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K İYİLEŞiYOR MUHIM BiR Z Y 
.• • • • Polonya Hariciye 

Büyük Onderın Umumi Vazıyetınde Nazırı Romanya 
Bariz Bir Salah Hasıl Oldu Kralile Görüştü 

: 

Hararet Ve Nabız 
Normal Ve Munta
zam Seyrini Aldı 

j 

1 _Dün Neşredilen Resmi 
Tebliğlerin Metinle.ri 

Dün Gece Verilen Rapor 
lstanbul : 19 (A. A.) - Riyaseticümhur Umumi Katipliğinden: 
1 - Reisicümhur Atatürk'ün sıhhi vaziyetleri hakkında 

müdavi ve milşavir tabiMeri tarafından liu akşam saat 20 de 
. verilen rapor ikinci maddededir : 

2 - Asabi arazlarda hafif faka t aşikar bir iyilik var. Umumi 
hal daha iyi. Nabız muntazam, 108, teneffüs 20, hararet 

derecesi 36.9. 

Gündüz Verilen · R apo~ 
fstanbul: 19 (A. A.) - Riyaseticümhur Umumi Katipliğinden: 
1 - Reisicüınhur Atatürk'ün sıhh: vaziyetleri t :unda 

müdavi ve müşavir tabibleri tarafından bu sabah s lO'da 
verilen rapor ikinci maddededir : · 

Bek'in Macar - Leh Yakınlaşması 
Hakkında Romanya ya Teminat 
Vermiş Olduğu bildiriliyor. 

Leh hariciye nazırı tse!:c 

--------
Mülakat Nahlin 
Yatında Oldu 

Bilkreş, 19 (Hususi) - Polon· 
ya hariciye nazırı Bek bu gabah 
saat 6 da Rumaııya topraklariha 
tiahll olmuş ve Rumen hariciye na 
ıırı Komnen ile Bi.lkreşteki Po -
lonya elçi<1i tarafından kar~ılan -
mıştır. 

Bek doğruca Kalas'a hareket 
etmiş ve saat 16 da Rumanya kra
lı tarafından Nahlin yatında ka
bul edilmiştir. Yatta vuku bulan 
mütakatta Rumauya hariciye nazı
rı Komnen ile Polonyanın Bükreş 
ve Rumanyanın Varşova elçileri 
de hazır bulunmuşlardır . 

Bek akşam üzeri Ruınanyanın 
eski Polonya elçisinin verdiği zi
yafette hazır bulunduktan "onra 
gece saat 28 de Rumanyadan ay 
rılnııştır. 

(Sonu 3 Üncü sayfa da) 

Kudüste Geniş Bir 
Tarama Yaplldı 2 - Umumi vaziyette değişiklik yoktur. Geceyi rahatça 

geçirmişlerdir Nabız muntazam, 88, teneffüs 18, hararet 
derecesi 36.4.'tür. ~~ Kırk Şüpheli Arap Tevkif Edildi 

M •• •h V R T bVVVVVV'b"'i\r d<lıle~ Londra Filistinde bir Arap -Yahudi 
Büyük Önder ATA TORK 

Japonyada 
Tek parti 

unı e oma 1 1 Ankara, 19 (A.A.) - B. M. Hükumeti Teşkil Etmeyi Düşünüyor 

K 1 • d T •• k• :i\fQclisi reisi Abdülhalik Renda ile '\ o ngre erın e ur ıye şehrimi~de bulunan - vekiller bu "'-
akşamkı eksprese baglanan husu-
si bir vagonla htnnbula hareket Yazan : H iiseyin Cahid YALÇIN 

~~ 

J aponyada tek parti sisteminin 
knbul edileceğine dair telgrafların 
verdikleri haberin manasını layı- , 
kile anhyabilmck için Japonya 
hükumetinin teşkilatını göz önüne 
getirmek laır: ımdır. Çünkü siya&et 
iıleminde ba

0

zı ıstılah1nr kada r al
datıcı şey yoktur. Bir memlekette 
muayyen bir manayı ifade eden bir 
tabir başka bir nıemleket hakkında 
bütün b ütün ba,ka bir manava de
lalet edebilir . Bunun için, ortada 
kör dövüşünü andıran beyhude bir 
münakaşa da kopar. 

Ev\·elfi, Japoııranın ne tarz bir 
hiikiimet olduğunu bir düşünelim. 
Bizim Avrupada kabul ettiğimiz 
tasnife göre, Japonya meşruti, de
tnokratik bir hüktimdarlık mı

dır yoksa bir diktatörlük mil
dlir?. 

Şöyle bir.bakılırsa, Japonyanın 

bir hilkiimdnrı vardır, garp usul
lerine göre yapılan intihabatı 
vardır, parlamentosu vardı r, ana 
Yasası vardır. Fakat buna bakarak 
J nponyaya İngiltere tarzında de
tnokratik bir hükümet dersek çok 

Akıl Hıfzıssıhhası ve Kriminoloji kongrelerinde 
Türk doktorlarının raporları alaka ile karşılandı 

Profesör Fahreddin Kerimin ihtisaslar 

!!rofesör Fahreddin Kerim Gökay MUnih kongresinde • 

Yanılmış oluruz. Bir kere, Japon- Münihte aktedilen Avrupa mil-ı lerinde memleketimizi temsil et -
Yanın b~r hilkiimdarı varfür ki gü- Jetleri akıl hıfzıssıhhası v& Roma- mek Uzer& Avrupaya giden akıl 
nc>ş mabudesi "Arnaterasu,, nun da nktedilen .kriminoloji kongre - (Sonu 3 üncsU aayfada) 
»e~linden geldiğine ve kend~inde ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hftla Ulfıhiyette nbir unsur bulun- o • 1 ~uihına itikat olunur. Ynlmz bu ABD LHAMID N 
\ nsıf Jappııyayı Avrupada anla-
dığımız mana ile demokratik ve • 1 --
anaya~ay~ ~iibi bir moııarşı addet- C 1 N C H O C AS 1 
me ktcn hızı menevler. . 

" --

etmişlerdir. 
l\Ieclis reisi ve Vekiller istas

yonda Ankarnda bulunan mebus -
Jar ve vekaletler erkanı tarafından 
uğurla ıımışlardır. 

Tıp Kongresi kapandı 
Ankar:ada iki senede bir ak

tedilmckte olan milli tıp kongre
lerinden yedincisi dün kapanmış
tır. Kongreye iştirak eden ·doktor
larımızdan akliye mütehas~ısı pro
fesör Mazhar O:ıman Uzman, dün 

(Sonu 3 üncü &ayfada) 

HER SABAH : 

Ekmek ucuzlarken 
Dünden itibaren f stanbulda bi

rinci nevi ekmeği dokuz kurut o
tuz paraya, ikinci nevii de dokuz 
kurut on paraya yiyor. Bilhaaaa fa-
kir halkımız için yirmi para yirmi 
paradır. Ekmek gibi yalnız bUtçe
ai vazi tabakanın değil, orta halll
lerimizin bile ba,lıca gıda.aını tot
Kfl eden bu maddedeki bu init kar 
tıaında demir atmıt gibi yerlerin -
de sabit duran, hatta yilkaelme t• 
mayülleri gösteren gene zaruri ih
tiyaca ait bazı meta yapıcı ve sa
tıcıları acaba insafa gelecekler 
mi 7 Bilha11a pazarlıksız salat bat 
ladıktan sonra esnaf için itin taka· 
ya gelir tarafı da kalmamıflU'. Me 
seli bir aemtte ( 80) kuru fa satı
lan pastırma için diğer bir aem.tte 

.Taponyadn intihabat serbest-
tir. l\Iüntchiplerin reyleri :izcrindo 
hükumet tarafından b!Jyük bir 

(Sonu 3 iV,cü sayfada) 
Hiiseyin Cahid YALÇIN 

YAZAN : SÜLEYMAN TEVFiK 
(200) kurut istiyenler vardır. Va- Kudüsün eski bir mahalleainde Araplarla Yahudiler döğüşür: ea 
kıa malın yükaeklitl diye ticarette 
bir f8Y varsa da bu yükseklik böy- Kudüs, 19 ( A.A.- - Eski şe-ı türiılmüştür. Bu Araplar , ınuvak• 
le yilzde (250) f a.zla iatenecek birde yapılan taharriyat neticesin- katen bu .kaled• muhafaza edile• Bu fevkalide meraklı tarihi tefrikaya bir kaç 

gün sonra başlıyacağı2. 1radar malaaus olmasa gerektir. de 40 kadar Ar ap tevkif olunmuş cektir. 
A. C. va ot-Obüslerle Davud kalesine gö- (Sonu f ji.ncü sayfada) 
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Üstelik Mükemmel 
birde Dayak Yedik 

-- ~ ....... ,,. ....... .__ 

Artık Ayaklarım şişmiş, yürüyemez 
bir Hale Girmiştim •• 

-32-
ı'ia11l Tevkif Olundum? 

O gün kaleme gitmem:şt:m. ı 
Bekçi kapıyı _çalarak gaTet nıün~
sip kirıdık hır ev bulduyıınu ve a
cil n gitıııekliğimi'söyledi. Yele
ğ;n'« giymcğc bile lüzum görme
din- 'ıenıen palolonu ayağıma tak
tım, ceketi sırtıma giydim sokağa 
çık!ım. Altı yaşındaki oğlum Nüz
het beraberimde idi. 

Sokakta tesadüf ettiğim mev
ki komiseri bey biraz karakola ka
dar gidileceğini söyledi. Ve tele
fonla Sırrı bey karakold:ıdır diye
rek Aksaray karakoluna malumat 
verdi. O sırada zavallı oğluma 

yaramazlık edecek olur<a kendi•i
nin kara~rnlda tevkif olunacağı 
lhtanııda bulurdum . .:\!eğer ben 
tevkif olunacakmısım !... 1 

aa edenlere meşrutiyette hem ha
karet ve dayak atmak yar mıdır? 
Zavallı meşrutiyet? Hürriyet böy
le olur? dedim. 

Bir güzelce dayak yedikten 
•onra ayaklanma basamadığım -
dan askerler kollarımdan tutarak 
Bekirağa koğuşuna indirip kapı'1-
nın önünde t"kmelerle içeriye attı
lar. Bir ot minderin üzerine oturt 
tular ve kimsenin benimle konuş

mıyacağını, şayet konuşulurken 

görülecek olursa yüz değnek atı

lacağını bütün nıahpu•lara söyle
diler ve gardiyanlara da o yolda 
tenbihatta bulundular. Bir •aat 
sonra vatan haini gözlüklü Musta
fa ve biraz sonra vatan haini En-
ver ağa ve saire gibi kelimatı tah
kiriye ile çağırılmağa başlandı. 

Gittiler avdetlerinde benim gi
bi koltuklarda geliyorlardı. Ağız 
burun biribirine karışmış yüzleri 
kan içinde idi. Ayaklarında ol
dukça baklaları iri zincirler takıl
nıı~ ağlıyarak sürünilyorlardı. Ge
cenin sükünetinde bu zincirlerin 

TENllABAH 

Mütevelliler ıjl'~•·tın•;tJ<-~.,_~ Yurtta Yeni 
Seçiliyor ~Okuyucularımız 1 Ekin mintakaları 

rn o· k' ~l İmtihan evrakının Umum Mli- n 1 y Q r j tt Muhtelif zeriya t için ayrı ve 

diiriüğe gönderilmesine U Tramvaylarda bilet-~ Hinterlantlar tesis edilecek 
b 1 d ~ l ~ Vilayet ziraat müdürlüklerin -aş an ı kontrö Ü 

Ek.ılliyetlere aid Yakıfların tek ! r den, bir tamimle, her mıntakanın 
Kurtuluştan Cevdet imzui- hususi ziraat yaziyeti sorulmuş, 

mütevelli U•ulile idare~i .hakkında le aldığımız bir mektupta de- kısa bir zamanda esbabı mucibeli 
ki kararın tahakk __ uku ıç.ın e,_·,·eı_ce ~ r 

t niliyor ki: bir rapor:a ce,·ap verilmesi isten -,.apı!m.- olan mulevellıler ım ı - k 
' · . . "Bilhassa sabah ve a ·şam- mi~tir. 
hanlarına ait evrakın tetkıkı bu I! 1 • .d. d .. ·· ·· d t · d 

. arı ıs gı ış ve onuşun e Büyük ziraat ·kongresın e itti -
ay nihayetine kadar bilirilecektır. traı:ıva~lar hıncahınç dolmak- hıız edilecek kararlarla memleke-
!nıtihan evrakı, ait olduğu h~y.et-j ll ta, biz zavallı yolcular, eriyip f tin m:ıhtelif mıntakalarında muh
sım kısım vakıflar umum mudur-ı U yassılmaktayız. Sabahlan o telif ekim hinterlantları tesisi de 
lüğüne gönderilmektedir. Diğer ll kadar uğrayan olmayor. Fakat f evvelce düşünüldüğü cihetle, bu 
!er tarafından tetkik edilerek kı .,U ııkşam üzerleri, sanki sabahın tanıimin, kongrede verilecek ka -

tarafta.n nıütevelli_li~e talip. ola~ - ! h.ıncı~ı ~.'-k~r."'.a~ iç·i·"· _ırnııtro~ r rarlarla al&kalı olduğu anlaşıl -
!arın bılgi derecesını de tay.ıne ya- ~ lorleı bnıbırı aıdınca sokun e ~ makL1dır. 
rıyacak olan bu evrakın hır defa U diyorlar. Eminöıı ;;nelen Kurlu- ' Uiğer taraftan, yurdumuzun 
da unıunı miidürlükçe tetkikinden ~ luşa gidinciye kadar dört kon- ~ bazı mıntakalarında ekimi kolay 
sonra müte,·ellilerin na,pları ya - trolörüıı gelip bilet sorduğu o- ve yeti~tirilmesi faydalı olacak ba 

~ 
lııyor. Amirane vaz'yet \"e eda- ~ zı uriyatın yapılması, bilha••a pılacaktır. !arını geçelim. bu kontrolörler- çay, portakal, muz, fındık gibi 

Vakıflar umum nıüclürlıiğü,

1
ll den bazıları insanın ayağına n madrlelerle. fasulye ve pirinç mın

nıahalli evkaf müdürlükleri vası- U ba•ıyor, itip kakıyorlar!. ~ takalarının daha şümullü şekilde 
tasile, şimdiden, bu kabil eka~l~ : D "Tramva~· şirketinin herrı~e- ~ ve fenni tesisatla daha fazla ve ıs-yet vakıflarının kay den te•hıtını · ı 'h h ı ·h 

riye bu kadar fazla it.inıat' z- a edilmiş nıa su alınnııısı cı e-ve birer cetvel halinde ihraz etli-, . . . 
~ !ık he•led.ğini kabul cıleme- t tınc gıdilecektır. 

lecek bültenlerin en kısa z~man~~ l. U yiz. Fakat şirket bilct<:ilerini ri İzmir mıntakasın<:!a da bir çay 
umum müdürlüğe gönderılı:ıesı~ı ~ kontrol edecek diye, za\·a!lı ~ fidanlığı tesis edilerek Bursada ye 
istemiştir. Bu kayıt keyfıyetı ala- U masum halkı bu k~tlar rahat- il tişen hüdainabit çayların da ıslah 
kadarlara bildirilmiş, mütevelli - ~ sız etmekte mana ,·ar mı? . ., '1 edilmrsi ve ileride yerli çayların 
liklere bağlı olan emlak ve akarın ij Yeni Sabah: Umumi nakil ~ kom~u memleketler için bir ihraç 
tesbitine başlanmıştır. n rnsıtalaı-ıııda kontrol u•ulii her '11 maddesi haline getirilme•i de ta -

U yerde olan bir usuldür. Ancak, r> sanur edilıııekte,Er. 
. . POLİSTE · .- · .. ., ' . ll ~irkelin alakadar amirlerinin ttl 

ij kontroliirlerr, hatta k.:"düJ.:- H 
n törlere, daha ra•;·onel bir ~·- '1 

KÜSTAH ij Jışma tarzı n nezaket la,·siye Ü 
DE LI KANLI _ ll etmesi ıazı!!ırlır. Bunda h:. klı- '1 Köprüdeki direklere 

astırılacak 

ilan 

=-
Yl!Nl ~ 

l?=m.::IS ~ B AH lti!J 
RADYO 

ANKARA 
20 B. Tetrin 19311 Pel'fem ı,., 

(Öğle neşrir~tı tecrü'ıe nıahl· 
yetinde olarak yeni stüdyoda yapı· 
lacaktır. 

Öğle netriyatı: 

Saat 12,30 Alaturka plıik ne\" 
riyatı, 13 haberler, 13,15 karışık 
plak neşriyatı. 

Ak,am neşriyatı: 

Saat 18,30 Karışık plak neşı+ 
yatı, 19,15 Türk musikisi ve hallı 

şarkıları (Saliıhattiıı), 20 aaat ay~ 
rı ve arapı;a söylev, 21,10 h~berlet 
20,15 İnce saz faslı (T11h~!n Kara· 
kuş), 21 şan plfıldarı, 21,U stüdyo 
salon orkestrar.ı: 

l - :Maıınfred: Ein Karııevals 
Trum 

3 -Lanner: Die Weber Walzer 
2 - Fetras: Skizzen aus Ruslant 

4 - Frederik•en: Pizze del 
Popolo 

5 - Tschaikovski: Romanze. 
22 haberler ve hava raporu, 22, 

15 son. 

İST AN BUL 
Alqam neşriyatı: 

Saat 18,30 Dans nıu•ikisl 
(plak), 19 spor musahabeleri, Eş
ref Şefik, 19,30 orta Anadolu saa
ti: Ali Koç Gürses ve Hayri Kara
mete, 19,55 borsa haberleri, 20 
Belma ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve hal·k şarkıları, 
20,40 ajans haberleri, 20,47 Ömer 
R:za Doğrul tarafından arapça 
söylev. 21 saat ayarı: Orl::~stra: 

1 - Cazbant. 

2 - Çigan musikisi. 

Zavallı çoeuk bu ihtard•n ag
ladı. ı·e bekçi çocuğu eve, komi
ser de beni Aksarayn götOrdü. O
radan ikı polis rPfakatintle polıs 

umumi ı::üdurliii(Jne golürüldüm. 
Azmi lıeJ ak>am yemeğine .ıritmi:
ti. Rir mfidet bekledik Hızlı a
dı~larla geleli. Oda<ına girdi. Po 
li•ler beni nczdine gö+ürdüler. Ya
nına oturt! : 

Tepeb:ışıııda (Dibek) "okagııı-ıij ~ınız !... r; 
sesi, ilç yüzü mütecaviz mahpusu da oturan Çini isminde bir grnç ~ _ 111 

. . d k. '=-mmmmm-·-Je.J istiap eden koğuşta yakılan beş 1 kızın ii"1kı olan Petro ısmııı e ı 
numara bir lambanın ziyası zaten bir deİikanlı evvelki ırece Çinin 

Sizin cemiyet hakkında ma- gündüzleri bile karanlık olan zin- oturduğu apartmanın pencereleri 
lıinıatınıza miiracaat edi;«ıı·uz, an- danımız sakinlerinin kalplerine kenarlarına tırmanarak ırenç kı -

lafınız, dedi. hüzün ve korku ilka ediyordu. zın odasının penceresine kadar çık 
nen ele hiç bir cemiyete nıe'l- Ben de böyle olacağım diyCI'ck ha- nııştır. 

nıp o[madıihmı söyl
0

dim. sıl olan korku uyku uyumağa im- Petro buradan sevgilisinin so-

Tramvay şirketinden 300 
bin lira isteniyor 

21,30 Rifat ve arkadaşları tara-
Rirkaç s~ne evvel belediye ıafi- fıııdan Türk musikisi ve halk şar· 

~aj işleri müdürlüğü tarafından kılıırı, 22,10 hava raporu, 22,13 
köprü üzerinde elektrik direkleri- llfandolin orkestra•ı: llfuallim Mi• 
ne asılan iki taraflı çift ilan !ev - halidis ve arkadaşları tarafından, 
balarının bu yıldan itibaren kira- 22,50 son hberler ve erteai gUniln 
ya verilmesi takarrür etmiştir. Bu programı, 23 saat ayan, İstiklal 
suretle, kalabalık olan bu civar-

- C'aıı 'l1 sizin Kemal be~·in' kiin bırakmıyordu. E<ı1"en pirenin yuııarak yatağa girmesini gizlice 
-- B•ninı Kem:ıl beyim yoklur. kuııı gihj olduğu bir yerde uyumak sryretıııege kalkmışsada bir aralık f tanbul E!ektr'k f~led Umum 1 

nıarşı, son. 
da E·ni n iin ü meydanının açı 1 m ası ,..,,.,...,..,...,.vvvvvvvvvvvvvv""'""'"""""" 
dolayısiyle kalkan bir kısım afiş

lerin kaldırılmasından doğan rek
lam ihtiyaci bu suretle karşılanmış 
olacaktır . 

Filh kika birç;k arkada•!arımın ., vürudün alı~masına \ie yahut hay- ı genç kız Petroyu görüp korkmuş 
ismi Kemal ola' Dir, fakat lıaııgi- Yanııı d~yup çekilmesine vabeste ve feryadı iizerine kii<tah delikan-
• "·ıı r:ıt ed;Jdiğini llıtfen süy- • olcl•ıjhı a~ikiırdır. lıyı yakalatmı.tır. J 

it r«in'z. dedim. ı Petro hakkındaki tahkikat e,._ 
(Sonu var) 1 Runıı'l fizerine e\•dcki ;~timaı rakile Beyo.(flu cürmünıe~hur mah 

\'e d.,kl'.ır >r, ;rh yakalandıjiını =============== keme<ine teslim olunmu~tur. 
ve Kemalin nasıl<a Anura)·a •·- Sıhhiye VekiJİ Genç bir kıza tecavüz edildi 
vıştığını :ınlatt· . 

Artık "aklar!1anın mana•ız ola- 81 Hulusl' AfalaS Fe•hane fahrika•ında çalışan 
Ahme toğlu Ömer isminde bir cağını anladım, keyfiyeti bertaf-
genç Okçularda oturan Nuriye is-

~i!~~:~~~ı~br~: bue::,~:ııeoı:;u~~ı Şehrim ize. QBldi :~~~:a ıı;~,t~r~~şk~~ ~~~'.n~d~:~~ 
Her ne İ>e dı~arı çıktığım vakit Sıhhat ve İçtımaı llfuavenet ve 

11 
.•. d k 

1 
h 

e ıgın en va a anmı~ r. nıütefPrrika oda•ına 'oktular ve k"J· H ı· ·Ata! d.. b hk" k • · 
ı ı U U'1 aş Un sa a ı e S o~ . h k lk tut Jd 

te,·kif müzekkeresinin yazıldığını pre•le Ankaradaıı şehrimize gel _ un uç ze ır aça çısı u u 
görünce hayret içinde kaldım. Ve nıiştir. Vekil istasyonda Vekalete Bir ~ırsızlık mes~l~sinden aran 
•öylenerek bir tek sözüm kalını~-, merbut erkan tarafından karsı _ makta ıken Şehremınınde ~·akala
tı .• "eztlerine kabul etsinler de- lanmıştır. ll!umaileyh Haydarp~şa nan Ali oğlu Süleymanın üzerinde 
dim. Tekrar Azmi b".·in ~.·anına 65 gram esrar bulunmuştur. dan şehrimize geçerek Parkotele 
girdiğim vakit: 1 gitmiş ve bir müddet istirahatten! 

- Benim bir ciirnıüm yoktur. sonra Dolmabahçe sarayıııa git -
Niçin tevkif olunuyorum, dedim. nıişitr. 

- Sizin malıimatınızdan i•ti

Süleyman esrarı süpürgeci Ha
lil isminde birinden aldığını söy
lemiş ve bunun üzerine ceplerinde 
bir miktar e•rarla Halil de tutu!-

l\Iüdürlüğü 1,tanbul tramvay ~ir-

kelinin elektrik cereyan saıTyatııı 
dan borcu olan JOO lıin lil'ayı al -

mak için mahkemeye müracaat et
miştir. 

lü lira do'andırmış ! 
Şadi isminde bir adam; bir da

iredeki i~ini takip ederek netice -
lendireceği vaadile arkadaşlmın-

lKıTISAT ,IŞLERl 
~ .. . . ~ . ' ' 

Yunanistanla yeni 
ticari anlaşma 

dan marangoz Pavliyi 10 lira do - İçin Atinaya gidecek olan hey' et 
!andırdığından dün yakalanmı~tır. azaları busabah şehrimize 

Şadi 4 üncü asliye ceza ınahke- geliyorlar 
me•ine verilmiştir. Yunani•tanla yeni bir ticaret 

10 yaşınd"lki çocukalrın marifet anlaşması akdetmek üzere Ati -
naya gidecek olan Türko!is reisi 

Burgaz ada•ııı<la oturan 10 ya- Burhan Zihni Sanus, Türkofisten 
şında Aııdon ile arkadaşları o ci- Ha~an Zeki ve Merkez Bankası 
vardaki bazı binaları taşlamışlar şeflerinden Nadirden mürekkep ti
ve üstelik bekçi Salih ile de ha - caret heyetimiz bugün Ankara -
karetle, onunla alay ettiklerinden dan şehrimize gelecektir. Ofis re
yakalanmışlar ve dün cürmümeş - isi bugün ve yarın alakadar ta -
hut nıah kem esine verilmişlerdir. cirlerle temaslarda bulunacak, heSıhhiye Vekilinin şehrimizde fade edilecektir. Binaenaleyh mi 

bir müddet kalacağı ve bundan i••afireten gönderiliyorsunuz, dedi. 
Fakat tevkif müzekkere i olma- tifade ederek üniversiteye merbut 
dıkça kabul edilemiyeceğimi ve sıhhi müesseselerle bazı hastaha
binentice maliimatımdan i tifade neleri teftiş edeceği söylenmekte-

Mahkeme şahit celbi için kal- yet, yarın akşam, Atinaya gitmek muştur. üzere hareket edecektir. Diğer taraftan sabıkalı hırsız- mıştır. 
1 1 B medresed ,n 120 kı. 10 kurşun Tuz istihsalatımız mütemadiyen !ardan nebo ulu Mustafanın üze- ir 

rinde de bir paket eroin ile bir çalan iki hırsız mahküm , 
1 

k art ktı.yor 
olunamıyacağını da söyledi. dir. miktar afyon müsadere olunmuş - edildiler llıem e et e ı tuz istihsalatı 

t günden güne mütemadiyen art -
ur. Ahmet ve Hayri isimlerinde i- kt · d h · 1 .Dı~arıya çıktını. tevkif müzek

keresiyle beraber Be kirağa bölü Gümrükler umum müdürile 
İstanbul müdürü dün İzmite 

gittiler 

Bir sandaldaki yolcular nıa a aynı zaman a .anç nıem e-
ki ki•,i, ewelki gün Süleymaniye k ti ı k. tt a ı· y!ine gönder;ldim. denize döküldüler!. e ere yapı an sev ıya a yn 
CJınıiinin yanındaki bir medrese - nisbet dairesinde tezayüt etmekte 
nin damına çıkarak gizlice kur - dir. Çamaltı tuzlası yeni sene tuz 
şun çalmışlardır. istihsaliitma başlamıştır.. Modern 

Tevkifhane Memurluiunda 
Beni gotüren polis memuru tes 

!im olunduğuma dair imza i•tiyor
du. Hapishaneye memur olan zat 
i. e: 

- Kerataları sayı ile vermedi
ler, imza istemez. Cevabını ver
di i•e de polis ı.srar etti ve zorla 
inıu alabildi. Kordonlu olan bu 
zabit doktor Müniri tanır mı.sın di-
ye haşin ve sert bir sesle sordu. 

- Evet tanırım, dedim. 
- Görürsün hergele, deyince 

tahammülüm kalnıad1. 

Bir nıüddettenberi şehrimizde 
bulunan Gümrükler umum müdü-

rü Mahmut Nedim diln beraberin

de İstanbul Gümrükler başmüdü
rü r.rustıafa Nuri olduğu halde İz
mit gümriiklerini tetkik etmek ü

zere şehrimizden ayrılmışlardır .• 
Umum müdilr İzmitteki tetkikle -
rini bitirdikten sonra diln akşam 

İzmitten Ankaraya hareket etmiş 
lstanbul gümrükler başmüdürü de 
1atanbula avdet •tmiftir. 

- Bu kelimeyi s.ize reddede- -·-
rim. Teessüf ederim. Bu devri Prens Bibe.ko dilıı Biiyllk 

Dün şehrirr.izde bir sandal ka
zası olmuştur. Hal i•kelesine b:ığ
lı 4891 numaralı sandal bu iskele-
den yüklediği eşya ve bir yolcuyu 
Kadıköyüne götürmek ilzere köp
rünün gözünden geçerken o esna-

da liman işletmesinin 9 numaralı 
romorkörüııün yedeğinde bulunan 
mavnalara bağlanmak istemiş ise 
de sandal kenarlara çarparak dev
rilmiş ve içinde bulunan sandalcı 
Hasan ve bir yolcu ile eşyalar de
nize dökülmüştür. 

Kazaya uğrayanlar etraftan 
yetişenler tar.afıııdan güçlükle kur 
tanhnış ve eşyalar da garkolmuş
tu.r. meşrutiyette bahusus misafireten adayı gezdi 

gönderilmiş bir kalem efendisi Mütecaviz bir sarhoş 1 
Evvel.ki ciln BOkretten 9ehri -

hakkıııda hakarette bulunmanız Ortaköyde Mandra zokağında mlze gelen Rumanya tayyarecile-
fayanı teessilrdilr. oturan Veysel dün gece saat 22 de 

rinden beynelmilel lı.na federas - ı t k k d d h Zeminindeki sözlerim fi zerine: reza e çı araca erece e sar oş 
yonu reisi Prens B!bezko diln şeh- ı tr ft ··t ki b ·k· - Tutun fU herifi d&di. o muş ve e a a o e ne erı ıne 

Derhal iki asker kolanını ter- rinıizin görülecek bazı yerlerini zataşmağa başlamış ve muallim 
llne çevirmeğe bıışladılar. gezmi.ıı ve öğleden •onra da bU - Na.-i caddesinde Şakirin kahvesin-

Avazım çı.ktıit :Udar "bafır- ytlkadaya gitmiştir. Prens Blbeeko de de ötekine beri.kine küfür et -
tıın. yann Rumanyaya .&"itmek üzere miştir. Mütecaviz sarhoş ,·akalan-

- R&.ldını, namuıunu mfidaf- memleketimizden aynlıacaktır. mıştır. 

İki kişi bu suretle 120 kilo ka- tesi•atla çalışan bu en büyük tuz
dar kurşun toplamışlarsa da tam lamızda istihsalat her yıl arttık -

görürlllcrken yakalanmışlar ve 

dün mahkemeye verilmişlerdir. 

ça nı:aliyet fiyatı da inmektedir .• 
Yağmur yağmadığı takdirde bu 
seneki istihsa!B.tın 180 bin tonu bu-llfahkeme, Ahmet ve Hayriyi 
lacağı ve fiyatların da bir miktar 

birer buçuk ay hapse mahkum et- daha tenzil edileceği kuvvetle talı 
miş ve o kadar müddette nezareti 

umumiye .altında bulundurulma -
!arını kararlaştırmıştır. 

Polis katilinin muhakemesine 
devam edildi 

Sultanahmette Dizdariye po 

Us Hasan Basrinin evine hırsızlık 
maksadile girerek yakalanması ü
zerine Hasan Basriyi öldüren katil 
Nazım ile arkadaşı Salimin ve 
metresi Mükerremin muhakemele

rine d!ln ağır cezada devam alun
muştur. 

Dünkü celsede bazı şahitler 

dinlenmiş ve mahkeme B teşrini:;a j 
niye bırakılmıştır. 

min olunmaktadır; Yakında mem
letinıizden J .aponyaya ki\lliyetli 
miktarda tuz sevkiyabna başla. -
nacaktır. Bundan başka Yugoslav 
Lar da bu hususta bazı taleplerde 
bulunmuşlardır. 

Şaka ile.,. 
Diln gece sa:at 3 de Tepebaşın

da Yataklı Vagon 'irketinde me
mur Hikmet ile seyyar satıcı ve 

Tophanede oturan Yorgi iaka e
derlerken Hikmet şakadan sonra 
elinde bulunan v.agon anahtarı ile 
Yorıdnin 801 gözü üzerine vurn -
rak ,., .. 11Bmı~ ve suçlu Hikmet ya-
• ,,ı 

MiZAH 

-- ~.,.. ı.. ....__ 

- :!ize Buraadan ıönderdığım 
kartı aldınız mı 7 

- Te9ekkür ederim, aldım, 
Siz de benim yolladıiım heıap puı 
laımı aldınız mı bari 7 

Ne Pişireyim? 
PERŞEMBE 

Piliç suyuna çorba 

Piliçli tirit 

Zeytinyağlı Barbunya fasu!ya 

Üzüm 

Piliçli tirit 
Gayet besli iki pflici •mble

dikten sonra bir tencere.re koyup 
ilstünü örtünceye kadar 1\1 doldu
runuz. İki çimdik tuz il&vesiyle 
kapağını kapayıp harlı ateıılıe kay 
namıya bırakınız. Biraz yuııuıfa

yınca indirip &!izilni!ıı. Pt!i<;leıi 
kemiklerinden .ayırmayıp bUyil.k 
bıçakla vurarak onar parı;a yapı
nız. Sonra bir teııotre:re korup 
biraz sadeyıağ iliva.b'le harlı a
teşte çeviriniz. Ctlz'l renk a.hııı,ra 
başlayınca biraz ıın serpip pem
beleşinceye kadar kar14tınnız. 
Sonra yarım .kepçe pili~ suyu ile 
ıslatıp tencereyi ouiın ve,.a man
galııı bir köşesine ııeldnlz. 

Diğer tarafta tirit Hhanına 

bolca ekmeği lokma lokma do~rl\
yıp üstüne p!!Jcin suyunu tama• 
men boşaltınız; en O>tüne de ten
cere rnuhtl·Yiyntını tarı1•men veri• 
ni7. ve- r' ·· .~ r:•n<ilk 
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Siıışotong Onlerinde 
Şiddetli Muharebeler 

--·ıc.---

Çin Hava Bataryaları iki Japon 
Tayyaresini düşürdüler 

Kanton, 19 (A.A.) - Japonlar·~ timdi Sint<>tang'da Çinlilerin tid
deıt; bir muka ,·emetile kartılatmıtlardır. Hava müdafaa bataryaları 
~Japon tayyaresi dilfürmütlerdir. 

Hankenden bildirildiğine gö-1 doğru ilerlemektedirler. 
re, Çinliler Hankene 120 kilomet- Diğer taraftan Sienning ile 
!'tlik mesafede Yaııgtse nehrinin Yanghsin arasında yarı yolda kilin 
8•hilinde kilin Şihuerao yu istiı-dat Sanhşikunun zaptedildiği haber 
etınişlerdir. verilmektedir. 

Japon ileri Harekatı Mançuko • Polonya Münasehatı 
Tokyo, 19 (A.A.) - Hanko - Tokyo, 19 (A.A.) - Polonya-

"Vun cenubunda •imendiferle ve nın ve llfançuk:ınun Tokyo büyük 
Yoldan yapılan n kliyatı tehdit et- elçileri bugün :\[ançukonun Polon 
inekte bulu~an Japonlar Yangh•İ· ya tarafından tanınmış olduğunu 
nin zaptından sonra daha büyük/ teyit eden ve iki memleket arasın
bır faaliyet gö,termeğe ba•laırış - da diplomatik ve konsüler müna
lardır. Japonlar simdi garp j,tika- sebet te"is edileceğini bildiren res
ınetinde Kanton . Hanken demir- mi notalar imzalanmış ve teati et
Yolunu takiben SLerning şehrine 1 nıişlerdir. 

Kudüste Geniş Bir 
Tarama Yapıldı 

-t'E"NISABAH 

Japonyada lzmir Büyük skeri 
itti Tek parti ! Manevraları 

(Bat tarafı 1 inci ıayfada} 1 

müdahale vukua gelmez. Fakat 
bunun hürriyet bakımından, mem· 
Ieketin hakimiyeti prensibi bakı
mından hiç bir ehemmiyeti yoktur. 
Çünkü millet vekillerinden mll
rekkep olan mebu~an meclisine 
devlet i•lerini idare hu•usunda nü
fuz ve ~alahiyet verilmemiştir. İn
tihabatta halkın büyük ekseriyet 
ve itimatlarını kazanmış olan bir 
kabine 1936 da bir askeri i•yan 
netice~inde derhal sukut etti. 1937 
de; siya•t fırkaların müza heretini 
temin etmiş olan bir başvekil, ge
neral Ugaki, ordunun mümanaati 
yüzünden vazifegine başlı~·amadı. 

İşte bu yaziyet bizi Japonya 
hakkında nnaya•aya müstenit, de
mokratik bir mona~i tarifini kul
lanmaktan meneder. 

Fakat, acaba Japonya bir dik
tatörlük müdür! Avrupada İtal

On beş Gün Devam Eden Büyük 
Manevraların verdiği neticeler şudur 

Tam, Noksansız Başarı 
lzmir, 19 (Hususi) - Çelik ve kahraman ordumuzun bundan 15 

gün evvel hatladığı "askeri manevra tatbikatı,, göğsümüzü kabarta
cak bir mülremmeliyet ve muYaffakiyetle neticeleıımİ.ftİr. 

Büyük ordunun çelik kunetle-/ ı>arlak bir geçit re;;mi yapılmıştır. 
ri 1 ilkteşrin sabahı şafakla bera- İzmir vali•i, belediye reisi, par 
ber verilen işarete uyarak hareka- ti erkanı ile binlerce halkın hazır 
ta başlamış n birlikler faaliyete bulunduğu bu geçit re<mi çok muh 
geçmiş bulunuyordu. teşem ve muvaffakiyetli olmu~tur. 

İzmir müstahkem mevki em - Geçit resminden en·el general, 
rindeki seyyar birliklerin iştirak Rasim Aktuğ tarafından parlak 
ettiği bu manevrada askeri vasıta- bir "kır ziyafeti .. Yerilmi~tir. :l!a
ların tesirleri de nazarı dikkate a- ne,·ra \"e geçit resminin kHaca ne-
lınmış ve tetkikler yapılmı~tır. ticesi şudur: 

Manevralar sonunda Urlada Tam ve noban'1Z ba~;;rı ....• 
yaya, Almanyaya, Rusyaya baka-/:::============================= 1 

rak diktatörlük hakkında edindi- M•• eh v R T bbA 
ğimiz m~fh.umu J~pon!ay~ .tatbik unı e oma 1 ı 
eder.;ek ıptıda her şeyı bılır, her 

~:~~~;~:!~a::~:ik:..~t.Iak~;~~ Kongrelerinde Türkiyel 
ra son derecede sıkı bır dısıp-

Iine tabi tek bir fırka giirmek iste-
riz. Bütan siyasi nüftız Ye kud- (Baştuafı 1 inci sayfada) 
ret bn fıı·kanın elinde bulunacak- hastalıkları müteha5Sı•ı Fahrettin 

mi nıi~a:'ıı>en·erli.- iizerind~ki ih-' 
ti<aslanmı söyledim. 1 

Sayra: -· 

Meyva Mes' elesi 
Bilmem dikkat ettiniz mi? Bu 

yıl mey\"a fiya-tları tam mana•;!~ 
ateş pahasına ... Bir manav dükka
nına girildiği zaman çürük elma• 
!arın üzerindeki 30, vasat kalite
de armutların üzerindeki 40, iyi
ce üzümlerin üzerindeki 35 kııru1 
fiyatları insanın üzerinde vehleten 
bir soğu kduş te~iri yapıyor. 

Üzüm mevsimi aşağı yukarı 

geçmiş •ayılacağı için haydi bu 
yüksekliği tabi! sayalım. FakJt el. 
manın \'e kış armudunun tanı mev 
siminde bulunuyoruz. Binaenaleyh 
bunların fiyatlarındaki yük•eklik 
çok gayritabiidir. 

Manavlara sorulduğu takdirtle, 
bunun sebebi bu sene hastalıktan 
dolayı umumiyetle nıeyYanın az O· 

lu~udur. 
Türkiye aşağı yukarı blr me~Ta 

memleketi sayılır. Geni* yurdumu
zun her köşesinde dünyanın en kz
zetli ve en iyi merrnları yeti~ir. 

T>11biat bu husu ta Türkiyede ol
duğu kadar hiç bir yerde cömert 
davranmaımstır. Başka hiç bir ey 
btihsal edilme<e bile, ,adece mcy
,·a istih~alatımız iyi '°rgan·ze ed l
diği takdirde bıitün Yatandasları 

geçindirebilecek Yazi~·ettetlr. 

(Baştarafı 1 inci •ııyfada) 
Kudüs Halkına Atılan 

Beyanname 

KuJüs, 1!J (A.A.) - Tayyare I 
ile bu Mbah Kudii; halkına a<a
~idaki mealde bır beyanoıame atıl
~ıştır. 

tır. En ufacık bir tenkit ve mııa
haze,·e b!Ie müsaade edilmiyecek

legraph gazetesi, \"oodhead komis tir. Ayni zamanda ı-.ad~·o. mektep, 
yonunun, Filistinin tabimi planı- tiyatro. matbuat gibi bütün va•ıta
nııı tahakkuku imkan!nz olduğu !ardan istifade edilerek şiddetli 
neticesine varını" olduğunu bildi - bir propa.!fanda ;·apılaC'aktır. 

Kerim Gökay memleketimize dön
müştür. Dün kendi<ile görü~en bir 
muharririmize, profesör F'<ıhreltin 
Kerim Gökay, kongreler hakkın-
da şunları söylemi~tir: 

"- Münihte Anupa milletle
ri akıl hıfzıssıhhası Ye Romadaki 

Roma kol'gresinde, ben, miic
rimledn sah•iyeti ve nıücrimlerde 
takip edilme,! icap eden karakte
roloji ,.e p,:kanaliz esa,Jarı üze -
rinde raponınııı okudum ve mem-ı 
Jeketimizde cürme karşı alınan ted 
birlerden, bilhas<n, çocukları kur
tarma )'Urdtı, İmralı adasındaki 
zirai hapishane ile uyuşturucu mad 
deler nıücadele•inden bahsettim .. 

Fakat ne yazık ki, nı mleketin 
hemen her tarafında meyva ağaç
ları tabiatın keyfi"Je bırakılmı-•ır. 
Ufak bir nıbii afet ,·eya ha-<talık. 
m'lyonlarca servetin mah,·olmaru
na s~bebiyet Yermektedir. 

11 Bu,güTJ., Pflki .:;ehnn ~nrlan da
hilinde polıse ;·ardım maksadile 
bazı askeri harekat ; apılacaktır .. 
Bu sebepten dolay-.. surların hari
cinde oturanların bugün evlerin . 
den çıkmamaları rica olunur,. 

ıiektepler de bugün kapatıl . 
nu~tır. Öğle üzeri Kudü şehri bom 
bo.ı bir \•azjyet arzediyor ,.e sokak 
larda yalııız askeri kıtalat· ve as
keri otomobiller dola~ı;·ordu. 

Yeni Hadiseler 
Kudü, 19 (A.A.) - Evvelce 

olduğu gibi simdi de a·keri hare
kata ön safta •ahne olan ver Ku -
düs şehri ve bilha •a şehri:n e•ki 
nıahallesidir. E,;ki hrin kapıl rın 
dan gündüz ve ge.ce çıkmak ya ak 
edilmiştir. Kurlıi~te birçok nıağa
Z•lar kapalıdır. Yafada bir Arabın 
evine bomba ahlmıs ve ev sahibi 
Yaralanmı~tır. · 

Yeni Bir Plan 
Londr~. 19 (A.A.) - Daily Te-

Amerika da 
Silahlanma 
Faaliyeti 

Nevyork, 19 (A.A.) - Cum • 
hurba.,kanı Roo•evelt dün yaptığı 
beyanatta yeni ve geniş .bir mü
dafaa planının ilerlediğini ve fa -
kat şimdiye kadar bu hususta ya
IHlan neşriyatın tahminden ibaret 
bulunduğunu ve askeri tayyare a
dediıtin iki misli arttırılarak dört 
binden fazlaya çıkarılacağının da 
doğru olm..:ıdığını bildirmiştir. 

Aakeri Sipar~ler 
Vaşington, 19 (A.A.) - Har

biye nezareti kırk kadar hususi 
fabrikaya 9 milyon dolarlık silah 
Ve cephane sipariş etmiştir. Bu si
ll~rişlerden 4 milyonu cephane için 
dır. Parlamentonun kabul ettiği 
60 milyon dolarlık tab3faattan 24 
;n1~Yonu hıt<föi sanayi müe.,..ese • 
~ erıne tah8is edilmi~tir. 
01oııya Li tvanyayı protesto etti 
t _Yarşova, 19 (A.A.) - İllus • 
esı, Lehistanın Kovnodaki orta el

t'.ovany Kurjer Coodzienny gaze-
çı~inin dün resmen Litvanya hükü
~etine müracaat ederek Leh ekal
ıyetlerine karşı alınan Litvanya 

tedbirlerini protesto ettiğini bildir 
lnektedir. 

İngiliz kabinesi toplanıyor 
k ~ondra, 19 (A.A.) - İngiliz 
abınesi bu sab.ıh toplanmış ve ' 

!0Pl~ntı üç •aat sUrmfi~tür. Hiç bir 
~blıg neşredilmemiştir. Kabine • 
~n Yeniden içti!IMlı tarihi de bildi-, 
l'ilnıeınift.!r. 

riyor. Buna binaen. İngiliz bükü • Japonyanın vaziyeti bu tarifin Önlinıüzdeki büyük ziraat kon
gresinde, bu me>eienin çok ciddi 
olarak ele alınma'!nı \"e müstahsil 
halka meyvalara iirız olan hasta· 
lıklarla mücadele etmeyi. Ye mey
ve ağaçlarını tabii ifPtlere karşı 

korumayı öf!:retnıek için l:iztmge
Ien tedbirleri'l süratle it ihaz edil
mesini temenni ederiz. 

meti taksim projesinden vazgeçe- çerçevesi içine de girmez. Bir A- beynelmilel kriminoloji kongresin
rek Filiatinde Araplarla Yahudi- merikalı muharrir yazılarından de hükümetimizi temsil ettim. Ro
lerin büyük Britanyanın idaresinde birinde Japonyayı diktaförlük di- ma kongresinde, arkadaşım doktor 
Yahudi devletinin kurulmasını tec ye tasvir etmesi üzerine . .Taponya- İbrahim Zati de beraberdi. dünih 
rübe edecektir. da yaşıyan bir ecnebi onu dikta- kongresinde, ailede akıl lııfzıssıh-

KongTe. fahri reis vekilleri ara ın 
da beni de Reçmek sureti!<• heyeti
mize kar~ı •empati gösterdi. Dok
tor İbrahim Zati de, çocuk müc • 
rin1Jere kllrşı ahnn1a.-ıı l{izımgelen 

tedbirler hakkında. birinci seksi-

1\Iüstemleke nazırı B. Macdo törün kim olduğunu g(\ylemeğe 
nald'ın bugiın kabineye btı maksat davet etmiş. Fakat Am~rikalı mu
la teklifte bulunacağı haber veriJ. I harrir .Japonyarh bir diktatör gös-

hası. uyu~turucu maddeler sava!;1I 
ve akıl hastalıklarında mPşguli • 
yet tedavisi, e•as raporları te~kil 

edi,yordu. Ben, uyu7tutucu m~ldde
Ier üzerindeki kı,ımda raporumu 
okudum. Büvük alıikayla karsı -1 

landı. Alma~ hükümeti mt:ıme~:;ili 1 

mektedir. 1 termeğe kadir olamamı<. Onun i- ;\[eyYa me<elesi de muhakkak 
ki Buğday meselesi kadar mühim
dir. 

Alman Gazetelerinin çin. Japonyayı diktatörsiiz bir d;k- yonda ı·aporunu okudu. 

Mutalaaları tatörlük diye tarif etmeyi daha Koııgrenin kapaıııs cche<inde 
Aı:ıer:ka, Almanya Ye cenubi A
merika murahhaslarından sonra 

Rerlin, 19 (A.A.) - D. X. B. 
bildiriyor: 

Alman gazeteleri, Filistin vazi
yeti ile meşgtıl 'llnıaktadır. 

Berliner Tagelbatt diyor ki: 
"Orta çağda nberi, eski Kudüs 

şehri, ilk defa olarak bütün m~na
eile bir muhasara;-a sahne olmak
tadır. Bugün tanklar ve tayyarele

rin de yrdımı ile Arap milletinin 
miımes.<illerine karşı büyük bir ta
arruz başlamıştır. İ~te yirmi sene
lik İngiliz politikasının netice;;i 
budur. ,, 

Eden lngiliz 
Hükumetini 
Tenkit ediyor 

Londra, 19 (A.A.) - Guildhall-
de bir nutuk söyliyen Eden, ez
eilmle demiştir ki; 

"- Şimdiki parti mücadeleleri 
metodunu takip ettiğimiz müddet
çe siU.h yarışında daima geri ka
lacağız. Eğer bütün partileri tem
sil eden bir hükümetin gelmesile 
silll.hlanma daha seri ye müessir 
bir surette yapıla hilecek ise, böy
le bir hükümetin gelmesi arzuya 
şa)•andır. İngiltere arzu•unu yap
tırmak veya musamahasızlığını 
gööstermek için değil, beynelmilel 
hayatta sulh için elzem olan bazı 
halleri idame etmek için kuvveti
ni kullanmalıdır . ., 

Bnlgar hükumeti değişiyor 
Sofya, 19 (A.A.) - Emin men 

badan öğrenildiğine göre, Bulgar 
kabinesinde mühim tadilat yapıla
caktır. Aralarında dahiliye, mali
ye ve hariciye nazırları da olmak 
ilzere altı nazır değişecektir. 

Harbi)•e nazırlığına Filibe ku
mandanı general J\farkofun ye 
şimdiki harbiye nazırının da geçen 
!erde öldilrülen geneı·al Peef ;·e
rine genel kurmay riyasetine ta-

1 
yini beklenmektedir. 

iki tayyare çarpıştı 

doğru bulanlar var ama o zaman 
da biz bu tnsnif Ye tariften bir sey 
anlıyamı)·oruz. C:ünkü gördüğü

müz. hildiı{'miz hiikfımet sekille
rinden hie birine uymayor. Japon
ynda diktatörlüğü hatırlatır bir
çok sebepler vardır: İdare dik-/ 
tatörce h~reket erler. Fakat, d:k-
t:ıtör denilecek ortada 

ve diğe rakadaKlar tebrik ettiler. 
J\Iiinih gazeteleri. maka.Ie!er'nde, 1 

raporu ve mücadrleınizi takdirle 
zikrettiler. 

hana da si)z \'erildi. Ceza kanun
larımızın İtalya ceza kanunlarile 
olan miına,;ebeti Ye kriminoloji sa

Almaııl"r, ayrıca bizi. büyük hasındaki İtalyan ilmi Ye iki mem
bir sempati ile karşıln<lılar. Kon- leketin kültlirel miinasebetlerini 
gre azaları için yapılan dört resmi canlandıran bir hitabe irad ettim. 
kabulden birisinde ecnebi delege- Heyetlere. heyetimize Ye murah

göremezsiniz. Bıı zorluk kar~ısın-, ]er namına söz söylemek ,·eldleti haslara birÇok zi;-afetler verildi 
d:ı kalanhra Japonların bir darbı birinde ital;·a, biri inde Frama, ve müe-;,;e'Cler gezdirildi. 
meselini hatırlatırorlar. Bu darbı birisinde Belçika ve fün-yera valii Bizi, adliye \"ekilinin ma<asın
mesele gijre bir adamın elinde nü- umumisi Kristiı-an Veberin ziya . da mutena bir me\·kie oturtmak 
fuz Ye kudret hulunıır da o adam fetinde de bana verildi. Bııradaki suretile de hakkımızda ayrıca bir 
bu iktidarını belli ederse delidir. söylevimde iki memleketin kültü • teveccüh gösterdiler. Bu kongı·e • 
Bizim şarkın hikmeti, mezhebini, re! ve ilmi miinasebetinden bahse- !erden aldığımız neticeler ve edin
parasını ve pulunu gizlemeri tav- derek Almanyada şahit olduğum diğimiz intibalar çok iyi \'e muci
siye eder. L'zak Şarkın hikmeti de ilmi yenilikler ve gösterilen sami- bi memnuniyettir. 
nüfuz ve kudreti gizli tutmayı=============================::: 
kendi tecrübelerine daha u;1·gun 
bulu:»or. Japonyanın tarihi öteden-
beri bu prensip dairesinde cere
yan etmi~tir. Daha doğrusu Ja
ponyada hayat ve bu hayat pen
cereleri böyle bir prensip yarat
mıştır. 

Japon)•ada partiler yok değil
dir. Fakat partiler bizim Avru
pada anladığım:z manada siya
sette bir rol oynamazlar. 

!~te Japonyanın hükümeti hak
kında '" kı, a ~ıalümatı hatırla
dıktan sonra, tek bir parti teşkili 
hakkındaki sözün şümulünü d'işü-

Mühim Bir Ziyaret 
-~--~ıo-~:~·:llO>~-

(Ba, tarafı 1 İnci sayfada) 1 
Iyi malumat alan mahfillerden 

bildirildiğine göre, B. Bekin bu zi. 
yareti, ::l!acaristanla Polonya ara
sında müşterek bir hududun, Jhı. 
manya • Çekoslovakya temasını 

ke•me.ine rağmen, Rumanya için 
bir tehlike teşkil etmireceği hu -
sıı•una Rumanya kralını ikna için-' 
dir. / 

Bükreşte şimdiye kadar bu hu
susta pek ihtiyatlı bir ketumiyet 
muhafaza edilmektedir. l\fatbuat, 
Bekin ziyaretini bir telgrafla ve 
hiç bir tefsirde bulunmadan haber 
vermektedir. 

Lö Jur diyor ki: 
"Albay Bekin iki teklifi hamil 

olacağı söylenmektedir. Birisi, Ma 
caristana müteallik olup Budapeş 
te hükümetinin Rumanyadaki Ma
car ekalliyetlerinde nkatiyen vaz
geçmiş olduğunu natık buluna • 
caktır. 

MURAD SERTOGLU 

Tıb Kongresi Kao~ndı 
( Baflarafı 1 inci aayfada) 

kendisile görü~en bir muhanirinıi. 
ze kongre hakkındaki ihti<as vs 
mutalii:ılarını şöyle anlatmıştı,.: 

'.- Yedinci milli tıp kongre
•inde iki mühim rapor bilha.<<a na
zarı dikkati celbediyordu. Bunlar 
dan birincisi garip ha~talığı hak
kındaydı. İkinci rapor da öjenik, 
yani neslin ıslahı meselesiydi. 

Bunlardan saııra da, vatanın 

her köşesinden gelmiş doktorların 
üç sene içerisinde gördtikleri v~ 
yaptıkları fenni mü~ahadelerdcn 

ve ameliyelerden bahseden komü
nikasyonlar vardı. Fakat, rnkit 
dar olduğu için, bunlardan biı·~oğtı 
kongreye ait olmak üzere neşredl 
lecek kitapta basılacaktır. Maamı 
fih, bunlardan bir kısmı kongreye 
arzedilıniştir. 

Programda benim de üç teb· 
liğim vardı. Bunlardan, yalııız, en
sülin ve kardiyazolle erken buna
ma hastalığının tedavisi hakkında 
tebliğde bulunabildim ve bu hu • 
susta sinenıatoğrafik sahneler gö. 
terdim. 

Öj enik mesele~i de çok hara ' 
ıtetli münakaşalara vesile oldu. Ra 
porlar çok güzel hazırlanmı.'.'h, 

Hepimiz, bir iki gün içinde pek çok 
güzel şeyler işittik ve istifade et. 
tik. 

Kongrenin sekizincisi, iki sene 
sonra toplanacaktır. 

necek olursak, bundan sarih bir 
mana çıkarnıağa mm·affak ola
mayız;. Tek parti Avrupada son 
zamanlarda moda olma~ ve tatbi
kat saha<ına girmi<tir. Fakat Av
rupanın ' ir kö.ıe•inde memleketin 
tarihi inkişafından ve muayyen 
bir zamanda-ki siya•i ve sosyal va
ziyetinin icaplarından dolay1 vücut 

Fransız Gazetelerinin 
Mütalaaları 

ikincisi, Polonya hakkmda o
lup Polonya • Rumaııya garanti 
muahedesi ahkamının garp hudut
larına teşmilini natık bulunacak
tu·. Eğer Runıanya, böyle itilafa 
yanaşacak olur.;a önümüzdeki haf 
talar içinde bir )!acar - Leh • Ru

men ve belki de Çekoslovak gru -
p11nun teşekkülüne şahit olunması 
ve bu teşekkülü İtalyanın garanti !!!!-~-----,_....,,_ ___ ""! 

manya seyahati ile ayni zamanda 
veya himaye değilse de taS\·ip et-Paris, 19 (A.A.) - Gazete 

mutaliiaları. bilhassa B. Bekin Bük 

bulan bir •·ejimin ta ıız:ık Şarkta, re:' sey:ahati hakkındadır. 

başka bir tekam'.il geçirmi•, her Ieket halkının ve efkirıumumiyesi
h.usu•ça Anupalı millet ananele- nin seviye!<ini yükseltmek ve ma
rınden ayrı bir memlekette iyi bir nevi terbiyesini kuvvetlendirmek 
netice Yerccei>;iııe inanmak biraz emelile bir nevi tek part; usulünü/ 
zor olıır. Bir memleket için en ha- tasvip edebilir. Başka lıir mem-
yırlı rejim başka memleketlerin leket diktatörliiğe dökülerek bu 
en mlikemmel ve en ala rejimleri tek parti usulünü başka kim<eler
değil kentli halkının ruhundan fı'- de hayat hakkı tanımayacak bir 
kıran, kendi tarihinin zübdesi ve şiddete çıkarabilir. BinaenaleYh, 
neticesi olan rejimdir. Demokra- yalnız "tek parti .. kelinıe3i işitin
tik İngilterede parliimenter bükü- ce bundan ürkecek yahut bunu 
metin işlemesi iki muayyen parti- tawibe kalkacak yerde bu pren-1 
nin mevcudiyeti saye~inde kabil sibin ne ~ekilde tatbik edileceğini 
olduğu halde, yeni bir millt haki- görmek için biraz beklemelidir. 

vukua gelmekte olan mumaile)·h 
rnesi ihtimal haricinde değildir. İ- l\facar zimamdarları ile Rüten me 
talyanın Berlin - Roma mihverine selesinin bütün· safahatını müza 
sadık kalmakla beraber vukuattan kere edecektir. 
istifade ederek kendi<inin de mer-

Çek • Macar • Müz.ıkereleri kezi Anupada bir rol, yani 1934 
tarihli Roma ilıtil1iflarının kendi- Prag, 19 (A.A.) - Brati"lan, 

dan Çetcka aj:ınsına bildıriliyor~ sine verip de an-<lu•un inkıtaa uğ-
ratmış olduğu rolü oynamak iste- Dün öJ;-leden sonra topl!ınaı 

Slovak hükiımeli erkanı, l\Incaı 
me"i pek{dii anlaşılmaktadır.,, 

murahhas he)·ctile yapılacak mü 

Londra, 19 (A.A.) - En mo
dern tipten iki bombardıman tay
yaresi dün Dessex Kontesi içinde 
çarpışmış ve düşmüştür. Tayyare
lerin içinde bulunan altı kişi öl 
müştür. ı ıniYet rejimi yapan başka bir mem Hüseyin Cahid YALÇIN 

Pıfac'l~. Leh Müzakereleri zakerelere bundan sonra iktı \ 
Budape~te, 1 9 (A.A.) - Leh nazırı l:'avel Teplanskiniıı i~lirak 

hariciye nazırı Bekin bu sabah bu- etmesine karar vernı;ştir. Nazır 
raya gelmiş olun kalr.mi mahsus Fercliııand Durkanzki, dün öğle 
müdürü B. Lübiyenski, Kont Oza- den sonrn başvekil namına Slovak. 
kinin 6 lıirineite~dnde Yarşovaya yadaki l\facar grnplarının müme.:i< 
yaprı_. olduğu zirareti iade için silleri Esterhazi, Jaros ve Holoto. 
gelrıi'it:r. ZlyarPti B. Bekin Ru - yu kabul etmiştir. 

• 
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Sayfaı :t .. 

.,..~'#el 
l'IO~l&I, 
Ağaç 

Bu yazımda, zahiren basit gö
rünen, fakat bizim için çok mühim 
olan bir meseleden bahsedeceğim: 

- ·- ---... ~ -~ 
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' 
Profesyonel Serbest 

:;::i:~;~ko~d~~~ .:~;r:~~;:t~\;; Hayvanları Koruma 
mıyoruz. Halbukı agaç, tabıatın 
dunya yüzüne bahşettiği en büyilk 1 
nimet ve en büyük zinettir. Ağaç 
sız bir vatan, kurak, çorak, se
vimsiz bir topraktan başka bir 'ey 
değildir. Ankaranın bundan on 
sene evelki hazin ve kasvetli man
zarasiyle bugünkü ferah, şen ve 
yemye~il hali Luna en güzel bir 
misaldir. Bu itibarladır ki ağaç 
RP.vgi.ı.:i, ayni zamanda vatan sevgi
si demektir. 

E · d ; Güreşler Bu Hafta 
vın e . -· -

Müsabakalar için Bir Nizamname H···. 

Dedeleri,mi, ağaca ve bahçeye 
büylik bir ehemmiyet verirlNdi; 
büyük bir ehemmiyet verirlerdi; 
hayatlarının en mesut demlerini 
go'Ji• bahçelerin gölgeliklerinde 
geçirirlerdi. Zamanımızda apart
man haayt:::ın taammüm etmiş ol-ı 
nııısı da. ağaç yetiştirmek ve bah. 
çe yapmak merakını kökünden 
s2r~mıştır.. ...\partmanda oturan -
Ja;-r1an vazgeçtik, hiç olmaz<a evi 
ı'ranlar kendi küciik bahçelerinde 
meyve ağaçları yetiştirerek bunı
ların ı ar:<a haline gelmekten kur· 
tarsalar ne büyük istifadeler te
min ederler. :l!e;;eli'ı kaysı, :llus
tabey armudu. kara dut, mürdüm 
edgi. .. Bunlar çok güzel ve pahalı 
merve !erdir; mevsiminde iyi cins
lerinin kilo>u krık, elli kuru~tan a
~ai!'ı alamıyoruz. Halbuki küçilk 
bir hin:metlc herkes bu meyvelerin 
ağaçlarını kendi bahçesinde yetiş
tirebilir ve her sene ihtiyacı olan 
nıey\'eyi çar~ıya muhtaç olmadan 
temin edebilir. 

Yalnız şehirlerimizde değil, köy 
!erimizde de ağaca layık olduğu 

kıymet ve ehemmiyet verilmemek
tedir. Ben yurdumuzda öyle köy
ler gördüm ki, hiç bir evin tek a
ğacı yoktu. Bu köylerde oturan
lar. yazın cehennemi -.caklarında, 
ı>:i•l"eo.incle dinlenmek için hiç ol
ma'a evlerinin önüne bir iki ağaç 
dikmek zahmetine acaba nede.
katlanmıyorlar? İklim mii,a't mi 
defril ?Bihiki-. :\Iemleketinıizin hiç 
o;r yeri yuktur ki küçük bir him
metle orada bazı nevi ağaçlar ye
tişme,in. Hele akasya, söğl\t, ka
vak gihi ağaçlar hemeıı her yerde 
yetişiyor. 

Bundan maada, vilayet mer-ı 
kczlerindeki hükümet fidanlıkla • 
rında yeti~tirilen me;·,·eli ve m~y

nsiz ağaçlar. µara<ız veya on beş,, 
yirmi kuru~ gibi çok aL bir bedel 
mukabilinde her istiyene veriliyor. 
Ru kadar kolaylığa rağmen halkı
mızın kendi bahçesine ihtiyacı o
lan meyveyi temin edecek kadar 
agac dikmemesine hayret edilse 
yPricJir. 

Bundan epeyce zaman evvel j 
yolum Sıvasa uğr:ımı~i ı. Şehirde 

•öğüt ve kavaktan ba~ka asaç mev 
cut olmama" nazarı dikkatimi cel
hr.tti. Yerlilerdinden münevver 
Jıir taıııdığa burada baska cins a
ğaç yeti~ip yetişmediği;ıi sordum. 
D~di 1<': 

Sı\'a,;ta meyva ağaçlarının bir 
çok nevileri yetişir. Sizi bahceme 
gi;türPyim, yeti~t!rdii(im mey~e a. 
ğaçlarıııı görünüz. 

O zatın büyük ve şirin bahçesi
ni gezdiğim zaman hayret ettim. 
Çiinkii ba~tan başa kiraz. vişne, 
dut ağaçlariyle bezenmişti ve bun 
!arın hep<i de meyve vermisti. Mu 
hata hım dedi ki: ' 

--Yalnız, bunları yetiştirmek 

icin epeyce uğrasmak ve biraz sa
bırlı olmak li'ızı~dır. 

Tilki 

Londrada da.!~ Bankası 
İş Bankasının Londrada açıla • 

cak olan şubesinin müdürlüğüne 
tayin edilen ~Ierkez BankaRından 

, Lı r dün An karadan İstanbul gel 
mi~.tir. • 

l Halkevlerinde .J 
Solfej ve Koro dersleri 
Beyoğlu Halkcvinden: 
~imi;;de koro ve solfej dersle-

ri verlmektedir. Arzu edenlerin i
kişer fotoğraf ile evimiz müdüri
yetine müracaatları rica olunur. 

iHTiYAR KAD/f( AGLIYORDU: "AH BOBI SEN 
GiTTiN GIDEL/ EV BANA ZiNDAN OLDU,, 

zırlandı. Ortaya Bir Kemer Kondu 
Dur canım, korkulacak bir 

şey değil .• Merak etme, geçecek.. 
Ufak bir operasyon .. Duymıyacak 
em bile ... Korkma, korkma ... İ~te 
bu ... Bitti bile .. 

Himayei hayvanat cemiyetinin 
Şişlideki merkezindeyim .. Cemiye
tin, bir müddet evvel ölen merhum 
baytar Santura iyi bir halef olan 
baytarı, küçük ve güzel blr köpe
ğin bacağındaki arızayı tedavi ile 
me~gul. .. 

Kalabalık o kadu çok ki .. Bi
nanın önünden tutunuz da, kori-
dorlar ve muayene olasının önüne 
kadar her yer hınca hınç ... 

ln~an hastahanelerinin kori • 
dorlarına adeta taş çıkartacak bir 
vaziyet var burada ... 

Koridorlar kedisini, köpegini 
kucakl:ıyıp muayaneye getiren ka
dınlı, erkekli her yaştan in.anlar· 
la dolu ... 

Cemiyetin kapısının önünde de 
hasta beygirlerini muayene ettir
mek için sıra bekliyen sütçü ve 
zerzevatçılar var ... 

Kalabalığı yararak muayene 
odasına sokulduğum uman gör
düğüm manzara karşısında gayri 
ihtiyari duraladım. Baytarın o 
kadar çok işi vardı ki, onu bir an 
için olsun liifa tutmak, ıstıraptan 
hırlıyan ve mıyavlıyan hayvancık
lar alayhine i~Ienmiş bir günah o
lacaktı.. 

Seasiz, sadasız bir müdet teda-
viyi seyretim. Baytarın tedavi et
tiği hayvanlara karşı müşfik lisa
nını bir hayli dinledim ve sonra 
konuşmak için işi olmıyan birini 
aramağa koyuldum .. 

* Bıına müe•seseyi gezdiren genç 
ve nazik muhatabım: 

- İşte efendim, diyordu, bu
rası kimsesiz hayvanların muhafıı 
za edildiği salon.. Bu kafeslerin 
içinde gördüğünüz hayvanlar sa
hibi bulunamayıp belediye tarafın 
dan bakılmak üzere cemiyete gön 
derilen hayvanlardır. Biz bunları 

burada uzun müddet muhafaza e· 
der, besleriz. Eğer günün birinde 
uhipleri çıkarsa veririz. Sahibi 
çıkmıyanları da iyi bakmaları şar
tile istiyenlere veririz. Bu hayvıan
lar iyi, cinR hayvanlardır. Taliple
ri, onları katiyen incitmiyecek ve 
kalbinde hayvan sevgisi olan ze
vat arasından intihap ederiz. 

Burası banyo dairesi.. Muay
yen zamanlarda hayvanlar bura
da yıkanır, temizlenir, tüyleri ta-
ranır ... 

Burası da mutbaktır. H11yvan
Iarın yemeği burada hazırlanır ve 
kaplarla kendilerine tevzi edilir. 

Burası hasta olanlara mahsus 
oda ... Bura•ı da her giln ~ehrl do· 
!aşan iki müfettişimizin görüp PO· 
!is vasıtasiyle toplattırdığı hay
van başlıkları bulunan odadır. Ba
kınız görüyorsunuz ya... Bunlar 
sözde başlık ... Hayvanların ağzı

na vurulan gemlere bakınız hele .. 
İçlerinde belkemeri tokasından ya 
pılmış çivili ve telli başlıklar bile 
var. Bunlar hiç ağza girer mi? 
Zavallı hayvanlar bunlardan kim
bilir ne kadar çok ıstırap 9ekiyor
lardı .. Ya şunlar, şunlar... Mini 
mini kuşları avlamak için bazı ha· 
şarıların kuliandığı ökse ve !apan
lar... Bunlara rastgeldikçe hap 
toplatıyoruz .. 

İşte burası .... 
Nazlk muhatabımın açıp kapa

dığı ve açıp kapayaca4ı kapıların 
haddi, hesabı yoktu.. Yora-unluk 
hi•sini veren bir hareketi& yeni bil' 
kapıyı açmasına. mAni oldum ... 
Mütemadiyen burası ,udur, liurası 
budur ... diye koca binanın btttün 
odalarını gezdirivordu... Ha vvan-. . 

!ara karşı bu bina içinde gö•teri
Jen al1ika ve ihtimama hayran ol -
dum doğrusu .. Bura8ı her bir hay -
van bakımevi, hem hir ' · •"'ın ha• 

Yazan: 

Rıza Lebip Asal 
tanesi ve hem de bir hayvan da • 
rüliicezcsiydi. 

Klinikte her gün 9 dan 12 ye 
ve 17 den 19 a kadar ayakta teda
vi gören hayvanlardan gayri yatı
rılması icap eden ağır hasta hay
vanlar da müessesede yatırılıyor. 

Bunlardan ba,ka kimsesiz kal-
mı~ ihtiyar ve alil h.ayvanlar da bu 
raya kabul ediliyorlar. Ve yaşıya
cakları kadar müessese tarafından 
besleniyorlar. 

Dedim ya .. Burası kilnig, has
tahane ve darüliiceze .... 

Nazik muhatabıma sordum: 
- Tedavisi mümkün olmıyan 

hasta hayvanlarla sahipsiz alil 
hayvanları kendi ecellerine mi 
terkedesiniz? 

- Hayır, dedi,' baytarın iyi o
lamıyacağına kanaat getirdiği ıs

tırabı şiddetli olan hasta hayvan -
!arla tedavi kabul etmiyen 111il hay 
vanları hiç ıstırap vermeden öldü
rürüz ... 

Atıldım: 

- Ölümün ıstırapsızı? 
- Evet, dedi, ıstırapsız öldürü 

rliz. Bakınız şurada altı tane ku
tu var. Bunlar bir müddet evvel 
İngiltere hayvanatı himaye cemi -
yeti tarafından cemiyetimize hedi
ye olarak gönderildi. Istırabını 

dindirmeye muvaffak olmadığı -
mız ö!Ume mahkum hayvanları bu 
kutuların içine koyarız. Kutunun 
üstünde kloroformlu bir bez var -
dır. Kloroform kutuya konulan 
kayvana evvela bir rehavet verir 
ve hiç ıstırap vermeden tedricen 
hayvanı kendinden geçirtir. Biraz 
ıonra da hayvanı ölmüş olarak bu 
!ursun uz .... 

* 
- Ah bobi ah ... Sen gittin gi

deli evin içi bir zindan oldu bana .. 
Ne olur, bir iyi olsan da gelebilsen 
artık ... 

Ya,lıca bir kadıncağız hasta 
köpeğini yoklamıya gelmişti ... Se
.Jndeki ihtizaza, tavrındaki hüz
ne bakılırsa bu kadıncağızın kö
peğin! bir evlat kadar sevdiğine 

httkmedilir.. Eğer bir hademe 
-l<adıncağızı teselli ve Bobinin iyi
leşeceğini temin etmeseydi galiba 
hüngür hüngür ağlıyacaktı da ... 
Hayvan sevgisinin bu nadir tesa
düf edllen tezahilrüne hayran ol
mamak elde değll ! ... 

* 
Şimdi bahçedeyiz... Tel örgü

lerle biribirinden ayrılmış öç bü
yük ve muntazam llahçe ... Bunlar
dan blrl haslıaJara, diğer ikisi de 
sağlamların dişi ve erkeklerine 

mahsusmuş.. Hastalarla sıhnati 
yerinde olanlar ihtilattan memnu
durlar .. 

Beyaz bir gömlek giymiş sarı
şın bir bayan bir köpeğin ön ayak
larından birini eline almış zayıf 
bir tiirkçe ile: 

- Bonjur Tom, bonjur, 
yordu. Nasılsın bakayım? .. 

di • 

Muhatabıma bu bayanın kim 
olduğunu sordum. 

- Bir İngilizdir, dedi sekiz se
nedir İstanbuldadır kendisi.. Bir 
ırün köpeği hast.alanmış. Baytar 
Santurun şöhretini işitip köpeğini 

ona tedavi ettirmiş. O zamandan
beri haftada üç gün muntazaman 
buraya gelir ve kendi eliyle hay. 
vanlara süt d·ağıtır. 

Bahçeye hava almaya çıkan 

bütün hayvanlar bir anda MiRisin 
etrafını sardılar. Ona türlü türlü 
oyunlar yapıyorlardı .. Belli ki yal
nııt Misis hayvanları değil, hay· 
vanlar da onu çok seviyorlardı .. 

* 
Amerikalı madam Meningin on 

beş sene evvel şehrimizde tesis et
tiği ve kendilerini himayeden Aciz 
hayvanların himayesine matuf 
ideale büyük bir sessizlikle hiz • 
met edenleri sinesinde toplıyan bu 
müesseseden ayrılırkenğ kulağıma 
hıçkırıklarla boğulmağa namzet 
bir ses aksediyordu: 

- Ah Bobi ah .. Sen gittinııidc-
11 ev bana bir zindan oldu! ... 

Rıza Lebip ASAL 

YUNANiSTAN LA 
TiCARET 

Yunanistanla aramızda yeni 
bir ticaret anlaşması akdetmek i • 
çin temaslarda bulunmak üzere, 
Türkofis reisi Burhan Zihni Sanu
sun riyasetinde, 'fürkofisten Ha . 
san Zeki ve Merkez Bankasından 
Nadirden mürekkep heyetimiz bu
gün Ankaradan şehrimize gele • 
cektir. 

Türkofis reisi Burhan Sanus, 

yarın ve öblirgün, Yunanistanla iş 
yapan ihracat tacirlerile tema•lar-
da bulunacak, heyet, cuma günü 
akş:ımı, Atinaya gitmek üzere şeh 
rimizden hareket edecektir. 

Bozuk elektrik saatleri 
değiştiriliyor 

Elektrik şirketi hilkilmetin eline 
geçtikten sonra yapılan muayene
de Ostanbul dahilinde bulunan 
birçok saatlerin matluba muvafık 
olmadığı anlaşılmıştır. Yeni idare 
bu saatleri kil.nıilen cleğiştirmcğe 
başlamıştır. Yerlerine konacak o
lan yeni tipte saatler ölçült•r mü _I 
fettişliğince ır>uayenP edilerek da-\ 
ğıtılacaktı~- ı 

Türkiye profesyonel sE!rbest gü
reş müsabakaları bu hafta Tak • 
sim stadyomunda ba~lıyacaktır. 

Her sene muntazaman yapılmakta 
olan bu müsabakalar; güre~e me
raklı ka1abalık bir halk kitlesi ta
rafından heyecanla takip edilmek 
tedir. Öz ve milll spor olan güre
şin memleket dahilinde fenni bir 
tarzda taammümüne de yarıyan 

bu müsabakaları Eminönü halke
vi tertip etmek üzere üzerine al -
mıştır. 

Verilen karara göre, güreşlere 
yalnız Türkiye tabaasına tabi olan 
güreşçiler iştirak edeceğinden Mü
Hlyimin bu güreşlere iştirak ede
ceği şüpheli bir vaziyet nlmıştır. 

Müsabakaların muntazam bir 
şekilde devan:. etmesi için Emin
önü halkevi blitiln tertibatı şim

diden almağa başlamL'itır. Bu mü
nasebetle pazar günü Taksim sta
dında yapılacak futbol maçları a
jnlığın vereceği bir kararla ya bi
Jahara oynanmak üzere tehir edi
lecek veyahut da bu pazar Şeref 
stadında icra edilecektir. Güreş • 
!ere Tekirdağlı, Manisalı Halil, 
Mainsalı Rifat, Babaeskili İbra
him, Yarımdünya Süleyman ve A
nadolunun .birçok yerlerinden gele 
cek olan başpehlivanlar iştirak e
decektir. 

Hazırlanan Nizamname 
1 Eminönü haJkevi tarafından 

her yıl yapılmakta olan profesyo
hel serbest güreş müsabakaları i
çin yeni bir nizamname hazırlan
mıştır. Bundan böyle memleketin 
her tarafında yapılacak olan pro
fe•yonel serbest güreşler C. H. P. 
Genel sekreterlikçe tasdik buyru -
lan bu nizamname ahkamı muci
bince icra edilecektir. Nizamname 
ye göre gUre~Jer her sene eylül a
yı içinde olacak ve bu güreşlerin 
tertibi münhasıran Eminönü halk 
evine ait olacaktır. 

Müsabakalara Türkiye Cum • 
huriyeti tabiiyetini haiz o~an ve 
nizamname ile cezalandırılmamış 
olan pehlivanlar girebileceklerdir. 
Bu müsabakaUır için Eminönü hal
kevi on sene müddetle devam ede
cek olan bir kemeri üç sene üstils
te kazanan pehlivana verecektir .. 
Bundan başka danışıklı güreşlerin 
önüne geçebilmek için nizamname 
ye şu mühim maddeler de ilave e
dilmiştir . 

Madde 10 - Başpehlivanlığı 

kaz•anan pehlivan, bu unvanı or
taya koyarak komitenin milsaade
slni almadan güreş yapamaz. Ak
si takdirde iki sene müddetle baş 
pehlivanlık güreşlerine giremez .. 
Ve kemer derhal elinden alınır. 

Madde 11 - Haysiyetini ve 
milli şerefini feda ederek danışık
lı güreş yaptığı sabit olan bir peh
livan başpehlivanlık güre~lerine 
girmek hakkını kaybeder. Bu da
nışıklı güresler eğer başpehlivan -
!ık müsabakalarında yapılacak o

L .-<:blivan namzedlerinJrn 
Kara Ali 

hareketlerin memnuiyeti hakkır 
da daha bazı nıartdeler ilave edil 
miştir. 

İngiltere lik maçları 
İngiltere lik maçlarında µU\·an 

vaziyeti şudur: Şimdi Evertoıı ta· 
kımı baştadır. On maçta ve Der· 
bi 11 maçi.a 16 puvıın, Bultoıı (10) 
maçta 14, Liverpol, Lecit, on maç
ta (13) puvan, Astoıı villa, Sun
derlant, Çelsi Çaı-Iton, Porgtmut 
(10) maçta (12) almışlardır. 

Milli küme maçları 
Futbol federa•yonunca iki dev 

reli yapılacak olan lik maçların • 
dan sonra birinci kümeye mensup 
takımlar arasında milli küme maç. 
loarı başlamadan evvel her bölgede 
turnuva usulile bir devrelik mil .:. 
sabakalar yapılması diisünülmek-

' tedir. Bu hususta verilecek karar 
yakında allikadar böigclere bildi· 
rilecektlr. 

Bundan !>aşka milli küme maç 
larında tatbik edilmekte olan bir 
değiştirmek usuHI kaldırılmıştır. 

Bu sene yapılacllk olan mili! kü . 
me oyunları kamilen Ankarada ya 
pılac.aktır. 

İtalya - f sviçre 
İtalya ile İsviçre milli takımları 

bu ayın 26 sında Roma.da karşı
laşııcaklardır. İtalya milli takımı 
bundan sonra 13 kanunuevvelde 
Macar milli takımile karşılaşa • 
caklardır. 

Hakem seç'lmesi 
Şimdiye k•a.da,- şehrimizde ya" 

pılıııı lik maçlarında hakemler da
ima müsabakayı yapacak olan iki 
takım umumi kaptanları tarafın

dan kararlaştırılırdı. Bu şeklin bir 
çok ihtilaf ve yolsuzluklara sebebi 
yet verdiğini nazarı dikkate alan 
bölge, bundan böyle ikinci küme 
takımları d·a dahil olmak iizere bü 
tilıı lik maçları 1'akemterinin ha • 
kem kom'tcsi tar-ıfınd:ıa se~ilmesi 
ni muvafık görmüş ve alakadarla· 
ra bu suretle tebligatta bulunmut 
tur. 

lursa, yapanlar derhal müsaba - =============== 
kadan atılır. Ve bütün haklarını 
kaybeder. 

Güreşler grekoromen ve ser • 
best güreşler için beynelmilel fe • 
dera•yon tarafından tesbit edilen 
7 katagori üzerinden icra edilecek 
ve müsabiklar kur'a ile tutuşa -
caklardır. 

Müsabakalar iki devreli olaca
ğından ilk devre tasfiye ust!IÜ tat
bik eclilecek ve yenilen müsabaka 
harici kalacaktır. İkinci devre bü 
tün pehlivanlar biribirlerile tutu -
şacak ve en iyi derece alan birinci 
olacaktır. Yenilme hükümleri şu 
maddeye göre tesbit edilmiştir. 

l\fadde 20 - İki omuzun bir 
anda yere gelmesi yenilmek de -
mektir. Omuzların ne kadar müd
det ,·ere yapı.,ık olacağı mevzu -
bah< değildir. meydan hakemi ile 
her iki hakemin (oldu) demesi ye 
ııilme kararına kafidir. 

:'.'<izamnameye bütün baska gü
re~lerın müddeti ve gayri niza:ııl 

Nevyork sergısı ıçın Amcrikaya 
giden hey' etimiz dün 

şehrimize döndü 
1939 yılında Nevyorkta açıla

cak olan Nevyork beynelmilel ser
gisi hazırlıklarını mahallinde göz

den geçirmek üzere Amerikaya 
giden sergi hükfımet komiseri Su
at Şakirle beraberinde bulun.an 
Mühendis Sermet ve Mimar Sedat 
Hakkı dün sabah ~ehrirnizP dön • 
müşlerdir. 

Sergi binası 
:Milli sanayi birliği umumi kati 

bi Halit G ülerytiz, iktısat Vekille· 
tindcn yapılan bir davet üzerine, 
dün akşa mAnkaradan hareket et
miştir. Halit Güleryüz!iıı, Ankara 
da, sanayicileri yakından alaka • 
dar eden bazı işlerie d~imt sergi 
binası işi etrafında Vek~letle l>azı 
temularda bulunacağı tahmin e
dilmektedir. 
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lngilizler Malta Adasını 
Adamakıllı Tahkim Ettiler 

-

Nişanlının 
Vecibeleri 

' :Sayfa: B 

• 

K~yseride Köycü ükve 
Köy Kalkınması 

Bugün Artık Malta Her Hangi Bir Düşman Akınına 
Karşı Koyabi ecek bir Vaziyete Gelmiştir 

Kanun görüşünden nişanlanma, 
evlenmek vadile mümkündür, Biz, 
nişanlanmanın parmaklarda yüzük 
ler, herhangi bir salonda danslı 
toplantı ve bu hususa ait merasim
lerle tamamlandığını zannederiz. 

Bu sadece teessüs etmiş bir an
aneden ibarettir. Kanun, kadın ve 
erkeğin birbirlerine evlenmek vadi
le bağlandıkları anda artık nişanlan 
ma akdinin tamamiyetini kabul e
der. Yer ve zaman gösterilmeksiziP 
çiftlerin sadece biribirlerine söz ver 
melerini bu akdin tamamlanmasın
da amil telakki etmiştir. 

Her Hafta başında Vali Olduğu 
J-lalde Yapılan Köy Gezintileri Çok 

F aideli neticeler V eriyo 

Nişanlanmanın bozulmasında da 
nikahta olduğu gibi merasme lüzum 
yoktur. Sadece e.vlenmek vaadinden 
dönmek nişanlanma akdini fesh et
meğe kafidir. Hattiı. nişanlandığınız 
sırada tarafeynden biri evlenmedi
ği takdirde beş bin veyahut on bin 
lira gibi bir tazminat vereceğini mu
kavele ile kabul etse dahi bu muka
veleyi hakim reddeder. Çünkü böy 
le bir mukaveleyi kanun menetmiş-

Kayseri Valisi Adli Bayman Kayseri münevverlerile birlikte 
• 

Maltada hayök Uman (lkl bacalı zırhlılar temmuzda adayı ziyaret eden İtalyan :zırhlılarıdır 
nald Mii.lta adası için yeni bir ka- İngiliz kültürü bilgisi ile Malta a
nunu eansi hazırlanm~ olduğunu dasındaki kablettarih devirlerden 
haber veriyordu. beri devam edegelen yerli ki.iltüril 

tir. 
Bu kadar kolay yapılan ve yine 

pek kolayca bozulan bu akdin hiç 
bir hukuki netice doğuramıyacağı
nı zannetmek doğru değildir. 

bir köy gezintisinde 

Kayseri, 18 (Huı:;Ufıi) --- Eski de
virlerin büyük bir ihmaline maruz 
kalan köylerimiz ve köylüle:drriı 
Cümhuriyet rejim ve devriminde 
bUyük ve kudretli feyizli bir fr:ı.ali
yete sahne olmıya ba§ln.mıştır. Ya· 
kın zamanlara kadar değil bir vali
nın hatta kaymakamların bile uf!
ramadığı birçok köyler varken ya
ratıcı Atatürk devriminin cümhuri
yct rejiminin en feyizli eserlerinden 

rette teftiş ve kontrolüm~ başlaıı
mıştır. Bilhassa küçük çocukların 

geceleri alınmasına müsaade dilme
mektedir. 

İtalyanlar Hııb~t.nı fethet
mek için yoln çıatıklan saman tn
l'ilizler tcşebbUsti hoş örmemiş
ler, fakat büyük harpten sonraki 
devrede silahlanmayı fazla ihmnl 
etmeleri yüzünden. de pek ileriye 
gidip 1talyamn fütuhat emellerine 
bilfiil mlni olnmamışlard1. 

Hatta bir İtalyan - İngiliz 
harbi zuhur ettiği takdirde ltal
yaıılann ilk rırsattn İngilizlerin 
Akdcnizdc en ehemmiyetli üssii
hahrıleri olan l\1altaya bir hava 
hiicumu yaparak adayı hak ile 
yke. an edecekleri şayiası bile <> 

zaman deveran etmişti. 

Habeşistan harbinin devam et
tigi anlarda belki de Malta son 
si<;tern bombardıman tayyareleri-
1• iıı hticumlarına karşt koyabile
er k bir derecede miistahkem değil 

di. Bu noktayı kati olarak biJmi
yonız. Yalnız bildiğimiz bir ~PY 
var a tahtlidi teslih::ıt nazariycle-
rinc kendini fazla kap!.ırmı~ olan 

Hiiyiik Eı·itanya imparatorluğu -
nuıı meydan okuınıya pek benzi
~ en o İtalyan tefc<lhlİrlerinclcn son 
1·a var kuvveti bazuya verip silfıh
lanmıya b::ışladığıclır. 

İngilizler bir taraftan deniz ve 
hava ku\•vetlcrini, hummalı br fa
aliyetle arttırmıyr çalışırken, bir 
taraftan da başta Malta ve C'ebe
llittarık bulunmak üzere en ehem-
ıniyeti ibsü bahrilerini takviye ve 
fennin en son ihtiralarına dayanan 
modern vasıtalarla teçhiz ediyor
lar. lngilizler Maltayı yalnız tah 
kimle kalmndıl:u· ad:111ın ve 1tial -
talıların idare bakımından da hoş 

nutsuzluklarını mucip olacak pek 
çok tedbirler ve kararlar aldılar. 
M eselii. daha 1938 yılı temmuzun
da İngiliz avam kamarasında miis 
ternlekeler nazırı l\'lalkolm 'Makdo 

Bu kanunu esasiye göre adada tevhide çalışacaktır. 
mesul bir hükumet tesisi henüz Yeni bir kanunu esasi bahşi 
mümkün görülmemekle beraber suretiyle 1\laltahları memnun bı-
"Devlet Şurası,, ismi altında bir rakan İngiltere Maltanmve adada 
meclis kurulması ve bu meclisin ki fü;sü bahrinin takviye:ı.ine de 
intihap edeceği azalar vasıtasiyle çok ehemmiyet vermiş olacağı mu 
aclanın idare~ine iştirak edebilme- hakkaktır. Vakıa yapılan askeri 
si derpiş olunmuştu. ve bahri ıslahat ve tadlat, askeri 

Maltadaki İngiliz v:alis bu mec sır olduklarından, gazetelerde ya
lise riyaset edecekti ki bu sureti zılmıyorsa da herhalde zamanın 
idare Biiyiik Britanya imparator- icaplarına uygun olarak ge:;siz 
luğunun diğer bazı yerlerindeki sacla~ı7. yapılmıştır. 
usulü idarenin aynidir. Gene tem- G•çeıı temmuzda 1926 yılın
muz sonunda hıgiliz müstemleke- dnnberi ilk defa olnınk üzere bir 
cilerinden Con Adams Hunter Mal İtalyan filosu :\laltayı re"men zi-
ta vJtli mua,•inliğine tayin edildi. yaret etmişti. Vukuu ·ıra~mHla t
l\Iallamn şimdikj \•nlisi ise general 
Çarls Bonbam _ l<aster'dir. Bu ida talya ile İngiltere ara. ındaki ger

ğiliğin zaH olmmn suretinde telftk
l·eli \'e dirayetli a ker 1936 şuba- ki olunan bu ziyaret bir bakımdan 
tınrlnn bl'ri oldukça miişkül bir si-
yrı~i durumu muvaff akiyet Ye ki
yac:etle id:ue etmiş, İtalya ile 
münaselıatın şeker renk olduğu 
bir cıırada l\lalt:ı.lılann istiklal is

ter hir tavır almalarına rağmen 1n 
giliz deniz Jrn,·vPtlerinin bu mü
him üs ii bahrisini tedrici, fakat 
devamlı bir surette tahkim ve tak
,·iyeye muvaffak olmuştur. 

1938 kanunu esa,..isinden evvel 
adada 1933 yılı kanunu esasi ·i hü
küm sürüyordu. E ki konuna gö
re ?ıt&ltn İngilte-re tacının bir müs
temlekesi sayılıyordu. 

İngilizler Maltadaki üs;ü bah
riyi ıslah, adada bir heva hücu
munu kar~ı müessir korunma ter
tibat ve t~şki1atı vücude ge

1

tirmek 
le kalmadılar. l\Ialtanm idare mer 

' . 
kezi olnıı Valletta ~ehrinde bir 
kültilr enstitüsü de tesis ettiler. Bu 
en. titüye tayin edilecek mütehas
sıs profesörlerin nezareti altınıla 

da Maltalılara en yeni İtalyan va
hidi harplerini görmek fır::;atmı 

vermi~ oldu. 
Filvaki ::.\Ialtaya gelen İtalyan 

filosu son zamanlarda yeniden 
ya111lmışcasıııa tamir ve tecdit e

dilmiş olan .. J ülyo Çezere .. ve 
"Konte di Kavur,. diritnatlarile 
en ~on sin!\tem d(;rt distroyerden 
miirekkepti. 

1ki İtalyan zırhlı<ıı süratleri. 
topları ve harici manzaraları ta
mami}:le değişip tanınmıyacak bir 
hale gelecek derecede tecdit edil-

mişlerdir ve bugün yeni yap1lan ge 
miler müstesna olmak üzere İtal
yan donanma!m11n en kudretli \"a
hidi harpleridir. 

Tam !r c dilen bir evin duvarı 
bir çocuğun başına yıkıldı 
Kurtuluş cad<.le:-inde 28 numa

rada oturan Leonun karısı Virjini 
evinin i.i~t katına bir kat daha ila-
ve ettirirken duvarlardan biri an
sızın çökmüştür. Ve o ~ırada evin 

öniinden geçen 11 yaşlarında N'a
zifin başına isabet eden taşlarla 

zavallı çocuk yaralanmış Şişli ço
cuk hastahanesine kaldırılmıştır. 

Kaçakçı bir yolcu yakalandı 

Nişanlılardan biri, haklı bir se
bep yokken nişanı bozarsa diğer 
tarafın yaptığı masrafları ödemek
le mükelleftir. Yalnız bu masrafla
rın tazminini istiyen tar.af hAkimin 
huzurunda nikahın yapılacağına 
kanaat getirdiği için bu masrafla
rın yapıldığı ve bütün bu sar -
fiyat esnagında sonuna kadar 
temiz bir niyetle hareket etiğini ve 
nişanın bozulmasında en küçük bir 
hareketinin müessir olmadığını i.8-
bat etmesi icap eder. 

Kendi kusuru olmaksızın ni§a
nm bozulmasından şahsan fahiş bir 
surette mutazarır olan taraf yap
tığı masrafların tazmininden baş
ka ayrıca da manevi tazminat isti
yebilir. Yalnız maddi tazminatta 
nişanlının velisi davacı olabileceği 1 
halde manevi tazminatta nişanlının 
velisi davacı olamaz, nişanlının biz
zat kendisinin dava açması lazım
dır. 

Nişanlılardan her biri diğerine 
verdiği hediyeyi geri ister. Bu hedi
yeler münhasıran karşı tarafa za
rar vermek maksadile, kötü bir ni-
yetle alındığı sabit olursa bu hedi
yeleri iade. etmekle beraber haksız 1 
alakoymuş olmasından doğan zarar 
ları ve elde ettiği veya elde etmeği 
ihmal eylediği semereleri tazmin i
le de mükelleftir. 

Kötü niyetle hareket ederek ni
şanın bozulmasına sebep olan nişan
lı ölse dahi, yapılan masraflar mi
rasçılarım.lan tazmin ettirilir. Eğer 
ölüm sebebile nişan bozulmuş ise 
hiçbir şey yapılmasına imkan yok
tur. Bütün bu davalarda hak kaza
nabilmek isterseniz herhalde nişa-
nın bozulduğu tarihten itibaren bir 
sene içinde davayı açmaklığınız la
zımdır. 

Siz davayı açtıktan sonra di
ğer taraf nişanın bozulduğu tarihi 
vesikalarla isbat eder ve aradan bir 
sene geçtiğini mahkeme huzurunda 
tesbit ederse artık davanıza bakıla
maz. tş müı uru zamana uğradığın
dan daha e~asa girişilmeden dava 
reddedilir. 

Diin limanımıza gelen Rumen 
bandralı Besarabya yapuru yol
cularından Kirkor adında b i ~ ko
luna kendi malı gibi taktığı bir 

muşamba ile dı~arı çıkarken va
ziyeti muhafaza memurlarının şüp 

Jstanbııl barosu anıkatlarından 
Reşad Ka~·nar 

.. 
• • 

Yc•ni Snbiıh : 

Bundan ~onra haftanın muay
)·en ~Unleriııde okuyucularım17a hu 
kuki )'azılar takdim edece~iz. Avu

katımız a)·ni zamanda. okuyucula
rımızın blitiin !oluallerine de ce\"ap 
,·erecektir. 

nın kuş bakıtı manıaraaı 

hesini çekmiş ve yapılan muayene 
de Kirkorun elinde bulunan mu-
şambanın derununda muhtelif ka
çak mallar olan bir. kadın muşam
bası olduğu anlaşılmış ve ~uçlu tev 
kif edilmiştir. 

15 inci yıl hazırlığı 
Cumhuiyet bayramımızın 15 

inci yıl dönümü diğer yıl bayram
larından daha üstün kutlulamak 

ıçın şimdiden hummalı bir çalış
ma ile işe başlanmı~tır. 

Şehrin mtiteaddit yerlerine ta
kı zaferler dikmek için hazırlık

lar devam etmektedir. 

İçkilerimiz hariçte rağbet 
görüyoı 

İnhi~arlar idaresinin çıkarmak 

ta olduğu az alkollü içkiler bu se
ne hariç piyasalarda fevkalade 
rağbet kazanmaktadır. Danimar -

kadan başka İsveç, ~orveç ve da
ha bazı şimal memleketinden kül
liyetli miktarda yeni ~ipari!;-ler a -
lınmı~tır. 

Vali ihtiyar bir köylü ile 
konuşurken 

biri hükmetimizin köylere, köylüle
re ve köycülük işlerine çok önem 
vermesi olmuştur. 

Bunun en bariz bir misali Kay
seri vilayetinde görtilmektedir. Vi
layetin beş yüz elli iki köyü bulu -
nup bu köyler nahiye müdürlerile 
ldıza kaymakamlarının daimi devir 
ve teftişlerine ve faaliyetlerine ce
velangah olmaktadır. 

Kayserinin değerli \'alfr:;i Adli 
Bayman bugüne kadar viliyetin 
beş yüz elli iki köyünden iki yüz 
kilsuruna bizzat giderek eti.idler 
yııpmı§, köylerin ve köylUlcrin kRl
kınması için esaslı tedbirler alarak 
faaliyete geçmiş olup köylünün is
tihsalatını arttırmış, sıhhi \'e kültü 
rel vaziyetini eı:ıaslı şekilde yükselt
mi~tir. 

Cilmhuriyet valisini aralarında 
görmekle biiyük bir se\'in~ duyan 
köylüler, cümhuriyet rejiınine~ım

sıkı bağlanmakta, bu rejimin feyiz 
li üriinlerini biiyük minnet duygu

larile toplamaktadır. Kayseride 
her hafta başta vali ve Parti baş-

kanı Adli Bayman olduğu halde 
Halkevinin bütün kolları ile beraber 

Sinemalar, her seans nihayetin
de muhakkak bir istirahat devresi 
bırakacaklardır. 

Zirai tecrübehı· 
Aydın, 18 (Hususi) --- Gaziantep 

fletıklarının ve meşhur Ankaı a 
"armut,, lannın memleketimizin baş 
ka köşelerinde de yetiştirilme.si için 
yapılan tecrübeler muvaffakiyctli 
neticeler vermiştir. 

Bunların bilhassa "dağ köylerı,, 
nde ekilen fidanları tutmuştur. 

Yeniden birçok fidn.ı. ekilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Çanakkalede radyo tertibatı 
Çanakkale, 18 (Hususi) --- Halk 

Partisi verilen konferanslardan bü· 
tlin halkın istifade etmesinin temi· 
ni için son sistem radyo makinE!.'!!i 
getirtmietir. 

Bu ses tertibatının merkezi Hal· 
kevi olmak üzere memleketill sekiz 
yerine taksim edilecektir. 

Halkımız bu suretle verilecek o
lan konferansları dinliyecek ve bu 
tesisat Cümhuriyet bayramından 
evvel bitirilmiş olacaktır. 

Bu yapılan tesisat hem havai, 
ve hem dRhilidir. Ayrıca bir tane de 
10 lambalı yine son sistem radyo 
da ahnmı§tır. 

Bu ses tertibatı Çanakkalelileri 
~ok s,•vindirmektedir. 

Ça!lakkalede muhacır meselesi 
Çanakkale, 18 (Hususi) --- Ça 

nakkaleye bu haziranda gelmiş o 
lan 16000 göçmen Yiliyetin muh 
telif kazalarına yerleştirilmiş ve bu 
göçmenler için Geliboluda 181, Eca
b:ıtta 152, Bayramiçte 15, Ezinede 
5:5 Ye Merkezde 44 ev yeniden inşa 
edilerek evlere yerleştirilmiş ve ınüs 
tnh~il bir vaziyete geçirilmek üze
re bulunmuştur. 

Köylü, ve halk bu yurttaşlara a
zami yardım göstermektedir. 937 
senesinde Çanakkale vilayeti dahi · 
linde yapılan göçmen evleri h~mera 
hemen tamamen t.a.s ve üzeri kireç 
sıvalı yapılrlığmdarı köylerde bun • 
lar yepyeni bir imar sistemi halin! 
almıştır. 

938 senesinde yapılacak Rumen, 
Bulgarya, ve Doğu göçmenleri için 
vilayette yeni bir modern ev tipi dü
ıünUlmekte ve hunların da en ziya· 
de mahalli şeraiti na:rarı dikl:nt• 
alınarak planları tanzim edilmekteı 

dir. 

köylere yaya olarak muazzam bir 
kafile ile gidip gelinmekte, bu su-

Yapılar:ak bu tip binalar a.sgarl 
masraf ve malzeme ile kullaıuşlı ve 
ihtiyıı.cı karşılıyacak tarz ve i"'Jdl 
de ve !zamf 175 liraya inşa edilebi· 
leeektir. retle metodik bir şekilde köylerin 

kalkınması ve köylülerin refaha ka 
vuBması temin edilmektedir. Genç 

yorulmak bilmez vıılimi1fo bu faali
yeti Dahıııye Vek:iletinin mazharı 
takdiri olmuştur. ' 

C. Arman 

İzmirde sinemalar kontrol 
ediliyor 

1zmir, 18 ( Hususi) --- Şehrimiz 
deki bütlin sinemaların sıkı bir su-

Vilayet dahilinde tatbiki düştl• 
nülen bu planların çok yakmda Sıh. 
hat Vekaletinin tasvibine arzedi1e· 
ceği memnuniyetle haber alııımış 

tır. 

Çanakkale lııkln ldareal.nl.n siste• 
matik çalışması sa.yeıalııde ly1 rsnıl 

man elde edilmiş ve gOçmenler ~ 
vaziyetten pek aıemnuıı bulun=.,. 
bTdır 
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- Sen gidersen ben ôlürüm Cı 
mal... Sen gidersen b(ln ne yapa
rım! 

dar açık bırakarak bütün pencere· 
leri de açtım ... Şimdi her taraf pü
kurtulmak için kapıyı yarıya ka -
filr püfür esiyordu ... 

Robumu çıkarıp da sade bir 

YENi SABAH 

Her banyodan sonra saçınız 

Bu şekle girerse 
BRiYANTİN PERTEV ??? 

20 TF.ŞR!NIEVVEL ı:>.:ııt 

Sahte Gerdanlık 
Eleni, Hayriye hanımı giydirip 

hazırladıktan sonra odanın kapı
sından çıkarken: 

Tam bir külhanbeyi kuru,,iyle 
bacağını bacağına vurarak salla
yan Cemal ağabeyi: kombinezonla kalınca serinlik onları düzeltmeyi temin eder. 

duydum ... Öylece yatağa uzan ·ı=============================I 
• • • 

- Maşallah, maşallah, diyor
du, hanımefendimizin tuvaletini 
herkes parmakla gösterecek. 

Hayriye hanım memnun, nazlı 
nazlı söylendi: 

Baloda Hayriye hanım Nişan· 
taşında yeni tanıştığı İffet hanıma 
tesadüf etmişti. İffet, Hayriye
nin porsumuş göğsü üstündeki el
masları imrenir ve do~t görünmek
le beraber onu kıskanırdı. Her za
manki gibi tuvaletini medheh1ek
le beraber: - Öyle)'se ... diyordu. Piliçten 

bir but olsun isterim. Çok değil 
hni. Bir övüncük. Ha .. Ne dersin 
Şükilre? ... 

Annem tam bir patron hali ile 
Cemali öpüyor, boynuna sarılıyor: 

- Sana feda olsun Cemalim!.. 
diyordu. Sana bir övünde, beş 
övün de feda olsun.. Yalnız sen 
benden ayrılma. 

l\Iehmet bey hiç ses çıkarmı
yor.. Sade kaşları çatılmış mutta
sıl içiyordu. 

Onların bütün biitiln cıvıttığı
nı görünce bir şişe açılmamı~ kon
yakla .. Bir tabak fondan alarak 
bana seslendi yavaşça: 

- Bunları yalnız bırakırsak fena 
olmıyacak. Haydi biz yukarı çı

kalım. 

Hiç cevap vermeden kalktım. 
Ben önde, o arkada çıkarken 'öy• 
le odaya döndüm. lkisi de yanak 
yanağa vermiş bize bakıyorlardı. 

Bir gözlerini kırparak diğerini sü
züyor, ikisi birden bağrışıyorlardı. 

- Ay gidiyorlar galiba ha. 

Hızlı hızlı yukarıya koştum. 

Mehmet bey de soluk soluğa ar
kamdan koşuyordu. Gelin odası
na girdik. Yatağın hemen yanına 
masayı aldı. Beni yatağın içine o
ıurltu. Geceliği çıkartmam için 
ısrar ve yardımda bulundu. Sonra 
kendi de biraz ayak ucuma otura
rak kadeh kadeh konyak vermeğe 
'ba~ladı. 

Fakat neye yarar ki. .. Benden 
eYvel kendioi sarhoş oldu gene ... 
Ve soyunmadan, dökilnmeden ora 
cıkta kıvrılıp sızdı. Biraz sonra 
ben de mışıl mışıl tatlı bir uykuya 
daldım. 

Sabaha kar~ı. .. Uyanır bir lia
lim vardı. İki kolun belimdeki 
tazyikını hi,.ederek haykırdım. 
Derhal çözülüverdiler. 

dım .. Bir aralık içim geçmi~ ... 
Ne kadar bilmiyorum .. Birden 

bire kalktım .. goğsümü ezen ka
ba dürtüşler beni tatlı uykum -
dan ayırdı. .. Bir de ne bakayım?. 
Cemal ağabey! değil mi? .. Hemen 
toparlandım... Fakat karyoladan 
fırlamam& meydan vermedi.. 

Nasıl oldu .. Nasıl yaptım bile-
miyorum ... Bir aralık kurtuldum .. 
ve kaçtım ... Bitişik odaya girince 
sürme kilidini ds sürdüm ... ve a
nahtarla da aynca kilitledim .. Ar
kamdan ancak o zaman yetişti.. .. 
Azgın bir boğa gibi haykırıyordu .. 

- Aç kapıyı .. yoksa kırarım .. 
daha fena olur .. Seni parça parça 
ederim ... 

- Açmam diye haykırıyor -
dum .. açmam .. Eğer kapıya vurur
san pencereden bağırıp bütün ma
halleliyi ayaklandırının ... 

Dışarda hiddetli bir gülü~ ve 
diş gıcırtısı oluyordu. 

- Aç Srniha şunu güzellikle .. 
Ne olur canım ... Ben adamı yemem 
ya? ... 

- İyi ama .. Ben işine yaramam 
senin ... 

- Yaa ... İhtiyarın işine yarı -
yorsun ama ... Herif armudun iyisi-
n& düştü .. 

Cevap verdim ..• 
- Sana ne? .. 
Bu sözüm onu niyetinden vaz

geçirir diye söylemişken.. bilakis 
bütün biltiln kudurttu ..• 

- Demek öyle ha... demek 
l'&Ç kalmışım ... Öyle ise aç şu ka
pıyı .... Yoksa her iki kapıyı da zor 
la açıp gir&eeğim ... Sen güzellik -
le aç şunları. .. 

Bunları söylerken se<inin bir 
ihtirasla titrediğini içeriden, ka
pının arkasından ben bile hissedi
yor, duyuyordum .. ve içime korku 
girdi... 

vııı Koştum, pencereleri açtım ... O 
dışarıdan kalkan camları isiterek 

İşe tam bir buçuk ay var ki... durdu ve içeriyi dinlediğini his _ 
rlu hal böyle devam edip gidiyor. settlm 
Biçare l\Iehmet bey kaç geceler Ya kapının önünden defol 
yalvara yalvara S!zdı. git, .. yahut şimdi kendimi dısan a-

0, çok şeu ve şatır oluyor ... Bi- tacağım... · 
çare ihtiyar çok mesut görünüyor- Bir kahkaha kopardı dı.ardan .. 
du. ve dedi, ki: · 

Onun bu hali diğerlerini de - Haydi zararı yok .. Bu kıs-

Bunaldığınız günlerde 
Bir tahlisiye simidi gibi sarılacağınız tek ümidi o!e gelişi 

güzel mahvetmeyiniz 

EL ELDEN UGURLUDUR ..• 

Bunu hatırdan çıkumıyarak, ber ay bia bir ibtlyacınızdan kesip 
arttırdığını& Piyanıo bilet para11nı uturlu bir ıiteye yatırınız. 

Memleketin her yanından ıipirit kabul eden 
lstanbui lı Bankaaı kartmndaki 

MALÜL CEMAL GİŞESİNİN 
_, _ _,.,~ Uğuru pek çok tecrübelerden geçmiştir ~--.. 

---··-- -
Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma 

nenalji, kırıklık Te bnttıD. 

• - İcabındı günde 3 

afırılarıD.tzı derhal keser. 

kaıe alınabilir. - • 

İstanbul Defterdarlığından : 
Ke!}if bedeli dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz lira on kuru~tan iba

ret bulunan Vilayet konağının tamiratı işi açık eksiltmeye konulmuş
tur. İsteklilerin mukavele, ebiltme, genel ve öze! fenni şartnamele
füe, proje ve keşif hu!aeasını görmek istiyenlerin milli Emlak idare
sine her gün ve eksiltmeye girmek Uzere de bu işe benzer beş bin li
ralık iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istina
den İstanbul vilayetinden eksiltme tarihinden sekiz gün evvel müra
caatla alınacak ehliyet \'e 938 yılına ait ticaret odası vesikaları v• 
760 liralık muvakkat teminat akçelerile 31 - 10 - 93S pazartesi günü 
sa:at on dörtte llfilli EmlAk l\Iüdilrlüğünde toplanan komisyona mü-
racaatları. (M;) (7547) 

Bütün nefis şeylere «Haci Bekir lokumu» nun adı 
verilmesi sebebsiz değildir. 
Tabiatın yarattığı karpuz bile Hacı Bekir kurabi· 

yesinin şöhretinden yardım istemeğe mecbur 

olmuştur. 

ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR 
Bahçekapı, Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

- Haydi geveze Eleni.. Sen be
ni sevdiğin için böyle söylüyorsun? 

Sonra boy aynasının uç tara
fında pırıl pınl yanan elmaslarını 
süzerek kendi kendine söylendi: 

- Rum falan diyorlar ama ne
meliizım. Ben Eleni gibi sadık bir 
hzmetçi nerede bulabilirim. Bu za
manda bu kadar malın içinde bir 
çöpe dokunmamak, sonra dünya
nın modasını bilmek .... 

Hayriye hanım bu akşam ko
caııı ile birlikte Parkoteldeki ba
loya gidecekti. Zengin olduğun -
dan beri böyle monden hayatları 
hiç kaçırmazdı. Rahmi ben harbi 
umumide şeker işlerine burnunu 
sokmadan evvel burnunu çeker du 
rur ve meteliiı-1 kurşunla vururdu. 
Ama şimdi har vurup harman sa
vuruyordu. Hayriye hanım Ka
sımpaşada otururken de mahalle
nin en şıkı addedilir, ötedenberi 
süslennıeğe pek üzenirdi. Bugün 
kırk beş yaşında olduğu halde 
Maçkanın en zengin kadını diye 
gösteriliyordu. 

Bu gece Parkoteline fstanbu
lun muhakkak en kibar aileleri ge 
lecekti. Hayriye hanım hakikt 
inci gerdanlığını takmağı i~te bu
nun için müreccah görüyordu. 

Çekmeceyi açtı ve kutunun için
den hakiki gerdanlığını çıkardı. 

Bil'kaç dakika aynanın karşı

sında sahe gerdanlık ile hakikl~i
ni tecrilbe etti. Fakat bu aynada 
ikisini de biribirine karıştırmış ol
duğu için iki gerdanlığı biribiriıı

den ayırdedemiyordu. 
Tam bu esnada Rahmi bey si

mokin giyinmiş olduğu halde, içe
riye grdi. 

Çiçekbozuğu yüzil lnce lraş e
dilmiş bıyıkları da yeni boyanmış
tı: 

- Ayol Hayriyeciğim, geç ka
lacağız .. Otomobil bekliyor ... 

-- Ben hazırım kocağım ama 
gerdanlığı daha takmadım .. 

- Peki tak'!ına!... 

- Hemşire, dedi. İyisinin ye
rine sahte gerdanlığı takmışsın. 
Doğrusu otuz bin liralık gerdanlık 
la sokağa bu zamanda çıkılma:ı:. 

Hayriye hanım kızarmakla be· 
dalı er: 

- A .. Kardeş .. İyi baksan a ... 
Görmüyor musun bu sahicisi. Fa
kat İffet hanım ı~rar ediyor, Hay
rıyenin yanlışlıkla hakiki gerdan
lığı evde bırakmış olduğunu söy
lüyordu ...• 

* Gece kan koca balodan •onra 
otomobile Maçkadaki apartmanla
rına dönerlerken ertesi gün ku
yumcularını çağırıp incilerin sah
tesini doğrusundan ayırmasını ka
rarl~atırdılar. 

Kapalı çarşıdaki kuyumcu J\fı

gırdıç efendi gönderilen haber ü
zerine akşama doğru apartmana 
uğradı. Gerdanlıkları görünce 
hayretten dona kaldı. 

- Li\kin bunların ikisi de Rah-
te ! 

Hayriye hanu'I. sabıroızlıkla a-
tıldı : . 

- Canım sen hangisi doğru ise 
onu söyle. 

- Bunların ikisi de yalancıdır. 
Hanımefendi benim size sattığım 

mal bu değildir. 
Hemen Eleniye seslendiler. Fa

kat meydanda yoktu. Apartman 
kapıcısının verdiği habere göre 
sevştiği bir kuyumcu çıragı ile o 
sabah çıkıp gitmişti. 

Halil N. ERTÜZ 

tstanbııl 4. neti tera Mt'murlu -
ğundan: 

Paraya çevrilmesine karar veri
lrn hane eşyasının blrinci açık art
tırması 24.10.938 tarihine tesadüf 
eden pazartesi günil saat 10 da Be 
yoğlu Kurtuluşta Tepeüstü Hızıroğ 
lu apartımanında paraya çevrilecek 
ve kıymetin % 75 şini bulmadığı 

takdirde ikinci açık arttırmasının 

27.10.938 tarihine tesadüf eden per 
şembe güuü ayni mahal ve saatte 
yapılacağı ilan olunur. 

- Bir türlü ayıramadım .. Bu /l••llllim•••••••••ııı 
gece yalancısını takan;am belki 
farkında olurlar ayıp olur. dedim. 
Sahiciyi taksanı ne çıkar? Öyle 
kibar bir yerde hırsız bulunur mu? 

TAKVİM 
20 İlk Teşrin 1938 Perşembe 

yanlış bir zehaba dü~ürmekte'll met, bu sıra ... yine moruğun olsun. •••••••••••••••••••••n•••••• - Öyle i•e sahiciyi taban a ... Hicri ı 25 Şaban 1357 
Rumi: 1 llk teşrin 1354 hiç de geri kalmıyor .. bunu bugiin Fakat Seniha; sen hancı ... ben yol 

Cemal ağabeyinin hareketinden cu iken, ... elbet buluşuruz .. 
anladım.... (Sonu var) 

Öğle yemeğinden sonra bermu- =========~===~= 
~! u:ek~~~~e~~~::~:~··g~~~;t~ ,_., ..... .. Ti;;;~J~~»~m,·· ı 
O aralık annemin de kum sancıla- ""'Y•"·,.,~·v ........................ J 
rı olduğu için Cemal ağabeyi il& 20-10-938 perşembe günil 
doktora gideceklerdi... akşamı saat 20,30 da 

Evde kardeşlerimden başka YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI 
kim•eler yoktu.. Yazan: V. Şekspir 

Odama girdim ... ve sıcaklıktıan Tıirkçesi Avni Givda 

Tekrar Akab,.ya dönen Lav- karı hepsi muvaffakıyetle bitiyor

rens, kendisini diri diri yakalıyana du. Osmanlılar g!inden güne er-

17 .000 ölüsünü getirene 7000 İn- zak- bilhassa buğday • tedarikin

giliz lirası verileceği hakkında düş de müşkül[ila uğrıyorlardı. Lav-

man tarafmdan bir beyanname rens şimdiye kadar çöllerde kulla. 

.neşredildiği için birinci sınıf efrat na geldiği develeri bir tarafa bı

tan mürekkep hepsi ınitralyözl!I rakarak emrine verilen otomobil

tüfeğe kadar silah kullanmaaını iyi !erden i~ti!adeye başlamıştı. 
bilir, tepeden tırnağa kadar si!Ah• İngiliz erkanı harbiyesi sadece 
h doksan kişilik bir muhafız alayı 

Hicazı ele geçirmeği düşünürken 
teşkil etti. Lavrens için canlarını 

binbaşı Lavrens, ötede beride bu-
verecek kadar merbutiyet göste- lunan küçük Osmanlı adalarını 
ı·en bu adamlara haftada altı !ngf. 
!iz lirası da veriliyordu. bir tarafa bırakarak doğruca ve 

Sıkı sıkı tanzim edileıı bu ta- derhal şimale varıp bir an evvel 

burun ortasında da "bombalı 
Şama ulaşmanın esaslı ve en mü· .. 
him bir iş olduğunu tasavvur sdi-

mir,ı diye anılan El - Larenz, ar
yordu. 

kasında ipekli bir bornuz, berabe-

rinde bir rovelver ve altın saplı, 

kıvrık bir şeyh hançeri de oldu~u 
halde ateş parçası ribl dolaşıyor. 
du. 

* Demir yolları üı:erinde yapı!a11 

lk.ınlar devam ~Ol' n ap~ı yıı.-

O aralık Ta•filla da ele geçiril
di va bu muzafferiyet üzerine Lav

rense İngiliz hükumeti tarafın • 
dan blr nişan daha verildi. 

Havanın pek bozuk olma.;ı yil

zünden Lavrens tarafındakiler 

Alle.ııby ordulariyle bir türlü kati 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı 
İstanbul satınalma komisyonundan: 

- Muhtelif numara 2 1 3151 mıhın müteahhit nam ve he9abına 

2 1/1O/938 Cuma günü aaat 1 1 de ek.il tmesi yapılacaktır. 

2 - Taaınlanan tutarı: 639 lira 45 kurut 30 santim ve ilk teminab 

48 liradır. 

3 - Örnekleri komisyondadır. Görülebilir. 
4 - !•teklilerin rün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

ve ilı:.alariyle birlikte Galat& ealı:.i ithalat rümrüğündeki komiıyona ıı;elme. 
leri. (7162) 

Yazan ı LEON BOUSSARD 
ve tam bir rabıta teais edemiyor
lardı. Şubat ayında Guveyraya 

giden Lavrens orada, Gidi diye a

nılan v& Hicaz.dalci teşki!Atın tefi 

Allen Davneyi buldu. Ondan son
ra da Emir Faysalın gönderdiği 

S0.000 İngiliz lirasını hamllen tek 
rar Tafllaya döndü. 

Tefrika No: 18 
!arak harbe devamdan vazgeçme
ie karar verdi. 

Bir deveye atlıyarak Birşebaya 

&iden Lavrens Yerişonun zaptedil

d.iğini öğrenince oradan doğruca 

Allenbynin karargahına yollandı. 

Niyeti oraya varınca, artık hiç bir 
şeyden mesuliyet kabul edemiye-

Havalar biraz düzelir dilzel· ceğini çünkü arapların kendilerine 

mez, ve soğuk, kar, don hafif ter

tip ortadan kalkar gibi olunca, 

Lavrens tekrar bir ileri yürüyilş 

hazırlıklarına başladı. O aralık, 

gönderdiği paraların Emir Hüse

yinin en küçük oğlu Zeyld tarafın

dan israf edildiğini öğrenince, bu 

suiistimalden fevkalade canı sıkı-

karşı beslediği teveccüh ve muhab

bete layık olmadıklarını, esasen 

onda yaptığı bir sürü vaatları da 
İngiliz hükumetinin bir zaman ye

rine gelirmiyeceğini falan anlat
mak ve bu işten çekilmekti. 

Karargaha varmadan ilk rastla

dıvı adAın. profesör Jogart oluyor. 

- Şimdi karıştırdım ... Bir tür 
lü ayıramıyorum .. 

Hayriye hanım tuvalet işlerin
de rum hizmetçisinin fikrini en 
doğru zannederdi. Eleni hakiki in· 
cidir diye ayırdığını Hayriye ha
nım efendisinin boynuna geçirdi. 
Diğerini ise kutuya koyaark çek
mecesine attı. 

l\façkanın bu yeni 
otomobile kurularak 
doğru ilerlediler ... 

zenginleri 
Parkotele 

Hızır: 168 

Doğu aaati : 6, h 

Öğle : 11,59 - İkindi : 15,00 
Ak,am: ı7,23 - Yatsı : 18,54 

lmaak : 4,38 
:ıı:+:ll' 

Profesör, sikletini biraz mübalaga- nın da Amman ve Essalta hücum 
!andırdığı bir mesuliyetin altından etmeleri kararlaştırılıyor. 

kalkamamak korkusiyle çıı·pınan İsyan eden, Emir Hüseyinin k1l 
Lavreııs ile uzun uzun bir müza. çük oğlu Zeyyidin hücumları bir 
de talebesi olan bu gencin ahlakı- ' semere vermeksizin mağlup edile
kereden sonra, hem dostu ve hem rek İngilizler tarafından püskür

hislerini coşturacak şekilde nasi- tilldilğünden ricate mecbur oluyor. 
nı pek iyi bildiği için onun hamiyet 25 mart tarihinde Essalt ve Aman 
hislerini coşturacak şekilde nasi- ' zaptedilmiş olmasına rağmen in
hatlerde bulunarak Lavrensi ikna gilizler nisan başlangıcında her iki 

planı şehri de tahliye etmek mecburiye-
ve birlikte yeni bir hücum 
daha tertip ediyorlar. 

Liman fon Sanders tarafından 
kumanda edilen Osmanlı ku,•vet

lerini parçalayacak bir hücum yap 

mağı tasavvur ederek bu münase

betle istediği yardımcı kuvetleri 
Loit Çorcun gönderemediği Allen
by de şayet Lavrensin araplarla 
birlikte Osmanlıların dördüncü or 

dnsunu sağ cenahtan mütemadi· 
yen hırpalıyacağına emin olursa, 

daha şimale uzanmağı istiyordu. 
28 şubat 1918 de arap ordula· 

tinde kaldılar. 
2000 tane menzil develerinden 

mürekkep bir kafile ile şimale gi
den Lavrens orada mağlüp olarak 
ricate başlıyan vatandaşlarının çe
kilirken demiryollarını bile oçura 
mıyacak kadar perişan bir vazi
yette gerilediklerini hayretle öğ

rendi. 
Osmanlı askerlerinin hakika · 

ten kadın zannederek iltifatları. 
nı eslrgemiyecek kadar onları a~ 

datacak şekilde mükemmel tebdlll 

kıyafetle Lavrens, Amman şehrini 
rının Yerişoya varmak üzere Na- ziyaı·et etti. 
ana ıritmeleri ve İngiliz taburları. (Sonu var) 



. --
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Siz de ruhı;nuzun tahlilini, hayatınız Ye tabiatınız hakkında m.u.
fasral malumP.l isterseniz iaminizl, dofduiunuz tarihi, ıünü ve mtim
künse saatini yazarak gazetemize "Ruh tahliliJJ rum\lzuna 'bir mektup 
Yazarak müracaat edin. Mufaaaal Ye h111uat cevap için t kurutluk pul 
İli.ve edilmelidir. 

Ağızda şiir kadar 
güzel dişleri var 

Tamirat ve İnşaat Eksiltmesi 
Bankamız Deniz Emniyeti servısıne aid Rumeli F ,-nerin

deki Radyo Has İstasyonunda, Sayren binas:nda ve Şilenin 
Alacalı mevkii ile Kilyos'da yapılacak insaat ~e tamiratın 
eksiltmesi 31.10.938 Pazartesi gilnü sabah 10 d:ı Bankamız 
binasında Yapı ve binalar servisinde yapılacaktır. Şartna
meleri almak isteyenlerin 20.10.938 tarihinden itibaren mez
kılr servise müraca:atl;.rı lüzumı:ı ialan olunur. 

Rumuza da cevap verilir. 

Nuri Yalçın-Adapazarı: 
Gayet kuvvetli ve bilnyeniz sağ

lamdır. istikld.lpervcrsinlz. Tem'' 
Yiirekli olduğunuzdan bedbaht olan
lara yardımı seversiniz. Seyahati 
seversiniz. Muhabbette ateşin ve 
cevvalsiniz. Fakat mağrur olduğu
ğunuzdan daima zarar görüsünüz. 

Evlilik hayatınız, tabiaten mü
nazaayı sevdiğiniz için aile huzuru
nu bozarsınız. En ufak bir şeyde ye
lle düşersiniz. Talihiniz yaver aıiı
nıa aciıl olduğunuzdan teşebbüsle

l'llizde nadiren muvaffak olursunuz. 
Hayatta birçok kazalara tesadüf 

edecek, fakat hafif geçireceksiniz. 
Mesut bahtiyar yaşamak ister

seniz, kibir, gm-ur ve kavgadan sa
kmınız. Ve kı:;kançlığınızı terke ça
hşınız. Bu suretle talih size her i§
te yardım edecektir. 

Madenci Mehmet 
Mahmut kızı 

Zonguldak 
Son derece kıskanç tabiatiniz 

Var. Kibir ve gururla beraber kav
ra ve nizayi çok seversiniz. Böyle ol 
makl:ı beraber kocanıza sadakatiniz 
vardır. Mükemmel bir zevce olursu
nuz. T;,ıcanızın bir tek tatlı sözü si
zin Lutüıı hiddetinizi tcsknie kafi
dir. 

Siz müste~na şekilde tezyini se
versiniz. Bu tabiatiniz zariflikten 
değil, fıtridr. Hissiyatınız hascbile 
birini sevecek olsanız ilanihaye ona 
merbut kalırsınız. ince düşünceli ol
duğunuz için fena \'e iyiyi tefrik e
debilirsiniz. Yalnız sık sık asabi buh 
ranlara maruz kalırRınız. 

Size tavsiyem: 
HulfıRiniyct sahibi bir aile oldu

ğunuz gibi kısknnçlığmız yüzllnden 
aile hayat>m:!da hiç yoktan hadise
ler zulrnr edecektir. K•kançlık öyle 
bir haleti ruhiye te\•lit eder ki insan 
yaptığını düşünemez. Mesut ve bah 
tiyar olmanız için her~yden evvel 
bu halinizden fariğ olmak için azim 
ile nefsinize hıikim olunuz. 

Konya: 

Lutfiye - Erenköy : 
Halim tabiatli, mütevazi ve şef

katperversiniz. Hava ve hcv...-.inize 
uymazsınız. Fenalık yapanları affe
dersiniz. Zerafet ve nezaketinizle 
herkese kendinizi sevdirirsiniz. Ev
latlarınızı güzel yetiştirmek hassa
sına maliksiniz. lyi bir zevce oldu -
tlınuzdan şayanı tebriksiniz. Yal
nız bazan aldanırsınız. 

Sıhhatiniz, intizam dairesinde 
hareket edip uykusuz kalmayın. Si
ze tavsiyem şunlardır: 

1 --- Akıl ve mantığın musip gö
receği şeylerin aksine hareket et
ıllıeyin. 

2 -- Herhangi bir şeyi defaatla 
tecrübe ediniz. 

3 --- Kendinizi fazla yormayın. 
Ciinkü Asabınızın bozulmak tehlike
si mevcuttur. 

Talihiniz size yaverdir. Tevsiyem 
dairesinde hareket ederseniz ebedi 
ınesut olacaksınız. 

Semih - Kilav 
?lioşll'eşı-en · 

Iiısiniyet sahibisiniz. Ayni zamanda 
açık yürekli hatırşinas olmakla be
raber a~im ve sebatJtô.rsınız. Bazan 
da keyfi hareketinize tlbi olur ve 
aklınıza geleni yapmak istersiniz, 
Bundan sakınınız. 

Siz tab'an eşyanın tahliline çalı
sırsınız. Fakat oldukça !Akayjı!ınız. 
Fakat çalışmayı seversiniz. Sanayie 
de istidadınız fevkaladedir. MusikL 
resim, edebiyat sizin için en muvaf
fakiyetli meslektir. Paraya ehemmi
yet vermez ve kendinizi sevdirirsi
niz. 

Bünyeniz kavidir. Evladınız çok 
olur. 

Sadık Perinçek -
Fehim ve sürati intikale malik

siniz. Zekiınız yüksekse de, metanet 
sahibi değilsiniz. Yalnız hiddet, şid 
det size mahsustur. 

Derdinizi kimseye açamazsınız. 
Bununla beraber gayet namuslu ve 
çalışkansınızdır. Bazan kurnazlığa 
meyliniz vardır. Bunu terkediniz. 

Eğer hayatta zaaf göstermeme
ğe a=ederseniz saadet sizin için 
muhakkaktır. Yalnız fıtratan tüc -
car olamazsınız. Çünkü sizin naza
rınızda paranın bir kıymetj yoktur. 
Herhangi bir şeyi tahlil ve tenkide 
istidadınız vardır. 

Sizin için intihap edeceğiniz mes 
!ek memuriyettir. Sebat etmek şar
tile talihiniz yaverdir. 

Evlilik hayatınız iyi olacak ve 
muntazam bir hayat geçireceksi -
niz. Arkadaşlarınızın karekterlerini 
anlamağa zekanız müsait olduğun
dan bunları intihapta aldanmama
nızı tavsiye ederim. 

lhaan AKI 

En kısa zamar,da size de ayni parlak 
neticeyi kazandırabilir 

Devlet Demiryolları İlanları 
liiİllll ............................ -=msı-----

M uhammen bedeli 5280 lira olan 2000 kilo taranmış kenevir, 
200 kilo İngiliz sicimi, 2200 kilo muhtelif ebatta kenevir ip 1800 
kilo katranlı kenevir ip, 200 kilo kalafat ipi ile 1200 kilo muhtelif 

gar 
sabn 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden 

* Cinsi Miktarı Mul1a1n nen bedeli Muvakkat Ek•iltm~ 

Elektrik motörü 
Firezeli el trak-
törü. 

U adet 

1 " 

Beheri 
Lira Kr. 

40 -

Tutarı 

Li. Kr. 

560-
760-

teminatı 

Li. Kr. 

42-
56 25 

Su ti 

15.30 
16-

r _ idaremizin İzmir tütün f<ahrika'1 SiJl'ara paket makineleı·i 
ıçın (14) a.d~t elektrik motörli ile Maltepe Enstitu'ü için (1) adet 
frezeli el traktörü şartnamelen mucibi'\ce \'e ayrı ayrı pazarlık U!U

liyle satın alınacaktır. 
II _ Muhammen bedelletjle muV'&kkat temln<1tları hizalarında 

gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 5 - XII - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta LevRzım Ye Mübayaat şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılackbr. 

I\' _ Şartnameler para"z olarak her gün ~özü geçen şubeden 

alınabilir. 

V - Eksiltmeye i•trak etmek istiyenlırin fiıı~ız teklif ve kata
loklarını eksiltme gününden (S) ııün evveline kadar İnhisarlar Umum 
Müdürliiğü Tütun Fabrikalar şubesine vermeleri laz,mdır. 

VI - İırteklllerin eksiltme için tayin edilen gim ve saatlerd• 
% 7 .5 güvenme panlarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gel 
meleri ilan olunur. (7701) 

Beykoz Malmüdürlüğünden : 1 Em.ali araaında en ır{izel ve ftlc. 
Mobilyalar satan 

(Eslci HAYDEN) Yeni 
Mahalleai 

Beykoz 

" 
" 
" 
" .. .. 
" A. Karnk 

" .. .. 
Paşa bahçe 

.. .. 
" 
" 
" 

.. 
" Göksu .. 

A. Hisar 

Sokağı 

Fevzi paşa 

" 
" 
" 
" 
" 
" Kavakdere 

Macar 
Sütlüce 

• 
" 
" Beyaz Ef.. 

guvan 

" 
" 
" 

Kayabaşı 

Köyünü 
Saip Molla' 

" 
" 

Cırnık Be 

Kapı 

No. 
5 
5 
5 
5 
5 

37 
37 

23/1 
7 

14 
14 
15 

5 

5 
1 
5 

18 
1 

)6 

Tiyatrocu .. 
" .. 
" 

Sobacı 

" Saraç 
Kunduracı 

Taşacağı 

" 
" Sebzeci 

Kahvecı 

Ekmek satıcı 
Şapkacı 

Sebzeci 
Kahveci 
A~çı 
Kahveci 
Kalafatçı 

İ•mi 

Rüştü 

" .. 
" Rll.\'it 

Mika~: Kabri. 
.. 

Muzaffer 
Abdullah Mehmeı 
Daniş Başol 

.. 
Müslim Yola! 
ı\tıf Kayra 

" Ali Osman İ. 
Ali Mehmet 
Enver Ahmet 
Ömer Dursun 
Oafer Baki 
Ahmet Hamdi 

" Haşim Fehim 

Matrah. 
L. K. 

528 00 
52 00 
528 00 
528 00 
628 00 

45 00 
45 00 
30 00 
36 00 

120 00 
120 00 
100 00 

48 00 
{ 

Niıbet 

75 
75 
71S 
75 
75 
30 
30 
30 
30 
20 
20 
2u 
25 

Vergiai 
L K. 

8 04 
3 96 
1 32 
1 64 
2 64 

12 65 
2 5• 
2 18 
2 84 
9 12 

14 35 • 
14 49 

8 12 

Seneıi 

935 
936 
936 
936 
936 
937 
937 
936 
987 
987 
937 
937 
938 

Tarih 
No. 
161/1 
161/5 
161/71 
161/8 
161/6 

8/8 
8/4 

116 
1/3 

25/2 
25/3 
26/8 
94 

48 00 25 4 08 938 94/1 
135 00 35 44 01 986 61/3 
48 00 20 7 51 936 86/1 
36 00 25 8 34 936 12/2 
21 00 25 2 10 937 49/4 
24 00 35 3 04 986 (5/1 

A60 00 25 62 10 986 111 
120 00 35 28 98 988 11( 

30 00 25 4 80 987 84 
30 00 25 9 00 988 84 ,, ,, ,, 

Göksu M. 7 Kahveci Ali Fazıl \20 00 85 11 27 986 154J5 
., Körfez C. 1 Büfeci Fadıl Seden 86 00 25 10 80 938 1 
.. .. 1 .. .. 86 00 25 4 05 988 1/1 

Çubuklu Çubuklu ~ 8 Kahveci İbrahim HaUI 42 00 85 1 68 935 7 /4 
• .. .. l!/1 .. .. 42 00 35 1 68 985 8/4 

,, ,, 8 ., Muatda Yunus '2 00 85 5 06 986 '/6 
.. .. 8/1 .. .. 42 00 35 5 06 936 i/6 

,. Çayır C. 2/8 ,, lf. Ali Ozkan 72 00 81! 10 00 987 119 
,, ,, 22 Aşçı İsmail Önal 96 00 25 11 76 987 86/1 
,, Çubuklu C. 6 Kahvecı Fahretlin Eldeı 96 00 35 2 87 988 4 

Yukarda adı, ~i va eski adresi yazılı milkellefler yeni l\dreslerin! bildiı·mcmiş ve yapılan araştırmalarda da bulunmamış olduklarından 1 
hizalarında ııöat&rllen yıla aid kaznç vergileri ihbrnamelerinin kendilerine tebliği mümkün olamamıştır. Hukuk usulU muhamelemeleri ka-
nunu hükümlerine tevfikan tebliğ yeriıw '"'rm~k ü1•re keyfiyet ilan olunur. 17672) 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediııi•. SALON, YEMEK 
ve YA TAK ODASI takımlannın 
zengin çefitleri her yerden eyi 

prtlar ve ucuz fiatlarla bulursunuz 

tstanbul Asliye Blrlııcl Hııknk 

Mahkemesinden : 

İnebolulu Ahmet oğlu Abdullah 
vekili avukat Mazhar tarıı.fından M. 
aleyhlerden Vefada Vefa caddesin
de Vornik sokak 1 numara -
da mukim Mehmet oilu Meh -
met ve yine kardeşleri Kl
zım ve İsmail aleyhine •açılan fe
ragın ipWi davasından dolayı her 
Uç ll. aleyhlere göııderilcn dava ar
zuhallne mübaşir tarafından veri

len meııruhatta muınaileyhlerin bir 
aene evvel lkametgfıhlarını terkedip 
gittikleri w hllen bulundukları yer 
meçhul olduğu anllljılmııı olduğun

dan istida)-a kartı yirmı gün zarfın

da cevap vermeleri ve mahkeme i
çin tayin edilmiş olan 7.11.938 tari

hine miiBadlf olan Puartesi günti 

eaat 1• de mahkemeye galıllaltııri 
hakkında. illnna.ıııeler tanzimly;:
istida suretleri ve davetiye ile b:i! · 
likte mahkeme divanhanesine tali;, 
va gazetelerde ilanen tebllg•t ifu;
ll.Q kaı·&r verlldili tebliğ makamına 
kaim ol.nıak üzere_ Uiln olumır. 

~8) 

• 
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Tercih edilmesindeki F-ebeb 

Gri pin 
Bütün ağrılara, hasta
lık başlangıçlarınA kar
şı tesiri yüzde yüz olan 
ve hiç zararsız en kuv-

vetli nıüsekkindir. 

~GRIPIN 
Nezle, soğukalgınlığı, rrip rahatsızlıklarında baf, dif, mafsal, 

romati7ma, uab ve adale ağrılarında icabında günde 3 kaşe 

alınabilir. lzmine dikkat. Taklidlerinden eakınınız ve GRİPIN 
yerine ba4ka bir m~rka vcr:rlene şiddetle reddediniz. 

Nafıa Vekaletinden: 
25 Teşrinievvel 938 ~alı günil saat 15 de Ankarada Nafıa Veka-

1eti Malzeme Müdürlitiü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komis-
1onunda remaıı 1820 lira muhammen bedelli Haydarpaşada vinç altın
da teslim şarHyle kuru gürgen ağacından yllpılmış 700 adet tahta kar 
küreğinin açık eksiltnıe;i yapılacaktır. 

"\luvakkat teminat 136.50 liradır. 

t:ksiltme şıırtnameoi ve teferrüatı Ankuada Nafıa Vekaleti Mal
zeme Müdürlüğ"iınd•n parasız olarak alınabilir. 

İ:;teklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla 
bi!"likce ayni gtin saat 15 de mezkur komi~yıında hazır bulunmaları Hl.-
zımdır. ( 4207) (7265) 

Kızılay Cemiyetinden: 
50,000 metre sargılık 

Amerikan bezi satı" alınacaktır 
Tıılipler'n nümuneyi görmek ve te lif mektuplarını vermek 
üzere 5 - 11 - 937 cumartesi akşamına kadar Kızılay İstanbul 
deposu direktörlüğii~e miinıcaatları ilan o!unur. 

Teknik Okulu Müdürl~ğünden : 
:insi Adet 

Tutarı 

(urut Lira 

Karyola 100 1400 
Battaniye 100 825 
ıe,im malzemesi 18 kaıem 3r.3768 
Yatak 100 1000 
\.'organ 100 450 
Nr.vre:-'iim 
Y .ıstık kılıfı 

700 
370 

600 
50 

1400 
825 

3637 68 
1000 

450 
4200 
185 

5835 

ilk teminat 
Lira K. 

ı05 

61 88 
272 83 

4:17 62 

Okulumuz ıhtıyacı o!an :vukanda cins ve miktarı ile tahmin bede

' ve tutarı ve ilk teminatı yazılı olan 5835 lira tahmin bedelli yatak
ıııne leva?,ımı ihalesi yapılmak ii.tere 21 - 10 - 938 tarihine rastlay~n 
:uma günü saat 10.30 da kapalı zarf usulile diğerleri açık eksiltme ile 
•aryola saat 9.45, Battaniye ıwı,at !Oda resim malz~mesi saat 11 de ek
ıiltmeye konacaktır. Eksiltme GUmüşsuyunda yilk3ek mühendis mek
ıebi muhasebesinde toplana~k olan satınalma komisyonunda yapıla
caktır. İsteklilerin nümune ve ,artnameyi görmek ve ilk teminatlarını 
ratırmıı.k flı:ere eksiltmeden bir gün evveline kadar Yıldızda bulunan 
okulumuza gelmeleri ve eksiltme günü de 2490 sayılı kanun ile şart
na,me~fo yazılı veaaiki ve avsa!ı cami teklif mektuplarını eksiltmeden 
bir saat evveline kadar komisyon ba,kanlığına makbuz mukabilinde 
vermiş bulunmaları lazımdır. Posta gecikmeleri kabul edilmez (7178) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Adanada Seyhan nehri üzerinde yapılacak regülatör inşa

atı, keşif bedeli (2 400 000) llr.a.dır. 

2 - Eksillme 4 İkincikilnun 939 tarihine rastlayan çarşamba 
ı.-ünü saat (15) de Nafıa Vekllleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksilt
me Komisyonu oda.,ındn kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İ..tcklilar, ekoiltme ,artna.mesi, mukavele projesi, bayındır
lık işleri genel şartnamesi, fenni şartname va pro;eleri (50) Iİl"a 

mukabilinde Sular Umum Müdürlttiiünden alabilirler. · 
4 - Eksiltmeye girebilm&k için isteklilerin (85 750) liralık mu

vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az se
kiz giln evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir dilek
çe ile Nafıa Vekaletine müracıaat ederek bu işe mahsus olmak üze
re ve"ika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri ~arttır. Bu müddet 
içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - l•teklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saat
ten bir saat en·~liııe kadar Sular Umum Müdilrlüiiüne makbuz mu
kabilinde vermelel'i Hizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul eclilmaz (4358) (7571) 

-- 'MARKDNi 
RADVOLARININ 1939 MODELLEAi°Nı 
GELİP Gb9RUASl:NİZ RADYO iNTIHABINDA' 

• • • • ARTIK TEAEDDUD ETMEZSiNiZ 
. 

VERESiYE 
5A.TIŞ. 

1SAMİBİNİN SESi 
VE ACENTAL.AltlN OA. 

302 İ &TİKL!-L .CAD 
eı&YOCıLU 

~====================================:::;: 

Souk algınlığı, nezle ve teneffüs yolla

rile geçen hastalıklardan korur, g>"İp 

ve boğaz rahatsızlıklarında, ses kı
sıklığında pek faydalıdır. 

İNGILIZ KANZUK . ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

:,i 
1 

·::.·~'-~,:·' 1 .~ • ... ' - ,-.'1:-.:~:,'!-i'f '..~i:~,. ~~.· · ~:~··_:·~~:·.:·:r .. ,_ 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Ankara Devlet mahallesinde yapılacak sulama işleri işletme 

merkez binası ke~if bedeli (219 337) lira (41) kuruştur. 

2 - Eksiltme 9 - 11 - 938 tarihine rastlayan çarşamba günü sa
at (15) de Nafıa Vekaleti Sular umum Müdürlüğü su elksiltme komis 
yonu oda,ıııcla kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartııame8i, fenııt şartrıame ve projeleri (10) lira (97) ku
ruş mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 
1 4 - Eksiltmeye girebilmek içiç isteklile: (12 217) liralık muvak
J kat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılaca~ı _günden en az sekiz gün 
evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla bırlıkte bir istida ile veka
Jıete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu 
vesikaları ibraz etmeleri şarttır. Bu milddet içinde vesika talebinde bu 
lunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinc.ı,maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdüt'lüğüııe makbuz mukabilin
de vermeleri liizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4258) (7367) 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Jandarma Subay Okulu 

arkaıındaki Jandarma matbaası ikmall inşaatıdır. 
Keşif bedeli: 19 757 lira 50 kuruştur. 
2 - Eksiltme 1 - 11 - 1938 salı günü saat 11 de Nafıa Vekale- . 

ti yapı işleri Eksiltme Komisyonu odasında kapıılı zarf usulile yapı
lacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1481 lira 85 kuruş 
muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak bir lira bedel 
mukabilinde yapı işleri l;mum Müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede ya.:ılı saa:. 
ten bir saat evveline bel ar ya ııı işlel'i eksiltme komisyonu r. ı 

makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. ' 
Postada olacak g"P ,, rı,.' ·r kaLul edilmez. ( 430:l) \ ' 

ADEMi iKTiDAR 
ve Bel Gevşekliğine karşı 

HOR-.MOBiN 
Tabletleri, Her eczanede arayınız 

(Posta kutusu 1255 Honnobin) Galata, İstanbul 
A·~.·..... ,~ ..... ,:··. '. ,:,.1 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzuruıv:da Gurup inşaatının ikmali 

işidir. K~if bedeli: 245 !183.lira 49 Jrnruştur. 

2 -·Eksiltme 2 - 11 - 988 çarşamba günü saat 15 de Nafıa Veka
leti yapı işleri ek•iltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapı· 
lacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak altı lira on be( 
kuruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13 549 lira 17 kuruş
luk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden alınmış ehli· 
yet vesikası göstermeleri liizı111dır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı 

günden en az sekiz gün evvel bir istida ile Nafıa Vekaletine müracaat
ları ve istida larına en az bir kalemde 150 bin lira kıymetinde bu işe 
benzer bir iş yaptığına dair iJi yaptıran idarelerden alınmış vesika iliş
tirilmesi muktezidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunn;.ıyaıı 
lar eksiltmeye giremiyeceklerdil'. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ihale günü olan 2 - 11 - 938 
çarşamba günü saat U de kadıır eksiltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim edeceklerdir. Postada olacak gecikmeler kabul 
rlilmez. (4817) (7483) 

. - ~ 

Sa h ib i: Ahmet Cemale ttin SARAÇ O ~ L U 
··d müdürü: M~c it ÇETiN Baaıldıiı yer: MathAa i Ebüzziya 


