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Topladığınız lnıponla· 
n en çok beğendiğiniz 
farkı ile beraber 15 Mar· 
ta kadar bize gönderiniz. 

İNGİLİZ KABİNESİ 
Frankoyu tanıma 

kararı verdi 
· Zaman tayini Başvekille Hariciye nazrrma bırakıldı 
Fransız 1 

Kabinesi de 
Boneye selahi

yet verdi 
(Yazısı 8 incide) 

TUN USTA 
Musolininin 
Portreleri 

Sokak ortasında yakıldı 
Reisicumhurumuzun Roma, 15 {A.A.) - D, N. B. 

:Su sabah gazeteleri, cenup Tu
hlll\dTU dtdd a-.:>kvt1 r-h:ııı\ ın\tı\oı i\t)""\)1,..\\k\~-buhmd-u'\1,.-,ı..uc.ı.~,.........· ...-,d&y.t?Aa v.ulwhul:u:ı 

Ankara, 15 (A.A.) -Bu ak•am Reisicum- yeni bir antifa~ist hadiseden dola-
h J Y yr fiddetli hücumlarda bulunuyor· 

ur smet lnönü tarafından, ÇankayaJa Riya ıar. 
seti Cumhur köşkünde, Ankarada bulunan culle- Bu klSyde kral ve kraliçenin ve 

ri rical §erefine bir kabul resmi yapılmqtır. 'Bu Mu11clinin :ttalyan kiltüphaneıin-

k b l d ·1 l · "l b · l "k k " • al den çalınan portreleri ıokak orta-
a u resmin e, aı ee rı ı e ır ı te a• erı rıc sında diğer bazı kitaplarla birlik-

ve ayrıca gene aileleri ile birlikte, B. M. Meclui te yakılmıştır. 
Reisi, Ba§Vekil, Mareşal ve vekiller hazır bulun-
m~fu~ ~ 

~~,.,..--...~...-.AAAJ'twfVVVV'l.,.,.._~IVVVV'l.,.,.._~VVVVl~AAA~ 
Rom ada ki 

İngiliz Elçisi 
Libyadaki ltalyan asker

leri hakkmda 

İzahat istedi 
Kont Ciano 

• KJO JOOKtn. 

Hainan adıruını gösteren harita 

Haynan adasının işgali 
........ -.......................... -················-··----·· . 

Japonya bu adayı Cenubi Çini 
bombard\man içln kullanacak 

(Ya:ı.n 8 incide) 

19Şubatta 367 Halk 
açılacak 

• • 
evımız 

Halkevlerinin verimi günden 
güne artıgor 

(Yamı 6 flClda) 
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işaretler : ; 

SADRİ ERTEM 

Denizbank Müdürü 
Ankaraya Gitti 

Denlzbank Umum MUdUrl\ 
Yusuf Ziya Erzin dün akşam 

Ankaraya gitmiş, bankanın 939 
bUtçe ve kadrolarını da tasdik 
için iktisat vek!letine glı.tUrmUş 
tur. BugUn Ankarııda iktisat ve
kili HUsntı Çakır'ın relıllğinde 
bir toplantı yapılacak, bütçe ve 
kadrolar gözden geçirllecektlr. 
t7mum !Qftd.ftrtın bir haftaya ka
dar blltçe ve kadrolarla beraber 
şehrimlse dönmesi muhtemel-
dir~ 

DEMOKRASİ 

Fransa Da~vekili Dııl:ıdler, «eten 
gün bir dostuna ıu fıkrayı anlat
mış: 

- Münih'te iken, Hitler bana de
dl ki: "Size hayranım. Benimki sibi 
bir memleketi idarede ne dçlük 
çektillmi ben bilirim. KlmbWr ılz, 
cumhuriyet idaresinde ne ıflç)ük 

Jçlndesiniz?" Kendisine liJyle cevap 
Terdim: "O kadar ıüç defli gibi. 
ParlAmentoda yerime ıeçmeıe ba
nr tiri ylb mehııs var.,. O ıaman, 
Mösyll Bitler bir an dlltilnfir ıibl 

-------------------------
oldu ve mırıldandı: "Dolnısu ben 
Fransız demokrasisini hl rtür!ü an-
lıyamıyoca!fım." " 

SÖZ TENEKE, YAZI 
AIJl'INDm 

Bir mtıharrlr tanırız. ifratı ile 
meşhurdur. YuılAnnda eter dalka
Tuldıık kokusu yoksa damagoll dam· 
ıası vardır. 

Bir gün, abbaplariyle otunnuı, 

onlann yflksek insanlık havasını 
kaı>ılarak, daha doıtru~u te11lrlerl 
altında kalarak, o da samimi ve in· 
san gibi konuşmaAa baılamıştı. 

BlrisJ: 
- Birader, dedi, sen )"aıdıkları 

nın .aksi ıekllde konuşuyorsun. 
HJc lsUfinJ boımadan cevap nr

dl: 
- Tabii, nzılarım için para alı· 

:vonımı 
BEDAVA AVUXAT 

Dört PQlis memuru fınnctlardan 
rdşvet aldıklan lddlaslt'la mahke
meye verllmlıter. Memurlar, lı:endl· 
lerlnl ıu yoldı mtıdafaa edeblJlrler · 

- Bu ribnt ayılmaz. Ekmel 
parası-

.!! Peqem. ı Cums 
> :.ıe 15 ŞUBAT ~ 18 ŞUBAT 
C 23 Z lblcce H ~ llh ece 
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~esut Bir Ylldönümü 
ava Kurumu 
14 yaşında 

faza o : Nizamettin Nazif 

Londra Konferansında 
~:;~~~~~ bir gaye mi var ? 

Neşriyat hayatımıza yeni bir nıec- Arap Birliği kurulmasında . 

Fikirler: .. - gizli 
3 - V AKl1" 18 ŞUBAT 1• 

lcöryp !DşDndUkçe 
-12~ - -

Dördüncü Muraf 
ve Hitler 

muanın daha kanştıtını haber aldık: 1 
m;:~::;e~::mu::~ancı Mehmet ngilterenin tereddüt ettiği kan!!!::ı~ ~:ı.:ın:=a:d'!:ı~ 
Rauf tar:ıfıadan on beş sene kadar okt 1 1 d • ? cekmJş. )fillf içki sayılan biraya 
e\'Vel çıkarılan Ve O zamanın en iyi n a ar ne er ır . dokunmıyacağım da gazeteler, 
hikayelerini içinde toplayan "Hikl)'e Fillatln ı ı üs a bildiri külliyatı" ndan sonra, sayfalarını yal- meae 98 erinde g~, rlnl İngllterenln imparatorluk yrıca 7orJar. Yalnız, mı.o 
nız hikayeye hasreden ıuecmuaJardan rüşmek ve bir hal taresJ bulmak men!aatlerl lehine olarak kul- lôm olduğu üzere Führer, tütüıı 
"hiUyelcr mecmuası" ikinci olmak ilsere Loadrada, Arap ve Yahu· lanmak. içuıc:ıı:. Pipo kullanmaz, lıattA 
şereCine erdi. d1 miimeulllerinden mflrekkep Londrada bu projeye Fransa- et remez. Sebze l'e mepa ile 

Piyasada !Hiz verme zamanları bir koafel'&ll.8 kuruldu. Bu "Yu- nm da mUzaharetl temin olundu fA~r. 
daha çok bahar mevsimine rastıelen varlak masa" konferansının ve- diye seviniyorlar ve bunun de- Etten enerji umnnlarm, orta.-
edebi mecmualarımızın nasıl çıktığı. recer..1 karar Pfuet Alemin·"- , ra nttıkl ı nı hepimiz biliriz: Dostlarımızdan •• ._ llıl olarak, Fransız - Suriye an- · an ns an 'c inek mu• 
biri, haddizatında pek de fena olma- bil7ilk bir alaka ile bekleni7or. laşmasının imzasının gerlye bı- .kayeseslnfn de m<>dası geçti de· 
yan bir emelle, büt-ün tanıdıklarına Framıaca lntran gazete81nJn rakılmış olmasını gösteriyorlar. mek. Madem, ki bu kadar ke .. 
baş vurarak hepsini kapı kapı dola- Londra muhabiri bu hususta kin iradeli bir adam ete muhtaç 
şır ve kendilerinden yazı yar<lımı "1Dlan 7aaı1or: İngiltere, şüphesiz, Yahudi olmadan da ·JtbıJ ~fr dina.nıJt 
ister. Elinde, bizi tahrik edecek ıwel FIJ!ıtlndekl Yahudllerle A· dUnyaıının mUzaharet ve yar- deposu haline ko ·ablll . . 

· bı·rde sı'lah vardır· Uyuc- dımını muha'azaya ,. ı l 3or, şu ve ınaoevı · r raplar arasında bir anlaşma ' 11a ışıyor. halde nazariyeyc yut dersek k 
muş edebi harekete biraz kımıldama Yahudiler, l<'Ufıtlnde kendllerl- vanılnıı• 1 1-"' 
vermek!.. Her ne kadar bu büyük bulmak mak1adlyle Londrada " .,, sayı mayız. 

· d' k d ba•layan mUzakerelerfn zanne· ne bir memleket kurulacak dl- l•'akat, Bitler tütün J,,m_ .. , ı 2'" . af:ronkeşin şım ıye ı ar uyandılı- .,, ı Ut t " <>Uığ "'"Tc1öutu Cıteıye "Zerinden bir görünllf 1 nı kimse ıörmedi ise de yine aldanır dlldltlnden daha cenle bfr"aye- ye ng ere srafından verilen itin, onun ne demek olduğunu 
bir dUenıanı k _/ ve böylece, kendisine her müracaat si var: Yakın Şarkta yeni bir vaa:l Uzerlne müttefik devletler da bilmez D 

'CitlıJ.ez. Dun 1 ho-ı Yedi ay e'V'Vel Milli Şefin bU- edilen muharrir, sahibi tarafından statU kurmak. Aı çok lnclllz lehine seferber olmaları 1917 ruh sann~şığı ':~~ :::!.: 
fett 1114, bir kJ Yanın hiç yUk zaferine sahne olan tnönU hiç b!r protram çizilme:rerek; ıa)·e- haiıtmlyetl altında bulunan btl· de Amerikanın da bUyUk harbe nasıl dolandığını, insanı bin kol· 
.,_llıerız. P'a n tahrik et- tepelerinden havalanan plAnör si, bu dosUarın her biri ayn bi~ te~- slrmeılnde ıuı:.nen &mil olmue- la birden n•·ıl rd ""' nl 
...,.ttllllz kat önUne ce· aUrUlerlne bakıp ne,ell ne,ell den çalan yazılarına terk edılmıt tllıı Arap hllk6metlerinln (Mı· t - sa 18.nı a ara-
btı- C1l herhan&i bir 

88
• sUlerke b k b k mecmuaya, n yalnız kendisine hoş ıır, Irak, Şarki BrdUn, lbnlsıu- ur. mas. Türkler, "bekAra kan bo-

t il bir dUemanl k F n u urumun aş anı ıelen bir mevzu yazıp ıönderir; .Mec. uc. Arablıtanı, Yemen'Jn) bu Fakat, HIU~r Almanyaııı Te şamak kolardır" derler. Bu a-
lı lltrsak bu ı uad Bulca etrafında toplanan- muada çıkar. konferansa lttirak etmeleri it· Fıışhıt İtalya tarafından Yahu- sak için de ayni şey sö Ien!ı. 

a_ı._ OlJlladıfı d ndan asla lara törle diyordu: Şimdiye kadar bilAistlsna bftlilıı brpaiı del'lldlr. ll'Uhaklka, Su- dllere karşı tutulan hattı hare- Ur. r 
'at buııu hl a blJfnmeU- "-Kurduğumuz kamplann edebi mecmualar aynı yolu takip rf b ket Yahudfü>re intihap lmklnı- Filhrer bir tl'""'akJ olarak bu 

.. lnıey k ld ı A k b'ri d ı Y*' u konferaua lttlrak etme- • ., .-...-.. en a ı en mühimmi budur. Buna yalnız ellili gibi, bir n ıra 1 e stan- nı artık bırakmayor. Londrada, kararı versefdi Is 
--··--~blatlll hl lnönUnde oldutu için değll, ha· bulda neşredilen son iki i!im ve ede- ın1ştır. ÇUnkU Fransa, ortaya bir sukutu hayale utramak teh- dlıw ı'ed k" 1 ğ ' o zaman tc• 

•t r dUelllanlıkla blyat mecmuasında da boyle olmuş. bir lhtlllf çıkmasın diye buna a• a .r ı ın lıitırabmda 
? taıı hl vacılıfımızın modern fıtfkamet- tur Sayfalarında toplanan Ye blrblr- muhalefet •"·termletir. llkeef olmakla beraber, lngll- halkla ortak olurdu • 

.-.ı .. l'tll,.. ıır r korkumuz le 1 l k fi 1 d ı t .. eVll t 1 ı.._ a biz h r n vu u a şaret e en ıme lerine mesafeleri kutuplar kadar aş. B 1 eren n gene ileri yUrUmesl za- n•-•- de tarihimizde bir tü• ...,,tc er dUem 1 
1 

unun a beraber, Surlyenln ~u "'-1'1 •k, k•h an ı- nöntl oldup içJn bu adı tak- gın bu fikir mahsullerine okuyucula. istikbali de Londra müzakere- rurt olduğu dUşUnUlUyor. tün dilşın'l.ru var. Adına Murat 
•h•rete redecek kuv- tık. Memleketin havadan mUda- nn ,·erectli tek cevapsa, tablatile 

b ıı, h•rbı •ahlblz. faaıı ilk pllnda geliyor. Buna omuz silkmekten ibaret olacaktır. lerJyle doğrudan dofruya alA.ka- Bununla beraber, Londra derler. Bağdat fatihi gibi hır de 
tlıa~•r,1111 • birçok millet- hazırlanan J'ençlerln pfrJ ancak Bugün elimize ıeçen "hikAyeler dardır. ÇUnkU, Lavrenıln ve Konferansındaki Yahudi mu- şanlı ünvarı taşımıştır • 
.. -""Wtıtt 1ac•kları derece mecmuası" na ıeJince, tek bir menu Lord KUrzon'un o eıkl "Arap rahhas heyetinin elinde gizli bir Bu sultıın da tütünü rasak efı. 

_.,, .• °'.~~~ 1'1nlıtır. Fakat bl~ bu sembol olabilirdi... ilzcrinde calışarak, yalnız hiklye e- Federuyonu" hülyaları tekrar harita var ki, bu harita TUrkl· mJştl. TelJAIJar çıkartmıf, "Ça· 
, t • henı h BJrkaç cUndenber1 lmpara- debiyatımızı ayaJa kaldırmak; Yahut canlanmaya batlamıetır. yedir. buk Jçmtrcceksinlzl" l>urru~-
~ .. il ••rp ""tı &Tada, hem torluk hUl7alarına tutulanların hiç delilse nazari dikkati yeni ka- ... ıı._ 'b - cadeleyl e i k Yeni olmayan ve Emlr Sekip Ankara hUkQmetı bir Arap no dört fana salDllftı. 

"4Llh •• -lt•r•bU , n kar111ında cephe almıı biz mat- temler ilzerine toplamak gibi b r mı - blrll":l fc ütrasyonu kurulması- Bir lüle ı.ntün ..11...ıındea onun 
l':::l.-.t .. ,~. ~u lllek hüneri- buat cörUyoruz. Bu matbuata sad etrafında wzuh ve azimle calış. Aralan da .Şam la Batdat arasın- • u J .... u 

,., ~Uet, yurt hıı nren kudret memleket 
11

.,._ tJlı takdirde kendisine mahsus da ırkı bir lş birllfl TUcuda ıe- na muarızdır ve Filistin mesele- devrinde binlerce katanın kesil. 
'- ~ ._..,, ı...._d& tutan pi d 

1 
d 

1 
k 

1 
bir okuyucu killesi yaratacalına tilP.- tlrmeyl .dUfUnerelt fnkJtaf et· s!ncle Yahudilerin davaslyle be- dllJ meşlıunlur. Hükümdar bu .. 

etı ~Jı'et olduı ereceı n • mem e et n mtl he yoktur: Bulfln yepyeni n mevzu. u ı aberdlr (•) Kan W d d·~· ':!JJ.fl";/rır tlıı "a u slbl. dafaa kablllyetJne ve kudretfne lan tam~fle bakir bir hlUyeci rm f oldutu bu saye, Suriye. r • mı u ........ n arumda~ 
U.u • l:lııtf!U"muş o\T8 &'8ff. nıy, l\lmattır. ııe.sll yetişml~. bulunuyor. "IlikAyeler Ubnan ve F111ıtlnden mUrek· 1ng1ltere ise Türkiyeyi gUceıı- -Bostancı! 
>~~el k blr zaferi bae u ımat da hava ıtahraman- ıın:cmna~ı uu ııır.aaııvıa •m rıı ...... ..... ,, ~ blr Aran de..Ylell teslil et· dirınls olmak lehlik~sinl göze a- - CcllAt? 
~' ttıı:i kaıaııclyle mest~ ~anmn!D"' Ye Tttrk gençUj'ful ~7k!emiz .bir üs1uP.1a tahkiye edilmiş q&ek ve bu devletin tahtına Mı- laup.z., Ç\Ull'~ bir dW~ .ı,.arbi Diye <;ağırdı mı, kadife perde-

b_"' 11ttt '· tatlan Urk havalarına ve hava mUda- yelenni efkarı umumfyeye nakle. l'lrlı bir prensi. muell nk! liJ- haUııde T"•1r•-uııı wa...tnnr Y- lerJa ark•mdM uraüıer kOfUP 
,,._,. 1"1r mıf, PU- fauı 

1 
den derli toplu. bir adım telllı:ld dl ... bb ~ "-.,.-- ... · __,_,. 

"' ko • BUtkJa sili.hı- na a ıetıran, halkımızın edilebilir. ıcenım Bdlııd Y .... u Hllml'71 ftJ'& otı. ,.. mllsaJıanU btb1lk bir roJ 07• .,.._,,.._ 
lte1141~dutu ıcun ilk dU- ha11aıi7et1nl hava tehlikelerine AUU Jlan<'lm'J seolrmekUr ... uaı ~ktrr. Anupanın, hele Alman Wm 

~bl&ırı, 1 Yarının tesadüf· kartı dalma tavında bulunduran yeni açılacak Manelm"1"' bu.Un Londra kon- Bl&SeD Kısır (Mısır oldufu dilnTNinm pek lfl famdılr JU. 
rııı11,.?1at olnıuttur . Hava Kurumu'nun 7erl aı Oe· feranımdakl llıaır murahhu gibi lbniaıuud Arablıtanı da) tip Çelebi, ''Hacı KaUa", ''Miza. 

,_ 11ıtt "4 bu ••had iı fildir. Ku .. fu .. pha ne 1 er byetl:ıln batında bulunmuı kapılarında mUıtakll bir Sun- nfllhak" ında bu ruatm. millet 
1" -.:~ar: a er . Nbametthı Nulf çok manalıdır. ye - ll'IUstln Arap hUkQmetlnln tarlumdan nasıl bir tırpan & 
~t qztıı h T İlk ve orta tahsil çatındakl Mesele:ıln İnclltere lçln aske- bulunmasından pek memnun ol- sırgasl7le ceçtlllnl rana, 7akr 

'tı b 9der h asreder; pa- ra mvay Şı•rketı• çocukların bilgilerini arttırmak rt bakımdan bUyUk bir ehemmi- mıyacaklardır. la anlatır ve: 
llllu ~ a1•tını hasre- • >,.. ,,•lııız b Uzere fehrin muhtelif semtle- yeti vardır. Totaliter devletler- 1 llt İ 1... 'Gilnde blJotok adam eteddf .. ııı,,. il' vazife Altınlar bak kında rinde yeniden dokuz kUtUpha· le, fhtimaı Akdenlzln eark hav- knbg tlereı s •1hmtidUnyasındakl sfrasetle katledilirken, -n: 

4-aJh_&lıı hı 11• Bu bizim ıl· re a e er ve rasları mahir ·-~ k11l'l'ertılhtıyacıdır da. cev•p verdi nenJıı kurulacafını yazmıttık. zasında cereyan edecek olan bir şeJrllde kullanmak ve f reninde ve cebinde kqa çubuk-
"• ı 01 Bunların yerlerini ve binalarını muhtem ... 1 bir lhtll&fa karıı ted- ederse bunların daha ba ca~ tar saklayıp içenler, 1çmJrea-

' ~ lllakıa mat Tramva7 prketi bir zamanlar tesbit etmek fşlyle utraean ko- bir olmak azere, Arap dostlu- nı vucuda getirmek lıte!kaları lerden çoltdJ. Evi& t;udnr, Jd 
b, llllUt kaaaııında bulunurken ıonra- mlıyon faaliyete devam etmek- tunu tekrar kazanmak, Hindli- • bu tilrUl itler için khnae7e clahl 

•• tu,.,. llltldafaa ke- dan ne oldutu mal6m olmıyan tedlr. KUtUphaneler: Takllm- tan yollarının anahtan olan Fl- Mııır, Irak, İbnlısuud Arabfs- edilmeye!" der. 
hız.. etıerını de u- t Flit ti d A lılıı .. • nıu U.000 altın Ura hakkında cuuı- de, Kaııımpaşada, Kadıköyde, Uıtinl, Muıul petrolleri yolu- anı, 1 n e rapların nok- Tarih, bir tekerrürden ibaret 

tlı.. - lt Old dataanın ne tal na t t l •--.-~ utu rUk muhafaza başmUdUrIUtU- UskUdarda, EyUpte, Beşiktaş ve nuc başlangıcı olan Hayfa Us- zarını u uyor ar ve bura- o...,. bllediln7a, on Jedind urm 
• G ~l"•ll b nu bir kat nUn ıorguıuna aun cevap ver- Eminönü kazalarındadır. aUnU ellerinde tutmak, İtalyan· ya Yahudi muhaceretlne mani başmda delildir, bir; Fflhrer 
"' ~'lltıebııı lr eekUde ol- mlştlr. tl'ıkUdar kazası için Ahmed!- !arın Oı&lid Adalarını tehllkealz olunmasını istiyorlar. Hatt&, Sultan dellldlr, W; sös kanun 

to.ı.ı-:l"tetıe;~e Şirketi teslim alan Nafıa he· re medresesi; Fatih kazaııı için bir hale getirmek Inglllzler Jçln Yahudi muhacırlarına kendi ka- detlJdJr, ar ... 
~t tı •ltt bu mllle- yeti tarafından kaasda buluna- 13 Uncu okul yanındaki medre· çok mUhlm meseledir. pılarını açmata hazırdırlar. Zom 7enmek blr zevktir ....... 

11• -., 4•• aııın 7Uksek- __, ~ .. ,., 'l' .. ,illan h mayan 14.000 altın lirayı elrke- ae, Şehzadebaeında Damat İbra- BlnaenaleyJı, Londra konfe- Şunu da unutmıyalım ki, tn- zorbalığın da - hele bu ç-t. 
•tı · tlrt d erkeıln tin ne yaptıtını kendi lddlala- hlm paşa madresesl, Nuruoıma- ranıının iki &&fesi var: glltere bu meseleyi hallederken da - bot bir emek oldu.la 7• 
lf :~'•,_nıı~ı"~etının ha- rrna göre göstermekte olan bu niye camii içindeki medrese uy- Blr!ı, iti cayet aceledir ve Hlndlıtandakl 80 milyon MUıIU- maıı bir gerçektir. 

~ •cı •ıı lıtıtn e ' kenldl cevap uzun blrcok hesaplardan gun görUlmUe ve bunlarda icap aı.ııkta ıt:srleniror: Araplarla Ya manı da hesaba katması l&zım· Hakkı Silha GEZGİN 
lıl11'r Clbt d illetle lde- ve malGmatlardan ibarettir. Mu· eden tadmere başlanmıştır. Dl- hudllerln kabul edecekleri bir dır 01~ llt h•reıı: lkkat etnılş- haraza bafmUdUrU H"•an Koper ğer kııa•;lar için belediye ile te- ;mıtın meselesinin alaca.ıc.ı ~ ~ btı etınıızın ka ..... anlatma ne FIUıtlnde sulhu te- • G ı f k • • ~ll~>ll,.. 1tı][ tefi '!- bizzat ceva;> evrakını tetkike ıuas ederek mevcut medreseler ılı etmek. tekil şimdiden anlaeılıyor. ŞUp- a a a omıserı 

«;rıııı."': •tı1nı1, 01:!e:;~- b&flamıetır. Fakat dun bu ıe bi· istenecektir. Dlferl, heııuı &"izli tututmat- heılz, Suriyenin bae roltı oyna- ı·ıe dO .. rf 
~- ltı1111 .. 1l iddıa-ı - tlrllemedll'lnden cevabın met· KUttıphaneler 23 nisana ka- tadır ve daha uzak bir fıtlkball yacafı blr Arap federasyonu memur 
~ •• b - zın en ktl 't "llt b aucun k ninl anlamak kabil olamamış- dar faalfyote ceçece r. &özetmektedlr: Arap blrllfl flk- kurulacak. Fakat bunun Şimali ikinci 

.._~tlıııtıl~/~ldönQ:=:.~ tır. A!rlkada doturacatı lhtllAOar Ceza mahkeme• 

.~ .... Q >'et»e- Urunı, tek Tetkikler bugUD bltlrllecek Günlerin pe-~in Jen .·.... bUB7Uuknuonlaaı:ıknt,ırb.UyUk bir ihti- since serbest bırakıldılar 
lı-.~ .. ,t, • YerUktetı K ve cevapta bildirilen ıetıe rıö- __, r U~ ,, 

117"- ..... il •e" .. I e- re tahkikat vapılacaktır. yatla hareket etmek llzımgel- Galatadakl esnafları aidata 
"'l'. "<l,.daf .. as0 Shı.de ve " baf 1 k 

h bı.,~t cı, .. :c ıııda uJautı- B 1 t 1 ki k mektedlr. İngilizler bunu anla- ıyara rüşvet almaktan ....... _ y.. . ... esı y M•ff" toprakların r aş, u ş mıfgörUnUyorlar ve Türkiye- suçlu olarak yakalanan Galata 
1, "&Qıa&...1kaa, ııın eeret 1 1 nfn fUphelerlnl de uyandırmak merkezi komiser muavini TalAt 
~.A1 "'il ~ .... •a:rııablJlr. K ' ' lıtı_; .... denberı f f k Etrilak tir.erinde yapılan aon tetkikler fUDU pterdi ki bu t"hlikeslnl du,unuyorlar. ır, muavin Niyazı Tarcan, po-

hr 1ıt e 'nıu•- Sa 1 maSI yasa 1 vapurun siparifinde bilerek, yahut bilmiyeek bir taJam hatalar Totaliter devletler bn şüphe- Ilı KA.mII İçöz, Kahraman Top-
lıı de 11 in anla- .., çu HU ı s b

11 
\h••ttııı tı l'anı1r dikkat Ankara, 15 (Huıuıi) - Mali- olmuı. Bu hatalarm meaulleri olup olmacbfmı aramak bir me- I Jerden istifade etmekte ve Tu- • sey n elaz dUn adliyeye 
"l'tı Zerııı. ye Vekileti ıehlr ve kaubalann 

1 
lele. Fakat bundan daha mühim olan mesele yeni yapılacak VL , ran birllfl fikrini Arap blrllfl tesllm edilerek ikinci sulh ceza 

-. ili Ilı bugu e çeknılş belediye hudutlan içindeki analar pur •ipa.rilJerinde buna beuer hatalara dilflllemefi temin et.. aleyhine kullanmakta geclkml· mahkemesinde sorguya çekll-

'ılıı~lel,:~:~tıtu111~1 11:u:: daıı maada milıt topraklarm milzaı mektir. yeceklerdJr. Esasen bu Arap ı:ılşlerdlr • 
.... ~, 'l. •da b yedeye 'konul•rak utılma11nı ya- Acaba kıymetleri yeldUJ.u on iki milyon TUrk lirumı bu. birliği fikrini Yahudi aleyhtarı Suçlu ı>ollsler, istinat edilen 

l &111.llJı tı ıraknıı,. sak suç itti "t, .. ııo,11 ~etınıızın adı- etmiıtir. lan yeni vapurları ıu veya bu memleketin infaat firtnalarma siyasetin yaptıfı bedava propa- uı:ı radan ibaret oldufunu 
;0tlıtt b.:•ınp1 ile lllU- tıkan mıntaka11 olarak tefrik c- ıipariı edecek yerde Karabllk demir ve çelik fabrikumda olduğu ıa~da sayesinde kendi lehleri- söylemişler, hAkim Sallhattln 

bt ı11 Yllfa lunan vilayetlerdeki bu topraklar gibi İngiliz kredisinden ve tekniğinden istifade ederek memle- 1 ne kullanmaya çalışıyorlar. Demlrelll de kendllerlnl serbest 
t t" lld• •Jt- ısındırıp iıkln dairelenn· ce muhacı"rlere ve uı bırak k k dd , ~rı11 ı:""terdtfi fa- ketim.iz.de uuyflk bir vapur iııp.at teqlhı kuramu mıyu? ı ara evra ını mu elu-

\ 
11
, 'tdırıerlnıfze yerli çiftçilere bundan 1Gnra mu- Muhtaç olduğumuz vapurları burada kendimiz yapamaz (• ) Tfirkfrenfa Fillıtln metMJ. mum iliğe teslim etmiştir. 
llt hacir iıkin edllmiyecefi ciıetle """"'il!? Daha d~ .... bir •··1• Ud ır. •• ----·- """""· lealnde l..ah ... '-tal l'1 d -,,- "5& --~ ....- .. .., y '"~ -,,- uua Do-. nazarnı.ı FiUstlıı meselesi hakkında hl"" ' 

e hatırınıa gel- maliye emrine bırakılan viltyetler tasvip ettllfne dair olan bu Jta-ıhr 1erde Te hl,. bir -Jdt .. e LI~ 
~:ed~:._~~!~~.r muhtaç çiftçi- ffuan Kumçayı de şahsi bir iddiadan ibarettir. fikir ileri sürm~ deft~dlru u"' 

6·u.aa~m Bldm blldllfmt11e aön 'l'Urklre ş • ... lV~), 
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- Demek ,zorbalık yapıyorsua( 
- Kann doyurma1c için iı gor. 

mek lazım .. 
- Bir ıiı bulamadın mı?. Ek.ı.· 

.din yok ma ? •• 
- Kendime kendim efendilik 

yaparım Sultanım? .• 
.Raziye Kalf,. Dayıya dalla çok 

sokulmuıtu. 

- Ama bu sefer ne efendilik. 
ne de %Orbalık yapabildin •• 

1 
-24-

- Nerede Sultanım?.. n·· b' l dir - unya öy e •. dive aöy- ~-.....-.a- de ı.. 
- Baksana, kendini yakalat· ' - .,_.__ ~- lttt t'f'de: 

lendi. 'LY--

tın .• Eğer Allah seni benimle kar-- - ~ t.uala ci.Wim.. - Erkek "ar mır .. aı,ye •onı· 
yorau. l tı d d ktan 

,_ ik Dayı nereye gideceğini bilmi· Yeaitreri wnca td 3 it: 
11 aş rmaıay ı aya .&om - yord y d-1.: · --=• ~ -.. 

. . u. anın &Alo 7en&çısu&er ua· - Y .._ o.km -· ---~ Tabii ev sahibi oluak bir erkek 
~ çikıyord11. Belki yirmi 
"dollrtmı!t.r:aı. Diko hiç birinde 
yoktu. Yeniçeri, Dayının ne yap
mak istedifini anlanwmıtı : 

lerını kırarlardı. lika d" t "taa _ı_, al - •· -~z. 
Allah 

.. il .. Y utar ı t em~uu ım•,•r· _ "-ı.. L_,___ 'W'..J..ıı.ıL.. ~ 
- omr nu artır5ın Sul- .:ı D 11- ·•-, .,_..._ •• •- ,_. 

uL ayı: tw. 
U!lmı.. Ş d ı.,.,.ll . • - u a amı """'aılayın, dcae Korkmak u~J H · 

- Sen hoıuma gıttin Dayı, ya- yapacakl dı bi~ . • J.oı. mı. . .....,... eıııa 
nımda bulunmak ister miııin.. S lt -·~r · t .a .. _ _,diı.. &ijlll • 

u anııame meyUtmına ı~ """ - öyle ise yürüyelim.. - Yoldaf, dedi, ne .ararıe? •. 
Dayı, yoruımu,. üdintüden bu. 

aalaaftı. Andıklannı anlattı. lli· 
'ko ile ihtiyar kadmın muhavtre· 
Jerlni nakletti : 

- • • • leri vakit durakladı: llelTcr Yeni,,_,; M....U.m ı....~ 
- Ni5in «:evap vermiyorsun, • .-- -· 
1c 

• • - Yoldaılar, dedi, Fatihe doğ- du imi•. Bu evletc ua,_ı"k.L..1-n 
yo sa ıstcmıyor musun?.. ::ı ,_.._..,_ 

ru gideceğiz.. vakit .Davıya: 
- istemez olur muyum aıııa.. ~ 
- Aması ne?.. Yeniçeriler bu 9C;zden yadtrfar - Hep birdeıa airenek Jrıotbr, 

B 
. "b" b' giıbi oldular. Çünkü onlar 'ftnaı - •• ı.. •• enu~ae..;;- .iL!-;:... _, 

- cnım gı ı ır adamın.. ~- -- - ~·- T-
- Yok, yok .. Sen bana lazım- ne denıe yapacaklardı. Yalnız Da· az eirelim .• Yel&atJ&r Wd bek· 

- Şimdi anladın mı aradıiımı, 
Wi.. Bu arlcadap aramn ... Bu· 
giin bulmak ~. ıııın .• 

yırun tereadüdünU anlıymny~- leder .• 

- Yalnız Sultanım, ben ser· 
best yaşamaya alııımş bir insa
nım. 'Böyle sarayda kapanmak be
nim i~in ölümdür. Hem bir de ar. 
kadaşım var. Onu dün .kaybettim. 

~dı. Ne. ~paca~larmı, o~e -6rle ıollu.. 
gideceklerınt de bilnaeclAderi içm Bitsok ~·1~ ujradıla Da 

Yeniçeri bir müddet dU§ündUk
ten sonra: 

merak içinde idifor . r. "' ----·---
l>Qı, içlerinden birini ıçapdı r-------~---------;;;;;;;;;;;.. 

- O da senin gibi cesur, ıüçlü 
kuvvetli mi? .. 

ve: '\ 
- Y oklq. dedi. Sen İ•tanbulu 

iyi bilir misin •• 
- Bilirim bdi ... 

- Aman Sultanım, onun adı 
;. - Satılık kadmlann bulundup 
Daf Adam,, bir yumrukta beş nterl de bilir ımiain?_ 

insan devirir. Yenipi 'bu hiç :ummadıp sual 
- Onu da bulup yanına at.. Si· kartwnda afalladı. Duyduklarma 

ze her vakit izin vereceğim. ts- adeta inammyor cibi idi: 
tcdiğiniz vakit dola§ırsınız. Aına 
ben de istediğim vakit işlerimi - Satılık kaı!ın mı buyurdu· 

nuz? .• 
yaparsınız.. Bu gece benim misa- _ Evet. satılık kadın .• 
firim olacaksın .. Yann arkadapnı 
da bulunun.. Yeniçeri Dayının ayak uçlarına 

bakarak konuıuyordu: 
Dayınm kalbi heyecanla çarp:· - Onlar şevketHi padişabunı. 

ycrda. Ruyasmda göremi~ceği · 
b

. f i . 
1
. S zın emri terilleri ile .menedildi .. 

ır ırsat ~m Jti e ıne.. aray . : 
d 1 rd ı . d" • d" - Ama gene vır ... Cı.dı evler 

a amı o uyo u. Jte ıım ı ııte ı-
w • • b lki 

1 
d" var .. Oralarını soruyorum ... 

gını yapar, c aene er ır ara- y . . . 
d 

L., El" . ..1 'L.~1 kl Ka enı~rı bıraz daha cesaret ibu· 
uuırt ıaoyu ua uu aca ar, - 1 

H 1
.
1
• • ·;,: • d ö- arak başını kaldırarak Dayının 

ra a ı ın m:reye gıttı6.nı e g- .. . 
'kı .1· F k • di . n· .gozlerıne baktı. Zavallı Dayı, ala-

renece er.uı. a at ıım 11 ı· .:... .... ı.. a.r:.n;'lr s.;.. 

k bul k "eli. ca'"" H.1~· ti'fN"f't ıt"t he~a oyu ma ta ı , . ?' • =c • •• _ 

.Raziye Kalfa: yapa;.paı ıdilfUnüy.Ou. ıtltiror-
- Arkadaşını yarın muhakkak du ın Razıye Kalfanın emirlerini 

buraya getir olmaz mı Dayı .. ilci- · ' et" ,_ ·ı · Bu sa -ıı sa . • yennc g ırcuı ım. yocıue • 
nu: de lanmsırur. · "f d k b" k ·.1 raya nu uz e ece , ırço ıs-er 

- Sultamm, onu nereae bula· baprabilecekTer<li. Kalfanm arka. 
cağımı bilmiyorum.. daJllll getirmeai için nrar e4ir.11· 

- Kayıp mı oldu?.. de elbette bir sebep vardı. Oa\Ul 
- Bir eve gitmiJ, ama hangi arrusunu yerine getinne&se hem 

eve gittiğini 'bilmiyorum.. mahcup olacak, belki de ifler bo-
- Yarın saraydan senin emri- zulacaktı. 

ne birkaç yeniçeri veririm. Onlar- Yeni~cr.i bir müddet yutkunduk 
la beraber dotaıırsın. Bulmaya ça· tan sonra: 
lıf.. - Eğlenecek miıiniz? •• 

- Başüstüne Sultanım.. Diye ı-:rdu. 

Padişah Eğleniyor 

ikinci ~ünü Dayı, yanında ye
ııiçerilerle Babıhümayundan çıkar 
ken bir &ece evvelki halini düıün-
dü: 

Dayı, a.z kalsan kahbhayı ba
aacaktı. Dudaklanru ısırdı : 

- öyle bir ıey .. 
Dedi. 
- Fatih taraflarında var .• 
-Baş"ka .. 

.. Tarihten bir, yaprak: .._.. ................................................... ... 

Harp ve Mabut Kiva 
ltab:a.nm aon aylarda a14Jfı va&iyet bütün dillıyayı endi. 

~ye d\lttirdl1. Jtalya - Fransa a.r ... cklti aerginlik yeıai bir 
dünya harbi do,fUZ'abilir diyenler var. 

Efıaneyl hatırladmı: 

~ Yerle &ök blribirlerille 4Uuman olmu,lardır. ÇUııktı g8k ao
gan çocuktan bir~ kendiajp i hal' ederler diye dlpai.z bir u· 
~a atardı. Kocasmın bu ga.adarlwızıdan son derece mütc. 
essır otan yer, madenden gezıiş bir tırpan yaparak bunu en kü.. 
çUk oğlu Kivan'a babasını öldlrmet ümere veı-.:li. 

Kivaıı bu \'aiifeyi bl1Yük 'Dir elattyetle )'W.ptı. Btr tl!'p&n L 

tarak babasm.m ayaklarını biçti. 
Kinn. babaama t&JU> geldUtten sonn. h\ikUmdar oldu. Fa

kat bir çok maceraları mnteakip te aemaaan tarded.ild'i. 
Matrut 'Kivan fökten ~re ,inince. keııdini lta.lyada la. 

nus'un hükümdarlık yaptığı mmtakada buldu. Gi&li manası. 
.~ ~~~ .. rleıı Latıuni'da bir h~~ obn&k Uzere. lMıraya ad olarak 

Kral Y:anos, mülteci mibudu btiyük bir nezakette karşı. 
Iadı. Ona hUkümetinde vazifeler verdi ve Kiva.n da insanlığın 
:mcdenileşmeeine -yardrm etti. Zirai usuller vu.etti. Bu yülden 
insanltfm bu mabut devrine altm. devir L'age d'Or adı \-erildi. 

Kral, mabut uyesinae 'IOnsu.z ıaferiet' elde etmifti. öl40. 
ğii vakit ona muazzam bir ınabct yaptırdılar. Mabedin kapı
lan, yalnız mu'llarebe ıamanlannda açık bulunacaktı. Kurulu. 
şundan miladı taya kadar-geçen yedi yilz sene ıarfmda buma. 
bedin kap1111 Uç defa .b.petılmıt. Biri Numa zamanmda, ikin. 
ciai P&ı muharebe.releıiniıa ikinci devri hitam buld\ıfu vakit. 
\i.çilDc6ail de Aktium harbinden ilOftl'a .. Demek Roma yedi yi\ı 

, 1ene mlitmıactiten h&riaetınif.. 
lhti.1v kıyafeW Kivaıım daima .bir tırpan taoırnuı aarnaw 

, nın her fe)'ini biçlp bitinn•inden kinaye imie. 
Bir l'ranaıs tairi Klvaaı anlatırken şöyle eler: 
lstikbalı ait vukuatı durmadan icat ve ihdas eder, ihdas 

ctüklcriai de akaömda mahv ve berbat eder .. ,. 
Ki"' ba.Ounaın ayaklarını keatifi vakit akan kanlardan 

Furlell dezıiJM ifritler hasıl olmut. 
Kivaıım hikiyeei yoktur. /\'. A. 

... - - Bu &.4.:a, bUim Hiftlib :.b:J 
la olacak .• Bir de ~n: gi~ellm., 

- Aman kardeı gıd"' .• :u .. Uzak 
mı, ııtrctlP .. 

- Yok, langa .. 
Hep birden Laqaya yürüdüler 

Büyük i>ir koaağm .... .sır Pla· 
rak içeri daldt'ltt . 

Yeni~eri, merdivenleri tırma. 
nırken: 

-Hürm<isabla.. 
Diye balırıyorda. 
Yı&kardan bir set u.ap \'tn!i : 
- Ne "Oldun •n çql&k.. Ne 

ftr? .. 
Dayı, hniqu,... ~ 

gibi iclf. Çünkü u..a teni tanır 
gaı.i olm\lfN. 

X'adllı .. ytefti,......, 
- SU llııualua ela -tt"at nusı· 

nurP •• 
- Utra.u olur -)'UIP •• 
- He 'ftr ne yolt,. ...... et 

ı.aer .. 
- Setafla INıfm• De ce1ir .HCir• 

müa, itini bilinin.. 

- Bu it benim icta çok '" ol
du. Mert, levent bit aı&m bul-
dum .. 

Dayı, di§leriai ctcrr.clıbyor: 
- Sca gödinUn~ cadı Van .. di· 

yotd11. 
- Çok iyi.. l>emtll rahae.rn 

tün4i .. 
-- (:ok rahn .. 
Merdivenleri çıktd&r. 80,.Ô, 

halılarla döJefi bir aaloM girdi
ler. Yafl çıplak 1tı&lar koıuıuro~ 
tank Xifede, bUyük bir .ciranın 
ba;mda bir adam oturuyordu. Dic. 
!erinin ÜslÜM de bir cen; m ser 
mitti. K.ap1dan gitcnlıere babıadl 
bile .. Şarap map-a...._. Uldn· 
m-,. içiyorda. 

Darı. deli ıi.bi üttriae ftt\adı: 
- tıiko.. Diye bqlrdı. 
Evet, bu adam ıuı:o idi. 'Gilrcit 

tanm "Daği.ana Kralı''. latanbu· 

-- Ama .. 
- Sus .• 
-Dayı .. 
Dayı yanındaki Yeniçeri~ dtm 

dU: 
- Tir yoldaşlar buraya gellin-

ler .. 
Emrini verdi. 

Y entçe'l'i d1tarı ~ılnftı)'a lU· 
zum ıöcmeden penceı-eyi açtı vt 
seslendi: 

- Yolda§lar, tiı buraya .. 
Diye bagırd1. 
Hürmüz abla da §a•ırmtştı. 
-.. Sarı .. Sarı .. Ne iJ edersin bı· 

na .. 
Dişltrini gtcırdattyor, bir taraf• 

diıeleri daha aıılatmaldrfım liıımıele
cek. 

1çim titriycrck kendi kendlmc: 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

' 
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- Sizi, ıünlerdenbcri merakla din. 
liyordum. Aramızda daha hususi bir 
konu§maya yol açmak için nihayet kal 
kıp geldim. LCıtfen kabul eder misiniz 
efendim? 

Diye sordu. 
- Seve seve dedim, hem bunu bü· 

yük bir iltifat telakki ederek. 
Do~ruıu §U ki, bu sokuluş beni Ut 

kütmüştU. Çünkü herkes sözlerimi din 
}emekle beraber, hiç kimse, bana bu a
dam kadar ciddi ve gerçek bir alaka ile 
yaklaşmamıştr. 

Misafir, oturdu ve: 

zınnettiğinirden de ıUç bir ıeyclir. Ba
na alımlı ı~rünen " beni sizin .ayalı· 
ruza kadar getiren kunet de Şte bu· 
dur. Şimdi bana mümkün olduğu ka,
dır hiıleriu aadık kalarak fU noktayı 
iıah lntfunda bulununuıı:: Düello mey
dınmda haımınızcSan af cWemek kıra. 
nnı verir'ken, neltt 4ilfUnmilştünüa'P 

Hangi muhakemelerle bıı ıacticeye var
mrıtınız? ... Sakm soruıumu 'bir merak 
münaaebctıiıtiğine falan vermeyiniz. 
Size bunu gidi bir maksatla soruyo
rum. Eğer Allah birbirimize yaklatma 
mızı murat buyurmutp, bu mık.adı 
dı siıe anlatının. 

Dedim ve Anaıtasla aramızda ıcçcn 
dhntleri, tmirberimin ayıklınna na
srl lcapandıiıMa 'farıt\cayı kadar hep. 
ıini Wr, blt a«Syledinı ve nihayet: 

- Çarpıtma tısnısındaki nqeli ha· 
Hın, ruhumda batlayan bu inkılabın 
eseri idi. Art k af dilerken. eza duy
ıuk t&yle dursttn, ktyifleniyor, ruha
ni bit ae•k ile yuğunılutordum. 

8eni, h~ınatak ve dikkatle dinli
yordu. 

- Bu. ılbcl bir teıJangı9 uldaı, 
de:li. Sizi tekrar cellp görc~eğim. 

- Cialiba, nihayet o da bana aırlan
nı a:ıyor! 

Demiıtim. 

- Cennet. diye devam ttti, her biri· 
m:zin i:;lndedir. Bugün bunu kuvvctld 
hissediyorum. Yarın, belki de biltün 
ö:nrü kaplayan bir hakikat olacak. 

Yüzüme esrarlı gözlerle ba1tarak, _ 
hen1di bir ıesJt söylüyordu. Sonra. yi
n~ es!ti mevzuu dönerek: 

- Birimiz:in her'!..:esin su;undan me
sul olusumuz hakktn.daki fikrini~ çok 
d~ğrudur, de;li. Yaln·z bu kadar derin 
ve mühim bir diişünce} i bütiın ıeni~H
ğiyle b:ı yasti kavrayıım·za pııyoruın. 
insanlar bunu sizin til)i anladıkları 
&ütı, c!ünya cennet olaQk, 

- Ken liml tutamıyarak, can acıaiy
lcı har kırdım ı 

- Ne nklt olacak bu gilıtl haki
kat?... Ne vekit yakııı bit ruya blmalı:• 
tı~ çıucak ~ 

VAKl1 

- Sizde, başkalarına nasip olmıyan 
bir seciye kuvveti görUyorum. Halll:ın 
umumi nefretinden k crkmayarak hak 
bellediğiniz bir davaya te'k başınıza a-

O, söylerken bütün dikkat keellr.ıit· 
tim. Ruhumda ansızın uyanan bir iti· 
matla bu adama baitındığnna hiıstdl ... 
yordum. 

Bu ilk görüımeden sonra hemen her 
ıec= pldi. Çok ceçmeclen canclğ;t ol
duk. Ama, hiç kendisinden bah!letmi
yor, boyuna btnl, benim duyplınmı 
ıniinakaıa mtTıuu yapıyordu. Valnaa 
fU var, kt ben. onun dl 11rlannı bana 
emanet etme.ini iıtemtk liuumunu 
duymıyor.:tum. Onun yiikM:C bir htkim 
olduğunu a:ılamakta g:çikmerni;:tim. 
Kondiünden çoll i~tifade ettim. Epey 
f17dalı ıeyler öircndim. BU:·~k çaph 
bir .seksı vardı. 

- Nt? .. Ne?., Siz 'kendi ktndiniıe 
de mi inanmıy-::nıuı\Uıı ... Ş\lhu b:llniı, 
lıi her fCYı eıeli biraknurıa uymuştur. 
Srraaı, vakti geltrıed~n doğmaı. Bu, na• 
hi ve ahlaki bir Mdittdlr. Hayat n ı\t· 
ği'fmeti için &net lftanlırın yollırtnı 

d•il1t'rmel: ri liııırı gelir. Herkff kar· 
f151ft lakini cer~kt'1t kardet billhe4ik .. 
Ç:!, yer ~üzünde lcat~~lifin .ar ~lıM· 
sın1 im':a'l kalr"•· Bunun hasıl olmaeı 
lçtn fnunlır arasındaki aynlığsn bitine 

ri kurtaracaktır. 
11 

Bu ıarsıcı Tt la•Y''aıı 
tıldınız. Bu az Jey değildir. 

Dedi. 
- ıttifattnıza pek layık değilim ga

liba.. 
Diyecek oldum: 
- Hayır. hayır, aiye atıldı... Şunu 

biliniz 1d, b8y1e bir i§i 'ba§armak, sizin 

- Ne ılbi dutıulara, hanıi vicdan 
konupMterma uyarak ha1a11mdan af 
dilecliiimi ~irenmek iSuJW111nuz de· 
iil mi? .. Bu neticeye wrmak için ıizt, 
batkalannın bllmtclikleri blrWam M· 

Bana ıülümaiyertk balrtıjı bir ıüıı: 
- Ben ae ço'ktaııberi bayatın bir 

cennetten batka bir 1•1 olmadıiını dil· 
tünilyorum. Hatta buhuıuata licden c'!e 
ilerde olduiumu ıanryorum. Scn:-~ları 

lManu belki til de görüp anlayacskıı

mı. 

bUtUn ıecelerimili do 

lı:adar bu ite kendimi ;_.s 
lonlara ;itmiyor, ha~ rd,,-. ~ 
lerimdth bile vazgeÇ1~ r 
11lonlat, muaıeret kal ,, 

(~ 
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Abdülmecit devrinde 

Saray e~ıtrikaiarı 
Yazan : 

Poııste 

Bir Sandal Devrileli 

Ynrt çoeaJdan baldundakl )'llk
sek ve asilAne dOıOncelerlnlz, ('O

cuk esirgeme kurumuna vereeell
n lıı: bir lira ile tahakkuk edebilir. 
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Bir Sivri Akıllının Maceralan t 

TURAN TiYATROSU 

,, 

(Ba oklfllll) 
Ertuırul Sadi Tek •• 

arkadıılan 
DONANMA GECESi (Vedvll .S PJ. 

DANS,SOLQ,DtlET 

YlJKARIDAN ASAGI: 

7 - Sadetlııı Kaynak - Muhayyer Ulr 
kQ (işte seni seven) 8 -Tanburl C.. 
mil - !ılubayyt'r saz semaisi. t - Se
llhattin Pınar - NihHent prkı (ffl
IJ yafıyor). 10 - Udi Hasan - Nlha. 
,·eat tarkı (Hatınmdan hiç çıkmı.). 
11 - Sadettin Kaynak - Mubaner 
(ISalruna taş bauyım). 21 Memleket 
saat ayan. 21 Konutma. 21.16 Es
ham, tahvllAt, kambiyo - nııkut bor. 
sası (fiyat). '21.30 MOıı:lk (Radyo or
kestrası - Şef: H. Ferit Alnar). 1 -
W, A. Moıı:art - Senfoni mi bemol ma. 
J6r. Adagio - Alleıro. Andante con 
mote. Mlnuetto t Trio. Final, All81J'O. 
2 - FR. Schubert - ~unde" 
Perde araıı mllıı:itl. N. J •e a. S -
E. Grieı J inci Per Gllnt aOltL llor-
11tnstimmung (Sabah) • .\as tod (0. 
zenin 6Ulmll). Anltranı Tau (Anlt• 
ranm da1111). in der Halle dn Bert· 
Unlp (Dal kralının ininde). n.ao 
Mllzik (hafit mlldkler, operetler •e 
saire •pi). 22.f5 Mllsik (Cazbud .. 
Çipn) Lantot orkeatruı. 23.U • H 
Son ajana haberleri •• )'annkf Pl'Ol
ram. 

Yahancı Radyolardan 
Seçi1mif Parçalar 

Proıramtlald Nltlller 'l'llrltlıe ,._ 
ll tııerlne .,. ~eduı ıonralti ..ı 
olaralt 11erllml1Ur: 

t.15 

'·'° 10. 

OPERALAR VB SENFONi 
K.ONSERLBlll 

Bllkref: Fllhannonlk orbatra. 
Berlill (llZWI d.): Şamana. 
Jloma ,...: .. Françeab da 
Rlmlal" (Zaadonal). 

11. Turino ır.: Litvan7a masW· 
ıi (Kaunas'tan). 

12.11 Vart0n: Leh muaiklsl. 
ODA..,_tlf VB KONSBllLllR 

l.ll a.dlo Puta: BIU m...W. 
7.20 Jlblla: Buılnktl mualld. 
7.SI Kolonfa: •ıcaraual" ŞlllQlla. 
t.10 Bresin: Piyanoda Beethona-

den parçalar. 
t.SO Bndapeşte: Vnl•enlte koro& 

11.15 Londra (N.): PIJdO. .ı,... 
loncello. . 

1UI Sarubarı: Kuintet. 

BAFIP MUSiKi VE OPERBTLBR 
2.&0 Radlo Patis; 1 VaJ'fOft; 1.11 

Bllkret; ı.u Pnl 1; 1.10 Ka1oa7lıı 
K6nlpberı; 1.11 FtJD.klurt (opRa 
parçalan): 10.& BudQefte; ıı nırt. 
no ır. (o,....t parçalan). 

DANS WSIKlsl 

Kualay Konareai 
Kuıla11 Beıollll Koıa. Subellıul•n: 
Kaza fubemiıni ltsl Jı1ı koqreal 

11-3-1131 cumartesi lil•Q aut H de 
Tabim Parmallipıda ktikW cadde
al 15 numaralı dairedeki bu merke
zinde toplanacalından ka711Jı Azaam 
ıelmelerl rica olunur. 

lıltuıbul Alllı• Altıncı Hukuk 11.ıı. 
ltane•lndea: 
13111872 

1 - Asuman· ay. 2 - Yaka - aa• lbaan ileri •ekill aTUkat Ztraelt• 
nal. S - Nadim • Re. 4 - Adellt - bldln tarafından mDekklleaiala Mee
tık. 5 - Saten. 1 - At .. nanıu. 7 - 11 olup mukaddema latanbal Patila Ja
Bal • ha. 1 - Kan • Anka. t - Ah • kenderpafa maballul Karakada -. 
ala. 10 - Keser- nan. kalıt 17 No. h hanede lkamet etmüte 

Dünkü Bilmecemiziıı iken balen lkametd)u meçhul Cemal 

Halledilmif Şekli Dalar aleyhine aplu bofUIU dl-
SOLDAN SAGA: Yası talık1katuua 7-3-131 aa1ı .... 

1 - Kenan - ılın. 2 - Aaa • nane. aaat 14 e konmuıaa Ye Jmll bbM-
3 - Rut • elem. 4 - Arpacı - Ama. cak dueUyenJn mahkeme dlftDJae. 
5 - Teafiln - mir. 1 - At - Trak. nesine asılarak ke1'11etha mldde!t-
7 - iane - ek. 1 - Hin. t - Aa - ltyh hakkında oa bet p mlddetıe 

SOLDAN SAGA": Kral Lir. 10- Lal - ıta. ıuete ile Ulaına karar 'flrlldlllndtlı 
1 -Ayna• at - ak 2 - Saadet. 1- YUXARIDAN AŞAGI: mwnalle7Jı Ceıul Pala7ıD 7nml -

Ukde • balL ' - ııaiı • Nan. 6 _ Ma- .: - Karata • bal 2 - &ant - laa. t6rda ıHbkememll •ıhklkal Mltlm
aal - an. 8 -Tam _ ah. 7 -Af_ Taua 3 Jlaapa • in. 4 - Tatta. 6 - On • Ulinde buır blllwımuı ..,. baa-
8 _ 4lı ta L-- cura - re. 1 - Na - fnanmL 7 - Ne • Dl bir •ekil pdermeal llbama teb-

• • ..._ t - Yann - bala. ite. 1 - SelAm • all. t - Emire - lL UI )'trlae -et ilen Ula -'---. 10-Tet-uan. ıo ... , ___ u- -- __. 
- ..aw • AU&o 091111 
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19Şubatta 367 Halk Sağlık bilgileri: .............................. _ 

açılacak 
• 

evımız 
• 

Halkevlerinin verimi günden 
güne artıyor 

Ankara, 15 (Hususi) -1nkıl8.. 
bımızı prensiplerimizi ve yeni • 
liklcrimizi halkın ruhuna sindir. 
mck ihmalci veya hain saltanat 
yıllarının yüz üstü bıraktığı yurt 
ve ulus değerlerini işlemek için 
halk içinde halkla beraber çalı. 
şan müesseselere ihtiyacımız ol
duğunu anhyan Cumhuriyet Halk 
Partisi, halkcvlerini 1932 de aç. 
maya başladı. 

19 şubat 1932 de memleketin 
ancak 14 köşesi halkevi açmaya 
hazır ve elverişli görülmüştü. 

14 yerde bina para ve eleman ol 
duğu görülerek harekete geçildi. 
Oralardaki evlerde hem esasla.. 
rının güzelliği, doğruluğu ve yer. 
liliği hem de oradaki münevver
lerin heves azami vatanperverlL 
ği ve inkılapçılığı sayesinde az 
zamanda öyle muvaffakıyetler 
elde edildi ki Ebedi Şef Atatür. 
kün dedi~ gibi Cumhuriyet Halk 
Partisinin halkevlerile bütün 
yurttaşlara kucağını açmaya baş 
laması vatanda sosyal ve kültü. 
rel bir devrim yapmak yoluna 
girdi. Her açılış yıldönUmü bir 
kuruluş yıldönümü de olmakta 
biribirinden geri kalmadı. Ve haL 
kevlerinin sayısı geçen sene i -
çin.de 209 u buldu. Bu yıl bütün 
Türk azim ve enerjisinin yeni baş 
tan bir kat daha şuw'lu ve zinde 
milli Şef İsmet lnönünün etrafın. 
da hep o ebedi izde kenetlenmesi 
ve kalkınması seri -0larak 158 hal 
kevine birden kawşmak hamle -
11ini gösterdik. Bugünlerde hal -
kevlerinmizin sayısı 367 yi bulu. 
yor. 

Milli Şef 5 - 7 • 1934 de ''Hal -
kevlerinin garezsiz ve menfaat -
siz bir irf a.n ve uıedenllJ.filt. "'11'4 
olarak ifa ettiği hayırlı hizmet -
ler, milletten umumi bir tcvec. 
cüh ile teşvik edilmekte ve mü • 
kifatlandırılmaktdaır. 

Milletin.arzusu hatta bitaraf ve 
yabancı mUtehassıslarm tetkiki, 
halkcvi faaliyetinin genişletilme
sini istemektedir .. diyordu. 

lşte bu isabetli görüşün yeni 
ve mükemmel bir tecellisi daha .. 
158 halkevine da.ha ka\·uşuyo -
ruz. 

Halkevlerinin yararlığı ve veri. 
mi gün gf'~tikçe artıyor. Bunu 
her yıl hazırlanan istatistiklere 
bakarak rakamların belağati sa. 
yesinde kolayca anlayabiliriz: 

1933 de 3-!.858 halkevi mensu -
bu vardı. Bugün 136.535. 

1933 de halkevlerine gelenlerin 

sayısı 1,226,406 idi. 1938 de 
7,942,160. 

1933 de Halkevlerinin kütüp -
hanelerine 428.274 okuyucu de _ 
vam etmiştir. 1938 de okuyucu _ 
ları 1,909,910 dur. 

1933 de ancak 915 balkevi kon 
fcransı verilebilmişti. 1938 yılı L 
çinde halkevlerimizde 2727 kon. 
ferans verilmiştir. Dinleyicilerin 
yekunu 800 binden fazladır. Kon
ferans başına 340 kişi düşüyor 
ki artan bir rağbetin en parlak 
delili sayılabilir. 

Temsil köylere kadar teşmil e. 
dilmektedir, kır sahnelerinde a. 
çık hava temsilleri veren halkev. 
!eri gittikçe artıyor. Köylerde o. 
kuma odaları açılmaya köyler L 
çin seyyar kütüphaneler temin 
edilmeğe başlanmıştır. 

Sosyal yardım şubeleri, hem 
muhitin içtimai yardım terbiye 
ve adetini tesis ve inkişaf etti • 
riyorlar hem de en muhtaclara 
tez elden yardım etmesini, köy _ 
lere şifa götürmesini biliyorlar. 

209 halkemizin hepsinin de ça. 
lışkan ve verimli olduğunu kim. 
se iddia edemez. Şu kadar var 
ki, durgun görünen halkevi bile 
muhitinde bir hareket uyandır. 
mıştır. 

Ilerdeki hamlelere önayak ol • 
muş, hiç olmazsa halkevi diye 
halk için halkla beraber ve halk 
içinde çalışmak için kurulmuş bir 
müessese olduğunu anlatmış bu • 
lunmaktadır. 

Halkevlerimizin şimdiye ka _ 
dar 300 ciltten fazla eserle mu • 
bitlerini tanıtmaya ve aydınlat -
maya çalıştığını, bir yıl içinde 
~11aw
·difiiille3~~~~~~~ oltuyu. 
cuyu kitapsaray1armoa topladr . 
ğı şöylece hatırlamak bile onla • 
rm verimlerini ve yararlıklarmı 
gururla anmaya kafi gelir sa -
nırız. 

Mahalli idareler elinden gelen 
maddi yardımı yapmakta gecik -
miyecektir, parti teşkilatı halkev. 
!erini .muvaffak ctbeği vazifele. 
rinin en esaslılarından saymakta 
devam ve ısrar edecektir. 

Halkevlerine muvaffak olmak 
mukadedrdir. 

Milli Şef "Bütün milletin, her 
seviyedeki halkın yükselmesine 
çalışan halkevlerine mümkün o • 
lan kolaylıkları ve teşvikleri yap 
mayı vazif emizden sayıyoruz,, 

demiştir. 

Bir mektep havra yapı im ış 
Musevi kız okulu direktörü 

azledildi 
l\lnarif Yekti.Jetinin karariyle 

İstanbul lılrlnci l\lusevi kız oku
lu dlrclctörU Mndam Grurland 
direktörlük vazifesinden azle
dilmiştir. 

Yapılan tahkilrnta göre Ma
dam Grurland'ın azledilmesintn 
seb<'hi şuuur: 

l\lclctep cllrektörU maariCe 
yaptığı bir müracaatta; mektep 
binasını tamir edeceklerinden 
bir zaman için bnşka bir binada 
tedrisat yapmalarına müsaade 
istemiştir. Maarif idaresi iste· 
nilen müsaadeyi vermiş, fakat 
aradan bir sene geçtiği halde 
mektebin eski binasına taşın

madığı görUlmUş ve yapılan tah
kikatta da ~skl binanın Ha~ra 
haline getirildiği anlaşılmıştır. 

Binanın Havra haline sokul
ması için Yilf\yettcıı do mUsaa· 
de alınmıştır. 

Bu suretle nıUdUr Madam 
Grurlnnd, hem maarifi, hem de 
viH\yetf aldatmış bulunmakta -
dır. Mndaın vazifesinden azlc
dllmlı,, hakkında da kanuni ta
kibata başlanmıştır. 

Kış hastahklartna 
mukavemet 

REŞAT 
Galatasaray Klübüne 
· ·· , . · Girdi 

Vakıtın büyük roportajı : 

~Alman Sportl 
e 



Meraklı Tarih Sayıfaları . 

Siinnit düjii~ünde 
D bir suikast 

okuz yaşında iken sünnet 
edilen Dördüncü Mehm e d i 
nasıl öldürmek istem işle r:Ji 1 

~ ~İrine · 
l)Ot.1· 1 Ahınet G o 

Yazan· Reşat HkrPm 
l.t "ıincu M , enç sman, 

thı:n . urat ve Dördüncü 
oı~ et bırer . . 
~U§lara • çocuk ıken padışah 
~ l:>örd·· ı. 1'akat içlerinde bilhas 
hı.· unc .. :"11tnin ka u M~hmct, babası İb-
ti:ıdt lah nlı hır ihtilal nct.ice-
llıi ttan ind' 'ld" w · . ı Yed· ırı ıgı vakıt he-

.\hb 1 Yaşında idi 
ı. ·• er · 
~ı Yi Yutarak, kuvvet macun-
a Yerek bo 
llıuıund • ynunda mıskalar, 
'taya nazarlıklarla tavana 
~lard a ka.dar samur kaplanmış 
tc)t' a Şek d. ilerin f erparelerin, Telli Ha-
~llnl'l ettanlıkları karşısında 
~ ~ası ';;~tan İbrahim, bir ara
~~İinden ~se Sultanın da tahak

'traya .. urtulmak için onu es
ll'aqt aurınüştü. 

~.... • kccası B' . . 
t~nı"d ırıncı Ahmet 
ıııd " anb . c O erı beş padişah dev-

tıı 8:tlanı ı. t Ve ....... 1 sarayının en mağ-
cı..ö "•Uteh kk' 
b. 'cnı V a "'m kadını olan 
it. ilde wl 

lı 11\tika • og undan çok acı 
~da lbr~· alınış, Hicri 1058 yı
b· a1t ağa1 

1~ aleyhine ayaklanan 
IJlı• arı ıl b' l' . d 11\ ha}" e ır ık olmuş, Ibra 
tıı b' ıne en '"h" l itini mu ım ro ler-
'i c" · 0Ynaınıştı 

tıı ·•ıçcri1 · 
~arı lstanb er ve yeniçerilere ka-
ba Pı &ara ulun ayak takımı Top

A!I ,,. 1'i:ıi veYkl~ı basarak tbrahimin 
1'•'"'" ·' "'ı:ı u "k 8 t ).., ı._ tahta çu şehzade Mehme-
s ~tııd· oturt 1 &t ılcrin· u masını istemişler, 

ğı · çı:: "'la; kar\Ilayan ihtiyar Kö
'j\ ıı 5 '-ot r,~ ay1;. ııarıcağm sardırıp 

e 7lf\\) cr~nu ~.. ıyere1c biraz ıonra 
na n ct-t ~ uk Mehmedin elinden 
, ..,lllllıtu ~. 17 ...... .ı ... :_ -"-~.....a. en ·.-t• olih • 
t ,JVV' <f ~ t cra a 

ııf t~ ariıı. ...,: kurulmuştu. 
urıtlııŞ lı;'ı }'an/udu, kara gözleri ve 

~,~11ii İlegı~~ çalan yüzünün tat 
ıı JJ b.," lllct guzel bir çocuk olan 

ti '"lct ' etraf ,·e 'tıı }'ordu ına §aşkın şa~kın 
İt a:k~r. ;a0 . zam.an, devrin alim, 

•ı... rıf z . . ~,.ıı ··•aa1 • engın, cerbczelı 
l,IC A ' ll\Ü • 

ttıtrıı:'bduıa . verrıh Kara Çelebi 
tıı~ 1§, Çoc Z:2 Efendi, hürmetle 

ı:alc taht:gun koltuklarından 
'"'1 tahi .... · oturtmuştu. 
• 11t ···ın b' 
~le Sılgın 'h ılhassa son sekiz 

0larıla ayatını unutamıya-
r bu h~ 

L :--- Cu • adiseye: 
~i • lu, .. lı 
~· aa· .. cıa M "l~t Ude d'· n uhammed ey-

h tarih d~llYayı. 
~illt u .. 

"lı. at ka b§urmüşlerdi. 
. ""~ rn ur f 1~ ıb. t de . elek bu rocu •un 
1 .. '<l.11 \'tı i . :ı b 
'll:~ tr, c· Çın de torbasında 
~ t, ' f ınayetler h 
t ~k c aletler . ' arpler, aç-
t:. lamı • ıhanet!er, ölüm-

ı. Otd" §tı. 
"l:~ı lınc" 
t tcı· u ?vteh 
~le ınc b" met, cülusunun 

tat ır ih 
h l'ah e llbaa ancte, ıinsi bir 
4J , ta ı. • tıı Sılttı~ 
tı:ı ı " gtnın 'k· . ıı ~ "aıınd . . 1 ıncı yılı idi. 
~ı ) ~. ıaltl b· a ıdı, kürük pa.d' h 

ı. ır dü~.. . :ı ışa 
llıltdU gun ıle sünnet e-

"1r 11.ctı ..... 
aıa •nch . 

lta.r lll lear Illedın sünnetinde 
tcı,,~ a ~uratay'M.u_rat Paşa idi. 
t. ıııUh e 1di. Gi • enıçeri ocağından 
'<a arcb rıt cc . • "- ~~"' eler· ngının il1c kan 
"( .. t... • lJıc . • lla .ııtaıe,· . ııtırak etmiş 
>, Satı 1nın ' 
t 

lt< lltlııt t zaptında canla 
~ ' t'İi "' Cpr ~ ~ :ı Y;ı tgar agı yatak, ta§ı 
~IB ~ll}ı "f/c v 

'i ı>\İllde !, fakat yagmuru yor-
11~- • s .. ı . lstanbula d 0

' 

~ .~ıı ~ .. tan t . on-
ıı, ı,}' lllur il brahım kendi-

ıır ~ •- e anber · · ti dc~u c~Qiıti. " ısteyınce 
tt~ ~Olt ' •ırtıın, ~nbcr ve !la
d iti,,, • Giritt a gıyccek gömle-
tııı· -.... b en ca 

ı\ti Orç al n pazarından 
!•· • rp a • • 

~ tıctt .,,eçınıyoruz !,, 
~tı~li lOsg 

~tt tec Şe..,,vaı· · 
t ocı eai le:" ının on d" 't ilaı ' UÇ\ik Or-
U. ~°'la ~ CİtirH· Mehmet sün 
"llı~ ç..... ınce K t. , , .• "'\;ult • ara Mu-
' ı- tın Pa.di§alı w 
~ ~Ct.,· ilet arn }" 1 kucagına 

ı, 't}ı~ 1! Ağa ye ıyatını da Cer
~ :ıı~:ı ct, Oari aPtnıştı. 

)'t • • b n Ya 1 t •ırııt cr...,iı A w pı r olmasına 
ij~~~la c,_ rıc bir aganın mahareti 
•ııL ıı:a er d ıı: ,,.,., tı 1tat1b uymuş, ne 

"'de t> J ettnişt • 
.l\.Öse 1• Başta 

ın Sultan ile pa-

dişahın anası Turhan Sultan ve 
sadrazam Kara Murat Paşa olmak 

· e bütün devlet ricali cerrah 
Derviş Ağayı ihsanlara boğmuş
lardı. Aynca, ameliyatta kul!a.11-
lan gayet kıymetli gümüş leğen 
ibrik de cerrah ağaya verilmişti. 

Ameliyat bitince, sadrazam ço
cuğu, kızlar ağası Celali İbrahim 
Ağanın kucağına vermiş, o da kü
çük pa.dişahı yatağına yatırmıştı. 

Çc<:uğu sabaha kadar uyutma
mak için Enderunu hümayun gil
manları oda oda gelerek çeşit çe
şit oyunlar tertip etmişlerdi. 

Bilhassa, o zamanlar Tarihi Cil 
mai sahibi müverrih Mehmet Ha
lifenin de içlerinde bulunduğu 
Seferli odası oğlanları padişahı 
fevkalade eğlendirmişler.di. Saray 
gilmanlarınm en namlı kemankeş· 
leri, sazenCleleri, hanendeleri ve 
güzide pehlivanları hep Seferli o

dasında idi. 
Seferli odasının zülflü ağaları 

oyunlar ve eğlenceler tertip eder
lerken bir aralık gözler dördüncü 

Mehmede ilişmişti. 
Çocuk sararmış, gözlerini kapa-

mı~, baygın yatıyordÜ ... 
Ortalık karışıvermişti. Saray, 

altüst olmuştu. Gülsulan, Lck
man ruhları ile alnını, bileklerini, 
şakaklarım uğuyorlardı. ,. Fakat 
çocuk paditah kendine gelemiyor-

du .••• 
Bir de yorgam açtılar ... Ne gör 

. -..,.1 . .. , l V o.\11.\.. l>tr kan d 4ry:ua _ 

Cerrah Deı::vi~ Ağı,ı, sanatinin 
eri idi. Bağladığı bağlar çözüle
mezdi. 

Bütün şüpheler kızlarağası Ce
lali İbrahim.in üzerinde toplandı. 
ihtiyar Kösem, bu meseleden bir 
suikast kokusu aldı: 
Mehıhet ölürse, tahta geçmek 

üzere daha üç kardeşi vardı 1 O 
,;ocukların anaları, Celali Ibrahimi 
elde etmiş olabilirlerdi. 

Padişah:n genç ve dilber anası 
Turhan ateş püslc:ürmeğe başladı. 
Celali İbrahim, muhakkak bir ö
lümden ihtiyarlığı ve emektarlığı 
sayesinde kurtulabildi, Mısıra sü-

rüLdü. 
Mehmet de büyük bir dikkat i· 

le tedavi edilerek muhakkak bir 
ölümden kurtuldu. 

Bu hadiseden sonra sünnet dü-
ğünü bir hafta sürdü. Seferli oda
sının yeni yeni oyunlar icat eden 
ycl.daşlanna her gece ikişer üçer 
çıkın otuzar, kırkar kuruşluk ih-

sanlar çıktı. REŞAT EKREM 

Binlerce m:ısunı ve kimsesiz 
yavruların sış:ın:ıAı Çocuk E-;irgc
me KuruıuuJur. YılJn bir lira ve· 
rip siz de üye oluııuz. 

İnsanlar çok eski devirlerden
beri birbirleriyle muhabere ihtiya
cını duyrnuılardır. Onun için, pos 
ta te~kilatını, ıu veya bu 1ekilde, 
her devirde bulmak kabildir. 

Muntazam ıekilde posta teşkilii 
tını ilk defa kuranın Fransız Kra
lı on birinci Lui olduğunu söyler
lerdi. Halbuki, son yapılan tetki
kat, posta işlerinin eski Mısırlılar 
zamanında da mevcut olduğunu 
göstermiştir. 

tık posta teşkilatını Milattan 
2600 sene evvel Mısır Firavunu 
Lozer Amenofis kurmuştur diye· 
biliriz. Bu Firavun zamanında, Mı 
sırın Habeşistan ve Arabistan hu
dutlarına kadar muntazam posta-

Rus akademisinde 
ilk kadın aza 

Bizde bir akademi kurulup 'ku
rulmaması mevzuubahsoluyor ve 
böyle bir akademiye kimlerin aza 
olabilecekleri gösteriliyor Bu ara
da, şüphesiz, kadın münevverleri
mizden de namzet gösterilecek ve 
Akademi kurulursa onlardan da 

aza olacak. 
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Bizdeki akademi A vrupadaki 
benzerlerinlen belk: bu cihetten 
ayrılacaktır. Çünkü, Fransanın 
meşhur akademisi kadınlara kapı. 
sım açmıyan bir Aynaroz dağı ha
lindedir. Yalnız, Belçika Akade
misi kadın aza da kabul eder ve 
Fransanm birçok kadın muharrir
leri oraya aza seçilirler. 

Rusyada da iki asırdanberi ilk 
defa olarak kadın akademi azası 
yeni seçilmiş bulunuyor. iki asır
lık tarihi olan Rusya ilim akade
misine geeçnlerde seçilen bu 'ka· 
dın aza Mcskova kimya enstitüsü 
müdürü profesör Lina Sterm'dir. 
Kendisi ayni zamanda ikinci tıp 
enstitüsü ruhiyat profesörüdür. 

f ngi7tercc1e çocuklar için ga:: Mflskcli arabalar da yapı1mı§ tır. Rım1arm ii:crinck hamyı ::c. 
hir1i ga-:daıı temizliyccck tertibat vardır ve yuvarlak bir camdan içeri ı§ık girmasi tcm.ilı edil. 

Rusya tıim akademisi 1724 te 
Büyük Petro tarafından kurulmuş 
tur. Akademinin aza adedi o za
man bugünküne nazaran çok mah 
duttn ve. Çarlık devrinin son sene
lerinde akademide 45 ba bulunu
yordu. Sovyet hükumeti tarafın
dan geçen sene yapılan bir seçim
le Akademiye 136 aza seçilmiş, 
bu sene ise aza adedi l33 e çıka
rılmıştır. 

İngiltere . 
istihbarat Generalı 

Geliyor 
lngiltcr e harbiye nezareti is-

tihbarat bürosu şet muavini 
Tuğgeneral F . B. Eaumond Nes
bıt 2 3şubat gUnU trenle Feh
rimizc gelecektir. Generall kar· 
şılama programı vllAyete tebliğ 
edilmiş Ur. 

General ı:~!Aifi cllJl 
is tasyonunda merkez kumanda 
m, bir deniz kurmay binbaşısı, 
vali muavlnl, emniyet mUdUrU 
tarafından karşılanacak, Pera
palas oteline misafir edilecek-

tir. 
Saat on birde general Yilttyc-

te gelerek valiyi, sonra lstanbul 
komutanını ziyaret edecek, vali 
ve komutan ladci ziyarette bu
lunacaklardır. Misafir o akşam 
Ankara.ya gidecek. 2• şubatta 
Aııkarada Mareşal .I<"evzl Çak
mak ile Milli Müdafaa Vekili 
Naci Tınaz'ı ve Ankara. Valisi 
Neyzat Taııdoğan'ı ziyaret ede· 

cektlr. 
Şubatın 25 lncl gUnU Ankara 

istasyon ch·arında muhafız ala· 
yı tarafından yapılacak tatbika
tı sevrcdecck, alay garnizonu· 
nu, ~olis ve jandarma okulları
nı ziyaret edecek, öğleyin MHll 
MUdafaa. Vek~letl istihbarat şu
besi şefi Albay BabaetUn tara· 
fından Anadolu klUbllnde şere
fine bir öğle ziyafeti verilecek-

tir. 
Şubatın 2G ncı gUnU geenral 

Ankaradan hareket edip 1stan
bula gelecek, 27 ncl gUnU de ls
tanbuldan ayrılacaktır. 

1ncktcilir • 

Londrada ge~'k 7&a/ta ~ 
lacak olan patinaj ,ampiyonluğıt 
;çin ha::ırlanırloml m~hur l ngi -
liz şampiyon" Mü Megan Taylm 
düşmilş ve bacağından :11aralan. 
mı~tır, 

Ru ağ elbise lngilterede moaa 
olan yeni bir salon kıya/etidir. 

Firavunun pul 
Koleksiyonu 

bulundu 

son rasathanesi heyet ilimlerin· 
den Dr. Nikolson'un tetkiklerine 
nau.ran dünyanın kendi etraf m. 
daki dönmesi gittikçe yavaşla _ 

makta, bunun neticesi olarak da 
günler uzamaktadır. Fakat bu 

tar hareket eder ve bunlarla sade fark şimdi.ki halde yüz senede bir 
Firavunun fermanları, iradeleri saniyenin binde biri kadardır. 
değil, istiyen berkesin mektupları Ayni zamanda ayın dünya et. 
ve paketleri gönderilirdi. Hatta, rafındaki devri de gittikçe uza.. 
postalarda mektupların, paketlerin maktadır. Fakat dünyanın ya
üzerine pul yapıştırılır, mühür vaşlama.sma nazaran bu pek az. 
basılırdı. Firavun Amanofis'in me dır. 
zarında 180 muhtelif da?1ga ta~ı- .Alimin hesabına göre, asırlar 
yan Papirus parçası, yan1t 0 zama- geçip günler şimdikinin 48 misli 
nın pulları bulunmuştur. uzadığı zaman bir arabi ayına 

Günler Bir Ay Sürecek! müsavi olacaktır. 
Aınerikada me3hur Mount Vil. 

" Jla111'en dam bmf '1erl1en ?nı ıfaıı~. 1uı1:i1;afcn manken 7.."tZlar. 
için icat edilmiştir ve mart so ıumla l.ı0mlrada v...ı i l .. cck bir ''MCM.. 
ken balosu,, nda onlar tarafından oynanacaktır. 

Zenci Luize bir antrenmana an .!Otlra 1aırde8i surnnvl5r 
oozi/emi görüyor 

Amcrikada senenin mı rckldnı cclilmt~ txızip 7..-adım olarak Mis 
Brcnda Diana Fra.."icr scçilm~ti. Mia Brctıda geçen 'lıafta ·Ncv. 
yorkta :ıerefine ucrilcn bir baloda. davetlilere tanıtılm'*tır. Faka.t 
l:emlisi bircı:: 80{juk almı§ oldwju ~rtft baloda fada cğlcncm.em•ş-
ttı, . 
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Haynan adasının işgali 
································································---

Japonya bu adayı Cenubi Çini 
bombardıman için kullanacak 
Tokyo, (Hususi) - Japonların 1 sorulan bir suale Butler şu ceva

Haynan aadsmm merkezi elan bı vermiştir: 

(Hai Keou (Hoi Hao) a asker ih- _ Lcndra ve Paris hükGmetle
.ras; ettikleri resmen tebliğ olun- ri, bu mmtakalardaki müşterek 
muştur. . . menfaatlerini en elverişli vasıta-

J a~un _Har,:-ı.ye r.e.::ar:tı ma.tbu- larla korumak is;in sıkı bir temas 
at daıresı §~.fı Koknel Şı~~zu nun halinde bulunuyorlar. 
beyanına gorc: bu ada Çınliler ta- p · 15 (AA) M bu 

f 
. .3" • arıs, . . - e san 

ra mdan ış~al eu!lmış bulunuyor-
meclisi hariciye encümeni bugün 

du. Japonlar askeri esbaptan do-
toplanarak reisi Mistrerrin Hai

layx buradaki silahlı Çinlileri tar-
nan ada-;;ı meselesi hakkındaki iza 

detmeğe karar vermiştir. 
batını dinlemiş ve hariciye nazırı 

Bu ada Japonlar tarafından ce- Bonnet tarafından bu mesele hak
nubi Çini bombardıman etmeğe kında bir müddet içinde izahat ve
hizmet edecek bir üs olarak kulla- rilmesini kararlaştırmıştır. 
nrlacaktır. Fakat Fransanın Hindi -----------~--
Çinideki şımendiferine zarar ver· 
memeğe dikkat clunacaktır, An· 
cak bu şimendifer ile Çinlilere si
lah nakliyatı yapılacak olursa bu
na müsaade olunmxyacaktır. Bun
dan baştt~ ecnebi gazete muhabö.r
leri bahriye nezaretine davet edil
miştir. Buraca salahiyetli bir zat 
ı.«zır namına şu beyanatta bulun
muştur: 

- '' Haynan adası üzerinde ya
pılan askeri harekattan başlıca iki 

maksat vardır: 
1 - Cenubi Çin sahilleri üzeri

ne tatbik edilen ablokayx şiddet
lendirmek. 

2 - Çankayçekin mukavemet 
hareketi üzerine son darbeyi indir 
mek 

Ekrem König 
Yakalandığı hakkmda 
resmi malOmat yok! 

Ankara, 15 (Hususi) - Ek. 
rem Köniğin Amsterdamda yaka
landiğı hakkında Hariciye V eka
letinde resmi malumat yoktur. 
den Mefkurenin ailesine gelen 
mektuplar Ankara müddeiumumi
liğince tetkik edilmiş, bunlarda is
tifadeye şayan bir şey görülmedi
ğinden sahiplerin iade olunmu~
tur. 

---o-

Hariciye Vekili Bük~eşe 
gidiyor 

Ankara, 15 (Hususi) - Hari
ciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ya
rın akşam Bükreşe gitmek üzere 
Ankara.dan hareket edecektir. 

Daire şeflerinden Sedat Zeki, 
hususi kalem müdürü Abdullah 
Zeki, husust kalemden İrfan Sa
bit refakatte bulunacaktır. 

Londra, 15 (A.A.) - Kabine 
bu sabah B. Çemberlayn'ın riya. 
setinde haftalık toplantısını yap. 
mıştrr. 

Parlamento mahfil~rinde söy_ 
lendiğine göre, kab~ Franko hü 
kU.m.etini tanımak bahsinde pren 
sip karan almış, fakat bunun za
manını tayin keyfiyetini B. Çem 
berlayn ile Lord Halifaks'a bı _ 
raknuştir. Bu bahiste Fransa. hil. 
kfunetiyle de istişare edilecek • 
tir. 

Londra, (A.A.) - Avam Ka.. 
marasmda bugün öğleden sonra 
bazı mebuslar hükumetin Fran
ko hükfunetini tanımak bahsin • 
de vaziyet alip almadığını sor. 
muşlardır. 

B. Çemberlayn aşağıda.ki ceva. 
bı vermiştir: 

Hükmet, halen bu meseleyi tet. 
kike berdevamdır. Bu sebepten 
yeni bir beyanatta bulunacak 
vaziyette değilim. 

Paris, 15 (A.A.) - Cumhuri -
yetçi İspanyanın hariciye nazı -
n Delvayo, bu sabah Parise gel. 
miştir. Mumaileyh bu sabah Re. 
isicumhur Azana. ile görüşmüş • 
tür. 

FRANKOYU TANIYACAK 
DEVLETLER • . 

Londra, 15 (A.A.) - İyi ma -
lfunat almakta olan mahafile na.. 
zaran Lord Halif ax, Holanda ha.. 
riciye nazırı B. Patijn'e Büyük 
Britanyanm, Holandaya veyahut 
Holarula Hinclistanrna karşı bir 
taarruz vukuu takdirinde, bitara. 
fane bir hattı hareket kabul e.. 
deceği hakkında teminat vermiş
tir. 

İki hariciye namı, iki memle
ketin de orta elçiliklerinin bil • 
yük elçilik derecesine çıkarılma. 
sı meselesini görüşmüşlerdir. 

Valans, 15 (A.A.) - Beş ltaL 

Kanton ile Hankeou'nun suku
tundan sonra Çankayçekin asker
lerine yapılan silah kaçakçılığı 
başlıca Lei w Çeu yarım adası va
sıtasiyle oluyordu. Tonkin körfe
zine bakan ve Haynan adasmm 
garbin.de bulunan bu yarım ada ü
zerinde bundan sonra bu tarzda 
silah kaçakçılığına meydan veril
miyecektir. Bundan sonra Çankay 

çekin mukavemeti fevkalade su
rette zayıflıyacaktır. Haynan a
dasının işgali Çin meselesinin 
mümkün olduğu kadar kısa bir za 
manda bitirilmesine yardım ede

cekHr.,, 

-<>--

Maarifte Uç tayiil 
~· ... -,,..,.-·-l.. ,r ... 1...... aa'h ...;,...; 

ı , bombardıman etnıeğe .. teşebbüs 

Gerçekten resmi Japcn mahafi
}j Hanyan adasının işgalini mah
dut ehemmiyette bir askeri hare· 
ket olarak göstermekte ise de ba. 
zı nasyonalist mahafil bunun ak
sine olmak üzere hadisenin bey
nelmilel ehemmiyetinden bahse
derek diyorlar ki: 

Ankara, 15 (Husus) - Anka. 
ra Dil Tarih ve Coğrafya fakülte
si müdürü Adil Edirne maarif mü 
dürlüğüne, Edirne maarif müdürü 

,ahabettin Kadıköy birinci ortao
kulu riyaziye muallimliğine, is;il 
maarif müdürü Recep Nuri Bile
cek maarif müdürlüğüne tayin e
dilmişlerdir. 

-0--

Kız talebeye verilen 
askerlik dersleri 

Ankara, 15 (Hususi) - Bazı 

yerlerde kxz talebeye haftada iki 
defa askerlik dersi verildiği anla. 
şılmıştır. Maarif _ Vekaleti yanlış 
tatbik edilen emrin derhal değiş· 
tirilerek haftada bir defa ders ve
rilmesini tamim etmiştir. 

etmi!3 ise de cumhuriyet tayyare
leri tarafından tardedilmişlerdir. 

Hcndaye, 15 (A.A.) -Cumhu. 
riyetçilerden 4.000 milis, bugün 
Frankist İspanyaya dönmüştür. 

MADRlTlN BOMBARDIMANI 

Madrit, 15 (A.A.) - Saat 21. 
30 da düşman topçusu ateş açtı. 
Hükfımetin tekrar payitahta yer. 
Ieştiğindenberi düşmanın büyük 
çapta obüsler kullanmağa başla. 
dığınm üçüncü günüdür. 

Paris, 15 (A.A.) - Salahiyet. 
tar bir membadan bildirildiğine 
göre Leon Berard, diplomatik mü 
nasebetlerin yeniden teessüsünü 
haz,rlamak üzere resmi bir vazi
fe ile İspanyaya dönecektir. Mu~ 
maileyh, büyük bir ihtimalle, si. 
yasi ve kanuru ahval, Franko hü. 
ktımetinin bukukan tanınması im 

kanını verir vermez altı aylık bir 
müddet için Fra.n.sanm İspanya 
sefirliğine tayin edilecektir. Dün. 
kü nazırlar meclisi içtimamda, 
halihazırdaki muvakkat vaziyete 
nihayet vennek ve münasip bir 
zamanda İngiltere hükfunetile 
birlikte Burgos hükt1metini hu
kukan tanımak hususlarında Bo. 
neye geniş salahiyet verilmiştir. 

Öğrenildiğine göre nazırlar _ 
dan bazıları Burgos hüklı.metinin 
tanmmasma itiraz etmektedir _ 
ler. Bazı nazırlar ise Fran~onun 
totaliter devletlere karşı taahhüt 
lere girişmiş olmasından endişe 

etmekte ve bu takdirde generalin 
Fransa. ve İngiltereye vereceği te.. 
minatın hiç bir kıymeti olmıya
cağını ileri; sürmektedirler. Bir 
kısım nazırlar ise Fran.ko hUld'.L 
metinin hukukan değil de fiilen 
tanınması taraftarıdırlar. 

Salahiyettar mahfillerde söy • 
lendiğine göre Fransız kabinesi. 
nin muntazam. münasebetler te _ 
sisine dair verdiği karar, bu mü
nasebetler resmi mahiyette olma 
makla beraber, Uç türlü fayda te.. 
min etmektedir: • 

1- Cumhuriyetçi İspanya hU. 
ktimetile Fransa arasındaki mil. 
nasebetler haleldar olmıyacak • 
tır. 

2 - Franko ile gayriresm! mü
nasebetler tesis ederken Madrit 
hükUnıeti ile resmi münasebetle. 
rini idame etmekle Fransa, İs • 
panyada sulh lehinde nüfuzunu 
kullanmış olacaktır. 

3 - İtalya yakınlarda taleple. 
rini resmen dermeyan edeceği es. 
nada Fransanm Burgosta bir mü 
mesaili bulunması faydadan ha
li olµııyacaktır. 

FRAN:>A ı, 
600 Amerikaya 

t ayyare d•ha 
ısmar ladı 

Varşova, 15 (A.A.) - Fransız 

serafetinin bildirdiğine nazaran, 

Fransız hava heyeti işlerini bitir. 
miş ve Amerikaya beş yüzden faz 
la tayyarelik yeni bir sipari§ da
ha yapmıştır. 

Diğer taraftan salahiyettar bir 
kaynaktan tasrih olunuyor ki, bu 
yazdanberi Fransarun Amerikaya 
yaptığı siparişler 200 Curtiss avcı 
tayyaresi, 100 Glenmartin hafif 
bombardıman tayyaresi, 200 
North Amerikan hafif bombardı-
man tayyaresi ve 100 kadar Douğ 
!as Markalı hafif bombardıman tay 
yaresini ihtiva etmektedir. ' 

Hatay Meclisinde 
Antakya, 15 (A.A.) - Anado

lu Ajansının hususi muhabiri bil-
dirivo):: -ı 

mım;-ı: .m.o;ı.;ıı~ı ıupıcnn.ıh~,.~ı -trı: 
~ ~ t '" .,,. r J 'J ..,ne. " nameye alman mauueler arasında 

3üyük Millet meclisinde kabul e
dilen Hatay mebuslarının Anava
tan Devlet demiryollarında para
sız seyahat etmelerine dair kanun 
okunmuştur. Bu kanun Devlet 
~eisinin bir tezkeresiyle Meclis 
Reisliğine gönderilmi§ bulunuyor 
du. Kanunun okunması sürekli al
kışlarla karşılanmıştır. 

Bu münasebetle söz alan mebus 
lardan Hamdi Selçuk Vedi Kara
bay ve Doktor Vedi Anavatamn 
gösterdiği bu alaka ve şefkat do
layısiyle Hatay Meclisinin şükran 
larını ifade etmişlerdir. 

Büyük Millet Meclisine teşek
kür edilmesi Hataya gelecek Ana
vatarun mebuslarına her türlü ko
laylıkların gösterilmesi yine alkış
lar arasında karar altına ahnmış. 

tır. 

- Bu harekat ile Avrupada 
cereyan eden hadiseler arasında 

sıkı bir münasebet vardır. Ber· 
lin _ Roma mihverinin Akdeniz ~a 
hasında gösterdiği son faaliyetler 
ile Haynan adası işgalinin ayni za 
mana tesadüf etmesi tesadüfi bir 
şey değildir. Cenubi Çinde cere
yan eden Japon askeri hareketleri 
Çinlileri harbe teşvik eden İngil
tere ile Fransarun nüfuz mmta'ka
ları bulunduğunu da unutmamak 
lazımdır .. ,, 

1 Dahili Ve Harici Kısa Haberler 1 
Tokyo, 15 (A.A.) - Buraya 

gelen bir telgrafta bildiriLdiğine 
göre Japonlar I!ainan adasının tn 
iyi }imam olan Juleni işgal etmiş

lerdir. 
Çin milisleri mukavemet etme. 

ğe teşeb~Us etmişlerse de Japon 
kara ve hava kuvvetlerinin faali
yete geçmesi sayesinde kolayca 
mağliip edilmişlerdir. 

ADADA YAPILACAK 
tJSLER 

Tokyo, 15 (A.A.) - Donanma 
kumandanlığı tarafından yapılan 
tebliğde Hainan adası işgalinin 

muntazam surette ilerlediği bildi

rilmektedir. 
Yulin limanı bir üssübahri hali· 

ne getirilecek ve adanın şimal sa 
hillerinde de bir hava üssü tesis 
olunacaktır. 

Japon gazeteleri Hainan adası· 
nı fevkalade stratijik ehemmiyeti· 
ni tebarüz ettiriyorlar. 
HA YNAN MESELESI AV A1" 
KAMARASINDA CöRüŞtJLDt 

Londra, 1.5 (A.A.) - Avarr: 
Kamarasında Hainan adasının Jr 
ponl:ır tarafm:lan i~;;ali hal:kında 

)AHİLi 1 • Evvelki gün biri 12.10, diğeri bir davaya bakmaktadır. Davacı ls-
• Şehrimizdeki ihracat kontrolü 16.30 da olmak üzere Anknradn iki 'ı liklal harbinde cephe kumandanlığı 

dairesi şefliğinden iklısat vekaleti l hafi~ zelzel~. kayde~ilıniştir. Gelen eltiğ~ ~ddiasiyle. ~anunu mahsusun 
iç ticaret umum müdürünün baş- malumat~ .sore. tzmırde de 12.30 ve bu gıbıle.r: verdığı ~uayyeıı tahsisa-
kanlığında Lıir toplantı yapılmış, j 16.3 de ıkı hafıf zelzele olmuştur. tın k~~dıs~ne de \•erılmesi ve b~. yol-
"Umurta nizamnamesi üzerinde gö- ı • D h'l' \' k"l ı· · 1. 1 da bırıkmış para yek<.tnunun oden-,, · a ı ıye e · u e ı geçıın sııoıı ısı . . . . 
rüşülmüştür. IJu görüşme esnasın· !:'eken nahiye müdürlerinin bir yan- rneııını ıstemektedır. . . 
da yumurta tüccar ve komisyoncu- dan terfileri, bir yandan d:ı malumat .G~neral davasını bızzat le~rıh el-
ları ile ihracat tacirlerinin mutale- ve ihtisaslarının takviyesi İl:'İn l:'are- mıştır. 
ası dinlenmiştir. ler araştırmaktadır. • Bazı mekteplerde kız talebeye 

Mevcut yumurta nizamnamesinin Bundan sonra nahiye müdürleri li- de erkekler gibi haftada iki saat as-
işlemeyen tarafları or.ta~'.a ko~muş -.e mezunlarından intihap edilecek- : kerlik dersi gösterildiği Maarif Ye· 
\'e neticede .umum m~d.ur, ~ı~~m- 1 tir. l\Icvculların da devlet, iılare, hu- kaleli:ıe yapılan müracaallardan an
n:ımeye ~·enı kayıtlar ılavesı luzu-ı kuk Ye iktiı.;at bakımından bilgileri- laşılm·ıktadır. Bu ınünaselıelle \'ek:i
muna kaıl olmuştur. nin arttırılması icin kurslar açıla- 1 Jet tarafından alakadarlara gönderi-

• Senelik umumi toplantısını yapan . caklır. 1 ~e? bir t:ıır.im~lc, kız talebe, hııftada 
"Güzel Sanatlar Birliği" yeni heyeti 1 • .Ma!dnelerini chşıırdan getirtmek ı~ı sıı:ı~ aske_rlık o.:utulması yoluncl:ı 
idare reisliğine Konya mebusu Şev- müsaadesi verildiği takclirdc ecnebi lıır ern.ır verıl~edı.gı ve kızları~ haf
ket Dağı, fızalıldara Sami, Hikmet, A- ' lıir firma şehrimizde yeni bir yiin latl.a bır sant uz~rınd~n .dc~·s go.rın_e
li, Emrullah, Yecihi, ve Fcyh:ımanı fabrik:ısı at"m:ık icin mürat·aattn bu- lerıııe ılc\ uın edılrnesı lııldırilmıştır. 
intihap etmiştir. 1 lunrnu5tur. Diğer bir ecnebi grup, 1 • 30 Haziran 1938 l:ırihinc kadar 

büyük sermaye ile Bursa mıntakasın- c· .. d · · b' · · 
• ;\\•rtıpn mcmlcektlnrinrle altı :ıv- . .. . k lC'r ı ınud c:llerını ıtırınış olan mu-' '" ' , tla bır )'Un ıncıısuc:ıt f:ıhrıkası ·ur- . • . .. . . 

lan fnzl:ı kalaca!· olanlara maa~ları- . . .. 1 . . . . avın, hakıııı ,·r. mudckıumuınılcrlc ' . ' ' ., m:ık ll:'ln leşcbbus eı·e gırışınıştır. l ı ·ı-· r .ı 1 1 
un tediyesi için ınaliye vckiıle : ince 

1 

. . . . ıa ,ım sını ınuan sayı anlan an ter-
:ıazırlanan bir nizamnan;ıeye giire, • Afyoııkarnhıs:ır şehır mcclısı, fie l:iyık ı;ıöriilenlerin defterleri ha-
.n:ı:ışlnrı altı aydan sonra almak iste- yıllard:ınberi afyon nıü~lahsillcrinin zırlannıışlır. 
yen mütekaitler, usulü daire">inde dert 'l"e ihtiy:ıçl:ırını ~:ı!m1 bir ulak~ htanLulJan bu deftere dahil bulu-
:ıen sup olılu!:ları mal müciürlüklerl- ile takip etr.ıe". te olan "To;ırak ~.lah- nrı.nl,ır şt:.ııl:ınhr: 
e lıa~nırac:ıld:mlır. 11:a a~ının b ir sulleri Ofisi'' umum miiıliirii lfonıza Hu!•u".; reısi !\Azım, asli)e ruaMıe
ı~mını Jııı rad:ın, hir kısmını d:ı hu- Osmana fahri lıemşerılik vermişler- me~i reisi Xauir. 37.al:ırılan Ş1 '..lr. Se. 

.ı ındui:;u yerlle .ı olmak is~c:. e.,lnr. dir. !im, !)cmi. Cel5letlin, :Nuri, Ynnıd. 
'Ye'. ; ıi l c t nlt' :r :ıın lıor .. lnr" ıııüı.liirlii- •Devlet ~:mı~ı. Emc':li r ~ner:ıl Cn. ,\z:ı 1;111a\İnlerinclen Şckilı, Nif{ar. 
;üne müracaat cc.l c re:.1cru:ı·. . fer Tayy:ır·ın h<ız : ne al~·;~ı : ııc a~.lığı Sulh lıüldmlcdnckn Y:ışnr, fanin, 

Şakir, Nurettin, Jlahime, Ekrem. İc
ra muavinlerinden Mehmet Zeki, 
Nuil, Halim. 

• 193:> yılı ilk ayında İstanbul güm
rükleri ha5müdürlüiiü kimyulıanesi 
274G tahlil yapmıştır. 

HARiCi: 
• Almanya ile Yugoslavya arasında 

yapılı-pakta olan ticaret ııörü,ınelcri
nin bugünlerde bilmiş ve yeni hiı· 

karara varılmış olacağı tahmin edil
meklC'cl i r. 

• Lelı Hariciye Nazırı Dek, hasla· 
lanmıştır. 

• f'ronsız Reisicumhuru Löbron ile 
knrısının Loııdraya yapacakları zi
yaret tarihi 21 Mart olarak lesbit e
dilmiştir. 

• Frn nsa, bir Amerikan rirmosıno 
115 harif bombardıman tan·urcsi ıs-
ınarlamıştır. 

• Romada neşredilen bir kararna
meye göre, faşist partisine yalnız Ü· 
d ırkına menııup ltalyan vatancl:ışları 
:ıza olabilece'.;Jerdir. 

• Almaııyanın yeni Hicaz elcisi 
i\.ral Ebu-;suud tarafından kabul edil
miştir. Elçi, 11.ınissuucla itimatname 
.ılni ,·ermiştir. 

• \'unanistanda hU:ün halkın işti
:akiyl~ ağac dil;me harta•n haşl:ırnış
:ır. I\ral biz~at Lıir fİllaıı u!l:el'e:. lıaf-
:ayı al:'llll~iır. 
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l'~-~-------------------
1 . __ v A K_I_1_ ı _n~ ı' 
~~Oçük Hikayeleri 
ta •n: Germaine Beaumont Çeviren: V. G. 

Agrılma 
Sahnesi Gemerek Nahiyesinde 

~ llreı:ıce · 
b ·ldı, l!ank· §ıddetıe bavulunu 
~ 8a.hte h.1 

zorluk çekiyormuş 
da~ ~~nhareketıc bavulun 

.ı lki "" Calaclı, sonra o 
"li' t":tlC • ' • 
~ ~re erenın arasına adet 

, listİinde b'konuıınuş komodi. 

1 
geldi ır ayna vardı, onun 

f,eleriı:ıi d.i; .. ?rada saçlarının 
ot~ ~Itti 
~ Ut §apk ve başına ma-

latı.d h. asını geçirdi. 
tı. -r:ç ~·erinden kımılda. 

teııç "d Tıni sekiz yaşındaki 
a "' anı · · ~rahat ıçın lüzumundan 

llş, el~~labilecek koltuğa 
a da:r: ceplerinde, başı 

lı:ıı.4, ağ~ 1 tavana bakıyor. 
l..t il. ndaki cıgara sön. 

ltten.c o 
zanıan b. d b. a .. verdi .. _ır en ı~e 

' gotil§ · Bırısınden bır 
Sok gu ~:rnek il7.ere ayrıl. 

' et~~ur, hele Sİ7.e kal di
~·· .,ı. ~. sııı 1Yen birisinden. Ag

lb,,_ aınak gU ·· · ~\lnd lunç olur. Fa. 
. da gö an fazla soğukkan. 

})... \tar<lır ?.e çarpmamak tehli. 
:llti . 

Hikayenin Muharriri------

• it <>lın 
ı tı· için, g~k~~ ziyade rahat 

ıJcıed· Ydıgı tül eldivenle-
%-d1 ~i :udaklarınt ısırdı; 
• 'l.J. ltesn . ışleri kandan kıp. 
· dı. Sonra b - k b" , , ogu ır 

l J\Jıaııaı 
~ llahtın Stnarladık Roland, 
, 1aııd hı açık olsun. 

rt• ı ' ~ ona bakmadan: 
rıeri la ~le. e, dedi. Annene se. 

n dt lttence .. 
·~ıe ın h"dd eJı ıs da l>en 1 etinden ya • 

ıc ~ ~ idi itikada~~ Pençe kan geldi. 
~i• ~. 11• ~len. ,..,. . ıle ha! Roland böy 

1 il ~,. l "4hı. b oır kere b' .. 
11eıı c ııaıt .qer ır şey soy. 
~~ ııııf D ~lt ~ı~ §eyde daima kendi-
,rdt~o.~ \) i b~sa~ iatlyen bir adam. 
11 ıııı 1'J \t~ n Yalan:ıaktansa e. 

tercih ' ~atU kendisini fe. 
•·\. )'a ~~ısordu .~ , • ~k . 
~ 1 rl. ' •? ı. ba§ma Pariste n .. ctlt 1 ~:ı .. _ ~uanas 
diJI a. "U Sr!{ıı It §eyler yapa _ 

~ hoşazı:cak, değil mi idi? 
bitalıkenıeı a. davası açmak 

~~~l'ıı:ıeleri :tin, tatil devresi. 
do ~tftıı~ °bekliyecekti. Bu 

t ltUp k ~· avukatına der. 
, l'lı -.ıru b·ı 
0 

~l(nku 1 e ferahlata _ 
~d~lardı avukatlar da tatil 

ı,t. 
~Vi auren 
lıı l'or <l' ce annesi çok faz 

otıI 1Ye id' 
~a ltda ge . 1

• Kışı Parisc 
.. ~ <la k çıren, bu kadınca. 
"'l Itı ·1 !\' geı8• 1 e damadı A-
1ıu 1nler d 

~ll.;r isti e Yazı orada 
~ a tit Yordu. Laurence 

ll git llıek istiyordu. 

'~ Ya\lrurn be 1 , , ~ • n ge. 
· n ne 
'~ Yapacaksın bura. 

1 ıı b 
. en.1 ~·· 

"'~·· ~ l>eıc· U?ı.nıe, nene la. 

~-'ka;· -1\ııııyo 

Germaine Beaumont (Jermen Bomon) bugünkü Fransız 
kadın hikaye ve romancılarının en iyilerindendir. HiktlyelerL 
nin hepsinde kahramanlarını orta halli veya taşralı ailelerden 
alır ve onları hem §iir, hem nükte ve hiciv taşıyan bir üslupla 
anlatır . 

- Cahil bir çalışkan adam ol· 
maktansa malumatlı bir tcnbel 
olmak daha iyidir, derdi. 

Fakat Roland'ın tenbel olduğu 
doğru değildi. Yalnız, gözünü ka. 
payıp, herhangi bir işe atılmak 
istemiyen bir adamdı o. Oturur, 
(guctelerin sinema ve spor sü • 
tünlarmda) müstacel işlerin önü. 
nü, sonunu hesap ederdi. 

- Gu.ete okuyorsun, rahatsız 
etmiyeyim seni. Hemen kaçayım 
gideyim. 

Roland cevap vermedi. ~
"ı>u'!'m '"'"htQsem. b ir htı:re~e·.\ç 
getir.diği tepsinin üzerindeki ga. 
zeteyi almış, birinci sayfadaki 
serlevhaları ve resimleri şöyle 
bir gözden geçirmişti, §imdi Lau. 
ren.ce'e bakıyordu. Ayrılma sah. 
nesindenberi ilk defa olarak, Lau 
rence'e bakıyordu. 

Karşısında gödüğü, başında ma 
vi şapka, küçücük, taptare bir 
genç kadındı; yalnız. yüzü biraz 
sararmıştı. Bir küçük kız boynu
na benziyen boynuna beyaz eşar. 
pını atmıştı, arkasında lacivert 
tayör'ü vardı, ellerinde, tırnakla. 
rmm kırmızı manükürü görülen 
o manasız eldivenleri. Belin.deki 
kemer de kırmızı idi. 
Kocasının kendisine bu son ba. 

kışından hayrete düşen, adeta şa
şıran Laurence: 

- Şapkamı çarpık mı giymi -
şim ?diye sordu. 

Roland (tenbel ve geveze bir 

adam olan Roland) ona. birden • 
bire, lakırdısını şaşırmış gibi gel. 
di. GoZlcrini yine ondan aytrma. 
dan, boğuk bir sesle: ' 

- Hayır ... hayır. diyordu. 
- O halde, hadi allahaısmarla-

dık .. 
- Güle güle, ama, .... ne acele 

ediyorsun? 
Yüzü sapsarı kesilmiş, alnın • 

da ter tanecikleri belirmişti. Bu. 
na hiç şüphe yoktu: Roland gc. 
zeve, tenbel, kaba bir adamdı a. 
ma, güzel bir alnı vardı. Hatta 
gözleri <le ~ze\d.i. Bu\u e., t;Ü.7.c\ 

bir çehre. Daha sonralan, Lau
rence onu düşünürken (öyle ya, 
insan kocasından ayrılır ama, yi. 
ne onu düşünür) hayalini bilyük 
bir revk duyarak gözünün önüne 
getirecekti. Hayır, büyük bir ke. 
der duyarak. Daha doğrusu, hem 
zevk, hem acı duyarak; çok sev. 
miş olduğumuz bir adamı düşü • 
nürken olduğu gibi .!nsarun çok 
sevdiği birisini terketmesi ne 
fena şey! 

- Öyle ya, acelem yok daha 
trene beş saat kırk sekiz dakika 
var. 

- Öyleyse ... otur .• 
- Ne var? 
Laurence'ın kalbi yerinden fır

lıyacak gibi atıyordu. Kendisi la. 
kırdı konuşuyor anın, kalbi ye. 
rinden fırhyacak gibi atıyordu. 
Tuhaf şey! 

- Hiç .. şey ... istasyona böyle, 

be§ saat kırk sekir dakika var
ken gitmek manasız geliyor ba. 
na da .. 

- Beş saat kırk dakika diye. 
lim. Bilet almak falan da var. 
Sonra, bir arkadaşıma uğrıyaca
ğmı. 

- Evet ama, git gel, git gel. ... 
Sonra, burada herhalde pek o 
kadar rahatsız değilsin .. 

- Kalayim da ne yapayım! 
Manasız şeyler işitmek için mi? 

- Doğru değil. 
- Ne doğru değil? 
- Seni sevmediğim doğru de. 

ğil. 
Laurence istihza ile bir güldü, 

fakat gözleri böyle birdenbire ve 
manasız bir halde yaşarnıasaydı 
ne iyi olacaktı! 

Roland ilave etti: 

Bir yıl içinde seksen bin 
jidan dikildi 

Gcmc'f'.c7cte yapıl.an yöçmcıı evleri 
Sivas, (Hususi) - Şarkışla ka· ı daların çoğaltılnu~, koy mektep. 

sahasının Gemerek nahiyesi ıon leri ve nümune bahçeleri vucuda 
yıllarda hudut aşın sınırlardan getirilmiştir. Köylerin telefon şe

- Sen.i seviyorum. Seni sevi. yurdumuza gelen göçmen kardeş- bekesini uzatmak, bu suretle Na-
yorum, Laurence. Belki sen bana lerimizle büyük inkişaflara maz- hiyeyi köylere ve kasabaya bağ
bunun için tahammül edemiyor. har olmuştur. Nahiye Sivas - Kay lamak içine de önem verilmekte. 
sun. Seni annenle benim aramda seri demiryolu yakınındadır. dir. Köy evlerini beyaz badana 
pay etmeye gelmiyorum. Kendi. Sahası 225 bin kilometre murab ile badanalamak işleri sona ermiş 
sine karşı hiç bir fena his besle- baıdır. Uç ova üzerindedir. Bazı tir. 
miyorum. Dü§ündilğüm o değil , 
kendim. Biz. Hayatımda kimse köylerin ağaçlık olmasından dcla- Yapılacak işler arasında köylü-
yok, yalnız sen varsın. Sana bu. yı güzel manzaralar göze çarpar. nün kültürel seviyesini ylikselt
rada bazı sebeplerden dolayı kal. Nahiyeyi kasabaya ve köylere bağ mek, mecmua, gazete, kitap oku• 
dığımı anlatmak istedim. Beni bı layan yollar vesaitini şliyebilmesi tabilmck için köy okuma cdalan
rakıp gidiyorsun diye müteessir noktasından düzenli bir hale gc- nın esaslı şckild tesisleridir. 

. . So tirilmiştir. görünmek Jstemıyorum. nra, Halk bilhassa ziraatle meşgul-
sen de bilirsin ya, her şeyde, her Nahiye civarındaki köylerde a- dür .Davarcılık, aynca pasurma-
zaman ben haklı çıkmak isterim. ğaç mefhumu tamamen yerleşmiş, cılık ile de uğraşırlar. Umumiyet 
Onun için. tükürdüğümü yala • ve köylü üzerinde kıymetini bul- itibariyle ticaret iyidir. Gemerek· 
maktansa manasız şeyler yapa - muştur. Köylü ağaç yeti§tirmek de kültüre karşı çok büyük bir a
rım. Bugün de senin gitmene ra- hususunda fazla gayret göster- la vardır. Bugün ıoo c yakın ço-
zı oluyordum. Sonra... mektedir. cuk okumaktadır. Ayrıca Geme. 

Laurence ağlıyordu. Bir yan. Geçen yıllar içerisinde 80 bin rek gençlerinden orta, lise ve yük 
dan ağlıyor, bir yandan eldiven • ağaç dikilmiştir. Bunlardan iyi de sek tahsillerini yapan ve hayatta 
lerini çıkarıyordu. Gözyaeları da faydalar temin edilmiştir. muvaffakiyetli elemanlar arasında 
boynundaki eşarpma kadar akL Bu çevrede köy kanununun e. yer alan kudretli gençler de var-
yordu. sasları dahilinde yürünerek köy dır. 

- 1Neye bunu oab.a ~vve\ '!Ö':J- kalkınmasına 'ia1ı§ı1maktadır. Na- Nahiye civarın.da zaman, zaman 
lemedin? Neye bunu anlatmadın hiyenin i~e suları da iyidir .. Na· Bizanslılardan ve Romalılardan 
bana? Ben tilrlü türlü şeyler dil- biye ve köylerinde at sporJanna kalma eılci eserlere de rastlanmak 
§UnUyorum. .. Sen orada duruyor. karıı artan büyük bir alib var- tadır. Bugün Sivas nahiyeleri içe· 
sun da gitme demiyorsun ..• Biraz dır. risinde ilk defa belediye teşkilat.: 
daha vakit geçse idi... Nahiye ve köylerinde yapılan kurulan yer burasıdır. Belediye 

Roland §İmdi ayağa kalkmış. işleri şu şekilde sıralayabiliriz: bütçesi nisbctinde nahiyenin ihti
tr, heyecana düşen bir adam gL IS kilometrelik köy yolları ve Si· yaçlan karşılanmakta, yollann, 
bi, ne yapacağını bilmiyen. bir zir, Eğerci köy odaları! suların, kaldırımların intizamına 
ta\TI vardı. Kollarını açmıştı, ka... Diğer köylerde de bu suretle o. çalı§ılmaktadır. 
rrşı ona doğru atıldı. Geveze, ten
bel adam ..• Fakat Laurence onu 
seviyordu, ayrılmak istemiyordu. 

, - Niçin? ... diye bir şey sorma 
ya başladı, fakat sualini tamam. 
lamadı, çünkü gözüne, yanı ba • 
şında, masanın Uzerln.de, açılmış 
duran gazete ve guetedeki baş.. 
hk ilişmişti. Gazetede bilyilk bir 
tren kazasından bahsediliyordu 
ve kazanın ilk kurbanlarından bi. 
rinin fotoğrafı vardı: Ona ben
zeyen genç bir kadındı bu. 

Manisa Vilayeti Umumi 
Meclisi Toplandı 

Türk Hava Kurumu _B~gü~ l!__~aş.!_lla f!as.!Yo! 
~"'il~ bo~ rurn_ ~aksadı_ 
~! ltalbuk· § gıbı olacağız 
!te ~ 1 ne kadar me-

' l! 'ı>aı rleı-~ ean tın, öyıe. 
'~ bir ~a~aber vereyim: 
'tq 'tter lrenı ile a. gelmem! 
~ ~llııı.rıki gı_diyorsun? 

a altı.~t l5 ti tıbi, 20.48 len. 
kaı 1• ..\Jc§' avu1u çoktan 

~~k~'lltrı. ~a kadar baş. 
b\>arı e hau11i ~dası Yoktu. 
""'"t>tı tatmakta ne 
b· JJarı 

• l\ ıı- ta lllt tr 
~al'll llrdtğı ene veririm 

l ... ''~,l~~ırı rnyda? Yernek y~ 
~. t ıst a 
ııı~ı · aure eraen. 
~q..1l>oı- rıce tU1 . 
~ lbiı-ıe· .J\rtık v eldıvenleri. 
t'la~i~ıertı?e aııa akit gelmiş. 
~ı~'k!) dı, Canı haısmarladık 

-.qetc·ı a ne allahaıs-
f ~1 er· 

t ı-.. ~ib· ı ~onard . 
"Qlllı '· Oda • Yıne her 

re lto~lu. :lı~ girecek tam 
tet· "~llı:ı 1ndeki gu··m·· 
b~ iri "'' ak,. uş 
4)d. ~.~rdu. ,.,arn gazete • 

eriııı o~ıeye k 
tı(,,~ıı.l'a. Okudukt adar sabah 
~~il da ak an sonra öi> 
~• . La §anı a-

lıt ~beı' ul'ence b gazeteleri. 
lı.~·İ ! · derdi ö azan: 
'qq ~ . Yle bir ten.. 

bı.uı 
a cevaben: 

- ~ ~ 

Hava Kurumu 13 senede or-
duga 292 taggare lıedige etti 
Türkkuşunun üç s~nelik !aaliye~i i~e güç 

Manisa, (Hususi) - Manisa 
1i Osman Şahinbaşın riyasetinde 
vip edilmiştir. Resimde yeni vali 
mektedir. 

vilayeti umumi meclisi, yeni va. 
toplanmıştır. Heyet raporu tas
meclis azalarile birlikte görül. 

b. . k f o termıştır da elişişleri muallimlerinin mo • 
inanıhr ır ın ışa g s delcilik öğrenmelerini temin et -

.. b ·· 14 re hediye etmiş ve gelirini 64 mil 1 nelik rakam, üç senelik yekuna mektedir. 9~7 de 134 muallimin 
Türk Hava Kur~u ug~n ı . . , rükseltmiı::.tir. müsavidir. mezu_n oldugu bu kurslardan 938 

ya ına basıyor Mutevazı bır §e. ıon Iıra) a ) ll' • de 254 muallim ık 939 d 
k"l~ . ba h ·an ve fakat kısa Türkkuşu faaliyeti, üç sene ı. Planör vaziyeti de ayni inkişa. 450 ır d ç mış,ck a 

b~ e ışe ş roda büyük inki çinde güç inanılır bir inkişaf fı göstermiştir. 935 te 13 olan 1 muta ım evam etm te bu. 
ır zaman zar ı - · H 1 k ·bi bil ı· ·· 939 d 268 k unmuş ur. .. K memleke. kaydetmişır. avacı ı gı , - p anorsayısı a eçı mış_ Gen r-· b .. , .. k b" al~k .. 

şaflar gosteren . urum hassa uzun zaman isti yen bir mev tır. Yine üç sene e\•vel 3 tayyare . - ~ ıgın ~) u ır . a. a ~os. 
te pek büyük hızmetlerde bulun- .. . d .. nede alman ne k b .. b "kta 42 1 terdıgı paraşut kulelerının şım. 

1 ih zu uzcrın e uç se · var en ugun u mı r o • d"l'k 1 Ank 1 . d 
muştur. Orduya tayyare a an, - . .. . be 1 .1 1 mikyas. t ı ı ya nız ara ve zmır e 

1. -· tıccler butUn yne mı e muş ur. k 1 1 -
tiyat eleman yetiştiren, genç ıgı . bırakmıstır . . . . uru muş o masma ragmen atlı. 

. • h lı bir spor ları gende "' · Ordumuz IÇJD daımi bır yedek yanların sayısı bil"vük farklarla 
en 7.eV klı '\ e eyecan .. 1 . d k d l t•· l .. t . J 

- t ·k ederek hi İnönü kazasının on erın e ve a ro 0 an mo or u ayyare P1- artmaktadır- 937 de 1782 938 
olan uçuculuga eşvı · 1 • • " ' 

. d k' "Tü. kkucıu saye termik cereyanlara yol olan tepe. lotu o arak yetışen genç sayısı, de 3078 ve 939 da 7000 
mayesın e ı r :1 11 

- • • k " 32 ··• . ın·· .. k • !er ürerine yepyenı bır havacıh 9...,7 de , 938 de 82, 939 da 154 Kurum Tilrkkuşu kurulduğu za 
sınde her sene onu ampına B h t .. 

Çöp Sandıkları 
İhale Edildi 

Tramvay durak yerlerine ko
nacak olan ~Bp scpotlcrlnfn ya
pılması dUn fhnlo <>dilmiştir. 

Bunlar şimdilik 70 tano olacak· 
tır. IJiHihnrn 300 e çıkarılacak· 
tır. 

KndıüUy tramvay şirketi tara· 
fmdan yaptırılan sepetler o mın 
tnknda konulmaya başlanmış

tır. 

Dr. Hafız ·Cemal .. 
1 

~ . t lamaya muvaf şehri kurulmuştur. uraya er ur. man 45 olan paraşüt sayısını 177 
.fvukz elrce Hgen,cıKo~munun bu ça. ütrlü modern tesisat yapılmıştır. Kültür Bakanlığının mektep • ye çıkarmıştır. Dahiliye mütehası111. 
a 0 an a\ a u 1 d h l - · · H 1 · t• f h 

1 1 
h Tü·rkün gög"'sünü ka 935 te planör pilotu olarak 18 er e avacı ıgın, bır ders halın. ava arımızm emnıye ın , e. tstanbul Divanyolu. 

ışına arı er 36 d b 1 . . k" . . h • h t k b t k ekildedir. genç, yctiştirilmişken bu sayı 9 e yer u ması ıçın tet ıkler yap pımı7.e uzur ve ra a ''erece No. 104, Tel: 22398 
ar aca ş . d da 100 937 de 228, 938 de 313, tığını gören kurum üç seneden. bir şekilde hazırhyan kurumu teb J İİİll•••••••••••• 

. . Kuru~, bu 13 senelı9k t evre 
939 

da '613 olmuştur. Son birse. beri açtığı modelcilik kursların. rik eder, verimli seneler dileriz. 
1çındc Türk ordusuna 2 2 ayya. 
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Barselonanın Son Günleri : 7 - - - ~- ..... ........ .--ı._r 

SPOR 
( Ba.J iara/ı 6 ncıda) 

binbaşı Oesegaard bu müsabaka-

Beynelmilel 

Kasabaya birdenbire bu kadar kalabaltk 
basacağmı kimse tahmin etmemişti 

;:~is:~~ş=~~üro:~;~;~r. ~~ Nevyork Şehrine hediye ede 
ya kayak şampiyonasının· açılışı ı 

7 p~re topla i.~fın edilmiştir. 1 m'ız çeşme yakında "nderı·ı ı apılan musabakalnr sonunda 1 g O 
erkekler arasında Almanya 10 da 

Vali elinde bir bayrak bağırıp duruyordu: kik;ı 25 saniyede birinci Fransa S k T k 
JO dakika 50 saniyede ikinci ol. ergide i Üt pavgonıl, 
mu§tur. UçUncUlüğü İsviçre ve J 

Artık yiyecek b!!·şey kalmadı dördüncillUğll İtalya, beşincfüği hazırlıklar l SÜrafle i[ef ı 
:\'orvcç, altmcılığı Lchiııt#n al • 

Polisin verdiği raporlarda bildi 
rildiğine göre, her tarafta bozgun 
alameti görülmeye başlamıştır. So 
kaklardaki askerler, zabitler, bo. 
şuna çarpışman n aleyhinde bulu· 
nuyorlar. Bazıları da, başta'kiler 

ne isterlerse buluyCf'lar ama, halk 
aç, diyorlar. 

Mağlubiyet günlerinde herkesin 
duy.duğu hislerdir bunlar. 

Muhacirler arasında söylendiği
ne göre .3arselona mukavemet et
meye karar vermiş ama, hükumet 
Gcrone'ye kaçınca halk araı;;ında 
da panık kopmuş. Sonra, bir şayia 
daha var. Diyorlar ki, Negrinle 
Kompanis arasında ihtilaf çıkını§, 
Kompanis Ba vekili siyasi bir par· 
tiye faza! bağlanmış olmakla it. 
ham ediyormuş. halbuki, Kompa
nis'e kalsa İngiltere ve Fransanm 
yardımı ile geniş bir ittifak yapa
cakm:1. 

k'igueras ancak birkaç günden
iberi küçük hükfimet merkezidir. 
Fakat .daha şimdiden orada da ka 
bine buhranından ve karrııkhklar
dan bahsolunuy.:>r. 

Başvel:il Ncgrin bu şayilara ce .. 
vap olarak: 

mıştır. 

Kadınlar arumda: 
10 dakika .f5 saniyede Alman. 

ya birinci, 
11 dakika 22 saniyede Fransa 

ikinci olmuıtur. 
Vçünclilüğü Büyük Britanya, 

dördüncülilğ İsviçre vo be§inci
~iği de Lehistan almıştır. 

Avrupa futbol 
maçla rı 

Avrupanın muhtelif memleket. 
lerinde yapr1makta olan futbol 
lik müsa.bakalannın bu haftaki 
karşılaşmaları neticeleri şunlar. 
dır: 

FRANSADA: 

lki büyük pavyonlır. iştirak et. 
tiğimiz beynelmllel Ne\•york ser. 
gisfnin XW'Ulduğu • Tevyork Şeb. 
rine bu münasebetle hediye ede. 
ceğjmiz: zari! Türk çeşmesinin 
inşaat malzem~i §Ubatın yirmi~ 
ci günü 1imanımıulan hareket e
decek vapurla Nevyorka gönde.. 
rilocektir. 

Bu zarif çe§me, eşuı itibarile 
Necyork sergisine • urulacak 
Türk sitesinin akaaı;nından ol • 
makla beraber, sergi .müddetinin 
bittiği esnada. kaldırılmıyacak. 
trr. 
Amerikalılar, bUyük serginin 

kurulduğu ye..ri, sonradan park 
haline getirmeğe karar vel".miş • 
!erdir. Güzel Türk çeşmesi, o par 
kın müstesna ve karakteristik bir 

Ekse!sior Rube .. Olimpik Mar~ ziyneti halinde kalacak, Türk sa-
sey 1•2 natınm büyii.k \'e kalabalık Ame-

Fc. Antib · Fc. Soşo O.O rikao şehrine bir yadfgin ola • 
Rasing Lens ~ Fc. Ruen 0-2 caktır. 
Rasing Strazburg - Sc. Fives 3.l Beynelmilel sergide yer alan 
Havr Ac. • As. Kan 3.0 Türk pavyonlarına dair Cikir ve. 
P'c. Sete - Rasing Rube 3.1 ren resimler, daha ttimdiden A.. 
St. Detiyen • Ruing Parift 0.1 merikalılarm en çok beğendifi nü 
Olimpik Lil • Fıc. Metz 3.2 muncler olmu§tur. 

BELÇIKADA: 
Fc. Brügge _ Ünyon Sl Gilluva. Amerikalılara olduğu kadar A· 

2.0 merikanm her tarafından gele • 

• - ''Be_şbci kol,. un yaptığı Vaianl.armm d'ilpn(IN tara/tHdoa lüt14 ea&lmeli tlzeri1a.e Frarı8tlfJG 

Berşo - Vite Star Ac. 3.1 cek ziy:ıre~çhiJen;. rı:urlk ;x>ğrafmil~i 
. . . ıımm tarı ı '6Çvır ermi, ı 

Lırşe Sk • • Olımpık Şarlruva 3.<> Tür' k d !eti . • ..... "l,'I#:~- . 
Fc. ~t _ .Anvers 1_1 . ev n~ ''"'"lfl"ı cı1;1 esasıye. tahri?:ut, diyor. Derhal arka plinla 85 bi11 Jıpaayol krıçtığ\ 'bildi1'ltflor Daring Fc Boo 6 0 sıne dayanan sıyasi ve 909yal ka. 

meşgul olmak lazım. 

Yüz metre ötede, büyük mey
danda üç hin kişi toplanmış, Fran 
6aya doğru gitmelerine müsaade 
edilmesini istiyorlar ve muamele· 
)erini yaptırmak üzere sıra bekli
yorlar. Fakat asıterlerin c1lnden 
jş ağır çıkıyor. 

geloıiJ olan iki İspanyol hükumeti Barsıelona d~iai M. Juleı Henry 
adamı tekrar Cumhuriyetçi .lspan-. eeldiği yük eemisi ile Vendrea li· 
ya olarak kalan araziye dönecek- manına çı'lcmıı. buraya inmi,1. Şitn 
ler. di elçilik iıleriyle vilayet k~na

Se .Aıı~ht C.m Şıüg 0· 1 rakteri gösterecek ·~evlet pavyo 
İTALYADk . ge • ııwnuz., büyük bir itina. ile ha. 

Bolonya _ Llvorno 1 1 zırlaıımakt.adır. Pavyonun önUn. 
Lazio Roma • Fc. Bari 1:0 de 4,60 metre yüksekliğinde ve 
Novara. .. Genuva 93 0:-0 gö~ <!.,~~ ~aldı.rılmış t elleriı;-

Birdenbire bir boru sesi "duyu
luyor. Mızıkaları önde, bir tabur 
asker geçiyor. Mızıkacıların arka. 
sında Cumburiy.etçi İspanya ;bay
rağı, r.-:>nra, elelrini muntazam ha
reketlerle sallayan askerler. Fa
kat, hepsinin arkasında rengarenk 
elbiseler. 

Halk, kollarını yumruk şeklin
de kaldırarak onlarr seJamlıyor. 

Tapurun en sonundaki jki asker, 
birisi duyarsa diye bi~ endije c.t
meden, şöyle .diyorlar: 

- Aıilıyorur:, anlamıyor deği

liz! Manemiyatmuzı kuvvetlendir 
mck istiyorlar. 

Gece, altınrJ bin 'ki.§iy,i alamıya
ca'k kadar dolmuı olan Figueras
<ıa, yatacak ıbir yer bulamıyanlar, 
hayaletler gibi, solcaldarda dolapp 
ouruyorlar. 

29 Kinunuaani, 

Perthuı;•da müthiş bir kala
t>!lık var. Yine o yatak çarşafları 
için.de çocuk, çocuk, socuk ... Hep
si birbirinden zayıf, birıbirindcn 

Larao Ka'ball.ero otcmobiJ.liylc 
onlara d5nil1or., 'l'erthua•a&n-ıiri-
yor, Ce~bere'den çıkıyor. Otom:;.
bili kalabalığı yarıyor, süratlc ge
çiyor. M. Largo otomobilinde ar
kasına dayanmış, sanki etraftaki 
ahaliyi teftişten geçiriyor. 

Ahali huduttan pek yavsı yavaı 
geçebiliyor. Onun için, uraaı.ıu 

bekliyenler yolun iki tar.afına .di
zilmişler, duruyorlar. Bazılan a. 
teş yakmışlar. Yemek pişirmek i
.çin değil: Yiyecek bir ıeyleri yek 
ki 1 Ateşi, ısınmak için yakıyorlar. 
Hava çok soğuk... Gökyüzü bu· 
lutlu. Yağmur çiseliyor. 

Kasabaya birdenbire bu kadar 
kalabalık basacağ nr kimse tahmin 
etmemişti. Vali bile bunu dütüne
menüş ve hiç bir tedbir almamıftı. 

İyi bir idare amiri olan :M. Djd
kovski kııa boylu bir adamdır. Son 
zamanlarda en mühim if sahipleri 
çalıpna odasındaki ispanya hari. 
tzsı üzerinde budı.ıd.un yerini de· 
ği§tirmektir. Uç haftadanberi bu 
iften arb"lc bıkmıftJ. Huduttan ıiç.e· 
ri de birkas bdı lkiJi iltica edecek 
zanne&yordu. Halbuki onünlcr~e 
muhacir geliyordu. 

cıltı:. Hepsinin gözlerinde bir yan· Vali, elinde bir bayrak, herkese 
<lan 1cor1cu, lbir ya:ıdan ümit... bağmp duruyor: 

Anneleri: - Artık yiyecrk bir §ey kalm.a-
- Senega1liler yarubaşmuzda dı size verecek! Böylesini de lıiç 

jmiş, doğru mu acaba? ummaycrdum ! 

Evet, doğru, scnegalli askerler Perpignan valisi ha-Oer yollamı§. 
onların yaruba§lar.ında. Fakat 1'>u ''1500 '!kilo kuru beı:clya var, de
çukulata renkli müstemleke as- mişti. isterı:eniz ~önd'ereyim .. , 
lccrlcııi yerine birer çukulata gön- 1500 kilo bezelye de ıelmi~ ve 
.dc.rsele.r .çocuklar için daha jyi o- bitnlişti ! 

lur.du. M uhacirlc.rc c.vvela :ıünde ü~r 
PCll>İgnan"daki l>ir kahve.de :lilim ekmek vermişlerdi. Sonra i. 

Largo Kaballero'yu görüyorlar~ k.iy,c, <h1.ba ~n bir ı<Jilituc ıltiş-
Largo Kaballero İspanyan·n Paris .. t · 

:n.ış .ı. 

elçiliğini etmis ola."l Arakili&:tainle z a1l k1 h ,_ 1 
w -:ı:v ı ıÇ<Oct.ı ~u. er .... «e e .ıçı-

:bc.raber ı0tot:roıuş. kahve içiy.orlar.. :arlar. 
İspanyolların Lenin'.i ismini yer y 

dikleri Largo Kaballero ço!< mah. Peryigno.n ıkabvesinde bir adam 
kansına~ 

zun ve kederli görünüyor. 1Yarun· 
da oturan Aral:uiı:.tninde de hü· - Yann foıva iyi olurıa seni 
zünlü bir hal ~ar. Perthus'a götürürüm. 

Kaballero orada duracak değil, 
gidecek. Xarzwıı merak edip gelen 
Arakuistain1e beraber gelmiş. Es 
ki Pariı elçisinin kansı Isviçre 
tebealıdrr. Bu münasebetle craya 

Bunu ''seni gezmeye ~ötürü· 

rüm., der gibi söylijyordu. 

Vaktiyle ademi müdahale kod· 
tesinin toplandığı Perpi.ı;nan 9ic. 
di cl~Hcr ıteh1'i olmuı. Fransanın 

jında kcndiıine verilen odada meı 
rurol uyor. 

Perthuı'tı da sarı bir ev var. 
Negri.a hükUnıctinin son binasının 
bur.ısı olac~tmr tıöylüyorlar. 

SO N 

1stabulda lerfi müddeti 
gelen Adliyeciler 

&-Z:;~a. F;Na;ou 2~0 1'Çy~\ı Ş~~ 1\~eY~iı1Wi 
.:Juventus Torino .. Aıtı. Roma O O Türk coğrafyasında en eski me.. 
Fc. Trieste • Fc. Modena 0:0 deniyet devrini temsil ettiği i~~ 
FcA Lu.kka - ~c. Torino 1 1 ora)·a konmuştur. Pa.vyon. hın 

- ''alt kat,, diğeri ''ilst kat,, denen 
.ALKANYADA: ve ikisi bir.ibirinden geni§ bir ko-

Hert.a. - B. S. C. Nera 93 2-2 ridor ve büyük bir sahanlık ile 
Tenis Bonllia • S. V. Elektra ı.o 

ayrılan büyük bir holdür. 
Dresdnıer Sc. V .• V. F. R. Licp_ da 

zlg 2-~ Holün .zemlııinde ve ortasın 
Herta • Bresden 5..'2 boğazları temsil eden. renkli a. 
Hamburg Sv .• Aynısbüttel 3.1 kar bir su ve suyun membamda, 

Ankara, 15 (Hu-1.ıai) - iki sc· Armini Haııovra _ Jager 2.2 ayağının biri Asya, diğeri A-.TU. 
nelik terfi aW.cicletini bitirmit olaa Brecen _ Hanovra 91 2.2 pa toprağına basan '.\'C iki ~ıtayı 
adli ıne.aıud.ar alikadac komisyon- Bielef eld _ şalkc 04 0.3 yekdiğerine kendiailc baglıyan 
la.r tarafından tetbit dilmit. iiıtc. Turu Düsseldorf _ Fogtuna Düs. dinç bir Türkiye .sembolü var~. 
ler huulaMUttır. .eeldorf 2.2 Birinci katın duvarlarında Tür. 

1atanbuldakiler fUlllarciır-: Borusia ~eunkirşen _ Ayntraht kiyenin siyasi, iktısacU, içtün_ai 
Beıiııci derecede bulunan ha- 1·3 v.e kültürel inki§a.flar.mı oldugu 

kimkr: H uJmk .reiai Ali ltıza Tam Kik er Of fen ba:h • Fcankfurt 8.1 gibi ~·eren fotoğrafilC:• ik~ ka.--
telt.in, 1ıukuk reili Kham .Af•it. ..,. ·u , .. ,,.,......5 'Rot V.ays tm duvarlarına da sagdan ıUba • 

:r ·vorma .y..,.... • ··ksck 
Attmcı öerecedeki tıikimleTden: Frankfurt 4.0 ren \'a.Bati alt.i§ar metre yu · 

Aıliye mah1remesi Teisi Nadir Ko· Valdhof - Nekarav , 4..0 liğinde milli Türk .cojrafyaSlllUl 
S S V « n- 7 _o ıta:ribi dc\'irJerine \'e ;cihayet 

ruk~uoğiu. :Stutgarter • . . . ·vu:u bü ilk 
Yedinci derecedeki hakimler· :Jon 'Regen!burg • Şvaynfurt &O milli Türk devletine ait y 

1860 lfünih _ Vavyera !ı1ünib 2-3 panolı.r konulmuftur. Bu pano • 
den : Şu1lı lalkimterinde~ hmaiil S p V G 'F.Uhrt _ A. V. F. Ja.rdan ısağ taraft.aki .OOrdil Ata. 
E:-güren, Yapr :Köklen, "Emin Ul· · · · · Kobttrg -4.-0 t.ürkten Dııc.clti devirlere, sol ta -
tay, Şakir Guncri. A tör F'!Y- t Vokcr "Viya. rafta.ki dördü ise Atatürke ve on. 

Sekizinci derecede bulunanlar- ma J. :a • na, 2_1 dan sonraki QC\TC aittir, İki dev. 
dan: lcra muarini lılctnnet Ztld. ' 3.1 rin arasında -ve zemiııdW Tür • 
mahkeme ~zası Sa"ıt Kafalr, Sulh Ra. _ _.:.P_id_._V_i..:.ya_n_a.________ k d " kiye sembolünün tam arşısın n 
ıakirQi. Niyazi Karakaz:an, .:Sza Şa- Tiirk • Amerikan Atat:lirltüo, 'kahbJ b_urada ,Yapıl -

kir Aanc.ı. T tCAret Anlatması mış ve Amerjkada şeffaf bir ma-
Dokuzuncu derecede bulunan- Bir müddet evvel parafe edilen denden döktürülmüş, 1,7() yÜksck 

ı: aza Salim BafOI, Celilıet- Tıürk _ Amerikan ,ticaret anlat- liğinde bir başı, bu başm üstünde 
."1ı 1'ir.kgeldi, 'Sulh Jılkiri )lq. matımın 'bugünlerde tasdikten ge. de Atatü.Ntiln ··•edzelerinıScn t>iri. 
rettin Bilgin, i~ i,uri, Cevat Şet .çer.eli haber :verilmektedir. ııin lngilizcc ter,cümesi vardır: 
van. Dijer tar.aftan ,A,rıe.rikalı1ar "Yurtta au1l!, ;C."ıhanda sulh,,. 

memleketimizle olan ticari müna Bu pavyonda en muktedir mü. 
sebctlerini artırmak için son za. tehassıslara. kompoze ettirilecek 
mantarda teşcbbllslef'de bu1unma olan, fotoğraflar :;·eni ~rk~ ha • 
p. iba§lan:ıı§lardır. Bu .cüm~edcn yatının en sağlam Ye sarih vCtıi -
olarak Amerika scf.aret1 erkanın. kaları olaeaklır. Sergintn ha~ır -
dan ?4. Deyyo dtiıı Türkofis mu. lt1tlarile uğra68-ft !heyet, büttin 
dilrilnü ziyaret etmiı ve iki mem. Türkiyedekj fotoğnfçüaroll\ ve 
lekct arasındaki ticart münnsc - devletin arşiv.inde bnhınan :!otoğ
bcUer ctrafmdn ..görüıimllşiliT. raflardan istifade ederek bugti -

Öğretmenlere 
Konferaıu 

.İlkokul öğret.menlerinin meale. 
ki ibil,ıileııW artırmak "1&1<aeadi-
1e tttt5p ed.t~ ko.nfennliların L 
lrinda.i Kadıköy o.n ikinci ilkokul
da, Galatasaray lisesinde we is. 
t.a.nhw Erk.ek ıı.e.tnde y«ihn)t -
tir. 

Uç Doçent 

M. Deyyo Türk - Amerikan ne kadar 10,000 resim 1.oplaml3 
m·ün~betlleriniB -daha. ziyade bulunmaktadır. 
... eni31emesi etrafında temenni - Aynca devletin resmi f otoğnf 
lerde bulunmu§. bu 'hususta öü - çısına binden fazla ıreaim çekti. 
~celerini bildinniştir. rilmişt.ir. Bundan başka memleke 

:ı.t&aool ünivenitesi Edebiyat Bu göriişmeden f!onra ofis !l'rı-u. timizde çal~an bazı .ecnebi illin 
Iakiiltesiı:ıcie ~k ihuluna~ ilt o&L dihil ile 14. Deyyo kambiyo mü - m·.:~ae5clerl, 'kendi kollekmym:ı
Ql!ntlik ıiçiıı talipler u.aıı•da ıiın. I dtirliifüsıe git.miller 1-e döviz te. larında bulunan resim1erden Tt.r-

1iha.n ~lnı.ı§tır. diya.tı <U~inde tetkikler yapmıJ. nıeğe talip .olmu§lanlır. 
;İıntihu. niaa94a 'f.tl>tyacakbtr, lardfr. Heyet, mevr.at biolen:e nılim 

-

arumdan intihap ~ 
kip ve teşhir edilmek 
yorka. gönderecektir . ....ı!P9"'11ı 

Hey.eti umumiye i 
devletinin ııiyast, J 

.--.---..... 

mai hayat ,.e ideali, 
bir earahatle göz aııUll' 
tır. 

Sergi heyeti o 1< 
Ti.irk devlet pa vyoıı 
Türk umiyetinin bUtilf 
kipf hamleleri nı~ = :.~:~;av;~u 1 
york beynelmilel 
kiptdz kalacaktır. --c 

Yerli 'rork mali~ 
ne ve kiiltUrel tef~ 
edilecek olan diğer l" 

,......_,,~, 

ayni itina sa.rfedilıne 
111 Mimar Sedat Eldeıli 

eseri ola.n bu bln~'--:K 
tehassıslarm ba~-= 

dığı kadar gilr.el ve ~ 
Sergide çalı§!11ak 

komiseri, Sümer Banle• 
İnhisarlar mesul ıneI!l 
gaatla alakadar fen 
dan başka, buracı.tı 
ancak beş altı menı 
cektir. 

Fakat Nevyork~~ 
killtında çalışan TDJ",...~ 

knda tahsilde bul~~ 
lerile memur lcaOJY"'..ffr. 
ftma.rn edilmi§ ol~~...f ~ 

Bunun için aUP""" ~· 
1eı<dcn müsude ~ eaf> 

Sergide, aynca ~tete1\ \ 
larmm ~erlerini g'fffi ~ 
,...,.t ı,.;;..ıu•~ h1111,.,..,.,, 

Filistinin ta 

ve arazi satı§l no 
ve Yahudi mıntak 
edilecektir. Yahudi 
bir muhaeuet tıaddi p 
eek ve tc>prak .atıf~ 
nizama tihi tuwtac 1 

Arap nuntakasın6• ~ 
tır" 

hacercti ve to?ral< 9' " 
cektir. Yahu.8.i tnUh~,/. 
ekonomik sebepter1e dil 
sebeplerle de tebdlt ,~ ~ 

Filistin mil&taldl :,t .'"/ 
lekcti o1mıyacak, fa~, 
Yahudilere karı~ e ee"il' 
lunduğu teşrii bır ııı.,, .ı 
edilecektir. Araptı.r ,..) 
bu pUinı kabul etıı'e rJ" 
ae Ingiliz hükurnetl 

edec~;dir. ' 

Macar k8lı . 
isttta ~1 

Budape§te. U ::,,.~ 
dr kabinesi bu • / 
tir. ~/.·' 

Budapeıte. l S ( ;,ıı 
b•ııeııF _.ı 

san meclisi, k~ ~ ~ 
:xbiyle !bili znÜ =.-Alı 
Naibi biik\ıa1ıd ";~ 
müsteşarı Barotl · 
. . . ~' rnıştır. (~ 

'Budape9te, ıs ~-"' ;J 
mredy~ hu"lt\\dt~ 

nun bu saba1t 1' ~ 
tıda lbu parti ~ti'· 
nı resmen bitdır~ 

Büyük bir !ıt1 f'JIJ~ 
beyanatında, 13: ~p 
ketinin sebel:>inJ• 
bu1unmuı olara1' ~,,ı; 

Filhakika atı~ :eıı V" ... 
redy'nin cetleıU1 ~ 
·a· ,u~tırlardadıt 

'· ~ 1 fi' 
kaç zaman evYt J. 
yiklcri Jc~ıJfl 
lında -yahudi ~u • 
surette ~,oııtl'" 



,Natıa VekA etinden: 
t - Sivas - E D' . .. llıerkeı . . rzurum, ıyarbakır, Cızre, Irmak, Eregll hat-
dt göe ıstımHl.k ·bUrosunda çalıştırılmak ve yapılacak im. 

Ucret terecekleri ehliyet ve liyakate göre l&> liraya ka. 
ı. Verilmek ~ı-- . • . latirnı! UIA;;re münhal olan istımllk fen memurluk. 

Plerı tay· k kısım şefliklerine ve istimlak memurluğuna müna. 
2 1ll edilecektir. 

llk1ıı°i;r~e~olu güzergahı ile tarafeynlnde bulunan gayri
l!sahaıarın harıtalarmı alabilecek ve tersimatı ile her türlü 

3 nı Yapabilecek olanlardan 
- '!' • 

~'ene bu~r1u veya kadastro dairelerinin fen kısımlarında laakal 
i _ Ra çalışmış bulunanlardan, 
~u dastro mektebinden mezun olanlardan, 
1 tnenıur· ~ ÇaJı t ıyetlere talip olanların nüfus hilviyet cUzdanlan ile 

'tadtk iyj ~ ıkla:ı~ yerlerden aldıkları vesikalarını ve polisten mu. 
fotoğr t 1. kagıtıarile mektep şahadetnamelerini i!ç adet ve. 

ı:..l"ll"~nı. tn~ 1 ıle sıhhat raporlarını bir istidaya bağlayarak vekL 
a acaatıan lazımdır. ...... M .. 
lt\Şaa':3ab.aka. imtihanı 1---3-939 tarihinde saat onda vekalc. 

daıresınde yapılacaktır. (518) (1006) 

18t anbul EmnlyE't Sendı{(ı 
l>lrektUrlOitUnden: 

ıı. Gayrimenkul satış ilanı 
--·-·· Yan li ti . · ıı aldı~ a ce .Mevhibenin 18956 hesap numara.sile sandığı-

'o.lllde bor gı (~) liraya katet birinci derecede ipotek edip va.. 
t 1ı kan~un ödenmemesinden dolayı yapılan takip üzerine 3202 

11
1'

1 
i ~n 46 ncı maddesinin matufu 40 mcı maddesine göre 

l<ireç ;ap eden ÜskUdarda Bulgurluda Umraniyc mahallesi. 
l'eıı.ı ıs Irıııı, Şeker maslağı sokağında eski 13. 13 yeni 2. 2 
~ a;y :~maralı ahşap fazla bahçesi bir köşkUn tamamı bir 
dttıa g\· Uddetıc açık arttırmaya kon.muştur. Satış tapu sicil 
~;y ak:e. Yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (154) li. 
t1ıbu d 51 Verecektir. MilU bankalarımızdan birinin teminat 

l' eri \'e ~ kabuı olunur. Birikmiş bUtiln vergilerle belediye re. 
~ aittir a.kif karesi ve taviz bedeli ve dellaliye rüsumu borç· 
( etın~k~tırına şartnamesi 20--2-39 tarihinden itibaren 
11t'IJ.lacak ısteyenlcre sandık hukuk işleri servisin.de açık bu. 

e \'e ~1~· Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu faa.hat da §art. 
~ ~l't tetk·k kıp dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, 
hi ~ıın:. ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her 
a~e tııUsa~ ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 6-4--39 ta. 
ab?ll <lort, perşembe günü Cağaloğhmda ki.in sandığımızda 

~ ıı ~i . ~ on altıya kadar yapılacaktır. Muvkkat ihale ya. 
\ t ~~nk teltllf edilecek bedelin ,tercihan alınması icap e-

1\ l~ ul llltlkellef iyeti ile sandık alacağını tamamen geç.. 
~ ia""~trr. Aksi takdirde son arttırarun taahhüdü baki 

h \'e a ~~ı v:ı uın1ııı1c .ınll!1ııd1t pı:ı.Zb.rtc~ g\lilU aynı 
p11 ~llıen{11

1 saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırma_ 
tiııı 111CiUeru uı en. çok arttırnm üstünde bırakılacaktır. Hakları 

11 ~ ~ ha~ı sabıt olmıyan .al~kadarlar ve irtifak hakkı sahip. 
be.: l'ihind ~r~ı ve hususıle faiz ve masarife dair iddialarını 

<laıreı:.n ıtıbaren yirmi gün içinde evrakı mütbitelerile be· 
~iş ola 1~ bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bil

~ .n1ıı 't>ay~ arla haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 
~11le;yerı.ıe ~Şnıasından hariç kalırlar. Daha fazla malfunat aL 

l'\ıisine rı~. 937 /422 dosya numarasile sandığımız hukuk ig.. 
tnuracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

*** 
DİKKAT 

Sokağı 

'.Büyükada 
lieybeliada 
J::eybeliada 
Burgazada 

Burgaz 
Burgaz 
Burgaz 

Rınalıada 
İ{ınalıada 
:Kınalıada 

l~ınalıada 

Cinsi 

Balık voli mahalli 
Balık voli mahalli .. •• .. 

" 
,. ,, 

•• .. .. .. .. .. 
" " .. .. " .. 
., .. .. 
•• ,, .. 

Muhammen 
kira bedeli 

400 00 
600 00 
100 00 
100 00 
50 00 

400 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
25 00 ,, ,, ,, 

\> .. ,. Kınahada 50 00 
ltı ""'arı " " " 

"" ııe!i da e 
~ı~lllbe n Ve t ~~afı Yazılı Voli mahalleri kiraya verilecektir. 

lııUcıu ~ü : ıye şeraitini anlamak isteyenlerin 23-2-939 
l'i~etind aat on dörtte % 7 buçuk pey akçalarile Adalar 

e toplanan satış komisyonuna gelmeleri. (735) 

~2~~fıa Vekaletinden 
~· tı bi 9 çar ~llt tıasında §amba günü saat 10.ŞO da Ankarada Nafıa 

tı...~ g'tt:ıe konıi ntalzeme müdürlüğü odasında toplanan malze· 
C~ ttı:tı anba syonunca ceman 3110 lira muhammen bedelli 
'r · 81l$ı ile ~~a am~alajlı olarak teslim şarti~e 47 adet 

lı\>altlt det pıl dolabının açık eksiltmesı yapıla -
tı ıı.t t . 

oı "-ı:ııt e111ınat 23 ~~~alt arada N 3,25 liradır. Eksiltme prtna.mesi ve te • 
ha~.'>.ı1t alınabilir iıa Vekaleti Malzeme MUdUrlUğUnden para· 

"""l' buı"esikaıa · 
1 

s.teklilerin muvakkat teminat ve şartname. 
Ulıtnaıa:ı a oirlikte aynı gün saat 10',30 da komisyon· 

lazımdır. <291) (580) 

, 
18 
26 
37 
47 
62 

129 
152 
155 
251 
2GO 
264 
284 
290 
315 
550 
582 
59.3 
600 
615 
634 
640 
691 
701 
7:;7 
752 
771 
846 
895 
896 
008 
085 
176 

1219 
1241 
1282 
1283 

il ~~;~ 
1400 

1418 
1428 
1435 
1439 
1441 
1479 
1503 

. 1558 
1565 
1575 
1623 
1638 
1CC.5 
1718 
1776 
1805 
1860 
1867 
1898 
1945 
1964 
1976 
1975 
1979 
1981 
1982 
1994 
2019 
2065 
:?088 
2101 
2119 
2153 
2201 
2212 
2233 
2297 
2302 
2344 
2515 
2355 
2681 
2700 
2724 

2767 
2819 
2855 

2892 
2967 
2972 
3010 
3019 
3029 
3056 
3067 

3105 
3201 
3218 
3247 
3281 
3283 
3303 
3319 
3330 
3349 
3423 
3478 
3486 
3490 
3492 
:!507 
3571 
3683 
3706 
3725 
3794 
3861 
3867 
3914 
3992 
4013 
4057 
4088 
4132 
4154 

428G 
4295 
4326 
4398 
4419 
4H4 
4500 
4515 
4563 
4594 
4615 
4648 
4741 
4793 
4799 
4839 
4879 
4887 
4901 
4916 
4978 
50~ 

5027 
5033 
5051 
5053 
5219 
5224 
5266 
5328 
5349 
5357 
5417 
5488 
G511 
15518 
5525 
5586 
5604 
5630 
5631 
5642 
5G51 
5680 
5685 
5694 
5718 
5750 
5777 
5792 
5793 
ô824 
5833 
5897 
5945 
6009 
6021 
6022 
603$ 
6050 
6058 
6077 
6091 

6000 
6141 
6202 
6:64 
6269 
6303 
6331 
6334 
6437 
641S5 
6460 
6461 
6602 
6623 
6630 
6664 
6G98 
()713 
6781 
6809 
6832 
G899 
6962 
7004 
7008 
7031 
10:;4 
7068 
7071 
7074 
7093 
7096 
7099 
7111 
7134 
7160 
7230 
7302 
7313 
7358 
7364 
7401 
7495 
7525 
7554 
7573 
7584 
7609 
7635 
7665 
7748 
'7771 

7793 
7833 
7989 
8006 
eoıı 

8028 
8039 
8040 
8043 
8057 
8143 
8139 
8171 
8272 
8288 
8363 
8449 
8503 
8504 
8532 

8629 
8705 
8719 
8750 
8764 
8766 
8779 
8811 
8821 
8840 
8910 
8973 
8975 

9482 
9493 
9520 
9547 
956J 
9722 
9780 
9781S 
9149 
9760 
9767 
9803 
9829 
9849 
9856 
9885 
9038 
9949 
9S55 
9973 

10020 
10070 
10111 

10298 
10348 
10385 
10425 
10454 
10005 
10565 
10576 
10609 
10632 
10640 
10641 
10653 
10749 
10826 
10909 
10990 
10995 
11010 
11012 
11023 
11044 
11053 
11092 
11132 
11139 
11147 
11209 
u~tô 
1127,j 
11293 
11311 
11406 
11432 
11537 
11547 
11564 
11583 
11594 
11610 
11636 
11662 
11714 
11769 
11825 
11829 
11834 
11850 
11862 
11908 
11031 
11937 
11944 
12008 
12157 
12166 

12191 
12241 
12282 
12305 
12381 
12533 

12849 
1286J 
13027 
13075 
13087 
13119 
13160 
13171 
13222 
13255 
13263 
13264 
18837 
13357 
13394 
13400 
13511 
13605 
13646 
13701 
13762 
13777 
13812 
13819 
13825 
13838 
13843 
13853 
13889 
13015 
13940 
13992 
14051 
14189 

14194 
14218 
14241 
14149 
14257 
14~7 
14265 
H343 
14361 
14388 
14H6 
14583 
l41S84 
14590 
14607 
14626 
14680 
:ı..fGQ'l 

14705 
14709 
14720 
14723 
14738 
14805 
14918 
14926 
14928 
14932 
14951 
14966 
15037 
15080 
15095 
15096 
15126 
15134 
15194 
15227 
15253 
15321 
15334 
15353 
15378 
15420 
154~3 

15458 
15561 
15579 
15617 
15645 
15690 

9025 12534 15703 
9045 12596 15705 
9075 12653 15791 
9079 12726 15839 
9117 12754 15867 
9187 12769 15966 
9260 12816 15976 
9387 12843 16052 

16070 
16127 
16183 
16346 
1G3o5 
16371S 
16436 
l6,IS2 
16458 
1147lS 
16479 
16510 

. 1651' 

16597 
16640 
16677 
16724 
16752 
16792 
16828 
16808 
16900 
16905 
16926 
16934 
17091 
17100 
17117 
17127 
17157 
11162 
17262 
17268 
17288 
1134r 
17352 
17400 
17414 
17463 
17540 
17585 
17829 
17659 
17716 
17723 
17750 
l711S4 
17770 
17791 
17856 
17881 
1iOS5 
17973 
18037 
18040 
lSOM 
18119 
18159 
18178 
18235 
18245 
182~8 

18263 
18308 
18318 
18379 
18439 
18558 
18559 
18575 
18600 
18651 
18761 
18831 
18833 
18845 
188!)3 
18S05 
18926 
19045 
19080 
19167 
19190 
19232 
19241 
19319 
19335 
19365 
19369 
19454 
19457 
19468 
19408 

19532 
10535 
19551 
19700 

' 19778 
19782 
19825 
19848 
19855 
19876 
19937 
1996-' 
20024 
20037 
20053 
20106 
20130 
20138 
20141 
20152 
20206 
20246 
20249 
20348 
20382 
20385 
20410 
20470 
20499 
20554 

20585 
20610 
20612 
20633 

20666 
20677 
20717 
20740 
20778 
20785 
20827 
20828 
20870 
20890 
20913 
20914 
20926 
20949 
20970 
21055 
21063 

21220 
21.267 
21293 
21299 
21319 
21412 
21543 
21566 
21583 
21600 
21678 
21748 
21753 
21772 
21774 
218C6 
21842 
21896 
21986 
21997 
22012 
22031 
22076 
22091 
22143 
22174 
22181 
22185 
22209 
22217 
22250 
22278 
22281 

22434 
22460 
22547 
22565 
22619 
22656 
22718 
22724 
22730 
22769 
22803 
22834 
22847 
22929 
22961 
22984 
23013 
23028 
23029 
23061 
23126 
23149 
23161 
23190 
23223 
23248 
23293 
23349 
23352 
23353 
23356 
23379 
23434 
23493 
23541 
~637 

23754 
33875 
24021 
24024 
24087 
24147 
24153 
24340 
24346 
24373 
24468 
24523 
24527 
24565 
24587 

24601 
24671 
24891 
24707 
24730 
24805 
24818 
24839 
24850 
24876 
24880 
24881 
24887 
24908 
25004 
25057 
25068 
25087 
25091 
25116 
25211 
25213 
25242 
25250 
2525i 
25269 
25.':105 
25370 
25403 
25438 
25456 
25543 
25570 
25632 

22281 25655 
22311 25668 
22341 25710 
22359 25717 
22366 25729 
22371 25753 
22386 25768 
22394 25770 

25813 
25902 
25905 

26001 
26011 
26030 
26051 
26131 
26159 
26202 
26276 
26277 
26346 
26373 
26390 
26418 
26433 
26445 
26527 
26588 
26607 
26632 
26696 
26800 
26813 
26829 
26855 
26894 
26939 
26941 
26956 
26968 
26986 
26988 
27009 
27071 
27154 
27185 
27216 
27230 
27241 
27245 
27273 
27300 
27318 
27320 
2T418 
27432 
27440 
27479 
27521 

21666 
27684 
27692 

2769' 
27719 
27731 
27787 
27812 
27816 
27820 
27868 
27871 
27905 
27921 
27958 
27966 

28020 
28027 
28060 
28130 
28202 
28255 
28276 . 
28287 
28351 
28381 
28387 
28462 
28502 
28534 
28543 
28560 
28567 
28575 
28578 
28604 
28693 
28699 
28722 
28763 
~ 

28850 
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28882 
28898 
29143 
29176 
29216 
2t>222 
29299 
29302 
29350 
29375 
29377 
29380 
29423 
29461 
29473 
29478 
29572 
2!:623 
29707 
29712 
29760 
29766 
29767 
29773 
29878 
29885 
29948 

. 29951 
29986 
29993 
29995 
30018 
30023 
30026 
30073 
30172 
30201 
30295 
30311 
30327 
30415 
30430 
30437 
30472 
30519 
30531 
30602 
30606 
30619 
30640 
30670 

306i'l 
3073' 
307lS8 
30764 
30783 
30835 
30903 
30919 
31005 
31089 
31103 
3-1114 
31135 
31208 
31212 
31278 
31297 
31318 
31416 
31422 
31451 
31460 
31484 
31502 
31621 
31629 
31638 
31709 
31737 
31705 
31856 
31859 
31877 
31882 

322'8 
32345 
32355 
32361 
32368 
32423 
32483 
325.0 
32585 
32595 
32612 
32626 
32710 
32737 
32803 
32820 
32821 
32847 
32861 
32962 
330015 
33046 
33152 
33183 
33208 
33264 
33304 
33307 
3337S 
33389 
33473 
33505 
33537 
33548 
33581 
33613 
33630 
33661 
13706 
33714 
33738 
33-740 
33800 
33810 
33822 
33880 
8890• 
3.000 
3.021 
34071 
34083 

34086 
34094 
34141 
3ilM 
3il5T 
3m3 
34222 
34248 
34256 
34327 
3433T 
343M 
34378 
34480 
34481 
34(86 
34543 
34M6 
34597 
34624 
34626 
34651 
34664 
3~ 

34786 
34783 
34806 
34807 
34821 
34884 
34907 
34944 
34959 
34987 

31885 35004 
31947 35007 
32008 35009 
32069 35099 
32093 35161 
32136 35207 
32205 35226 
32219 35241 
32227 

l630I 
35330 
35339 
35343 
863M 
35384 
3~08 

315409 
35'12 
35440 
35499 
35Ml 
Sll502 

35536 
35604 
3Ş649 

35667 
35669 
35691 
35708 
315731 
35766 
35817 
35832 
35849 
35916 
36029 
36110 
361-ü 
36147 
36219 
36224 
36250 
36348 
36349 
36402 
36455 
36468 
36494 
36558 
36564 
36618 
36622 
36675 
36691 
36734 
86TM 
36829 
36851 
36862 
36925 

36940 
36962 
36998 
37005 
37036 
37109 
37150 
37173 
37267 
37271 
37303 
37331 
37367 
37368 
37370 
37409 
37423 
37«6 
37458 

37473 
37481 
37519 
37620 
37645 

37777 
37809 
37848 
37851 
37893 
37906 
38013 
38036 
38038 

38115 
38138 
38147 
38240 
38243 
38300 
38320 
3~1 

38384 

38483 
38492 
88516 
38554 
38558 
3856f 
38590 
38619 
38675 
38700 
38728 
38797 
38845 
3f!924 
38946 
38953 
38957 
38963 
88975 
38983 
aoon 
89023 
39128 
391aA 
391'8 
39113 
39188 
39211 
39220 
392M 
392'71 
39298 
393$, 
8938T 
3938' 
39440 
39480 
39488 
3MM 
391511 
39520 
39527 
391599 
3962• 
39611 
39718 
8981T 
39830 
39832 
898'1 
39873 

39880 
39905 
39914 
39937 
39942 
39951 
39960 

Şirketihayriye nizamnamei dahHisinin 38 inci maddesi mucibince 1ıubat939 tarihinde çelölmeıi 
lazım gelen imha kur'ası resmi tatillerden olan Kurban Bayramının 2 inci gününe tesadüf eyledi

ğinden Borçlar Kanununun umumi hükümlerine istinaden tatili takip eden ilk gün olmak üzere 6 

şubat 939 tarihine müsadif pazartesi günü Şirketihayriye idaresinde hükUınet komiserinin ve Mec 

lisi idare Heyetile mürakiplerin huzurile çekilerek işbu 29 uncu ke~idede yukarıda numaralan 

yazılı 1176 adet hisseye imha kur'ası isabet eylemİ?tİr. 
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Gribi, nesleJI, Romatizmayı, dlı ve baş ağnlannı hemen gf)flren yegine ka,elerdlr. Madeni kutularda olduğundan tesiri ,.e terkibi 
sa.blttir. bmlne \ 'C markL .. ına lfıtfen dikkat. Her eczanede teklik kutusu 7,5 kuruştur. 

Hissedarlar Umumt heyeti 1939 yılı martının 23 üncü perşembe günll saat 14.30 da Şir. 
ketin Galatada Fermenecilerde kain Merkezi İdaresinde alelade surette içtimaa davet olunur. 
l3bu toplantıya 50 ve daha ziyade hisse sahibi olan hissedar-lar i3tirak ederler ve rey sahibi 
olurlar. · 

MUZAKERAT RUZNAMESi 
1 - 1938 yılı hesabı hakkın.da İdare Meclisi ve mu rakip raporlarım okunması ve 

mezkur hesapların tasdikile İdare Meclisinin ibrası. 
2 - Müddetleri biten üyelerin yerlerine üye seçilme si. 
3 - Müddetleri biten murakiplerin yerlerine murakıp seçilmesi ve ücretlerin tayini. 

Birinci Sınıf Operatör 

Dr. CAFER TAYYAR 
Paris Tıp Fakülte.si mc:unıı 

Umumi \"e sinir, dimağ cerrahisi '• 
\'e (Kadın doğum) mütehassısı, er-
kek ~e kadın nmcliyalları, dimağ 
''e estetik-: (Yüz buruşukluğu, me· 
me, karın sarkıklığı ' 'e çirkinJik) 
ameliyatları.. Her gün sabahları 

muayene saat 8 den 10 a kııdnr 

MECCANEN - IJt.llOiilu Parnıaklm-
pı Uıımeli han No. 1 ..• 

ZAYi 

Ankara nfifus müdürlilğ[lnden aldı· 
~ım nüfus kağıdımı kaybettim. Yeni
sini alacağımdan Jıiıkınü yoktur. -
Asktrf Tıbbiye sınıf 6. 'l!l"o. 112 Mu
ıefler. 

Dr. Necaettm Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; akşam

ları 17 den sonra Lrılell Tayyarl' 
Ap. Daire 2; No. 17 de hastalarını 
kabul eder. (Ttlefon: 2395:l) 

SAHİBİ : ASIM US 
Ne~riynt Müdürü: R. Ahmet Sevengil 
Basıldığı yer: \T AKIT Matbaası 

f iNHl3AftlAft 

... ... --

Ki ralık yüzme havuzu ve gaıif1 
Ço<•uk Esi r geme K urumuod•

0 

Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından ın.,a. et~ 
çocuksarayı cadesinde Sus sinema binası altındaki ıtaP'11 
me havuzu gazino ve mil§temilatı bu işten anlar tallP~er fil 
da açık arttırma suretile kiraya verileoektir. 1haleB1~ 
939 salı günü saat 15 de Çocuk Esirgeme genel mer1'~ 
pılacaktır. Görmek ve §e!'&iti öğrenmek isteyenleriJl 
sap işleri direktörlüğün.e müracaat etmeleri. (1013) ~~~' 

.............................. ;:::::~ 

UMU LüGüMJ 
Malın cinsi Mikdarı Muhammen B. Muvakkat Te. SJ'.ti 

Lira Kr. Lira Kr. Eksiltme eekli ı51 
Süpürge 3000 adet 341.25 25.59 Pazarlık ;~~ 
Üzüm kes. Bıç. 10 ,, 350.- 26.- ,, >v 
Cibali F. Ahçılığı işi 'lf_ 

I - Cibali Fabrikasl memur ve amele lokantası ahçılığı bir sene müddetle eksiltıllı 1 
muştur. Ve mevcut nümuneler mucibince yukarıda yazılı iki kalem malzeme pazarı:ıkl• -~ 
nacaktır. _,,,,-

II - Eksiltme 7- 3-939 tarihine rasthyan salı günU yukarıda hizalarında ~ı .,/ 
Kabataşta Lcva:r.ım Ye Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. . . ııUJll 

IlI - Şartnameler, yemek fiat listeleri her giin sözü geçen şubeden alınacağı gıbı ı/ 
de görülebilir. _,.çpı) 

IV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme ~e. ~ 0Jj'01' 

iştirak edecekler 300 liralık depozitolarilc yukarıda adı geçen komisyona gelmelerı ıliJl (f'IJ.1 

TDrklye Cumhuriyet MrrkPz Bankası tl ı 2 t 1939 va z i yeti i 1 an ' 
Türkiye Şeker Fabrikalst' A K T ı F IJra p A s ı F 

Ka~a: 
24.136.902.95 
12.548.442,-

Sermoue • • • 
lhtluat akçeli: 

• • • 
~Hın safi klogram\7 159 993 
Banknot • • • • • • • 
Uraklık • • • • • • 1.291.112.12 37.!)76.457.0'i 

Adi ve revkalAde • . ·~ . 
l.!-!sust . . . 

Dalıildeki Mııhabirler: 

Türk lirası • • • • • • 
llorirteki llııhabirler: 

Altın: san kligram 9 054 614 
Altıu tahvili kabil serbest 
dövizler • • • • 
Diğer dö,·izler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

lln:ine lahııfllcrl: 
Deruhte edilen evrakı nak. 
di}'e karşılığı • • • • • 
Kanunun 6-8 maddelerine 
lc\'fikan H:ızlnc tarafından 
" akl tediyat • • • • 

Sencd<..l cü:dant: 
lr:ııine bonoları • • • • 
Ticari senetler • • • • 

Esham ve lrtlıııllôt cıi:clnnı: 
fDcrulıte edilen evrııkı mık 

A l tiycn in knrşılı!lı cslı:ım ,.e 
tah\'il:it itiharl kı)ınetle 

8 · Serbest csh:ını \"e ta il\· it.it: 
Aıınn.dar: 

H:ızineye kısa ,·adell avans 
Altın "e dih·lz fi zerine 
TıthYililt üzerine • • • • 
11 i sscıl:ırlar • • 
l\luhıelif • • • • • • • 

-
653.828,-

12.736.038.33 

38. 064.02 

11.391.909 .30 

158.748.G63,-

lG.285.6~2.-

84.68~.4!13 . i:l 

-

40.863.008,39 
7.9] 8.08111 

232.9n,on 
7.89i.877,i!i 

1"tkün 

t Temmuz 1!138 tarihinden llib:ıren: 

653.828,-
Ttdavüldel.:1 Banknotlar: 

Deruht~ edilen evrakı nakliye 
Kanunun 6.8 inci madde-
lerine le\•fiknn hazine tara. 
rınllan vaki tclliyat . . . 

24.166.011.6 ~ 
Deruhte edilen evrakı nak-. ıliye bakiyesi . . . . 

KıırşılıAı tamamen altın olarak 
ilhelen teılıı\'iile vazedilen 

142.462 .931 

84.683.493,i3 

48.776.989.50 

8.130.849,84 
4.500.000,-ı 

11.J. 74.582,341 

362.525.143,13 

Reeskont ıııuk:ıbili ililveten 
teJ:ı. v:ızcd .• . . . • 
Türk lirası lfrtıdııatı 
f)öııi: Toolılııid'11ı: 

Altına tah\'ill kahil dö,·iıler 
Di~cr ılö\· izler YC alacaklı 

kliring h:ıkiyclerl • 
Muhtelif . • • • • • 

Iskonto haddi % 4 Arnn nr.rrme- "'"'"" 711 ~ 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

16.285.632,-

142.462.931,-

19.000.000,-

35.000.000,-

4.348,80 

23.801.943,04 

Lira 
15.000.000.-

8.712.234,11 

Hl 6.4 62.931,-
20.693.2:>2.14 

23.806.291.84 

97.850.434.04 

3G2.5~~.11'U3 

Anonim Şirketinden_,. 
1. Mart 1939 tarihinden itibaren §irket.inıi% naının• w'~ 

kete ithal edilecek makine, alat ,.e edevat, inşaat "'e 1' t~ 
malzemesiyle sair bilciimle ~şyanın gUmrUk mu~eıe&i -.,.; 
edilecek fabrika ve mahallere kadar sevki mUnakasa)'S 

~ ~~ 
Teklifler kapalı zarfta olarak 25 Şubat cumartesi boJd',, 

at 11 de isteklilerin öniinde tetkik edilmek üzere ısı.o ~ 
çekapı Taşhandn 42 numarada kabul edilir. ,41' 

l.stiyenlere uartnamesi parasız olarak yukardaki 

vorlllr. ~ 

~.tfi~ 
Türk Hava Kurum ~ 

Büyük Piyangos 
Beşinci keşide : 11 Mart 939 dadırd•'-"' 

Büyük ikramiye 50,000 Ur~ Jit'd' 
Bundan başka : 1 S bin, 12 bin, 1 t ;1'i 1 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralı ~tıif ') 
mükafat vardır... . ,.,,,. 

Bu tertipten bir bilet alarak i~tirak etmeyi ~~ rsıı1'1JI-" 
de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girrnış 0 \l 


