa iki ku
tu kurşun yaldızı ile kA.ğıt dan
telasını aşırmıştır. 

TeYfik birinci sulh ceza mah
kemesinde tevki! olunmuştur • 

Sarhoşluktan Ceza 
Yusuf adında birisi dUn ak

şam iki arkadaşiyle sarhoş bir 
halde Aksaraydaki evine gelmiş 
kapıyı ı:almıştır. Karısı kapıyı 

açınca kocasını iki sarhoşla be
raber kendini bilmez bir halde 
bulunca içeriye almış, arkadaş
larını da koymuştur. 

Karısının bu hareketine kı· 

zan Yusuf bağırıp çağırmağa 

başlamış, bekçiler gelerek her 
Uç sarhoşu yakalamışlardır. 

Asllye uı:uncU ceza mahke -
mesl Yusuf ve arkadaşlarınm 

sarhoşluktan 3 er lira para ce· 
zası Bdenmesine karar vermiş
tir. 

Otomobil Arkasındaki 
Lastik 

Ramazan adında birisi dün 
sabah Sirkeciden geçerken bir 
çöp arabasının !cinde bir otomo. 
bil lAstlğl görm Uş, çöpçü arka-
smı dönünce gizlice almıştır. 

Ramazan tam köşeyi dBner
ken, otomobilci Ziya tarafından 
çevrilmiş: 

- Bu ıa.sttk benimdir, yUrU 
karnkola! diyerek karakola gB
tUrmUştur. Oradan birinci sulh 
ceza mahkemesine verilen Ziya, 
çaldığı hakkında tam kanaat 
hasıl olmadığından serbest bı-

~ ~tıı 1kat az 
t 

ereı- arnı Yarma kadar raöılmıştır. 
l\•"ak 

• 
01uıı oını anın sebebi ve Yersiz Yurtsuz Bir 

adığı anlaşılacak- Çocuk 
l'talJ\1 Öl 13 yaşında Ahmet adında bir 
d\ Ş . dürnıe Dava- çocuk, dUn sabah Sultanahmet
tatıh ahıtier Dinlendi te Sırrıya ait bisikleti calmış, 
lld 811 lh ce lastiklerini ve kornasını çarşıda 

t e kar
18 

za mahkemesi 
tı~ilrunce ~nı fi.şıkı ile bera
"ha4 "e ' iddetıenip bıçağa 

e 1 rastg 1 ' 
ıl' le 6I e o vurduğu 9 
il b Cezacıa~~rcn sucu Halilln 
a a1t11rn llluhakemeslne 
11~\l l{ IŞtır. 

l't''ı:ı aııı evv lk 
'~b 1n ş0 rö e 1 celselerde 
ı1 l!lte buı r Mustafa ile mU-
'ttı~llhttıerı unduğunu gören 
llııİ ~Ukru Oldu~unu sByle
liıı 0laıı b' Ahnıet ve Pethi 

çl ~,ıı:ıı~ler u Şahitler dun din-
ll:ııı • sucu H 

ıt· ·' ~a ııtara nın karısını 
de! ~J llat :eceıerıl>aşada Ceyizli nr-•l'-1 ""\l Şof .. 
il '; rdqı_ 4aacb ur Lf\ tfl ile 
...ı. ~ ~ıe ette b l IJYI n~ı:ı r1ı 1 Sö • u un urken 

satarken yakalanmıştır. 
Ahmet adliyeye verllmlş, mUd 

dciumumilikte şöyle demiştir: 

tı 1' •lıı.cıll:ıuhaıte.} lernişlerdir. Ne-
( lbll<l.ıı:ın Zina, ~e l<'ntth mnhke- landım." 

uet 'J ~. 11l:ıesı ! , ayası CYrakrnııı l3ilı\hare 5 inci sulh ceza OlRh 

-" Tekirdağlıyım. Anam, ba
bam geçenlerde tHdUler, kim
sem yoktur. lstanbula geldim. 
Yatacak yer bulamadım. Çeşme 
ralaklarında, köprü altında bir 
kaç gece yattım. Arada sırada 
öteberi taşıyarak karnımı doyu
ruyordum. Fakat Uç gUndllr hiç 
lrnzannmadığım için ac kaldım. 
Açlık; dUn sabah talıammlll e
demlyeceğim bir hal alınca göz· 
!erim karardı; bisiklete atlayıp 
kaçtım. LA.stlklerl 160 kuruşa 
satıp parayı c~lme alırken yaka-

r. t:ın t lik fıt!' ;,/ a ed!hniş- kemesi ne verllen Ahmet çocuk 

lt ~itık0 Ç teYklf olunmuştur. 
. i aı ~a4 a.la.rken Bir Ecrar Kaçakçısı t~I '1-'ıtı <::akır ı 

1'•0:, 4<lel\ drıcıı ha 8tn.lndekı salıı- Yakalandı 
fl'A ''· cı.13 t:lnı.co t:a.~an1ının kubbe- GUuırilk muhafaza teşkilatı 
~ '~ ~ll:ıeııı tdliıtcu arken Yakalan- memurları Salih adında sabıka-

~..... lide asliye kala 
r:.ı "" ecı11 35 CU ceza nıalı- Iı bir esrar kaçakçısını ya -

erli llllınır. n hapse ınah- mışlardır. . '· ai.. l\lemnrlar yaptıkları takıp-
şd',P \'~Yl'hke Sa.hıka.Iı lerden birinde Salibi Faik adın-

% ı:ıı ~) flle Ed·ı· da birine bir kllo esrar satar-
'~ teıır 'ılın, Ale 

1 •Yor ken klstırmışlar cUrmU meşhut 
tıı. Ot(lıı tndnr . ' 

llar ~rden 'C'sail' halintle ele geçirmişlerdir. Po-
a. talaraıc 1 

4oo liraya llsin do yardımlyle Salibin e
ki sene ka. vina•wv.ştırma. yapılmış, Uç ki-

Hastada sayıklamalar ve nefes darlığı görülür. Gribe yar_ 
dımcı ve arkadaş olarak işe karışan bu yeni hastalık uvziyeti 
sar:ımış, yeni ve kuvvetli bir mücadeleye girişme.sini intaç et_ 
miştir. Uzviyeti böyle yeni bir mücadeleye tahrik eden ve grL 
bin en ileri gelen dostlarından olan hastalıklar arasında (bron... 
şit, zatürrie, zatülcenp) e daha ziyade tesadüf edilebilir. Hele 
bronşit hemen ekseri grip vakalarmın baııılangıcında kendini 

Karadenizde 
fırtına 

(Hakiki bir' hikaye) 
Geceyansından sonra, saat dört 

vardiya kampanası çalmıştı. Bir 
gürültü oldu, gözümü açtım bir 
baktım, gemi sallanıyor. Komüdi
nin üstünden sürahi düşmüş 
kapağı bir tarafa fırlamış bir aşa· 
ğı bir yukarı yuvarlanıyor. 

Bunlar, her zaman alıştığımız 
hadiseler ... Bazan ranzadan benim 
de düştüğüm olur. Fakat ikinci 
bir gürültü oldu; sanki başımın 

üstünde bir bcmba patladı. Sanki 
biribirinin arkasından yüzlerle yıl 
dırım iniyordu. Kulak verdim, 
Trabzondan alınan yağ tenekeleri. 
Koca yığın yerinden oynamış; bi
ribirinin üstünden 'kayarak karşı_ 
)ara fırlıyor, variller devrilmiş, 
ardı ardına yerlerde yuvarlanıyor. 

Gemicilerin koşuşmaları.. Acı 

acı düdük sesleri... Anlaşılıyor ki 
bir fevkaladelik var. 

Hemen boyun atkımı sardım, 
paltomu aldım, yukarıya fırladım. 
Kamaralarından kendilerini dışa
rıya atan birkaç yolcu, korkudan 
gözleri büyümüş, kamar.ctun ver
diği izahatı dinliyorlar. 

_ Aman beyim .. diyor, bu da 
deniz mi? .. Fırtına .dediğin yunus 
lar şu salonun içinde hamsileri 
ko~alamalı ki eh deniz var diye-

yim ... 
_Ne diyorsun; deniz buralara 

kadar çıkar mı? 
_Çıkar mı da ne demek? .. Ben 

bacanın içinden, oluk gibi suların 
ocaklara hücum ettiğini bilirim ... 

Beni görür görmez Uikırdıyı çe

vir.di: 
_ lşte doktor bey de bilir ya ... 

dedi. Bir gece Ereğliye demirle -
miştik. Tamam otuz gemi vardı. 
Değil mi doktor bey? .. Neydi o ge 
ceki deniz! ..• 

Onu bıraktılar; bana döndüler. 
_ Ne .dediniz? .. Bu deniz faz_ 

l~laşır mı acaba? .. 
_ Ne diyeyim? .. Bilmem ki... 

İnşallah fazlalaşmaz ... 
Bir büyük dalga geldi; salonun 

camlarının üstünden bir sağna'k 
boşanmağa başladı. Dışarsı gö. -
rünmüyordu. Herkes heyecan ı-

çinde: 
_ Bakınız .. dediler. Galiba ka 

marotun hakkı var. Deniz burala -
ra kadar çıkmağa başladı. 

_ Evet ... Şimdi neredeyse ham 
silerle yunuslar da söküneder. Gc-

Io esrar daha meydana çıkarıl

mıştır. 

Salibin suç ortağı olan bir 
metresi <le yardır. 1 kisi ile h.era
ber Faik da adliyeye teslim edil

mişlerdir. 

minin içinde bir nevi akovaryom . 
Fena mı? 

- Alay ediyomunuz, do1ct.:ır 

bey ... 
Pijamasının üstüne mantosunu 

geçirerek kamarasından fırlayan 

bir hanım: 
- Aman dcktor bey .. Ne olu • 

yoruz? .. Batmıyoruz ya inşallah .. 
- Ağzını hayıra aç .. Niçin ba

tacakmışız? .• 
- Baksanıza dehize ... 
Bir dalga .. Bir dalga daha .. A

şağı.da yine gürültüler.. Kadın 
çığlıkları .. Ezan sesleri ... 

_ Ah Necdetçiğim seni bir da 
ha göremiyccek miyim? ... 

_ Allahım sen çocuklarıma acı. 
- Bana bir şey olursa Saliha 

ne yapar? .. 
dürür ! ... 

Mutlaka kendini öl • 

Yolcular, geceliklerile kamara-
larından fırlıyorlar, etrafımı alı. 
yorlar. Hangi birine ne denir de 
haber anlatılır. 

- Rüzgar ne zaman durur? .. 
- Deniz ne zaman yatışır? 
- Geminin dibi sağlam mı? .. 
_ Makinesi kuvvetli mi? .. 
- Kaptanı tecrübeli mi? .. 
Biribirinin arkamdan m5.nanız 

çocukça sualler... Fakat belli ki 
gemi, büyük denizlerle boğuşu • 
yor; baştan hücum eden dalgalar, 
yükseklerde parçalanıyor ... 

Bir tarihte Gask.cnya körfezi -
nin meşhur fırtınalarından birini 
hatırlarım. Fakat o bir fırtına de 
;;il bir afetti. Dalgalar, bir dağ 
b ' 
parçası gibi üzerimize devriliyor -
du, On bin tonluk bir İngiliz şile
bi... O yüksekliğe nasıl çıkıyor? ... 
fki dalga arasında açılan uçuruma 
nasıl .düşüyor? .. Gözümün önü:1e 
geldikçe hala tüylerim ürperir ... 

Bu gece Karadeniz de galiba bi 
ze korkunç bir sürpriz hazırlıyor. 
du. Kapıyı zorlukla açabndiın. 
Parmaklıklara tutuna tutuna üst 
güverteye çıktım. İnsanı uçura • 
cak kadar şiddetli bir savruntu 
vardı. Hesap 'kamarasını siper a· 
larak kumanda köprü:;üne gel -
dim. 

gösterir. Grip başlarken pek çoklarında aksır:rk, öksürük. tık_ 
sırık ta beraber yürilr. llk önce göğüs nezlesi şeklindedir. Fa_ 
kat bronşit tablosu verebilir. Eğer hastanın eski bir bronşiti 
yok ve bu yeni araz da ilerlemezse griple beraber geçer, gider. 
Eğer geçmez ve araz da ilerlerse had bir bronşit meydana çı_ 
kar, bütün şiddetile hüküm sürmeğe ba§lar. Hele ciğerler de 
işe karışırsa (zatürrie ve bronşitin) birleşmesinden ileri gelen 
ve (bronkopnömoni) denilen hastalık ba§gösterir. 

Artık iş büsbütün ciddiyet ve vahamet kespetmiştir. Eski 
ve müzmin bronşiti olanlarda iEe hazan griple canlanır, griple 
sona erer, hazan da ilerler, vahimleşebilir. 

Zntürrie veya zatfilcenbin işe kanşmalarmı ayni suret. 
le düşünmek lazımdır. Zatürrienin de günU gününe sc~Tettiği
ni, ağır se;.Teden vakalarm ölüme sürüklediğini unutmamalı. 
dır. Bu hastalıkların çocuklarda arzettiği tablolar daha bam.. 
ba§ka ve oynaktır. Grip ve buna karışan hastnhklarm şaka ve 
cilvelerini çocuklarda daha başka ve korkunç şekilde görmek 
ihtimali vardır. Sırası geldikçe bunları da. uzun boylu tetkik 
edebiliriz. 

Dr. N ecaettin Atasagun 

VAKIT'ın .. - - - - - -
Küçük Hikayeleri 
------------·----··············---·· .. ·-······ 

Yazan: Dr. Cemil Süleyman 

Süvari arkasına bir gocuk giy
miş, başına sansar derisinden bir 
başlık geçirmiş, Kutup seyyahları 
gibi tanınmaz bir kıyafete girmiş 
ti. Siyah ve parlak muşambalı 

genç kaptanlar, yüzlerini gözle "' 
rini yün atkılarla sarmışlar, elle • 
rinde dürbün, sisli ve karanlık sa· 
hilleri tetkik ediycrlar, dümen ba- denbire her taraf gıcırdadı, gemi, 
şında, granitten bir heykel gibi du ıztırap çeken canlı bir mahllık gi
ran nöbetçi, gözlerini puslaya dik· bi iniltili sesler çıkarmağa başla
miş, aldığı emri tekrar ediyordu. dı. Dlagalar, bordadan hücum edi-

- Viya ... Viya... yor; tekne ağır ağır sancağa yatı· 
Batı karayel, ateş üstünde bir yordu. Üst güvertede artık durul

kazan gibi, denizi, içinden I<ayna- maz bir vaziyet hasıl olmuştu. Per 
tıyordu. Suyun yüzünde hiçbir ı vane boşa dönüy.cr, ge.3li kendini 
kırışıklık yokken, dalgalar büyü- kurtaramıyor, derece derece mu • 
yor, deniz, birinci güverteye yük 1 vazene kayboluyordu ve artık .dev 
seliyordu. Provaya çarpan dalga- riliyorduk. Süvari heyecanlı bir 
lar, başüstünden aşmağa başladı, sesle: 
rüzgarın savurduğu köpükler, bir - Metanetinizi kaybetmeyiniz 
sağanak halinde etrafı sardı. Köp- çocuklar .. dedi. Ne yapalım, mu -
rü üstündekiler su i.Çinde kaldı - kadder ne ise o olacak ... 
lar; biran danın arkasında önlerini 
görmez oldular. 

Gemi, Unye feneri hizasında ... 
Fakat makineye son sürat veril -
diği halde pareketa, hemen hiçbir 
şey kaydetmiyordu. Süvari, ilerle
mekten ümidi kesilmiş bir vazi -
yette: 

- Ne yapalım çocuklar? .. dedi. 
Vunaya dönelim mi? .. 

Zaten başka yapacak bir şey 
kalmamıştı. Rüzgarı arkaya alıp 
gemiye y.cl vermekten başka çare 
yoktu. 

- Nasıl emrederseniz ... dedi. 
!er. 

Fakat gittikçe büyüyen dalgalar 
arasında, süratten kalmış koca tek 
neyi döndürmek tehlikeli bir işti. 
Uzun bir zaman, dalgalarm fası -
lalan gözetildi. Direkleri sarsa -
rak ba§ımızm üstünden korkunç 
bir uğultu ile geçen rüzgarın vah· 
şi ıslıkları arasın.da, ani bir karar 
alan ihtiyar süvarinin hasta ve kı· 
sık sesi İ!itildi: 

- Sancak alabanda 1 .• 
- Sancak alabanda! .. 
Kürekler işliyor, baca, kıvılcım

lı bir duman püskürüyor, makine 
son kuvvetini sarfediyordu. Bir • 

Hepimizi heyecan sarmıştı. A • 
şağıdaki vaveylayı artık l':ulakla -
rımız duymuyordu. Aarada sırada 
bir silkinme oluyor, baş. dalgala -
rın sırtına yaslanıyor; fakat sular 
yine alçahycr; bosluklar yine de
rinleşiyor; inhiraf derecesi otuz 
altıyı buluyordu. Artık ümit kal • 
mamıştı. O esnada köprü üstünde 
Iaz kıyafetli birkaç gemici peyda 
oldu. Birisi süvariye yaklaşarak: 

- Mustafa kaptan.. dedi. Ha 
gözünü seveyum .. haçan sular a· 
şağıya dur .. Al geminün başunu 

karaya .. ver arkfı.sunu talkaya .. 
oturursa otursun karaya .. kurta -
ralum canumuzu.. hep çikalum 
Vunaya ... 

Süvari kızdı. Zaten burnundan 
soluyordu. Mülazim kaptanı çağı· 
rarak: 

- Al şu herifleri yanımdan .. 
dedi. Başımı belaya sokmasınlar ... 

Karadeniz kuduruyordu. Telsiz 
telgraf memuru hava raporunu 
okudu. Rusya sahillerinde en bu
çuk kuvvetinde yıldız karayel esi -
yormuş .. havaleli tekne. Bir taraf. 
tan da hava tazyiklerine mukavc-

(Devamı 10 wıcuda) 
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w~~-~~~a-~\:,f'- t;!şiı~ı~.~'; Taksim. IHarbiye'Sular idaresin 2i6nı 
met etmcğe mecburdu. yo u çalışma . 

l·zmı'tte havalar çokı ·yı· Alaçam Birkaç dakika tehlikeli bir an Etrafa Yapılacak Yeni kı 
~e~;~· :~~~~~:: ~~:mu:~;:~~lery~~ Binalarla Büyük Bir Şirket Belediye 

H . ' ormanlarında göstermcğe başlamıştı. Geminin Kıymet Kazanacak Geçtikten Sonra 
er tarafta ı1. k b, r b ah'" r 11 ô va s, var devrildiğini gören yolcular, hep I Şehirde açılan ve genişletilen yapıldı 

Devlet İşletmesi birden mukabil tarafa koşuştular. yollarla meydanlar, bazı ~amvay Sular Idaresı· belediye 
lzmit, (Hususf) - Bu sene, T f d 

lzmittc ıaur bir kış haYası vnr. ara ın an Tekne yerinden oynar gibi oldu. raylarının istikamet dcgiştirmeaı- dan idareye başlandıktatl 
Körfcz sahilleri, tatlı bir kO.ııun Nakliyata Başlandı Müteakiben büyük bir dalga gel- ni icap ettirmeketdir. Bu işle şe· çok işler yapılmıştır. :eıı 
güneşi altında! Nerede ise ba- Balıkesir, (Hususi) - Dursun di; baş_ı ~ancak istik~mctinde kal· bircilik mütehassısı Prost meş - Terkos fabrikasındaki on 
demler cicek acncak. Daha şlnı- :>eyin Alaçam ormanlarında dev. dır:r gıbı .oldu. Vaz'.~et, ku~t~la- gul olmakta, yeni tramvay yolla • makine tamir edilmiş, tn 
diden gonca gonca olmuşlar. et işletme teşkilatının faaliyete caga be~zıyordu. Gozler, . ti~ıt!e rınrn istikametlerini tesbit etmek· den getirtilen 24 bin rnett' 
llkbahnr, Lzmitc naz ve niyaz- ;eçtiği malümdur. 1 parlamaga başla~ı?tı. Ikıncı hır te.dir. bı su basabilecek buharlı 
1 ~ dalga, başı aynı ıstı'kamette daha Taksim kışlası yıkılarak bu sa. ile kazanlar, yerlerine Jc 
a gelen vo sessizce kaçan vefa. Orman umum müdürlUğüne ·1 · · ğ ~ 1 k' 
sız bir maşuka gibidir. Çok ele· ~ . • . ı enye attı ve gemı, a ır agır yo hadan Harbiyeye kadar yapılacak tur. Bundan başka, fabr_i . 

.:>aglı olan bu teşkılat faalıyctle ;ılmağa başladı Sükün ve itidal i· · ı t il ğl ı si 
falar, baharlarım görmeden, · d t k · · gazıno ar, .c e er, e' ence yere • genişletilerek, su gaJerı 

şınc evam e mc tedır. çinde geçen çoli- tehlikeli bir andı · T k · H bi dd · · 
kendimizi buram buram terle- B u b ·· k d li • · n a sım • ar ye ca esını e • edilmiş ve esas galeriye 

u sure e ugune a ar ge • Saniyelerin irinde bütün bir öm h · ı · ,_ · 
mlş, temmuz ortasında lıu 1 u-
ruz. 
Kdğıt diyarının kUcU k be lele 

oluşundan mı?. Yoksa UnlU Çc· 
nesuyu'ndan mı, pek bilmiyo
rum? Her nedese, dodil.odusu 
boldur. 

O kadar ki, Ali beyin sazı, Ye
li beyin sözü, filfin hanımın bo
yu, bosu, renk renk, şekil şekil 
dillcrcle gezer. Dlaşır. Bugün
lerde sıra belediyede ... 

. Yeni belediye meclisi kendi
sine hftlA. bir reis socemcdl. Fi
lAn olncaltmış, fnlnnca kabul et
memiş.. Bilmem kim ben ola
cağım diye tutturmuş. Her gUn 
başka başka şayialar dönüp 
dolaşıyor. Belediye intihabında 
yolsuzluk var, diye, Yaki şildi.
yet 1.lzerlno gelen mtifcttlşler 

tahkikata başlayıp ikmal etti· 
ıer. Şimdi, bı:ırkcs bu tahkika
tın sonunu merakla beklcyor. 
KOCAELİ BAROSU: 

:Yeni avukatlık kanununa gö
re lzmltte bir baro kurulması 

1A.zım:;clirCJrc1u. lzmit, A dapa
zarr. Karamürse1, Geyve, Bolu, 
ve Kandıradakl avukatlar top
lanarak Kocaeil barosunu sec· 
mek istediler,. 

'.Aralarında ihtnA.f hasıl oldu. 
'.Ayni isim altında :iki baro te
şekkUl etaU. Adliye :Veklleti 
her itti baroyu da ll\ğvettl. A
vukatlar evvelki gUn tekrar top 
landılar ve yeni avukatlık ka
nununun emir ve tarlfatı daire-

tır. 

· ·· ı :r • emmıyet eştırece,..tır. m ştır 
ııguzcl katıyat yapılan bu mu. rün acıları, tahassürleri saklıydı. ilk ı k b ld · · 

d art k IA k" o ara u yo an geçen tram K b T ıcoll .u:zam orman an ı ayı ·ı veç p 1 f · · w nd ·· d.. ara urundan er , . . . . ~ us a enerımn ışıgı a gor um. vay yolu rejüjUn içine alınacak, 
ule ıstıfadc edılmege başlanmış 8 .. • • h · b" .. 1 .. h r 1 ve kömür nakliyatında 

· uvarının çe resı ır o u a ı a · tramvaylar ağaçlıklar arasından tıı 
H d d·ı· k lan 7800 metre uzun mıştı. eyecan an ı ı urumuş; gerecektir. Harbiyeve giden tram· 

H l Al K :r J dekovil hattı, esaslı sure a en açam ormanının a • dudakları çatlamıştı. Rahat bir ne· vay yolu 8 metrelik bir cadde ha. 
d tak d 11 404 t mir olunmuştur. Fabrik•• ra ere mm asın a · me • fes aldı: lindc otomobil ve otobüslere tah-

re mi.kap, Ayıdere mmtakasında _ Bana bir çay söyleyin ... dedi. sis edilecektir. yıl 13,2 l 7 ,594 metre 
da 7000 metre mikap çam tom - Yolcular arasında bir havadis... basmıştır. Süzme haVU'12 

ruğu kesilmiııtir. Bunların yakın- _ Süvari y.cıu şaşırmış; Sür - -o-- limetrelik bir boru ile ta 

da sevkiyatı yapılacaktır. meneli Hasan kaptan, köprünün Bay Rauf Şerefine miş ve şehre isale edileli 
Devlet işletme teşkilatı çam ilstüne fırlamış; kuman.dayı al • Ziyafet ölçmek üzere beş yere~ 

tomruklarınm Dursunbey istas • mış; eğer o yetişmeseymiş, batı. Sivas vilayeti idare heyeti a. re konmuştur . 
yonuna kadar kolayca naklcdil • yormuşuz 1... zahğma tayin edilmiş olan bele. Şehir içine yeni.den ~·1 

!::mil Körfezi 
mesini, herhangi bir müşkülata Aşağı indiğim zaman herkes sa diye reis muavini B. Rauf şcre. re uzunluğunda boru 

sinde Kocaeli barosunu kurdu- uğraramamasmx da nazarı iti. lona toplanmıştı. Art k bin kafa • fine dün g<'ce oTkathyanda bele- tir. Aksaray, Arabacı, ~ 
lnr. Ortadaki itiHU da halledil· bara almış, bunun için de şimdi. dan bin ses: diye erkanı tarafındıın bir akşam mal, S:ımatya, Şcyhülh• 
miş oldu. 
TÜTÜN MAHSULÜ lY1: 

Bu scneltl tutUn mnhsuıu çok 
ve iyldir. Biltün mıtakada iki 
mfJyon kilo tutun vardır. tnhf· 

ki halde katiyat yapılan Ayıdc- - Efendim .. kaptanlık nazari - ziyafeti verilmiştir. B. Rauf bu.. ratpazarı semt ve s0 

re ile Karadere mmta.kalarmdan yat işi değildir. Ameliyat olmalı .. gün yeni vazifesine gidecektir. 743 metre ikinci derece 
istasyona kadar icap eden yerle. Ameliyat 1... E f C . l . . §enmiştir. Yangın mustı.ık 
re köprüler yaptırdığı gibi yol • - Sen, Sürmeneli Hasan kap- sna emıyet erının iblağ edilmiştir. 
lar da inşa ettirmiştir. tan deyip geçme .. değme gemici Senelik Toplantısı 1937 yılında şehre .,e 

snrlar idaresi tUtUn zUrraına Şimdiki halde her iki mmtaka. Karadenizi onun kadar bilmez. Esnaf Cemiyetlerinin senelik u- mikdarı 14•099,752 metre 
kolaylık göstermeğe başlamış - dan istasyona kamyonla nakli . Herif bir dümenin ba~na geçmiş; mumi heyet tcplantıları dün baş· dır. Bu mik.dar 1936 yı bfı 
tır. Ambar fazlaları evvelce in- yat yapmak mümkün olabilecek:- Allah tan ki gemid.e o varmış! ... lamıştır. llk olarak fırıncılar, ha- den 864,674 metre rnilcİ 
hisarlar idaresinde kesiliyor, tir. Yolcunun biri yanıma yaklaştı. mallar ve otelciler cemiyetlerinin senesi şirket zamanınd• 
k "ylü şehre gelip, giderek mUş- Allah sizin yardımcınız ol - ayrı ayrı yerlerde toplantıları ya - .. trf 

u Y 1 k"" rUI · · tt•k - miktardan 3,578,009 rn" 
dl o ve op erın ıcap e ı çe . . . . h. b. · · d d k · t kUIMa. uğrayordu. Şim am- d h 

1 
. 

1 
l 

1 
akta b sun .. dedı. Bır lokma ekmek ıçın pılmış, ıç ırısın e e e serıye fazladır. 

f l ı t h i 1 er a tamır er yapı m • u b d . . k h k·ı· . ? 1 t B ""zd t 1 tılar _.ıs bar az a arı a r r memur arı ti h h • b. d u enızın a rı çe ı ır mı .. o mamış ır. u yu en op an lıfl"' 
sure c er angı ır zamnn a . . • k 1 Abone sayısı 1936 yı 

tarafından köylülere Yerilecek, kli t kt v Evet, hır lokma ekmek ıçın.. başka bir güne hıra ı mıştır. 666 
na ya m se eye ugramaması . . . . d dil . 530 iken bu sene 22, _,, 

zUrra, inhisarlar idaresine ka- t • d"l kted" denızın de kahrı çekılıycr; hava - Diğer cemiyetler e ken erıne p ler ,. 
dar gelmeyecektir. Du cümle- cmın e ı me ır. d ·· · d h tt be tesbit edilen günlerde toplantıları- mıştır. arasız çeşme . ~ 

----o-- ... nın a, guneşın e.. aya a n sisat bu rakamdan harıçv 
den olarak yanık, çUrUk, ezik ona dikkat ettim, yalnız insanların nı yapacaklardır. 

U Ü 1 d kö d 1 h dil k T kah k ·1 · d T ft• Geren sene Belcdiye'f' t t n er e y e m a e ere Karakoç Çayı aıtı rı çe ı mıyor... • _ Gu""mru··k]er e e ış :r 

inhisarlar ambarlarına getiril- ~- ~, Dr. Cemil Suleyman len Üsküdar • KadıkÖ)' 
mlye lUzum kalm1yacakt1r. .Altmova. - B\ırilnı:ır~'·w İstanbul Gümrükleri Başmüdil - gelince: Elmalı bendin 

dan geçen Karakoç çayının ıınec.- T K · k rü Methi, dün .Haydarpaşa;'<l gc· bin metre mikabı su ıo 
Bu gUzel karar zUrrnı pek unus ve orsı a ra.sı dolmuştur. Bu yüt.den faz- çerek gümrilk muameleleri üze - ve yaz mevsiminde faı1' 

ziyade sevindirmiştir. 
la su geldiği zamanlarda çay taş. (B<J§ tarafı 6 ıncıda) rinde bazı tetkikler yapmıştrr. lakini de ou miktar 'ka 

~· Y. makta ve etrafındaki araziye za.. A'•ustralya yolunun selameti için Ba§müdür, .diğer gümrükler üze • makta idi. Yeni tadrıatl'. 
·------------------------------ rar vermektedir. Nitekim son rinde sıra ile teftiş dolaşmalan c'c.stluğuna kat't iht:yacımı: olar. tarı 2,330,000 metre 
Sivasta para yüzünden işlenen cinayet günlerdeki fazla yağmurlardan Mısır dahi, eski ha1yan hıpara- yapaca'ktır. karılmıştır. Terfi . 

çay her zamankinden daha faz- _;, 

B b 
torluğu il<. yeni imı.aratorl..ı~un Adliye Müfettişleri süzme havuzları taw-

1• r k a r 1 koca y 1 o . la mikyasta. taşmış ve o nisbette kıskacı ar~mda bulumı-1or. metre kadar bu""yu""k bOrıı 
d · h" 1 · b.. ..k J İstanbul ve civar mıntakalan e arazı sa ıp erme uyu zarar Eğer Fran:;a Tunusu halya~a mi•tir 
a"mıı::tır. adliye müfettişleri İstanbul tica - 1' • 

:o ~ vtrecek c!t.ra, bu l~a!yan Jcıskacı- ı 
V k • • ı d • • d • • ı ret, hukuk mahkemeleri ile bazı ı 936 yilında şirket 

U r U er Altınovalılar bu çayın mecra. m;, garp kı:lu hayli kuvvetlen!! - 'fj .• g a ra O smm temizlenmesi hususunda a. cektir. Neticede Mısır, iki üstün sulh ecza mahkemelerinde, mutat sküdar ve Kadıko~79 
Jakadarlarm yardnnlarmı iste • teftişlerine ba§lamı§lardır. verilen nu mikdarı 2, . .t 

Sivasa bağlı Kayadibi nahiye • 
sinin Kartalca köyünde korkunç 
bir cinayet işlenmi§tir. Vaka göy
le olmuştur: 

Köyden Aşir adında birisi sa -
ralı bir kadın olan Hatice ile ev· 
lidir. Bir buçuk yaşında bir ço -
cukları vardır. Hatice aynca dört 
aylık da gebedir. 
Diğer taraftan A§irin bir ço'k 

malı olan annesi kardeşinin yanın
ca oturmaktadır. Aşir öldükten 
sonra malları kendisine kalması i. 
çin annesini yanına getirtmek ni· 
yetinde.. İşte bu dertlerine çare 
anyan Aşir, Bilal, Mehmet ve 
Mahmuda meseleyi açmış, onlar
da hem annesini eve getirmek, 
hem saralı karısını iyi etmek için, 
büyü yapacaklarım söylemiştir. 

Yalnız bunun için 40 Gazi altını 
Hizım .olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Bunun ilzerine Aşir karısının 

başındaki altınları söküyor, hem -
şiresinden de 17 tane alarak kır
kı tamamlıyor ve getirip üç ar· 
kadaşa testim ediyor. 

Bilal altınları aldıktan sonra 
:Aşire: 

"- Seni şu direğe bağlıyaca • 
ğız, boğazını yavaş yavaş sıkıştı

racağız. Nefes alamıyacak dere -
cedc daraldığın zaman ağzına ala· 
cağın §U muskayı kalburun için -
deki altınlara atacaksın. Bu suret
le bilyil tamamlanacak, anan şef. 
kat ve muhabbet duyacak, senin 
evine gelecek ve bu suretle malı
na sahip olacaksın. 

Karın Haticeye de aynı şekli 

tatbik edeceğiz. Onun cfa sar'ası 

ge~ecek ve iyi olacak,, diyorlar, 

Aşir bu sözlere kanarak kendi
ni direğe bağlatıyor, boğazına 

bağlanmak üzere de kuşağını Bi -
lala uzatıyor: 

Bunu müteakip Bilal diğer suç 
arkadaşlarından Mehmet ve Mah
muda göz işareti yapıyor. Bunlar 
derhal Aşirin göğsüne ve ayaklan 
na sarılıycr. Bilal da urgana dola
dığı odun parçasını süratle bükü. 
yor, Aşir de çok feci bir §ckilde 
cansız olarak yere yıkılıyor. 

Bu işi bitirdikten sonra suçlu· 
tar Aşiri orada bulunan samanlı -
ğın içerisine gömüyorlar. Sonra 
kapıyı çalan Haticeye de : 
"- Aman acele etme büyü bo -

zulmaması için biribirinizi ıörme 
meniz lıizımdır.,, cevabını veri -
yorlar. 

Az sonra aynı vahşiyane ame -
liyeyi zavallı Haticeye de tatbik 
ediy.crlar ve kadının cansız ola • 
rak yıkıldığını görünce 45 altım 
toplayıp gitmeğe hazırlanıyorlar. 

Fakat bu sırada ölümle pençele -
şen zavallı Haticenin boğazından 
çıkan hırıltılar suçlulardan Bilali 
endi~eye scvkediyor, Haticeye 
dönüp: 

- Daha ölmedin mi? 
Diyor ve dört aylık hamile za

vallı kadının karnına birkaç tek -
me atıyor. Bununla da kani olmı
yan ve hırıltının devam ettiğini 

gören cani bu defa zavallı kadını, 
boğazını s:kmak suretile öldürü -
yor, 

Faciayı müteakip A§irle karı • 
sının eve dönmediğini gören ev 
halkı karı ile kocayı aramağa çık
mıılar, biraz sonra Haticeyi kö -

mektedirler. 
askeri kuvvet arasında yardımsız ·k·ı... ·k b ... ik"' 

. re mı aUI ı en u •·· tı' 
u1ıyette 1:,;:lacaktır. Al d k• h f d 98 610 ıııe _J 

Akdenizin serbest bir vaziyette manya a 1 eye• ::tı;~~:;tı~. Sa~tler bil r .. 
yün kenarında yerde bulmuşlar olduğundan bahsedenler, yalnız • • d d t . d"l . . jdare 

t •• .. amır c ı mıştır. 
ve: Cebelittarığı ve Süveyş kanalını ımız on Q . . . b"r bıl' 

' • d"" .. .. A adaı.• da kanal he dcvredılclıdenberı ı ·•' • - Zavallı kadttıın, gene sara· uşunuyor. r ra r ı · . tesİ,.. 
sı tutmu§., demişlerdir. Biraz saba katmıycrlar. Ki bu dar ka • Almanyada 150 milyon marklık yon lıradan fazla 
beklemişler, kadının hare'llet et - nalın dörtte üçü İtalyanın haki - kredi anlatmasını imza eden he- harcamıştır. Terkcs a fr" 

-.ı•w• • •• k ti · w•J • miyeti altındadır, yetimiz dün sabah §ehrimize gel. geçen Sene 1,246,569 
1ı. 

mc.uıgını gorere zenne egı mış- . k Ank b k ı,oı 5,363 lira tahal<l<ll~ 
ter, dikkat edince Haticenin öl . ileriyi dikkate alan Musolini, mış ve a şam araya are et t1 
dürüldüğünU anlıyarak keyfiyet - bu orta kısmı tam manasile ele - etmiştir. Heyet reisi Numan Ri- miştir. Elmalı abonele gf. 
ten zabıtayı haberdar etmişlerdir. geçirmek istiyor. Ve bir gün har- fat Menemencioğlu tedavi için bir la tahsil edilen para 1a. 
Zabıta Aşirin nerede bulunduğu- bedecek olursa Fransayı §İmali Af müddet Avrupada kalacaktır. tahakkuk miktarı da 

1 

nu aradığı günlerde bir köpeğin rikadaki yerlerinden ayırmak e - Heyette bulunan Tür"lrofis as • dır. ti 
harekatı nazarı dikkatini celbet • melindedir. Böylelikle Fransayı, başkam Celal, öğleden sonra O • Mevcut planın ıs~lı 
miştir. en iyi muhariplerden olan şimali !isin İstanbul şubesine gelerek na devam edilerek 1<1~,r 

Afrika askerlerinden mahrum et • bir müddet meşgul olmuştur. He • det zarfında ana bor _1• Bu köpek Aşirin köpeğidir. Sa ı d A k taY 
megyi istihdaf eylemekteclir. yet an aşmayı a n araya gö • değiştirilerek suya J 

hibinin crtadarı kaybolduğunu his ·· ·· ·· M l" · · 
Bu suretle, gerek ı:~rka, gerek turmuştur. ec ısın ılk toplan • verilecektir. 

scdince bir müddet kırlarda do- r- , 
garbe doğru gitmek istiyen bütün tısında görüşülüp tasdik edildik -

!aşmış, nihayet Aşirin boğularak anı b"k k .. 
İngiliz gemilerini yolundan alıko. ten sonra, aşma tat ı mev ıı· 

gömüldüğü samanlığa yaklaşmış yacaktır. ne konulacaktır. 
Bir Antika ~-"' 

Harap OlıJY" ~ 
ve kapıda .durmuştur. Köpeğin bir 

Onun için Fransa, son raddeye -------------
türlü samanlık kapısından ayrıl • Kont Ciano Belgrattan 
madığıru ve günlerce orada dur. gelince İtalya ile harbetmiyecek Ayrıldı T.cpkapı dışarsııt~ 

mahallesinde asafl~ ~ 
olursa, budnlalık eder. Biz İngiliz 

duğunu görenler tarafından kapı 
ter de, Fransaya bu sahada müza· 

açılmış içeri girilmiştir. 
heret etmiyecek olursak aynı su • 

Köylülerden daha evvel dav - rette budalalık etmi§ oluruz. 
ranarak Samanlığa girmiş olan ------------

Bclgrad, 23 (A.A.) - Samimi meşhur bir TakkeC1 , • 

bir akşam yemeğinden sonra Kont bir köşesinde .de asa''~ 
Ciyano, Belgraddan saat 12,10 da çeşme vardır ki bil ~~dİ 

köpek koşarak bir saman yığının 
üzerine oturmuı ve masum ma • 
ııum ora.dakilerin yüzüne bakma· 
ğa başlamıştır. 

Nihayet köpek yattığı yerden 
kaldırılm §, &amanlık eşilerek za
vallı Aı1irin cesedi meydana çık -
mıı1tır. 

Bir müddet sonra yakalanan 
suçlular da cinayetlerini itiraf 
etmişlerdir. 

Tüyler ürpertici bu 
Sivas havaliainde derin 
uyandırmıştır. 

cinayet 
teessür 

Tütün Satı§ları 
Tütün satışları memleketin her 

tarafında hararetlidir. Bilhassa E-

ayrılmıştır. olmaktadır. AntikalıJ 
Mumaileyh, birçok zevat tara - eııiJS · 

fmdan halkın al'k1şlan arasında kıymeti olan çepııı··ııde)S 
n kaybolmuş, ön\J ...ı 

uğurlanmıştır. Ak§am yemeğin • yağmurlardan bir ~,-
ğe mmta'kasında bugüne kadar sa· den sonra Kont Ciyano,ya Beyaz- dı 
tılan tütünlerin yekfinu 30 mil - mıştır. Öyle ki §iı:ıı J• kartal nişanının büyük kordonu ıc~rr-
yon kiloyu bulmuştur. Karade - dığı zaman bu çu .. 

verilmiştir. b r 
nizde piyasa geç açıldığı için sa· derinliğinde su 1 

;; 

tış mikdart henüz 2,700,000 kilo - --o- çocuk içiı1 tehlike te 
dur. Maamafih önümüzdeki aylar Harara Giden dir. ; 
da bunun çok artacağı muhakkak Siyahgömlekliler Antika çeşmenin ~ 
görülme'ktedir. Marmara piyasası Harrar, 23 (A.A.) - ''Siyah silmiştir. Dün bu ç~r s'' 
da yakında açılacaktır. Fiyatlar gömlekliler., den mürekkep ikinci rehanemizc gelen b~ 
Ege mıntakasında biraz düşük • bir tabur, geçende buraya gelmiş· tamir ve suyunun dil'· 
tür. tir. C rilmesini dilemekte 
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k 
• 1 r a kararlaşan Tepebaşının arkasında l------------:--

Kasımpaşaya do~ru uzanan sahada llAl.K OPEHETİ • ------- ------------· ---. 'Ynıeti nde inşaatına Haziranda hükQmeıtcn a- ftiı (Bu akşam) 
ciJctn lınacak para ile başlanacaktır. .-~:'~. Yeni büyuk operet 

' liıxı un ayının ilk yansında "Yeşil saha" Halice kadar imtidnt ~ _ . l\IODEHN KlZJ.AH 
. lckct~lndan muhtelif ecnçbi edecek, bir tarafında büyük hlr ço- Yazan: Jl. Yesari 

: e yapılan ihracat şöy- cuk bahçesi, di~er tarafında büyük - ------------

Cinsi Mikdnrı Muhammen B. % 7,5 Eksiltme 
Beheri Tutarı teminatı Şekli Saati 
Li. Kr. Lı. Kr. Li. J{r. 

Çember raptiye 3000 kilo -.49 1470.- 110.25 Açık 14 
İnce Kınnap 300 " 1.00 300.- 22.50 Pnznrlık 14.30 

lılr hamam bulunacaktır. 
3l2s6ı li • Ercalide karaya oturan Galata Enrur.nuL SADİ 

r k TEK TiYATROSU ~li- 1 a ıymctinde 1631.7 \'C Kaplan gemileri lıirknc güne ka- v Taksimde (Bıı "ece) 
2-ı ""1, 42508 ı· k dar yüzdürüleceklerdir. ., .., to . ıra ıymetin.de ı 

I - Nümunesinln eb'at ve evsafında fakat siyah renkte 3000 kilo çember rnptiyesl ile nUmu. 
nesine uygun olmak ilzero "300" kilo ince kınnap hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayrı satın 
alınacaktır . 

n ın · • Hursnnın Soğukpınar civarında Afcşhur b r eser 
c 533 5 cır, 39115 lira kıyme· fındık yetiştirilecektir. l'ck yakında: 11 - Muhammen bedellerile muvakkat teminataln hizalarında gösterilmiştir. 

32,15'7 :on hurda incir, 1 mil • lstnnbul - AnkAra arasında yapıl- lNSAN MABUT 
tntu lira kıymetinde 1137,9 makta olan ücüncü devre telefon hal- ----------:--

3,3 tn, 85838 lira kıymetinde tiyle İstanbul • Çorlu ara~ındakl ye- TURAN 'l'JYATROSU 

III _ Eksiltme 27-1-930 tarihine rastlryan Cuma gilnil hi.znlnrında yazılı fıantlerde Kaoa
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

ıv - Nümuneler her gün sözU geçen §ubcde görülebilir. 

""1 c 86 since lzmir - Aydın • Denizli - Afyon C. Sahir ve arkadaşları 
eı;_0dn Palamut, 12474 lira ni hat bittikten sonra P. T. T. iılnrc- jJIP'iuı;rı~ (/Ju a/.:şanı) 

31
• S4 '

2 
ton palamut hu- - Bordur h:ıtlnrının inşaatına b:ışla. ,; ~ 1LK DEFA 

v _ İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralari~e bir. 
likte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (421) 

,g ton· 
1559 

lira kıymetinde nacaktır. Dundan ~onra Sl\'astan Şar- lıl!kı ıı:Ji~ (Öpeyim ayu/.:larırıı) 
8 t Pamuk, 1470 lira kıyme- kn uzanncnk büyük telefon hattı ya- 3 Perde 

k on miyan kökü 8077 li- pılncaklır. Tekmil varyete numaraları dc,!lişıniş-
~Ynıcij ' h k ndc 25 • Şirketi Hayriye tarafından Boğaz t'ır. 25 Kanunusani Çarşam a a şnmı 

\>c baı ,9 ton miyan hu· d ı 
1 2 izlnıle Küçük~uclıı ynpltrılacak osrt HA:'lflYET YOCESES ııe arl:a aş arı. 

s. ton ıc~r632~ lira kıymetinde plajın proje ,.e pllinları da hazırla
l\dc 6 ınyagr, 9196 lira kıy- n:ırnk helcctlycye \'('rilmiştir. tmnr 

tind •4 ton hah, 144000 lira lıiirosu bunları tetkike başl:ıınışlır. Anadolu Selçukileri 
s531. c 30oo ton buğday 114 • Konscrvatııvorın bu seneki kon- Hakkında Konferans 

ıra kı ' scrlerin<len lıirinr.i~i olarıık tn!elıc 
4915 . Yınetinde 2692,8 ton gülerl 28 - 1 • 939 cumartesi günü Emiııünü Tlall:euirııieıı: . • . 

~1tdar1 ~ı;a kıymetinde 163,7 17.30 da Fransız tiyatrosunda veri- Hu akşam so:ıt (20.30) cin E\'ımızın 
·~ to ' 580 lira laymetinde !erektir. Konser fıerctsi:ı:tlir. CnAalo{ilıınclnki merkez salonun ela 
' n kumda 7 · • Bu hnflaılan itibaren vildyetıe Jsr. l'nh·crsilesi F.cl<"biynt l~akültc :i 

de 9., n, 34 09 lıra kıy- t 1 1' Tnı·ı'h J)orcı1ti Dııy Miikrcmın IInlıl ~ ~-.t~s,ı ton bakla, 1817 5 lı y:ıpılucak toıılantılarıln, hava e ı ı· •. ~ 
,"Y?tı .. ınd - kelcrinrlcn konınma kanununun tat- ıarnfından (Anndolu Selçukları) ml'\' 7 

lira k c 168•9 ten fasulya, hikatınn ait tedlıirler alınacaktır. ıulu bir konfcrnns \'<.'rilccektir. Bu 
11449 

1~etinde 64,8 ton no- • Askerlik lılzrnctiyle mükellef o- 1 konrernll'i için davl'tiye yoktur. Hcr-

Fatih Sulh Birinci llukuk Jlahke
mesl Satış nıeııııırlıığıırıdr.ırı: 

Fatma Naciye ile Saadet, Hacer \"C 

Cemalin şnylıın mutasarrıf oldukları 
l\le,·lfınckapıda Tarsus mahalleslnclc 
C:nmi sokn~ında e ki 31 yeni 77 No. 
lu bahçe ile gene ayni nınl.rnlıle Ba
ruthane soknğında 26/6 cskı H/G _Ye: 
ııi No. hı iki C\'in 3-2-939 Cum~..., sunu 
ikinci satışının icra kılınacagı ev 
\'rlce il:ın edilmiş ise de mezkur sü
nün b::ıyram tatiline müsaılif olma~• 
ılolayısiylc s::ıtışın G şubnt 939 p:ı-
1.0rtcsi sünii saat 1·1 den lG ya ka· 
dar -.·nııılncaf;ı t::ıslıihen ilan olunur. 

" . (!!8117) 

tı.ıaarn lıra kıymetinde 57 ,5 l::ınların üc ay mfi<ldelle itfaiye hlz- kes gelebilir. 

1 lon h• 3.913 lira kıymetinde meli görınelr.rl hakkınılnki karar da ·----------.~-:::-:-.:-::-::-;---~~;:-;;~~==--
t 7sg aşhaş, 16661 lira kıyme .uerı:reı mevkii ne sirecek_ı_ır.___ Ista n bul p • I'. T • VI ü dür, il ğ Un den 

tind'9 ton kepek, 2001 lira -
., .. 't.90,6 ton bagala, 4613 300 Sene ldare ihtiyacı için mevsiminde kesilmiş 217 adet 8 ınetrel~k 

"ınde 31 203 
• t 9 metrelik ıs adet 7 metrelik 62 adette 10 ve 11 n:et.relık 

• • 1372 . ,2 ton kabuklu evvel lsta n bu 1 aa~ 500 adet kestane telgraf direğinin alımı açık eksıltmeye C~;~ 
1 
•• 

1 lıra kıymetinde 23 ki cem a.n d B 
"" ç k l u tur. 'C"Mksı'ltme 27-1-939 cuma günü saat 16 a. . ton 1t ı., 1264 lira kıymetinde onum ş J:JO 

e l,? Cstane, 1744 lira kıyme- (&ı§ tarafı 7 tıcide) Postahane binasında toplanacak mUdürtuk alım satı~ komısyo-
' t~n koyun derisi, 9930 kurtarılmış. Kule, ulu ağaçların d apılacaktır. Beher direğin muhammen bedelı 550 kuruş 

ltinn 'tinde 9,8 ton meşin ve arasına gömülmüş, ve orada unu - :::si:i~ 2750 lira muvakkat teminat ~06 lira 25 ~~.tur. , 
t.cıı 

8
• 2703 lira kıymetinde tulmuş gibi. lstanbuldan pek az Taliplerin olbaptaki fenni ve idarı şartnamesı~i g~rmekm~e 

'ııdc ı~aıa Yağı, 725 lira kıy- kimse gidip de burasını ziyaret muvakkat teminatlarını yatırmak Uzcre. çalış~~ gUnlenn~e 
l li..., •2 ton elma kurusu. eder. d" l"k 'darl kalem levazım kısmına eksıltme gun ve saatınde de 

·q kr B - h'l' b b" ur u 1 b' l'kte k · yona tı, 62 ~etinde 10 ton erik ogazın sa ı ı oyunca ır - ticaret odası vesikası ve teminat makbuzile ır ı omıs 
~erıı. 4 lıra kıymetinde 7 ,3 çok güzel ve mamur köyler sıra· müracaatlarr. (248) 
· c Ya lanm ştır. Boğazda her çeşit ve 
~c 21 prağı, 2609 lira kıy- en nefis balıklar tutuluyor. Bilhas 
~hıı ton siyah üzüm 6918 
ıı Ctind ' sa kılıç balığı pek me§hurdur . .., s,

6 
• c 50,7 ton razakı 

, -q
8 

lıra kıymetinde 3 ton Kayıkların da ekseriya yunus ba -

·'~ ı~:: kıymetinde ıo,s lıklan takip eder. 
de 

7 
hulasası, 2899 lira kıy· tstanbuldan altı mit uzakta biri 

. b. · 2. ton kuş yemi, 16765 Rumeli, diğeri Anadclu yakasında 
~~Ctınde 598 S ton pamuk iki hisar var. Her ikisi de ehem • Muhammen bedelleri miktar ve vasıflan aşağıd~ yazıl.ı iki 

ı ltiis . ' miyetli mahknmlara hapisane va • grup malzeme ve eQya her grup ayn ayrı ihale edilmek ti.zere 
la 8 Pesı, 278 lira kıyme- n h :.. b 

• ta zifesini görmektedir. uç ya ut 
27 1 1939 cuma gilnu" saat on burukta Haydarpaşada gar ınası 

~d n çalkantı, 7 50 lira ~ ı 
3 e '15 dört saatte boğazın Karadeniz ağ- da.hı·l·ı·ndekı" komı'syon tarafından açık eksiltme ile satın a ma. ' oa. ı· ,3 ton teneke kınn-
~., ıra k . zına çıkılır. Boğaz ağzında Avru. 

lldu ıymetınde 4 tc.n pa yakasında deniz kenarında bir caktır. h' d ya.zıh muvak 
iııb~ r. On be .. 1 Bu 1·şe girmek isteyen!erln her grup ızasm a. . .. • 

-..cı 2 ş gun ilk ihra- kule, bu kulenin tepesinde de bir lt gil sa 
,687, 125 liradır. K d kat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksı me nu -

fener bulunuyor. Geceleri ara e· atine kadar komisyona müracaatları lazımdır. w 

nizden gelen gemilere boğaz ağzı- Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dngıtıL 
nı göstermek için ya'kıyorlar. 

DEN maktadır. 
NAKLE ı - 115 adet demir karyola 90 X 1,90 eb'ndında pıuhammen 

Reıat Ekrem KOÇU bedeli 1437 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 107 lira 82 kıı. 

~led·~ 
4.ı~ •Ye Binası Bitti 
tı 0

\'a b ı . 
bi~i ': edıye binasının in. 

Ştır n.1 d' d . . . .\} bu b' · oc c ıye aıresı 

1ı;_lnıo"a ınaya ruı.kledilecek - Faydah bilgiler 
~l.llaya sa: Yapı ile gilzel 

1P olmuştur. (Ba.'} tarafı 5 incide) 

ruştur. 

2 - 500 adet kaynakçı gözlüğü 500 adet torn~cı muh.afa.za 
gözlüğü ve ıSOO adet kar gözlüğü muhammen bedelı 2730 !ıra ve 

l ~ mento tesis etil ve 1921 de şl. muvakkat teminatı 204 lira 75 kuruştur. (186) 

q * • 
I - Tuzlalarımız için fjB.rtnnmesi mucibince 90 adet vago. 

net aç•k eksiltme usulile satın alınacaktır. 
lI - Hepsinin muhammen bedeli sif Haydarpasa 4 700 lira 

\'e muvakkat teminatı 352.50 liradır. 

m - Eksiltme 10-3-939 tarihine rastlıyan cuma günU sa. 
at 15 de Kabataşta levazım ve mübayaat §Ubesindekl alım ki.>mis. 
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube. 
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiaUıız tek. 
liflerini. Detay ve eb'admı gösterir resimlerin ve vagonetlcrin ya
t.akları hakkında. ayrıca mufassal izahat ile detay resimlerini iha... 
le gUnanden bir hafta evveline kadar inhisarlar umum mUdürlüğU 
tuz fen şubesine vermeleri ve tekllflerinin kabulünü mutazammın 
ve.,ika alma.lan lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 
7,5 gti\"enme paraları ve tuz fen şubesinden aldıkları vestka ile 
birlikte yukanda adı geı,.:en ltomiyona gelmeleri ilan olunur. (515) 

*** 
Cinsi Miktarı Muhammen B. % 7,5 Eksilhr,.enin 

tutarr teminatı şekli saati 
I..ira Kuruş Lira IKr. 

Tnktir cihazı için 
montaj malzemesi 
Teknik aleti 

31 kalem 

20 " 

550.- 41 25 Açık 14,30 

1258.10 94 35 Açık !5 
I - Diyarbakır Fabrikası Taktir cihazı montajı için satın alı. 

nar.ak bakır, çelik, gaz boruları, çelik, gaz flan.<ılur; Valf, Rakor 
gibi 31 kalem malzeme ile Şarap laboratuvarı için de 20 kalem 
teknik alat şubemizdeki listeleri mucibince a)Tı ayn açık eklistme 
ile satın almacnktr. 

n - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizala. 
rında. yazılmıştır. 

m - Eksiltmeler 9- 2-939 tarihine rastlıyan pe?'§embe gü. 
nü hizalarında gösterilen saatlerde Kabata~ta Levazım ve Miiba. 
yaat ~besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır • 

lV - Listeler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
V - i steklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatlerde % 

7.5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona. 
gelmeleri ilan olunur. (514) 

Belediye su lar idaresinden: 
İdaremizin İstanbul ve Beyoğlu yakasında bir sene zarfmda 

açacağı baca ve tran~elerin kaldırımlarının tamiri l§i lmpalı zarf
la münakasaya konm~tur. 

1 - Bu işe aid tanzim edıJen ı;artname ldaremiziu Levazım 
servisinden parasız olarak almllbilir. 

2 - Talipler şartnameye gcire hazırlryacaklan teklif mek. 
tuplannı Hubat-939 çarşamba gUnü saat on beşe kadar Tak
simdeki ldare Merkezinde l\füdürlüğe vermelidirler. 

tir. 
Bu saatten sonra hiç bir teklif mektubu kabul edilmiyccek -

(484) 

t~eaird a· . mali İrlanda parlô.mentosu açıl. 
&il'} :;. ır Malıye dı. Cenubi lrla.nda da dominyon 

;,. oır Doğumevi olarak kabul edildi. 
- \T AIU1''ın .kitap şeklinde roman tefrikası -

~ltlt 1 a.pıldı 1922 de serbest İrlanda hükfı-
hıı esir (b meti tesis olundu ve ertesi sene 
,~lttJ,..et' .Qus. ust) - Ye - ·1 ld ıı; - de Cemiyeti Akvama dahı 0 u .. 

l'apıırn buıasına bitişik Fakat İrlandadn. daimi karışıklık
.~~ i~akta. olan maliye lar hüküm sürilyordu. Nihayet 
~~ ltlarıtı\ kaı~·ı .bıtrnek Uzere. serbest İrlanda hükumetinin ilk 
h.. 'illa d orifer tesisatının .1. f"'........,...av zama 
. ~~ a b reisi olan Vı ıam '-"'"'o& • 
ltr llfak ter aşJanmırı. için. nında dahili harplerin önü alındı 
~ • ek noksanları kal ve bu tarihte şimali ve cenubi !r. 

ta ~ler ik landa hudutları tesbit olund~: 
lı:ı hUkrı.llial edildikten son.. İrlanda teşekkülünden bugunc 

~ olan ?net binasında bu. kadar daimi kargaşalıklar ve 8.Il

~i .... ~§ırıaca,kt llialiyc kısmı bu. laşmazlıklar için.de yuvarlanan 
"""l, ,, ır. 
~ .reni h'·k bir memlekettir. 
• tl:ıtı:ı.ı t~et binasının ------------
~ OtıUı:ı. · . 1Yan bir par Türk inkılabı 

ı-ı. ila, ıçın h .. km -
·q b· \'e ed·ı U et binası ntuoDlu lla/J.:cı•ı'ndcn: 
>.taıh~ ~kil 1 ~~ kısımla daha 26 • ı . 939 Perşembe günü san~ 
~ 11. • .re ltııı-_ a,.,nıştır. ı 8.30 da E\'imizin ·rep~h::ışınrtnkı 

'4 ltatı -~ hOd merkez hln:ısındn muhnrrır B:ıv Pc· 
. ldır tıım katı ha. yami Safa tarafınd::ın "Türk inkıll\bı" 
l:v..~ Ve on dört odalL nda m~uhlm bir konferans ve-
~~ mevzuu 

~~~ASININ rilecektir. 

~~ek _ : binasın ,.-ft"o:-:-<T..zer..ıT..zer~ 
tı 'l!~~;~ir. t i tn i~~tı da - - - - -

~~lf}ııtlokaanı: n<lekı tesisat Yavuz Sezen 
~ 11la iı.....~ktad linın ikmali L 

eııil' ''ıtıaı tr. 
• ilıt~ edildi~. Diplom Terzi 
e\11 b 'acı k gı zaman Ba- Hnkikt tek kostümlük fngiliı kıı-

b. lrıas .... araılıyacak bir t!J R ğlıı 
<\{\ ·•la s h' maşlnrımız gelmiştir. - 1 ru~ 

·~/ebe a ıp olncak. PcırmnHapı Gayret Apt. Türk /o oto 
~ltt 01tuıu d füıi üstiincle. 

tr a a""i b' - - - - - - - - - -• .r•• ınaya ··----- - - -- - ~ 
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Fakat bir türlii sükfınet bulamıyordum. Bu ga
rip mahllıkwı ziyaretinin bir rUya olmadığını bili • 
yordum ve müthiş korkuyordum. 

Nihayet ,hizmetçi kızın, ben uyurken gelip koy. 
numa girdiğini, uyku sersemi ile beni tanımıı.dığı_ 
nr söylemesi. siltninemin de teyit etmesi üzerine bi. 
raz teskin olabildim. Mnamıı.fih, siltninemin teyidi
ne rağmen bu izah beni tamamile tatmin etmedi. 

O gün, siyah elbiseli bir ihtiyar, stitninem ve 
hizmetçi kızla odaya girdi, kendilerile görüştü, ve 
büyük bir muhabbetle bana hitap etti. Yüzü fev~ 
kalade tatlı ve sevimli idi. Bana beraber dua ede. 
ceaimizi ellerimizi ka~turacağımızı, bu esnada: 
"Y°nrabbi, dualarımızı lsamn a~kı namına kııbul et,. 
diye tekrarlıyacağımı söyledi. Bu sö~er ba:ıa pek 
yerinde grldi, ve uzun seneler, kendı kendıme de 
söylediğim gibi sUbıinem onları dualarımda bana tet. 

rar ettirdi. 
Tatlı ve düşünceli yüzlü ihtiyan, bu ciddi, ka. 

ranhk. içinde üç asırlık eşyalar bulwıan odada. k~
GÜk bir pencereden süzillen solgun ı':-ığı altında ha. 
ıa sarahatle görürüm. Yere diz çöktü, üç kadın onu 
taklit ettiler: ateşli ve mırıldayan bir sesle, bana 
pek uzun gibi gelen dualar okudu. 

Bu hfidiscden evvel onların hepsini unuttum. 
Sonra onları da hatırlıyamıyorum. Fakat tasvir et. 
tiğim sahneler. gölgelerle yıkail.ln hayali ve müccr-
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laıı dadım yanımdan ayrılmnmr.ştı. Mtitebessim ve 
temiz yUzü benim için artık alışılmış bir yüz olmuş. 
tu. lsmi Madam Perrodon olan dadın: Berne'de doğ. 
muştu. Neşesi ve bana gösterdiği itina. kısmen, an_ 

nemin eksikliğini tamamlıyordu. Madam Perrodon 
babamla başbaşa yemeklerimizin üçüncüsü olurdu. 
Bir de dördüncüsü olan Matmazel Lafonten vardı ki, 
vazüesi mUrebbiyelikti. Matmazel Laf onten fran. 
sızca ve almnnca. Madam Perrodon fransızca •;e kö. 
tü bir ingilizce konşurlardı. Babamla ben, bu dille
re, İngilizceyi illi.ve ederdik, ve her gün konuşı::-duk. 
Sebebi, evvela, tamamiyle unutmamak sonra da vata. 
ni sebeplerden mütevellitti. 

Bu dil kalabalığı, ecnebilerin latife ettikleri bir 
Babi( kulesi manzarası arzederdi ki, 'burada bunun 
tuhaflıklarını anlatacak değilim. 

Bunlardan başka, vakit vakit. bize gelip kıta 
veya uzun müddet kalan ve benim de ziyat'etlerini 
iade ettiğim. ben yaşta, iki üç genç kız arkadaşım 
vardı. 

Dadım ve mürebbiyemin üzerimdeki nüfuzları. 
şımarık, ve fazla iyi bir babanın, her hususta key. 
Cince hareketine milsaade ettiği bir kızın Uzerindcki 
nüfudan fa.zla dE'ğildi. 

Hatırla ·abildiğim en uz.-ık vakalardan biri. ü. 
zerimde müthiş. ve silinmez bir tesir yapmıştı. ret. 
ki ıl~ burada anfatısnna hayret edeceksiniz. Fs.kat 
sebebini sonra anlarsım1 
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1 1 1 ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutularda 

Gribi, nczlf'yf, Roma.tlr.mayt, dJ' ,.e ba~ ağrılannı he men g~lren yedne ka,elf' rdlr. Madrni kutularda olduğundan tesiri ve terkibi 
sabittir. ismine \ 'C marka!'lına lütfen dikkat. Her eczanede t eklik ku tusu 7,5 kunıştur. 

1 

' 1 " . r " " ı ' • ............................. ~ 
lstaobu l lJ mum AJ akkabıcl 
sonatk Arları cem i yetinden ı 
938 yılı umumı heyetimizin 28-1- 939 cumarteel 

1 
saat 10 dan 12 ye kadar Çarşıkapı cemiyet merkezinde 
lanılacağın,ı bildirrir. Cemiyetimiz azalarının her~ 
lantıya iştiraklerini rica ederiz. 

Ruzname: 
1 - 938 yılı hesaplarmm tetkiki ve 939 yılı çalıp& 

!arının idare heyeti ta.rafından izahı. 
2 - Cemiyetler kanununa tevfikan ana nizarnnam~ 

eden maddelerin tadili. 
3 - İdare heyeti azalarından niza.mi müddetini dol 

altı azanın yerine yeniden S('Çim yapılması. 

T. ·ş kası'nın 
Sümerbank birleşik pamuk ip l iğ i 

dokuma fabrikaları müessesesi 
PAMUK 1PL1Gt SATIŞI : 

415 ıcurııt Kayseri Bez Fabrikası malr 12 No. paketi 

939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 
16 ,, ,, 480 ,, 

Nazilli Basma Fabrikası ,, 24 No .. 580 ,. 
Ereğli Bez fabrikası ,, 24 Ne .. 580 ,, 
10 balyalık siparişler için .• ,, ,, 575 " 15 .. ,, ,. ,, ,, 570 " 
25 ,, ., 

" .. ,, 565 ,, 

32,0 OLİRAMÜKAFA1 50 .. ,, " .. ,, 560 •• 
F iatlarla Fabrikada Tes lim ıartiyle satılmaktadır. 
l plik müstehliklerinin yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde 

yaçları niıbetinde iplik ıipa rişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif roa1' 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı şartlarla yalnıt: 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 ağustos, 
1 eylu 1 ikinciteşrin tarihlerinde 

çekilecektir 

Fabrikasına sipari'!t edebilecekleri ilin olunur. 

iKRAMiYELER: 
1 Adet 2000 liralık 
5 ,, 1000 

" 8 ,, 500 ,, 
16 ,, 250 ,, 
60 ,, 100 ,, 
95 

" 
50 

" 250 ,, 25 " 

L435 

= 2.000 
== 5.000 
== 4.000 
-= 4.000 
= 6.000 
== 4.750 - 6.250 

32.000 

lira 

" 
" ,, 
,, 
,, 
" 

1 

Dr. Nscaeddin Atasagun 
Sabahları 8,30 a kadar ve akşam. 
ları 17 den itibaren Uılelide Tay. 
yare apartımanı İkinci dairede 
~o. 17 de h:ıstalarmı kabul eder. 

(Telefon: 23!!:>3) 

Üsküdar Sulh i kinci /Jukıı.k Il6.kim. 
lı'ğlnden: 

939/226 
ÜskQdarda Rumi Mehmet Paşa 
mahallesinde Çe,memeydanında 

30 No. Ju hanede Fatma 

T. iş Bankasına para yaırmakla, yalnız par8 

Kadıköy e\'kar müdürlüğü vekili 
lıırafındnn aleyhinize ikame olunan 
tııhli.rc da,·:ısı üzerine ilanen yapılan 
daveti k:ınuniyeye icabet elmcdıği· 
nizden hakkın ızda gıyııı> kıırarı ''e
rilmiş ve müddei ' 'ekili şahillerini 

getirip dinletmek ve gazete ile on 
gün müddclle gıyap kararının tebli
ğine kıırıır verilmesi Ozcrine mulıa· 
keme 9.2.939 perşemhe günü s:ıal 

10.30 tali kkılınnıış oldıığuııdnn tari· 
lıi il:1ııdnn itilıaren müddeti mezktırc 
zarfında itiraz etmediEjiniz lnkdirclc 
mnhkcMeyc kabul olunm:ıync:ığınız 

gıyap kıırarı makamına kaim olmak 
üzere ilünen tebliğ olunur. 

birik tirmiş olmaz, &Y,nı zamandaa tallhlnlzl 
de · denemiş olurunz. 

Nafıa Vekaletinden: 
9-2-939 tarihinde eksiltmesi yapılacağı 23/28 bir incika. 

nun 938 : 3, 9 l kincikanun 939 tarihlerinde ilan edilmiş olan 
13,000 lira muhammen bedelli 5 adet regülatör kapağının görü
len lüzum üzerine eksiltmeden kaldırılmış olduğu ilan olunur. 

(241) (495) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı . 

tstanbuJ Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 

(\'. P . 293G) 

SAHl Bt : ASJ~I US 

:-\eşriyat Müdürü: R. Ahmet Sevengil 
Basıldığı yer : VAKiT Matbaası 

- VAKIT'ın kitap şeklinde roman tefrikası -
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Bana ait olmakla beraber, sütninemin od:ıs: de. 
nilen yer, şatonun en üst katında, geni.s bir oda idi. 
Eski meşeden karanlık bir tavanı vardı. On yasla
rında idim. Bir gece uyandım. Baktım. Yannnrlı. ne 
dadım. :oo de hizmtc;i kız vardı. Kendimi yapııyal. 
nız hissettim. Korkmuyordum. Çünkü, umacı. haya. 
lct, cin ve peri hikayelerinden ve kapı çıtırcbd:ğı 
veya sönen bir mum son ışığı ile duvarın üzcrı.adf', 
yatağımrzm baş ucunda gölgeleri büyülttüğü zaman. 
lar kafamızı yastığın altırn sokmamıza se'tcp olan 
bütün masallardan uzak tutulmuş naeir çocuklar. 
dan biri idim. 

Yalnız kendimi ihmal cdilmis görmek e c"•mm 
sıkıldı ve sesl<'nmeden evvel, mızmızla"lrnnıY:ı. b~c1 ". 

dtm. Fak:ıt. birdenbire, yala~mın yanın.da, cfdfü 
lakin güzel yüzlü birinin bana baktığını hayreı !l" 
gördüm. Bu. diz çökmiiş. ellerini yorgammm altı· 

na sokmuc; bir gen<' k~"lmdı. Ona memnun bit hrıy. 
retle bakarak sustum. ~ni. ok 'ldı, ve yataifo, yn:ıı. 
ma uzanarak. miitebc$Sim, göğsüne bastı. 'Kendimi 
derhal sakinlcc;'l'\iş hisS('ttim ve tekrar uyudum Ei. 
ra.z sonra. gö~süme ayni Z"maraa iki irrıe batıyor. 
muş gibi bir acı hi~scderek rı<'rayarak uyanC!m ve 
haykırdım. Kadın. geriye fırladı, yere atladı \'C ba. 
na öyle geldi kt yatağın altına saklanıyor. 

Hayatımda ilk defa ola!'alc kor·ktum ve bilHln 
kuv'\·ctim,le haykırmağa baş1adım. Sütnlnem, lılz. 

metçi kız ve kapıcı kadın koşuştular, başıpıdan ge~ 
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çenleri dinlediler , sonra gülüşerek, ellerinden geldiği 
kadar beni yatıştırdılar, ama, ne kadar çocuk olur. 
sam olayım, yüzlerin.in sarardığını ve oldukça heye. 
can geçirdiklerini farkettim. Kalkıp yatağın altını, 

bütün odayı dolapları aradılar. ve kapıcı kadının, 

sütnineye: 
- Elini yatağa koy, bak, biri uzanmış ta yeri 

kalmış. hem hala da sıcaklığı duruyor, diye fısıl. 
dadığını duydum. 

Hizmetçi kızın beni teskin etti~ni, sonra ücü. 
niin birden. göğsümü muayene ettiklerini de hatlr
lryorum. Fakat o sıracla hiç bir iğne yeri falan çör. 
mediklerini söylediler. 

O gece. yanımda kaldılar ve o günden.beri. on 
dört yaşıma gelene kadar, gece gündüz yanımda bir 
hizmetçi bulunduruldu. 

Bu hadiseden pek sonraya kadar fazla sinirli 
kalmıı::tım. İhtiyar, bir deri bir kemik bir doktor <"e. 
tirdiler. Uzun ve çi~ekbozu~ yüzU hala hatırımda. 
dır. lki günde bir, bana füı.ç verdi, gayet tabii bu 
ilaçtan nefret ettim. 

Bu hayaletin görün.dü~i ertesi gün o kadar 
korkmuştum ki. gündü?: bile bir dakika olsun yal
nız kalamıyordum. Babamın, yatağımın başı ucun
da. benimle neşeli neşeli konuşur, sütnincmi istic. 
\ 'an eder ve cevl!.ola.rına gülerken, panaklarımr ok. 
11,1ar , bent öperek bütUn bunların korkulu bir rüya ol. 
duğunu söylerken halini hatırlarım 

SOMER BANt' 
UMUMi MüDüRLüGüNDEN: 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlarilc yaptıkları 
lardan herhangi bir sebep le memnun kalmıyacak ols.0 
yın halkımızın badema bu husustaki şikayet.lerini, b 
intaç edilmek üzere, mağazalarımızdan derhal telef qııl,' 
ya yazı ile aşağıdaki numara ve adreslere bildirmcietl 
olunur. 

SÜ'MER BANK 
Umuml MüdürlüğU 
Ankara 

SOMER BANK 
İstanbul Şubesi 

Voyvoda Caddesi, Galata 

SÜMER BANK 
Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdürlüğü 
1 inci Vakıf Han 
Bahçekapı, İstanbul 

Telefon : 

Telefon : 44969 

Telefon 

Türk Hava KurumLJ 

Büyük PiyangoS 
Dördüncü keşide: 11 Şubat 939 dad;;, 

Büyük i kram l y P- 50,000 Ura 
Bundan ba§ka: 15 bin, 12 bin, 10 b~fl. 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin ) liralık 1)() 

mükafat vardır. .. e 
Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihm.al 11 

Siz de piyangonun mesut ve balı tiyarlan arasına gırıı1 

inşaat ilanı 
Sümerbank Umumi Müd ürlüğünden~ 

1. - Sapanca gölünden lzmit fabrikalarına isal~ ~:f!ı 
Ya ait hendek kazılması boru döşenmesi su haznclerı t . \ 
tasyonları ve memur evleri inşaatı ile teferrüatı işlet1 jf 
esasile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştu!· 
atın muhammen keşif bedeli 369.838.89 liradır. ~ 

2. - Eksiltme evkan 20 lira mukabilinde Sümer 
şubesir.dcn alınabilir. 6 dt 

3. - Ek&iltme 6 ııubat 1939 pazartesi günü saat :ı 
rada Sümerbank umumi müdürlüğünde yapılacaktır. 

4. - Muvakkat teminat miktarı 18.:344 liradır. dsf 
5. - lsteklilcr teklif evrakı meyanına şimdiye l<~ 

oldukl:ırı bu kabil işlere bunların bedellerine ve h3Jlı1 
muamelede bulunduklarına dair olan vesikahı.rını kO::k 

6. - Tekli! mektuplarını havi zarflar kapalı o111T ...... 
nü saat 15 se kadar makbuz mukabilinde Anka.rada.1'tıt• 
umumi muhaberat şubesi müdürlüğüne teslim olunaca 

Pcsta ile gönderilecek tekliflerin nihayet ihale s:;. 
saat evveline kadar gelmiş ve zarfını kanuni şekilde 1< 
ması lazımdır. ,J 

7 - Bu inşaatı banka diledi~ müteahhide vef!D 
muhafaza eder. (U9) <•99) 

-

1 


