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Ank ra, 4 (Hususi) -Maarif 
\Teka.ıetı t şkiUı.tına yaptığı bir 
tanıinıde bundan böyle kUitUr 
bakatHığı tabiri yerine maarif 
"•ktıeu ta.birinin kullanılması. 
~1 bildirmiştir. VekA.let dalre-
ertnın adları da teşkllflt kan u

llunda Yazılı olduğu şekilde kul

Gazetelerdeki Uanlı;Lrm 
Pul Resmi 

Anknrn, 4 (Hususi) - Maliye 
encümeni damga re>sml kanunu
nun gazetelerdeki il~n pulları
na taallük eden kısmının tadili 
hakkında...,:Hakkı Tarık Us'un 

~ılacaktır. 
PERŞEMBE, 5 il. KANUN 1939 {\. YIL: 22 * SAYI: 7539 1 

teklifini müzakere etmiş ve 1-
IAnların santimetre Uz_erinden 
resme t!\bi olması esasını kabul 
etmiştir. • 

tDARE EVf : Ankara Cari. t STA1\"'RfT1.• Telıtraf: YAlOT• Poı;fa Tturu~u: 46•Telefon: 2141 3(Ynzı)-2.f 370 Cldnre) 

Akıbetinden endişe edilen "Pek,, şilebi dün geldi 
Selanik Anlaşması hakkındaki kanun dün Sebat şilebi de Amasra limanma s~ğ !nd!ğmı 

Mecliste kabul edildi te 1 siz le b i 1 d i r d i 

Daladye 
Dün Tun usta bir 

nutuk söyledi: 
"Fransa, size haşin kuvvete karşı 
en iyi ve en muessir çare olan 
intizam ve inzibatı bahşetmiştir,, 

{nJ_ Dnladyenln :ıJ)aret e~. ı;, ı Cc~ah-tlen blr götjin&, ... 
J_Ycuııı 8 incide) 

Ereğli facıasından kurtularak ~ün ilk defa lin1anımıza 
gelen bir kaptan ıle müla~at 

Bir gemiyi batıran on gen1iyi 
karaya atan facıanın tafsilittı 

Kurtulanlardan Ahmet 
(Yazısı 6 ncıda) 

Limon Bahçeleri 
Tesis Edilecek 

Ankara, 4 (Hususi) - Ziraat 
VekAletl Adana, Silifke gibi sil· 
hunet derecesi sıfırdan aeatı 

dUşmeyen koytu ve muhafazalı 
yerlerde liman bahçelerinin te
sisi için teşeb11Uaata girişmiştir. 

ş A 

rş l\OA~· c:J> 

~J.MSN ~ .,.,.N ~ 

ljapon kabiTflesi 
istifa etti 

Askerler Rusyaya karşı daha şiddetli 
bir siyaset takibini istiyor 

istifa eden Başvekil diyor ki: 
"Çin meselesi yeni bir safhaya 
glrmltllr. istifa ile ~ok mllblm 
bir meMullyetten kurtuldum,, 

(Ya.nıı 8 incideA 

Hind adalan yerlisi bir genç 
Alfiyan memleketimize tahsilini tamamlamak 

Uzere geldi 
Dişi Tar zan filminde Doıoti 
Lamur'un temsil ettiği mem

lekette nasıl yaşanır? 
Barselonda ingiliz gemileri yine bombalandı 
., ~ ~ ~ - ,_,, ~ .. SWWWJ' 

Frankocularikicepheden 
taarruz ediyor 

Hokometçiler geçen sene 562 
Franko tayyaresi düşürmüşler 

Barselon, 4 (A.A.) - Bu sa. -ye bir eey olmamıştır. 
bah bir hava akını esnasında li. & rselon. 4 (A.A.) - Resmt 
manda bulunan Uç Ingiliz geJniai. tebliğe göre. Katalonya cephe • 
ne bomba veya bomba parçaları sinde milcadele devam etmekte • 
isabet etmiştir. Gemilerde kimse (Devamı 8 incide) 

Hintli ~enç ~ 
(Ya.mı 1 trc1U97. 
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işaretler: ----
Yeni iktisat vekili 

Yazan : Sadri Ertem 1 
Şaki:- Kesebirin rahatsızlığı do

layısiyle tktısat Vekaletine C. H. 
P. umumi merkezi fizasından Hüs
nü Çakır tayin edilmiştir. 

Hüsnü Çakır ilk defa Vekalet 
ma'ltamını işgal etmektedir. 

lktısat Vekaleti gibi ehemmi
yeti her gün biraz daha artan ve 
devletin hayatı üzerindeki tesiri 
haklı surette hissolunan bir ma
kamı işgal eden yeni Vekil birçok 
m'!ziyetleri ile yarını itimatla kar
şılayabilmesini mümkün kılmakta
dır. 

lltsnti Çakır yüksek tahsil gör
mü~, lıüyük idare mekanizmaları
nı çok iyi bir şekilde idare etmek
le şöhret kazanmış bir idare ami
ridir. Onu kayma'kam, vali olarak 
ya.dcdenler icraatının keskin hat
larını, vazıh emirlerini, mcsuliyc
ti deruhte edişteki feragatini hala 1 
hatıralarında muhafaza etmekte
dirler. 

Milli Mücadelede ve ve onu ta
kip eden senelerde idareciler ara-

sında en iyi §Öhrct temin ve idare 
ettiği kütlelerin sevgisini celbe

den bir şahs~yet olarak şeflerin iti 
madını kazanmış olan Hüsnü Ça-

kır inhisJrlar Umum müdürlüğü 
vazif c.,ini ifa ettiği zamanlarda 

da dikkate Iayık hususiyetler ar
zetmiştir. 

Onun devlet mekanizmasındaki 
ananevi mantıkı 1erkederek dcr
hnl iş adamı gibi hareket etmesi, 

İnhisarlar idaresini lüzumsuz kır
tasiyecilikten kurtarması İnhisar
lar idaresinin hakiki kazançların
dan birini teşkil etm :ştir. 

ihtisastan istifadeyi, ve sürat
kazançlanndan birini teşkil etmiş
tir. ihtisastan istifadeyi, ve sürat
lc iş ba~<ırmayx kendine meslek 
edinmiş bir amirin idaresine ter
kedilen herhangi bir iş muhakkak 
ki iyi randıman verecektir. Hüsnü 
Çakır bu vasıflan haiz olduğu gi
bi Millet Meclisindeki faaliyeti ve 

Partideki hizmetleri ile de geniş 
mikyasta devlet işine yakından 
temas etmiştir. Tertemiz bir ka
r:ıktcr sahibi olan tecrübeli, ve 
ihtisası yerinde kullanmayı bilen 
Hüsnü Çakıra iktısat Vekaletinde 
muvaf!al:iyet dileriz. 

Tramvaylara Asılan 
Çocuklar 

Beden terbiyesi 
ders~eri 

Esaslı Surette Yeniden 
Tanzim Edilecek 

Ankarada kurulan Beden Ter· 
biyesi Genel Direktörlüğü Killtür 
bakanlığına başvurarak okullarda 
t:ıtbik edilen beden terbiyesi ve 
muhtelif beden oyu:ıları hakkında 
izahat istemiştir. 

Kültür Bakanı ğı da bütUn vila· 
• ~t okullarından bu malumatı sor . -
muştur. 

Hazırlanacak raporlarda terbi. 
y ... en oyunlar beden ~e:biyesindc 
t .. tbik edilen türlü beden hareket
:ri esaslı olarak buuya kayddi

lcccktir. 
-<>--

~ehirde temizlik 
Sinemalarla 

Propaganda Yapılması 
Düşünülüyor 

Belediye şehrin temizliği mese
lesi ile ciddi surette meşgul olma 
ya başlamıştır. 
Fen heyetinin bu :ıususta hazır
ladığı rapor, belediye riyasetine 
verilmiştir. Belediye, temizlik için 
alınması icabcdcn tedbirler meya. 
mnda birçok vesaitin çoğaltılması 
cihet~ni de düşünmüş bubnmak

tadır. 
Aynca sokakta temizliğe riayet 

edilmesi için halkın ir~at edilmesi
ne: karar verilniş ve bu vazifeyi 
halkcvlcri Üzerlerine almışlardır. 

Halkevlerindc toplantılar yapı-
lacak, konferanslar tertip oluna
-'lk ve halka, s-;kaklara kağ t, yc
miJ kabukları vcsair pislik tevlit 
edecek maddelerin atılmaması an-

latılacaktır. 
Belediye, .sinemacılarla da te

m:ıs ederek halka ~inemalarcla, 
filıhlcrin arasında şehrin temiz tu. 
tulması için vecizeler yazılı film 
parçaları gösterilecektir. 

-o---

1500 Belediye zabıtası 
talimatnamesi basıhyor 

Okulların akşam tatilinden son
ra bazı yaramaz çocukların tram
vay ve otobüslere takıldıkları, bu 
suretle fena neticelere sebebiyet 
verdikleri yap lan teftişler netice
sinde anlaşılmıştır. 

Belediye zabıtası talimatna
mesinin yenlbnştan tanzimine 
karar verilmiş, teşckl{Ul eden 
Icomlsyon hnzırln.dı .~-ı projeyi 
Şehir Meclisine vermiştir. Bu 
proje Uzerlndo Mecliste hayli 
mUzakerelcr olmuş, fakat bu 
sene Meclis Azaları <leğlşlnce 
projenin yenibaştan tetkikine 
karar vcrllmlştlr. lş, şimdi bu 

safhadadır. 
Diğer taraftan eski talimat

nameye göre harelrnt edildiğin
den ve bunun da mevcudu aznl
dığmdan eski talimatnameden 
1500 nclet basılmaya karar ve
rilmiştir. Bunları belediye mat· 
bnası basacaktır. 

Kültür Direktörlüğü okul idare 
lerine yolladığı bir tamimde talc. 
ben:n dışardaki va-iyct~eriyle de 
yakınC:an a1€ıkadar olmalarım bil
dirmiştir. 

öğretmenler muayyen zaman
larda ve okulun tatil vakitlerinde 
ele talebenin bu hareketiyle meı
gul olacaklardır. 

----o-

Çatalca Okulları 
Çatalca okullarını tetkik etmek 

üzere Ki..ltı.ir D:rektörü Tevfik 
Kut clün Çatalcaya git~~tir. Bay 
Tevfik köy okullarından ba§ka bu 
kazada açılacak olan köy yatı olcu 
lu binası etrafın.da da inceleme 
yapılmııJtır. 

Vak'a Nasıl Olmu§? 

-0-

lstanbuldn evlenenler 
Son Uç aydn lstanbulda 188!! 

çift evlenmiştir. 

Jiavn yurtta Egede kapalı ,.e mel'
ı:il yn{!ışlı, Trnkyn, Ko,cncli ,.c Knr:ı
deniı: kıyılarında çok bulutlu, diğer 
lıölgclcrdc bulutlu seçmiş, rüıs:ırınr 

~·---· ....................... ···::::::::·-· .. ·-·············----......... , ......... .... w-·-· ·····-·-·-········-··-··-· -····················-······-...... -·-·'( 
il Kültür Bakanının dikkat nazarına ı~ 
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il havale bekliyor .· 
!İ Her sene :ücretli öğretmenlerin iki defa maruz kaldıkları ga-· 
!İ rip bir hesap vaziyeti vardır. Biri scncbaşında, biri de mali sene- • 
ii başında, birtakım müna'kale ve kırtasiye itlerinden dolayı, işlemc
jj miş olan aylıklarını alamazlar, günlerle üzülürler ve geçmiş za-: 
:! manlarda olduğu gibi aylıklarının çıkmasını beklerler. I· 
n ücretli öğretmenlerin hemen hepsi, aldıkları az maıışta ge·ıl 
if çinmektedir; mekteplerine gitmek için de her sene yapılan yer:'ı 
H dcği§tirmclerindcn dolayı birço1c yol masrafı yapmak mecburiye-I 
H tindedirler. Diğer memurlar gibi peşin aylık da al.nadıklarınaı· n göre bu yüzden vaziyetleri çok mü§külleşiyor. 
!! Bu sefer de vaziyet ayni olmuştur. Bütün ücretli öğretmen·. 
iller işlemiş aylıklarını, okullar muhasebeciliği de havale bekliy:or.P. 
~!Havale ne zaman gelecek? Burası da meçhul. li 
:! Genç ve meslekten yetişme KGltür Bakanı Hasan Ali Yücelir!: 
!i bu vaziyete nihayet vereceğine emin olarak hSdiscyi nazarı dikka.t·i :: .. 
H tine arzediyoruz. ı: 
:: : 
:: :::-.:::::::::::: r-.z.1::ırmı.ı::am .. amuwa::mıwww.w:=.:a ... -ı .. n: .. ıını~:: 

Eminönünde tramvay telleri koptu 
Azkaısın şirketin ihmallerin
den birini daha halk çef<ecekti 

Tramvay şirketinin ihmallerin
den bir yenisi daha düı. gece az 
kalsın bir fac:a doğuracaktı. 

Saat tam yedi sıralarında Emin· 
önünde eski Selanik Bonmarşcs. 

önünden geçen oluk oluk halk, 
L:rdenbirc bir Ortaköy - Aksa· 
ray tramvayının zelzeleyi andını 

bir şiddetle yednden sıçradığını 

ve üstünden elektrik §erareler: 
saçtığını görerek büyü'k heyecan~ 
c1!.işmü§lcr, kadın crkcl: bağıra ç~ 
ğıra etrafa kaçıım·şlardır. 

Bu sırada tramvayın iç'.ndckileı 
de, telaşa düşmUşlcr, kimi tram. 
vaydan atlamağa, kimi sıraların 
altına saltlanmağa sava§mışlardır. 

na bağlı irtibat tellerinden birisi 
kesilmek tazım olmuş :ve tramvay 
şirketine sabahleyin haber verile
rey yaptırması söylenmiıtir ..• 

Tramvay ıirketi kamyonunu 
· ... llamış. fakat üstUnkörü bir bağ. 

lama ile iı baştan savulmuştur. 

Akşam üstü tramvaylar hattan 
'.Jirbiri arkası &ıra ıeırqıe~e bapla
yınca tel kopmuJ ve ana tel yan 
tatara kaçarak tramvay cereyan
sız kalmış; vaka vuku bulmuştur. 

Tramvay bir müddet hareketsiz 
·rduktan 'Sonr& icindelci halk in

dirilmiş, bir kontrol damına arıc•
r:ırak eliyle teli itmek suretiyle 
tn.mvayı yUrUtüp durak yerine 
,ötürmilşlcrdir. 

imtihan 
talimatnamesi 

Esaslı Surette Yeniden 
Tetkike Başlandı 

Kültür Ba1canlığı liıe ve ortao-
:L.llarda tatbik edilmekte olan 

in.tihan talimatnamesini esaslı su
rette tetkike karar vermiı bulun
nıaktadır. Bu işle meşgul olmak 
i'-c:-• talim terb:ye azalar ndan bir 
komisyon teıek'ltül .:tmiıtir. Ko. 
m:syon yeni imtihan .alimatnamc 
sini kısa bir ıamanda hazırlaya

caktır. 

D!ğcr taraftan hariçten lise bi
tirme imtihanına giren gençlerin 
· ... tihanlarını zaten olgunluk ıek. 
Jindc verdikler:nden ayrıca bir ol· 
gunluk imtihanına tabi tutulma
nıalan hakkındaki dilek Kültür 
Bakanlığı tarafından tetkik edil
mektedir. 

Portakal ve 
Mandalina 

Fiyatlar Geçen Hafta· 
dan Çok Daha Ucuz 
Son günlerde portakal ve man

dalina bollanmafa ba~la:nıştır. 

Son bir hafta zarfında pisasaya 
3.200.000 portakal, 537.000 de 
mandalina gelmiştir. Dörtyol ve 
Alanya portakallarının toptan fi· 
;,-:tlanntla bir hafta evveline na
zaran 30 • 40 kuruş kadar ucuz
lama göze çarpıyor. Fakat pera. 
kendc fiyatlarda hiçbir değişiklik 
yo'ktur. 

Dörtyol poltakallanmn 100 lilk 
;aandıkl.4n ı 1-iO J" 200; 80 likler 
210 .. 28~ Alany4.nır. ıo ml-1 •• : 

Memleketimiz 
hakkında 

kıymeti i bir kita 
Belgratta çıkan yar. resrnt 

mc gazetesinin ba~muharrirl S 

tovı:ki Türkiye hakkında gUzel 
kitap neşretmiştir. Yugoslav]<: 

en kudretli siyasi muharrirle 
d"ıı biri olan ve esasen on bet 

evvel 1stanbula gelmit bulu 
Svetovski bu eserini yazına 

evvel meml:ketimirin muh~ 
mıntakalarında uzun bir tet! ik 

) ahati yapmıştır. Eski Türk:Y. 
de.: yakında:ı görmüş oldı:ğu 

yeni Türkiycdc görd·iklcrin'n 
h:yct ve manasını pek iyi ka 

mıştır. 

Svctovski'nin yeni eserinin 
rini haber veren Yugoslav gaı 

Jeri bundan büyük takdirler 
bahsediyorlar. 

Svctovski kitab nda muht 
sahalar üzerinde çok muvaf! 

yetli tahliller yapmıştır. :E 
.-ardığı neti.:~ ıudur: 0J.'ürki 

Atatürkiln kurduğu Cumlıu 

rejimi kimsenin hatır ve hay 

den geçmiyecek kadar halkın 
huna nüfuz etmi~tir. E&1d T 

ye yalnız maddi olarak inkiraJ 
mamııtır. Halkın ruhunda bir 

ha dirilmemek ilz~rc ölmU 
Türk milleti Atatürkün kurd 

rejimi memleketin ve milletin 
lbı ve refahı için ycg~ne 
olarak görmektedir. 

Sular Müdürün· 
izahatı 

200 - 290: 80 likleri 200 - 350: Fi 
nikcnin 200 tükleri 37 5 - 450: 160 
bkları 400 • 800: Mersin portakal 
tarının ı 20 1ı1clerl 500 - 900; 160 
l ı..tan ~..._rasın-

Blrka gUn evvel eebfrıfe 
farın keslldı ınt, alkın bUD 

şlkAyet ettiğini yazmıştık. 

Delodtye Sular idaresi ?d 
rU Bay Ziya, dUn bir arka 
mıza şunları söylemiştir: 

d<ıdır. 

Az sonra t~awv y durmuş, için 
!eki elcl:tn1der sön~tür. Vaka 
nın sebebi tramvayın üstündeki 
elektrik hatlarının kopmasıdır. 

Em:nönü istimlaki dolayısiyle 
·~n g:inlerde yık lmasına ba§lanı. 
'an "Sclanik Bonmarıcsi,, duvan· 

u y.iizden tstan'bulun en hare
'tetli bir zamanı tra=nvaylar tam 
'>ir saat birbiri arkasına dizilmiş
ler, böylece ıeyrisefer de inkı

Piyasaya Rize ;ortakallan da 
gelmeye başlamı§tır. 64 Jük san
dıklar 220 • 260; 80 liklcr de 220 • 
230 kuruştur. 

Mandalina fiyatlarında değişik
lik yoktur. Dörtyol 130 - 275, 
Bodrum 200 - 400, Alanya 70 • 
280, Rize 7 5 - 120, Finike 17 5 • 
400, Mers"n 100 • 225 kuruştur. 

Bu toptan fiyatlar yUzer aandıkhk 
mandalina!ara aittir. 

• ._Ayın birinci ve ikinci 
Ierl şehirde su sıkıntısını ııı 

olan bal fırtınalar dolayı 

Tcrkos gölUnUn fazla karı 

sı ve terşih havuzlarına 

diye kadar görUlmemtş de 

de çamurlu suların gelmes 
litrelerin anormal bir şe 

K~zım Karabekirin 
teşekkürleri 

Yeni lstanbul SaylaYı Ktızım 
Karabeklr bugUn snbab treniy

le Ankaraya gidecektir. Sayın 

Saylavımız clUn bize şu mektu
bu göndermiştir. 

aa uğram ştır. ---------
Denizbankm açacağı 

mektep 
Dcnlzbnnk tarafından aştı. 

garson ve metrdotel yetiştir
mek için attlacnk mektep teş
!d!Cı.tı için on gUne kadar ls\ iç
reden blr mUtehaesıs gelccek
Ur. Bu, Loznn otelclltk mekte
bi müdUrll doktor Monney'dlr. 

Son hafta piyasaya 223.000 ki
lo elma gelmiştir. 

---'-0-

MUte!<ait dul ve yetim-
lerin maaşı 

tıkanmnsıdır. 

Sular ldaresl geceli guncJ 
fasılasız surette müteaddit 

lerle çalışarak vaziyeti ısla 
mlştir. Terkosuo beledi 

devredildiği alt.ı senede 
gölUn bu kadar ~amurlu sıı 
dığt vaki değildir. Bu yt1 
şehir su alamayınca horul 

ki sular da tamamen ıarf 
muştur. Fllttreler lşleme16 

"İstanbul sayln.,•lığına @eçll
mokliğim dolayıslyle bir~ok tclı
rik mektup \"O t.clgraflnrı nl· 
m:ı.ktıırım. Teşekkürlerimin lb
lılğına gazetenizin tın nssutunu 

dilerim." 

Yoklama i§lennde mütekait, 
dul ve yetthılere kolaylık göste. 

Valinin Dünkü ilmek üzere Maliye Vekaletince 
Iayıneaya kadar gecen 1'1 

cuk gUn zarfında şehir kAfl 
tarda su alamadı. BugUO 
nan tedbirlerle normal " 
avdet etmte bulunmaktadıt 

r~tlerinfn TJörlyoldcı ür oüıı kalma. 
.~ının sebepleri cırasındn bu dn ı1ar-

dır. 
Mıısul lıryt:linitı tcılıl..-ikcıtla tnt'#-

gul tııılıındııtiıı sırrılarclo Frarısı:lıı. 
r111 ourü5mrd ~ayanı dil.lwllir. 

L. • 
ım:ıcua 

Tetkikleri ylpılm3.kta olan tetkikler bitmiş 
Vali ve Doledlye Rclsl L~tfl ve tekalit kanununa ek olarak ha 

Kırdar dUn sabah EmlnönUnde zırlanan kanun layihası son f-Ck. 

çamurlu sahaya dUşen parke ln-ı lini aimışVr. 
şa::ıtınr tetkik etmiş, bu işin kı· LAyihaya göre mütekaitler ve 
sa bir zamanda bltlrllmesl için -dullar maa.~larmı bizzat almak 
omlr vermiştir. YaU, sonra Be-1 şartiyle malmemurlukları tara • 
şiktaşa giderek Barbnrosun tur-ı fmda.n nüfus tezkelerine meşru_ 
besi etrafında yapılacak istim- ha.t verilmek surctlyle yoklama. 
l ı'\k işleri ile yakından meşgul dan muaf tutulacaklardır. Ev -
olmuş, Akaretlerde Vlşnezade- fonme memurları evlenenlerin za 
ne yapılncak ~ocuk bahtesl e~ U maaş sahibi olup olmadık!axı. 
rafında da tetkikler yapmıştır. 

1 
nı nüfus tezkereleıindeki megnı

Vali biH\hara Ferlk~y. Mecidiye 1 bata bakarak tayin ve bundan 
köy, Şişhanede tesisi dUşUntllen lPlalmemurluklarını haberdar e -
çocult bahçelerinin yerle rint gör 

1 
ideceklerdir. 

mUştUr. 

Diğer taraftan aldığiJJl1 

ıtımata göre, idare ıcın 18 

!etme talimatnamesi b 8 fl 
maktadır. Du tallmatnarıı 
ledlyeden geçtikten sonra 
fıaca tasdik olunacak, o 
sonra tatbik edllece.ktlf· 

Pazarhksız satış k• 
nunun teşmili 

Ekonomi Bakanlığı. 

2 Kanunusani tarihli 8ayımızda do~u . cl'nup doğusu ve Orta Annclo
me~hut suçlar mahkemesinde ce. luıln ı;:ıkin, rcnup Anndohıc;unrl:ı ~i
reyan eden bir muhakemenin ta!- nınli, di~t'r höl$:C'lt'rde cenuht istlkıı
silatı dcrcedilmişti; bu yazıda Sa- metten orın kuwcllc csmi~tlr. 
k:., adında bir zatın yılbaşı gece- tsınnbuhln ho\'o kopalı geçmiş, 

• · rüzl!ar cenuptan saniyede 2 - 4 mel- BUGt '.:" KAl.RAC.\1' V\l'Unl.\R 

Eminönü 1-Iamnın 
Yıkılma hi 

Yoklama, bugün olduğu gibi 
yalnız yetimler hakkında cari o. 
lacaktır. 

sız satış kanununun di 
vilayetlere daha tegmlll 1 

dakl tetkiklerine devanı e 
dlr. Bakanlık. bazı vila)19 

den pa1.a.rlıksız satıo }taı> 
tatbikatı etrafındaki mi\ 
rmm bildirilmesı ııi isüılll1 
pılan tetkikler Ye vil'>ıe 
gelecek müt-ı'ealard:ı.n ,o 
nunun hangı vilayctıerd~ 
t'dilcceği khrarlnfjtırılac3 

si bar.da cğlend:ktcn sonra dışarı. re hıı:la c~ınic;tir. Sn:ıt 14 rlc hnnı 
y:ı rıktığı zam:ın gürültü ettiği! ı:ı :ı: yil.i ir2.1 milimc'rc idi. Sühunet (:\km _ ı~ de Knrndcniıe), (Tny· 
iddia iyle karak::>la dant ve mah- en yük"ck $:Üncştc 2t.1, göl~cdc 10,4 ynr - !l,30 rtıı bmilc), (Trok - !l 
1.emeye tevdi olunduğu yazılmış- ! \'C <'? ılü~ iık 2.5 ı;ontiıtrnl kaydedil. rtn Mu<ln:-ıy:ı\'n) knlk:ıl"nkıır. 
tı, Bay Sakip, gazetemize gönder miştır. GEi rr.ı:K \'ı\P ·nı.AR 
d:ği bir mektupta val-anrn b:.ı şe - 15 Yıl E~9\.~el Bu"!ii, (f.:incy u - 15 de Karadrnlı:clC'n), 
l::ıdc cereyan etmedi ~ ini bildir. UTmSI.\' _ f)örtyola Ga: i Pa~a tTrnt· 181'l rle 'Tı • tın,:ıd :ın,, 
mcktedir. Arzusu üzerine bu tav- llcı:rr.tltrf ile gıırii mr': u: rrr lir (il:ıriın - 8 de: .\y,·alıktnn). <lz-
zıhi <lrrcediyoruz. Frrınp: Jıe11rli orlrrr/.lfr. r;cı:i /la: - 1 mir 12 ık lıınircJı.ııl ı:ırlrrckllr 

Belediyece lstimldk edilen 
EmlnönU hanının yıkılma şart. 
names\ hazırlanmıştır. 400 lira 

Amarikadan pamuk 
tohumu getiriliyor 

keşif lrnnmuştur. Han içindeki • Zirant Bakanlığı, memleketi 
"::ira ılarP. çıkmaları lçln sekiz mizdeki pamukların cinslerini ıs. 
jlln mtilılc.t verllmlştir. On gUn Iah etmek için Amerikadan yük
sonrn ela yı'tıltna işin(' haşlann·' sek kaliteli on ton pamuk tohu. 
! C'nktır. 1 mu geliıtmiye karar vermiştir. 



~m soh'.:ot:eri : 

Rarakış nı ı , beyaz 
:ıp kış ffil ? 

DmUzdeki Pazara mübareğin ikisi de başlayacak ! 
>1 Artık cemreye kadar dayan Mehmet dayan l 
J 1)1 

Yazan: Os ma n Cemal 
~. tanı suntu.-ıusuna giri- dar siınali şarkidcn hiç dur?1ak
~~ l{a~a~şın sonlarında ol- sızın karayel fırt:nası e~mış ve 

li Ilı ıçın hnnJise zemheri- Karadcnizde seyrı seferı scktc-
i :rı.~~ğında ! .dir çok gazc- ı ye uğrat~ıştı:." . • . 
11 "'<laşlar, be'lim bu kara- Şarkı şımaliden kara)el ?egıl, 
ı . ~nlannda olduğumuzu j gün doğrusu eser, karayel ıse o
e~e belki 

0

.-;üleccklcrdir .. nun büsbütün a.k~i ~lan .batı k.u~ 
d~ ~~ .. onlara on beş, yirmi 1 zeyden, yani garbı .:ımalıdcn bızı 

, h ıtiluyorum. Çünltli o:ı· üfürür. Hem de mubarek, hazan 
llı:ı~ olduğl.l "'l~i bu yıl 8a öyle üfürür ki şehirde ne kadar 
) ta .. mevsimi için bir ()cara ~ürük, çank baca, tah~a. perde: 
ka blli tutturup P.'ittilcr. Bu duvar. ser;i varsa hcpsını secdcı 
Yıl ~ı:; çok erke~ baŞlamış. fahmana kapattın ve hatta ba-
~ lrakış bUtün dUnyayı ka- -ıan, iki: yıl önceki, o pek yaman 
~Cakmıç, bu /:ıl kara kış ;ıldız fırtınasında olduğu gibi en 
b~ ııürccekr.lİ§. bu yıl ka- ;a~I:ım mi?arelcrin. k~.lahları?ı: 
ihnem neler ~ :..pacakmış? .>irer mevhd şckerı kulahı gıbı 

irt:u karakı~ :ıbirini val~ti- yerlere yuvadar. 
~ç Yaıım :l:ı ~ ~ !ı kullnnm:!z Hele, durun baJ<alım, bu yıl ne 

Syle bir yıldız, ne de hazan ona 
~ çıkaran bir karayel gördük. 
J'akat unutmayalım iti henüz ka 
·akıştayız, yani birincikanunda .. 
~ gibi ferman dinlemez yıldız ve 
karayeller ise en ;ok zemheri, 
yani ikincikanun içinde ve ba
~an da birincikanunla ikinciki.
ıun nöbet değiııtirirken kendile· 
rini gösterirler ki halk, böylesi
ne (karakışla zemherinin kavga· 
sı) derler. Bu yıl, kış, hükmünü 
tam yerinde yapacağa banzediği 
gibi, karakışın, yani birinciki.nu 
nun sonlarında ve zemherinin ya
ni ikincikanunun ba~lanğıcına 
pek yakın günlerde olduğumuz i
çin önümüzdeki zemheri fırtına· 
sından ben, doğrusu. şimdiden 
ürkmeğe başladım. Eskiden ka
rakışlar, zernheriler ve bu aylar
daki karayellcr, yıldızlar bana 
vız gelirdi amma, şiındi öyle de
ğil! Çünkü yaş ilerledikçe insa
nın vücudu de eski bostan duvar 
lary. bahçe tahtaperdeleri gibi 
·,~,..ı .. aap>h E...-...alar, ~Al' 

~mr§lsında ~atirdar gibi oluyor. 
Bereket versin ki zemhcrisi, 

erbaini, cemresi, mernresi, şunun 
surasında en çok yetmi1' günlük 
bir kıŞUillz kaldı . Bu yetmi§ gü
nün içinde en aşağı on beş gü
nünü de iyi çıkarırsak, demek, 
atlaWacak elli günlük bir varta

ı..111muııı\l ~~e .sıkı bir karayel İs- mız kaldı. Haydi biz yine §Öyle 
Ust etmiştir.) gibi. böyle yetmiş gün dersek, yetmiş 

de (l'l~ esen karnycl değil- birinci gün ilkbaharın biridir. 
(ltert dız) yahut (po;Taz) Arkasından da hemen çayır, çe
da '> e) inıiş ... Onun kim men mevsimi başlar. Ve derken, 

• ),f adenıki kara kış! gc- birde bakarız ki yaz gelmiş, plaj
e8eee r. ~a~.ii bu kara mev- lar açılmış, ~halinin bir kıs?1ı 

. teıttn~ hUtun rUzJarlar ko- 1 kum~llara, bı~ kı~mı d.~ Velıe
tibi fırtınalar mevsimin fendı yanş yenne obek obek sa

bir kapkaradır. Hele gc· çılmış! .. 
bıı.ı &'aıete şöyle yazıyor- Biraz dişimizi sıkalım, ve unut 

'ab h miyalım ki o bunaltıcı günlerde 
, a tan akşama ka- de bu soğuklan ararız. 
tere Ba A nkası muduru Yeni Adliye Vekili 

Tebrikleri Kabul Etti 
Ankara, 4 (Hususi) - Yeni lrııanyaya 

g'd• Adliye Vekili TeYfik Fikret Sı-
~~ 1 ıyo r l:ıy bugUu öğleden eHel Yek4le-
"'<Cl, 4 (AA . te gelmiş ,temyiz erk4nının me· 

1 ltıUd" · ·) - İngıltcre 

1 

bus arkndaslarının daire nıU· 
·~ ~UB · ' ltıah.. · Montagu Nor dtirlerlnin dostlarının tebrikle. 

d ·vaya it k ·· ' 
•··-~··· aıı a g mc uzcre rlni kabul etmfı:;tlr . 

ler Yrdnır1'tır. , 

lt )et~ bu seyah:ı.tin husu- F --o-
5 

f. . t .
1 

. 
t• t\a ?imasına rağmen B. ransız e ırı yı e§tı 

Ilı ~l Nornıan He Doktor Ankara, 4 (Hususi) - Bir 
«-ıct ~aı:ıya ile İngiltere a. mUddettenberi rahatsız bulu • 

\Pah t~8&di münasebetleri nan sabık Fransız sefiri Ponsot 
~~:dı nıUJteciler mesele. l iylleştiğinden yarın Parise ha • 
~tı-i :n değil, belki bu mü ı rclcet edecektir. 

~le aıaaddizatınrında naza- Çek Sefiri Aynlıyor 
t-ını raıt nı.. k bey · uza ere ede. Ankara 4 (Hususi) - Çekse-
:ra, 4 ~~ ctrnelctedirler. Citi Dolctor Faycer merkeze nak· 

li~ 01'ıtıa ... ı ·A.) - B. ~"on-, lcdllcliğlnden yakında buradan 
'<O .. ın Be r 
ıı ltıatb r ın seyahati ayr-ılacaktır. 
"ltab uatında b" "l· b' '==-==================== Ul gö uyu ... ır _ _ 
>.i~b~ ihtr:nıeınektedir. ı lahiyet sahibi gazetelerden Fi • 
~~hı h ıva eden tebliğ • nancial T!mes ile Daily Teleg • 

ltt)dediJusust ~ahiyette 1 raplı gazeteleri, yakında Altnan 
1-e ~&re. ~0..:ektedır. Gaze . 'ı ve İngiliz ihracat endüstrileri 

İte "-lnı an Ve ~aht ln- mümessilleri arasında müzakere. 
df lıt tltıı:~~ ar.asıl"r.Aaki lere l::~lanacağını bildirmekte . 
e d ~~hactrl . ... tlerı yalnız dirlcr. 
}ı,, egıı, faka~~ nıe~lesi iti. 1 Diğer taraftan Şaht'm Alman 
kıe"e~ı 'Untu .u ~t ~asebet ekonomisindeki hakiki rolüne mil 
Ilı~' tnıycsını tetkil~ tcallik kararsızlık dolayısile bir 

•e~le . nevi itimatsızlık izhar olunmak- ı 
en zıyade sa- tadır. 
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Son 'Haberler 
Yeni sene münasebeti fe 

Reıs :cumhurumuza gelen 
Avrupaya kavun 

gönderilmesi 
Bu iş ehemmiyetle 

olunuyor 
tetkik 

telgraflar 
Ankara, 4 (Hususi) - Kongre 

An'kara, 2 (A.A.) - Yılbaşı ' hararetli temennilerimi Eksetan- yç Uzunköprüden gelen murah • 
r.ı:.ııaselıetiyle F.cisicumhurumuz 3ınızl te!ıalük1e bildiririm. has bu mıntakanın kavunlarına 
İsmet inön:.i ile muhtelif devle ZOGC Alm:ınyadan talep!er \'aki oldu • 
r:isleri arasında telgraflar teati c 
lunmuştur. 

RO!.IANYA KRALliJIH 
TELGRAPI 

Yeni sene münasebetiyle Ekse 
lansını.zdan gerek kentlileri ve gc 
rek müttefikimiz Türkiye hakkın 
daki en samimi temenııilerimir 

kabulünü rica ederim. 
CAR Ol 

ÇEK REiSlCUMHURUNDAN 
GELEN TELGRAF 

Ekselanslarına gerek şahıslar, 

ve gerek memleketinin parlak re
fahı hakkındaki en samimi temen· 
nilerimi b:Idirmeğe y .}başını me
sut bir vesile telakki ederim. 

• 
f,~t1 1 LE HACH.' 

ARNAVUT KRALININ 
TELGRAFI 

Yeni sene münasebetiyle, şahsi 
saadetleri ve şanlı Türk milletinin 
refahı hakkındaki en samimi ve en 

Çandarlıda 
F elakelzedelere yardım 

edilecek 
!zmir, 4 (Hususi) - Çandar· 

lıda zelzele mıntakasını dola
şan Vail Fazlı GUleç beyanatın
da diyor kl : 

"- Çandarlıda 50 ev yıkıl . 
mıştı r. Bun!ardan 33 ti tama · 
men, diğerleri kısmend!r. !<"eli\' 
ketzed elere b ep b!n 11ratık blf 
yardımda bulunulacaktır. NU • 
fusça zayiat yoktur. Açıkta ka
lan 85 aile m uhacir, diğer evle· 

BULGAR KRALININ ğunu fakat, mahsulün bozulma _ 
ÇEKTiGt TELGRAF d:ın gönderilebilmesi için mevcut 

Yeni :.-::ne münasebetiyle, Ek- vr:;,.,,la rın dahilinde kafesli raf 
:;el.bslarına en derin tebrikler;:n: tertibatının yapılması zaruri ol. 
ve şahsi saa:ctlcri ile dost T~ rl:i- duğunu söylemi~. Vekalet çok 
; er.in refahı hakkındaki en ham- mühim görmü~ olduğu bu işin 
. etli temennilerimi bildirmekle kavun ihracatına örnek teşkil e.. 

·lhtiyarım, dileccğini düşü11erek lazımgelen 
BORIS tertibatın alınması için alakadar 

YUNAN KRALININ ı icra emir vermi~tir. Bundan baş 
TELGRAFI ka lzmirin Burnova murahhası 

Yeni sene dolayısiyle Ekselans· bu seneki tütün mahsullerinden 
larına dost ve müttefik asil Türk elli bin kilo kadarının henüz sa. 
milletinin refah ve saadeti hakkın- 1 tılmadığından ve alıcıların lüzu
daki en samimi temenniler;mi ar-

1 
mu kadar kıymet vermemelerin • 

zederim. ı den dolayı zarar göreceklerini 
GEO RGES söylemiş. Ve!~füct İnhisarlar İda. 

·m:~SIKA CUMHURREtStNtN resi .t~rafı~dan tütünün mUbaya. 
TELGRAFI . ası ıcın muracaata bulunmuştur. 

Yeni sene hakkınd;ıki en sami· I . --°---: 
mi tebriJdcrimin kabulünü Ekse- Zı ra~t kongresı murah-
iansınızdan rica ederim. haslarından Avrupaya 

Lazaro Cardcnns .. d .
1 

k 
Meksika RciJicumhuru QOn eri erece 

Talebelerin nüfus 
kağıtları 

Kayıt muamele5inden 
Sonra Kendilerine 

Verilecek 
Ankara, 4 (Hususi) - Maarif 

\'ckf\letl okullara kaydedilen 

talebenin nUfus hU\·iyct.cUzdan 

ınmnuı ta.4ıb<; dosr,uı~mnda sak· 
!anması usuıu yaııılması nUfus 

hUvlyet ellzdanları'lııı sörUime. 
s ine bağlı bulunan i. ' '? rinln ge-

Ankara. 4 (Hususi) - Kongre 
münasebetile gelen murahhaslar 
içinde çok kıymetli pratik fikirli 
mümessiller bulur.mu3tur. Bun . 
l:ır arasından seçilecek on beş ki
şinin bütün masrafları hükumeL 
çe verilmek şartılc A vrupanın zi. 
raat ve ziraat sanatları şubeleri. 

nin tekamül ettiği mıntakaların. 
da seyahatler tertip ediler~k ken
dilerinden istifade edilecek fjekiL 
de birer eleman olarak yetiştiril. 
melerine çalıştırılacaktır. 

Mektupcular arasnı da 

re yerleştirilmiştir . Z r , r 20 
rl kalmasını intaç otı ıekte bu· bin lira kadaraır:• 
lunduğu cihetle bundan böyle 

Ankara, 4 (Hususi) - y ;. mi 
kadar mektupçunun nakil ve t:ı -
yinlerine ait kararname b.:.; in 
tasdik için Başvekalete gönd . il. 
miştir. 

Belediye Reisleri okullara ginnclc isteyen t a lebe· 
Ankar a, 4 (Hususi) - Sirns nin usulü dairesi de Jrnyıtıarı 

belediye reisliğine Adilin, Kay. yapıldık u ıJonrn nüfus h Uviyet 
seriye Hayrullnhın, secillsl hak- ctızılanlarmm kendilerine ladc
kındaki karar Yckiller Heyetin- si ]Uzumu blldlrilıniştir. 
ce tasdik edilmiştir. 1 

Günierın peşindeıı: 
_fl........,_.._ı .. u11..uı_...,,_.,,,n111n111m ıııwuııwıım1111 

Görünür Kaza 

Vi,ayatler idaresi 
hakkır.da kanun 

Anka ra, 4 (Hususi) - Dahi-
liye Vcl{{ıletl viH\.yetler idaresi 
teşkilA.tı hakkında bir kanun 
lrtyihası hazırlayarak BaşvekA.· 

lctc göndermiştir. LA.yıha tcşki· 
H\trn tcvslini istihdaf etmekte. 
ılir . \'i!A.yetle r idaresi 
değ işti rllecekti r. 

-0-

adı da 

Memleketimizde üzüm 

Görüp düşündükçe - - ~ -
Siteme sitem 

Yazan: H. Süha Gezgin 
Mcnılckcttc griıı ,·ar, diJ or

Jar. Hnkikatcn sokakta kime 
1·astıasamz: 

- Sorma, diyor, knpı kupa· 
nınca hoıı yatıyoruz. 

Zaten bunlara ela flck lüzum 
J ok. J~ğ·cr nspı·in, !nlaıı alınıtk 
için olsun herhangi b1r ecznha
ııcyc uğranıı~sanız, cnnıekıinla
ı·ın kcııarlnruıı, mu alnrııı iis
tiinü dolduı·tm :;oişc ve kutu ka
Jnbulığı, size mcseleJ l hiit ün n
cıkl ığlJ le süyler. 

Çatacak ~ cı· nrııJ nıılnrın şu 

grip i~iııi ele a!nmk ~unn lmna 
.ı.lteıu et tikleı·iııi göı·iiyoı·uz. 
Sağl ı k siperlcl'imiziıı snğlaın 
ol mıulığıııı süyJeyorlıu·. Hangi 
sağlık siperi·: .. Gribe karşı zn
ccıı ncrecJc h(iJ le blı• siper kıu·u· 
lnhilmi~tir'.;' 

llclc İstnnlml ıla, buna imkan 
\ili' mı •: Mektepleri .kapamak, 
ı .. ulabnlı~ı d:ığıtmak için ise, 
smıllıırtlan sokağn ho~aııan 

yan·uln.r, iııcmalnı·dn daha be
ter, bir yakınlık, hatta sıkışık
lıkln toplanacaklardır. 

Me.kteplcı·Ie birlikte biitüıı iç· 
Uma yerleri kapaıınbilirse, ona 
diyeceğim yok . .F'nkat bunln,.rın 
tek tek hiç biri, bize istediğimiz 
kurtulu~u ,·eremez. 

lju hın nJı,ra bir baksanız a ..• 
l'crnıometrelcr, düıı sıfırın al
tm<la iiçii giisteı·iyol'lardı. nu
giiıı sıfırın iistiindc dokuz dere· 
cedcyiz. . 

On bir, on iki derecelik !ark, 
ılıhatimiz üstünde sa11anan bir 
tırııamlan başka ııedir? 

JJOdos oldu mu, bulutlar ün
gcrleşiyor. Ağır Rb"lr alçalıyol'· 
lnr l ' C ılık, berbat bir yağmur 
başlayor. Hn,·a JlOyrıı:ım <lüniin
cc teı'lllomctrelcr ilıtiliUc uğra
yor. 
Kutuı>Iardan koparak, buz 

denizleri üstiindc giinlercc bile-

ne bilene usturalaşan ı·üzgAr, 

yağmur <lıınılalnrım, daha dü
~"rk('n (]onduruyor. Karadeniz 
kıyıJarına tnhtaperde çekmeğe, 
yahut Çin scddine bcnzel" bir 
ha, ·a bendi yapnıağa kalkışa

cak <l('ğiliz ıı. nurnunıuzu çekip 
otuı·n<.·nğız, ycsseliinı: 

Sitem, haklı olmaktan çıkar
a hlrdeııblrc çlrkink':'ir. Bu 

t iil'lii şlkltyet ,.c ı:;itenılcrln en 
tcna tnı·afı nedir, bilir nıiı;lnlz? 

Hugiin olmayacak şeylerden 
iitiirii.knfn tuttu{:,'"Unıuzu göre
ı·('k <ludak hiikenlcrc, yarın 

gel'çekten ehemmiyetli "e pek 
haklı bir dıwnya dair yazclıkln. 

Halk araıında umumiyete kazalar ikiye ayr.lır: Görünür, 
kaza, röri;mıez kaza ... 

rımızı da okumak zahmetinden 
çeşid i teshil ediliyor kendileı·hıi affediyorlar. 

EreiH facia11 da bu ilci türlü kara:-.:ı misal olch: Vapurla:·· 
Lası bazısı F:nanın ağzında eskiden hatmıı olan gttni le jlerine ta
kıldı. Bu .c~ı·iinür karadır. Bazılan da fırtınanıo tidet: .i~·le zincir
lerinden kı.:r~-uldu; karaya oturdu. Bu da görünmez ; lzadır. 

Ankara, 4 (Hususi) - Ziraat l:nutmıynhm. yalnız yalan· 
Yckaletl bağcılığın inkişafını cuıırı değil, <lüşiince izin de mu
t emin rnnksadiyle meYcut zirai nıu yntsıJ n kadar ynnnr. 
bölgelerde mevcut bUtUn uzum 
çeşltlerinlıı kalite ve nevi iti ba-

1 riylc lslmlerlyle tesbitinc baş · 
lanmıştır. Yapılan t etkiklerde 

Ziraat müsteşarhğı Fakat garip olaa cihet f U ki görünür kazalar .ı;öı ünmezler
den daha az tehlikeli olmak lazım gelirken Ereğli faciaı;.t:ıd::. 
'.>unun akıi çıknuıbr. Görünür kazaya uğrayan (t'f.Tet) vapuru 
batmııbr. Görünmez k~a kurbanları a;J veya çek a Ju birer ya.. 
ra ile, her halde babl\Rdan kurtulmuıttur. onun için Karadeniz. 
de r ezen gemiciler ıörünmez kaza~rd<lft zi~ :ıd~ gi. '"'" lÜr kaza
larc:lan korkmalı. 

'l'Urklycye mahsus üzüm ceşlt · Anka ra, 4 (Hususi ) - Ziraat 
lerinin adedi yUz elli) I geçme k. \'c kAle tl mUstcşarlığına tayini 
tedlr. Bu UzUmlerd.ırn yemek l ik, mukarrer olan istatistik umum 
şaraplık, kurutmaya elverişli ,.e mUdUrU CcHl.l Aybarın istatistik 
ihraca yarayanlar, ayrı ayrı t es - i şlerinden ayrılması mUnasip 

t 

Görünmez kazalara kartı tedbir almak insanh · .:l iktidar 
haricinde olan bir iı tir. Fakat Gca'b:ı gör~ür kaza c!...n ıu geırJ 
leıleri Ereğli limanı gibi her gün en aşağı Yİrmi, yi ~ ı,q1 va. 
purun kömür almak içim nöbet b:klediği bir yerde:ı niçin bir 
türlü kaldınlanuyor? 

Halbuki bu gemi lt-şlerinden hiç olmc-ızsa dört, bet tazw.ı: 
kaldırıla, bir de bu lima:ım gı'.'tba açık olan lar=ıfına iki yüz rnet
:-elfü bir cısJgd:cıran yapılsa bııraar en a§ağı yinni, otuz gem:01y: 

mükemmel surette muhafa:.:3 eda,ilc::.-k~ir. Ayni z.."".Jnanda belk' 
çıılcarılan gemi enkmı hnzincye az çok bir ır .. cdant gelİreco!dir. 
Nihayet gemiler görünür kazalRra uğ'ramam.3k i:rin çabalarken 
rörü~z kazaya uğrayarak l:13§lankara ·~hil= dütnıek tehlike 
sinden de kurtulacaktır. 

A caba bazılarmın dediği gibi alakadar mo!uunlar::a deni7. 
altında batan ıem:ler içinde altın hazineleri ıaklı İmi! farzedili 
yor ela bunlan kimseye kaptırmamak için ıenelcrdenl>eri gizl: 
tahliıİye planı yapmakla mı vrucit geçiriliyor? Gemilerin ve ge
micilerin görünür ve görünmez kazalardan bir türlü yakalarır. 
kurtaraır.r.vnalan bu fazla ihtiyatın bir neticesi mi oluyor? 

HASAN KUMÇA YI 

' bit edllecel~tlr. Nakliye vasıta. ı;örUlnıcdlğindcıı müsteşarlığa 
!arına yakın olan mıntakalardn başka bir zat getirilecektir. 
bulunan UzUmler ihraç tipi ola Eu tayine kadar orman u· 
rnk ayrılıp ıslah edilecektir. mum mUdürU Hüsnü Yama n ve. 

--o- kalet('n bu \ azifcyi ifaya başla-

ikramiyeyi kim kazandı 
lzmir, 4 (Hususi) - Yılba~ 

J>fyangosunda 50.000 lira kaza· 
nan biletin sahibi olduğunu icl · 
cila eden ~lualllm Muznffer ço. 
cuklar namına müştereken aldı. 

ğı parayı çocuklara \'ermemek
tedir. Maarif bu hususta tahkf · 
kata başladı. Çocukl~r bileti 
hocalariyle mtiştcrek aldıkları· 
nı sôylUyorlar. 

Meryemi öldürenler 

mıştır. 

Zirant mUsteşarlığına Sümer
ba ıık umum mUdUr mua,·ini Ha· 
!idin gct i rllcreğl söylenm ekte
dir. 1 lalit kimyager Ye iyi bir i
da recidir. Almnııynda tahsll 
görmüş, k eleb ek hastalığına. 

karşı ilk iH\cı keşfeden beync l· 
milel şöhreti haiz bir alimdir. 
E' \"e lce baytar fakültesi r e ktö
rU idi. 

---o--
y . D . ' ~ c· • enı anımar :en ._ c_!rı 

İzmir, (Hususi) - Sökede Mer. Ankara, 4 (Hususi) - Dnnl-
ycm isminde bir kadını parasına mnrlrn Ankara el<:ili i;i nc P c>tl'T' 
tamah ederek öldüren Mustafa 1 Duurlov t ayin edilmişti r. Ya· 

•·--------.--,-----------·----• , ile arkadaşları yakalandılar. 1 kında gelecektir. 
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"Bahçelerden ,.e pınarlardan 

ve ekinlerden Ye iyi makamlar
dan çok nesne koyup gittiler. 

Saad Ve ark.adaşları Kisra 
sarayının karşısında büs

bütün hayran kaldılar 
üçyüz arşın uzuluğunda, yüz yirmi dört arşın 
genişliğinde ve yüz arşın yüksekliğindeki 

salonlarda ağızları açık dolaştılar 
Anları çıkardık; bırakıp gittik. Sand ve arkadaşları Kisra sa
lerlni başka kavme verdik. An- rayının karşısında bllsbUtUn 
1arın üzerine gök ve yer ağla· hayran kaldılar. Burası tama. 

- 23 -

madılar. İtibarları olmadı." miyle kesme taştan yapılmıı;.tı. JIORMÜZAN ... 

aes Sirabın ve hattA bUtUn hal· J 
kın bir gUn önce tıktıklarını 

öğrenince karısının da onlarla • ıııı- VA K 1 
beraber oldufuna şUphe etme-
di. Şimdi Medayine dönmekten ABO.:\I:. TAHIFESI 

bir fayda yoktu. Rey tarafına. Mcmlel:et 

hUkUmdarm yanma gitmek HL frint!c 

zımclı. O halde Uzerino aldığı \)tık !l:i 

vazl!eyl bitirdikten sonra git- 3 :ı) lık 2rıo 
(İ U) lık 475 

meliydi. O zanıana ka<lar yolu. 1 l ıllık 000 
'l ,ırıfcdl'll B. tk.ın 

l~·iıı D) ılu oıuz kuruş d 
Posla hiı liğinc girme.) cn 
A)'do 'elmiş lıc5cr kurut 
ıııcdllır. 

Alıone kn)dını lıılı.lire• 
lup \t' telgraf tlcı eııııi, 

pnra~ının po-;t.ı 'cya 1>1P 
)ollurııu ilı-rctini idıırc ke 
zcrıııe ıılır. 

~-Gö;ü~;~":'(i~·~:T~Sö;;;~:~::=~ 
Uwww,::ıı...,,::::==: aı:rn•oa••• uuwnı ııı: a .1 

Üç yUz arşın uzunluğunda, F'elı'll<et habl'rlerlnin yayılı. 
yUz yirmi arşın genişliğinde ve şındaki hız her z:ımaıı şaşırtı
yUz arşın yUksekliğlndekl salo- cıdır. Sanki bu gibi hıtdlsclcrl 
nunda ağızları açık dolaştılar. halk bir leş kokusunu uzaktan 
Buranın tavanını tutan oıı iki alırcasına r!l:ı:gardan ve bulut. 
direk de kesme taştandı. Etraf· tan öğreııir. 

n un keslleceğlnf sanmıyordu. 

Eğer yol kesilecek olursa her 
neye mal olursa olsun HUrmll· 
zanla hoş geçinmek gerekti. 
Hem do şu miskin Bebranıı ar
tılc hiç anmayarak HUrmtiznnı 
hUkUmdarın yanına g6turmcyl 
o kadar istiyordu ki... Geçtiği 

yollar HUrmUznnııı lllke~lııcle 

bulunuyordu ve buralarda o. 
ııun Araplaı·Ja anlaştığı hak • 
kında bir iz olınaclı;;ı gibi IU 
da geçmiyordu. 

- IIUrmllzanın Araplarla bir 

1'ur/.'iuerıi11 her rıostu mer~ 

\'ti K 11"a alıonr ·ya: ılıf· 
Aılıc:s dc~ıştirıııc ucr 

~j kuı ııştur. 

il.AN t'CRhTJ.~Jd 

Ucuz ve taze bahk 
lcştlği doğru mudur? 

Dunu karşısınrlaki adanın, 

hancıya, u<"traclığ'ı köy ,.e ltasa· 

Ticıırcı ilıinlarınııı sa 
salın soııd:ırı iıllmn·ıı ııa• 
fatıırında 40; iç sayfa) 
l..Uru~; <JorıJUllCll SD) fi 
ıkıncı \e iiçüneiiclr 2; uı 

4; lı:ıştık ) Jn ı ke~ıucce J 
1 STANBULA 8 - 10 saat 

mesafede deniz kıyısın

d:.ki şehirlerimizden birinden 
bir mekup aldım. Bunu gönderen 
arkadaş. bir müddet evvel Anado
lunun uzak bir yerinde bulunu
yordu ve hasretini çektiğimiz ba
lığa henüz doymadığını söylerken 
fiatlcrini de yazıyordu. Uskum· 
ru 20, Lüfer 25,Mercan 401 

İstanbul da bir deniz ııehridir; 
her türlü balık yat:ık ve geçit ye
ridir. Her türlü vesaitle birçok 
balık avlandığı halde fiyatx asla 
yukarda gösterilen rakamlara in
memi§tir. Fiyatını bir tarafa bıra
kalım, balığın tazesini elde etmek 
mfürıkün olmamıştır. İstanbulda 

tutulan balıklar mutlaka bir gün 
sonra balıkhaneye getirilir. Alıcı
sına göre toptan satııları yapılır. 
Bir gün evvel tutulan bu balıklar 
toptan alıcıların bu depolarına 
girdiği ve peyderpey sat:ışa çıka
rıldıkları için günlük taze balığı 
alelade fiatlerle satın almak müm 
kün değildir. Henüz, buz dolabın· 
<lan çıkarılan ve günnk diye taş. 
raya arz~lunarak !azla fiatle sa
tılan bu balıklar da en aşağı yir
mi ıdört veya otuz altı saat evvel 
tutulmuşlardır. · Pazarlar haricin
de taze diye satılan balıkların ne 
vakit tutulduklannı ise tayin et
mek o kadar kolay değildir. 

Çanakkalede canlısı 20, 25, 40 
kuru~ satılan balıkları burada 
hem de bayat ola.ak neden en aşa
ğı yüzde 25 ve en yu'karı yüzde 
kırk fiatle almııı oluyoruz? 

Kuvvetli bir gıda maddesi olan 
ve memleketimizae bol bol ele gc. 
çirilen balıkların daha taze olarak 
ve .daha ucuza satılmalarını temin 
için mevcut formal;teleri sadeleş. 
tirmek ve balıkçıları sıkı bir kon
trol altına almak lazım geldiği 

söyleniyor. Noktai nazarlar doğ-

ru mudur, bilmiyorum. Yalnız no
tu faydalı buldum. 

M ERAKLI bir zat soruyor: 

tuki zenginlik ve sus gözleri ka-. Geceleri bazau bir su l•-ıı;ıında. 
maştınyordu. Saad ltcndislni bir \'acilde vo hazarı da hanlar· 
tutamadı ve oracıkta sekiz re. dnn hirinin yanında konnl:lu. 
kat namaz kllarak Allaha şUk- yan Gökhoğa gündüzleri orta 
retti. hızla yol nlmaktn de\·am edi-

Sonra ganimet malları top - yordu. 
fadı. Dağlar gibi yığJı. Bunla- o,·alardnn dağlara do';rıı tır-

b3 lo rrıı bil) ii:dcrlııe soruyor 'c 
hiç lılr!ndt>n: 

Dıct! 

Ce\ abıııı alamıyordu. liattA 
bl)ylc bir şeye ihtimal bile ver
miyorlardı. 

"Past.:ılar pastacı dükkan
larında nevilerine göre 5 kuruş. 
tan 7 kuruşa kadar muhtelif fi .. t. 
lerle satılmaktadır. Bu, bütün pa~ 
tacı dükkanlarında böyledir ve fi
atler, iptidai maddeler ucuzlamı• 

l!Urmi.lznnıı c~er kötUIUk 
rm arasında Kag·ka;,111 Nehrı·. manryor, yalcın uçuruml:ır. ı:a- d .., gfü·mezse ostluk ~österecektl. 
, an köprUsUndo yetişerek hlr ğıltılı dereler ken:ırııırfa ıı ı;lcll-) 

olsa dahi asla değişmemektedir. yorlarclı. Bir akşam haıılar<lnıı 
p katır UstUndo bulduğu Kisra 
astacı dükkanlarında ayni mal- knftanı da vardı. Bu· kaft~·n birinin yanında ,.c köpllklll bir 

zemeden yapılmış ve biraz süslen çay lieuarmda mola vcı·r.ıişlcr. 
· k 1 1 inci ile dokunmuştu \'e her iki mı!. aynca a ıp ar içine dökül- dl. Kendilerinin geldikleri yol-
.. · h inci ıırasında bir yakut bulunn-

muş veya suretı ma susa~a yapıl- dnn \'e yarı karanlıktan nal Pos-

Uostlulc iç·in geldiğini söylf~r • 
kcn cehlnclc bir idam fPrmanı 
bulundurrıı.lk Gökboı'!nra ağır 
gellyoı·du. Bu kalleşliği yapa. 
mazdı. Fikrini Saltık·a açtı. o 
da tasdik etti: mıı pastalar da mevcuttur, bunla. yordu. Kisranrn tacı \C yUzU· lcri duyuldu. Böyle snslC'r bu 

rın fiatlcri hemen her dükkanda ğU, birçok mücevlıerll clblselnr - Doğrudur. Farzeclelim ki 

ayrı ayrıdır. rlc ele gecmiştl. Hazinedeki al- ~~ı:a~·,c~:zsı:~~ııı~a rl:~·:~ur~:~.;:;~ öldUrcceğlz. bunun için ferman 
~ k · ne lı'\zını? ı.~crman olmayınca. 
!ıi'e ercı ve pastacı dükkanların· tın zırhlar. altın işlemeli ct:c-r. zaman tcl:ışlr konuşmalar \'e 

d 1 k • hileğlıııiz tutmayarak ve kılı· 
a o um, bısküvi, her nevi şeker- lc>r 'e hesapsız dereceıle kıy- gidip g<'lmrler oldu. Hu arnd:ı 

ı ı k rıınır. kE.'ıımtyccck m1? 
eme er ve ıe erlemeli kurab'ye metli mallar \'C silillıl:ır hep "~Te<lnyin, Araphtr. kııçtı. \'('z· 

ler kilo ile satıldığı halde şu işa Araplara kalnuştı. Malların b ş dlcord" gibi sözler duyuldu. 
ret ettiğim pastaların kilo ile satıl te birini a)·ırıp Medinere yolla· Konak yerinin kenarında olu11 
mıyarak satıcının fiat bahsinde dılar. Kalanını da nllnıış hin ela hana <lalıa yakın olnıı askC'r 
dilediği gibi harekette serbest bı- aslH•rc taltslm ettiler. llC'r hiı·I- lı111111 zahitiııl', o da Gükbo~aya 
rakılmı' olmas na bir tilrlü akı) ne on ild bin dlrh<'m gümüş halıPr ,·er il. Gökboğ'n sey;sınc 
ermemektedir... dUştU. seslendi: 

l§aret edilen cihet doğrudur, - Koraç! 
dünyanın her tarafında ne kadar u ığı 
süslü olursa olsun, •. • k~.dar itin: .tnman Halife Om r b r mescit - Duyur nknm ... 
ile yapılmıı bulunursa bulunsun yaptırdı. Cclcu nıallaı· n iht'ş 1. - Git. oı aya da, ne olu) or 
muhtelif §ekiHer.deki büyük pasta mı oıılnrı şuşırttı. Onları talc- anlıı bakalım. 
larda cinsler:nc göre kilo ile satıl· sim etti. Hazreti Aliye bir dö· Koraç gitti ,-e U~ beş dakika 
dığı halde bu cihet bizce haddi za şek \Cl'diler, s2klz bin dirhPm sonra <löndü_·. -::-":""-:-----

Gt)l\lıoğa iı.lam fermanını koy 
nUlıclan çıltarclr ve parça parc;:a 
ederek kvııiiklü sulara attı. ~on 
ra Hey şehrine lılr an önce dlL 
ncbllmck iciıı daha hızlanarak 
yoluna de,·am ctU. 

Dir tnrnrı uçurum. diğer ta~ 
rat• yalçın dağ olan daracık bir 
yoldan gcteı·l\eıı kıla\ u4.. 

-- Ourası Eh,·azın kapısıdır. 

DC'dl. .Nihnyı:>t karşıda şehir 

ve kale göründü. Gökbo~a kı-

lavuzn: 
tında makul olan bu .-:elde tabi tı: -;UmUşe sattı. Medine balkı r~- - Araplar )fednyine gfrnITs-

~ - Git <'le, HUrmiizana baş,·e. 
tulmam ştır. Onun içind:r 'ki, aleı mUrit'riııtle görmek şöyle dur- lcr. Yezdlcerd kaçmılJ. Şehrin 

zlrlll\ rermanıuı getircllğlmi ha· 
ade zamanlarda 125. 150, 200 ku .;un harnHeı-Jnde bile yanı.tanıt- bUyUklerl, deYlet adamları \'e 

ber ver. Mlljdeoi al! 
ru~.1 kadar satılan bö} le L:r rc:st; ~ acaklnrı bu nı. la.rı hep satı· halle da kacmış. Behram da on-
nın senebaşında fiyatı, - bo.ı hu j'orlartlı. Giinlerce ,.e l <tftıı- lnrın arasında bulunuyoı·mllŞ. Diyerek ileri sUr<lU. Kendisi 
susta hiç bir kayt ile mukayye~ lnrca ıızak memleketlerden kal Hiç harp etmemiş. Falnız Brıh. yavaşladı. J>aha kılavuz kale
clmadıklan iç'n - r.astac lar ta kan tUccarlar ken~an hnlincıc., menle Ertonga dUşmanr oyala. yo girmemişti ki oradan asker 
rafından alabildi[;in: }ukseltilme! l\ledlneye gidiyorlar; Iran Pn i- mak tein şimale doğru gitmiş· <:ıktr \0 iki saf halinde yolun 
te ve o suretle satılmaktaclır. 

Böyle pastaları kilo ile satılaca 
surette fiatlcndirmek güç bir şe: 
olmadığından lazım gelen kararır 
alınarak alakadarlara tebliğ edile 
ceğini ümit ederiz. 

KEF. 

tahtının bütün altın, mUcevhı-r, Jer. fakat dtlşman garptan gel- iki tararını tuttu. Bunların sa· 
yıları çok geçmeden birkaç bin 
oldu. Pırıl pırıl sUslU elbiseler 
giymiş olan zırhlı bir zabit ar
kasında beş on kişi olduğu haf. 
de Gökbc { yı karşıladı: 

ipelc ve i.;ılemelerlni oradan ~-
1..rak dUnyanın dört tarafına 

-;:-litUı·Uyorlardı. Kisralar asır
larca uğ'raşarak toplamışlar,.\
:-aplnr da birkaç hafta içinde 
dağıtmışlardı. 

eliği için hoşuna yorulmuş ola
caklarmış! 

- Git de o adamı buraya ge. 
tir! 

Getirdiler. Gökboğa uzun u. 
zun sordu. Saray halkının, Pren - Hoş geldiniz. Ehvaz Pren· 

de secdeye kapanmamı mı istiyorsun? 
Öyle değilse kalk. 

dır. 

Bir) uk, çok de\ .ıııılı, 
renkli il.in verenlere aftf 
ıııtli rınelcr ) :ıpılır. Hesınl 
rın sııntinı • ı.atırı 30 ku 

TiCARi MAlll' ı:TJ E Ol 
Kt'ÇC'K 11.A?\1.\R 

Bir ılrfa :ırı, ıki tlcrıı~ı 

dcfıısı ti:i, rlort ılrfıı~ı 75 
ılefıısı JOO t..uru~tur. t'ç 
ılün \'Crcıılcnn bir dcfıısl 
\aılır. Dört :rnlırı ueçl'ıı il 
fazla sııtırları beş kuruşt 

s:ıp edilir. 

llizıııet kııponu 

J.:ıicuk ildıı tarifesi 
itıdirilir. 

Yakıl lacın doAruıJ:ııı d 
.):ı kendi ıd:ırc )erinde, h 
kara cııddcsinıle \'ııkıl 
altında Kl-:MAJ.JmDIN 
llıln llurosu eli3 le iliın 
eder. ( IJ11ro11u11 trkforıu: 

si HUrnıUzan efendimiz 
rakla bekleyor! 

Saltık•a: 

- Çök bekletmlyellOlt 
Dedi ,.e atını mablO 

üc; yUz atlı, Uc; bin mıı 
yalın kılıç atlının arasrJl 
lerl sarsarak geçti. Dl• 
kuşu çıktılar ve iki ış 
lld bUyUk kule buluna# 
bir kale kapısından 

BUyUk bir meydana 
karşıda saray görUndU· 
ğayı karşılayan zabit: 

- Askerlcrlnlı bura 
sın, sizi lltlrmllıana 
ylm. 

Dedi. 
Gökboğa Saltık'a tş 

- Sen burada kal! 

Karamazof Kardeşler 
höcre barınmağa yarar bir §ey olma
makla beraber, bir 'kiliseyi de andırır
dı. içinde birçok putlar vardı. Hepsinin 
önünde adak mumlar, kandiller yanar 
ve "Terapont,, baba bunların hiç sön. 
memelerine bakardı. Vazife olarak ona 
kovanların bekçil:ği verilmişti. Bu hiz
metine karıılık olarak üç günde iki di. 
lim ekmekten baıka biç bir ıey kabul 
etmezdi. 

Papas kalktı. 
- Hayır işliyen, hayır bulur ... Otur 

ba'kalı:n .. Nereden geliyorsun? 

- Evet, keçi mantan ve 
züm ... Beyaz, siyah ekleri ken 
olsun. Bana bunlar yeter. 

Papas: 
- Eveti 

Yazan: Dostoyevski 

Madam Kokla'kov, Aliyoşadan haberi 
herkese söylemesini rica ediyordu. Her 
satırında başka bir heyecan sezilen bu 
mektuptan delikanlı kimseye bahsetme 
ğe imkan bulamadı. Çünkü herkes me· 
aeleyi hemen öğrenmiş, haber, birden· 
bire bütün manastıra dağılnuştı. 

Paisyüs gibi metin bir adam bile 
mektubu okuduktan sonra, gözleri par 
layarak: 

- Daha nicelerini göreceğiz! 
Demekten kendini alamadı. öteki pa· 

paslar da: 
- Evet evet onun daha nice nice 

kerametlerine şahit olacağız! 
Diye çığınıtılar. Fakat Paisyüs tek· 

rar kaslarım çatarak : 
- Evet, ama mesele gerçekleşme

den ortalığa yaymayın. Halkın arasın
da pex acaip şayialar dolaşabilir. Bazan 
bunların bota çıktığı da görüL-nüştür. 
fhtiyatlı olalım. 

Nasihatini verdi. 
:Bütün bu ihtiyatlara rağmen ''kera. 

met,. hikayesi, ağızdan ağıza yayılarak 

manastırın hem içine, hem dışına yayıl 
nuştı. Duyanların içinde, Rusyanın şi· 
malin<len gelen ve Stareçe Lizi göste
rerek: 

- Böyle §eylere nasıl girişebiliyor
sunuz? .. 

Diyen papas en çok '8ttran1ar.dandı. 
Artık neye inanacağım bilmiyordu. 
Dün "Terapont,, Babayı hususi höcre
sinde ziyaretle uzun uzun konuımuştu. 
Bu adam, büyük bir perhizci idi. Sta • 
reçin rakibi, daha doğrusu " Stareçli. 
ğin,, muhalifi diye tanınırdı. Hiç kimıe 
ile konuşmamasına rağmen birçokları· 
nın ona karşı ıevgisi olduğu için muha.· 
lefetinden korkulabilirdi. Ama ona deli 
nazariyle bakanlar .da yok değildi. 

"Terapont baba,, Stareçin yanına as 
la gitmezdi. Manastırda yaşadığı halde 
kimse onu böyle itaate de mecbur etme 
mişti. Kendisi gibi müthiş bir perhiz ile 
yüz beş yaşına kadar yapyan ve ölü
münden sonra da hala fevkaladelikleri 
dillerde dola!an bir papasın höceresine 
yerleşmi,ıi. Bu harap, çftrük, ahıap 

Her sabah dostisinin suyunu tazeli
ycnler, onu hep diz üstü ibadetle meş
gul bulurlardr. Ziyaretçilerin söyledik
lerine cevap vermez, pek seyrek olarak 
söylediği bir iki sözün de bilmeceden 
farkı olmazdı. Fakat bu hezeyanlar, 
çok kere anlaıılmaz, eriıilmez tir kut. 
s;yetin nişanesi sayılırdı. 

Halk arasın-la çc.lkanan rivtyrtlcre 
balolırsa. Tarapont baba ruhlarla te
masta bir c:.·.1amdır. insanlarla konu~
mamaı: c!a bu yüzdendir. 

Şimalden gelen papas onu ziyare
te giderken kendisine kılavu:luk eden: 

- Belki sizinle konuımak lUtfunda 
bulunur. Belki de b:r tek kelime söyle
mez. 

Demiıti. 

Geniş höcresinin önündeki ulu kara 
ağacın altında bir sıraya cturmuştu. 

Dallar ürperiyor ve akıam serinliği c_=ö· 
küyordu. Şimalli papas, münzevi ke~i
şin önünde yere kapandı ve takdisini 
diledi. 

- Hey papaı, benim de senin önün-

Şimalli papası şqırtan ilk nokta 
şu ol=lu. Münzevi keşiş, müthiş perhizi
ne v'c yetmi§ini geçmesine rağmen ba
la bir atlet vücuduna sahipti. Yüzü za
yıf fakat teni teravetli idi. Kır sakaliy· 
le saçları bakımsızdı. tri mavi gözleri 
parlak ve keskindi. Sırtında kırmızım
tırak bir cübbe ve beline de kupk ye
rine bir ip dolanmıştı. Aylarca ta11dığı 
ka!m gömleği kapkara idi. Boynu ve 
göğsü çplaktı. Üstünde ağır demirler 
taşıdığı söylenirdi. Ayakkabıları pek 
eJkiydi. 

Şimalli papas mütevazi bir sesle : 
- ''Obdorsk., daki "Silvester,, ma· 

nastırından geliyorum. 
- Ben, Silverterleri tarunm. iyidir· 

ler inşallah? ... 
Pap;ıs ıaşırdı. 

- Söyle bakayım bana oradaki pcr· 
hiz şartları nelerdir? Nasıl oruç tutar
sınız? 

- Perhizde pazartesi, Çarşamba, Cu 
ma günleri bizde hi; yemek yoktur. 
"Salı,. ları beyaz ekmek, yabani dut, 
tuzlu lahana falan verirler. 

- Ya keçi mantarı? 
Pa T>as afallayarak: 
- Keçi mantarlarımıt. 
Diye kekeledi. 

Diye içini çektL 
Keıiş Terapont: 
- Sen hiç ıeytanlan, kendi 

de gördün mil? 
- Nerede dediniz, nerede1 
- Ben ıeçen sene baıpapa_, 

te gitmi§t:m. O vakittenberi dl 
ha oraya ayak atmadım. Ç .. 
bir papasın cübbesi altina 
bir ıeytan gördüm. Yalnız bO 
meydanda kalmııtı .. Bir baı~ 
cebinde de bunlardan biri v 
benden korktuğu için gözleri 
dır dönüyordu. Bir ba§kası dl 
belinde, bir diğeri de boyn 
§:ytan taııyorlardı. Hiç biriııiıl 
lardan haberi yoktu. 

Şimal ke§ifi, pşarak sordu: 
- Bütün bunları gördünÜI 
- Gördüm ya, aana gözle 

dü:n diyorum ya. .. Ba.papaı 
ken bir ıeytanm daha kapını 
ıaklandıtını farkettim. O uı 
ğu kapı aralığında aıkıtmı,ar. 
hızla kapadım ve kuyruğun\l 
O çırpınırken, ben de üstün' 
kere haç ipreti yaptım. E · 
gibi olduğu yerde geberdi. 1 
valb papaılar bunu ne gör 

(....-a• 
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f 
~bd~me~ıt _devrı~ 1 

Sara~~an~~s~mr~~aları I 1 

. - 5 -
~ bugun sizleri buraya davat edi • 
1111 bu hayati maddeyi aramızda 

kere ederek neticede varllacak 
arları utbei aliyaya arzetme:< içındır 

FaydaJI Bilgiler An~ara r~d f osu 
TurU11• Hnıl110 Dl/8ı110n Poalııları 1 

Yabancı radyolardan 
seçi.m·ş par~ıar ................... _ ........ 

A '\K Ut\ R \DYOSH 

~ Reeit Pqa Babıili. Ancak A \'Usturya kabinesi Av • 
\takit.Jd makamında itli. rupanm bilyük devletlerini itti • 
'9l1l reiai lbrabi.oi Sar~m hat ve ittifaka davet ediyor. a:' tarafmda, Matlye Na. Fr&D88. hükumeti tarafmdan cum 

to~t. Hariciye Nazın Ali huriyetin tasdiki istenildiği tak. 
flf.._ tarafmdaki koltuklar - diroe n.ukabil olarak bazı teklif. 
~Ullardı. R.e~it Paşa zili 
t~-- g•- oda . ler ve earUsr ileriye IU.rUlmeai .... ıı.::~v~ ıp:ıu cıya. fjı...:-..ı_ 
-~ Beyefendiyi ça • lııu u.ıuc: bulanuyor. Bu fikre 1a. 

... ir devletlerin de iştirak ~tınele • 
~verdi. Biraz aonra mils rinl istiyor. Awsturya kabiııesl 

ilacı Btem de geldJ. Bu eu. İngiltere, Rmıya ve Prusya dev. 
!Qtb:atere meclisi tamamlan Jetleri nezd'nde olan sefaretlerine 

ı,;.hrtordu. birer sirküler gön..t~nniştJr. Bu • 
da Rettt Pap eös aldı: nun bir su~ti de İstanbul l!lefa • ---'••de buyurursanız siz.. klllerl sefir I{ont OstrUmer biz. 
~ davet ettlğinıi kısaca zat Acizlerine getirdi ve okudu. 
l'h .. :=-_ Malbıu devletleridir Saltanatı aeniyece ne tedbir dtL 
!fiaılllW&4a bUtUn Akmin zihni.. şünUldilğtlnU öğrenmek istedi. 

'&et ed.en bir ihtilil zuhura Diğer taraftan Fransız eefirt 
bldi"ellin mucip olaca. Bork' 'Yaldbt limdJden kestirmek, ıne cla.bi memleketinde zu • 

beter haricinde bir ittir. bur eden ihtlli.li ve cumhuriyet 
~ bu buhranlı halinde, idare eekllnt bildirerek devletçe 

Uatbaacıhk sanatının 500 cU 
yıldönümilnU kuUama merasimi 
için yapılan hazırlıklar devam et 
mektedir. Kutlama merasimi 
matbaacılığın mucidi Gutenber • 
gin doğduğu eeh!r olan Mainz'da 
yaprlacak, bu münasebetle me · 
zarmm bulunduğu yere de bil • 
yUk Qir ~bıde dikilecektir. 

Diğer taraftan.. büyUk bir dlln 
ya matbaacılık konferansı a~d. 
ması da dUşUnUlllyor. 

Mafnz'deki Gutenberg m~! 
ve onun şubesi ol:ın ••Kiı;t tari. 
ht mUe!set?est., de kUbıenin kar. 
ıpsm~ ysrıtlmıı, ohm veni bir bi
nava n'\.klnlun1uğu ~hl Gut.en . 
borı? mllı.esincıe mucidin. zama . 
nrnda c:ah~tı<h şe1'llde bir atelye 
d,. kıırula,.11.ktır. Bunun bir ben. 
1.eri de 1937 Paris sergisinde ya. 
pılmı'jtl. 

Ayni gilnlerde Kolonva.da ,.e 
Lein~~'de d .. birer Gutenberg ser 
gisl açılacaktır. 

.__ -'alnnda görilnen §ti ka. bunun taad.fkJ talebinde btılundu. 
"'"'ll!l bir fırtma ne neticelen. Bu tudfk madC!iiit nutll: btl'lef. Mark Tüen~in 

ilıUınau de ıneydandadD'. dfr. Buna ıtmdllllr ne IUJ'etle kL Yeni Eserleri ·Bulundu 
bıtfWI dediğimiz bu ba. rar verilecek J!e tayin olunması 

hlaıa J'ranaada htlkfımet llzımedendir. Amerikan mizah muharriri 
a...._tabtr ltfnden ibaret ola Bir .kere Franaa CUmhurl.-' Mark Tuen mi:t.a.b vldislnde eşi
~ her ne ı1e on.ya mUn. in lngil 3

'"'- ne çok u t.Madül edilir muhar • 
kaıacaır olaa belki bizler n . tere Jevleti t&ra.fmdan rirlerden bL--ldi •. 
~ ve endfşeYf! mahal ola. tasdik olunduğu halde l&ltanatı Mark Tuen muharririn asıl is. 
takat it bl\yle değildir. Bu eenlyeoe dahi kabul olunmuı, YL ml değildir. Hakiki \sml Samuel 

keyttYf' .. i"'in bUtUn politl. but Avusturya ve Pnısya devlet Klemena. olan .. Mark Tuen,, bu 
*'re -~--- ·~•.- lerlni'{l. ,J1nll,at"lDt}an Ari.dlJpıeşl ,me.. adı ~ •eRtil~ .m.lço ı 

1lJt ktir. selesi var. Sonra Avrupaca bir luk ettifl r.aman almıp. ziri., 
~ Frarunzlarm ma. muharebe zuhuru halinde dev • eserlerinde bUyllk bir neşe tqı. 

Olaıa raptsız ve zapwz ta • le~ ne tilrJU ~areket olunacajr.. yan bu adam hayatmda tt1rltl se
.___lktbaamıca efkm serbcs.. nm tayini meselesi var. Daha aon falet ve acı garmtışttır. 
~ lırallaoarak umumi bir ra bıızı: tMtrfl:t8r atmma. Mark_Tuen, öleli otuz sene ol. 
lllhuruna sebep olmalan ih. sma lüzum gl5rtllilp g&QliDJ,_. k Buiiunla beıabel' 1Jui wr!e. 
~. Sonra IU dumanlı ğl meselesi var. rl ,eul ,at 

lltlfade ile bazı dev • Fakat aneWflm veçhile bu iM Kendhd ftldBll:ten ~nnı kl';Jtlan 
t-.... liıli nıa.batlannı icra. 1 1 . Usta 11 1:"....-- arasmda bir çok hıkaye ve ro • 
~bQa se e erın en m ce ~ , A.ıı.aız 
laltıra etmeleri mlltaleası Cumhuriyetinin tasdiki yolunda 
~lir. Bundan dolayı vukubuJa.n mliracaata karşı bir 
~·-- her devletin gelecek. cevap hazırlamaktır .. , 

-ııel hldillf!lere karşı du. 
ıı_ lchı IJmdiden hamlan. Sadrazam Reeit Pqa. lngUiz 
-.Jlbdır, Tabi! saltanatı siyasetinin en sadik taraftan idi. 

de maddi ve manevi iki Biitlln haricf Dle9elelerde tutula.._ 
~lelebll.ecek zararla."& cak yolu tayin etmezden evvel 

ltıiae dUı.en tedbirleri bir kaptanm pusluma bakma. 
etJne.t ve !cabma göre MI kabilinde~ olarak btr kere tn.. 

~almam akıl ve bUk. gillz btık<>.metlnln o işlerde tuta.. 
"1ae olur. Ahvali ha. catı lıJtika.metl aratt;mrdı. Fran.. 

takdir ederek ve d Cumhurl t hUkQmetlnin 

Beşikta11 Halkevinde 
Kura 

Be~ Halkniadea: 
Betiktaı Hakevinde Liae tale· 

bHine mahıua olmak üzen (Mlit 
tüllere ve llOfUlara cevap) mahi. 
1etinde yeni bir Riyaziye 'kurıu 
açılmııtır. tste!:!Jerin kayıt için 
ber Jiln Hal!cevi Mare memurlu
tuna mUrauatleri lhundır. 

lbertebe neticeleri ivioe sa a ye . 
1t devletin m~l't ve. bu. tasdiki meselesinde de böyle dil.. iti biraz daha tamik etmeğe Ut. 

llluhafaza yolunda 12.Z!ID &Untlyordu. A.U Paşanm ortaya zum gördü: 
~~ etlratle 'girt • koyduJq bu mesele hakkmda ıu - Efendimiz. mUtaelal devlet. 
~ lll'tırtdlr. mlltaleada bulundu: ferinin tamamlle musip olduğunu 
~ ableri buraya da- - Fikrimce bu bus~ta bidm kabul ederim. Fakat Franm 

ba hayaU maddeyi fçln kat't bir karar almııdan ev. Cumhuriyetinin taadiklnde ma • 
--~~re ederek neti. vel lno.ırütere devletlnin tut&catı nız kalmablleoek mahsurlarla 

muı ı:ıüsveddelerf bulunmuştur. Tt'HKIYE H \UYOS(f 
Bunların tasnifi ve aıraya kon - l>abea uıunluAu: lfi:il m. 183 K«"s I Pro3ramtfakı vakitler TOrklye la• 

maaı, okuıımuı çok uzun lli1.r • 1120 Kw. T. A. Q. 19,74 m. 1519~ l\«"ı / ti üıcrin• ve ölt'eden sonraki saat o
mU1o nihayet neşredilmek ÜRl'e 20 Kw. T. A. P. 31,70 m. 1'4115 Kf"A.I larak ,crılmitUr. 

hazırlanmqtır. Bu euretle yakm 20 "w. . , 
d 

.... __ .... Tu ,. b' k nJ I i · 1 • 939 PER~F.MllE ()p'ra ve sl'n on( l\onşırll'rl: 
a WAC.I\ en m ır ac: ye ese. 

1 
ri daha çıkmıı olacak... 1 . 12,30 'I'tirk mhiAI ı Pil. 13 Saııt, IU!> Bromiln'lter: "Mlr.noa" 

Mark Tuen gibi, takma mimle. aJ11ns haberleri 'e ~Mcor • Ankara. (ThomH). 
rt Ue mefhur olmuş ve ull iatm. 13,10 • U MOılJı {l\ü ·ilk oı keslrıı): 9.5 Pr3ı1 J: Smeıana, D,·orJak. 
lerlnl ldmMDln bilmedi"' bir il 1 - Z.mpa • uve~tOr (fferald). 2 - 9.10 Knlündhorg, Eyfel kulesi: 

~· 00 KOçOlı Dük operetı.nden potpuri <Le- "Bllmemlt ııenforti" (Şabert)' 
~~-adamlar vudırh lanm. Bunlar a. kok). 3 - V~~rhed Ufame)). C - 10. ltllversum 1: .•Jlofmaa ma. 
~ en meş ur aya • Bal - ayı (\'\ • ~oak). ~ - Krallar • utları" (Offenbah). 
lmı ft asıl lsimlertni hatırlata. &!>kert marş <R. Katnllt>. 8 - l.ie- 10. Turino gr: "Kralın km" 
hm: beıdeld (Anjel RerJer). 1.30 TOrk mü 1 fLualcll). 

Volt.er (F'ransua Ma.ri .Anıe) ı!Al tKarı,ık program) Su heyeti: 1n.3o Strasburı: Moart. 
J J Haltkı Derman, Eşref Kadri, Haaan 1 

)fo yer ( an Baptlst PokJen) Gür, Basri COer, Ahmet Toka.y. 19 Oda mnılklıi ve koru~rler· 
Jorj San (AmandJn OOpenl Konu~ma (Ziraat saalil. 19,20 Saat, • 
Roc;Ud (Mayer A~lm Baver) ajans. Meteoroloji •e ziraat borı.a1 sı 7.15 Berlln !uzun d.): Şartı Te 

Cozef Konrad ( J. c. Korzen • !"ıaberlerı. 19,30 Türk müziJi ( nn Pl11tno. 
vowkfl. lal heyeti • mahur faslı). 20,U ~o- 8.30 Pariı P1T: 01"8 (Mareel 

!lUşma • 20,30 Saat, esham, tabvılat, 
O. Henrt (Sidney Porter) t Vrher). c - E11er ben kral olsaydım .Dupn). 
Piyer J.ı0tl (JilJ~ Vlyo) IAdaml. 5 _ Kayzer Vnlzer (J. Stra- 0.30 Brllksel 2: Ses kuarteti. 
Lenin (Vladfmfr Ulyanof) 10.25 n~ıda•: Ikethoven'la sca•l· 

lan. 

ALEMDAR SiNEMASI 
iKi FiLM 

l - Tatlı pnala, 

2 - Uç ahbap çavıqlar 

(Haydutlar araamda) 

Te,ahaşı Şehir Tiyatrosn 
TEPEBASINDA 

DIWI &IŞlılDIDA 
,. - • - .. <"• ~rr.!:: 
11•1 alttamı 2~,30 dıı 

amorfCJ 
ı .ADl>ESINDE 

• OMEDI KtSMl1''1>A 

sat ıt,30 da MUM SONDO ş toblo 

ERTUGRUL SADi 
TEK TiYATROSU 

Taklimde (Bu ıet!e) 

iTAAT IL.lMI 
lomedl 3 perde 

YV.AN: 
CrlıJI JllUahlııOlla 

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

HAl.K OPERETi 
Bu akşam (Rahmet 
Efendi>. Pek yakınıta 
büyQk oı>ereı <rt rıl
dız> Mal'ar haini: 

lltr p,,.,embı: 
HAi.it GECESi 

Ankara radyosuunu 
yaranki programa 

ıı.ıo Hih ersum :?: nahmanfaof. 
12.5 V19.,an: Leh muslklsL 
12.10 Drilbel 1: Kuartet • 

1 • 1 • 1939 CUMA Hafif maıllcl rt operetltt': 

12,30 Tilrk milıill (Türkçe prlcı 7. 
lar • Pi). 13,20 Saat, ajanı ve mete A. 

9.10 or • Ankara. 13,30 - 14 Mikzik operet 
parçalan. 18,30 Türk mü&ıll (FasıJ 
mu~ıkiııl • suılnlk makamı). 19,30 t.ıo 
Konuşma (Haftalık spor saati). 19,C~ 
Saal, ajanı, meteoroloji "re ıiraat bor· t t. 
soM hnbl'rleri. 19,55 Tilrk milıltl: 11.30 
Nişaburek pcşre,·i (Tar-.'mrl Kilçük 
Osman bey). 1 - Murabba'. Birke- 1. 

lsıokholm: Kalman, Lehar. 
Var,on: Varyete muslklıL 
Hnmbıtl"ll: Graentır piyano 

konlll'L 
MOnlh: "Golaı ielnde ~·· 

opereti (Ştr ıuı). 
Brllksel 2: fnnlJ'ı muıdkl•I. 
Rlr ok Alm .,,~onlan: 

\k mu&lklll. 
Kolonya: Sere .ıU:ır. 

,. ~·· l&'meli (lama!& Hakki 
bey). 3'- Şarkı· Bin ıenıan ıı6yler- 'Vfll'fl•lt •• itıbartler: 
ıln (Ziya pqa). C - YürOk aemal • 
~ IOJ ne 11eep <Zba pep). J - S.ı t.J~ S-Jttens; 10 Briibel ı; 11.lt 
........ (Oun .. bey) e - Tablm Poste Parfslen . 
<Kemel Nl79d Seyhun). (Muzaffer 
llbr. şarkıları okuyan). 7 - Hicu Omu mrıılldd: 
,arkı • Demem cana (ŞeTlu beJ). a 
- TtırkO • indim yarin bahçesine. 1.20 Pral 2; 9.10 Berlfn: 11. ~a
!) - Hüzam farkı • Harabı tntl:r:ar polf ınnm: 12.15 Roma f'T'.: 1ı,U 
<LeyU hanım). 10 - HQzam f•rln _ I 1..ondra (R.l; 1 Londrn f~.) 
Aman sakı • H..emi). (Semahat ~ 
denıqıı • şarkıları okuyan). ıı - Se- Pl11eı. konftronı ve ltonn,nHlltll': 
dh uı eeınalsi - (Osman bey). 12 - 1 
<Refik Fonan) taksim. 13 - Bay ıtl t.30 Napoll ırr.: 3 perdelik btl' 
Araban prkı • Delişdl timdi hııllm. 1 Pb• 
!Rahmi be)'). H - Bayati araban 1n. Berlln (uzun d.): Ktu bir 
,aı kı • CıônlilmO hicnına (Rahmi komedL 
bey), U - Senin )'aıın kıt• ben· 10.!0 Parfı PTT: 'T.eı Ois~fpJea" 
ıer • lSadettln Kayna!.), Okuyan • (J>eseaYM): 
(~uaarrer IUcar). Çalanlar • Vecihe, -
Fahire ve Refik Fersan, Kemal NI. lılt111&ul nıll • liri 1 lı ht _., 
yaıi Seyhun. 21 Milzlk <1'adyo or- k•m,.,tlnd,n· U ac u -
kestrası • Şef: Praetorius: ı - Sen• 

138194 
· 

ronı • Re maj6r IŞenıbinl). 2 - HIJ. 1 
lf'r •3rlyHyonlıırı • ('.faks RoJer). Davncı Halim tarafınc.lan m.Ddd.t. 
22 Sll!ll, e'ham. tnhvilAt, kamb1no • eleJh lla~an ve Kaıdmpqada KGmltr 
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med llnden hakkındaki tahklbba 
ı:ı:>aben devamına •e işbu ııyap la. 
rarının tene benabtk osuHin Hl in· 
el maddesine tevfikan on bet 111• 
nıliddelle mumaileyh Kanı AH,-e teb
lı~lne •e emri tabklkahn 9 • 2 • .. 
aaat ı ı e bırakıhnasıtıa tahkikat b6-
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medlli veya kanaat bir Tekil a6ndeı' 
rnedlti tekdirde bıkkındaki mabU.. 
ır.enin IJl)'aben rüiyet •e tntao edi· 
leı tAinln bir nüshası mahkeme dl. 
'·nıılıancslne ımlan 11> .. P laranD111 
te111tııı makamına hiın olmak O.... 
ilin ulunur. (V. P. 2910) 
9:18/281 

VAKIT'a 
abone 
Olunuz 



6 - VAKIT 5 INlKCIK.ANUN 1939 

:·••nun1• H i k ay e •••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • 
Gurbette bir Japon kızı 

Yazan: Kiku Yamata Çeviren· Vlo ~., 

• • • • • • • 
• • 

Boş pirinç kA.selerimize çay Bir iki gün sonra profesöre 
dolduruyorduk. Bir taraftan Bon Marche'nln ön tinde rastla· 
da kalan çiğ şalgamlarımızdan dım. Profesör IIotta yolculuk 
son bir defa ısırıyorduk. "Şa. edenlere ve her şeye, Uzerinde 
yu" dedikleri ve kırmızı fasu·I- lara has bir halle, başı yukarda 
ye salçasından başka bir şey ol· fikirleri hiç durmadan bakan. 
mayan yemek, içtiğimiz acı ve 
sıcak çayla ağzımızda boğazı. 
mıza doğru yuvarlanıyordu. 

Profesör Hatta bu yem~ği ~i
raz tuhaf bulmuştu; fakat bel

li etmedi. 
Yatandaşlarınm vaktiyle Ey

fel kulesine bakıyor diye ken
disi için intihap ettikleri bir a.
partımanda verilen bu yemeği 
yavaş yavaş bitiriyordu. 

Ev sahibimiz nihayet: 
- üstad, dedi, işte adresler. 

Ga11iera müzesinde açılan yeni 
keramik mamuHüı sergisine 
sizi götürmek şerefini esasen 
kendim iktisap edeceğim. 

- Sergide yeni bir şeyler bu. 
lacağımı zannederim. Bugiln 
artık porselen işlerinde Auu
pada Şark motiflerini taklit e
diyorlar. Bu vaziyet karşısında. 
tezyin sana tının tekfı.m lilUnü 
nasıl Jlliltalca edebilir ve tale
belerimize. porselen imalatl<a.r
larırnıza nasıl bir yol çlzeblll

rlz? 
ProresörUn bu sözlerlnl ke

malihürmetıe dinleyor ve hiç 
sesimi çılrnrnıayorılum . ÇUnkü 
bir katlına yakışan da buydu. 
Fikrimi söyleyip de tcrbiyesiz
liğimi ortaya mı vuracaktım? .• 
Bir kaclın. Pariste oturuyorum 
diye crlı:eklerin önline geçmez. 
Konuşma başka bir mevzu U

zcı·ine geçmişli. Profesör, daL 
gm bir haltle, yaprak cıgara
smdan yiillSclen dumanlara ba
kıyordu. Kendi kendime. nasıl 
olmuş da bu muhteşem zat ev. 
velce Pariste Uzerlnde blr şeref 
tln\·anı bulunmaksızın yaşamış

tı, diye hayret ediyordum. 
Profesör IIottanın hatıraları 

tekrar canlanmıştı. O vakitler
den bahsetmeye başladı: 

- On beş sene evvel Pariste 
ben oldukça neşeli, çalışkan ve 
biraz dn. serseri bir ressamd1m. 
Parise, Parisln kahYelerinc, sa. 
nat nazariyelerine bayılıyor-

gidiyordu. 
- Ne haber, profesör? de

dim. Aradığınız Valandonu bul 
dunuz mu? 

Kendisine menekşe uzatan 
bir çiçekçi kadım, uzattığı de
maksızın, eliyle iterek yavaş 

sesle bana: 
- Evet, oyıp.uş dedi. GördUm. 

Olduğu yerde çUrUyor. Burada 
kalacak olursa muhakkak ölUr. 
Bir apartımanın altıncı katın· 
da oturuyor. bir senedenberi 
bir kere aşağıya inmemiş. San
dıklarını koridorda bir köşeye 
sıkıştırmış, kendisi de, kimono. 
suna sarılmış bir halde, karyo_ 
!asından kalktığı yok. Bu pi
rinç hastalığından dünyada iyi 
olamaz o. Pirinç hastalığı, Pa
riste görülen bir Japon hasta. 

lığrdrr. 

,'Ne manzara idi o! Kendisi-

ni görllnce evvela., bir facia so
nunda, kılA.ptanla iŞlemeli sUs
lU elbiselerlni Uzerlerine alan 
ve asıl çehreleri ile görlinen 
hayaletlerden birinin karşısın· 
dayım zannettim. Ben de, ht\. 
yalete sual soran yolcu bir Bu.. 
da rahibi rolUnde gibiydim. Bu
nunla beraber, hiç bir ruh de
ğişikliği olmadı. Kadın, o es. 
ki kimonolarına sarrJmış oldu
ğu halde, yatağında kaldı. 

Mazinin öldUğUnU gören bir 
adam vaziyetindeki profesör, 
garsonu çağırdı: 

- Garson! Bir sUtlll kahve! 
lkl sUtlU kahve ... SUtlü kahve 
getirttiğim zaman eski hatıra

lar canlanıyor! 
Kırılan kalbini içerek teseL 

liye çalıştı. Fakat, kadının ha.· 
ya!i zihnini mUtemadiyen iş

gal ediyordu. 

- Odası bile bana No'daki 
dekorların o kl!slk neticelerini 
ı~atırlatıyordu. Duvarda, çı;r. 

çcvesiı beyaz bir bez. Dindar 
bir !Hristiyan olmuş, şimdi dfı.i· 

Lida Barova 
Yıldız İçin Almanyada 
Dönüp Dolaşan Şayia 

Nedir? 
Alman propaganda nazırı Göb

bels'in hasta olduğu. sonra. has
talığının sadece bir soğukalgın -
lığından ibaret bulunduğu Al . 
manyadan resmen bildirilmişti. 

Fakat, İngiliz gazetelerinin yaz 
dığıqa göre Göbbels'in "hastalı. 
ğının,, aslı gözden düşmesinden 
ibarettir. Bu arada, Alman pro _ 
paganda nazırının meE1hur artist 
Lida Barova ile olan ''macera -
sı,. da zikrolunuyor: 

Lida Barova aslen Çektir ve 
Alman film artisti Gustav Frö . 
lih'in karısıdır. Gustav Frölih'in. 
tecrit kampına gönderilmiş oldu. 
ğu şayiası da ortaya çıkmıştı, 

Şimdi söylendiğine göre. Göb. 

bels artist Lida Barova'ya "kur,, 

yapmış ... Gustav Frölih'in arka_ 

daşları buna itiraz etmişler. Hit:. 

ler de bunu haber alınca nazırı 
paylamış .• 

Ayni şayialara göre, Göbbelsin 

karısı bu hadise üzerine koca -

sından boşanmak istemiş, fakat 

Hitler, yeni bir dedikodu çıkma. 

sına mani olmak için buna mUsa. 

ade etmemiştir. Hatta. kadın Da 
nimarkaya gitmek istemiş. ona 

bile müsaade verilmemiştir. 

"Şövalye,, Olan Kadın 
A:rtis-t 

Ereğli f acıasından kurlulara~ dün ilk defa liınan11nıza 
gelen bir kaptan ile mülakat 

Bir gemiyi bataran on gem·i~ 
karaya atan müthiş deniz~ 

Dün Eroğ!i fa!~. ~ğ~a~, ~b 1 yaka!~, ~ı~ı,1 ç~kil~iğ; ~.~?..~!.k Vo maSI ~1 
fakat bu faciadan nisbeten en az d t k d · d 1.i~ sac: a e rar enız~ üşmüştür. lcnleri EreğEye sevketmek 1' ~d' 
zarar ile kurtulan gemilerden De. B·ırıda ·· • k k ır • n sonra yuz '!' :ı< araya çı · 'arın çoğuna mani olur.,, t> 

mirhisar vapurunun süvarisi Naz- mıştır. Lostromo beş çocuidu bir ----1 ~ 
mi Kaptan ilk olarak limanımıza aile babası idi. Asri Helalar y apılacsf:?Y 
gelmiştir. Nazmi Kaptan ayın ü- - Fırtına çık na<ı<.:n evvel E- Taksi ınde Fransız ııastll 1ş 
çüncü günü Ereğliden Demirhi- rPğli limanında <l!'mirli elan va· nesi yanında yapılacak nıod en 
sar vapuru ile hareket etmiş, dün ;:>Mların vaziyetleri r.asıldı? hcH\nın projesi bitmiş, şartll lııı 
sabah saat altıda Boğaza gelmiş. - Demirhisar, Ger.ç ve Kutlu me.;;i hazırlanmrştır. Ol'ij 

tir. \ ap1rlannın Baba burnu ve Baba- 9 000 lira keşif konoıuş! ke 
Muharrirlerimizden biri Nazmi lııı:-nunun önünde braz ileride Bu hel<'rnın bir kısmı ycrııl 3.1 

Kaptan ile görüşmüş ve ayın bi- drrı;ze serpilmiş b;r halde batmış da, hır kısmı yer üstünde olll nd 
rinci günü Ereğli limanında ecre- ı;ım,i leşleri ile arkasında nisbeten tır. Bundan başım. Harbiyede ·2 
yan eden müthiş deniz faciası n <;bfuz vaziyette olan yerde sığın. Kasırrıpaşada iskele civarı· ll7h 
hakkındaki müşahedelerini sor- mış ve ancak bu sayede bunların da taMezzcmin asri hela.lal'· ' . 
muştur. lnırtulmuş oldukbnm söylemiş. pılacaktır. e~ 

Nazmi Kaptanın sözlerini ay. tim. ---o- Ut 
nen naklediyoruz. Demirhisar sü- Eı.;nla ha i · d k 1 D · r r cm e a an emır, Et fiatleri ""· 
varisi demiştir ki: M< t Şad ikb · s k A .. ll e, ~n, :ı., a arya, na Et fiyatlarının yakında 1aı:ıı 

- Fırtına ayın birinci günü sa- dolu Millet No 'k Il S • ' mı os, gaz, am ı:ıeleceği söyleniyor. Kış ctol lık 
bahleyin saat üçte başladı; iptida sun, Attila, Kaplan, ZonguLdak, siyle mllvaredat azalmıştır· ~ 
lodos esti. Sonra lodos batıya çe- Tan, Galata vapurları Ereğli Jima 
virdi. Biraz sonra batı da karayel. nının içerisine - batmı2 gemi leş
d.du, Bundan gittl!'.çe şiddetini !erinden dolayı - girememişler 
arttıran fırtınanın tesiriyle lima. ve açıkta demirlemiş idiler. 
mn açıklarında demirlemiş olan Fırtına çıktıktan sonra vapurla 
gemilerin zincirleri koptu, Sabah rın bir kısmı denize açılmışlardır. 

1 saat altıdan öğleyin saat on ikiye Fakat açılamıyarak tehlikede ka
kadar devam eden görülmemiş de- tanlar kendilerini limanın sahiline 
niz hailesi arasında Millet gemisi atmı§lar ve karaya oturmuşlardır. 
battı ve on gemi de kimi hafif, ki- İptida Kaplan vapu. u garp sahili 
mi ağır yaralı olarak karaya otur- ile- Cenevizler zamanrr:dan kalma 
du. Ve bütün felaket Baba burnu 
ile Ereğli limanının içinde Cene. 
vizliler zamanından ·kalma mendi
rek biçimindeki döküntüler arasın
da denize batmış eski gemi leşle
ri yüzünden oldu. Demirhisar bu 
gemi leşleri ile Baıbaburnu arasın. 
da sığınacak bir noktada idi. Bun

dan dolayı f etaketten kurtula,bil
dik. Kutlu ve Genç vapurları da 
bizim yanımıza yakın idi. Onlar 
cia bu s.ayede feaketten masun kal 
dılar. 

Kazadan en ziyade müteessir 
olan ağır yualı vapurlar §Unlar

dır: 

Kırzadelerin Galata, Zonguldak, 
Sadıkzad lc•in Kaplan vrıpurlan. 

Hafif yaralı olanlar şunlar. 

dır: 
Kalkavanzadelerin Şadan, Al

dıkaçtılarm Samsun, BatLilay Ben 
janmenlerin ikbal, bir de N omikos 
ismindeki Yunan gemisi. 
Kırzadelerin Attilasx kurtulan

lardandır, ' 

- Millet vapuru nasıl battı? 
- Millet vapuru fırtınanın en 

ziyade şiddet peyda ettiği bir sıra
da, yani sabahın saat altısı ile ye. 
disi arasında batmıştır. Millet va
puru diğer birçok vapurlar gibi 
limanın açığında demirlemiş bu
lunuyordu, Fırtınanın tazyiki"al
tında demirleri 'koptuktan sonra 
arkasında bulunan Nomikos ismin 

.döküntüler arasına girerek ı:ahile 

oturmuştur. Ondan sonra Zongul 
dak, sonra Galata, sonra Nomikos 
vapuru onun yanma düşmüştür. 

Bu gemiler fırtmanm tesiri al
tında düştükleri yerde birbirleri. 
ne çarparak ayrıca hasara uğra
mışlardır. 

Yine . limanın haricinde demir 
atmrş olan vapurlardan Mete, Şa· 
dan, Samsun, ~an, fkbal limanın 
garp sahilinde karaya oturmuşlar 
dır. Geriye kalanlar denizin a~ık
larında uzaklaşmışlardır. 

- Millet vapuru batarken gör. 

dünüz mü? 
- Millet vapurunun battığı sı

rada, yani sabahın saat altısı ile 
yedisi arasında bir pus pey ja oJdu. 
Bu pusun tesiri ile bıtışını göre· 
medik. Yalnız uzaktan sesler, im
dat düdükleri geliyordu. 

- Bu gibi kazaların tekerrür 
etmesine mani olmak için ne lazım 
dır? 

- Ereğli limanı sadece garp ta 
rafına açıktır. Batı ve karayelden 
müteessir olur. Şimal rüzgarına 

kapalıdır. Bu limanın ağzına 200 
r.ıetrelik bir mendirek yapılmış ol 
sa ve denize batmış olan gemi leş. 
lcrinden üç, dördü çıkarılsa Ereğ
li en aşağı yirmi, yirmi beş vapu
ru her türlü fırtınalara karşı mu
hafaza edebifa. Fakat ondan ev. 

Hu!,uk Gazetesi 
Dört senetlcntıcri lürkçe ve f 

.sızca olarak Cevat Ilılkkı Ozbc)' 
rııfıııdan nt>şrcdilmekte olun Jl~1 

gazetesinin 33 • 3-1 numaralı ııii 
ları kıymetli y:ızıl:ırla çıkmıştır· 

nüshada CniYersite Orcl. ProfC 
,.c Erwnım S:ıYlan Saim Ali L)ıl 
rc'nin adli Lılıİıın enteresan ırtl 
!erine, Profesör Mustafa Reşit [lt 
sayın temyiz mahkemesi ictitııı!I 
n:ı, Profesör Gcrhard Kessler'in 1 
kiye iş kan ununa, Cernt Hakki ~ ta 
heyin ceza usulüm üze dair ııı:ık~ 
ri ve tcnkillcriyle Şurayı Derlt1 

z:ısınıl:ın Cudi Oz:ıl'ın, ITfıkinı 1 
sin htnnbullunnn, Profcsfır JI 
lıoııry'nin >e daha sair değerli 
\'alın yazıları, clüdleri vardır. 

ı!\skeri Liseler ArasıJ1 

Futboı 
şampiyona 

Askeri liseler arasında yıı. 

makta olan muhtelif spor Jl1 
bakalarından futbol şampi) 

r n 

ille 
r ilr 
li t 
ilı.-aı 

·tlc 
luğu maçlarına dün sabah ı:ı r, 
stadında başlandı. 

Günün ilk müsabakası !{~ .' fc 
ile Deniz lisesi futbol taktııl ·t k 
arasında idi. Şazi Tezcanı!l tı~11cı 
kemliği ile yapılan bu maçt~ ~ 15 
kim bir oyun oynıyan Kuleli . :oril 
pi, ilk devreyi bire karşı UÇ -t }' 

le bitirdi. 
Müsabakanın ikinci kısn11 

heyecanlı geçti, bu devrede 
niz Lisesi iki gol çıkardı)'s' 
Kuleliler de bir sayı daha 1'ıı; 
derek maçı 4-3 kazandıla!· ~ 

İkinci müsabaka da yi.JlC!V . l"ıeı 
Tezcanın hakemliği aıtıtı Drı 
Bursa ile Maltepe liscleriıÜ~ ~ııı 
bol takımları beyninde idİ· bıı~ 
salılara karşı üstün bir o)''l>~ r it~ 

'dum. Ayni zamanda, biraz ter· ma hayalata dalıyor, dua edi- deki Yunan vapurunun üzetine 

vel alınacak tedbir vardır. Ereğli 
limanına gidip kömür almak isti
y::n vapurlar sıra bekliyorlar; bu 
bekleme de hazan kırk beş, hatta 
altmış gün bekleyen vardır. Sıra 

bekleme işini Boğaziçinin bir nok-

nıyan ve ilk devreyi ~~ ci tııı . 
bitiren M~ltepe takımı ıkll\ <ııı l 
laymda bır gol daha atara l uıe b 
sabakay1 sıfıra karşı üç go c 

biyesiz, bunun için hoşuma gL yor. Kendisine: düşmüştür. 
den bl rınodel kızla, atelyelerin ''-Siz burada böyle yrLşar. Millet vapurunun kıç tarafı ile 
blribirinln elinden kaptığı bir kcıt, J aponyanın ne ka 1:ır de· Yunan vapurunun baş.ı müsademe 
genç Japon kız arkadaşımı da ğiştiginl hiç bilmlyorsunu7.. de- neticesinde yaralanmıştır. 
seviyordum. dim. Bundan sonra Millet r.üvarisi 

Bu bizim Jnpc.•ı arkadaş Su- ''Derhal cevap verdi: kendisini kurtarmak maksadiyle 
zanna Valadon'a o derece hay· •--Yirmi senedir Fransa de. denize açılmağa başlamışt:r. Fakat 
rantlı ki kendisine Japon Vala- ğişti, dedi ve ben buna mlitees· Hariçte Fransanm ismini yük biraz açıldıktan sonra tayfalar 
donu ismini vermiştik. O ta - sirim... seltmeyc yardım etmiş sanatkar. geminin kıç tarafından su aldığı. 

· rihte ben kendisiyle çok sıkıtı- "Onu gören, bir rahibe zan- lara "Lejyondonör,, (Şeref ala _ nı kaptana haber vermişlerdir. 

kr abbaptım. Giizel ve s evilen nedebilir. YUzüncle Bucla ma_ yı) madaJy3sı verilir. Kaptan lbu halde açılmağa devam 
bir kız olduğu için bnna hiç e. betlerine çekilmiş ihtiyar kra. edemiyeccğini anlamış, bundan 

Edebiyat ve sanat aleminde bu 
lıemmiyet vermezdi. Kendisi- liçelerin nunı var. sonra karaya doğru yolunu çevir-
nl tekrar görmesini no kadar "Odasındaki pencere açıktı. madalya Ye ünvanı almış bir çok miş, karaya oturarak az zarar ile 
isterdim şimdi! E\·et, mu hak- Pencereden damları ve biraz kimseler vardır. Bunlar arasın - kurtulmak çaresini aramı§t: r. Fa
k ak arayıp bulmalıyım onu. da bulutlu bir gökytizU parçası da kadın romancı Kolet ile meş- kat gemi daha karaya varma.dan 

Profesörlln bahsettiği kadı- · görliyorclum. Odadaki bu garip 

1 

hur artist Moris Şövalyeyi saya.1 aldığr suların tazyiki altında deni-
nın ismini sorıluın. Zira, bir havadan kurtulmak için pence- biliriz. 1 ze batmıştır. . 
Fransız ressamının bana şöyle rC'den dışarı bakayım dire kalk B .. . . . Millet vapurunun tayfalarınc1aı: 

1 uırun sıncma artıstlerınden . . . . · 
dediğin! hatırlamıştım: "Sizin ın ıştıın. Pencerenin kenarında- , . 0 

, • yalnız ıkı kışı kurtulmuştur. Bun-
Japonlardan hir kadınr tanı. ki saksı göziime ilişti. Saksının Elvır Popesko nun da LeJyon do. !ardan biri güverte lostromosu
rım, demişti. Dir kadın ressam. içinde Uç ot vardı. nör "şövalyesi,, ünvanile taltif l dur. Lostromos batmak tehlikesi 

Çok zeki bir l'adııı. Yalnız, şim- " - - Xe y<'t.lştiriyorsnnuz? clL edildiği haber veriliyor. Artiste tahakkuk edince denize atlamış. 
dt her şeyden ıı•..::ılı bir küşeye ye sÔrduıu. bu ünv:ın ve m:ıdalya. Fransız yi.ize _rüıe Şadan vapuruntın yJ.nı 
~ekilmiş, tek başına yaşayor." ··-- Eh! 'l'ablat şayanılıayret sahne ~an:ıtmı dünyaya tanıttı. na kzJar yaklaşmış, Şadan vapurn 
.~mm adresini bizim bir kudrettedir, diye cc\·ap ver. ğı için Hariciye Nezareti tarafın karaya düş:nek tizer! iken kendi-

meşhur profe:.;iJro '\"erdim. (Devamı 9 urıcııda) dan verilmiştir. s'. z halat atılmış, lostromo ha-

r.anmış oldu. __/_ 

Odaları dün açıld Banndırma 

' 11ko!ml1ar::la 'kurul~n Barındırma oclalan «i.~nc!en tttuareııe 
yete baJ.:m ş l.:t~k.n'T.~ · t :ı <lır. Oda hr il!~ 3ün elmasına rn~~~ıı 
yük lıir al<.r!:a görmüş, her bir oda da 50 ye } akın çocuk bll 
tur. 
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1-Iind adaları yerlisi 
bir genç 

Alfian memleketimize tahsil için geldi Mcnııeketinıizde z.iraat bakı- 1 İstiklal Harblerinde doğumun 
nclan ni.ıfus vaziyeti tetkik e- azlığı tesir icra etmiştir. Bilhas-
3~ce §U netıceye varılır: sa bu cihet 191J-~:::.::o senes~.nc 

ra 874 köyde 12297224 insan kadar daha bariz olarak gozc 
ü~allıaktadır. Bunlara 10.000 çarpar. Şimdiki Iıı:_lde evlenme 
rdU:otan daha az niıfıı,,ıu şehir- ça{;'lnda olan bu dogumlular ev

fl~oturanları da :Hih t. edecek lenmenin azlığından dolayı tek
ası1<t k asıl köy nüfnnu meyda- rar bir doğum noksanına sebep 

Jc d_çıkar, ki bu da 131-"2718 ki olabilirler. 1932 sayımından bu 
ır - · l t d" l\: nun vukuu hısseı.l.lmE t e ır. 

Disi Tarzan Filminde 
Dc;oti Lam urun Temsil 

Ettiği Bu Memlekette 

Nasıl Yaşarlar? ••• 
Konuşan: 

Neriman Hikmet 
ö ~~de oturanlar yüz·le 76.ldir 1 Fakat, küçük yaşlııkiler~ nis

c ·· Y u nüfusu ise bütün nüfusun \beti başka memleketlere nısbetle 
stf. ide 83~ sidir. çok iyidir. ~u, . .:.; '!ı~ ~en.~
od e ş .. taksımi bakımından Türki- leştiğine alamettır. Bırıncı bu-

Türl<ler Balkanların 
rtıl ;uru~unun çok ~ityük bir kıs· 1 yük sınıf bugün 1? yamndadır. 

o~~. Zıraat ile mnsaul olduğu Ve bundan n • ,Jkı sııııflara na· 
u; k lur. İş güç sahibi 4635523 zaran hemen hemen bir misli faz 
re.lt 3.:kten 3383269 u yahut yüzde ladır. Bunu müteakip .ı:S-52 ya~
olf. lld U, 3:85677 iş güç sahibi ka- l~rın.da. bulun~n sı~ıfların hepsı-

en nazik insanlarıdır 
d 2 ~ u096i99 u yahut yüzde nın ıhtıva ettıkkn sayıda bulu· 

e · ııı ... fl h • t 1 • do· ı.ı. h .. ıraat ile uğra~maktadır. nan sını ar aya~:ı. a ı maga g 
.7 a~cte ziraat nüfusun yüzde ru yaklaşmaktadırlar. 
Zi 

131lıe i~ vermektedir. Buna mukabil yaşlı sınıflar ih 
nı~t sıyaseti için bilhassa e· tivarlara nazaran .:ıhii bir şekil 

ufus 
1
Yeti olan nokta memleket d~ az olarak bulunmaktadır. Şu 

'l'u u~un yaş vaziyetidir. halde ziraat ile u ~a-anların sa-
~aı/kiYede 40 yaşından yukarı yısı gelecek svnckr içinde olıl.ık

tlt ar normald •n a~ağıdır. Bu ça yükselecektir. 
· t"harp za}iatından ileri gel- Dr. Christiansen Weniger 
~ndan başka dünya ,.e 

l\ıymetli, tarihi 
eser er bulundu 
I~ll\i 
tn r, Cliususi) - Geçen yıl 

ova c' 
il' ıvannda tüccardan B. 
~ ~n Jiro'nun bağında meyda-

tı an rnilatt2n evvelki zamana 
a~ih· 

r 13• ı tnozayık sahasının Kül-
"c akanlığmca istimHi.k edilme
ll1 tnuhafazası .ıı:ararlaştmlmış 
O~a 'k !la. Yı , vaktiyle tamamen mey 
Çıkarıldıktan sonra 10 san

~ kalınlığında kum tabakasiyle 
~ii~tU. 

(9)< 
er l 7) ebadında bulunan bu 
tti~. §arap ilahı Baküs enkazına 

"" ~dının Afrodisyas harabelerin 
r ~ cydana çıkarılan friz, başlık, 

.. rsı 
U t an başı ve bir kadın hey-
\ a~tnir müzesine getirilmiştir. 
t] r müsait olunca bu tarihi 

Ct • • 
ıçın kaideler yaptırılacak-

kısmı açılmış, tamamen temizlen
n:ştir. 

Önümüzdeki yılda 1ktısat Ve
kaleti turizm bürosunun gönder
diği 2000 ve vilayetin vereceği 

500 lira ile kazılara J.:vam edile-
tektir. 

Belediye tarafından Kültür
park'ta suni göle akıtılan Agora 
suyu kanalizasyon inşaatı esnasın· 
da Alaybey caddesi ile civarında
ki sokakların altında birçok tarihi 
eserler bulunmuş, müteaddit Bist 
ve kitabelr meydana çıl:-.rılmıştı. 
Birçpk kolonlar, mabet basamak
ları olduğu tahmin edilen basa
maklar da görülmüştü. 

Bunlar, ilerde kazı .... ı ., :ıpılmak 

üzere muvakkaten kapatılmıştır. 

Eulunan bir kita'Jcden,bu eserlerin 
Agora mütemmimatından ve miHi
dın ikinci asırlarına ait oldukları 

Onu bana taı •• __ :_.!::en: 

- Hani dediler (Dişi Tarzan) 
rilminde Droti Lamurun söyledi
ği bir şarkı var ya, işte Alfian 
Yusuf Hilmy'nin konuşutuğu a
'la lisanı o dildir. 

Kendisi !ndonezyah imi:ı. Bu
.,.ün Felemenk idaresinde bulu-, 
ıan memleketinden 'l'ilrkiyeye 
iktısat tahsili yapmak için gel
miş. Üç, dört lisan bilirmiş, türk 
çcyi de bir senede ::ıldukça iyi öğ
renmiş. 

Ufak tefek bir ı;.!ncti. YUzü 
Asyalı bir heykelin ba!?ına benzi· 
yordu. Onu ilk gören, bir Japo
nu, bir Çin Türkistanhsını andır 
dığından oralılardan biri zanne
debilir. Fakat, nereli olursa ol
sun Alfian Uzak Şarklı bir tipi 
gösteriyor. Yalnız yüzünün hat
larında mistik bir ifade ve hare
ketlerinde durgunluk yoktu; göz 
leri melül bakışlı değildi Bilakis 
içlerinden zeka ve samimiyet fış 
kınyor. Geniş alnı tevekkül kırı
şıklıklarından azade idi. Bu 
alnın genişliğinde kaderine ta
bi olamayan bir iç darlığı sezili
yor! .. 

Demek hür olmiyan. vatanı 
müstemleke olan bir memleket 
çocuğu ile karşı karşıya idim. 

Şimdi Hindu adr. :ırı yerlisi Al 
fianı yarasına dokunmadan da
ha yakından, daha iyi tanımak, 
anlamak istiyordum. Biz esare
tin ne olduğunu kitaplardan o
kuyoruz. Analarımız, babaları
mız onu bize hikaye ediyorlar. 
Halbuki o bizzat içinde yaşıyor, 
hür bir millet olmamanın esir in
san yaşamanın ıstırabını duyu· • c 

• k "siın nıUnasebctiyle eski tz
jl•ı<aıııarı tatil edilmiştir. Bu yıl 

anlaşılmıştır. 'yor. 

"'an k 
Bu kitabe, iyonyalı Izmirliler Alfian Yusuf Hilmy'ye: 

ı 16 .azılarda, uzunluğu 166, 
"or ' YUksekliği 7 metre elan ve .c; <ıl:sanıından bulunan bii

tarafından izmirin büyük bir ada- _ 'l'ahsilinizi niçin Türkiyede 

craıtı tonozunun 60 metrelik 

mı adına yapılan bir de kaide üze- yapmnğı tercih ettiniz, diye sor
rinde bulunmuştur. Kitabe, yakın- dum: 

~---_,....,....._,,__~~~~o:----
d a okunacaktır. Mütehassısa veril 
miştir. 

1el müstahdemi yetiştirmek için 
tı mektep açılacak 
eıcdı 
lla Yenin oteller hal{kında Belediye otelleri sınıflara a· 
le rı tetkikatı bitmiştir. Bu- yrrıp fiyatlarını tesblt etmeyi 

b"ll'de Otelcilerin de iştiraki- dUşUnmel:tedir. Bundan başka 
it !.:diyede bir toplantı yapı- otel müstahdemi ,yoliştlrmeli: U-
l tır. :nu toplantıda otelcller 1 zere bil' mektep açacağı gibi o

Riyasız, dUzgün bir jestle yüzü 
me baktı: 

- Asyada iki kuwetli devlet 
var. dedi. Biri Türkiye öteki Ja
ponya. Hem Türkiye Avrupa dev 
Jetleri arasında en demokrat bir 
yerdir. Böyle yerlerde şilphesiz 
tahsil kuvvetli ve doğru oluyor . 
Ben bundan dolayı Türkiyeyi ter 
cih ettim. Evvelce A vrupaya gi
derdik. 

- Demek, Türki\·~yi Japonya 
ya da tercih ettiniz? 

Hint adaları yerlisinden Bayrm 
Nona Masnon.a 400 sc11cdenbcri 

adanm de{iişmiyen k-ıya/ctile 

. 
- Ben ve bütün lndonezyalı

lar Türkiyeye hayretle, hayran
lıkla, ibretle bakarız. Yapbğı
nız istiklal, inkı)ap hareketleri
nizi adım adım takip ettik. Ata· 
türkünüzü, lnönünüzii en mü
ııevverlcrimizdcn ta köylülerimi
ze kadar hepimiz biliriz. Ve çok tetı 

'l lı He belediye tarafın-
~e:ltrlanan projeler görU

telciler arasında bir de koope- Sumalrada Tu1.aııba l'ayang nch_ severiz. 

"tlr 
rntif teşkfl:tbe çalışacaktır. rinin görünii§ii - Türkiyeyi, 

buldunuz? 
Türkleri nasıl 

"AL Lijaıı'ııı mcnılcketindeıı bir manzara ve adada bir 0011.-anın 
dırnıaıımı dağı tan alet 

- Az zamanda pbk çok şeyler mi olacaktı. 111l.ı11al adasında o 
başarmış olduğunuz~ görmekten da tabü (Tarzan) gibi giyiniyor
duyduğum ha~Tmı1ı.;:_.. tekrar du. Ona: 
ederim. Şark memleketleri içer- _ Sizin asıl ıny:ıfetiniz dişi 
sinde en ileridesiniz. Gelirken Ka Tarzan filminde gördüğümüz gi
hireden geçtim, ara:l!zda hariku- bi midir? dedim. 
lade fark var. Türklere gelince: 
Siz çok ince, kibar insanlarsınız. 
Ünivc:rsitede profosöri.iniiz Kes
ler bana "Türkleri çc!t severim, 
çünkü naziktirler" jl.-di. Ve baba 
sının Türkler hakkında Alman
yada söylediği şu söziinü tekrar
ladı: 

Die Türken sind :lie Edclma
ner des Balkans. 

Yani "Türkler Balkanlarda en 
nazik insanlardır." diyor. 
O ki, bir Avrupalı hıristiyan, ben 
Müslüman ve Şarklıyım. Sizi her 
milletten fazla yakın buluyor ve 
seviyorum. 

- Tahsilinizi bitir<likten son-· 
ra ne yapacaksınız? 

- Memleketime gideceğim, 
bankalarda c;~Iışacağım. Ve ayni 
zamanda milletimizin istiklali 
için uğraşan cem · y: ':-re girece
ğim. 

• • • 
Dünyanın dört bir bucağında 

insan denilen mahlük, birbirle
rine uymayan, benzemiyen ayrı 
ayrı ahlakta, ayrı kıycıfette bu
lunuyor. :F'akat medeniyet bu ay 
rıhkları bırakmıyor, hepsini ayni 
şekle sokuyor. hepsini ayni ma. 
şeri ahlaka tabi kılıyor. Adalı ro 
lündeki DorotiLamur jle karşım 
daki hakiki adalı Alfian arasın
da ne büyük ayrıl•'· var. Saçları 
bir A~rupah gibi t..ı.ranmış, üstü 
başı tertemiz, Avrupalı gibi gi
yinmiş. Her halde bu kıyafeti res 

Yüzü yanlış anlaş.lmaktan mU 
tevellid bir asabi;~tle bulutlan
dı: 

- Hayır, hiç de öyle değildir, 
diye itiraz etti. O kiyafet adala
rın ilk sakinlerine aittir. Bu de
vir o kadar uzaktır ki, bugün bi
zim milli kıyafetimiz bile sayıl
maz. Şu Amerikalılar ürat dere
cede orijinaliteye meftunlar! 

Cebinden bir kaç resim çıkar
dı, bana göstereli: 

- lşte bakın, dedi, bu genç 
kadın benim akrabamdır. Üzerin
deki bu elbiseler dört asırdanberi 
kadınlarımızın giydiği kıyafette
dir. Biz Müslüman olduğumuz 
halde mutaassıp değiliz. Kadınla 
rımız açık geznrler, erkekten kaç
mazlar. 

- Amma b • kıyafet modern? 
- Evet, biz böyle idik! Şüphe-

siz kumaş moderndir. Fakat kı .. 
yafct bizim. 

- l{adınlar bu ayakkabılarla 
mı dolaşırlar?. 

- }~vet, bunlarla sokcza çı
karlar. 

- Sizde kadınlar çalışır mı ? 
- Eı:et. <:alısıyorlar. Şimdi on-

lar da bizimle beraber ayni 
mekteplerde okuyorlar, doktor, 
avukat, c>zcacı oluyorlar. 

- Sizde en ziyade erkek mi, 
yoksa kadın mı hakimdir? 

- Artık bizde · ~ hakimiyet 
(Devamı 10 wıcuda) ~ 

l~;;;;;;;;;;;~D~u-_n_y_a_n_ı~n;;;;;~D~ö-rt~~-~-rT~a-r~a-t-ın_d_a~~N~e~le~r;;;;;O~iu~p~~B~it~iv~o~r;;;;;~?;;;;;;;;;;~~,~ 
-'\~erı·_ .. k .... I .1 .. _H_' •l-ı:ıı.--=K-. _b ____ p;._ıı:mV---.--1--B-----·V-·k-,-l--·d-·T-.•. •k-._e_V_e_B __ a•ş•k-a•l•a•r•ı--•sc-rg•i~s~in•e~iş~t~ir•a~k-e~tm-ek~i~s~te·m~iş-v•e•s•e•r•g•id•e•k•i•p•a•v•y•o•n•u•nda Ameri. 

a ı ar ıt er1n ıta. ına ara ermıyor ar oşanma a a arın a ur ıy • • 
ll kahlara kıymetli bir şey göstermeği arzu etmiştir. Bin senelik 9ohl'cti~Itrin "Ma:>-n K:;.mpf,, (?.iacad.:!lem) isminde~ci eserinde en Son yapılan bir istatistiğe göre, Türkiye boşanma hadisele. bır ağacın bin parça edilerek mobilya yapılmış olması herhalde 

ı":ı~ lı Parçalardan bı'rı' Fransava karsı söveldig~i so"zlerdı·r. Al- rinin en az bulundugu· memleketlerden biri olarak gelmektedir. A 'k 1 ı k d 
"""-1 ol ~ ol merı a ı arın mera mı uyan ıracak bir şeydir. devı t Memleketimizin aile hayatındaki bu derlik düzenlik, şüphe_ 
"'1%1 e l'eisi bu sözlerinde Fransanın ''Almanya.om ebedi düş- Ağacı bunun için kestikleri için kesenlerin hakkı var. ;· Olduğunu işaret eder. siz ki medeni kanunun kabulü ile temin olunmuştur. 
~ "loa Bugün Türkiyede boşanmanın evlenmeye nisbeti yüzde on. Fakat itiraz edenler de haklı. Çünkü Lübnanın tabii zengin. 
% b ~sa ile Almanya. arasında vaziyetin düzelmesine çalışıl. dur. 1936 senesinde Türkiyede 21 bin 692 evlenmeye mukabil liklerinden birini teşkil eden bu büyük ağaçlar tarihten önceki 

1 Yor.~'.111lerde Hitlerin de bu sözlerini geri almak istediği görU. 2.330 boşanmn. kaydolunmuştur. devirlerde yetişmiş nebatların en son nümuneleridir ,-e bugün 
tı flt dli ıtekim, son günlerde Hitler bir gün olup kitaptaki bu kıs. Diğer memlekelerle mukayese edersek Türkiyenin bu mese- lfibnan ormanlarında bulunanlar da diplerinde Haçlıların harp 

So 1.eltılmesi mümkün olacağından bahsetmişti. lede aldığı iyi mevkii daha güzel anlarız. Boşanmanın evlenme_ ettiğini görmüş ihtiyar ağaçlardır. 
lt4:tı:ı.1rı llı-a, liitıer ''Mücadelem., in son ingilizce tabılarında bu ye nazaran nisbeti Romanyada yüzde 21. Fransada yüzde 19, Al. Nebatatta "f'crbin ağacı,. denilen bu büyük ağaçların tahta. 

}! Çıkarılması için emir vermişti. manyada yüzde 6,5 tur. sı çok dayanıklıdır. }i'enikeliler gemilerini, Mısırlılar Fira\'Unla.. 
~lal'altllc:ıu~ Ncvyorktan bildirildiğine göre, Hitlcrin eserinin tam Lübnanda Ağaç Bayramından ~:>nra Kesilen rın tabutlarını, Yahudiler Kudüs mabedinin eşyalarını vaktile 
t llhttd Ikı ne riyat evi ta.:-:ümdan tercümesi hazırlanmakta ve Ağaç. • • hep bu ağa<'ın tahtasından yaparlardı. 
ı.lijlar :a son ingilizce tabılarmda bulunmıyan, Fransaya dair kı- Bir ağaç kesildi diye r ... übnan gazeteleri ateş saçıyor.. Şüphesiz. koca ormanlardan bir ağacın kesilmesi ile bir şey 

llu aynen kalacaktır. Kesilen ağaç bin senelik bUyUk ve cinsi nadir bir ağaçtır ve çıkmaz. Fakat bunlar esasen ne\'i az olo.n bir ağaç olduğuna gö. 
~~ t ı·r ~rcumelerden birini basa{'ak olan Amerikan tabii Hitl~- l Nevyork sergisindeki Lübnan pavyonuna mobilya yarmak için ıe. bir tek nğacıı1 ke.0 il!nesi bile büyiik bir kayıptır. 

!{llı-arl kkı wnnemtyi, gelirini de bir hayır işine tahsis etme. kesilmiştir. ı lşin tuhafı, bu ağaç, Lübmı.nda ağaç bayramının ertesi gü. 
a tırrnıstır. Lübnan, istiklalini eline alnıı§ bir millet olduğu için Nevyork nü kesilmiştir ... 



8 - VAKiT 5 INIKCIKANUN 1939 

Daladyeni 0 Franl<ocular iki 
cephede iler;iyor 

Se~anik anlaşması 
kanan unu Amerika Bahriye Nezaretinin 

mühim bir muhtırasf T U n US ta k ı• t k '80
' ıaraıı 1 ",,.,,,e, Mecliste kabul edildi n u u '. dir. Düşman, yabancı tanklar, 

1 

toplar ve tayyareler yardımiyle w < Baı taralı ı inrtd.eJ 

Tunus, 4 (A.A.) - Başvekil 

Daladye, dün öğle zrunanı büyük 
1.ıir halk kütlesinin alkışları ara· 
smda merasimle Tunusa girmiş· 
tir. Mumaileyh, Meşale abidesinin 
önüne giderek bir çelenk koymuş· 
tur. "Fransa evinde,. b.ışvekil:n 

ıercfine .hususi bir öğle yemeği 
tertip edilmiştir. 

Saat 15.30 da başvekil Gambet
ta meydanına gid:rek Tunus gar
nizonur.:laki kıtalt.rı teftiş etmiş

tir. 
Kordon teşkil eden kıtalar he. 

yecanla tezahüratta bulunan hal
kın arasından müşkülatla başveki

lin otomobil:ne, bir yer açabilmiş· 
lerdir. 

• d M · li d .1 . ha la taa d d o·· .1 koymuş oldugu asked ve techı • 
• J e a1este ote n e ven en za. a a rruz a ır. uşmanın ı er t tak .d tının d k 

f nd D d . 1 · · · •· .. .1 . . Fr za yı a orta yer en al ya et esnası a ala ye, bılhassa eyışınm onunc geçı mıştır. an ı d 1 d İki .ı. d 
·· 1 d · · k"stl k b" k . 1 j ırı ması manası ır. ncısı e. 
şoy e em ıştır: ı er anca ır aç tepe ışga Lo hed • . Tü" k" 

"Fransa ile imparatorluğu ara- ederek ileri hatlarını düzeltmiş. y zan. mtanua eBsm1ın 1 
tar ıyekye. 

• . . • • . 1 d" unanıs a ve u gar s na ar 
:;ındakı bozulmaz bırhgı perçınle- er ır. h d tl d b" k ı ti 

30 geni hava, deııızaifı Üssii· 
viicude getirilmelidir 

• • • l • şı u u ar a ır ısım araz -
mek zamanı gclmıştır. Şimali Af- Madrıt, 4 (A.A.) - Ncşredı • . d k ld ğu k • "'- ı b" · tat' · - .. 1938 zerın e oymuş o u as erı 
:ır.a halkının ve makamlarının en ır ıs ıstıge gore, se. tak 'd tı k Jd l · r d 11 A h .. kCım t ta yı a n a ırr ması manası _ • ransaya karşı gösterdikleri sada- nesı zar m n ·.ı u e y • d 
kat tezahürleri cevapsız kalamaz. yereye mukabil düşmanın 562 

1~:B lk d 1 tl i - aft 
· · · • ta · dü il nı ··şt·· a an ev e er , cogr va. 

dı. Bunun ıçın şımali Afrıkaya a- yyaresı Ş r mu ur. · tl · "tib ·ı ~.. b" b" l"k 
zıye en ı arı e, ~m ır ır ı 

m:ıvatandan bir mesaj getirmeğe Saragosse, 4 (A.A.) - Havas te k"l t ı·t d' O ı il 
• h b" · b"ld" · ş. ı e me • e ır. an a~ma e 

':<ırar verdim. aJansınm mu a ırı ı ırıyor: . tihdaf - r· b" - blrl"k 
''Fr k" tl . di K tal ıs ı gaye. cogra ı ır ı Bugün öğleden sonra Fransa le- an ıs er şım a onya· - t 1 k t1 · , . gos eren mcm e e erın yavaş ya 

.ıinde yapılan sadakat tezahürle· da cem an 145 kılomctre uzunlu. . • 1 1 d d b" 
w • vaş ~uyası an ayış ann a a. ır 

:inden dolayı pek mütehassis ol· gunda ikı cepheden taarruz et - hl ı· - d - .,.ıı..ı~ k · d · . . r ıge ogru , '" ... me azmm e 
Jum. Şimali Afr~kanın Fransaya mektedırler. 60 kılometre uzun - ld ki - t kted' s· - h . v· o. u :ı.rmı gos erme ır. ı -

Vaşington , 4 (A.A.) - Bahrl· 
yo nezareti konsreyc bir mubtt 

ra tevdi ederek Amerlkaya alt 
olan adalarda bir an evvel 30 

yeni hava, dcnlımltı, muhrip ve 
mnyn Uslerl \'Ucuda getirilme. 
~lnl istemiştir. 

Amiral Hepburn, kongreye 
rnrdlğl raporda Hunn adasını 

zaptedllmez bir hale getirmek 
için bu adada bir deniz Ussu vU· .>İr kardeşlik ve hürriyet zihniye lugunda olan cenup cep csı, 1• • •• •• ı · · d h ı ı k • • · Eb 'd yası goruş erın e ası o aca 

Yle bag·h bulundug·unu gördüm nebre nın cenubundan ' re en b" l'k b m.l k ti d cuda gctlr1lmesinl tavsiye et -· ır 1 , u me c e er arasın a 
·.rzum, anavatanla deniz aşırı başlıyarak Margalef; Juncosa. :mlaşmayı daha kolay bir hale mektcdlr. Bu Us, Amerika do. 

memleketleri birleştiren bağları ~ı;ares ve Sudnnell den geçmek- ifrağ edecek ve bundan da bil • ııanmasının en uzak ve Japon. 
kuvvetlendirmektir.,. e ır. . tün bu memleketlerin sakin ve yaya en yakın UssUnll teşkil n· 

Gabcs, 4 (A.A.) --=. Başvekil Balaguer, Lab:ırorua ve Tremps yalnız Gahşmak isteyen halkı is· dccektlr. Fllipln hUkCımctl A· 
_ ;ıladye, sat 8 15 te Gabes'e gel- köpril başlarını işgal eden kıta • tifade ederektir. Esasen Cumhu. merll:a kuvvetlerinin geri alın 
mi"tir. ' ların iltisakı nüi~sinde ~imc1i 

:ı • 1 . 1 • l riyctimiz kunılduğu gündenbcri mıı.srnı temin ettiği takdirde hu 
Tunus, 4 (A.A.) - B Dalad- daha genı~ cmış 0 an eıma cep. sulhU sükun irinde y~nrnak po • 

Ye Hoteı Ma·e t 'd ·f. hesi Vallfogonn'nın cenubundan • 
1 

Us bir ileri nokta vazifesini g6-
' J s e e ıere ıne ve- , . l;ti'msmı şiddetle t.akio etm·ş o recektlr. 

n·1e hı' · f tt ·· 1 · ld - Pobla de Segur e kadar 85 kılo -
n r zıya e e s~.Y :mış o ugu metrelik bır mesafeye uzanmal<. duğu kin, bu anlaemayı ayni za 

nutukta Tunusun h-.rrıyet ve ada· manda .Ea~kanlarrn aızularmı ta4-
l t ·h · t" • • ı· 1 ·· tadır. .ı:..ı k b" · l i 

Guao ussu donanmanın bU· 

•Jlduğu hnlde sırf şekli mahfyet· 
tc bir toplantı yapmıştır. J{otı· 

-ı:renln yeni bası yerlerini ara· 
.nışlnr ,.e samımı bir hava 1cıt1· 
le nrkndaşlnrı ile tanışmışlar· 
lır. Bununla beraber bitarnf111' 
'rnnunu, sllD.hlanmq. yardım ~~ 
;alre hakkında y&.kında ynpılll' 

cak şiddetlJ mlinnknşalarrn dil' 
,uncesl bazı alınları buruştur 
maktaydı. 

Yeni A.yan ve mebusan Az.S' 

yemin etmişlerdir. Adet oldil" 

ğu \•eçhile bu merasimden ııotı· 
ra maclisler bir karar sureti 1'"' 

bul ederek 76 ncı kongrenl.n ref 
men toplandı~ını Ruzvclte 11 

blrfblrlerine blldlrmişlerdfrı 

ParlAmentonun bugUn aktet· 
t.lğl celse esnasında cumhurıret· 
çiler Massacbussets mUmessl11 

\fartin'i muhalefet lideri olarıt• 

Başvekil, otomobilin içinde a
yakta durD'!akta ve halkın alkışla· 
nna gülUmsiyerek elleriyle muka.. 
bele etmekte idi. Avcı ve bombar
dıman tayyareleri halkın alkışları 
aras:nda alçaktan uçmakta idiler. 
Başvekil resmt tribünde yer almış 
ve mahalli makamat tarafından se 
limlanmııtır. Tribünün önünden 
gıra ile zilhaflar, Tunuslu nişancı 
kıtalar, topçular, tayyareciler, bun 
ları müteakip tanklar, ağır toplar, 
hava müdafaa •bataryalan vesaire 
ıeçmiıtir. 

e zı nıye ının tlmsa ı o an uç t . d 1 "d , min etti-,, adar ızım nrens rı • yUk bir kısmını muhafaza etme. 
ki" b d 1 al k kı cephe nrasm a ..arı a yı hıı.- k~ I ren ı ayraı;ın a g anma ta . . cd k 'b 30 k"l t mize de rlavetkl\r ve wuıct itil' ;c kt\fl gelecek ,.e rapora naza 'ntlbap etmişlerdir. 

ıd ğ .. 1 . • ıhtıva en ta n en ı ome • 1 ddedi 1 0 u unu &oy eDU§tir. relik bir hat mevcuttur. bir mukave.e n yorum. rnn Hawal ile Amerikanın bu. 

Geçit resmi saat 17 de bitmiş
tir. Başvekil bundan &onra ''Fran
sa evi,, ne giderek büyük meclisin 
Fransız kısmı ikinci reisi Antoine 
Gandiani tarafından karşılanmış· 

tır. Gandiani Frans·z müstemleke 

Mumaileyh, sözler.ine şu ıuret- Frankistler bu hat Uzerinae "Bu anlaşmanın bir husu!Iveti yUk Okyanos sahillerinin mllda· 
le devam etmi§tir: Segre'nin sağ sahilini işgal et • d,, Selanikte bir taraftan dört fa.asını kolaylaştıracaktır. 

Tunus, Şimali Afrika blokunun mektedirlcr ı Balkan devletini temsil eden Y.u. 1 Frnnlcistl~r hattının son nokta nan hUkümetJ. diğer taraftan da Amiral Hepburn'un ta,·skye. 
çok büyük bir hudut mıntakası· n . raf d . !eri arasında bilhassa ŞU DO ·ta· 
dır. Tarihin bize çizmiş olduğu smı Taragone'c 46 kilometre me. Bulgar hUk metı ta m an mı. di 
nudutların ileriS:ne bakmak bizim ~fede kMn Margalef kasabası z:ılanmasıdır. El ·evm altUrndar . , lara ehemmiyet vertlmekte r: 

Malum oldu~u veçhlle yeni ı· 
ıs yan meclisi 69 demokrat, 

cumhuriyetçi, bir terakki per· 

\'er, bir mllstekakll ve ıııl 
"köylU partisi" mUmesslllnde" 
mUrekkcpUr. 

. .:timiz degı~'ldir. Biz, bu Tunus teşkil etınektedir. Iarın ikisi tarafından tnsdik VE' ı ı - Atlantlk sahillerinde: 
halkının ''Ecnebilerin küstahça · · · ı b k 1 ~:uinde Agadir'den Gabes'e ka- Sierre los Carraptes önüne 12 1mza edılmı ~o an u mu avc e. Ha,·a fislerintn takviyesi ,.e ye. 
yaphkları talepleri katlyetle rcd. · · · f zd .:a tn d"Jr 

Parltımentoda ise :! G ı delllol'" 

;nt, 169 cumhuriyetçi. 2 ternı<Jtl 
,erver, ı köylU, bir de axnel9 

2 - BUyUk Okyanos sahllle· ınrtlsl mUmessllf bulunmaktl' 
rinde: San Dlegonun takviyesi 

far giden coğrafi, töiyasi ve be!:e· nc.i fırka Falset'e 16 kilometre - nın ,ı:;•zın tara lll' an dl ~ ı nl Usler tesisi. 
cietmek,. hususunda müttefik oldu :ı b ı dil W• • Um"t d" ri bakımdan ihtilaflar arzeden fa.. lik bir mesafede bulunmaktadır. ve k .. u e ecegını ı c ıyo. 
ğunu sö)•leıniştir. k d 

kat maddi ve manevi" vahdet gös· Albaces • Aspa mınta asın a nıın. Meclisin yerli kısmı reisi Chc- il 
teren ve namütenahi menabı' ve muhtelif kıtnlar d~u bir hat · "Sözlerime nihayet verirken, i n . 1ır. nik, yerli ahali namına başvekile • ıcr· 
vesaite malik olan es~i Şimali Af- rerinde Borjas Blancas a ta ı - kendimce mUhlm gördüğüm ikl 

hoşgcldiniz demiş ve irad ett:ğ: b" f k:ısı. 
rikayı görüyoruz, "imali Afrika ~n 10 kilometrelik ır mesa e • noktayı tebarilz ettirmek iste • hita!ledc Tunusluların, Fransay<! :ı d 1 
arazisinin bir çok bakımlardan de bulurımaltta rr ar. rim. Bu noktalardan birisi, bu an 'raır derecede Uç yeni Us vUcu· 

sF:ıdakatindden kbaı:s~~kte.nd sol~~al nuhtelif mahiyette olması, Fran- Şimalde J..eTlda. Seo ~ Urgel la5ma tohumunun Ankara.da Bal la getlrHmesi: Alaska. Sitltn ve 
ransı.z emo rasısının · 1 ea 1 1 

' yolu Frnn'dst tonı-111 nnın ate§i k~rı de\leaerinin topla.ndrTrı l:ir 
ti 1.. -ı h '" · t ··sa .>an n adalet h:ssfnin p~rlak bir h Kodin.~. 

m .. uma~u.arm urr.ye ve mu - al tmtJa bulunrtıa1<Uıdır. sırada atılmıs olmasıdır. Tüı k 
Vat l·c.•ealı" arasındakı' müc:ıbehe~ elilidir, fakat bu mıntnkanın gös- k 3 Atlas Ok•,nnosunlın orta 

r- Bilbao. 4 (A.A.) - Fran ocu • diplomasisi bu anlaıımanın vilcut - " · 
ba ·· · · · termckte olduğu vahdet de bu mın '"J d p 1 11 b u u u te ruz ettırmııtır. lar 10 gUndenberl devam eden bulmasında dostlarımız tarafın - .>ın n.: car nr our ss n n 
H • • j "d ~ b' k 1...~1 d rokanın kendi, kuvvetli dehaları. 

ve Alameda Bay UssUnUn ... 
~~~~~~~~~~-----

Belediye lkbsat 
r.llüdürlüğü 

i nknra, 4 (Hu ·\\ I) - aıalf' 
ll)•c tktıeat mUdUr mua,·lul .Ait 

il' eddln Avgun lktısat mUüUrlUI 
atıp, ' ptt aı ır auı e en taaruzlarmi"-ln takriben 1750 1"J· dan dahi mü~ahede edilen bUyük takv1ycsi. 

bahseder gibi Tunus halkının mu· ın ana vatandan esen ruh ile ta· b t k 1 1 ne tayin edilmiştir. 
lometre murrıb at onra ~a bir mesai sarfetml~ir. 11:incl Raporda bundan manda Ame· 

kadderatını tayin etmek,, gayesi- .ıakkuk etmiştir. Bu ruh, insanla· 1 d" B d 1 000 k'l 
etmic: er ır. un an · 1 0 • nokta d:ı. Montröden sonr:ı, top. rlkanı-n harici elyasotlyle telifi· 

le ecnebiler tarafından ileri sürü.. ·m kardeşliği ve hürriyet ruhu· bb Le "d takn '- kal 
metre mura aı rı a mm · raklarımızda sonwv.:u olaraK • ne tnıkAn bulunduTru ntsbette len bazı iddialar karşısında yerli lur. Bu ruh asırlarca .l ransız ca· u "' ~rzincanda 

. ~.ıırd'\dır. mış olan beynelmilel bir kaydın FIJi 1 1 1 1 1 1 halkın duyduğu infiali kaydettik- nıasını aynı ideal etrafında topla. Bundan ba<>ka Frankocular 71 tamamen kalkmış olmasıdır. (Al., dllp nf Usdelr n n pkası tn,·s YP Erzincan, 4 (A.A.) - Jkl gUtl' 
ten Sonra ıto""yle demı·~·:.... .uştır. Bugün aynı ruh, impara· d"" t 1 dl" UrmHaler :ıı me.cte r. l ıo· 

:ı :s~ uITTYııın a\'yares ,.. _. kışlar). 1cnberl de"am eden şiddetli 
.,F:-kat Tunusa gelen mı"safı"n'n t~rluğumuzun eczas nı bir araya 16 00 · l m}ardır 'A -.l 1 d b ··1• 1 J 76 k J d l1 - \'e · esır a mI~ • ' rk~ıaŞ ar an, U IDl.&LB\'e e. lnCI cngre top an 1 1os fırtınası '\'O yağmurh:.rı 1Jl • 

ayni zamanda Fransanın maddi ve .oplamakta ve daha geniş bir mik- k nin kabul ve tasdikini tekrar ri· 
1 

fi 
manevi silahlannı azami hadde as dahilinde beşeriyetin medeni· Uşa ta ca ederken, onun müstaceliyet Vaşington, 4 (A.A.) - 76 ncı tealop hnva poyraza çevlrm ~u· 
yiikselten bir milli müdafaa na;?Jn }'eti sahasında bir mucize göster- Uşak,~ (A.A.) - Birkaç gün· kararilc olmasını da rica ede • Amerikan kongresi dtın öğle ~ece şehre kar yağmıştır. 
olması pek manidardır ve sembo· meğe ba~lamış bulunmaktaür. Şi. dUr yağmurlu giden hava, bir- rim .• , Ynlttl trJbUnlerl hıncahınç dolu ~Un hava bulutludur. ~ 
lik bir hareket teşkil etmektedir.,, t.nali Afrikaya istikbalin yolunu dcnbire soğumuş, dUn tipi halin- --

Bundan sonra Tun .slulara hi- gösteren ruh, lbu ruhtur. de başlayan kar sabaha ka.dar J ı b • • O t • -i! t t ı' 
tabcden Daladye, halkı istihsala- İmapatorluğun b itün mıntakala devam etmiştir. Karın lrtltaı a p o n. ~ a ı n es 1 1 s ı .-a e 
tın her şubesinde randımanı fazla. rı ara~mdaki tem:ıslar.n artmasını, otuz santimi bulmuştur. SUhu· 
laştmnatra ve memlckefn bütün rabıtaların val:tiyle biri Fransa· net sıfırın altında dOrt ıırı on. Tokyo, 4 (A.A. ) - Kabine ls l ..>lr beyannamede yeni kablne<Ie dan Jnpon hUk{ımetlne tev(il 

1 

unainliltlerini inkişaf ettirmeğe nın eyaletleri arasın.da olduğu gi- dur. Yerler buz tutmuştur. tifasını vermiştir. /eni bir siyaset tesis ve tak!p et 1 dilmiş olan yeni nota, buıU11 

davet etmiştir. bi rabıtaların kuvctlenmesini ve Soi'l-uk bu gece de denm et· B. Konoye'nln mecllslhas rel- mek suretiyle milletin itimadını 1 Tokyoda neşrcdllmlştlr, BU ııD-
Bn~vekil, haz:r bulunanlann al birbirine girift bir h;.le gelmes:ni miş :arnklardan birer metre u- si Baron Jiranuma'nın teş!dJ el· takviye etmek zaruretinden bah 1 J 1 kt ıı~· 

• · k F h kil. . . • " 1 t dl ?.! .1 1 ta, aponynnm uza.: şar n 
kışları arasında şu sözleri il!ve et v.eemı~ .e~c .rans..z. ü ·umetının 1 zunluğunda buz sarkmıştır. meğe memur edllmlş olduğu ye- setme < e r. umaı ey ıe gö· ıı.tl 
m:ştir: zaıfı cumlesındendır. Hava bugUn gUneşlldlr. Ha- nl kabine, yeni hiç bir \•azlfe ka- re, Çin meselesi yeni bir saflın- sus! bir vaziyete sa.bip olUl ,. 

F b .. "ı• b' ·· ·ı b T'-b'l" · bul etmiyecoı1-ı tahmin edilmek· .va girmiştir. Uzak Sarkta suı. nı Amerikanın kalıulden ıuıtl~111 ransa, uy .. :ıt ır enerJı ı e u .n..<ı • ıyetlerınizi ve ihtiyaçlan· raret sıfırın UstUncle dörttur. b .,. ıy 
işe yaıdım etmek istiyor. Fransa, nızı açık zihinlilikle nazarı itibare Knr Ye buzlar çtszUlnıeğe başla· tedlr. Maliye nazırı B. tkeda llıı hu temin ve tevsik etmek sure· etmekte olduğunu beyan cd 
size hoyratça bir kuvvet ve zulme ılınız. Her sahada istihsal kabilL mıştır. dahiliye nazırı B. Suestsugu'nın tiyle yeni bir nizam vücuda ge. ve Amerikanın ndalet ve ak~l ~ 
karşı en iyi müdafaa silahı olan yetlerinizi azami dereceye isal ve da yeni kabinede kalmnyacak. tlrme~e matuf mesaiyi tokelr mantık esaslarına tstlnn.t etııı' 
nizam va dis:plini getiriyor. Fran· :ıemleketin biitün servetlerini ret olan gayesinden inhiraf etmesi !arı söylenmektedir. Yalnız D. 

1 
etme'k icap eder. B. Konoye'ye si ve Çlncle alAkadar olan bUtltl' 

1>a, ayni zarrı..rında sizi kardeşlik ve cüretkarane, faydalı ve seri bir su ne müsaade etmiyecekt:r. ı ltagakl lle D. Arltanın mevkllc· 
1 
göre hlikftmetin Çin meselesi de'\'letlerln Ye bu meyanda > 

hürriyet tecrüb:sinden de istifade :ette inkişaf ettirmeğe gayret e· Berlin, 4 (A.A.) _ Alır.an ga· I rinde kalacakları rivayet edili- tnllvacııheslndekl esas siyaseti, r' 
· · F · · h" d j merikanın iştirakiyle mUza~e ettırıyc.r. ransa, sızı ımaye e e· diniz. zeteleri B. DClladye'nin Korsika yor. halihazırda tesbit Ye imparator 

cek kadar kuvvetli.dir. Birçok Tu- Fransa, size haşin kuvvete karşı ve Tunusa yapmış oldı.:ğu seyahat Siyasi nıahafil, buhranın baş. tarafından tasvip edilmiştir. edilmesi suretiyle Japonya t•' 
nuslular Fransanın ve müttefikle. en emin ve en müessir çare olan hak!:ında etraflı malCimat verm~k- hca sebeplerini şu suretle tarif Mllsta n bnşvekll şöyle diyor: rafından açık kapı slyascti11111 

rinin hürriyeti ve dünyanın hlırri· intizam ve inzibatı bahşetmiştir. tedirler. Bu gazeteler B. Daladye- etmektedirler: 1 D~ı suretle bu çok mflhlm me· gözden geçlrJlıncsl için scrdtöl 
yet: Vn harp meydanlarında öl· Fransa, kardeşlik ve hürriyet n:n Tunus halkın n Frnnsaya sa- 1 - Sa~ cennh ile ordu, kabl· sullyetten kurtulmuş olan ben, locok bUtUn teklirıcrl tetkııre 1' 

mı.. !erdir. sahasında ve bizzat kendis:nin yap dakatin.den bahsolan teshirin: ik- nenin 22 tklnclkftnunda ileri su. 
1 
pek naclz olan kabiliyetlerimin ,.o• 

ıuade olduğunu beyan eden " 
Obulları da bu~tin olduğu gib -;nış olduğu tecr:rJeyi sizlere getir tibas ediyorlar. Ayni gazeteler, rUlmUş olan sulh şartlarını zı· vazifeme de' nma mlls:ılt olma- • rl 

kuvvetll bir vesikadır. .ArtJe ya"m da onlara layık olacaklar- miştir. Fransa, sizin emniyetiniz~ hal:Cın Fransız başvekilinin resmi man altına alaı:ak derecede kuv dığı mUtaleasında bulundum. de' 
d r. B:ıb:ıl:ırınca maliı:n olduğu gi zıman altına almağa kadirdir. Blı- 1 mcv~ebinin geçtiği yollar üz:erin- vetll olmasını istemekte olup ı kn hUkfımetl hel' hangi bir e 
b. 1 1 F ·ı!'-· · d "h k r · · • muted"ılleı·ln Çin meselcs·ınl Jn· Tokyo, 4 (A.A.) - Merkez! Jetin hUkUmranlrF.ı kcnA!S',A,. . on ;ır c a • ransan•n mag up wı ra a ı tar etme ten ne sımı men-' c.ıe yap:nış olduğu hararetli tera. ı; "' 

ı · · · · b"l · ·· 1 d · P • b" k ' 1 1 b" 1 t dil Çlndekl Japon orduları bnşku- alt olma ·an t k l da · em yc:eı:;ını ı me.~tcuır er. : em.yeceı;ı.n .r no ta vardır: 11üra~ı kay. etme'kte.;irler. ponra ~ n ır r ca e mua O· • ) mın il a ar ,Jf 
I) 1 J b d "F A d 1 F O d ı 11 ı larak bir uzla". ma ile hal ve fns- mantlanı General Hattanın ~ e- ni bir nizamın şartlarını ıc 1 ..,, la ye. un an sonra rans< na vataıun or u ar na ransız - st eutsc ıe " orgenpost, şöyle ., :ıı 

yı bir tek ki::: gibi tıe!amlayan , Jarla müslümanlar arnsm.:aki dost diyor: ledllmeslne mUsaade etmfyccok rlne General Btozayamnda tn· etmek ihtiyacında olduğu tdd fY 

Fransı::hrb Tunuslulara te~e1:kü. luğı:n mektebi olan eıi yo'k Afri. B. Daladye'nin seyahati yalnız lerdlr. 1 yln edllmlş ve General Hatta sına kıyam etmesini ve ora.dil ı 
ct"'liŞ ve 'funuı;l •lara Fransız mil ka ordu:nuzun kuvvetleri inzim,.am Pariste ve Romacla de~il, beynel- 2 - Sa~ cenah He askerler, yUksclı: harp konseyi Azalığına ) torltenln kendisine alclf>'etf'\. 

nlmmıştır. Yerine General Sugi- ' t1Jlt Jet:n·n kendilerine karşı samir.: ::tmektedir. milel muslihane münasebatin :.da- ecnebi clevletlere ve Husynyn 'iddia eylemesini kabuldeP ı. 
h. lc:rl:: baı'.;'ı bulundu:! ma da: Fransa. hiç b:r zaman gayrcti-

1 
me.inde arnkadar olan b\;tün mem karşı daha şiddetli bir slynsot ynma tayin edilen şimali Çin or- na eylemektedir. Amerllta bU 1J 

t:: ...,in.,t vermi~t:r. niz"n burada, Afri'::ının bu topra· I Je~etlerde al.ika ile tal:ip edilmek- takip edilmesini talep ediyorlar. duları bafikumandanı Kont Te· mctl, Amerlkanm halen ıne'~ıJ 
Pnıır bulunanlnr cyaf.ı:ı ka1k1· :'T:;da biit n fikri ve ruhi kıymet- tc:jir. Bunların arasınO::a Almanyc 3 - l\Iutedlllerle nasyonalist· rosl de yüksek harp konseyine olan bUtUn hukukunun llla.ll ı:' 

ra'< c.,wek:li uzun u::adiye alkı~ ,:rin ır:"ai birl:~ine ist:nat etmek· da var:lır. /. ln:anya. tabii o!ara1 1er, faşist de,·Jetlerln sistemin- getirilmiştir. olduğunu beyan ve bu hUJ<U pi 
J ....... .,• .udır. ':: c' lcğund"'n dolayı in::a'1lann ftalyaya sa;l k olmakla b~raber ten mülhem totaliter bir siste. AMERiKAN NOTASJ herhangi bir tecavUz ,.uıcıı~\ıf 

Eao;vc'dl ııaat 22.30 ela Tunus ~ a:etine ır~ni olacak yegane ide. aynı zamanda son Fra~s·z • Al ne muarız bulunmaktadırlar. NDŞROLUNDU muvafakat etmlyeceğlnl fl 
tan Gabes'e h'.lreket etmi-:fr. ıli t"''?I 1rn Fran .. ız cam·as na mü· ma., sulh bevannameı;i:ıe de baF,T Tokyo, 4 (A.A.) - B. Konoyc, Tokyo, 4 (A.A.) - Blrlnclk~- etmektedir. 

Tunııs. 4 (AA) - Dün saa• masil b:r camia yaratmaktan iba- hulunm'1 1>taJır. ~R7.Pfı>Jern A"önclf'rmt~ otdııl!'ıt mınrln Anııı:ırika ~e.firl tnrafm. I 
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Ergani bakır 
madeni 

l' Qpdan Bcuı Tesisat 
~itınri Ozere 
~OnBinTon 
~ Alınacak Beşbin sene sonrasına gönderilen mektup 

Yetmi~inci asır insanları tarafından açılmak üzere '1-.1eat!akır ~de~l tesisatı, 
knc1t te1P_... _ _teınin edecek bir §e. 

'tt4ir. ~w etmig bulunmak 

~ ~ilklerine rağ • 
NI ~ bb.lan. ve Uli ehemmi. 
~ir kısmı inşaatın ta • 
l'ttJe ~aza.mi bir gay 

Nevyork sergisinde toprağa ve-
.lıL. llaıa.r veru~ı.ıL:-~· .. d 
·-..a t.ı....._ · • -a~ gore ma e • 

sika dolu bir mermi gömüldü 
~ ~-~belerine bugilll. Bucünkii insanların bundan 5 
ta..;__~ üzere Etibank bin sene sonra ıeleceklere bı:rak -
~~ leçilecek mütehassıs tıklan "mektup,, kutuya atılmıı • 
'IJıa ~-Yine bugünierde Erga. tır ve 6938 senesine kadar kala • 
't ~ktlr. ce.ktır. 
~ ~ tecrübelere her bü. Bu, ıüphesiz, alelade bir mek • 
~ .. "'çuı 17.a.be tesilatmda ol. tup değildir. Dünyanın en atır 
~\talibi ilç ay kadar sürecek mektubu diyebileceğimiz bu vesi· 
~ llll~~det içinde ancak az ka evveli, bir menni ıeklindedir 
..... ~ bakir istihsal edi- ve 363 kilo ağırlıtındadır. Mermi. 
~· nin bcyu 2 metre 30 untim, kut• 

qa l leneainirı mütebaki do • rı.: 20 santimdir. 
~~ &ittikçe normal ka. Bucünkü medenı:•etimizi 5000 
"1 Ylkl&şnıak üzere istih • sene •onra celip orasını kazacak 
._ ~ır. Sene sonlan • olanlara öğretmek üzere vesi.kala· S '-~alltm normal ka- rın toplanarak konuldufu bu mer· 
~ı.~cağı kuvvetle umul. mi Nevyork serıisinde 15 metre 
.,._:~ derinliiinde, toprağa cömülmüt • 

ifa...~ Cibi Ergani Bakır tü:. Mermi bakır, krom ve cümüt 
~~11 aenevt istihsal e. halitasından mürekkep bir maden
' !O bbı-..ııdart bakır miktarı g den yapılmıştır ve bu .. uretle, 43-0 
tat_ ton raddesinde olacak. d<.rece hararete dayanabilecek ka· 

'tlıae biliyettedir. Deniz suyuna da mu· 
~ t ttlbanJt tarafından igle • kavemeti oldufu için, beı bin se· 
~ ıt~ha.ııe bakır madenin neye kadar Nevyorkun ala üstÜne 
"'~ ~~han bakır madenin. gelıe, topraklar ateper içinde kal 
Su~ bet yüz ton bakır bu sa veya denizin hücumuna 11tra1& 
.... inil &&&\'e edilirse, 1939 se • bu mermiye yine bir şey olmıya • 
._ \iıa71Uıda bakır istihsalAtımız uktır. 
~dl tonu 1fmıt olacaktır. Bu. Merminin içi iiıtilste 6 tabaka· 
~!l~_.eketimiz için ne ka. dan müteıekkildir ve bunlar da 
-., a.11.a ~ir döviz kaynağı o. dökme olarak yapıhmttır. İçindeki 

--.-.cıır. hava da, vesikalar k~ulduktan 

~gcıta!dekı twat sora botaltıldıiı için, m•denin ha· 
ı..:Pllfaj Vi6 tecirile de bozulması tehlikesi 

•~cuae getfrlTefite yoktur. ._t lıletmeye açılacak te-
'-~da ezcümle ıunlar Kadın Şapkası da Var! 

aooc," Mer:ninin içine konulan ve,ib. 
'-a ~O'Vatlık buhar santralı, l;ır nelerdir? 
s=:.~ akimille etmiye Ustü, kalın bir madenle kaplı, i· 
S ~~ akimUlasyon te • çi de kat kat dökme ile kaph olan 
~ &&&&j fırnııar, yüzde yUz bu merminin en ortaamda bir cua 

..... ~ 1-'be tesisatı. tüp vardır. Bunun içine, bet bin 
~~ t>atka muaznım ve sene sonraki insanlann eline dü · 
~ lilo Jl&kliye vasrtalan • ile tecek olaıı ve bizim medeniyetimi. 
'~ Ve ID&fazaların inp.atı zi cösterecek eıyalar jconmuıtur. 
~ ~I bulunmaktadır. Teneke kutulan açmakta kulla· 
~ anı a. çalııılan tesisat nılan bıçaktan, ı 938 sonbahar mo
~ele büroları da bu - dası bir kadın ppkasma kadar ber 
~~ B~ m~asebetle ıu ıey. Havası alınmıt lı:utular içinde 
~~ ki; madende sebze ve meyva tohumlan, bulday 
~~ &melenin konforltı arpa, yulaf, pirinç, fasulye, ıeker 
~~ leç~bllmesini temin pancarı, tütün tohumu, kumaı par 
·~~Varıncaya kadar çalan, iplik ve yün. . 
~ • Bütün bunlar yumapk ve ınce 
~ ~ mad~n ~emel bir kiiıda sarılmıt ve m~r~~in. i· 
~ ~ eumhunyetin on çir.deki cam tüpe yerleı:ıdmııtır. 
Ço~ ilmtlnde yapılmış Cam tüpün içinde. ve bunlann 
~ ~ ı:..öre, bu bUyUk eser tam ortasında zamanımı.ıı 50 asıı 
)~~ ı,lr Q.manda bqanlmıı sonrasına anlatacak olan asıl ve • 
1~ ~deye ge~iş bu- sikalar konulmuıtur. Bunlar ıaze
ka.:ul\l ha~ Ma.denın bu • telerden keıilmit haber parçaları, tti'1' ~ tabiaten ne cayet küçültülmüı kopycler halin· 
M... clL..-,,-nıa~t eartlar arzet. d d"" t fil dır Filmlerden 
-oq ~-.qe· b bUyUk e or m var . 
~.., ~ '-~- ~. esed. biri 335 metredir. Fakat ıayet in· 

~ 
.._ r~ır zaman a ""ph • .. ·ı •• d b 

ltthilme ı l TU k ce ıu esız, cam tup-n ıçın e u. 
\it bela'-- bUs'?.ıtk r ya : lunduiunu söylediiimiz o etya 
ı....:~ ..... -:- uuıa, .J 11 ve yenı b' v b k' b • 
~ :, .. 9'.lf&kıyet ol ak k d t· ve aletlerden ırçocu, el ı epsı ar ay e . . . da A , __ b 

olur. yetmıtıncı asır manasını -Y e-
y . decek. Bunların nele.re .. elilet et· 
••• na• riyat : tiğini, 50 a11r evvelki insanlann °' _ bunlan nasıl ve ne olarak kullan • 

d!klannı düıilne dilfüno: her halde 
ıu.. laaan bulurlar. 

~'''•et ~ 1'lll1a:-1ıs1 nnı Kene hR~ıncla Fakat, yaıılı eserleri acaba naııl 
?t._ lfn1111 ı-:-ecaııa ~ıkıı. nu nüA- okuyacaklar? 
il atı"""' )'a 'CJ1ren'in, iıleoloj o zamanbuıün kullandıtnnu 
, 1

11
1t ~ ı. Sabahatun EyüboAlu· hufier, Mısır mezarlanndan çıkan ,:· S lternaı •eu manzum ne- H•yeroclifler bize nasıl yabancı ıe 

tt;? ~rfı1tnltap~ollunun münev- liyct'.sa onlara da öyle birtakım p. 
t(jtl;~\'Jll da Namık Kemal, Per. • 
\ı 'itlı ·~eblyatım•7.ıta halk np tekiller cibi cörünecek. 
() llba .. 1 i, Suud Kemal Yet· 50 a11r ıonraki Alemin itini ko-
~.:_.: • ll .. ll eU"· ·s · la la •· ak· · b' d " )\1~1t llklll • ıtkı 'ürcalinin Y twrm ıçın ona ır e tercu· 

'i6itı:~ı 'Ye ecnebi sennaye, me anabtan verilmiıtir. Kelimele· 
'"ı iki ~erler hakkında rin hanai manalara O'eldiii -·"'••. 
"'- ~ Yuınıa K •· • r-
l._ '-1111. ıt, !. kımın umumi da bahsettijiıniz ansiklopedide re-
lro ~l 1aıa1 tlsetJln "f ş" hali. limlerle, tekillerle izah edildip ci 

llikıet .,.,::.: birçok tilrler ,e l bi, bütün kavimler arasında bili • 
nen bazı masal ve ef~eler de üç 

tır. 

Bet bln sene .aonra Amerikada 
yaııyacak ve Nevyork topraklarm· 
da hafriyata ciriıecek olanların 
bus\bı clUnyada mevcut 'kaviınler
den birine mensup olacakları muh
temeldir. Binaenaleyh, bu efsane 
ve masallar babadan oğla, o devre 
Ladar devam edecektir. 
Buıünkü kavmlerden herbanci 

biri o nmana kadar lisanını tama· 
mile muhafaza etmete bile, yine 
dillerine filin üzerine çekilmiı ol. 
dufu iç:n 1 O milyon kelime ve bin 
resimden mürekkep bir anaiklope 

Hikaye 

iyi buraya siğcilrmak n tirı1kün ~1 
muıtur. 

Aynı ıekilde ı. üçülti.ıl=üı ola • 
rak bir de dosya bulunmaktadır ki 
bu dosya ~ kalrn cilde .muadil • 
dir. Dosyadaki •~ i'.:alu cigara 
lc4fıdın~n dat-:ı :n-:c klğıtlar ü -

zerine basılmııtır ve yazılan ancak 
mikroskopla o~umak kabildir. 
Fakat, 5 bin sene sonra'ki insan· 
lara bırakılan bu vesi:calan oku • 
mak için merm! ıin içine aynca 
küçük mikyasta bir de mikroskop 
konulmuıtur. 

Nasıl Anlayacaklar 
Farzedelim 'ki bur.dan asırlarca 

sonra yer yüzünden bizim bugün· 
kü meden:yet hayatı silindi ve, 
gerek zamanla, gerek büyük bir a
fetle bütün eserler kayboldu. Sen 

ra, bot bir arazi olan buralarda 
lNıka insanlar yaşamıya başladı 
ve nihayet bunlardan bir kısmı da 
Nevyorkta yerleşti. 

tıte, bugün Anadoluda, Mısırda, 
Romada ve daha birçok yerlerde 

eski medeniyet eserleri nas 1 top· 
rak kazılarak aranıyorsa, o zaman. 
ki insanlar da, "bir vakitler bura· 
larda medeni bir kavim yaır""Uş,, 
diye hafriyata başlıyacakl ~r 

Yine farz edelim ki ye •. · · : 
asır alemi yirminci asır ml c ... ye • 

tinin bu eserlerini topraktı- 1 bulup 
çıkardı. Mermiyi kırıp a!_ '.ılar ve 
içindeki vesikalarla karı la~tılar. 

Bazı kelimeler kalacakt' l.i l-un 
lann deliletile masallar; mcv • 
zuu anlaplacak, bu mevz . c, c· i

lince de kelimelerin min 
lecek ve yetmi§inci asır . 
anahtarla, bütün esrarı 1 
vaffa'k olacaktır . 

r: ..! • 

5000 sene sonraki insanL ra bı
rakılan bu ''mektupta,, bugünkü 
me§hUr alimlerin onlara hitt.;.> e • 
den satırları da vardır. 

Bu arada Aynştayn da b":- mek· 
tup Yumıftır. Diler ilimle· 'en bi 

ri 50 ncl asır insanına, bı· "lnkü 
medeniyeti, bu veaikalarda;ı "ham 
alaralr, tekrar canlandmn:t:, ı tav
.ı,.- etmektedir. Çün'kü ilimler, 
o zamana kadar bugünkü medeni
yetin mahvolacağını dütünüyor • 
lar. 

"Beı bin sene ıonra11na rıek -
tup,, Nevyork serıisinde 1 iyük 
bir binanın zeminine tesad · et -

mektedir ve sevgi müdetince bu· 
rada, toprafın altına giden bir yel 
ve oradan ıeçirilmit bir periskop 
tertibatile, mermiyi isteyen göre
bilecektir. Serfiden sonra da bina
nın o kısmı muhafaza olunacaktır. 

Gurbetle bir Japon kızi 
(Saf tarafı 6 ncıda) .etle, ağaçların üzerindeki yap. Gene No'da oldutu gibi, pro-

Ji. MeselA, ben orada serçeleri .akları görmesi kabil olmuş, resör Hotta eskiden güzel olan 
beslerim. BugUn ekmek ufak· dlm kendisine. Fakat Japonya. bu dostuna bir gUn tekrar rasL 
larını yemeye her zamankinden "Artık memlekete dön, de- ~elmiş "kimsiniz?" diye sor_ 
:.ınce geldller. Fırtına işareti. ya kışın gitmekten korkuyor, muş ve hayaletin değişmesini 
dlr bu. Saksıdaki otlara gelin- tahta ve kAğıt evlerde bacakla. beklemişti. 

ce; bunlar da rUzgArın ektiği rının soğuk almasından endişe 

buğday. Bir güneşli gUn, bu boş !diyor. Yorganların altına al *** 
saksıda birdenbire yükseldi. Na lığımız tandırlardan bahsedin. Blrkac ay sonra Lyon garın· 
.nl bUyUdUlüne her gUn bakıyo. ·e, gözlerini gökyüzüne dike· .ja idim. Oraya bazı arkadaşla. 
rum ve bu bana çok bUyUk bir .·ek kendi kendine: rı uğurlamaya gitmiştim. On. 
zevk veriyor. - A ! Evet, diye tekrar etti; lar benden evvel gelecekleri 1-

"ltlraf edeyim ki, burada es- Jvet ... Orada "kotatsu'' denilen çin kendilerini etrafta gözle • 
kisinden çok mesudum. Bu oda. andır vardır... rlmle nrayordum. 
dan dışarı bit çıkmayorum ... " "Unutmuştu. Ben şimdi söy- Gardaki kömür kokusu ile 

Profesör biraz durdu. Kah· leyince batırlayordu. Ne tuhaf Jıarışık o ayrılık havası içime 
vesinden bir yudum içtJ. Sonra -,ey!" kadar dolmuştu. Birdenbire, 
başını kaldırdı: Kahvelerimizi içmiştik . Pro- rıhtımın nihayetinden, baktım 

_sonra, dedi, öyle gUzel pU. ·csör kalktı ve benden ayrıldı. bizimkilerden mürekkep bir 
rUıaUz bir klAslk Japonca konu- Anlattıklarına ben onun ka. :;rup gellyor. Ellerinde paket-
,uyor ki! Kendisini, bizim bu. lar hayret etmemiştim. Yirmi ler, acele acele yUrUyorlardı. 
-;Un konuştufumuz bozuk dil- 1ene Pariste kalmış olan bu Ja- Biraz daha yaklaştıkları va. 
rlen yirmi senedir kurtarmış bu_ pon kadını, No'ların cok eski a· idt gördüm: Ortalarında bir 
ıunuyor. lıllarına kadar gerilemişti. ŞUp ?Oför vardı, arkasına bir kadın 

- Fakat, dedim, neyle geçi· 'lcsiz ki onun ruhu hu birik fa- ılmış getiriyordu. 
nlyor? ·ıayı oynayan sanatktmn Uzer. Bu Alll kadın, durgun gözle. 

- ıcendlılne bakan vatan- terine giydikleri sırmalı elbise. riyle, etrafta gidip gelenlere 
daşları var. Bir gUn onlardan tere bUrUnmUş bulunuyordu. bakıyordu. Başına on sene ev
biri kendlslna ısrar etmiş, ar- 1',akat raksın o yUksck hareket· >clkl moda bir ,apka giymişti. 
kuma alıp merdivenlerden a. teri ancak onun ruhunda cere. 
,afıya kadar indirmiş. Bu su - yan ediyordu. 

\rkasındakl mantonun arasın
dan da içindeki kimonosu görU-

Tar;hıen hir Yaprak: 
.., ..--._- .......... ~ ~----

r~ıuka~hthlt 
\ azuı: N. A 

Sinema inki~af etlince: 
- Art:k tiyatroya iş kalma. 

dı .. 
Dediler. 

Tiyatro inlfr·'1fa b ı~ıJ vı , a
kitlerde bizim m~cUal hr: 

- Papucumuz dama atıldı .. 
demişlerdi. 

Bir meddah geçenlcrJe bir &a-
7.eteye vcrdif;i mül~katta: 

- Sanat ölüyor .. Sanatkar c!:ı 
yetişmiyor .. dedi. 

Evet, meddahlık bir sanattı \e 
o sanatın müntesip!c1 i bin b"r 
maharet gösteriyorlar, mı h"t'e. 
rini cidd-:?n alakadar, m 'ı::h c. 
diyorlardı. 

Evliya Çelebi, kendi a::rında.. 
ki meddahları an!atrrl:en bir ~ n 
gül Çelebiden bahseder. -

Bu adam için ı:u cümleyi kul
lanır: "Çelebi taklit edinre in!':ıı
nm gülmeden burnu kanardı.,, 

Ve Çelebi ili ve eder: 

''Amma müslliman adamdı.,. 
~vliya Çelebinin bu son cilm. 

lesi eski devrin zihniyetini gfü:te. 
rir. O vakit taklit muayyibattan 
sayılırken bile insanın burnunu 
kanaacak kadar sanat mahareti 
gösterenler varmış. 

ŞengUl Çelebinin bir de k~rde. 
şl varmıı: Surna Çelebi. Bunun 
mahareti de tiryaki taklidi yap. 
makmış. 

Şengül Çelebinin oğluna gelin
ce; onun mahareti büsbütün baş. 
ka imiş. İşte onun tarifi: "Cena. 
bt Allahın yeryüzünde halk bu. 
yurduğu ne kadar haearat ye 
hayvanat varsa hepsini sadaları 
ile taklit ederdi. Köpekle kedinin. 
kedi ile sıçanm, gelincik ile sin. 
cabın biribirleri ile olan evza ve 
~al~tlarmı taklit etse. ya bir ma
halle köpeğinin diğer mahalle kö 
peği ile dövüşmesini, ya bir de • 
venin erbainde gükreyerek sair 
develere hücumunu taklit eyle. 
se hakiki zaıınedllfrdt. Horoz, kaz 
turna, ördek, karatavuk. serçe, 
bUlbUl taklidi eyledlkte yanma 
bUlbül. karatavuk gelip fahima • 
ne ötUşmUşlerdtr.,, 

Şimdi bu vasıflan haiz bir mu.. 
kallit mevcut olsa. 1stanbulda de. 
ğil, lisan bilmese de Holivutta 
bile uçururlar ve ona beyaz per. 
dede en baş sediri verirlerdi. 

Ohalde netice !JU: Taklit sana. 
tı ölmüyor, sanatk!r kalmam11-
Maharet, her zaman maharettir 
ve kıymeti inki.r edilmez. 

lıtanbul Aıllye Birinci Hukuk 
Mahkemeıinden: 

381•83 
\'asilakl Andonollu tarafından NI. 

kolaki Seferollu mirascılarından Bf. 
ndobi Cözgilclller Elizabet Misalli· 
dis, V·ısilaki Seferollu, Serafim Se. 
fero.:ıu, Vasll Kızılollu, Sokrat Kı. 
zalof:lu, Hirlston Esabelollu ale> hi· 
ne açmı, oldulu müdahalenin men'i 
haczin fekki davasında M. ale)blcr. 
den So'· ,·at, Ya sil, Hiristo, Scra!im 
lebllit olunma'< üzere gönderilen da
va lslidal:ırını n teblil ilmühaberi· 
ne mübaşir lararıodan verilen met
ruhata nazaran her dördü de l\lısı
ra gHtiklerl ve l\lısırdakl ikamelgAh· 
lan ise metbuJ oldulu anlaşılmış 

oldulundan i• ti daya karşı bir buçuk 
ay J.arfmda cevPp vermeleri Te mah. 
keme için d!lh! tayin olunan günde 
gelmeleri için yazılan davetiye mah
keme divanhanesine ve ıazetelerle 

ilanat yapıldılı halde gelmedikleri 
ve bir \'ekil ıöndt'rmedlklerinden 
mahkemenin Rıyahen icrasına karar 
verilerek mahkeme için tayin edilen 
2• • 2 • 939 saat 14 tayin edilmiş ol. 
dulu makamına kaim olmak fizere 
gıyap kararıdır. (V. P. 2909) 

lUyordu. Ayaklarında da kır. 

mızı yün uzun çoraplar vardı. 
Japon Valandonu idi bu gU. 

neş memleketine gidiyordu. Ku
laklarımda onun yeni Japonya.. 
ya gittlJI zaman klA.slk japon
cası ile şunları söylediğini daha 
şimdiden duyar gibi oluyorum: 

" - Asıl değişen oymuf, doL 
tum... Asıl ben ona aflayo. 
rum .•• " (Wkl7enla framuea
smdan tercilme edllml.tUr.). 
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Karaaeııizdeki fırt-ıııa kesildi 
Akıbetindeı1 endişe edilen Pek şilebi dün geldi 
Sebat şilebi de Amasra liman, na s' gv n d 1 g~ ! nı ~:~!;i~~ k:ı,::.b~~~:~~:,:~k~:~ ,'.'.;,~~edni• durumunu §Oy le bildir un ~:~:i::::,!~'.ı ~~:~;k' d:·;:;'; 

• • • · bcr aldık. Yarın (bugün) ri.izg ... l"lrm Ege nesi muhtemeld!r. 

t e 1 s i z 1 e b i 1 d i f d i Kazan B~;.:~:;:;ekiler "'k-ez-in-de-ce_n .. _pt-an_k_uv_ve_tıı_·, ---~--~ 

Tahı;s•ye:er kar;.ı1a du··şen vapurları Makinist ve kaza=ı Laşında ça· izmirde ziraat Memlekette sıtrnı 
1 l - ~ ~ lışanlar bu sırada kendilerini kur· • 

. kurtarm3g., ~ ça ışıyor ar taramamışlar boğuh:uşlardı. G:i· hareketleri mücadelesı 
::ı v~rtede bulunan mürettebat tE ııı 

davlumbaza yani kaptankö~rüsünc Vilayet Altı Böl~eye Ankarn, 2 (A.A.) - Sıtnı• 

K t 1 A h l 
tamamen kuduran dalgalarıı tabi cadelesinin son bir aylık faa!.I> 

U r U ' gru çıkarak cankurtaran yelek Ayrıldı ııı' a n . ne olduk. Güvertede ne var ne yok- 1 hakkında aJ"a.n.sımız §U malil 
terini giymeğe ba~lamı~lnrdı. Fa hnı:r, (Hususi) - Ziraat kon. sa dalgalar alıp götürilyordu. tı elde etmiştir: 
kat bu sırada büyiil: bir dalgL ;resine iştirak euen murahhas _ ~ 

fa C 1• a y ı n a s 1 ~ GemBiaSşluamAıl:ntıaya kaptan
1
:öprüsün:.i de parçaladı. tar Ankar.ıdan şehrimize dön - Umum sıtma mücadele ' 

~ ~ Ben başıma vuran büyük bir de. ınüşlerdir. Kongrede kabul cdi . tak:ılarmda son ay uırfınd~ 
Gemi de su almağa başlamış. mir ile yaralanmış ıe sersemlemit .en ziraat teşkilat projesine :öre bin 43 kişi muayene ve 62·~ 1 

a n 1 a t ı Y O r tı. Bu sular güverteden giriyor_ tim. lzmir ziraat bölgesi, lzmir. Ay _ I ~i tedavi edilmiştir. Sarf 
1
d 

du. Tulumbaları işlettiğimiz hal. Bu vaziyette kendimi denizde Jın, .Manisa Burdur, Denizli, Muğ 1 kinin miktarı 990,241 gr~l?
de suları boşnltmıığa muvaffak buldum. Bir müddet çırpınarak la ve tsparta vilf,yetlerindcn tc _ f>.864 metre kanal açılmış, 'ıs 

l~i ~n evvel Karade~izde bir ı rar azgın dalgalar arasında bo .

1 

olamıyorduk. Çünkü. boşaltığı _ yüzdükten sonra Şadan vapurum. ~ekkül etmektedir. Bölgenin nü-1 metre uzun,uğunda kanal te~ b'. 
gemının batmasına ve bır çokla.. ğuşmasını nakleden ''Şadan,. va_ mızdan bir kaç misli su doluyor- gördüm. Tekrar kollarıma kuvvet fusu 2.025.707; bölge. sahası lenmi~tir. Açılan kanalların 111 
rınm da k~ra~·a oturmasın,n se- puru mürettebatından ikinci kap du. Tayfalar saatlerce sular için. g .. lm:şti. 72732 kilometre murabbaıdır. 875 metresi Konya.da. 1,48

6 trt-
bep olan muthı§ batı karnyel fır- tan olduğunu söyliyen Enver a. de çahşmağa baı:ıla.d 1 G . Vapura yaklaştım. Bir çıma at Bölgenin bir "'aşmüşaviri, bir resi Eskişehirde. 1.088 IX1\1 

tması evvelk
0

i gUn tamamen dur. dmda bir zat dün Çanakkale va- nin güvertesi ta~ b:ra:~ka:n1~a: tılar. Sarı~~ı.m. Fa~at ip iki m~t- muavini, sekiz de teknik müşa • Kocnelide. 910 metresi .Mall~ 
muştur. Sakınlcşen hava dolayı. pur·ı E wl"d 1. 1 lini almıctı Tahtal 

1 
re kadar sur ... klendıkten sonra bır- viri bulunacaktır. Başmü~avir _ da ve Ust tarafı Kayserı ve•"-

• w • • • ı e reg ı en ımanımıza ge · :ıl • ar parça an • . '"k d - d ~ d d A c 360 rneı.ı-
sılo Ereglı -ve cıvar lımanlara. SL mış ve bir kısmı d . •t . 1 denbıre koptu. Te:trar dalgalara ı ogru an dogruya köylU ile aun a ır. yrı a ... ~ 
w 1 ·ı d b 1 miştir. Kendisile görüştüğümüz enıze gı mış • 1 d F :ı.liı.kadar olacak, köylü için ve yeni ark açılmış ve 53,113 ,d 
gmmış o an ıgemı er en azı arı bu zat fırtına sırasında gördük. ti Dalgalar 8 10 met e k d yuvar an ım. akat bu defa va k ·zı . f poı 
evvelki akşam hareket ederek .'. . r a ar 1 .·dan ikinci bir ç ma attılar. Bu '1er türlü zjraat branşları ilzerin relik nr temı enmış ır. ıı:! 
d.. bah 1. ım· 1 !erini şöyle anlatmaktadır: yukselıyordu. Suların hlicumun de kararlar alacaktır. Aynı· ~a _ 

1 
rulan cukur ı.829 metre ınt un sa ımannnıza ge ı§ er- d • n.ı yakaladım. Güverteye rekti. ,, 

an vapurumuzun k "k" a· :ıı ı b t kl 1·18 
dir. Ereğli limanından limanımı- ••- Biz batan Millet vapuru _ reği su üzerind .. a~~~Tı 1 d ı. ıer.,, mnnda başmüşavirliğin vazifele- bıdtr. Kurutu an a a ı,.t blli 
za ilk gelen Demirhisar isminde nun üç dört yüz metre yakının. e gor e 1 ıyor u. b rin arasında tedrisat ve teknik bin 130 metre mur~b~a:n ge~ 
600 tonluk bir :motördür. Bir te. Sa ri Hasta... ara~tırmaları. ziraat hastalıkla . mııştur. Bunun 80 bını KaY: ~ 
sadüf neticesinde bu müthiş fı.fe. da idik. Vapur tamamen sulara Tayfalar Güverteye Ahmetle yalnız yolda konuşa riyle mücad~le de vardır. Bu iş. de, 130 metre murabbaı da 1 
ti tehlikesiz atlatan motör dün gömüldükten sonra iki kişinin ı' Çıkamıyordu b.ldik. Diğer kurtulanı sorduk. !er ic;in başmUşavirliğin iki ayrı sa mmtakasmdadır. __.../1 

ı... h t 8 30 d ı· denizde yüzdüğUnU gördük. Bun. T l sı. t ·1 ·rıcı S b · ld mUşaviri bulunacaktır. saua , saa , a ımanımıza !ardan biri yani güverte losfro· ayf~ ar güverteye çıkamıyor. . pur a eşçı erı en a rı o u- H d d 1 1 
Varmış, ondan so.:ı,ra saat 2 de mosu Ahmet Aydın bize doğru ı l~ardı, bır kısmı davlumbazda di. ğunu söyledi. , İleride Mersinli fidanlığı, Ma- ın a a ar 
Denizbankm Çanakkale ve saat .. .. rd y kl t' ger kısmı da makine dairesinde Fakat karaya kadar yüzerek kuı nisa bağcılık istasyonu, Denizli 
17 de de 'Dftrzı·1~y K yuzuyo u. a aş ığı zaman çı. t ı b · · 1 , ipek boc·· ekrı"lı"k · t N ·1 (Ba-" tarafı 7 incide) 

ID4 a umpanyası. tt k Ü . d tahr . 
1 

kalmışlardı. Bu sırada dalgalar u an ve eş saat ~ __ :. .• :ı pen- " ıs asyonu, • azı • y 

fun Pek şilepi gel'mi~tir. ma a ı · zerın e ısıye ye e. kıç kamaralarımızı da pa;-çaladı- : .eşen Sabrinin hasta olarak te- 'i pamuk tecrübe isasyonu. Ay . bir şekil aldı, kadın:_. ~ız d• 
Fırtına Ereğli Limanın- ği bulunan Ahmet, hemen çımayı lar. ijatta kampanamız bile deni. davi altınC:a buluncluğtlnu ö.;ren· dm incir istasyonu, ziraat mek_ ni hakkı haizdirler. 

yakaladı. Geminin tamamen ya . ze g"tt• elik. Acele Ereg-ı:den hareket et- tcbi ve tesis olunacak çiftı-i mek Bana gösterdiği resimler .. 
da Tahribat Yaptı 1 1

• .. 1<•~ nına geldiği zamanda ip medivc. Denı"zde 
28 

Saat Kaldık memiz lazım geldiğinden kendisL tep ve kursları. tecriibe istasyon sında birisi çok nazarı di~ slı 
Fırtına bilhassa. Ereğli lima.. ni indirdik. Hemen tırmandı ve ni göremedik. ları bölge ba.~müşavirliğinc bağ _ cclbetti. Uzak Şar!·lı yenı 

nında tahribat y:ıpmıştır. Zongul yukarı çıkmağo. ba.5ladı. Biz sc- Bu suretle denizde tam 28 sa_ h bulunacaktır. hım • arkadaşım Afinnın;·r 11 
d k d .w ı· 1 d h t k ld k v Yedi Ceset Defnedildi H ı t t k'l" d ~ çarpacak derecede fazla b'_.,. a ve ıger ıman ar a. emen viniyorduk. Fakat bu sevinci . a a ı . e nihayet denizle ve a en mevcu c.c: ı at ogru - nJ>"'.' 

.. 
hiç bir kaza :yo'ktur. Buna se - miz yarıda kaldı. Nasıl oldu bit öfümle peııçeleşmekten öitap o • Bundan başka Ereğli liman rıdı:ı dan doi:ruya lzmirdeki ba miişa. içinde bir merkeple çıka t 

· 7 ces t d ka. ld ıa d ._,. • b • duğu resmi idi bu. Bu rcsro~ 
"' bep, bilhassa limanda batmış bu. miyoruz, birdenbire ip koptu. za !arak Ercğliyc varabildik. Ercg- e s_u an çı rı 1

• --n r < \'Jnıge aglı olarak ziraat mck _ rar tekrar bakıyordum; b~de rr 
lunnn bir çok gemi enkazıdır. Bu vallı feryatlarımız arasında tek. !iye geldiğimiz zaman limanı re. biz orada i"ken defned:ldi. Bu ce tehi, fidanlıklar, sclcktörlcr, Bur- . b" ıJ11 

0 ti b M"ll cak bu samimıyette ır rcs ,, 
enkaı.lara bindiren bütün vapur. rar denize yuvarlandı. Vapuru _ mi enkazlarilc dolu bulduk. Bu • se er atan ı et . apurunun tay nova müc!adele istasyonu, Nazil- çük sevimli bir kuzu ile çJı> 
lar tamamen kazaya uğramışlar. muzu dalgalar silrüklüyordu. rada Millet vapurunun da battı_ falarına aitti.,, li pa,muk üretme· çiftliğidir. Yi. lırdı. 0 eşeği ne kadar çol< 
dır. Bu yüzden !bütün kaptanlar h N l K ld ? ğını öğrendik. Ayni kumpanya • Tahlisiyeler, Gemileri ne başmilşavirliğe bağlı olarak yordu ..• 
Ereğli limanına ••Gemi mezarlı. A met ası urtu u. ya .ait olduguw muz iı-in de derhal K vilayetler zlraat mUdürlUkleri. 
• · d 11 ı. urtarmağa Çalıı:.ıyor t · ·· d 1 erı· • · - Siz merkebi çok mu se\ 
gr,, ismini vermıııler ir.. eride Bu arada Ahmedi dalgalarda kurtulan güverte lostromosu Ah- ~ ve erıner, muca e e § ıgı, kaza_ "lİZ. diye ·sordum. 
bu şekilde kazalara mani olun - kaybettik, fakat bir müddet son- met Aydını aradık, kurtuluşu 81_ Diğer taraftan gelen emirlere tar ziraat memurları ve hayvan 
ması için hiç olmazsa limanın ge ra onun sahile doğru yiizmeğe rasmda başından yarnlanan Ah. g:.ire evvelki ak~am limanımızdan -:;a'{lık memurlarından ibarettir. - Evet çok severim; dcdii 
mi leşlerinden temizlenmesi te. met bir..e vapurlnrınm batıı:ını r -cğliye hareket eden gemi l:ur- Bu teşkilatın memur sayısı 198 hayvana Kahiredc tesadüf t 

. d"l kted" baş.ladığını görerek gözlerimizle :t t . k t" . H hl" . ~ 562 k 1 k çok hoşııma gı"tti bı"r '·OZ bet& mcnnı c ı mc ır. şöyle anlattı: arma şır e ınm ora ta ısıyes (ıen ye çı arı ma ta senevi z-
1 Fırtınanın Ereğli limanında takip ettik ve nihayet Ah- dün sabah oraya varmış ve ilk o- masraf işletmeler de dahil ola _ çektik, memleketime b:t 
:yaptığı müthie tahribata. dair he mcdin sağ salim sahile kadar "Millet,, Vapurundan !arak Yelkenciza.delere ait Tan şi· rak 2.500.000 liraya baliğ olmak· gönderdim. 
nüz Ereğli liman reisliği tarafın. yüzdüğünU gördük.,. Kurtulan .\.hmet Faciayı lebini kurtamağa ba~lamıştır. Kal tadır. 
oan Deniz Ticaret müdürlüğüne Pek Vapurun İkinci Anlatıyor kavanzade vapur ·:umpanyası dr 
resmi malumat gelmemiştir. Bu- Kaptanına Göre... .,_ Pazar günü gecesi baro_ Ereğlide 'karaya o._ .. ..te şile· 
na rağmen dün, limanımıza ge · ni kurtarmak için Geyve tahlisi 

Dı·g-cr taraftan kcndı"lerile gö metreler birdenbire dücmüatü. 
len muhtelif gemilerin kaptan ve - :ıl !J yesiui göndermişlerdir. 
tayfaları hu hususta tafsilat ver. rüştüğümüz ve batan Millet va. Biz bir fırtına çıkacağını anla. 

· t k Fı t t 3 t b l Ereğli limanında postahane bi mektcdirler. purunun kumpanyasına aıt O - mış ı · r ına Saa e aş a. 
lan Pek vapunınun ikinci kap - dı. Beşe doğru artık bütün şid- nası ile buzhane arasındaki kaya· 

"Millet,, Vapuru iki tanı Eyüp ve mürettebatından detiııi bulmuştu. Bütün, vapur • ~ klarda karaya oturan ....aplan, 
Sene Evvel Kadro Dursun reis tc başlarından geçen !ar denize açılıyorlardı. Limanda Zonguldak, Galata ve Yunan ban-
Harici Edilmisti hadiselerle birlikte Ahmedin bo_ kalmak sahile düşerek parçalan. dıralı Nomikos vapurların·n vazi-

• Bunların söylediklerinl anlat _ ğulmaktan kurtuluı;unu da an • mak demekti. Biz de saat altıyı yeti tehlikelidir. Bunlar üsti'.-ste 
madan evvel, fırtına sırasında fe-ı latmakta.dırlaı-. Yalnız Ahmetli geçerek açıklarda dolaş • düşerek yaralandıklarından kurta-
ci şekilde batarak 18 kişinin bo- bizzat 1':reğlide görüp konuştuk. mak üzere demirimizi aldık. Bu rılmaları güçtür. 
''1.llmasına sebep olan "Millet., · l:ı.rmı söyliyen bu iki kişi onun sırada yüz metre ilerimizde bu- Gülünçderesi civarındaki kumlu 
vapuru faciasından bahsdmek 1 kurtuluşunu yukarıdaki ifade - lunan Yunan bandıralr Nomikos ğa oturan Tan, Şadan, Samsun ve 
faydalıdır. Millet vapuru 1888 se. 'lcrdcn başka tarzda ıın!atmakta. vapuru da manevra yapıyordu. emsalinin vaziyetleri tehlikesizdir. 
nesinde yıı.pılm15tır ve bugün 51 dırlar. Biz hangisinin doğru ol - fakat birdenbire kar tipisi de Ve bunlar kolayca kurtarılabilecek 
yaşındadır. Tamamen hurda ve duğunu tabiatilc tesbit edemedi. başladığından biribirimizi göre • tir. 
kullanılmaz bir halde bulunan va ğimiz için iki tarafın anlattılda. mez olduk. Ve tam hareket etmiş Hatta bunlardan Vehbi, Aldı
pur, bundan iki sene evvel Deniz_ rını da yazıyoruz. tik ki Yunan vapurunun süratle kaçtıya a:t Snmsun vapuru ken.di
yolları idaresi tarafından kadro Pek vapuru ikinci kaptanı E· üzerimize düşerek burun tarafın ni taramağa çalışmaktadır. Şimdi 
harici edilmiş, ve hurda olarak yüple mürettebatından Dursun dan dört numaralı kıç ambarımı Ereğli limanında yirmiye yakın 
satılığa çıkarılmıştır, Millet ile 1 Reis başlarından geçen hfıdisclc. za çarptığını gördük. v~pur karaya düşmüş vaziyette-
h~r:ıber o sırada Dcnizyolları di- · ... ve gördüklerini şöyle anlatı • Sademe şiddetli olmakla bcra _ dır. . 
ğer bazr eski vapurları d'.lba sat- yorlar: b b" . .. . ld k Denızbanka gelen haberlerde er ızım suvarı a ırmıyara 

mıştır. Bunlar b:>zucular tarafın. ş· d. K d B .. l tekrar limandan açılmağa dav -1 Denir şilebinin Zonguldakta Ba-
dan söküldüğü ve parçalandığı ım s1·~e"k ~ar. oy e randı. Çünkü biraz geç kalmak ~~r. şil~b~nin de Sin::>pta olduğu bil 
halde Millet vapuru Barzilay uyu .. enıze kayalara çarpmak demekti. Fa - r.ınlmıştir. 
Kumpanyası tarafından şilep ha Rastlamadık kat henüz bir kaç yüz metre yol 
line sokulmuş ve işletilmcğe baş. "Şimdiye kadar bu kadar bü. almıştık ki. vapurun kıç tarafına 
lmnnstır. Yani yolcu vapuru 0 • yük bir denize rastlamadık. Biz doğru battığını gördilk. 
lnrak hurdayn cıkarılan "Millet,, Zonguldakta könıür alıyorduk, 
:::-onrndan ~ile phaline sokularak Makine Dairesine Sular Pazar günü akşam Uzeri hareket 
sft w!am b"r gemi gibi sefere baş. ettik. Ercğliye doğru 66 mil ka- Hücum Ediyor 
lan"ıcıtır. dar açıldıktan sonra hava değiş· Bu sırada makine dairesine de 
Ere~liden Gelen Bir meğe ba~ladı. Gece yansına doğ. sular hücum etmişti. Süvari va. 

Kaptan: Enver nı yıldız karaycle çevirerek es_ ziyeti öğrenir öğrenmez, bu defa 
Millet va.punından kurtulan i_ meğe başladı. Gece yarısından geri döner"k baf5an kara etmeğc 

ki kişiden biri olan güverte los. sonra hava artık adamakıllı az • ka?"3r Vf'rdi. Böylelikle vapurun 
tromosu Ahmet Aydın'ı bir ara mıştı. Biz burnumuzu rüzgara ve batnasırPTI ön"lnc geçmek isti _ 
denizden çıkaran fakat ip mer- dalgalara vererek güçlükle ilerli- yordu. Fakat bu sefer de sahile 
divenin ltopmasile zavallının tek- yorduk. Bir sıra. geldi ki, artık doğru bir knç yüz metre Herle -

Sebat Vapuru 
Amasraya Sığınmış 

Bundan başka fırt.na sırasında 
crta.:ian kaybolarak akıbetinden 

korkulan Barzilay kumpanyasının 
S.:bat şileb:nin de Amasra limanı· 
na 5:ıkmı§ olduğu hakkında tel gel 
:n;ştir. Bu suretle artık kayıpta 

vapur kalmamış demektir. 

/. ııkara Meteoroloji istasyonu 
dün Deniz Ticaret Direktörlüğü· 
ne yaptığı bir tebliğde, bugün 
r:ıuhtelif mıntakalardaki hava va.. 

Çukurovada 
500 köyde sıtma müca

delesi yapılıyor 
Adana, (Hususi) - Çukurova

da 500 köyde sıtma mücadelesi 
y::pılmaktadır. Cumhuriyet hüku. 
metinin teşkilatı bu işi başarmağa 
çalışmaktadır. Bir yılda sıtma mü· 
cadele teşkilatrrun doktorları tara 
fından muayene edilenlern sayısı 
19833 tür. Kinin ve sair ilıiçlarla 
tedavi edilenlerin adedi de 245 
bin 818 dir. 

Bu rakamların mıinası sok se
vindiricidir. Çünkü bütün has
talar ve hasta olmağa meyyal olan 
lar tedavi altına alınmıştır. Ve 
gene hiç şüphesizdir ki bu rakamı 
yarıdan fazlaya indirecek ve hatta 
200.000 kişi sapasağlam bir hale 
gelmi~tir. 

Şehir.de, kasabalarda, köylerde, 
mekteplerde, fabrikalarda, ve bü
tUn müesseselerde yalnız sıtma ile 
değil, bütün hastalıklarla müca
:!ele yap lmaktadır. 

Adana doğum ve çocuk bakım· 
evi de, bölgenin ehC"mmiyetli bir 
sıhhi müessesesidir. · Buraya son 
bir ay içinde kadın ve çxuk has
talıklarından 133 kişi gelmiştir. 

Çocuk polikliniğine ise 1780 kişi 
gelmiştir. 

Trahom mücadele teşkiatı da 
mühim bir rol oynamaktadır. 

Son bir ıo:ene zarfında 19.833 ki 
§İ ba§vurmu~ ve hepsi tedavi altı
na alınmııtır. 

- Demek sizin merrıle 
Merkep yok? 

- Hayır yoktur. Bi:::dc ııı~ 
lıalat hayvanı yalnız man~ 
kUz bulunuyor. Ben bu hnY\ 
resimlerini göriirdUm, onıı t 
ran olurdum. Daha i!k ınck 
iken meraka başladım. Jwf e 
hakkında uzun tetkikler )'3l'ııı 
v~ büyük bir etüt hl\zırlııd1 

-Ya!.. . 
Koyunun bulunmadığı ? 

keçiye Abdurrahman Çel~~ı -,J 
lermiş bizde. Demek eşegırı > 
lunmadığı yerler de vnrrrııŞ·11 
kadaşım Alfiano. merkc~ .e 
kmdaki malumatına bir jla'i 
ha yapması kin onun s)11..,~ 
manda bir filozof da oJdLlSr 
söyledim. gülüştük. 

sıı: 
Bu uzun konuşma csn31'1 

gözUm ceketinin yakasınd~ 
çük gümüşten bir öküz 
takıldı. Merak ettim. ~ 1 
na bunu da izah etti. snfeltı~ 
da bir adam tahsilini yaP t 
sonra memleketine ·fönUY0 P 
bir mektep açwor. Bu ıneıct~:ıJ 
nevi sanat mektebi add"' 
lirmi§.. "hayatta iaydasıı ~ 
şeyleri faydalı kılmak'' dil tı"I 
ile hareket eden bir rockter 
dedi ki: ~ 

- Meseli hindistan ce ;ı". 
kabuğu, içi yendikten so~~il 
faydasız sayılır. Halbuki .~ 
dan kullanılacak iyi bir e~r. 
cude getirebiliriz. !şte bU fi 
başı bu mektepten aldığı!Jl 
çan, bir rozettir. _,ıetJ 

İşe yaramıyacak şeyJcrv 1' ~ 
fade etmek adeta olma.ya~ f 
lcri var etmek gibi bir ~e" 
yor bnna! ..• 
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l\asu · 
AK T t F J,irn 

1 
Pl\StF 

\crnın11c • • • • 

I hti11<11 rıl:("C(İ. 

--IJra 
J 5.000.000. -

Altın ııfl ı..ıo rnnı17 ı.~J6(.ııi 
11.:ınknot • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • • 

/Jahildekl Afuhablrlu: 
'Türk Jirıısı • • • . • • 

2.ı. rno.:t5J .:m 
ı "> (~u.7:.! 1 --

1.2.'lD.410.28 
'\ıll \ 1' fC\ kııJiııJı• • 

:?r.. 1 S l • ..ı!'J:> (J • Hu"u1ii • . · • 
~-~ 1:!.~~1.1 ı 
6.000.000.- R.': i!.!.:.::l J.ı 1 

o'i2.6R2.20 ;}72.GS:!.: 'l'f'.lnuııldel.i /111nl.11nt'nr · 
llarlrtcld Muhnbfrlu: 

Altın: snfJ kligrıım g o~ı 61 ı 
Altınıı tnh\·ill kabil serh<'~t 
dövizler • • • • . • • 
Dıı?er dövizler ve borçlu 
kJırln1; bııklycJcri 

lla:ine lahvil1erl: 
Deruhte cdılen e,·rııkı nnk. 
dı)e kıırş1lıJh • • • • • 

1!!.7341.038.:;.': 

~9.o ıo.o· 

ı.ım:.:;oo.;o 

>cruhıe t•clilcrı t:\rnkı n11klı~c 

Konunun 11.8 fnrı moılıle

lerlne tc\ fıkun hazine lııro_ 
hndan vnkı lc•fi~ nl • • • 

Denılıte cılılrn cvrnkı rı.ık 

ıJıye bııkl~t'SI • • • · • 
Knrşılı~ı tnnınmcıı ııllın olıırnk 

ilıh·ctcn trıl ıviile '"Dtf'ı-f•lf'n 

Rel!~konı nıukehih lta\•cterı 

ıcdn. \'Dıed. • • . • 

ı n.001.ı :!J .-

1 S!!. 744.44:.!.-

t!> flOO.C'O:'I.-

43.000.000.-Kanunun 6-8 m:ıcldclerlnt' 
te\•flkıın Hazine t:ırafından 
"nkj tc !iyot • • • 16.00t.121.- 142.7..U.412.- . T11rk liraH &frt•durıtı 

l>öl'i: 7 nahhiiclatı: 

~Ol.'i'U.412.-

2:>.0 ı ı .:'.88. 7;; 

Senedc..ı cü:clam: 
Hnzıne bonoları • 
Ticari senetler 07 .:l88.H03. 14 

A llınn tnh,·ıll kııhil ııo,· izlrr 

Diı!cr rlövlzler ,.e olnc-oklı 

klirını;ı h:ıklyelerl • 
21.6&; 66.'l.41 

Mulııclir • • • • • • Esham ve tahvWit cıi:danr: 
/Deruhte edilen evrakı nok 

A \tiYeııin korşılılh esham ,.c 
tahvllnt itibarı kıynıetle 

B Serbest csbnm ve tall\·lliıt: 
4 ı .607 .S.ffi .. ~ 

7.ii40.7'3t.öJ 40. ı 5 l.:;'t'6.87 
Avamlar: 

Hnzlncye kısıı vadeli nans 
Altın ,.c dö.,. iz Ozerlne 
l'oh\'lltıt üzerine • • 

Jfl~sednrlnr • • • • • • 
Muhtelif • • • 

ı 'i-1.850.20 
7.:oı97 A'W.4-! 8.07:!.GSO 6 l 

4.500.000.-

l"t'kıln 

11 .207 .O:!R.,!ı 
:um.100.rns.20 :69.70!). tı>S.21> 

1 T lg"'S lorihlnı\en ltlh:ıren: lskonto h:ıddi % 4 Altın ru:erlne avnns % 3 emmuı •' . · il d ğl kt' 
Du va:ıuettekı uJ.:am, sene sonu ı • • 'llbarfule taıı:lm olıınacak kat t bl- lunro e e şcc~ ır. 

Gayrimenkul satış ilan ı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktör! UgUndsn : 

Bayan Amine Nezahntln Sandığımızdan 21352 hesap No. si. 
le aldığı 4000 lira borcuna kar§ı birinci derecede ipotek edip vn.. 

~esinde borcunu vermediğinden dolayı hakkmdn yapılan takip 

=:rirıe 3202 No. Ju kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 mcı 
desine göre sntılması icap eden Aksarayda Muratp~a mahal. 

!estnın Sofular caddesinde eski 10 yeni U. 16. 14. 16/1. 14. 16/2 
~ No. taj ı4. ıs. ıs. 18/1 kapı ve 879 ada ıs parsel No. lu al. 

l'tı da fabrikası olan apartıman ile bahçe derununda bir evin ta
btfll.ı ile derununa cari yarım m:ısur :ı suyun dörtte bir hissesi 
cit bu~uk ay mUddetle açık arttırmaya. J:onmuştur. Sat;B tapu si. 

lira kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmıı.ya girmek i~~yen (~00) 
fllekt,Pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan bırının t~mınat 
'irr.ıe Ubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle beled ye re. 
ltıya l'i v? Vakıf icarcsi ve taviz bedeli Ye tellfili~e. rüsu~u. borç. 
tetıtt aittir. Arttırma ~artnamesi 27-12-38 tarıhınden ıtibaren 
lıtııd k etnıek isteyenlere sa.ndtk hukuk l§lerl servisinde açık bu. 
~ Urulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lilzumlu izahat ta şart-
~ede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya ginniıs olanlar 
a.. • arı tcUtik ederek satılığa çıkarılan ga)Timenkul hakkında her Wll "~ 

tthı Cı~nıntş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 20-2-39 tn. 
flaa lle rtıUsadif p:ızartesi günü Cağaloğlunda kain sandığımızda 
l)l~ h den 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabll. 
l'ittı için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gay. 
~:zıkuı tnUkeIJefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş ol. 
~ t Varttır. Aksi takdirde son arttıramn taabbUdU baki kalmak 

de \tlle B-3-939 tarihine milsadif perşembe günü ayni mahal
l'ill:ı,. e aYni satte son arttırması yapılncaktır. Bu arttırmada gay. 

1 a etin n, 
9 Şubat 939 Perşembe gUnU saat 15,30 da Ankarada Nafia 

Vekaleti binası içinde Malzeme Mildilrlilğil odasında toplana~ mal· 
zeme eksiltme komlsyonı.:nca 1300 lira muhammen bedelli bır adet 
kalorimetre ve aksamı kapalı zarf usuEyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Vekalet 
Malzeme MüdUrlilğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 97 ,5 liradır. 

İsteklilerin teklif mekttıplannr muvakkat teminat ve şartna· 
mcsinde yazılı vesaik ile birlikte aynı gUn saat 14,30 a kadar mez
kur komisyona makbuz mukabilinde vermeleri l!nmdrr. 

"5253., (9422) 
...._~~~.........._.._......___,,~~--~~~~~ 

Beyoğlu Sclh Ilukuk Mahkrmeıl 
oa-ua:oa11lıoıfl('an: .. 

. 1 - Hefin Akile ile Nnıh Kor:
rınl.linin :.1ı15tcrı.kcn mutu -nrrıf ol. 
dukları 3500 l•rtı muh:ınııncn kı) • 
ınelll Beyoğlundn c ki Rurcrhatun 
yeni llüseyin:ı/fa mnholleslnde Saksı 
soko/ııncla eski 21 :reni 9 sayılı bone 
ıam:ımına m~hkcmecc \'erilen kurar 
ilzerine şuyuun izolesi zımnındu a
çık nrllırmaya konulduaund:ın fi şu. 
bnt pnz:ırtesi günü snnt 15 den 16 

ya kııd:ır Bcyo~lu ııulh mııhkcmesl 

Onşy:mtnnlıAınrn mOznyede Jle satı. 
l:ıcnktır. Artlırmo bedcJi urnnlannn 
bcılclin yüzıle 75 ini bulursa o glln 
lh:ılc cdilcrcktir. llulmndığı takdir
de on bcşind siınc sclrn 21 şuh:ıt 

salı sıınLi sa,ıt 15 den 16 ya kadar 
lem ohınnrnk 'e en çok orttırnn:ı i
hale edilecektir. 

Operator Dr. Cafer Toyyar 
Ş1ŞL1 CERRAHİ KL1N1GI 

Havadar, ucuz hususi has· 
tane, her nevi erkek ve ka 
drn ameliyatları, dimağ, sinir 
estetik (yüz buruşukluğu, 

meme, kann sarkiklığı, ve 
çirkinlik) ameliyatları. (Ka. 
dın ve doğum). Zarureti olan 

tara 100 de 50 tenzil!t 
Şişli meydanr No. 201, 35·261 

IJr . Hafız Cema 
Dahıhvt mUtehası;u;ı 

11 - VAKITS INIKCIK.ANUN l93 

Devlet De 1iryoll rı ve Limanlar 
iş:etme Unıum idaresi ilanları 

Muhnmmen bedeli 55000 lira olan 14 adet Lokomotif v 
gon \'l'renlcri 20-2-1939 Pazartesi günU saat 15,30 da k 
zarf usulU ile Ankarada ldu.re binasında satın alınacaktır. 

" Bu işe girmek isteyenlerin 400 liralık muvakkat temin 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gi.ln saat 14 
'•"ıdar Komisyon reisliğine \'ermeleri 15.zımdır. 

Şartnameler 275 kurusa Ankara ve Haydarpa.ı:ıa \'czncl 
de satılmaktadır. (72) 

**" 
lran Transit yolunda cer servisine nezaret ve cer müfe 

Uği vazlfesini ifa etmek Uzcrc Motör işlerinde çalışmış tnm' 
bakım hususunda tecı ti beli ya memleketimizde yahut yab 
!lir memlekette mUbcndislik diploması almış \>eyah•ıl mot5r f 
ilP. alil.kalı b!r sa.hada tahsil görmüş kimselerin diploma ve 
servislerinin şimdilik birer tasdiksiz sureti tercümeihal ve 
postal büyüklüğünde bir boy fotoğraflar!lc 20 -1-939 t:ı.ri 
kadar Devlet Demiryollan Umum MUdUrlüğU cer reisliğine 
racaatlan Uiln olunur. (11) · ' 

Gayrimenkul satış i l anı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bay Hüseyin Gültekin'in 23904 hesap Na. sile Sandığım. 

aldığı 160 liraya karşı birinci derecede ipotek edip vade 
borcunu ödemediğinder. dolayı yapılr.n takip ü1.erinde 3202 
lu kanunun 16 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre sa 
sı lcabeden Beşiktaş eski Rumeli yeni Türkall mahallesinin 
Köpril yeni Ucuncao\ a sokağında eski 10 ycui 81 kapı No. l 
şap bir evin tamamı bir buçuk ay rnUddetlc nçrk nrttrrmaya 
muştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artt 
ya girmek isteyen 120 lira pey akçesi Yerecektir.Milli bankal:ı 
dan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş biltUn 
v.ilerle belediye resimleri ve vakıf icaresl ve taviz bedeli ve 
ldliye rüsumu borçluya aittir. Arttmna §3.rtnamesi ıO-ı 
tarihinden itibaren teUtik etmek isteyenlere sandık hu 
teri servisinde açık bulundunılacııktır. Tapu sicil kaydı ''e 
hlzumlu izahat ta şartnamede ve talqp dosyasınrla. vardır. 
maya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa. çıknnlan 
rimenkul hakkında her şeyi öğrenrniı;; ad ve itibar olunur. 
rincl arttırma 2-3--939 tarihine müsadif perşembe günU 
ğaloğlunda k8.in sandığımızda sant 14 ten 16 ya kadar ya 
eaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için kklif roilecek 
lin tercihan almması icap eden ga~Tlmenkul mUkellefiye 
sandık alacağını tamamen geçmiş olması ~arttır. Aksi takd 
son arttıramn taahhüdü baki kalmak şart.ile 20--3-939 tari 
mUsadif pazartesi günU nynl mahalde ve ayni satte son 
ması yapılacaktır. Bu arttırn1nda gawimcnkul en çok arttır 
UstUnde bırakılacaktır. Hakları tapu sfcillcrile sabit olmıyan 
kadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ,.e hus 
fniz ve masarife dair iddialarını ilan tarihınden itibaren 20 
içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri 1 
drr. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu 
clllerflc sabit olmı) anlar satlş bedelinin pa.yln~masmdan hariç 
lırlnr. Daha fazla ınalnmat almıı.k lstiyenlerin 9381800 dosya 
marasilc sa.ndığnnız hukuk işleri servisine müracaat etmel 
lüzumu ilan olunur. 

*** 
DlKKA1' 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipote'lt 
tcrmek isteyen!ere tahmin edilen kıymetin ynrısr:ıa kadar i 
yaparak usulüne göre kolaylık göstermektedir. (57) 

l AY 1 Z AY t 
it't~ en çak arttrranın üstünde bırakılacaktır. Haltları tn~u 

hQ h tile eabit olmıyap alakadarlar ve irtifak hakkı &a.hıplerinın 
~~klarını ve hususile faiz Ye masarüe dair iddialarını füın 
be?' di1en itibaren yirmi gün içinde evrakı milsbitclerilc bera. 
~ltıi a t'etnir,e bildirmeleri IAzımdır. Bu suretle haklarını bilcUr. 

beqeıı!J ı°lanıarıa haklan tapu sicil?erile sabit olmıyanlar satış 
~~ .n n PayJaşmasmdan hariç kalırlar. Dah:ı fazla malumat al. 
l~ı~ ısteyenıerın 937 /368 dosya numarasile sandığımız Hulmk 

2 - lh:ılcye kndnr birikmiş mali. 
re, belediye 'crgilcrl, vakıf lrDN'!Iİ, 
tell51iye olırıs n aitıir. 

lstanhul l>l\'arıvolu 1 :ı207 ~ıı~ ılı tek yfilt nrnh:ısının 
No. 1114 1 ti: U39" 1. ıtılıo•mıı zn, l ellinı. - Niko 1 11ırdağ 

3G·37 ô rs senesi fen fakfiltcsi h 
yetini knybettlın. Hükmü olınndı 
bıldirlrlm. - No. 2072 .4bdurrah 
Kavala. 

Servisine mUra.caat etmeleri llizumu ilnn olunur. 

*** 
D1KKAT 

~~~iYet Sandığı: Sandıktan alıruın gayrimenkulU ipot~k gös· 
l'apata ısteyenıerc tahmin edilen kıymetin ynrısma kadar ikraz 

~Une göre kolaylık göstermektedir. (81) 

3 - Arttırnıoyo girmek isteyenler 
uranl:ınmış hcdclln yfizdc 7.!'ı ıı nis
l>etlnde teınınnt akçesi ''cln ulııs:ıl 
bir hnnlmnın lemlnnt mel,tubunu 
getlnnclerf ş:ırttır. 

.ı ,\ rttırm:ı bedeli ihaleden ile~ 
Rüıı i{rıılt• rn:ıl1keme lrnsa5ıno )'alı· 

rılac:ı1,tır. .\ksi tokdirde ihııle tıo. 

"lllnrn'; fu r :...rıyat ı:ıror ve 7.lyan fı:ı. \ 
iz bll:l lıııkiıın kendisinden olıo:ı

c:ıklır. 

5 - :! ııı ı .. ayılı icr:ı 'c i flüs K. 
mın 12G nr ı mndrlrsinc tevfikan say. 
ri menkul · •t•riııdeki ipotek s:ıhibl 
:ıloc:ıl..l l:ı ı ile diğı·r aliıkndıırlnr ioı;c 
grıyrl nwn·.uı üzerindeki hnldarını 

huc;us;, le Coız ve ması Ca dair ol:ın 
iddiııl ırı ı'b:ıt icln ih'ln güniindt·n ~ itibarcn 20 gün içinde isbat belge-

~ i ra at Ve k.a"' 1 et ı· n den · ~:~~~; r.~~~~~e,;~:ıl~k~e.:ı~ı;~r~: ~:~ 
• !arı topu külıi#O ile sabit olmo)'on-

lia)'V ınr or,:ılış parasının Pn}'loşm:ı~ındnn 1 
tc tat anlann uyuz hastalıkları mücadeiesirt.::c kullanılmak be- hariç l;:ılırlar. 
lıaııu 1~arıize saçtan mam:.ıl "50,, adet uyuz banyosu kapah zarf n - lldfka Akile hissesi < t ROO~ li· 
'• ~ c satı l • ·a rıın'rnhlllndc Emniyet SunıJıı;ınn 
200 U n a znac:alı:tır. Banyoların beherinin muhnmmen fıy;:ıtı ~lrfncı derecede ipoteklidir. t .. ra "so 
tı:tı.illat .. ' " banyonun mecmuu fiyntı "10,000,, lira muvakkat 7 _ Ş:ırtn:ırne mahkeme dl\'nnha. 

r;ılt \1 
7
so,, liradır Banyoların plSn ve ~artnamesi parasrı: ola- :ıe~ındc herkesin t:törclıll<rrf!! nrr 

t;ı ek:Uct I . ısılmıştır. fozl:ı m:ıliirııot nlınnk l'i:r. 
tihinc trı" .. cvazıın Müdü:lüğünden almacakt·r. İhale 13 - 1 • 939 yı·nlerin fl:l4/l4 sn) ı'>ille I':ı~y:ıı· 

l'on11tıd ı.ısadıf Cuma günü saat ı S tc V ckl~lt Satına ima KomiG· -:anlı ita müroc:ı:ıtl:ırı mn olıınıır. 
hıtııar a ) apılac:aktır. Taliplerin teminat me!:tuplarıru veya mak· 

SAHtBI : .\Sl~I l"S 

ını \·e 249 
\tesiltaı O sayıtr kanunun 2 ve 3 Uncü maddelerinde yazrlı Sa arını h . k 
J.c ltrıatrrıa }( av~ apalr zarfürrnr m::zkur tar:hte saat 14 de kadar 

tlll}j V'>n•I 
0m~:::yonu baş:.anlığrna tesli:n etmeleri \'C saat l s tt ~eşri~ :ıı MOdürü: n. A hmct s ... ıırnni· 

~:ı haıır bulunmaları. "s:23., ( 5SSO) Htıo:ılrl ;-;, ) rr . \' \ 1' iT '\!.ıı hnn' 1 

••mmıım::mammZEtm~ 1 Galata A ralı~olcırı 6. ( 2790R > 

Y~N i T~SliMAT 
iLMü~ABE:RLERiMiZ 

A WAYUKSE:K 
f:AiZ, DAı-iA ~Yi 

ŞARTLA~ T~ • 
1 
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1- ·i~hiSarl~r iianı~n 1 \ 
~-----·' I -- İdaremizin .lzmir 'l'iltün Fabrikası için (6) adet elektrik 

motöıii ~artnamesi mucibince pazarlıkla. ffS.tıP. alınacaktır. 

li - "Muhammen bedeli beheri (100) ıTra: hesabiyle (600) 
lira ve muvakkat teminatı (45) liradır. 

IIl - Eksiltme 20-2-939 tarihine rasUıyan pazartesi gü
nü E:ı:ıt 14 de Kaba~ta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım 
kom;:yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube. 
den a.lm:ıbılir. 

V Eksiltr.:ıeye iştirak etmek isteyenlerin fiyatsız teklif ve 
ketaloJlanm tetkik edilmek üzere ihale gününden on gün evveli
ne k:ı far İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şube
tıine vc:::-me!eri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika aL 
maları lüzımdır. 

VI - lste1dilerin :razarlrk için tayin edilen gün ve saatte "o 
7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (86) 

*** 
I - lC:aremizin Paşabahçe Fabrikası için ~artnamesi muci 

bince E:ıtm alınacak (50) ton Sömikok açık eksiltmeye konmuş. 
tur. 

II - Muhammen bedeli beh'er tonu 24 lira hesabiyle 1200 lira 
ve muvakkat teminatı 90 liradır. 

III - :Cksiltme 20-1--938 tarihine rasthyan Cuma günü sa. 
at 15 de I\a\:n.U>~ta Levazım ve :Mübayaat şu'besindcki Alım Ko. 
misyonunda yn.pıl:ıcal:tır. 

iV - ~artnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube
den alınabilir. 

V - l s teklilerin e!:siltme için tayin edilen gün ve saatte % 

7,5 güvenme paralariyle birlikte yu~rnrda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (85) 

• * • 
I - idaremizin Paşabahçe fabrikasında mevcut 3000 adet 

:ıpüstamel galvaniz ve saç bidon 500 adedi derhal ve mütebakisi 
'de en kısa bir zamanda kaldırılmak şartilc satılacağından kapa. 
lı zarf usuli!e arttırmaya konmuştur. 

II -· Muhammen bedeli beheri 2.50 lira hesabiyle 7500 lira 
ve "C 15 ter.ıinatı 1120 liradır. 

III - Arttırma 20-1-939 tarihine rastlıyan cuma günü sa_ 
at 16 da Kabataşta levazım ve mübayaat §ubcsinde müteşekkil 
Eatış komisyonund:ı yapıl:ıcaktır. 

IV - Arttırma e'lrt:ıamcleri parasız olarak her gün sözü 
geçen sube-;"en alımı.bileceği gibi bidonlar Pa~abahçe fabrikasın. 
da görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 15 gii. 
venme parası makbuzu veya banka teminat m<'k!..ubunu ihtiva 
edecek olan ka:ıah z:ı.rflann ihale günü en geç saat 15 şe kadar 
yukarıda adı geçen satış komisyonu başkanlığına makbuz muka
bilinde verilmesi lazımdır. (84) 

l Tnivt>r s :te RektörJüğUnden: 
Diş Tab.l:eti mektebinde iki asistanlık ve 40 lira ücretli bir 

daktilolu'~ açı':tır. "Daktilolu~u isteyenlerin Fransızca, !n:;iliz. 
cc, Almanca l:zc.nl~ rından birine vakıf ve tercümeye muktedir 
ol;""'1.":l r;art~ır.,, Taiipler:n Tıp Fakültesi Dekanlığına müracaatla
rı. ( J) 

939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 
• 

32,000 LiRA 
ee A 

MUKAFA1 
Kuralar : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Eylül, 26 Ağustos, 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

1 
5 
8 
16 
60 
95 

İKRAMiYELER: -·o 
Adet 2000 liralık 

" 
1000 

" 
" 

500 
" 

" 
250 

" 
" 

100 
" ,, 50 
" 

" 
25 

" 

• •'' t • .o. •' • ' • • ' I j ', 

- 2.000 lira 
- 5.000 

" - 4.000 
" - 4.000 
" - 6.000 
" - 4.750 
" - 6.250 
" , 

32.000 1
250 

--4·3·5---· J ~ . .. . . ... . . . ... . . 
T. fş Hankasına para 

olmaz, aynı zamanda. 
)Blırma kl o, yalnız pura bir i ktirmiş 
talihinizi de denemiş olursunuz. 

· ,. ~ (.•.. w r .. · ~ .. . . ~ - ,. ,. ı. .. ·_...., __... .ı , • • - • • ... -

/Jcşiktaş tıirinC"i sııllı lıukıık hıi-

1.f rıılifji ndc ıı: 

Niş:ınl:ı~ı Ahrnelcfcncli sok:ık 37 
nıınıarada s:ıJ,iıı iken lıolcn iknınet
g:ihı meçhul Jlilıni B:ıydıır'n. 

hınnhııl<l:ı l\ky,·ıı halinde 19 nu
ın:ır:ııl.t Sillvrili Arlin Çilingirynn 
lnrafınd:ın tcııılikcıı ıılc) lıinizc nçı

l:ln iki yüz kırk hcş lira on lıeş ku
ruş ıılacıık d:ı\'nsınııı tetkiki sır:ısın
da: 2li-12-938 tıırihli celse için n a. 
mınız:ı gönderilen d:ı,·ctiycye ''eri
len mcşruh:ıttnn iknmctgtıhınızın 

ıncçlıuliyeti nnlaşıldısın cla rı yirmi 

gün müddetle ilanen tebligat ifası

na karıır verilıni5 oh!uğundan mu
hııkemc 20 - 1 - 939 ı;:ünü saa t 10 

talik kılınmış olmakhı yevmi rncz
': tirda ınahkeınctle bulunmnklığın ız 

lehlis m:ıknıııın:ı imim olmak üzere 
ilan olunur. (Y. P. 2908) 

. ,, .. t • . ~ . ... y •• 1 ... '\• "·· .. ıp • • • ' 

pamuk ip ığ~ 
müessese;i 

Sümerbank birleş ik 
dokuma fabrikaları 

P AMUK 1PLtG! SATIŞI: 

Kayseri Bez Fabril.ası malı 12 NÔ. paketi 415 kuruş 
16 

" " 
480 " 

Nazilli Basma Fabrikası 
" 

24 No. 
" 

~30 .. 
Ereğli Bez fabrikaııı 

" 
24 No. " 

580 .. 
1 O balyalık sipari ş Icr için .• " " 

575 ,, 

15 ,, 
" " " " 

570 " 25 
" " " " 

,, 565 .. 
50 .. .. " " .. 560 •• 
Fiatlarla Fabrikada T eslim şartiyle satılmaktadır. . 
Iplik müstehliklcrin:n yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ı 

yaçları nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan i:ıce ve muhtelif maksztl 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı şartlarla yalnız :Er' 
Fabrikasına sipari" edebilecekleri ilan olunur. 

u ••ı•mmıaıımmmn•ınıı~~ 

(BUGÜN· KUMBARANfİA·ATACAGINI~· 5· ~URU~ J 
t 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 
-..---~~-____..,,. 

Bir metresinin mu
t.hammcn bedeli 

,_ - -
~* - ---· --- .. 
... -----------"1 
-------~ --.... .. _...... ___ _______ .._. ______ ...., 
• • . ~·----··~' -
&il --

, .. , .. _ .. _lt:J . .... • ·. "'; . .,.;. / . 

- .. ·'1 ·._. • . t-"'P•~* 

~ .. ·~~:~~t';. •.. 
. . - ~~- .. ..,. .... ·-·\' . 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEME_LİDİR - -- ... ~--· 
T. C. 

ZiRAAT BANKASI 

Sahası 

Semti mahallesi sokn~rı harita L ira K. M. S. Murabbaı J..İ 
Sarıyer Kayadibi 63-65 arsa 2 50 12,43 2 

Yukarıda semti, mahalle ve sokağı, sahası ve muh 
kıymeti yazılı bulunan n.rsa satılmak üzere, açık artırmayn 
muştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. 

İstekliler hizasında gösterilen ilk teminat makbuz veyıı. 
tubile beraber 12-1-939 parşembe günü saat 14.30 da 
t•::ıcümend2 bulunmalıdırlar. (B) (9172) 

Bır metresinin mu. 
Semti mahallesi sokağı harita 

Aksaray lnebey tn kıWp 
., ,. Valdecamii ., 5 00 

" •• ,, ,, 2 50 
,, 

" " ,. 2 00 

Yukarıda semti, mahalle ve sokağı, numarası. sahası ,·e 
hammGn kıymetleri yazılı bulunan yerler satılmak üzere; a)ıfl 
rı açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım mUd 
ğünde görülebilir. 

istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbUZ 
mektubile beraber 1G 1 933 pazartesi günü saat 14,30 till 
:rrıi encümende bulunmalıdırlar. (B) (9548) ,; 
~~~~~~~~~~~~.~~~---...-' 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangos~ 

Üçüncü keşide: 11 ikincikanun 939 dur. 
Büyük i li ra ın iyP- 50,000 li r adı!' 

Bundan başka: 15, 12, 1 O bin liralık ikıt .. 
yelerle (20 ve 10) bin lirnlık iki adet mük' 
vardır ... 

Yeni tertipt::n bir bii.:: t ab.-.:k i .tira!: et:n: yi ihmal ctt:1t 
Siz <le piyangonun mes'ut ve bahtiyarları arasına girmiş cııırsıl 


