
15 
fUBAT 
1989 

iN.Si!! ym -l11tırzH JlW•I 2 .,. Jfe, 

Telllnf: W'ı , ah' 
• 1 w ••••• -t*f•: - 11'111 

Birinc'6 Jll - Ne. 281 

ispanya 
Nleselesi 

General Franko ile 
italyanın Arası 

Açılıyor mu? 

Mebus Seçimi 
Hazırlıkları 

Ankara, 14 CA.A.) - tcra Ve
killıM'l Be)'etl, Aydlo. KoaJ&, Onlu, 
'l'eldrdal, Tokat, ve Van vtllyetle
rinin taadtll cetvellerini tasdik et-

Tlrk tateWeri Pefl• ..ıantiwhla PJI•.. :::- NE KADAR llEBU8 

p&ek iktll&t - 1 bir 88vsi 111 birbirbıclell qnlmlt- ÇIKACAK f 
ı.t;aabUl. yUk8lk ~= lardlr,..__ her gittikleri yerde Yeni mebus seçimi hazırlığı yur-

mekt;ebl ~'"'-hli --. kendilerin• )'ÜllU' bir vakarla do- dun her köşesinde devam etmekte-
,AvrupllY• pı.wa--:: J- dir. tnkenin her tarafında defterle-

lfUpuD lJd ıllD flllrhDl· J&fJD;lflar, kendilerin alAkadar e- .rtn huırlanma işi sona ermif oldu· 
JDlfbk· Kafile••'' den botfln müeueseleri zi1aret et- tundan neticeler Dahiliye Vekile. 
H dönmtlftlr• ilk oıcu· mfflerdir. tine bildirilmiştir. 

Denis yolil• belhY:ım 1 tale- Talebeler Pireden eonra :Atina, Bazı vilayetlerde vilayet h.udui-
luk (Pil'9J clt nUıayet ~tefi Sellnik, Belpad ve Peeteyi ziyaret lannm deği mest ve nlifus çoğalma-
beml& -~ ~~-~ etmJtlerdlr. aı gibi sebeplerden dolayı mevcut 
tarafından ~~ BUtln bu ziyaret ettiklert tehir· 62 intihap dairesinden ıkacak me-

Blr bG sbltik -• .... çok iJ1 bir llidldl brfılan· buslarm adedi d ğiemektedir. BU· 
Çok ,amfml bir ı.,a iQlnC1e ~ (Soma S ..,,....daj 
blDlaua. devlet pDQllil 

(Sona 3 tlari .. ~fada) 
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Ekrem König' in 
Marifetleri 

Eroinden Başka 
Döviz Kaçakçilığı 

Meraaimde Hazır Bulunan B itler 
·r Nı .. ~ledi 

au..1ı·. t............_ ......... 
HsmbUl'I: 14 (A. A.) - Hit

ler'fa nutkuadan Mnra Amiral u. 
der, Alman donanuıaaını kuvvet • 
leadh.,ıJii v• 1...ı pmiye tldnci re. 
ich'ın en bflyO.k yapıcısının fınninl 
verdiği için Alman devlet reisine 
tetekkür ettikten sonra demifUr 
ki: 

"Alman donanmasının on ne· 
f eeine kadar vazife ini müdrik oıa. 
catına yemin ederiz." 

Saat 18.18 de Bismark, balkın 
alkışları arasında elbe nehrinin su-

H E R S A B AH 

l1 
il 1• (A A ) - B a-

marlı'm -..au llm. IM"enfeldt, 
anandl .. mpan a ıı. Almanyum 
35,000 tonluk ilk kruvazörüne ''Bil 
mark" iemini venniftir. 

Jıf era lm, saat 18.10 da yapıl
-.m. Km. Loewenfeld , f&Yle 
demlftir: 

~ ... , ......... ) 
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.I<açakÇJJkf~vaşyavaş 
Nasıl ·Taammüm Etti ? 
Raf aeı rtz Zamanda İstanbulun 
Sayılı Bankerlerinden Biri Oldu · 
Şimdi size o devrin kaçakçılı

ğı ıı dan, şöhretli kaçırıcı !arın dan 
oah::edcyim: 

· Abdülhamit devrinde memleket
t~ oturan yalJancılaı 111 (imtiyaz) 
denilen birçok menfaatli a \'rılık la
:n vardı . .l\IeseHi; ) erli halkın ver
mekle yükümlü oldtıgu \ ergiler 
'yabancılardan alınamazdı. Bu ra
da, elçiliklerle ) ab~ ııcı millrtlerin 
thayır cemiJ etlerine ba lı okullar, 
lııa tahaneler, iık..cuz e\ !eri gibi ku
rumlarııı ihtivacla.rı için rlıs ulke
lerden lı:ıtanbula getirttikleri her 
türlü e~yalarmın da gümıuk b ıc
ları bağışlan mı. tı onlcıra. Da h<ı a
~ı:11 var. glçiliklerr gelPıı e~ya :-an 
dıklıa.rı gümrüğe hiç uğratılmaz. 

uğratılsa bile açılıp !:ıakılama7.dı. 
O zamanlarda yabancı <ltvlet 

elçiliklerinin emirleri altında mai
yet vapuru adiyle birer harp ~efi
:nesi veya toplu tlifckli birer ~ezin
ti gemisi bulunurdu Ru·ılar Tnpha 
ne önünde bağlı dururdu. g1çiler, 
elçilik memurları ile bu gemilerin 
tayfa ve zabitleri için getirilE>ıı e~
yalar bir istimbol veya salope ile 
vapurdan alınır. ıliledikleri iskele
lere çıkarılırclı. nuna hiç biı- güm
riik memuru, kolcusu ~e.:ı <-:ıkara
n1azdı. Diğer kurumlar i~in gelen 
eşya sa.ndıklarma da. pn!itikaya 
göre. kimi zaman üstünkörü bir ba
kılır, kimi zaman da gümrüğün bir 
kapısından sokulur öteki kayn:;m
dan çılcarılırdı. Bu muamele eı;.ya
nın aid olduğu kurumun tfıbi bu -
lunduğu hükumetle bizim hükü -
met ara:;1ındaki münasebetin iyili
ğine, kötülüğüne bağlı idi. Çünkü 

dı. Rıhtım memurundan başlar ma
nife~to ve ambar memurlarına, ha
mallara ve ascıhıra, yoklama me-

mur ve katibine, istimatör, kanlar .. 
cı, muhasebe katibi ile idarenin bnş 
veya ikinci katibine, kasiyere, kapı 
memuruna, sözün kısası her bruş 

vurduğuna ayrı ayr1, derece ve <ıe

reflerine layık birer parça dünya-

lık dağıtırdı. Tüccar Lu bah~işleri 
vermeğe mecbur, gümıükçüleı· ı.le 

btı bahşişlere gerçekten muhtaçtı. 
(I'üccarlann bu eli açıklığını, me 

murlarm da herkese avuç açtığım, 
giimrükleı'in baı-;Jarı hatta o zaman 
Riisumat Pmini denilen en büyük 
ba.şı bile bilirdi. Seı> çıkarmaz, çıka
ramazlardı. Çünkü memurların ay
lıkları gerçi her ay verilirdi amm::ı, 
bu aylıklar bir gi.inun sadakası k::ı
dar azdı. Bilmem inanır mısınız?,. 

O zaman gümrüklerde yü:ı~ para ay
lıklı kantai·cı, beş k· - vlıklı ~ra-

yıcı, elli kuruı:: ayl
dı. Hem de yüzlere.:. 

ıtör var-

Bu memurlar herkesten iyi yer
ler, temiz giyinirler, her akşam içP-r 
ve zevkederler, Adalarda, Boğazi
çinde yaşarlard1. içlerinde bir kaç 
parça mülkü, Adada ve Boğazda 

yalısı, köşkü, bankalarda mangt,..ı 
olanlar ela pek <;oktu. hani, bütün 
bu gösterişli yaşayışlar, mülkler, 
yalılar, köşkler hep bah!'iıfi ile yapı
lırdı. Bu sebeple gümrük masraftan 
)'iizde otuzdan aşağı düşmezdi. İşte 

bizim becerikli Rafaelin kazandığı, 
kazandırdığı para bu elli bin lirallk 
eczanın gümrük bacı Ye masrafı 
idi. 

Yeni iktisat 
Profesörünün 
Konferansı 

üniversitemizin yeni iktisad pro .. 
fesörlerinden, sabık Avusturya iç
timai Muavenet Nazın Prcf. Dob· 
retsberger, dün saat 18 de üniver·· 
site konferans salonunda Endüstri
leşmenin inkişaf temayülleri mev
zulu bir konferans vermiştir. 

Profesör, endüstrinin ehemmiye
tinden ve bu günkü mevkiinden 
bahsetmiş ve iktisad ilminin bugün
kü kudretile şu meseleleri ilmi vu
zuhla halledebilecek bir vaziyette 
olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

1 -- Sanayileşme hadisesini han 
gi amiller ortaya çıkardı? 

2 - Sanayileşmeye hakim olan 
inkişafın tabii kanunları nelerdir? 

3 - ~anayileşme amelesinin 
muhtelif safhaları hangi hadiseleri 
doğurur? 

Bugün sanayi memleketlerinıiP. 
gördüğümüz husust bir manza"a 
vardır: 

Şimdiye kadar ön safta olan bü· 
yük endüstri memleketleri inkişaf-

Jarının en yüksek noktasını aşmtş 
bulunuyorlar. Bu ın<·mleketler bir 
takım içtimai müşkiilat karşısında 

kalmışlardır. önümüzdeki devreler
de cihan iktisadiyatında sıklet me,.-

kezi yeni sanayileşen memleketlere 

doğru kayabilir ve bu gün o es.tel 
sanayi hükfımetle~nin cihan iktisa

diyatındaki kaptan rolleri yel'\ 
memleketlerin ellerine geçebilir. 

Yeni sanayileşmeğe ba.şlıyım 

memleketlerin hepsinde (istihlak 
emtiası sanayiinin) istihsal vasıta-

larını yani makineler ::>anayiine nir-
beti bire karşı üçtür. 

Bu vaziyetteki memleketler: Ja. 

ponya, Avustralya, Brezilya, Arjan
tin ve Türkiyedir. 

Tetkikler gösteriyor ki eski sa
nayi memleketlerinde görülen miiş
külat, bizzat ekonomi hayatını değli 
ancak maziden miras ka!ma tdeolo· 
jileri inkıraza sevketmekte ve y~ni 
şartlara daha uygun ekrnomi şekil

lerini doğurmaktadır. 

Kalabalık dinleyiciler, konferan
sı alika ile takip etmişler ve çok 

beğenmişlerdir. Profesörü alkış ve 
takdirlerle karşılamışlardır. 

Okuyuculanmız 

fillor ki : 
Cevab bekliyen bir zat 

Ben, !>Sl • D32 • 938 senele
rinde ziraat mektebine !::a.mi ta
lebe sıfatiy1e mektebin tedrüm~ 
tmı ve ameliyatını nıunta'.l:aman 

(3) sene takip ettim. !)33 yılında 
Ziraat Vekaletine mezuniyet im
tihanı için muracaat ettim. O za
man aldığım cevapta: ·•orta nıek 
tep mezunu olmadıkça mezuniyet 

imtihanına giremezsiniz... d&
miı;:lerdi. O zamandanberi ben ilk 
mektep muallimliği yaptım. Ve 
mazbata aldım. Sonra a.Rkere git
tim a::ıkerliğinıi 1. Kor kararga
hında yaptım. Ve terhi-; edildiğim 
zaman bonservii! aldım. Bilahara 

Trakyada Ziraat fıdanlıklann

bulundum. Orada Genemi. K. Di
rik'in takdirlerine muzhar ol
cium. Ondan sonra da İzmir Zira
at mektebindP dahiliye memur. 
luğu yaptım. Faknt buraya Bur

sadan gelen mekt.cp müdürü Avni 
Tunaboylu bu zamanda ne kadar 
müstahdem vHrsıı çıkardı. Ben de 
ileride çıkarılmaktansa kendi ar
zumla çekildim. Bu ~ebeplen do
layı müdüı· ile aı·am a-çılmı~tn·. 

Dahiliye memurluğundan çekildi. 
ğim zaman zarfında m·ta mektep 
mezuniyet imtihanına girdim. 

İmtihanı kazandım. Bu <ıefer 
Ziraat Yekaletine lekrar müra
caat ettim 6945 ::rna Z. V. Ş ı den 
gelen cevapta kahul edildivim telı 
Jiğ olundu. Yalnız bazı evrakımı 
gönderdikleı'iııi hilclirdilcr. Fakat 
mütebakisini alamadım. Mi.i-:bet 
veya m"eııfi l>İı' cevap vnılmesi i
çin Z. V. yıızclım, te.lgraf ı~ektim, 

bir türlü lıir chap gelmedi. Ka
nunen orta mektf'p mezunları a
<:ıktrııı lise me7..liııiyel imtihanına 

girl'l>iliyorlar. Z .• \T f'k .:bi i-:e orta 
ziraat mektebi nanı!ııı 1 aşımak-

ta<lır. Sonra da bt"nim 3 "eııeiik 

bir tedrisat ,.e ameliyatrnı takip 
ettiğime dair a~Tıca ta,ıliknamem 
vardır. Binaenaleyh hakkımın ih
kakı için kime müracaat etmeli

dir, ş:u~ırdım. Makamı aidinin 

nazarı dikkatini lii!fcn çekiniz. 

lzmir, Bornova Çalgıcı aokak 

No. 7 de Hakkı Knwık 

Şehir Meclisinde 
Dün Görüşülen 
Meseleler 

İstanbul Şehir meclisi dün sa.at 
15 de toplanarak ruznamede mev
cut bazı meseleleri görüşmüştür. 

A bbasağa mezarlığında park ya
pılacak kısım hakkında meclisin 
geçen toplantısında münakaşalara 
sebep olan ve riyasete tetkikat yap
mak maksadile iade olunan encü
men mazbatası bu defa tekrar g<i
rüşülmüş Vali ve B•lediye reisi 
Lütfi Kırdar izahat vererek Abb:ı.s 
ağa mezarlığını yerinde tetkik etti
ğini ve park yapmağa çok müsait 
olduğunu, bu sene bir kısmı park 
halinde meydana getirildikten son
ra gelecek sene bLmamının park 
haline ifr;ığ olunacağım an1atmıf'

tır. 

Bu izahat üzerine Şehir Meclisi 
azalarınrlan Avukat Abdülkadir va
li ve belediye reisine Beşiktaşta ya
pılarak park için gösterdiği alaka
dan dolayı Beşikta."j halkının teı?e!:
kürlerini sunmuştur. 

Meclis ı-iya.seti teklifi kabul et· 
mi~tir. 

Bundan .sonra keçi ve manda <'! 

satan kasap dükkanlarına bclcdiv 
tarafından yaptırılacak levhaları· 

a~ılma .... ı için yapılan teklif götLişü 
mli;;, kür'ilk hir münakaşadan son!'. 

kabul olunmuştur. . 
Meclis curua günü toplanacaktır 

---""'-..., ... .., AV'-~-_ ... ..., ... ...,"" ... -. - ........ -.., ~ 
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Yün çi ~ ol<san 
Piyasamızda satılm8kta olan 100 

gramlık yün çilelerin eksik olduğu 
hakkında yapılan mütevali şikayet
ler lizerine iktisat Vekaleti bu hu· 
susta tetkikler yaptırmış ve bu şi
kayetlerin doğru olmadığı anlaşıl

mı~tır. Bu çilelerin sikleti 85 • - 90 
gram anısında olduğu tesbit edil· 

diğinden Vekfi.let alakadarların b11 

yolda tedbirler almalarını ve bu şe
kilde hareket etmekte devam eden 
ler hakkında kanuni takibat yapıl-
masını bildirmiştir. 

Şekercllerln toplantısı 
Bundan evvelki toplantılarında 

ekseriyetin bclmemcsi yüzünden te
hir edilen şekercilerin yıllık kong-. 
releri, diln saat 14 de Türbedeki 
merkez binasında yapılmıştır. 

15 ŞUBAT 1939 

Japon Siyaseti 
Uzun aylardanberi devam eden 

Çin harbinde Japonlar umumi siya.
set ve cephelerine rağmen tatbikat
ta çok müşkillat çekmektedirler. 

Uzakşarktaki Japon siyasetinin 
umunıı hatlar, bu mıntakalarcla nü
fuzunu kurmak ve ezclimle Çinde 
mamul maddelerine büyük mahreç
ler bulmak ve uzak veya yakın bir 
istikbalde, fırsatı kollıyarak, Fran
sız Uza.kşark mlistemlekelerini, hat
ta Hindistanı, adaları, hatta A vust
ralyada bir nüfuz k<'lonisi vücude 
getirmektir. 

Bu siyasetin ilk fiili neticesi se
nelerdenberi Çinde takibedilen faa
liyetledir ki, en son şekli de Çin har 

bıdır. Japonya, bunu yaparken Av
rupanm karışık vaziyetinden, 1talya 
ve Almanyanın, Çinde mühim men· 
faatıarı bulunan İngiltere ve Fransa 
yı meşğul etmelerinden istifade et
mektedir. 

Fakat bu istila harbındaki prog· 
ram muayyen esaslar dairesinde çi· 
zilmiş, haıfı harfına tatbik edilen 
bir şey değildir. Hadisatın seyrine 

göre bu esaslar değişmekte ve yeni 
\"aziyetlere tlabuk edecek şekiller al
maktadır. Bu husus son Japon ka
bine tebeddüllerinde göze çarpar. 

Eski prens Konoye kabinesi, li
beral, makul ve Japon emı:)eryaliz
ıninin müfrit talebelerine binnisbe 
mani olarak çalışmak istiyordu. Hal 
buki Çindeki mukavemet, Japonlara 
tahmil edilen büy'ük maddi ve mane
vi fedakarlıklar bu talebleri fazla 
tazyık edici bir .hale getirdiğinden 
Prens Konoye çekilmeğe mecbur ol· 
muş yerine Hiranuma kabinesi gel· 
mişti. Bu yeni kabine, Japon mesele
sinde açık bir istili. siyaseti takibi· 
ne mecbur olduğundan yavaş yavaş 
ayn bir cephe alacaktır. 

Filhakika Japonların Çin mesele 
sini mümkün bir süratle halletmele
ri lazımdır. Zira askeri harekat, 
Çinlilerin dağlık mıntakalarda mU
dafaaye çekilmi§ olmalanndan ve 

Japon milletinden istenilen feda.kAr
lıklann fazlalığından, uzamak isti
dadını gösterdiğinden Japon siyasi 
rnahafili epey müşkül vaziyette bu
lunmaktadırlar. Fakat bu müşkülA 

ta rağmen Japonlar, uzak şarktaki 
siyasetile istihdaf ettiği pyelerden 
bazılarını da tahakkuk ettirmek ni
yetindedir. Bu sebebden fngHz ve 
Fransız menafiinin temerldis ettifl 

o zaman hükumetin ~oynunda 
"kapitiila~yon,, denilen bir bo -
yunduruk takılı idi. Bu boyundu
ro'k hökllmetin gözlerini kör, kol
lannı çolak, ayaklarım kötürüm 
etmişti. 

1~te yabancılara verilen bu ser
bestilik, bac baflflıbiı o zamanın 
1-ça·kçılıfmı dofurmuftu. Ebeai de 
(&afael) acbn4a bir Yahudi idi. 
Yobul, fakat çok -becer ildi bir 
gümrük slmaarı olan bu a damca
tız yabancı kurumların bac bağı
~ıklıfından f aydalanmağı gözüne 

Bu çok tatlı, yağlı kazanç has
tahane direktörile baş hekiminin a
ğızlarını tatlılandırmıştı. Raf aeli de 
yoksulluktan, simsarlıktan kurtar
mış eni konu varlıklı bir komisyon· 
cu yapml§tı. 

1309 yılı bizim Rafael Çelebiye 
çok uğur getirmifti. Yılın nihaye
tinde iamini .fstanbulun aayılı ban-

kerleri arasına lcatılıvermi,ti. O 
11ene 1atanbulda bulunan yabancı 
okul, hastahane, yetimhaneler Re.· 

Maarif Şôrası İçin Dün 
de Bir Toplantı Yapıldı 

Evvela hesap encümeni yıllık 
raporu ve bundan sonra esnafa ya
pılan her türlii yardımlar.ın listesi 
okunmuş, nihayet yeni idare heyt-ti· 
intihabı yapılmıştır. F.eki heyeU 
idare azalarının yerısı yeniden se
çihnişlerdir. 

mıntakalara da sokulmakt.adırlar. 
Bu vadide İngfüzleri epey ndttkOI 
vaziyete soktuktan sonra timdi de 
Hainon adasına asker ihraç etmjş
lerdir. 

Bu ada, Japon, Fraıuaa. JagHs 
ve Amerikan topraldan anmnda 
mümtaz bir mevkide ~
dan büytlk harb sefineleri lmınch
rabilecek tabit bir limına melOdyeti 
sebebile, kolayhkJa kuvvetli lıir hah 
ri üse tahvil edilebilir. 

kesürir, günlerce düşünür, hesap
lar yapar, lrulduğu işin ç<>k verim
li bir kazanç kaynağı olduğunu gö
rür. Hemen işe atılır. Baş vurduğu 
yabancı bir hastahanenin direktö
rü ile baş hekimine çok yalvıarır, 

az adar, nihayet biı- gün ikhdni de 
avlar. 

Bu hastahane elinde bulu
nan gümrük bacı bağışıklığı tuta
rının yansı kadar bile ecza kull.a
namıyordu. O zamanın parasiyle 
her sene yirmi bin liralığını arttıxı
yo:rdu. Bu yüzden deposunda elli 

faelin birer miliıtemlekesi olmuştu. 
Bu kurumlar saraya, hüldUnete b:tş 
vurmuşlar, ihtiyaçlar.mm arttığım . ., 
ileri sürerek ge<:miş senelerden kat j 
kat fazla eşya için gümrük bağışık
lığı almışlardı. Kopardıklrı fazlahğı 
da yok pahasına Rafaele satmışlar
dı. Bu yiizden iki taraf ta on binler
ce altın kazanmışlardı. işte o zama. 
na kadar çok gizli ve bir kaç kisi 
tarafından yapılan eski tarz gllm-

rUk kaçakçılığı Rafaelin himmet ve 
gayretile şeklini bu suretle değiş· 
tirmiş, kaçakçılık aleminde yeni bil' 
çığır açılmıştı. 

(Devamı var) 
bin liralık ecza birikmiş duruyor- ii!'!!!!!!!l!I~~~~~-----......,~~~~ 

du. Rafael ıbu ilA.çların sermaye f zmirde zelzele 
fiyıa.tiyle parça parça ve gizlice İzmir: 14 (A. A.) _ Bugün' 
kendisine devredilmesini, tutarının şehrimizde saat 12,80 ve 16.0 ! de 
sa.tıldıkça ödenm~aini k-0layca te- iki ~afif zelzele kaydedilmiştir. 
miİı etmişti. Eline geçirdiği ilaç-
lan piyasa fiyatından biraz eksiği
ne vermek suretiyle az zamanda, 
hastahanesinin depolıa.nnı silip sü-
J> ilrilvermfştt • 

Yapılan bu ~izli, tatlı alış veri' 
hastahaneye elli bin, başhekim ile 
direk.töre, aynca da Raf aele tam 
be,er bin altın .kaz;andırmıştı. 

Bu kazanç, satılan eczalann 
gümrük bacı ve harçlarının farkı 
idi. Gerçi o za.man1a.r memleket,,, 
giren e§yadan yüzde eekiz hesabile 
gtimrUk resmi alınırdı. Ancak bu 
gilmrUklerde bahfll alıp vermek 
dostça selam alıp vermek kadar 
normal bir görenekti. Gümrükten 
eşyasını çıkaracak bir tüccar, ka!ll
C!an girerkeıı keaeliniıı ağmu açarı-

TAKViM 
15 Şubat 1939 Çarşamba 

Hicri : 25 Zilhicce 1357 
Ra•l ı 2 Ş u b at 1354 

Kasım: 100 

Dotu ıaati: 6,57 

ôtle 1 12,28 - lkiDdİ : 15,22 

Akıa• ı 17,42 - Yataı ı 19,13 
lmıik ı S,17 

·Maarif Sistemimizde Esaslı 
Değiş iltliltler Olacak 

Tramv•y ve TUnel tır
kellerlnln teaeUUmU 
Nafıa Veki.leti tarafından satlıl 

alınan tramvay ve tünel şirketleri
nin hareket kısımlarına ait devir ve 
teslim işleri bitirilmiştir. Devir ve 
teslim işi ile uğraşan heyetin rei..n 
ve Nafia Vekaleti şiı·ketler baş mü
fettişi Süruri dün Şişli, Aksaray 

ve Beşiktaş depolarına giderek ça
lışmalara nezaret etmiş ve bazı tet
kiklerde bulunmuştur. 

Süratle ilerlemekte olan devir 
ve teslim işleri 28 şubatta tama
men bitmiş olacak ve bir marttan 
itibaren de kurulacak olan muvak
kat idare faaliyete başlıyaeaktır 
Muvakkat idareye henüz kimlerin 
tayin edilecekleri malUın değildir 

Vekilet bu kadroları hazırlamakta 

Zaten, Japonlar 1913 de Haman 
adasında, Havayda.kl, Japan muha
cirlerini naklederek sulh tar.ikile ko· 
nizasyonunu bile tasvir etmişti 

Yalnız bu askeri hareket, Fran
siz ve lngliz ve Amerikan menfaat
lerini oldukça yakından aWcadar 

ettiği için, bu devletler nezdinde ye. 
niden bazı diplomatik faaliyetlere 
sebebiyet vereceği derpiş edilebilir. 

Fakat Japonlar bu hususta ileri 
sürülecek bazı muahedeler, beynel
mil:_I hukuk kaidelerine karşı koy. 
maga hazırlanmışlardır. Bu nokta
dan, 1897 de, Hainan adasının ü-

Dün toplanan orta mektep müdürleri 

1 olduğundan bu günlerde· şehrimiz
deki alakadarlara bildirilmesi mub
temeldir. 

çüncü bir devlete terkedilmemesi 
hakkında Çin ile Fransa arasında 
teati edilen notalar Japonlara göre 
Japonya için hiçbir hUkUın üac1e et

memekte, münhasıran iki ikit tara
fı alakadar etmektedir. Hattl siya
si mah.afil, Hainan ad8JUDID, Fran. 
sız ve Japon topra.klanna civar. 
memleketlerde her ttlrltt k&rJqalı
ğa mani olmak gayesile alrtedilen 

Önümüzdeki yaz mevsiminde 
toplanacağını yazdığımız Maarif 
şurasının hazırlıkları ilerlemekte· 
dir. Bu. münasebetle bütün mek-

teblerde her muallim kendi mesle
ği üzerinde yapılan münakaşalara 
iştirak etmekte v& .,ahsi kıanaatleri

ni bildirmektedir. Diin bu müna
sebetle bütün orta mekteb ve lise 
nıüdllrleri gönderilecek kati ruzna
rneyi hazırlnmı~l11.rdır. 

Hazırlanan ruznamenin şurada. 
•bUyük mpnakaşalar açacağı ümid ı 
edilmekte ve bu münasebetle Ma- ı 
arif ve tedris sistemlerimizde mü
him değişiklikler yapılacağı tah -
min olunmaktadır. 

Ruznamenin esasını talebe, 
Jdta.b ve mua.llim vaziy&tleri teş.kil 

etmektedir. Zeytin ya§lanmıza ra§bat 
Ekalliyet mekteb1eri hocaları - B t· ah l'" ı 

nın da diğer mekteb hocaları gibi u sen~ zey ın. m su u az o . 
k - B . . ması sebebıle zevtmwı1tlarımız da 

te aud ve aremclen ıst1fade etnıe- eli- 1 · · k İtel · 
] · · t kt d' ger sene enn re o erme naza-
erı ıs enme e ır. - . 

ran daha azdır. Buna ragmen han~ 
Diğer taraftan talebeye okutu- ten mütemadiyen talepler vaki ol· 

lan kitabların ayni metod dahilin- maktadır. 

de ve yeknesak olma::;ı bilhassa i
leri sürülmüştür. Tıarih ve Felsefe 
hocalan da kitab ve tedri::; üzerin
de noktai nazarlarını tesbit etmiş
lerdir. Btıglinkü Felsefe kilabları
nın daha pratik ve modern bir şek_ 
le sokulmasını kararlaştırılmıştır. 

Bugün de Jlk tedrisat müfet
tişleri saat 10 da toplanarak "İlk 
tedrisat" meseleleri üzerinde ıörü
şecekler ve hazırladıkları raporları 
vekal~te bildireceklerdir. 

Zeytinyağlarımız bilhassa §im- 1907 Fransız, Japon anlaemasına 
diye kadar bize tanmmıyan Mısır da mugayir olmadığı kanaatı .izhar 

edilmektedir. 
piyasalarında rağbet bulmakta ve 
aranmaktadır. Bunun için şimdiye !!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!!D!'!!!!!!!rR!!e!!ş!!!a.d!!!!!!!!S!!!A!!G!!!!!AY!!!!!!!!!!I 
kadar Mısıra 18 bin kilo zeytiyağı retli muameleler olmamaktadır. 
gönderilmiştir. Yağlarımız Roman- Şimdilik yumurtaıarımıza en birin-
ya piyasalannda da aranmaktadır. ci mUşteri ltalyachr. Son günlerde 

Yumurta pıyasaal ttaıyaya 1901 sandık yumurta göıı· 
Yunıurta piyasası son günlerde deril.miştir. Bu mevsim zarfında di

yine canlanmağa başlamıştır. Fakat ğer memleketlere gönderilen yu-
henüz Anadoludan külliyetli mile- murtanın miktarı 2701 sandıiJ. bnl-; 
tarda taze mal gelmediği içiıı hara.. muetur. 
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J.Bt:N=JE4:J!#iil 
Franko İle ltalyanın 
Arası Açılıyor mu? 
tB'ILfa. .. fı 1 iıacİ ....,fad.;: 
y~:1' (A.A.)- ~'*" 

. B Roosevelt ın 
tteticumbar daıresı, · 
perşembe akşamı h118usl veni• P•: 
~httan ayrıJa.eağını, c~~·:;-~, 

jltdesa eoııra Floridada Jlaıa •Y ı ;!,.tte Honaton kruvazörün~ 'bın~ 
,,.-mnı· bildirmektedir. . 
........ "k f·loa•-Reiöicwahur, Amerı a • 
mm antil denizindeki m.anavrala • 

rında hazır bulunecakiır. 
Seyahati, 16 ,Un d•vam edecek-

. Biyueıtieuaıhur memurları, 
tir hücumJıuri1l• t..maslar~ ma ha· 

içiıa bQrolarını Mima&'de .ku • 

raca.klaıdır· . ...t.nn'a. ~ 
B. Boo&evelt, V Aflll•--

;Jıfarlta dönecektir. y 
Vaqova: U (A. A.) - arı 

_ b:,. menbad&n te.vid ohıııdır 
resmı && • o.c:: .. ..,..t-
~ göNt Xont Ciano - .--guna , . ret ed.e-
t& V arfOT&Jl resme~ zıya ı . -

k burada üç gön kaıaeat at 

lce ve d bir av t<>P· 
bi bialoviu& °"?:n :yliyecektir. 
tantwna da Jttir ada dGnel"kell 
Kont Ciano, VatfOY 8 hfi 

1 Berlinden ••cek ve Alman • 
'.kômet merkesinde d• bir ıün ka-

-;a~A AMERIKAYA TAY· • 
\ : y ARE 15MARLA.DI. t r Parla• 1' (A. A.) - FraDSlSl 
liüktae~ BaMimore tayyare fab· 
.. ik&SU9 115 hafif bombaıdnaan 
taJJ'aHli 8fparit etmiftir. 1 

HAiN.AN TAMAfıdYLE i 
~EDiLDi 

T9kio: 1' (A. A.) -Bu aab\h 
'w•dıerı .,.._ Japoıa .kıtal,: 
lila•n'm een111tuada ~ 

~· BAien l>ütö• 
ttiri tuk• biri prbe clot. 

tledb'G fki Japon kol~ ~rafın- f 
~h ifSal edıla>f bu -, 

~vı.:tsrAHYA 
DAV.ASI 

~ ı• (A.A.) - En mülıiıDl 
~ ,...leri, tngiUs .bDkdme
JİllİD -..yonalilt tspaııyol bak~~ 
tim t..-alr ftlcriDe dotnı yUrtı· 
~olduğunu bildfnnekt.dİI'. 
~ '(Timi») ve (Dail)' Te~apb) 
p....ellri. tuııma me.elesmı bq-

~ mevzuu bahsetmek·· 
._ tetinktt ebftektedir. Fakat, 1 
lf'!'llMa) pseteeinİll diplomatik mu-

harriri. kendi sOtununda §UDlan 1 
Söjll,..: f"~ · ı 

<tnsiliz hWrtlmetinin e~as ıAn, 
!ıarl:ıiıı aonwıa ermesini tacil eanek- ı 
. ......... hü61Deti. bu gün, FraD· 

tlt". ..Uô .. ıı . d 
co'nun nihai sa.ferinden emm ır. 
llu nihai zafer, sulh yolu ile elde • 
Qılebitir. Ayni neticeye, kuvvet ilıt • 

dir. Bu gazeteler bblİ manevrelerle, 
lbanet1e ittiham ediyorlar, Franoo
ouıı zaferini heba etmeğe çalı!mak· 
la ıtüham ediyorlar. Halbuki Fran
co'yu kendilerini fethedilmiş bir 
ınenılekette zannedenlerden kurtar
mak istediğimizi yazsalar daha doğ
ru .Oyiemil olurlardı.) 

ROMADA HiDDET 
Roma. 14 (A A.) - ttalya mat· 

buab tngiltere ve Fransa tarafuı· 
dan General Francoya yapılan para 
ve kredi tekliflerini jiddetle takbih 
etmekte ve bu teklifleri General 
rrancoyu kazaıuhğı wmn semere 
Jerindell mahrum etmek için yapıl
llUI tefebbUs olarak tavıif etmekte· 

dir. 
Tribwıe diyor ki: 
( Altun oyunu demokr&Bilerin 

eski siBtaDidir. Onlar paranın bi· 
rinCi dereC8de &mil olduğunu ve ~ 
toriter deYietleN kal'fl micadelede 
kat1 neticeyi vereceğiai hali Dil· 

nedip d.unlyorlar. Fakat tepanyada 
1rac•nan aıtun oıınamıttır. Orada 
muzaffer olan astı ve mağrur bir 
miBetİ!l kahramanlığı ve imamdır.) 
BEBABD BUBGOSA DöNVYOB 

Paris, H (A.A.) - Bu sabahki 
namfal' meclisi, saat 10 da başla· 
•ıe n 13,30 da bibniftir. Toplantı. 
mtinJIMD'aB B. Bonnet'nin harici 
vaziyet haldruıda1d izahatını dinlo
ID9kle geçmiıltir. Nazırlar mecHai, 

B. Ber'al'd'ın evvelce tevzif edildiği 
vazlfeahae devam etmek Usere nas· 
yonalat ı.panyaya dönmesine ka-

rar vennlltir. 
Bu toplantıda, nasyonalist .fa.. 

panyanuı hukukan tanınmasuıa da· 
ir hiç bir karar almmaml§tır. Tah· 
min edildtlfne göre, Paris hükftme-

tl. bu hususta LondnLDuı karanıu 
beklemektedir. 
tD..UU. MAHKUM :EDILENLD 

Banelona., 14 (A.A.) - Divanı
harp, hapishane gemisi Uruguay'da 
tcrayi vuife etmtt olan .baJk mah· 
meBi reial eaırUe SelıMl' Ventura 

ne birinci ihtilil komiteei reisi Ma· 
nuel Garride, ihtilllci otomobil een· 
dikası rem Emilio Narlee, (ölüm 

devriyesi) tefi Pablo 09rda ve anar 
şist Franeisco Piquer'i bet rahibin 
katli töhmetile idama mahkı1m et-

ıniftir. 
Diğer ild mücrim otuar tene 

hapıe mahktm edillniftir. 
)(ah)dbnlana dMy&lan, OeMral 

Franco'ya gönderflmitt{r. Mumaf
t.yh bunla.mı akibetJeri llaklmıda 

karar verecektir. 

Barem kanunu tehir 
edildi 'de vanlabilir. Fakat bu ikinci tıkta. ' 

bir çok hayatıann mahvolm~ v~ 
______ ,::ıı-ı .. mllttefiklerİDiD mu Ankara - Bildirildifine röre 

~~- tııgiliz hü- Mülki, Askeri ve devlet mfie11eae
k6metinln dtllüncesine göre, cüm· feri memurlarm• aid hazırlanan" 
k6metlnin di1şUneesin8 göre, cl1m-

800 
Barem kanueu projelerinin e-

h··-=--",.;ı- bakmwıdan en iyi po- , . 
ıı.u-y~ be t .. aslı surett6 &'Özdaa ı~irilmeame 

litlka, teelim olmaktır. Bu se p e~ .. 
~ JJllÜiS Jıükfımeti. ciimbun· karar yeri)mif ye yeni. ~aremlerin 
ye1ıc11er1 bol ,ere yeniden ~yat f~ I 1939 malt yılında tatbıkınden ıar-
~ bulunmaga ~vı_k fınaar edilmittir. l 
edecek mUıiJeU.e Mır llangi bir Bu IAyihalal"lll Mecliste milza-
ıart Deri .urmeden Fran~ ~aı: :ı. • ıeri oırakılınıttır. Yeni ba. 
metini tannn9'a nı8temayildir. 1 ,.eresı . haberi ye 
payacta muhasamat ne kadar ça nm ununu ıneseleaı 
bet nJh&,.te erene, bDruıma iti, 1 uzua bir tetkikten 1'9çirileffk ve 

0 )radar (alRık beflar.) BUylk ı(ıııet )lecliailli11 aıeJecek .._ 
nAN8JZ 0AZETEf..Dl1NDE neti topıantııannda ,aröfllerek 

Parla, 1-i (A.A.) - Le Jour g&: ancak 19'° malt 111ında tatbik e-! 
-•-:-de Bailby :ispanya meaeJeai ı..&.: 
~ ' • dileeea .. r. ; 
ha....,.. fil aatutan yazı~r. . .....,. • .-

(Katalonyanm sahmetsız ve şıd· Londn FUlaUn kongNSl1 
BlitBIZ elde edilen ~ tn· LoDdra, ı' (.A.A.) - tngilis ve 
giltere ne ll'ranıwnn l'ranCO lapan' . . lan aurahhMln ara· 

ispanya 
Meselesi 

Ekrem König'in 
Marifetleri 

(Bat tarafı 1 iaci •yfadaJ tBatft!'llfa t IDcı sayfa .. ) r.ılınıştar. (Bu. uo.ktay1 kaydı ihti-
'Üp.anyol kıınetlerinin buıünkü C:ladır. Reisi de Ekrem Königin •· yatla tellkki etmek IAzımdır. Hu· 

1orgun hali kendilerini mlll&fferi- d.amlanndan tsmaJl Sabri adında aut harici edildıği söylenen bu ada· 
yete isal etmit olan dostlanna kar- Bulgar tabiiyetinde bir Türktür. mın hudut harici edilm~ine ciddi 
şı fazla bir muh:alef&t göstermelc- Bu adam vaktile muallimlık -ve .ki· bir sebep olması ihtimalini unutma 
rini te ci edemez. Fakat 'bugün, İs- tapçılık ta J&PDUftır. Varnada 'ft mak icap eder. Bil yallllZ verilen 
panyada y.alnız yardımcı dostlarla Ziştoyd& evi ve emllki vardır. malumatı kayded;yonız.) 
Franko hükO.meti karşı karşıya tsmail Sabri, bu gizli teşkili.tın Fakat Mannesko inatçı bir a-
kalnılf değildfrler Asıl umumi birj lstanbuldaki §Ubeei tarafından elde dam olduğundan işın sonunu bırak
ihtilaf korkusu Fransa ile lngilte- edilen altın ve banknotların Var- nıanuş, uyuşturucu maddeler ka
l'Cnin de lapftnyol davasına çok ya-1 naya kaçınlma.sı ve Vamadan ayın çakçllarıw takip etmege memur 
km.dan. çok hay1Att möJAhazalar teşkilita eroin gönderilmesi işinı beynelmilel teşkilatın Mıaırda.ki 8 . 

d-0layıaiyle alakadar olmalarından 1 idare eder. lsmail Sabrinin yanında janlarile anlaşarak, esroin kaçakçı
ileri geliyor j Dimitri Paçarciyef adında bir Bul- lığını meydana çıkarmak vadile ken 

Berlin - Roma mihverine tibi gar ve Mustafa MUkerrem, Ali Ni· dilerınden bir miktar para kopar 
veya dahil bir hpanya Fransa için had adlarında iki Türk vardır. Bu mış ve Bulgaristanıı. geçmıştir. Ve 
daimt bir tehdit ve tehhke te~kil ~ kişi Vıı.ma ile İstanbul arasında Vamada J. Miliç ile İsmail Sabriyi 
eder. Böyle bır ispanya İDl'il· işli.yen Bulgar ve ttalyaıı bandıralı tehdit etmeğe başlamıştır. Bu teh 
tere bir Adenizin izeg Rcü ;yeğk vapurlarla sık sık seyahat ederler· dit neticesinde ıki defa kendilerin
tereye Akdenizin kapılannı kapa- eli. Hattl bu vapurlardan ekserisi· den para koparmağa muvaffak: ol
mak tehlikeaini arzed&bilir. Fran· nin kaptan, kamarot ve tayfalan muştur. fz'acat karjısında Miliçin 
aanın timaii Afrika ile münakale- aruında emin ve mutemed adam- bir gUn sabrı t&!lllllş ve kendisini 
ai hemen hemen kelilir. Binaen&• lan da val'dır. Bunlar ktanbuldan yanmdan kovmuştur. 
leyh, İngiltere il• Frama da İ.spaa· Varnaya altın ve para, Varnadaa Marinesko bu sefer soluğu doğ-
J& vaziyetinin biç olmazsa kendi ı.tanbula da eroin tqırlardı. ruca Sofyada alınış ve işi Bulgar 
hayati menfaatlarini ihlll etmiya- latanbuldan Vamaya cetirilen Emniyeti' Umumlyesine anlatmıttır. 
cek bir ı.a.ı tarzına iktiran ettitinf altunlar ve banknotlar bir müddet Bu ihbar üzerine Vama polisi 
ıörmek i&terler. lsmail Sabride veya beynelmilel Çar Ferdinand vapurunda bir araş-

lapanyol topraklarındaki ltal- gidi te§kilitm Vamadaki mutemedi brma yapmış, Tlirkiyeye giden t-ro· 
yaK kuvvetleri Roma kabillMi ijin olan ve İsviçre tabiiyetinde bukuuuı inleri görmemezlikten ıelmiş, fakat 
elde miihina bir kuvvet tefkll eder. J. Miliç adındaki muaevide kaldık· kaptanın kamarasında bir mikta• 
Fakat Fransız ve İngilizlerin elin- tan sonra Loit Tiryestino vapurla- pan bulmU§tur. Kaptan bu Jl14rala
.de de mali kuvvet cazip bir sil&h rile Radosa sevkediliyordu. nn İsmail Sabriye ait olduğunu BÖ}'· 

Varnadan tstanbula ıönderilen letniştir. Bulgar zabıtası tsmail Sah-. 
hizmetini l'&Nbilir. Dahili harpte eroinlere gelince, bunlar münhası- rinin Vamadaki mnde 180 esk 
tamamen harap olan, fktısadiyatın ziynet osmanh altunu ve 1000 ku·· 
diki. muvazeneyı· kaybeden lspan. ran Bulgar vapurlarile ve bilhassa 

Çar Ferdinand vapurile gönderili· sur liralık Tilrlc banknotu bulmuş. 
yanın kendisini doirııltmak i~a yordu. Ve bu partilere en ziyade tur. 
esaıdı bir malt yaroıma ihtiyacı ta- Dimitri Paçarclyef refakat ediyor- Tahkikat tamik edilmi§ ve tsma
ltitdir. HerbaW. bu yafttumn Ber- du. Eroin paketleri be§er kiloluk il Sabrinin Zittoydaki evi de basıl· 
lin - Roma mihverinden ~lemiye- 'boyalı ve her tarafı kapalı teneke ını~ır. Bu evde bir miktar altın 
ceği meydandadır. k•plarda bulunuyordu. Vapur Kil· ve banknot buluDJIWltur. 

GeMral Franko l'iriftiii mfica. f08 açıklanna gelmeden yani Hisar· İsmail Sabri tam tevkil ec.lilece-
delede ıördfiiü yardım dola)'llİJ· kaya, Ergene burnu ve ara sıra da ği esnada. ortadan kaybolmdl ft 

le Berlin • Roma mihnrine ka~ Sipüi burnu y~lannda buan ancak Mustafa M.llkerremlıe Alt Ni· 
ha.kiki 1-ir 1empati beslese de İs- babt byıldanna ve bazaıı da ta- bat tutulnıuttur. Ve bwıJar Roman· 
panyanın tabii bayata avdetini te- tanbuldaıı plen teneuOh motörle- yaya hudut harici t.dimu.lenlir. 
mfn bıa.Jmnından fqiltere ve Fran· rine urkıtilıyordu. Ve bu suretle Fakat aradan bir ay bile ıeç· 
sanın müzaheretiııden i8tlf'adeyf • ı.t&nbula aokuluyordu. meden Ekrem Könige yudan bi 
ruı1 1'6recektir. Bahusus İnıilten Varnada deveran eden pyialara mektup derhal tesirini göstermi~ 
ve Frall8anın müstakil, milli, tesir söre bu eroinler :Jstanbulda ithalit ve bu adamlar tekrar Ronwıyadau 
ve nöfuzdan azade bir lapanya ve ihracat iflerile megul olan Ya Bul.gariBtana geçmişler ve cizlen· 
görmekten bqka bir şey arzu et- muteber adımlar tarafuıdan idare mitlerdir. Dimitrt Paçarciyef o •· 
memeleri, 1apa..,.o1 to"'°&klwıada ediWlii aa.,Jenen itil' pzahane ta- mandanberi Varnada fÖl'llD1elllek 
garanti .elife etmek davuında bG· rafuadan teeellim edilmekte imif. tedir. Ntredıe olduğu ~huldüı 
Iunmamaları Frankoyu onlar lehi- Bu eroinlerin bir ktsmı aktarma tamall Sabri l8e bundan üç ay ev-
ne imale edecek bir Amil U.ltil •· llUl'etile Suriye ve lıflSU'& gidiyor vel tsta.nbula ıitmıttir. 
debilir. ve bu yazıhane arada büyllk ko- tamau Sabri, Ekrem KnnMrir. 

misyon alıyorm.U§. --,,-· 
ispanya vaziyetinin bir cihan Tepflf.t bu şekilde işlerken iee 1atanbuldaki ad.amlar.ı taratmdan 

harbine müncer ohna~n ihtimalini muttali olan Maıi,nesko isminde Varnaya gandarilen INmbıoüan 
zayıf ı~rflrila. Bura.da bir muva. Romanya tabHyettnde bulunan bir -bir ayda 60000 Ura- satmıt ve çok 

zene töyle böyle teessüs edecektir. adam, para koparmak arzwdle tef· para kuanmışlardır. Yine 1amail 
İtalyanlar baaı noktal&rda ikamet. killtm ktanbul şubesini tehdid et· Sabri BaJgaristanda,n Ttlrkiyeye gi
J~fini ıeciktirirlerH. İngilhııleria de mi§, fakat bu adam, yazıhanenin deo muhacirler vasıtaaile büyük 
hi1mukabele bazı tedbirler almak muteber aahlpjlerinin ntlfuzile hu· miktarda teker kaçakçılığı işleri 

Ücretli ve yed 
Muallimlerin 
Maaşları 

Dun matbaaya O 
be~i olup latanb~l o.:=rsıte ~ 
lerınden birinde yardınıc nıette 
menliğıne tayin edilmiş 1

1 
öfiet.

genç müı.ıaeaa.t etti. On o an )il,' 
ce dinli)·elim: u beraber· 

:--: Ben fakir bir Universıte 
besıyım. Tahsilime dev•- \ate.-

. ~ ede~ 
aynı z~rnanda aileme de 
eıtmek mecburiyetinde b Y&rdıa 
rum. Müracaat ettim, il ul~o
kileti bir llituf a;;.."'-- &arif V• 

eUD"'1rerek be i la
tanbul orta m&kt&bleti d n 
ne tayin etti. Fak.at ift.e n en biri-
yor ki ücretli ve yedek üç ay ola· 
. ınuallimle-

rın maqlan verilmiyor B 
san tarif edeıniyee&k d~n ta11· 
kül bir mevkideyim. B • mit 
kadaşlarım da ayni vazı,~ ar
lemek acı, f.akat bıaılrUca~tte.. 86.r· 
yaşamamız bile ôteJdıadeıı '8 ld. 
ıden dilenircesine yalv&r bwltla. 
fımız bor~ para sayhfntt!l"ak ~ 
oluyor. Bu yeis verici Ya ~ 
tısında meJrte.bde nasıı zıyet k ..... ,~_.,,. 
lim 1 ltniversltede ke deıa wn
mlzi 8a1im bta ile DJUJıJ Dıdi dtBlrria 
Hm? ta)db .... 

Söz söylerken &'özlerı 
lu olup nerede ise •ib dolu 
bu -zavallı genci daha ':eat olfııil 
ı~tmenin lilzumu Yok ;:.ıa 
henginden ve &-özlerinin lnlll • 
dan ne kadar mO~kuı b~ 
de oldutu kolavhkta 
Kendiahıl teselli edıei b:-~ 
le ile tatmin edelim : ıkı e 

- D&llkanh ! bulunduf 
kftl vasiyeti aubyorunt. o~ 
n ~ek muallimle~ fte 4ır 
&.f verilmadlfi do1Tud1ı1ray ~ 
bu her halde çok yakı~· Mr ...., 
manda haUedilecektlr. 1ıf 
nnın maaıılannı bir cenın 
bere bayramda maal'Ye 
den bile evvel ödiyen h 
bette ki sizin 1'eçm14 
ıöratle tediye edecektir. 
Vekili Hasan Ali YGeel atı iMi 
hwttl Maarif ,eratl toıaır.lllllMU 
bile daha mtlhim olduftmu tAk 
edeeelc Jm met ve kaMU1ettedft· 
Bu itibarla nihayet bir gttn meae!t
tti olan te<liyata intizaren tttras ,._. 
lıa feragat ve wabır dster1 • ~ 
meınni edel:m ki bu fena wz1fd 
M1larif ha~ atnruzda bir datıa 
.lcerrur etmeıdn !. 

MURAD lüzumunu duymalan ve bu suretle dut barld edilerek Roınanyaya aıp- yapmıştır. ' 

ispanya zararına bir uzl11ı,ma ta- ============================= o~~XX~~OOOO::XXXXXX:ııoo~ 
ırtl• eru~a:,:~:~~~~ Tramvay Şirketi Altın! ~!:~!!~:;~;:~ 
:-::!~~'~!;~; Kaçakçılığı mı Yapmış ~ı=~::. ..... _-_ıaı 

•,, • •• .. • •.. Dreaden ve Berliıte giu111t'ıer.~~~ 
(B5ffarti/• 1 1IOİ NW/.-J ( ... _..,. ı llllcl .. y1ac1a l Halbuki tlrket atın almdlktaıı Dönlio Bükret Yolile 

tiln villyetlerden gelen mallmata verilen oevaba nazaran Gttınrttk sonra biltlln maJame ve tesisat.ile Burada bulunan aefirUaiz ~ ... 
F>re rakkamlar te&bit edilditi için )(uhafna BaşmtldllrHltu de tkh- beraber kasa muhteviyatını -O& de- lah Suphi misafir 'rurk ta~ 
8 mcı Millet Meclili befiDci llillet tin devri emı.uuıda bu para.um ha· vir alan heyet, ıirket.in devretmeat bUyllk bir tefkat Côaterm1't:'*ilae 
Meclisine nuaruı 2S mebua fula • ,, 

ldkaten kasada mevcut olup olma- icap ettiii 1(000 altının mevcut 4 

olacakNU: vil&yetlerine göre, Anka· cbğı b•lr1nndı eski tramvay firb. olmadlğnu eöndtttlr. ITALYADA IRKçluc 
ra, Aydın. Çanakkale, Çorum, m. tinden malbıat iatemittir. Bu meaele ile yakmdaa iJlkacl&r Roma: 14 (A. A., _ N 
dirne, Haklrl, tçel. hmir, Kan, Ko- Malilın olduğu üzere lirket, bir olarak mtiteyaklaa olan lılub•t.u len bir karara dte. Pqilıt ;:--.. 
caell, Malatya. Manwa, Ordu. Sey· ftkitler teavUn sandığındaki serma B81mMilrlllftl tramvay eirket.indm ne yalnas arl ırkı• menaub 1ruc. 
lla1l, 8ıvu, Tokat, Trabson, ve Yu- ,.. ile, Türk paraamdu dOfeceita· bu paranın ne olduğunu blldirmelliııl yan vatandaşlan ha olabQ~~ .. 
pttan bt1er, Bltlia, Btnğöl " Kırk· clea korkarak JJiYuadaD altıa top- IDmittir. hrdir. -.-.ııı.: 
ıarelinden iJdier, Tuncelindell iç V9 lamıl ve bir müddet sonra bu altın· Şirketin bir mtlcldett:enberl llu 
Risedea aıu mebua fazla çıkacaktır. 1an tekrar k&ğit paraya tahvil et- Jmauata cevap vermemem altunla-

Buna mukabil muıtr tıeeki)att. mil w bu paradan 14000 altınlık nn memleket haricine ~ 
ki bul delfllkliklv dolayısile nll· bir kısmını kendi kasasında muha· zannını vermektedir. Vaziyet bu 18" 
fU8Jan a11Jm11 olaa Antalya. n.. faza etmiftl. O amanlar Kerk• kilde tahakkuk ettiği takdirde Mu· 
..atzli, Erzurum ve Urfadan birer, Bankasından kifıt lira mukabilin- hafasa B~mfldtirlilğfl ı,irlceti altın 
Kuştan Od, Çoruhtan dört mebua de altlll tem.ia edilebüeceil için IU'· kaçakçılıiı fkt tttiham edecektir. 
eksik çıkacaktır. tstaııbul. Afyon, atin plyuadan altın tedarik et· Şirket dün geç vakte kadar Mu
A.muya, Balıkeelr, Bayeslt, Bilecik mest allkadar .,.kamlarm nuan hafaza BaşmUdilrlüğllne bir cevap 
Bolu, Bordur, Buna, Çankırı, Di· dikkatini oelbetmil ve lirk.U.. bu vennemiltir. Vaziyetin bu gUn tebe'I 
yarbalar, Elblf, Eüifehlr, Erzin· hususta helap IOl'Uluwf1;u. Tram- ıtır edeceği muhtemeldir. 

Silifke bekir evi 
kapabldı 

Silifke: (Huaaat} _ Bu,."d 
bekir evinde lrumar 0Ynatı • 
haber alındığından c&rmtt 

1 

yapılmıftır. ~ 
Bu suretle "bekir 'tV ,, 

"881111 Jıukukall taıumamalan için Filistin arap toplantıya 
~da h~ bir eebep olmadığını göe smda bu aabah 7apdaa da 
~· J'raJIBm namrlar meciJ.. Suud! w Yemen murahhulan l 
... bu gtiD alaMb karar, ~ iitirak etmilletdlr· 
bükfnnet realitelerdea :mWllem -

ean. Gufantep, Giresun. Gilmüşba- vay lirketi de 14000 altıll liranın 
ne, ı.parta, Kutamonu, Kayseri, tasalannda mevcut oldutunu bil
KıreehJr, Marq, Mardin, Muğla. dirmişti. 
s.menn. Sürt, Sinop " Tekirdağm. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!~ 

MuA .. da ilk mektep 
Muğla: - Vil A yettn geçen yıl 

Marmamriate yaptınoağa bagladığı 
okulun lnoaa bitmek ilzeredir. Bt· 
naum 15 bin metre murabbu ...... 
hası vardır. Bu okula, Jı:öy!ertnde 

tılrtıı.f ve kunıar oymyanla kapa 
)'e t.estim olunmuşlardır. r adı 

~ı. uıtiabet olabilir.) ·.--... u. YUGOSLAV 11C~Tl 
......,.. ---•-:..AA l)ollnMiıla AWJ'&l'U" 1 

BpoqU• ı~ GOROŞMI' ,. 
Bellfids 14 (A. A.) - Y~ 

lavoald kudr .-ıtfıllinia t•ı.'"
.WIJ,M a&'• it• .,ıa f tbwle S... ---t a.ı. .....,_ Alm&a - y..,.
ttrrrt •11·.....ıert .... .,.. 

dan çıkacak mebMlann adetleri es-
kisl gibjdil:. Btıtüa memlakettm ~ 
bO&k nıebU8 ..,. '22 dir. 

!kiD.cl ml'ntelilp ll8liml martın 
n .. bdar taın•mJanmıı o1uak 
.. 2' martta partinin ........ = U olun k ve • martta 1 

M • ~ KillıK 11ı1cuaw .. 

kadar Kamutaym MQim devrelerin· 
cleld lllillet vekWerbaia .. ,.. .. 
•yri takip etm.Jttlr: Birinci Btlylt 

llillet ~ m. fkhld Bl:vtlk 
Jlillet )(eclil'in"9 278. ucanca •· 
Jllt millet mecliainde aıe, dördUDc\l 
blJlk millet mecliaiDd8 311, ...... 
BllyUk Kl&et KecUıia.de 399. 

laiç mektep OlımJ&ll köy ~ 
le tek muaDtmU k&y mekteplerini 
~ klJ 4JOC'llklan bbal .,.,alı: 
tir. 8tmdklea kayıt Dll ... d .... 
ballanmıttır. 

• I 



~&<}\., 
Bir meb'us 

meraklısı daha • Güreş Takımımızın 
eygırler Yeni Seyahati Orduya Alınacak -2-

Mebusluk heveslisi ikınci oku
yucumun mektubunu okumakta. de
v:ını edelim: 

( Vatanımız sanayi hayatında 

gittikçe inkişaf etmekte, memleke
tbniziıı dört bir yanı gUn geçtikçe 
fabrika bacalarile süslenmekte ve 
yurdumuz beynelmilel sanayi ale
minde mühinı bir mevld almaktadn·. 
Amele \'aziyetlerinin memleketin 
vatanda.slanıı yüksek menfaatleri 
\'e parti prensipleri bakımından ted-

Bir Hadise 
Olmuş Ve Gazi Osman Paşa Celadet Göstermişti 

Bu Yüzden Abdülhamid Zamanında Son Muvaf f akiyetsizliklerimizi 
Tamir Edebilecekmiyiz ? .. 

' ------= ~---

l 'iri ile i~ kanununun ciddiyetle tat-
1 biki için benim gibi st'Dl'!ı•r<·c h<'m 
1 
fabrikalarda bilfül anıelt• mümt•';-

1 silliği yapmış profes~ om·l bir amf'
l Ienin, lisan bilir \e (Eı:tt>llf'ktiiel) 
bir i:;çinin amel.- mebu~u olarak 
Mı11et Mf'clisinde hulunmasmın fa:v
dalannı sizin de kabul f'deceğinize 
~minim.) 

Ordırlaki süvariler için 2000 ka
dar beygir alınacakmış. Hünkar i· 
kinci Sultan Hamid) mabeyin mü
şürü Gazi Osman paşaya: 

(- Süvari hayvanlan alınacak. 
Fakat haber aldım, bir takım adrım 
laı- şuna buna koşuyorlarmı~. Kor-
karım suii~timal olacak. Binaena
leyh kendi riyasetimde bir komi:3-
yon teşkilini düşündüm. İkinci riy:ı
sete de sizi intihap ettim. Bir iki ki
şi de siz intihap ediniz. Emniyet 
ettğiniz adamla~ mahalline gönde
riniz. Tahkikat yapsınlar. Elverişh 
hayvanlar hangileri ise onu alalım) 
demiş. 

vrmiyor;;uııuz ?) gibi bir suaJ sor
durmuşlar. Osman paşa bildiği ve 
tanıdığı halde tercümana: 

(- Siz kimsiniz?) demiş. Ter 
el.iman: 

(- Ben sefaretin ba§ tercüma· 
nıyım) demiş. Osman paşa: 

(- Peki amma bu işin sizi ra
hat<:ıız etmesinin sebebi ne?) demiş. 
Tercüman: ı 

(- Bu at canbazı yani tavsiye 
olunan adam bizim tebamızdandrr) 
der demez Osman paşa: 

{- Sizin bana gelişinizden <>efi
riub.in de haberi var mı ? ) diye c::or-

(- Şimdi sefirle beraberdik O
nun yanında geliyorum) cevabım 

vermiş. Bunun üzerine soğuk kanlı -
lığını muhafaza eden merhum Gazi 
Osman paşa: 

(- Şu halde ben de şimdi im
paratorunuz hazretlerine bir tel
grafname arzederek 1stanbuld,,ki 
sefirile baş terdimanmın at sim
sarlığına başladıklarından haberdar 

olup olmadıklarını sorarnğım) d,,. 
mesile tercüman gelip geleceğine 
pişman olarak ve istifayı kusur e
derek odadan çıkmış ve artık o işf" 
karışmamış. 

Amenna- amma bütün bu yal
d.ız1ı ''e vadedici sözler yalnız dilde 
kalmamak şartiyle. Mabus seçil
dikten sonra yan ,g-elip keyif çat
maktan başka bir şey dü!jünmivPn 
(ne oldum delisi) kesilen kimsele.r 
bizde de, başka men'i ~ketlerde de 
görülmüştür. Okuyucumun bunlar
dan birisi olmadığı nereden mallım? 

m uş. Tercüman: 1 Semih Miınıtaz S. 
O~M~abuira~ü~iM============================== komisyonu teşkil etmiş, Macarista-

Durun bakalım, mektubun alt 
tarafından bu hususta bizi tatmin 
edecek bir vade belki rastlarız: 
(Sağ, sağlam tam tefekküllü, ırkı
mın miisbt•t vasıflarım h~ıyan Ç<'· 

hık ı··••mk ve i~·i ahlfık sahihi bir jn
sanım. Booo.,enis \e buna mümasil 
istetliğiniz hiitün hüsnii hal saha
det!ıamelerile parti hizmetindeki "" 
rak ,.e resimleri size verebilirim. 
Nitekim bir kaç tanesiili ilişik ob
rak gönderi~·orum. Bih esile ııu ... ; 
metlerimin ka buHiuii <liforim.) 

na vr Rusyaya baytarlar gönder
miş. Kendisi de hasta olmuş, bir 
kaç gün evinden çıkmamış, 

Bu devirde daha elverişli olduğı, 
halde Macar hayvanları otuz, atuz 
beş lirnya, Macar atları kadar sü
variye elverişli olmamakla beraber 
Rus beygirleri elli liraya satılıyor
du. 

Tahkikata gidenlerin avdetinde:-~ 
evvel şu isi halletmek çaresini arı
yan (Açıkgözler) ne yapıp yapıp 
bir irade istihsal ederek Rus hay
vanlarını teklif eden cambazın ve
receği atların tercih olunmasını v?. 

yahut alınmasını bu komisyona teb
liğ ettirmişler! Bu sırada iada ifi
yet eden ve saraydaki dairesine g·i
den Gazi Osman paşa bu iradeyi 
tebliğ eden tezkereye komisyon kı-ı
rariJe cevap vermiş. 

Ve: 

Mebusluk heveslisi okuyucumun 
sıhhati yerinde ve çoluk çocuk sa
hibi bir aile babası olmasına sevin
dim. Çünkü ha::;U• mizaç bir mebus 
kendi sıhhi vaziyetini diı::>ünmeden 
memleketin ihtiyaclarını düsünme-
te vakit bulamaz. · (- Biz mahalline birer heyet 

Mesela tam bütçe müzakeresi gönderdik. Bunların avdetinde ab-

Kasaplar Cemiyetinin 
Gürültülü İçtimaı 

A 

Bir Kısım Azanın Rey Verme 
Hakkı Olmadığı İddia Edildi 

sırasındıı bakıyorsunuz ki hazrette cağımız kararı arzederiz) drrrü.::. 
!,'eker ziyadeleşmiş, tansiyon düs- Bu cevabı beğenmiyenler yine bir 
müş. Biçare, doktor, kimyager, ad- çaresini bularak bir irade daha i~-
resi aramadan müzakereyi takibe tihsal ederek yine bir tezkere ile Dünkü içtimada bulunan kasap1al" 
takit bulamaz k" B' ı h komisyona tebliğ ettirmişler! Os-

ı... ınaena ey sag, tstanbul Kasapları Cemiyeti se· büs etmiş ve teşebbüslerın· de mtJ· 
salim bir m·ıı t kT lb man paşa bu defa cevap vermemi!}. 

. ı· b' ı e ve ı ı e ette daha Bundan bu""sbu""tiln tela"şa du''şmu··.,_ ·ler. nelik heyeti umumiye toplantısı vaffak olmuştur. 
venm ı ır surette çalışabilir. Ma- ., d'" o 

H un saat 1 da Eminönü Halkevü•.- Ayrıca esnaf hastahanesi icı'n lt'.im a: sağlam kafa sağlam vücutta eyet te avdet ediyormuş. Bunu _ 
bulunur derler. Ancak (tam teşf'k- da duymuşlar. Bu defa resmi ve de yapmıştır. Bir ha:J•li gürültülü de yardımda bulunmuştur. 

ve münakaşalı olan toplantı nelic;e- Heyeti idare raporu kabul olurı-
küllü) kelimelerinden bir şey anla- numaralı bir iradei seniye tebliğ e- . d b k 

sın e sa ı heyeti idarenin yant1 muş ve senelik hesabatı tetkik iciıı 
madım. Şayet kasıd (sakat degıv'lim. den !:tir tezkere yazarak-o zaman res t d "' t" .1 . . ·· 

A amamen egış ın mıştır. de üç kişilik bir encümen ayrılmıs·-vücudum n ı bi k"I mı ve numaralı tezkere yalnız sadsı- . 
orma r şe ı dedir, de- Toplantı saat tam 10 da başla· tır. 

mekse ona bir diyeceğim yok. Bon- retle şeyhülislamiığa yazılırdı- irs . 
servis filan meselesine gelince buE- datı sabıkayı tekid ve Moskof atla.· mış ve eski heyeti idarenin rapo:rtı Fakat perakendeci kasaplar•n 
Iann millet. vekilliği talipleri için rmı elli liraya sokmak istiyen cıtn- okunmuştur. Bu raporda beyetir, kongre riyasetine verdikleri bir tak· 

ti k J bazın tercihini emrettirmış· ler. Os- bir sene zarfında gördüğü işler zik- rir uzun ve gürültülü münakaşala-
mu a a e zem vesaikten madud o- b 
lup olmadığını, tilkiliğime rağmen, man paşa ve komisyon buna da hk redilmiştir. ra se ep olmuştur. Bu takrirle pc-
ben de pek iyi bilemiyorum. Muhte- cevap vermemiş. Açıkgözler büshü- Heyet bir sene zarfında fakir rakendeci kasaplar sabık heyeti ida 
rem okuyucum Parti teşkilatında tün endişenak olmuşlar .. Bu defa esnafa 900 lira nakdi yardımda ou- renin hiç bıı i ş görmediğini, paralı 
çalışmış olduğuna göre bunu kendi- lilefaret1n baı;ı tercilmanını bir curna lunmuş, 1stanbula az miktarda ::::ev- tüccarların perakendeci esnafı ez 
· · dah selamlığından sonra Gazi Osma'Pl kolunduklan için yine az miktar(la diğini ''e cemiyete bağlı bağırsakçt· 

sının a iyi bilmesi lizım gelir. ların amele ve mfü;tahdemlel'inı·n 
S1hhati ihtisası dürüstlüğü" f . paşanın yanına yollamışlar: ve: kesilen, kuzu ve kıvırcık fiatlarının · 

• ' ne sın- heyeti idare intihabında rev verme-
de cenıetmJş olan mektup sahibı' du··. (- Neden iradei siniyeye cevap narh harici bıraktınlmasına teşeh- · meler-ini istemişlı>rdir. , 
§~siin, taşınsın, Mllle.,t vekilliği gi· 11••.w••••••••••••••••-• İRtc bu istek fü:eıine bağwsaı{ 
bi ~esuliyet bakımından ağır fa.kat "AR/N AK çılar ve tavukculaı- 1.:emiyete dahil 
0 nısbette de §Crefli bir vazifeyi ha- f ŞAM olduklaı-mdan hakJ::ırmı şiddetle mü 
varabileceğine samimiyetle kani ise SARAY Sineması dafaa etmişlerdir. 
J1anızetliğini koysun. Yalnız bu ka- Neticede cf'miyet nizamnameı:;i 
dar mutaha66ls, bu derece tecrübeli Fransız ve İngiliz Akden z mucibince cemiyete dahil tavukçu-
bir 1' adamının millet meclisinde ol- t Filolarının iştirakileçevrHmiş !arın, sakatçıların ve bağırsakçıla-

Yıllardanberi en halisane temen
nilerle müdafaa ettiğimiz biı fikrin 
nihayet fiil sahasına intikal ettiğini 
gazete havadisi olarak okuduğu

muz zaman Türk güreşçiliği namına 
nekadar derin bir zevk duyduğumu
zu tarif edemem. 

Bir iki ay sonra Finlandiya ve 
Avrupa şampiyonası için (Norveçl 
e gitmesi kararla ~.ırılan Türk gü· 
reş ekipinin Ankarada sıkı bir di
siplin ve bilgili bir kontrol altında 
<;alıştırılması; bu milli sporun ec
nebi memlıketlerinde Türkün şere· 
fi.ne yakışa'"cak ve hakkımızdaki ka
naatleri takviye edecek bir şekilde 
tatbikini görmek istiyenleri hakika· 
ten sevindirmiştir. 

Bu şerefin yeni güreş federaF 
yonuna ait oluşu yurdumuzda gü 
reşin müstakbel inkişafı bakımın 

dan bir falı hayir addeclilrneğe d<' 
ğecek kadar ehemmiyetlidir. 

Evvelce, harice gönderilen tıı 

kımlarımı~ vaktin darlığından, ar 
trenman veımjtinin noksanlığında 

veya güreşçilerimize çalışmak içi· 
müsaade alınamamasından dolayı 

Gıktıkları turnelerden azami rand 
man almak mümkün olamıyor ve 
binnetice ademi muvaffakiyetıerimi
zin esbabı hakikisini teşkil eden bu 
,·aziyetler uzun mi.inakaşa ve rledi
kodu mevzuu olm:-ıktan kurtulam1· 
yordu. 

Bugi.in güreşçilerimiz Ankarad~ 
hakiki ve mazbut bir kışla hayatı 
içinde çalıştırılmakta ve ayni za 
manda yalnız bedeni inkişafları dı:-• 

ğil tema~a. musiki ve edebiyat ı 

de istigal ettirilerek onların ru1 

yükseli~lerine çalışılmakta olduğı 

nu işitiyoruz. 

Kanaatimize göre şimalin çet 
ve teknik güresçilerine karşı h 
tarzda şümullii olarak hazırlattır•l . 

mıyan bir ekibin iyi netice almaslJl· 
esasen imkan olmadığından bun • 
en iyi çare böyle bir çalışmanın k; 
bulü idi. 

Bununla beraber hatırımıza gı. -
len çok mühim addettiğimjz bir noh 
tayı burada mevzuu bahsetmek l<l 
zim geldiğini hissediyor ve bunur 
alakadarlarca hüsnü telakki edik 
eeğini ümit eyliyoı:tız. 

MaJUm olduğu ve<;hile spor Y<ı 

pan her vücut zıımanla yıprann . 

Bilhassa bu yıpranış giireş gibi ağ1 

bir mücadelede diğerlerinden da}• 
seri olur. Kalp tabiatile büyür \'L 

kan tazyiki o nisbette fazlalaşır 

Bunun neticesi olarak vücuttaki mu 
kavemet hassası azalır. Bunun için 
güre~<:ilf"rin daima gent'. elemanlar
dan sc>cilmesi Jazımdır. 

Güzel san'atlar 
kJngresi 

birHği 

~oğu kadar bir ınillt fabrikada da ' rm da rey \'ermeg-e haklan olduO-ıı 
menıl kete f. ~ .. ı. I ~-· A k d 1 

... Ekseriyetin bulunmadığı ıçın 
e &.;r--.u. o aca5uu aklın- e n 1 z kabul olunmuş ve heyeti idare inti-

Clan Qıkarmasm ve §ayet intihap e- habına geçilmiştir. geçen hafta yapılamıyan (Güzel 
lllmezse bundan gocunmasın. Zira Yepılan intihabat neticesinde Sanatlar birliği) ııin yıllı.k kong-

emhı olsun ki Miru Şerın iearet bu- Kors·anları yenilenmesi mukarrer olan heyeti resi dün .~aat. 15 de Alay köşkünde 
J"W"duğn 1smet ve tazilet yolunda idare azasından 6 sı intihap olun- ki merkezlerinde yapılmıştır. Yıl-
V{irllyen memleket kendisine bir di- muştur. Yeni intihap olunanlat' şun- Jık bütçe ve mesai raporlaı·ı okun-
ferinf t.ercih etmişse tercih edilen tsüyük ve ğUzel Fransız Fil- lardır·. . h b duldan ~onra. idare heyeti ınti a 1 

D vazifeye muhakkak surette daha mini takdim ediyor. Bat Rollerde: Kemal Güçbel, Rıdvan Sorak. yapılmıştır. 
li~ daha elverl§lidir. Hakikt fazi- PIERRE FRESNAY .. NADINE VQGEL Kemal Alacahamam, Faik Toph"- h 'iet sahibi bir kimse ise kendisinden .. Ekseriyetin kabnliyle eski e-
&ha layıkının kendisine tercih edil- Halihazır vakayii musavver gGzel mevzulu bir Film. ne, Ganiç Fatih, Rifat Gedikpaşa, yeti idareden, Şevket dağ ve 

f '- bfl 6 • Bundan başka cemiyete bağh Saim, Hikmet, Ali, Ayetullah, Ve-
mes ne .11.ızmaz, ökls sevinir. - ----- -- tüccar ka::;ap egnafının aidatına es-

TİLKi iNSAN SiNEMADA naf cemiyetleri hastahanesine veril- cihi Bereketoğlu, ve Fayhaman ye-

ı·--·_··_·_··_·_··_··-~_-_:_;_~_~_-v_._;~_·r_··1_:·_ .. _·_·J B o y o AL s ~:~r~::;1~1~:~~ira zammedilmrsl n~~:t~;;:;:~:F.!:::::~ 
[ Toplantılar 1 Müstakil ressamlar ve heykel

•--------------' tra.şlar birliğinjn yakında. ıstanb•J!· 
Keman dersleri gibi güzel bir film Y A L N 1 Z 

Eminönü llall>.c'\inden: S 
Birinciteşıinde başlıyan Evimiz MELEK" ib:~:s~:da WESTERN EL; C i"RİC 

keman derslerindeki talebeden ikin-ı yeni MİRROFONİK makinelerile 
ci kursa geçenlerin boş kalan yerle- f f f f 
ıme yeniden taıebe aıınacağından Görüp - işidebilir ve Ş T M E L D R 
arzu edenlerin kayıtlannı yaptır- ı BugUnden itibaren 3 ncU zafer HAFTASI BAŞLIYOR 
mak üzere tki adet vesika fotografı Dikkat : S1.:·.1areler için yerlerlnlzl evvelden 
ile ~alke\.i Bürosuna 28. şubat ~39 ! . aldırınız. Tal : 4086& 

laıihlne kadar: mUra.~aat etmeleri llı~ ... llllm•••••11•E1••••••••••••••••••••••••• 
tica olunur. · 

Davet da bir sergi açacağını haber aldık. 

Kızılay Beyoğlu Kaza Şubesin
den: 

Kaza şubemizin 1939 yıllık kon
gresi 18/ 2/ 939 cumartesi günü sn.
at 14 de Taksim Parmakkapıda tı.;. 

tiklA.l caddesi No. 65 dairedeki kar..a 
merkezinde toplanacağında kayıtlı 
izanm. gelmeleri rlca olunur. 

Son zamanlarda §ahit olduğumuz 
sanat hareketlerinin en mUhimminl 
teşkil edecek olan bu sergi hiç şüp-

he yok ki sanat sahasında !il.yık ol
duğu mevkii alacaktır. Sergide aşa
ğıdaki sanatkarların eserleri bulu
ı:ıacaktır. 

Heykeltraş Nusre.t Ratib', rea-

Bir güreşçinin filhakika vikııtca 
mukavemet has~ası tedricen a:r.ahr
sa da diğer taraftan teknik biJg·isi 
o nisbette artar. Binac>nalcyh bir 
taraftan kaybettiğini diğer taraf
tan telafi eder denebilir be <le gü
reşte de vücut kabiliyetinin daha 
doğrusu gençliğin teknik bilgi ka· 
dar ehemmiyetli rol oynadığını da 
hatırlamak lazım gelir. Teknik, fa. 
kat yıpranmış bir güreşçinin miisa
bakada iyi bir netice alabilmesi ek
seriyetle ilk beş dakikalık giireş 

müddeti içine sıkıştırılmıştır. Bu 
zaman ka<;ırıldıktan sonra artık söz 
daha çok kuvvetindir. 

Hülasai kelB.m on senedenberi 
hemen hemen hiç değişıniyen milli 
takım karirosunu işgal eden kıy

metli güreşçilerimiz arasında bugün 
artık istirahat etmesi lazım gelen 
arkadaşlarımız vardır. Bunların ye
rine genç elemanlar ikame edilerek 
milli takım kadrosunun gençleşti

rilmesi kat'i bir zaruret halini al
mıştır. 

Bir takım güreş idarecileri milli 
takım için genç eleman bulmanın 

gü~lüklerinden bahsediyorlarsa da 
geçen yıl yapılan serbest güreş 

Türkiye birinciliklerinde gördüğü
müz ve bir çok emeklerle yurdun 
dört bucağından seçilerek müsaba· 
ka meydanına gönderilen tJğ gibi 
delikanlılar arasında en mütait
ıeriııin sPçilerck milli takım kadro
sunda çalıştırılması ve bu suretle 
de kadronun gençleııtirilmesi pekala 
miimkiin olabilirdi. Eğer bunu ya
pamadıksa büyiik bir fırsat kaçır
d1ğımıza hiç şüphe etmemelidil'. 

Bu endişemizin ne kadar haklı 
ve yerinde olduğu ancak bu kadar 

itinalal'la hazırlattığımız milli eki
bin şimal turnesinde alMağı kat'i 
neticeden sonra bir kat daha ken
dini göstereceği tahmin edilebilir. 
Ecnebi temasları, spor yapmaktan 
başka böyle daha bir çok hakikat
leri de bariz bir surette meydana 
çıkarması bakımından çok faidell 
addedilmeğe değer. 

Kerim Kanok 

00 8B ~ 

Yugoslav - Alman mlllt 
maçı 

Belgrad: 14 (A. A.) - Ayın 

:!6 sında Berlinde Yugoslavya ile 
Almanya arasında beyn~lmilel 'bir 
futbol maçı y.apılacaktır. 

Glazer, Hugel, I;ehner ve ko
kotoviç'in Berline gidecek olan 
milli Yugoslav ekibine iştirak ede
cekleri muhakkak addedilmekte -
dir. 

i ~""BELE D i_ YEDE . . .,,,. . 
Memurlara cezalar 
İstanbul Belediyilsindeki me .. 

rnur ve müstahdemlere işledikleri 
suçlar için inzibati cezalar veril • 
mekte idi. Memurlara ve mtıs • 
tahdemlere bu nevi inzibati ceza 
lar verilmiyeceği al!kadarlara t;&l).. 

liğ olunmuştur. 

Pazar gUnlerl ealllan 
Ef ya 

Hafta tatilinden fatifade ede

re k pazar günleri satılması mem

nu olmıyan eşya satan esnaflarm 

satılması memnu olan eşya.lan dült 

Jc.Anlıaırında tül, bez, perde ve EUl.iH 

Jle örttfrkleri ve kabe-ttik~e bu ne. 
vi eşyaları da sattıklan Belediye 
tarafın.dan göril]mi!ştttr. Hafta 

tatili ruhsa.tiyeleri alan esnafın 

tatil gününde satılması memnu 

~ya satmamaları ve dnkkl\nların

da ona gö.r6 tertibat atmaları all
kadarlara bHdirf Imfştir. 

J 5 

aam Ali, Zeki, Edib, İlham! Ercü. 
ment, Kemal, Mahmut, Seyfi To

ray, NureddlıJ.a Sabiha RtıştU. Cc· 
vad. 
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General Kizlm-~arabeklrln. H~brall 
B OK HARBE NASIL GJRDiK il 

Bandırma Seyahati REsekıs' ıelıtrhaBmeledlyeTrakyada Tavukç.ul 
Ve Tavşan Yetiş~ 

Uman· PM& ve Alman Zabitleri EdDlyor · 
·ıe apılan Vapur Yolculugvu ~.....:::.z:.::·~I 1 ili Bq '1'urllul <)maalta · ·•·m. 

dald leraat bakkmda bul ldcllalaıda 

'.ı . ..ı~ A'tn;,. Zabitleri Sa Gibi Şarap/çiyorlartlı :=':::"T-:-:.= y aparau l i C? •6 1. L . bittin lflerıde keyft arzuauna l'ÖN 

Se la t Do
nlfffJnJa yarap wıaarGTlnln iman iareket ettffini yazmaktadır. 

~G 0 ô -1. • L (Yeni Adana) ; (MWkiye mtlf-

D 
0
,va Ait Oldrıfrına frenuı1e tettlelerinhı nazarı dlktattne> .... r'tlf ..,. . levhası De yudJiı bJr yammda ez-

... JlanevrH• ~i Wr 91hk .. 
n.ımt slH garp11erdu. l'akM top
tu at.eti &Maada 1ıra1't .kollall 
ve yanaflk ms•• b&J& alrlll
,.,.. Met .............. 
ıda ha1li JHkklrileri• " •inek 
HJV&DlarımD Jedekde .-nm-1 
de h&IA kaldınlaJDMDlfb· Jl&MYI'& 
nm aureti umu*"• mauuuı 
tloıp s14lecek ltir .. kil arffbni1or
du. Uman pqa hayJI NimP ~ 
tııth. Fakat tenkid de hataları Uf 
makla beraber kolordunun harı> 
Jııabflfyetini .kasaadıtım da .ayı. • 
mekten kenclinl alamadı. 

Bandırm•1• dlnlf ayıti tekilde 
oldu. Ha•• da yatman fevirdf· 
Bqaa atla 80 kilometre btlWm· 
Xq sGnllk .1D1a 1'inftlerba acımı 

inil ,.. . .. •r lluloi du 

~pek memnundum. - -------- - -:r 
Gece kaJUJılmd• . kele e ,.lelik Yazan : General 
T• yapmamaa bindik. Sabahleyin =: =:- ... k = Kazım Karabaklr 
dola11 ~ mi Jdjrer k L-_!!:=.:.::.::_:......:48~~-~---
maa.actelerfnl al 

Dofruoa d• • 
aünlen n b Je ef 
riyordum Faka b 
BU.Un beni da e çek 
bir merak .ta vard : A b L m n 
Pata ıbeni gezdird·gi gu lerde -

~oldu ~tl Dl m madan 
evvel fU seyahıa.tin gülumseme e 
değer bir noktasını da kaydedeyim: 

24 Cumartesi günü Liman 
paf&nın yaveri Preıre Be1 şu· 
beme geldi. :Masamın (lstilne 
bfr hesab puslası koydu ve 
dedi : Ekselansın el&mı var. Şa
rap paralannı kendileri t iy~ ~t
tiler. Bunu sis ldemfyeCeJrainız. 
Yalnız hfalenfse dtlfen fU puı!ada
ki yemek parasını vereceksinız '· 

Paıla mucibince parayı verdim 

Y• dedim: 'mi lflt _ Bbellnla ıqekkOrlen • 

imdJye kadarki tahminlerimizin 
dotrulufunu teyit ediyordu. İtilaf 
de Jeti ri.Avrupada. i,lerini yoluna 
k unca zf payla'1ftıya koşacak 
annı biz de biliyorduk. Bu kabıl 

ne riyat it laft n um· di olanlara da 

1ozel ders oluyordu. Tabii .Alman 
)ar bundan 9ok m mnun oldul!ar. 

Bu sıralar-da Mısıra 40.000 kf. 
fillk tngıliz kuvveti ıetfrilmesi, 
'Basra körf ezindfti Babreyn atla
ıarm• da tngfJiz ve Hintlilerden 
mürekkep bir livanın ~ya Abadan 
actaaındakf petrol depolannı muha 
faza için diye gelmesi Kafkas cep
hesinde ıtuslann bize faik kuvvet
le hududa yakın taarruza hazır 
bulunması, donanmamızı i.slah için 
bizde ça)lf&n amiral Limbosun Rua 
Karadeniz filosu kumandanlıfuıa 
tayin olunduğu ve maiyetindeki 
fngfH• zabltlerfyle birlikte Buı do 

terkedecektir. 
Rusya, Galiçyayı, Trakyayı, A

nadoluyu zapt.edecek. 
İngiltere Tflrltiyeye aid olan 

bütün Ara.p villyetlerini ve Alman 
müstemlekelerini kendi ine ilhak 
edecektir. 

Fransa, Al as - Loren ile ıkti
fa edecek Belçika Lüksenburgu 
kend' ine ilhak edecekt'r. 

Ru ya; 1nıiJ.tereye kartı Ak
ayı şarkta daha ziyade nüfuz etme 
meii taahhüt edec k, buna muka· 
bD ı...tıtfil\ıt Jba.1' taJbk denl
zflMht-~ eı.+e,Mlai tan1-
yacaktır. 

Japonya; Kanadaya ve Avus
tralya dahil olmak Ozere lnailis 
mOstemlekelerine muhacir &'6nder
mek milsaadesini istihsal edecek, 
Çin de aerbesW harekata nail ola
cak ve 200 milyon fatUcraz yapa. 
caktır.) 

ollmle töyle demektedir: 
MWkiye mllfettielerlnin nuan 

4ikkatine: Adana belediyesini 12 
yıl idare etmı, olan Bay Turhan 
Cemal Bertkerbı nuarmda kanun 
.,. mevsuatm ebemmlyeCl yoktu. 
Sanki b1t8n lelere keyfi anuau ha
kim idi. 

lleaell; zamanı ldare.tnde ka· 
urada bulunan bttfenin bir aene 
müdd4'tle icara vtrilmelll eneGmea 
kararma bağlanıp gazete ile de ilin 
edildiği T8 böylece 11181&t kaiaıesi 
t.anstm edilip mtlnadiyede verild\ği 

ve bir aenelijine yüz lira muham
aen bir bedel konuldufu halde bil
tun bu karar ve l1ln bill.fmk olarak 
ve tekrar bir encllmen karan alın· 
mumda Hlzum görtllmiyerek dol· 
rudan doğruya kendisinin emir ve 
muvafabtile ve Uç aeneUtl ytız Ji. 
raya olmak \Dere icara verildiği 16-
rillmilştür. 

Kanun ve mevzuat harici ve aırf 
keyfi bir it olan bu mesele de Bay 
Turhan Cemal Berikerln lcraabn
dan bir ömektir.) 

Diier taraftan Adananın yeni 
b 1 d y meclis Aza ından bazıl'l.
n da; e ki belediye heyeti zama
n nda yapılan bir takım işler hak
:kmcta Adana belediye mecli ine 
möteaddJ ual takrifler.i Ye.naif
Jercl 

Tem edlye b la uta 
(Yenf Adana) pzetesfne ta beya. 
natta bulunmuftur. 

"Mecllle ......, .. "7aeete 
...... eclilmlf .... ·~ alcl 
ı..tRMkhw, arulll mllaa7w1, 
Mlecl~ talıllaiye ....ıtinin Ka
ntat pl&jmcla lltimali Ye JNU'Ç&

ı. ... .., ....... 7Wlm .. ,.,. ... 
7apalaa latimllk Ye ı..wı,. eawa
Uain ,.._. uhflan Ye un laalc-

laDcla --·- ...alp "7uete ha
yale eclllmit Wr pis türLlw t1e 
Tanhr. Bma1ara .W cnaWar ela 
~. M-ıw.a.a ...... 
ld puarteei slal iphu•da ..a. 
uk.e edilecıektir." 

.. KIJlwcleld faal t aYak " ta.... tat.., 
Edirne (Huaual)- TlUyanm gibi !Umlz ........ biri 

her tarafında yapılmakta olan tavuk denberl ~lhıde de ~ 
çuluk ve 1llDİ ancılık ile memeleke- retle dev ~ 
timisfn büaböttın yabancı olduğu ,..::~. 
taVtaDcıbk itleri BUra.tle ilerlemek- terlerbı ~ GeJWlı• 
tedir. (Rot Ayant ve Ligorln) clnsi 10 unda tetldJdnı bl'll'llııhıl:lr. 
tavuklar '°k rağbet görmektedir. dar amh ~ dett.eı-ıer 2G b.. 
Bu cim favuklar, ahali anamda yer martta tL ve bıtoıü 
it tavuklardan Od, Uç mla1l ftatia I&• bir 'Maaba "'•mlenacaJttar. 
blıyor. de 1l'.dlrne ~ - lntlhab 

Tavtancıhkta littikge Trakya. ~~ Clbı• 

t:cLrae ....... M.•hlmd•"' feaal tam " taytaa iatu,oatr 

nm her tantmda mDhtın bir.,_ ta· -:---------..;.-~ 
tulmakt&dır. latuJonlar ıetll• I B 
d5Derle doım111 oldupndan l8t1yen- 'f ankaaı 
lere~. •ı._ 

Bu l8tuyonJarda Ankara ta•-ı1eramiveaın· ı· 
m, Viyana mavllll .,.... iyi clDller .., 

tıretllmektedir. Amr I;.azanan Be~ 
Mela'•Rflllll hulrhla 

Edirne "Busmr - ıw.. ... 
çiminin yeıılleamlii kararı tlzerlne 
memleketin her tarafında oldola f-en 16yJeyfniz. Fakat ben ~~~a 

atznna f&r&P toJ!ll•dıtım ıçın ik
ramlanndan istifade edemediiiml 

nmuına iltihak ettiif hakkında ::berler plmesi, tnıilizlerfn ta
J>a;aılanm Bafdatt.an bile çıkarma
ıarı. ıfbl al&metler itı1Af devlet
le~ de fU kıt tıatfl ve yahut kıt 
içinde bize ani bir darbe vuracafı 

9ap1ıesini uyancfm1ord~· (l ~ • . 

18 bfrinciteıfrin 1914 •azetele
nnde "Meydana neler cıtı:ror,, ba.t 
lıfı altında tu mflhfm vaziyet de 
ldldirilfJorda : Geçen 28 maJJSt& 
Boa ve lnsfltere murabhaalan, Rm 
Bahri7• Ne~aretfnde hafi bir kon
feram 7apmıtlar, icabında Rua ve 
ya lıısfliz donanmalannm Çanak
kale ve Bofaziçi lıavzalalannda 

Türkiye aleyhinde mOnferiden ba
zı harekltta bulunmalan hususun
da anlqmıtlardır. (1) 

• • • 

Alman gazetelerinın tımdıye 
kadarki n~ beFki onların 

Edirnede Tarihi 
E erıern Tam rl 

ele illve buyuntnunuz t. 
Prese hayretle \)ir uzun yar di-

Jlftek çe'ldldi gitti. 
Ben 4e ıbu sefer 7emeiin Tokıat· 

Uyandan plmemit olduğuna ştl • 
kirler ettin\. Çtlnktl masraf mtısa
Ti tantte payl&fllmıfb· Almanlar 
IOfnda pneralle mtllidırı ara
• ncla fark ~ iamf· 
mi buJmaarlai. JI a ı r a f 1 a r ı 

papndasıdır diyorduk, fakat :ro n .unJerin havadisleri onlann 
d:;.latuna .nateriyor. l!ese~l: 

24 (11) birineitefrin 1914 de 
Alman sefiri Van-ktnha1Jll Tr&b • 
yadaki Alman aefarethaneıdne fU 
satleri öile yemetıne davet edi -
J'Or: Sadrazam ve Hariclfe Namı I 
Sait Halim, Harbiye Nazın ve bat- ıatanbul Aaf al.t yoluna Te ..ıaı 
nmandan vekfll Bnftr, BahriJ• 1111 

41ıa lyle samimi yapmıtlar ! .. Bir de 
Snyer Pıpnm Tokatlıyan .ziyafeti 
ıd 4llfldilm. Bedeli kendi cebin· 
dan de olA dofruau bu hanedanlı 
it da fasla buldum. 

• •• 
18 (10) birinci tetrin İkdam P 

-....ınde "Huap IOl'Ulacakmlf,, 
baflıklı mlhfm bir b .. mllkale var. 
Danldl peeta ile (Tempe) ••setMl
ldıı bfrbt ntlahaam birden aldık 
4117.U MıfndekJ ''Şa!'Jda,, bafhfı 
aHmdüf blfmakeleyi yaz170r hü· 

IAula fDCI•• 
"Sis Urbf umaımdenberi hatır 

Ye ba7alhüsden ,..n her f8Yİ yap 
tınız. Seferberlik iJAn ettiniz. Uhu 
4f atfka11 lloclbehod kaJdll'dınız. 
:Abrw17adaıı fkf sır.bh aJdıms. Ça
•aktale bofazım kapadınız. Biz 
ffmdf pek metıul oJdufumuz içiA 
5ulara brta me bir ..,. 7apama
ti. l'*M 41U'UH.s, •bndiniz. 
Bir t .. p)fp plelllll, e mman bl 
tan ltanlarm hesabım .. 90l'&C&

.... ,, !kelam patui ukknnım c=-a ceıet ba ~ •&ze.. 
ewlltfffbut. 

Mimi 1'1ftl8flıdz IMı mat.le 

Almall)'a Jlarfdye nez&Nti 'Foaife 
çaytunı'' gazetemle Rualann har-
bi kazanclıklan takdirde hazırlıa.
dıklan payllf!D& pl&nını netnttir 
ınişti. BUDU 28 eyltl 1111 te Ber
li aefiriıni• teı...afla hariciye na-

n b''·u-ff ve Alman hariciye 
sınn• ıuuua 
mostetannın bu maltmatı BOkret-
te pyet emin bir menbad•n aldı· 
tını kendiline t.emfn ettiifni de na.. 
" etmlftl. Pllnm metni ,udur-

(Roman a Rumenlerle m•kGn 
olan AvastuJ'Ya ıyaletlerini kaza
B&eak, bun• makabfJ Seret nehri
nin prkındaki Jrf oklava kısmım 
Rusyaya terkedecekJerdfr. 

Sırbf8t&D .,8 JC.aradaf kendileri 
ııe civar olan ve A vusturyaya alt 
olan f.sla'f qaJetJerini aralannda 
.,.. Arnavutlufu da YunanJetan il• 
paylaşacaklardır. 

İtalya, AvuaturJaya aid olan 
İtalya memleketlerini ve Avlonya.. 
11 k•ndilin• ilhak edecek buna 
anstabfl on tıd adayı Yunanistan• 

( 1) 8lrlnol elJtt.id ......... T .. 

.......... l lO IDcl ......... 313 

............... ...... ti . .... .......... 

: ~~:.::=eden Solırılla Camii Tamir.Ediliyor 
Tallt ft Keclllf llıbuun reiaf Ha. • 
i l be)'ler. 

Yemekten IOJll'& aefJrin it oda
mula, bu zatlerl• Hfir ve yeni ıe
len..mflltefarl Von Ktllman toplam
yorlar • Sefir ıöze b .. 1'yınca: O.. 
manh hOkGmetinin teklif ettJfi pa
ranın verilmesi içiır Almanya h8-
kGmetinden muvat.akat cevabı al
dıfım bildiri1or ·ye artıt ittifak 
muahedesi ahk&mı mucibince harp 
.karan bekledfklerinf anlatıyor. 

Ziyafette hazır bulunan Oaman
h ricalinin bu teklife kll'fl nuıl 
mukabele ettalerinf .ıdeki ve 
kaf&r göstermiyor. JrfOspet bir te
mayül ıöstermit olduklannı tah
min etaek bile bu temayülü, hu • 
ıusf bir yemek toplantısında, ya
bancı bfr .af arethanede ve sefir 
muvacehnfnde har'be gimıek 19in 
mOzakere açmak ve 16z vermek 
derecesinde ileriye aöttlrmut olma
lan beklenemes. (0..- YU) 

(1) Birinci ijt&b 141 • 143 a.. 
cG aa7'alara kkdam. 

Bdinıe (Huausl) - ı.tanbul-) 
Londra asfalt yolu Userlnde bulunan 
Haviadaki Sinanın btlyük eseri So-l 
kullu Veısire ait camUn tamfratma 

devam edilmektedir. Bu camiin m
p.ab, latanbul- Londra asfalt yolu
nun Havsaya yaklaştığı bir zama-

.,. (Sonu "I met aylada) 



TSRISA•A• 

ARiFE 

llnegöl Yolunda Çok 
Feci Bir Kaza Oldu 1 

_, _ 
lrcGme ed•: HÜSEYiN KUTVAL 

lerek mütevazi bı.r lisanla: 
- Refakat etmeme müsaade e

der mjaınis? dedi. 
Bu bir erkeğin bır kadına aöyli

yebileceği, en adi bir cümle idi. BiD
lerce erkeği& cu.et amaJvla 80llU 

keetirilmes tan ...... aatba1arma gir· 
mek içiD her ,.. fısıldadıkları 

bir dlmle. l'akat Giutia için bu, Jel> 
JeDi. doğrudan doğnıya kalbe hitab 
edm climJelerdea biri oldu Gösle
rinde miltebemim ve kabul ettiğini 
.... -- bir auarla cevab ftl'di. 
oteldeki lldl.9taladem ~ 
biri laemea koftu. ve adama tapkası 
ile eldlwnlerint takdim etti. BiJle
ce bDdileriai otel dlpncla bW.bt
tu .. ,...,.. ,.,. bldlnmda IMll· .... 

Yolda, çiment.odan mamul de
ria ~• -.ğla• Uti dıvar aruındaıı 
seçer sibi mu.kabil iati.kametlerde si. 
,.ı. 11111 ft 1armıa renkte otomo-
ltil " enftl tirli IOka arabalar a
lmu ldlldlm alrlyordu. D&ltbll nok-
talanada IWlkli i)aretlerin çakıla 
a.ertae bil •a1rbae &eli bir anda du
.nıyordu. YoUardald munlamaama o 
... pçltlerct. pçmek içiD clobaıı 
....,. anan! olanlardu da otu 
autıe fuda Tar. Genç adam gelik 
nüli göderlDi yanı bqJnda ytb11· 

J'ft .aul kua çevirerek - Avra
..... IM.ı ..a.ıa - peldiaia ! dec1i. 
Bir tüıQ9 He tk .... wWnls! 
N•nMttaa tık .--.Ildır .. Aıne
riDJa. Wa olarak - p11,.. .. _, _..._ 

Olalla ..,...... .... lekil lllr 
wlJüaJJ '* anu efwlfti. Bir 
..W. nımnal olarak nnma pitin 
................ .&~ 
-.ı • h"znelerindell arta •a• 
ellıe• bafka bir t.onda umhat bir 
•P nnht,..,..._ 

-BlnaJaJDgi" ek~ 
dıdL Bllld lfet)otltta araba le git-

..... k,.... ..1 -- 111 ...... 
- dem• lllr laareWtir fakat, 
........... PtiJıor. 

- Klltilrlll bdınlana aevkine 
•111Pad••. Ba mm Nim iti· 
l'Ulm, bu MJllk telari aya.ret -. 
bDllM!llk tçta bu l8kllde mun aylara 
Datıyaç o...,._u llltylemektfr. öyle 
iehlrter ftrdır ld otıJarm bir ıca.e
aini cörmek hepıini tannn.p klft 
plir. J'akat 'Nevyork !föyle değjldir 

Bir Yolcu Otomobili Devrildi Bir 
Çocuk Arabanın Altıncla Ezildi 

---c::c::a---· 
tnel'öl (Hususi) - Buraya 31 i• ve çocuiu ezmem ege muvaffak 

kilometre mesafene ibulunan "Kal- olamam.,ıır. Otomobil hızla çocu-
bur" köprüsü civannda feci bir ga çarparak yere yuvarlamış, tize-
otomobil kazası olmuttur; rinde l g çmiş ve &tomobil de bı-

Tafailitını bıldiriyorumı raz ileride yol kenanndaki hende-
İne•öl U pllkalı Şoför Sey· ge devrılrnit iae de hıç ktmse~ e bir 

:linin idaresindeki otobüs yolcusu- şey olmamıştır!. 

nu alarak sat on altı sıralarında Derhal hadise yerine gelen 1-
lnesölden Bursaya hareket etmiş- ne•öl müddeiumumisi bay Nazif 
tir. Yücel, beledife doktoru Bay Meh-

Ot.omobU lne•ölden üç kilo - met f.ı·kut ve Jandarma erbaşı Bay 
metre kadar meufedeki Kalbur Şevket hadiseye el koymuşlar ve 
köprldae yakl8fll"ken y<>lun kena- tahkı katıll ba2'lamıııılardır. 

nadan birdenbire bir çocuk fırlı - Yapılan tahkikata n~zaran ço-
7ara'k öbilr \a.Nia seçmek iste - cuğun Çeltik koyunden 8 - 9 yaş
mf.ttir. larında Ahmed olduğu anl-.ılmış· 

Çocujıan ltirdenbire otomobilin .tır. Otomobil devrildiği yerden 
önbden pçmek istediiini •ören kaldınlara.k lne•öle getirilmiftir. 
toför Seyfi derhal frenlere aarıllQlf Kıanlar ioinde f eryad eden za val
f ak&t ot.mobili • anda durdurma~ lı çocuk derhal ölmüştür. 

• • • • 
lzmitte 
Eararengiz 
Bir Cinayet! 

Kömür Bir 
Aileyi 
Mahvetti 

--..-

=e8 Enle peri RolU Bir adam; ıenç k n• ve çof.. M~ul Şahı• cajHe zelairleaerek nud ildü? 
Kllll 7 Kilis (Hu.aual) - Yeni kirala

t-'! (Buauel) - hmitiD kenar dığı bir eve tqınan bqça-
• abaBeri vardır. Dabakhane 

mahaJIW derler. Bu :mabaJlenin de vuş Hami i~minde bulunan bir 
lııenarmda ve tarlalar içinde harap adam, sece dı..-arlan henüz rutu
bir ev vardır. Bu evde Jııluatafa ve betli olan oduında yaktağı man
Netet illimlerillde iki k~ genç pldan zehirlenerek henüz pek 
bir bdm Akin bulunmaktadır. Bir ••~bir Y&ft&ki refikası ve bir 
mfldclettir bu eve •raren.giz bir ta
hıa lns obııuq ve evin içindekileri kız çocuğiyle beraber ölm~tür. 
korkutmıya baflamıftır. Meaeli, za. Merhumun cenazesi askeri tö-
11181l aman ev keekin elektrik llm· renle kald1nlmış ve bu üç ölüm 
ba1an ile ~ ve ~ vakası muhitte derin teessür oyan
nı.n lanlmakta, ahır ıra~ aö- dınnlfhr. 
"'mettıdr. Btl Tutyet ortada gay- • • • 
ri tabii Wr llava lauaule ;etinail ve O • .. -~ ,...;.; 
Hin ıç&ıdeldler dı"kkatll bulunmıya çuncu umum muıe ... 99.n 
ballam11Iardır. seyahati 

B9ln ulrinleri fUD}ardlr: tmam Trabzon (Husust) - S ftncO 
Reoit otJlu 20 yqmda Mustafa, ar. . 
deli f.zmitdıe Mecltbey okulu 'befinci umumi müfeW.,imiz 'B. Tab.sm 
8llUfta oJao-uı ıs yqmda Neşe.t ve C'zer l'eçen paıı:artesi ak,amı "Ri
lluetafamn kanaa 18 yaştnda Fat- ze,. yl te~rif etmiJJ ve bayramı ora-
mL. da l'eçinniştir. 

Dnn ıece Neoet evin 8.§&ğı kıs- B. Tahsin Uze bayramdan son-
ınındaki ahıra lnmlo. tıimeslle bera
ber mtlthle bir ıillh sesi bt1ttin ma- ra şehrimize avdet etmi~lerdir. 

Tefrika No. 3 ı Yaza: BEDIT ESEN 
- Meliha abla.. Neyraa abla 

bak annem gelin oldu. Yuvarlana 
711varlıuıa kotan Jtüçük Emel bü
tün ev hal.kını buraya topla:ror. O
dada yeni bir sahne: 

Utancından, saadetinden elle
rin · yüzüne kapıyan Kedici, ona i
b adet derecesmde bir hayranlıkla 
Da.kan Nebil ve bu iki insanın etek. 
lerıne ~nlan etrafuıda dönen iki 
yavru .. Meliha, Ne vrall guliımsi -
~n gozlerle onlara bakıyor, an -
neleri bagma iı; onlugune gözlerini 
kuruluyor, ıhtiyar Mahonad amca 
teessürden tıtriyen b~ını iki taNı· 
fa sallanouıktan biı· tllrltt menede· 
miyerek: 

tl&hı Nedım bey .. Oğlum .. Al· 
lah ayırınuın bir daha Allah ayır
masuı. Diye söyleniyor. 

Y alnıa kaldıldan zaman Uedit, 
ona sokuldu Ceketinin yaklsile ı>Y· 
nayıp okşıyarak ve bır tflrlu yuzifne 
bakmala CM&ret edemayerek · 

- Nebil.. Dedi . 
- Söyle yavrum.. Melek b.n· 

c.pn benim. 
Ben seyahat istemiyoru,. 

timdi. Bir ayak vvel "B .. " ye evi 
mize gidelim. Hem Nebil •. ben etY• 
ları da utmak istemiyorum. Hiçbi 
rini .. Onlar bizim .•. 

Boğuma takanın hmçlmığı 

geçiftlrmete çabprak: 
- tik~ On ..ur. 

hiçbir vesileyle değiftirmek iat.ema
miftim. 

Şimdi saadetimi& yeniden kuru
lurken bunlan feda etmek istemiy >· 
rum. İkimiz loin de elim batıra
lan olaa bile okadar kıymetli ha· 
tıralar da tqayorlar ki. .. Hem bize 
bir ders olur. çılğuıl.ık'a~ 

korur bu hatıralar .. 
Nebil onun baıunı kendine çeke· 

rek yav~'ÇA alnından öptü. 
- Nasıl istenıen yavrum. Fakat 

böyle bir çılğın1ığı tekrar etmiyecet 
kadar ildmis de dersimizi aldık. 

Arbk hiç .. Biç aynlmıyac:aiıa.. 
Medidin başı onun göğsi.uıe min 

netle sokuldu. Boynunun gilzel ko 
Jrusunu duyuyordu. En seYdiği, bı 
daha duymıyacağım diye titrediğ 
koku ... 

Beş ay sonra.. Tatil 
Bahçe yeniden eanlaıımış. Kı 

llll ve ugursuzluğuıı bir silindir git 
ezip yıkarak üstünden g~ bah 
çeyi, baharın canlı nefeei, Medid" 
lifalı eh tedavi edip onarmıo .. 

Yme salkım silğiltler meınme 
havuz zümrüt golgeler serpıyor ,ren 1 

renk -güller, y miııler baytın ko-

kulara y&JVOr, w ulkwlar. ley 
laklar sarkıyor. Db,a bir cmnet 
&anki ... 

Evden. her tarafından neoe .. 
kan bir lali yp.vuı &ibi cmltdar ~ 
ll)'OI'. Ansıra ~ oYUdılt 
bir piyano seaı baharın aınimği 

üstünde akaediJ'OI'. 
JlerdlY111 trab ~nlanpdan. ta

vandaki 11erdeki etaJerlerden sarkan 
yeşil &alon çiçeklen eve taze bir ha
yat ve canldık verqor. 

Esmer bir huiraD •lrld" m 
kucaklamlf. Nebil, kumlu btllcıl ro
bmdan aevgili ile lcenctiıınlii kari* 
yan kansı ve ~u.Jdariyle aamıa
şık gtilerinin sarılıp bir cennet k&,
küne benzettikleri balkonda oturu· 
yordu. 

-~ ğdur Bir Baba 

.. Bu ç.ok çocuklu ane babası !ti
ze, Sunl'urludan 1azdlfı mektap
ta. kendisinin mat4ar oldaiuna •• 
evsız ~ıtuu dylemette ve Jaak-

DUl ihlıd ~ .~ ....... 
ara mürac~t etmiş olmakla be -

raber 0 f0.k eocuklll aileler, ve •le 
lumum "çoc.uk., dostu olarak ~

dıiı "Yeni Sabah, ın hıJ ifle elA
k dar 9Jmaaını 'atemektedir 

)Jemlekete ed' ocak 7eü,U
ren bu babanın hakkınuı bir aa 
evvel tezahür etm ni ve tirin yav 
rulari): le nıe ud 1ıl r hayat.a ka:nı§
l sını tem nn · d rken bu klf kı-

yamette yedi çocuk~u bir aileyi r•
vasından kapı dı arı etmenin mt
ru#et ıfar b 'r areket olmadı
tını da kaydetmcd n geçemedik:. 

Ohılia tdamm çok edebt ve temlı 
bir tnglmoe konuttuğünu g6rdtl. Bu 
nun konuftufu İn&ilizce Amerikalıla 
na <Yanlree) ne ide ieuemiyor
du. Genç kla. 

haDeyf ayala bldınnif ve ahıra Kendilerlne bu seyahatlerinde Ma
lnildiği zaman genç ~ kızıl liye müşaviri B. Hayreddin Zıya 

kanlar içinde lSltı bulmUfli.r. Kafa Taluy ile aıhbat mllşaviı· muavini 
tumı bir kurpın parçalamı§. Vaka- doktor Cemal Turfan refakat eyle- ==:::::=:::=::::::;:===--===-==================--:=:::::::::::::::==:=:::=:====:;:: 
ya derhal mtıddeiunmmlmiz B. Ha- mitlerdir. 

I . · 

Yeba ...._ Vapoe'tu.\ ............ ....,.,.... 

RlllMll.W ........ ,... 
... ederek: 

~- hakikat.. 1y1e mt. dl-

- Tabii Amıpada buh.mclunua
cledi. 

- Hiçbir zaman,. Doğduğumdan 
beri Nevyork~ Qnıldamadım. Fa· 
kat kıtanızı tamr eden ~ ki
taplar okudum. Yolun kıvnmında 
erkeğin eli kıza dokunmak için ha
fifçe eline dolnmclu: Bu anda geçi
lemezdi. Sonra Jina )'llrtlmeğe bq
ladılar. 

(Sonu yann) 

- Bu ıtikada bakar. Fakat • 
devirde 11u tekilde. biDlerae 8e11Cye 
tekablll edecek surette dua ettir 
met fnbllcle bir ..,. Varlok'aa 
böJle laarebt .... - halde 1&1' 
tlb rm.-. ~ bldırm ,1( 

lçlnolılaprek. 

- Bunup kansı '" oocutunwı 
6Ulmii mihuulebetiyle yaplımf ohna 
• oot muhtemel üma )'bilntl 111:
l'Ufbuvak ba§mı ..Uadı. Ahenkli 
meaini. ldiaenin 1e1aidili içinde yut .. 
111111: 

- Vartok dotdutu wnan C&ll*" 
.. ..., oJduP lrorlamc 

BM•r• yine vardı. Demet ki 
ıdldrt.u, ........ 8DDl'Ül cleYir-
ıen1e mai .... vakalardan da 
mllUI MllJdir. KJiıenin ._..ili 
aihfr lllerDe -.ıtuı ola""mek cea
ietlni g&steNa '* ....... P1d1cle 
lwebt etmeai kendlalnl bqta bil" 
auretle miiirim l'Öl'erek ıaeıana 
siyeret edenlerden dua okumalarım 
latiyor mınımna plir. 

Snnild IUlldu: 
-Yal! -aa,_,v......_, .... 

t 9'1n._'ı a .... h' ' •· 

m Hamdi Dofu yetişerek tahkikata lk . . . 
e1 koymuş ve ilk tahtİkatta cinaye- i kazada çeltik ekımı 
tin faili bir tilrlO tesbit edllemtye- men olundu 
rek il esrarengiz bir mahiyet abrµş 
bulunmaktadır. Bu 11 )'qUldalü Menin (Husust) - Seyhan vi
.mıeld.ep taleb11bdn mciurUlmesinde- Jiyetinin "Kadirli" ve "Kozan" 
li esrar lledtt? BU hentlz meçhul- k&aıalarmda y.a.pıJan "çeltik" ze-

dtirBu meaele hakkında bir Çok de- riyatı sayri fennı ve ıımumt sıhhati 
dlkodular ,apdmalda beraber cina- ihlal eder mahiyette görüldftğün
yet bu dakikaya kadar esrarını mu- den bu iki kazada çeltik ekimi mu. 
bafua etmektedir. vakkaten menolunmuftur. 

TefrilraNo. 16 Çeviren ı R· SA~AY 
dakl ~ hak verdiriyor. Bu 
tarafta lıir Is bulacak olursak hede 
.... cabat ftl'lıCağm. F.ğer bana 
Mhttfılmw Pil odada buı aJika 
ftl'lei ..,._. rula)amamk bu it 
epey ile olMalr 

Oodaıd .... kal'llb: 
-Bana -~gibi 

pliyor. Netice olarak Varlot tar&· 
fmdan ortaya Çlbnlıp, mnmlnded 
_,. ela Y&llJD bir canavar hitl
yesbıe mi inanıyorsunuz? 

- • umumi olarak bir rivayet 
teklinde • Her halde eu yualardakl 
mana &Çlk. Fakat tablo .... 

o.. ......... IQjMniw inalı 

........ lüta. 
8ftdd ...... 11 ... llalcle: 
_......,.ıwtııclllrwm 

görüyorsunuz ? Diye sordu. 
- lCorkunç değil ama, ulıyama

dığım bir aey. Şimdilik bununla meş 
jul olmamalıyım. Yine gelelim Var
loka. Bu adam ne aibi müdhiş 
bir BUÇ işllyebWr ! Heykelinden öyle 
fena tabiatlı bir adam olmadığı uı
lqılıyor. Daha JiYade cıddi bir tav 
n •ar .... 

Svanlld: 
- Varlok çok meeJıur l>ir asker· 

mlş. VIIl fnii Hanri zamanında bü
yük 7ararllklar ıöstermif. lfte dı
varda asılı miiferi ve kıluıJL Dedi. 

Ollnr kardeline bakarak: ( 
- 1'4er Kia 'Bartaldal, Varlok'· 

911 ~ lt1edflbı kani - bu ....... tlir.,. _._wır$. 
ı.u:-... •. 

R·ADVOLiN 
ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 

Her yemekten soara maatuamaa cliflel'İDİ&İ farçalaflllll, 

- Ben böyle bir teY aöylemedim 
Fakat muharebe meydaiılarmdaıı 
dondtllrten sonra ölJimüııe kadar ge
çen devır esnasmda bazı tehlikeli 
iflerle uğraşmış bir adama benziyor. 
o zamaıilarda bazı itli vve'tli Ufalar 
tabiatın nice sırlarına vakıf olmws
lar ve buılan da korkunç işlerle uğ
rafllUllartbr. Benim is~, 4 n ıu 
miğferim harlllerde mullafua ettiti 
lrimaerıin hayata bırakbğı 8lJTl ket
fetmektir. 

- Fakat Varlolrun ölimü ti.lıe
riııden en aşağı dörtyös sene geçmlt 
tir. 

tld ima& nıbunu temas et
tirmek mewuubahia olduğu saman 
dörtyüz sene veya dörtbiıı sene hep 
si birdir. 

Svanild: 
- Ruhunu mu CJ8ğıraeakmnız ! 

Diye llOrdL 
- Sevgili çocuk br&n1ık bir o-

daya QeldlerU -eüi UIU1 ft ayni -
manda teblikeli bir tekilde hareket 
edemem. Haydi liblP, .. glsH oda
,. Kıpm...ı ukedertabı pyanı 
ebt bam..,........., ....... ............... 

Kliaedeıı çıkarken genç bdm. 
yerde bulwıuı ~· tekrar bat
mak için geri döndü Ollver ile br
deşi yttrUınelerine devam ettiler Bir 
dakika sonra Luna ar~,.._ 
tieerek yanlaruıda ~ ._. 

!adı Kendtaiae 8UaJ •rmafa cea&• 

ret edealıediler Genç kadın bitkia 
bir Ulc1e görilnttyordu. 

Netadar ek soğuk ~ mınt
dallclı. 

1ld kardet blrbfrtei'lne htlriitı~ 
lar: Lunanın sesi, sanki llDO Ddia 
b6yilk bir lll&lle9I ~ ~ 
kalm11 gibi haMemittt Bu.lJltDa 
aaniye içinde, 'bukadu ...,., •• 
için, tablOda ne gibi .a)'Jei' ~ 
mitti! 

x 
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RADYO İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : Edirnede Tarihi Oenizbankın Atacağı 
Ea~rlerin Tamiri 11 Vapur Yeniden 

Tramvaydan atlarken ~ ~ı:::.;:~b&· MUnakasaya konacak 
7aralaDnnf 1 :'°arda bitmit olacaktır· Gerek~ Denizbaııkın hazırlanmakta olan 

12.80 Pr-0gram. 12.85 Türk Jılıa..lııı cf,ııei 
müzi&'i • Pi. 18.-Memleket ıaat 

:l Miktarı .Muhammen bedel yOzde 7,5 mu
metre va.kkat te • 

minatl 
Şijii TlıHl uttlM ifliyeB 12 Ecllmedeki tarilıt eserlen· yel kadrolarını vekalete tasdik et;. 

a\llMNk ..._ft,)' anbe81 ~ :;:c-tamirleri t;eoebbUıriinde Vakıf tirmek Uaere Denizbank Umum Mtt 
iMM,....a pıidiit _...rom<> · lar :ödtlrü lbralıim Kayanın değe~ dürü Yusuf Ziya Erzinin bu ak§am 
ta bulmllll MeUI' ~ ~ 1i himmet ve gayretleri görUlmekte· Ankaraya gitmesi muhtemeldir. 
p aputwınnm döıdönei dair& db' :lbnJUnl Kaya lellmJyenln, ti4 J!uı yUksek ttcret alan memur· 
ai'IMl6 .. ımn eHt 1-.Jarmda = ..,İtelwn tamtrlerW tamamea ba· lana maa§lannda yüzde otuz nis· 
... ~ M.,.,.ır. .. l'JRlf ve Mtmiye avlusunu bot bir betinde teuilit yapılacatı hakk.ın· 
w daterelt ~ haftfOI yara· .,_ oJmakt&ll turtararak gUJlel bh' da bazı gazetelerde yazılan hava· 
J•w .. We mtdafttı ~· UM ~ Tariht Sanca p&§&, cllıder dojru değildir. 

.ayarı, ajans, met&oroloji haber-
leri. 13.10.1' Mtızik (Riy&etieum-
hur Baınd<>ftu • Şef: İhsan Kttnçeır) 

1 - Mario Kosta. Marş. 
! - Dellbes • Koppelya baleai

•m polka ve mazurka. 
8 - Keler • Bela • Şen ı.puyol 

•vertorO. 
' - ll Kalmann • Çard8' pren

Mlf operetinden potpur. 

Duv_.... ,...._... y.ı)dmm, Gufmlhal ve Yahya~)' Diğer taraftan Denizbanka ait 

v-~= _,.,... •W::::.. etr~k= =:w!:=k:::e!ı~~ ıuı. 
.. ~--s. kdW lleliJlde otu- ~-ıat ederek ba tarihi eeerJeri or- :tngiltere tezgihlarına siparif edile· 19.15 Tür.k mtlziRi • hıee saz fu-

18.80 Program. 18.H )(fizik 
(Car.band. Ci•an). Lantıol Or.ken. 

- ..-- -~-·h .-uuu k ı Unak ı h - Celll 1'oksetı, Hakkı ~man, ran B~ ...ı.ı. Jllat, .,..d ..... M-r •·ve .... ,.arnııştır. ce o an vapurun m asa anna 
_,_ va, ..., • ....- "4A.-:a: ~ .. ti k ed" t k amıyan fı"rma v .. ref Kadıi, Hasan Gar, Hamdi To -.8hnM·li WllnnK -.ıın a lbrahbn Kayanın bu ...,.w"M me· "9 ra ıp e azan · ~ 

---- ._ __ ........ rdd k" u ·11 • kay, Basri Üfler (Mahur faslı). anama alllrM cilHr•ı su--· IUııl takdire pyandır. larm yu a ı m messı en ayrı 
ika-.,.. _._.__ır ~an Acar ayrı dinlenmişlerdir. Komisyon bu 20.- Ajans, meteoroloji haber-

,__ Ud atı ,,..,..,.._-vv'VV".,,..,...,,..,...~-...,...,"""~ h tak· ı ı hazırlamak Jeri, ziraat borsası (fiyat) 10.15 ~ yaııUanaı§ ee Jll av A usus ı rapor arın • 
yapbnlml(ltır. tadır. Evvelce şartnamelerde yapı- Türk miizigi. 

Olemeltll prptt,...•• lan deği3iklikler yUzUnden Deniz· Çamnlar: Vecihe, Fahire F-er· 
TarWl&pnda Toprak Lüle soka· bankla vapur mllmessilleri arasında ıan, C. Çağla. 

,;,..~ ı• •-•rada oturan · lm1S0ı_ cı·ba}İ fabrikaaında çıkan ihtili.f Vekiletçe tetkik edil· Okuyanlar: Mu tafa Ça~lıtr, le-
._._. :a - Anesti mektedir. Uzun zamandanberi dedi· mabat Öz<ien es. 
au•anlı ialali tof&'I nd ki tetkikat kodulan devam etmekte olan bu 11 1 - Kanuni Arif Be) · Sulıtani 
ac-.tla -.#ör Samiaia Waresi 8 . •b · 
1102 
~ lflli J'atlJı 0 tobUsil Dün havaıun J'ÜZelliiiııden i ti- vapurun yeniden münakasaya ko· yeg. peşrevı. 

a..ti otomoblliM ~k ..-ıe- fade ederek 'Üniversite Hukuk ve nulacağı söylenılmektedir. 2 - Dede efendi - Sultani ye. 

lif ................ ; .... ____ •• .ı....ttlğını td· İktisat falkültelerinin birinci ıınıf- trlh alır tııemaisi • (Nihan ettim). 
;J"C/&R>& ...... -- uea- b" Al 1 h o misi 3 - Santuri Edhem efendi -

6 etJn1t ve llllÇl1ı ~· larından müteşekkil kala.balık ır man ann arp e yegah tarkı (Gllller açmış). 
• loför Yakup otlu .Alinin ida.· kafile ba,larında profesör Dobret- (8AJtuafı ı incı aayfada) 4 - Udi .Ahmed ~fendi· Yegah 

1"1liwWri m• ınımarah otom0bil aberl'er ve doçenti bulunduğu hal- "Filhrer'in emriyle aenin adını tarkı (yaradan öyle yaratmış ki). 
~ TıWıs Mulltar enet,: de Türkiyenin en büyük "Tütün Bismark koyuyorum." &-Lem'inin. yegah arkı (An· 
Ju.mft lt :aumarada oturaa · ~tme fabrikası" olan Cibali mü- dıkça geçen günleri). 
,....U Nu•eıte çarparak ~ !sesesine giderek istifadeli tetkik. Hitler, Goering, Jlimmler, 6 - Mustafanın • yegf&h şarkı 
_..... __ , __ .. ve gocuk J:Al...ı- başkumandan Keitel, Amir.al Rac-
~~· tol&' ur. ler yapmışJardır. ~ der, birçok rical ve 50.000 den (~şkın karanlık yolunda) 

,,. fazla bir halk kitle. i geminin deni- 7 - Kanuni Arif bey • Yec•h yahk-·•; ............ ae jndiı·ilmesi esnasında hazır bu- şarkı (Saz semaisi). 
X~!!'· 8'iltJI ..-e cadde- • lunmuşlardır. 8 - :Mahmud JI Zavil şarkı (Al-

..... ı~------~- otana Arif Kız kaçıran gencın Saat 12.55 de Hitler, .kısa bir -dı aklımı bir gonce leh) 
•• ...-- 9 - Leyli hanım - Hüzzam. 

---~ w.-14111 ........ seç· muhakem esı· :hitabe irad ederek şöyle demi~frJ -- --. •.....- 4arkı (Ey sabahı hüsnu an) 
ttii _.....,.,.,. Gil'I ııuatatanm "Almany.anın askeri teceddüdü, 10 _Faize. Acem kürdi. ,ar-
....... ı +dıld" n __ .._ •umaral' On vedi ya,ında Mehmed adın- me\ cudiyetimizi zıman altına al • 
-.ı • --·-- ---r"" ğrı da b"ır ;en" aer.en sene Nihad adın- k .11 t• . . f"" • n u·· kı (Bir vefasız yare dilşdüm). _.. .. aramsm• ademMine u ya· e >' e :r ı ma& ve mı e ımızın mena ıını 1 - 11 __ Saz semai i. 
~7 __ Jr..._.... --lalHlllll ve .. en· da on bir yaşında bir kızı stanbul- dafaa etmek için zaruri idi. Bu 
.-.. ---.- ~-_.... • 21.- Memleket saat ayarı. 21.
cl.t m-............. k~ dan Tarsun kaçırmış ve orada ya- teceddud, yalnız orduyu ve hava Konuşma (Mizah saati). 21.10 Es-

'-alanarak Adliye~ e te lim edile- k ti · · ı ~k .l t kte ı.rat -~u yallıJen•ll""· .a U\ ve erını a a auar e meme - ham, tahvilat, kambi~ o - nu -
K8mJ9D Çil.,....... rek ağırceza mahkesine verilmiş • dir. Ayni zamanda donanmaya da kut borsası (fiyat) 21.30 Temsil 
G.ıata Arapcamti aTlusund• 18 ]erdi. Bu g-ençler 0 zaman müdde- ,amildir. - Sulh Müjdecisi Komedi (Yazan • 

llılllMft)l oMıda yatan ve Sultan~: iumumilikte verdikleri ifadelerinde Geçenlerde~ irmi altısar bin ton S. Behzad) 22.-Müzik (küçük or-
CallkW"tU'U mahallesi laekçısı şöyle söylemişlerdi: hacminde iki cüzütam denize indi- kestra - Şef; Necip Aşkın). 

::: VeH oflu Hamr.a köprllnÜJl bir - Sinema.ya gittik, sinemadan rilmiş idi, şimdi gözlerimizin önün ı - Johann StTauss _Bin bir ge-
. 41i1er tarafına geçmek· sonra Beyazıda uğrıyarak resim de otuz beşer bin tonluk kruvazör· cc _ (Val endigo) =-toflr Diııçerlıı idaresindeki çektirdik. Sonra da trenle Tarsu- ler filosunuı ilk muazzam gemi~i- . 2 - Golwyn - Cambazlar (foks 

1191 mmıarah otomobllfn sademe· .a .kaçtık. ni görüyoruz." • trot) 
alae uÇUlll w ~ hafifçe Bunun üzerine küçük kız aile- YENi CEMININ EVSAFI 3 - Kom?.ak • Viyana Aşkı (Pot 

1ara)aDmlltır. SucJ1I yakalanmlfllr· sine tealim edilmiş Mehmed de .kız Alman bahriye."i bahri (26000) Jmriler) . 
..... ,.. Ç91ı1t k•Çllrk•~ kaçırmak suçundan tevkif edilmiş· tonluk iki eş gemi olan "Şam- 4 - Lincke - Dans melodiai. 
. 'U'--kö•..ıe ()Jmıeydanı cad~· ti. Atırcezada bll&"ün hMlisenin host" ve "Gnayzenav" hattı harb 5 - Sehmalstfch - Kfipidon ve 

.Pm9 'I... a-: i Sun M•..ı a ktukt Psişe (süiti) de 8 numarM& !Duldm eBıuC ~ tekrar muhakeme i olmuştur. "" gemilerini onannıasma so an 
)'M oilu tıp Leri Nit&atatın deiumumi vakıanın mahiyeti itiba- sonra bahri (96000) tonluk (8) a) yaklaşma ... 
Ttııpilli)'• eaAf._,nM Slhfu.t yurdu riyle muhakemenin aizU yapıhn~ veyoa (4) geıniden birincisini de :: ::: ;:.ı:(rumba). 
,.,..... Mis .pa Beenı• ~- lllll istediğinden duruşma ,sizli .ota_ denize inctirmi~ bulunuyor. (1'936) d) Gesfntf 
da a.ıa RJuMll ıt Jlra ~- r ... k cereyan etmiftir. yılında tezl'iha konulmuş olan ve ) K ·'- b 
L.l ,.ı*-1IW -"· uçaden yakA.· .. ~ iamfnin "Bismark" olduiıı artık e av.ırac&& ve ll'Jfma .• 
IU PMr .... ~-·- ........ -· 28.- Müzik (cuband) 0

• ..... .... ... - ao}&flbaıt olan bu yeni vahidi harp. ~ -h gbt. Huiz Mbnda lafr ae77ar atıcı Jar .Wlhaa torplclo JıOcumlannı 24. Son ajau hôerJeri ve yarınki 
41B J(ahmudPAf84~ l'fyeeefe aid a,.ua-k iisere ~k mUkemmel ='=ro=lfl'=•=m.========= 
'azı etya alarak ldr bohf&)'a koy- Mbne tertibatını hm ~ulunacak-
tn~ ıoara da çorap almak Oze- !ardır. Bir fnailfz mecmuasının 
re bafk• bir AiakUDa utra~~: verdiği mal6mata söre (8) tane 
A-A-e _+l.,.len çonp nevılenm 
un... •~· tmc1a (88) santimetrelik, (12) tane de 
tetkik eMrkeıı «-oltui1ı1nun a • (15) santimetrelik ve (14) tane 
ki hhç&Yl da dClkk&ııın kapwn- (1) ) santimetrelik tayy&M defi 
dakf pike Uzerine bırakmıt 0 ıır.a- top t•uuyaeak olan bu (36000) ton-
fla oradan g~mekte olan Yakub ...,. 
18min<le bir dilenci fırsatı ,.ani~et Juk a-emHer dflnyada mevcud bil -
~ilereık boh~aY.ı sırtlam~ ve go~- tün harb gemilerinden daha mu
den kaybolmuştur. Bunun fize~- kavemetli olacaklar ve bilhassa 
ne Muiz zabıtaya müracaat etmıt top ateşine, torpido ve mayin ha· 
•e dilenci az bir mO~et son~ ~a sarlarına karşı en Ron sistem terti-
" h ed bınn batla mücehhez bulunacaklardır. yakalanmış ve Sultana m • 
ei sulh ceuda dunıtmuı yapıla -
rak ~ •Y on bet gün hapse mah-

ktm olmuttur. 

-·~ Denlzlllerln ÇllJI 
YOksek tahsilde bulunan Deniz

Jfler talebe•i 18 tubat gece.4'i saat 
H den sabaha kadar devam etmek 
Uzere Perapataa aaJonlannda bir 
çay tertib etmişlerdir. 

ısvJÇRE - ALMANYA HUDU
DUNDA BiR HADiSE 

Bern: 14 (A. A.) - Dün ötle
den 80Jll'& Qruche - GrisoM yakf-

nfnde eiddi bir hudud bldlsesi ol-
... ~ ~ Alman hudud muhafı· m..., .... r. uu st 
t_._ tGpratında iki A vu ur-m, ... ,,.~re 

1 
tı 

yalı mflıteciJf taldb etmlt fi ve • 
HrlerindeJd ewakı " paraları ala
rak kendilerini Almanyayı dön • 
mele davet eylemişlerdir. 

Jrf Qlteciler, Almanyayı& dnn
mekten imtina etmftler ve macera. 
lannı 1"viçre memurlarına anlat • 
ınıflar, onlar da hududu tecavGs 
etti.kJerlnden dolayı Alman hodod 
muhatızlarm1 tnklf etmf4leriUr. 

ATINADA A~AÇ DiKME 
HAFTASI 

Atina: 14 (A. A.) - BtiUin hal
kın iştirakiyle, ağaç dikme hafta
ıına başlanmıştır. Haftayı, yapı· 

lan bir tören esnasında, bizzat 
kral ikinci Georges açmıt ve ken
di eliyle bir fidan dikmiştir. Baş
-vekil Metaksas ile törende bulunan 
hüktlmet ve kor diplomatik Azası 
da birer fidan dikmiştir. 

lılektebliler ve kitle halinde 
Jıalk tarafından bütün Atlna civa
rında •imdiye kadar 150 'bin ağaç 
dikilmlftjr: Hafta sonuna kıa.dar 
dikilen afa~lann mi ktannın 859 
bine çıkacatı tahmin edilmektedir. 

----·-iCRA VEKIU.ERINDEN CEÇEN 
KARARLAR 

Ankara: 14 (A. A.) - Ankara 
.konservatuvar opera bölilmüne bir 
mütehassıs ve İzmir viliyeti l\Ia -
arıf kadro una altı baş öğretmen 
ilave ine ve Be ni hükOmct konağı 
tnşaaının ikmaline icra vekilleri he
yetince kıarar verf lmfftir. 

YENi NEŞRJY AT 

••rr•k, llllnc.k, ..... 
üniversite talim taburu önyüz

bagılarından thsan K<U:&DWı, (Bay
rak, sancak, mıllf marg) lalmli bir 
eser neşretmi§tir. 

tçinde bayrağa, sancağa ve mi1ll 
marşa karşı gösterilecek hürmet ile 
bunlann nerede ve ne §ekilde kar
planacağını gösteren kaideler mev
cuttur. Kitap çok iyi kağıt üzerine 
basılmı§ ve içinde bayrağımızın ve 

alay sancaklarının kanuna uygun 
renklerde numuneleri konmuştur. 
Tavsiye ederiz. 

Kırtehlr T•rlhl 
Cevat Hakkı T.arım'ın yazdıfı 

Kırşehir tarihi, yeni tarih ve Jlim 
61ç01erine göre yazılmış kıymetli 
bir kitaptır. Anadolu şehirlerinin 
tarihini tesbit için şimdiye kadar 
yazılan bu çeşit eserlerin başına a
lınmak lazımdır. Eserde Kırşehir 
eotrafya, toprak, iklim, halk, ~a 
yış, mülkt taksimat ve nüfus bakı
mından tetkik edildikten ROnra a· 
111 tarihine g~fliyor ve tA karanlık 
ça4'lardan başlana.rak Osman o
fullan zamanına kadar ı,ehrin bO
tf:ln tarihi; abideleriyle canlandırı
lıyor. Eseıin hususiyetlerinden bi
risi de şehirdeki bütün tarihi kita
lbelerin okunar.ak te bit edilmiş ol
ma ıdır. Eöer hır , tarih, kitabe, 
tar"hi es ha it" b rf le Anadoluda 
buııdan sonra yazılacak e erlere 
ornek tutulacak mahiyettedir. Mü
ellifini tebrık ederken tarihçilere 
de bu kı,> metli eseri tanıtmayı borç 
aayarız. 

Lira UN 
Q.ce ve kalın çivili kay~ 2400 Sif 4820 824 

1 - Şartnanıe ve ntimuneleri mucibince yukarıda yazılı kayış
lar açık eksiltmeye kon.mu, ve muhamıHD bedeliyle teminat 
ıak9fff :hizalarında ,.&ıt!'rilmiftb'. 

U - Eblttme 27-2-989 tarihine raatlıya.n pazarte8i gönü eaat 
14 ~ Kabataşta. levazım ve mübayaat tu.btsindeld alım hl 
:miaJonunda Ja'Pılacaktır. 

W - Şarbıamelen paraaız olara.k her l'ÜD IÖZÖ f6ÇIR fU'beden a
hnabfleceff sibl numuneler de wörülebilir. 

iV - İ.lt&klilerin euiltme günü muayyen uatt. temınat paralari 
le b1rlfkt. mezktlr komiaJ ona •elmelen ilin •lunur. (162) 

• Alikta-n Mw.1ıamnun B. Muvaklmt r. Ekllilt e 
Lira Kr. Ura Kr. Şekli saat 

Motör 2 adet 10.650 - 798 76 Ka. ıarf 16 
I - İdaremizin "2 ve 8,, numaralı tekneleri için şartnamesi mucib n

ce 2 adet motör kapi\h zarfla satın alınacaktır. 
II - Eksiltme 8 • 4 • 989 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 

de Kabata~ Lev. zım vı mUba) aat ,ube indeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IH - Gumrük ve montaj bedelleri dahil olmak tir.ere muhammen 
bedeli ve mu\ ak kat teminatı yuk.ırda l azılmı,br. 

JV - Şartn meler n•r gun sozu geçen şubeden ahnabflir. 
V - Şartnamnin ''7 , nci rnadd si mucibinie taliplerin tanr.ım ede

cekleri plan ve folografil r munal sa ırnnonden Uç ırtın evveline kada 
Cibali nakli~ at . ub mize veı meler· IAzımdır. 

VI - EkMil me~ e i tiı ak edeceklPt % 7 .15 ırtıvenme paraıiı makbuzu 
ya banka temnatı mektubunu hm mithftrlU teklif mektuplarını iha, 
saatinden bir s!4at evveline kadar " at 14 de,, mezkftr komisyon bqka 
ima makbuz mukabilinde \erml IAzımdır. "985,, .. 

l - İdaremizin Paşabahçe brikası için şartname mucibince a • 
tm alınacak (1) adet devvar ve yyar elektrikli iskele vinci 17-1-989 
tıarihinde itlale edilemeditinden y(.'niden kapalı urf usuliyl.e ebl111-
meye konmuştur. 

JI - Muhammen bedeli sif İstanbul "18.000" lira ve muvakkat 
teminatı • 975" liradır . 

111 - Eksiltme Sl-3-989 tarihine rastlıy.an cuma a1lnfl aaat 
15.30 da Kabataşta Levazım ve mübayaat ,ubealndeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

JV - Şartnameler parasız olaı ak her•On ıözU ıeçen şubeden alı· 
nabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek i tlyen firmaların mufassal fennt 
teklifleriyle beı aber kataloklannı, kaldırma fndimıe ve fren tıertiba· 
tını açrk olarak gösteren resimlerini, birinci mnıf bir firma olduk
lannı gösterir evrakın ihale tarihinden en ıaz (7) &1111 evveline kadar 
İnhisarlar umum mudürlüğü mü kirat fabrikalar şubesine vermeleri 
ve tekliflerinin kabulunu mutazammın vesika almalan llzımdır. Abi 
takdirde eksiltme::> e isti al edemezler. 

VI - Mühüılü teklif mektubunu, kanuni ve aik ile & nci madde
de yazılı eksiltmeye iştir.ak vesikası ve yüzde 7,15 rüvenmi! parası 
makbuzu \'eya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme aOntl en aeç saat l'-80 a kMlar mezkGr lcomtqon 
bafkanlıtına makbuz mu.kabilinde vermeleri Jhım4ır. "984" 

* lılubammmen B. 
lıliktan Lira Kr. 

Muvakkat T. Eksiltme 
Jılalın cinai: Lfra Kr. Şekli SaaU 

Kristal yazı takımı -'O adet 580 80 48 u 
8 parçalı 

paaarlık ıı ... 

I - .Şart.name ve n0mun8'" mueiaince atın alınacak •• ._,, ad• 
krietal yuı takımJna aHl 7-2-919 tarihbıde elde edilen fi7at 11.Fik 
h•dde .r6Jiilmeditirien açık eksiltm.i 10 l'ÜD tıeııHlit edilınifUr. 

lI - Eksiltme lT-2-989 tarilaine raathyaa cuma stlal pUn. 
da yasılı aatte Kabr&t8ft& Levazım ve aOl>ayaat tuWndeld .._ U. 
miqonunda yapılacsltır. 

M - İ..teklileriR ;;izd~ 7 ;l tnUYakkat temlnatıarlyı. f)frtikte •• 
k8r komisyona aebneleri illn olunur. ••911" 

Gayrimenkul Sabf ilim 
lstanbul Emniyet Sandıfı Midilrlilünclenı 
Bayan Emine Mediha Vi Bay İhsanın 18189 beea, No. .Ue San4biı

mızdan aldıkları 100 liraya karşı birinci denceH ipotek edip vMeBhıde 
borçlarını vermediklerinden haklarında yapılan takip illerine 8281 No. 
Ju kanununun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddeline s&re 1&tılma ı 

icabeden Kadıkö_yünde Huanpaşa mahallesinin Xurbalıden Yedinci so
kak balen Alunetrasim aokatında eski 19 7eni 40 No. taj '°/1 No. lu 
bahçeli kirgir bir evin tan».mı bir buçuk ay mQjdetle açık artbrmaya 
konmuştur. Satış tapu sicil kaydına g0re yapılmaktadır. Arttırmaya sır
mek istiyen 86 Jira pey akçası verecektir. Mflll hankalanmızdan birfnın 

teminat mektubu da kabul olunur. Blrilmıif bütün verrflerle behtlyı n
ıimleri, va'kıf icaresi, tellAliye, taviz bedeli borçluya aittir . .Arttırma fart. 
namesi 18-2-39 tarihinden itibaren tetkik etmek ilttyenlere aandılıllllS hu

kuk itleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve aalr Jlllum 
Ju izahatta şartnamede ve takip doeruında vardır. Arttırmaya airmit 
olanlar bunlan tetkik ederek utılıta çıkarılan PTrlmenkul ha»mda 
her teYi öğrenmiş ad ve iUbar olunur. Birinci arttırma & & 139 tari

hinde salı rüntl Cağalotlunda klbı sancbtunuda uat H tan 18 ya .ka
dar yapılacaktır. Muvakkat lhaleei yapllabilmeef için teklff edilecek bedt
Un tercihan alınması icabeden gayrimenkul matılefiyet:f ile aandık ala
cağını tamamen geçnıif olmaaı .. rttır. Akal taltdirde IOD &rttıraam taalı
htidü baki kalmak şartiyle 21 4 989 cuma &1lnd a_yllf mahalde ve qni 
aaatta son arttırması yapılaeaktu. Bu arttırmada PJrimenkul m tok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. Baklan tapu llcllleıVJe Nbit oı..an 
alikadarlar ve irtifak hakla sahiplerinin bu haldannı v. llumılJ)e fa!& 
ve maıarif e dair iddialarını Hln tarihinden ftfbıarm IO ... .___ n-
rakı mflabit.elerile beraber dairemize bildirmelerf Mmwlır. Bu RNUe 
baklannı bildirmemiş olanlarla hakları t.apu aicillrfle ubft olmıyanlar 
satı, bedelinin payl&fDlUından hariç kalırlar. Daha fula mal6mat ~ 
mak istiyenlerin 937 58 dosya numaruly}e aandıtım hukuk itleri aent-
line müracaat etmeleri lüzumu ilin olunW'. • 

* D l K K AT 
Emniyet sandığı; sandıktan alınan gayrimenkultl tpota ~termak 

ıstiyenlere blhmin edilen kıymetin rar:ısına kadar ikraz yaparak uautflu 
göre kolaylık l"ÖStermektedir. tttll,. 
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~iyi bir mide, iyi bir hazım, 
ııhhat ve neıe demektir. 

Mide Ye barsakları boşaltır. SA'3AHLARI AÇ KARNINA Mazon MEYVA tuzu. • 
j ~····································· 

HAZIMSIZLJK VE EKŞILIGi 
c;.derir ve vücuda ferahlık Yerir. 

bir kahve k&fltf alınırıa .r • I Dr. Hafız Cemal ~ 
y MiDE VE HAZMINIZI 

ON 
KABIZLIGI Jiiç bir ml\malil mUstabıarla 

kıyas kabul etmez mükem
meliyetini takdir edecek Ye 

Lokman hekim 

Dahiliye Mütehassısı M Midenin defeder. BeJlinden bir şişe 
arkadaşlarınıza tavsiye 

edeceksiniz. 

Divanyolu 104 
Muuyene saatleri pazar hariç 

her gün 2,5 - 6 aalı, perşembe 

ve cumartesi sabahlan 9 · 12 MEYVA TUZU 
EKŞİLİK ve YANMALARINI 

ve BARSAKLARI 
yakan :ıchirleri giderir. 

MAZON MEYVA TUZU MAZON ismine HOROZ 
almakla dü:ıeltilir. alııuz. markasına diJıı:at. fukaraya T. 22398 

~------- ----..--........ --····-·· .. ···~······················· 
1atanbul Be,inci İcra memurlu

fundan: 
Coya Kohenin Ar.on İ;:ıak Kohen 

ıimmetinde aı.aca ~ ı olRn meblağ -
t1an dola.vı t.ahh hacze alınıuı ve ta
nıamııut Tttkttf ~hilleri ttmd'ıııdan 

"8079'' Uru lcıyınet takdir edilmlo:ı 

bulunaCl Oalatad.ı bereket zad& 
ına.b&Hesimn ktıle ~olrnğmda kay
den ~i 2!}, 31, 31 milkt1rreP, yeni 
~1, 53, &5, fYl .numar&h t«i b&p h.a
~e mu d'Ukkin 3/16 hi ut a~~ 
arttlnnat He satıla.caf'ından Wıl:iafı 

(l.şatıy« derffdilmlştlr. ~yle ki ı 
MahaUen numaı-ataj 49, 5S numa· 
nh h.a~tere girilrn"k here ru.
ıiçten ma!ta döıtell m:erdlven1e 
Otkı1an iki ma.tta aaaanhk · ttııeri· 
ne iki :sok~k kap~ı olup sa"M.nlık 
k<>rkuiutu de.mir ıtarmıaklıfıdn-. 
Hane nunıl.U"Qeı 4.fil i>emtni ,.mı 

bir taşi1k ve bir oda ve içinde 'M
Uisı olan \Mr nmtbak me\'CUttfü·, 

Dünya Beynelmilel Endüstri alemi~ . Cild unsuru olan 

BiOCEL'in 
tesiri şayanı hayret 1 

Müthiş 

. . " -~· ;, ı\' • : 

Istıraplardan sonra bu kadar 
sukfın ve rahat ancak 

derin 

Birieci Irat: Bk sola Uz erinde 
Uç oda v-e ~inde blr ll&ld ı bulunan 
ltft-mtt ~~ 8}.a'f> oophMeki ooa ;;.ah 
ıişlidir. Bunun öv.erinde . z~mini 

çinkQ v~ ki~ korkuh.ıfiu .taras 
ve bir ~a vttNlu-. 

53 MKnuıe.lı baQe ~n lıaat: 

.Zemini ('.İl'i Wr t.A.ijk* l>it• oQQ. vı 
içinde helu.t ~hrnan bir mtitOa.k 
Yaı·dır. 

Birinci l.:at: P.ir Hftı. iMfittdı 

iiç oda ve kıh· mubb~lt. 

Oet kat: Zemmi çitd<o W.ı 

_..,. 

ÇAPA MARKANI 
Eritilmez Wr kuvvet olduJuını (HORS CONC

OURS) mükifah vermek suretile tasdik 
ve kabul etmiştir. 

oldutunu bayaD" 
f MarciUa 

diyor ı 

Kullanarak kazantlabllfr. 

GRIPiN 
Oit, lh4, Maf

u l, Romatb.

ma, !M1!ir ve 

adale atrıları 

· lla tlahil olmak 

.. . ffizere bütün ı:ı-
Bir kaç ıan zarfında yftzumdeki trabları derh1&l 

küçiik buru~·uklukhmm ve çizgi • l'eçirmekle ha.: 
lerim .kuybolnıaj'a blılfı.dıgını gör· · 
düm ve bina~ hatta aoRra 10 ya• rareti ctütwriıt 
daha genç g-öründUm. j aeııle, Grip •~ 

Bioctl, bCiyilk bir Viyaııa profe~ Broa,lti i.ıale 
aörüniin k"-'fidir. Pembe renkt~kı 
Tokal&tl kreminİPl tnkibinde Bio- et•ekie he:.Clı 
cel vat'dw. Her ak.,am yatmazdırn ı hir ttihret ka~ 
evvel bu kr~mi ve HbahhHı da. be-
yaz renktüi To.kllloıı kremini kul 1 nmlıtır. 

rnevcuttuı·. 

Reı· iki biıuuun altılida tıono.z 
kemerli ve ahşap kepenkli iki diül
kan mevcuttur. 

Çapa Marka Hububat unları: 

Sahuı: 94 nıetl'e ınuN<b~ı o- Nefis baharatı : 
lup bmıchrn '0 metre murabhaı bi· YeMeklrlmlzln lezzet ve Ldtha kaynalıdır .. ." 

laııını~. Bu suretle en e::ımer ve en 
serl bir cild~ çabucak bir gençlik 

ı parlaklıtı v~ canlı bir tazelik \'6-
rerek yınnuflıalt&calc ve beyazlata
cıtktır. 

Al Janmayar ız~ Rağbet göre 1 har 'eyin taklldl 
v ~ benz' ri vardır, GRIPIN yerine b2.şke bir 
m ırka ver. r lerse şlddetle reddediniz. 

• ııa kalanı :iydınhkiır. wy•n• 

Yuk~rıda evsaf Vi gaha.sı ve T•ibi Teıi8İ : 1915 M. NURi. ÇAPA. Be~lkla' 
ım u kadd er kır m&ti ~ril en ga.y:rt ~==========::::::x========::::z~:::::::::;::Z::::::x::=!:::::::=:=:~:z::::::::========: 
m~nkulüıı ~ ' 16 bi~si ~ arl~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
m~y~ \ au>dilmiştir. 

Arttırmııı peşiudh'. Arıbtn·nııı:ya 

iştirak edecek mıiştertlerin kıymeti 
muhemmiııenin yüide 7,8 rıisbetin. 
de p-er ıtk~e:ııi veya autu bir barı· 
kanın mektubunu laamil olma.ları 
h:a bed.er. .!\.füterakhrı vergi, tan
zifat, t8'lı.vidye V(' vakıf ho~ları 
horçlu~ ...rtıljr, .Ariiırma ~rtna
mesi U-.i-939 tarihüıe mkadif 
çarşa 1~a ,riinü d~irede ma}uııti 

mahsu:\~+ııı. talik etlilecektir. Bi -
Her yerde 

Trat oicluktaa soıtra cildinize 

krem ıtirmeyiniz 

ER.POKER 
Trq btçakları cildi yumuşatır 

Ye JÖZÜnözft p! muk fİbi yapar 

P O K E A tra, bıçaklarını 
ısrarla isteyiniz. 

rinci artw·ması 20-3-939 ~d- •••••••İım••••-~•••••111•••••••lli 
hine mti--tıdif pazartesi gtinü daire
rnizdt sııc.t 14 den 16 ya kad.ar .ie
ru ed~Ieceklir. :Bfrinci arttıı·mafla 
lrnr1el, kırmeti ınuh:.ı.~minenin ~t 
7,) .ini bıılrluiu takdirllle iit;tle bı

rakıhr .. .\.kı-1i takrirde Mut al'ttıt·a
nın. taahhüdü baki kdauı.k tzere 
arttırnı-a 15 gün 4aha Letadid Mi· 
lerek 4-•-989 tarihine milsadif 
Salı cittıü ~t H ıiea 18 ya kadar 
ya pılack k ikiııı.ci arttırma netice • 
sinde en çoic at·ttıra.ııım üstünde 91-
n kılac a kiıt'. 2004 nu:mualı ie
ra ve iffi~ .kaırnl'l1ırn1:1.n 1.H ın~ 
m&<ld.8ifo~ t-evfııka-n M.lda.rı il&ptt 
sicilleri)·le sabit ohmyan ipotek 
li alacaklıl44rle.. diter alakadM"&~n 
ve irtifaı k hakkı. aahipl&ı"iftoin . b\l 
hak1'1.l'Hll v-e husu~yl11 faiz ve ma
sarif ille ıia+r 9Jan iddi:alarını ililll 
!4rihiDden Ptib.arG-n 20 wöıı :ıarfın
dot 8Vl'akı müsbiteleriyk birlikte 
dairemi~ bildirmeleri luımdu·. 

Ak& takdirde hakları t&pu iicille
lifle 1abit elmıyanlaı· ıa.tı4 bedeli
nin payltt~ıbasından h.ariç kalırlar. 
Mtitftra.kitn v&rai, tenviı'iye ve iaB
zifiy&den ibaret ola.n b&Jediye ru· 
aum11 ve "N.kıf icaresi bedeli müza. 
fededen t.enzn elunur. 20 liMleUJc 
taviz "4Mli mtişte.riye aittir. Dalıa 
:t.zla malumat almak istfye-n°Ieıin 
t84/2270 numarah doeyada mev
out evrak ve mahallen haciz ve. 

KAPALI ZARF USULlYLi: EKSiLTME iLANI 

lzmit Viliyeti Daimi Encümeninden : 
Ekı&ilimeye konulan ~: incir altı plaj yeriRde lokanta, l'a.zino, &O-

y"nma yerleri ve müteferriatı in,aatı. 

llefif bedeli: "70388" lira "31" kuruş. 
B"1 İlpıe aid fQrinameler ve evra·k aşaiıda yazılıd.u. 

A - J:k9ilt'ftle ~rtnam.ei. -
• - Jılıdma.v&le proje&i. 
C - Baymchrhk ~leri gen.el ~ariname&i. 

/ 

:D - Yapı iışleri umumt .prtname&i, h06uli f ennt ,artıtame, elek
w!k ,~ aıinıi tesisatı şartnameleri. Proje.Mı·. 

11 - Keşif cedveli. 
.İAekUler: :Bu evrakı İzntlr, A• ara, İ•tubul Nafia Müdürlükle -

rilwle ~üp illffleyebilirler. 
EklfltmeniR yapılaca.ğı yer, tarih, ı-ün ve saa.ti: 2 mart 989 per

•embe rünö &a&t 11 de İzmir Vllayeti Daimi Encümeninde kapalı 
zen uınlliyle yapılacaktır. 

Ekılikm6ye girebilmek iç.in faiekIUerin mühendis veya mimar ol

IDMI. veya bu Allhiyette kimselerle '&e.şriki mesai eyliyeceğine dair 

Moiıertik~n ta..'ttlikli bir taahhütname, bu gibi işleri muvaffakıyetle 

ikmal ettiklerini tevsik edecek evrıkı ile İemir Valiliğine müracaat 
ederek alacakları ehliyet vesikası ve 939 yılına mahsus ticaret odası 

veıdkasının. ibrazı lazımdıı·. 

Muvakkat teminatı: "4945" liradır. 

TekHf meıktublan isteklilerin 2490 sa.yılı yasanın 81, 32, 33 ve 

84 öncü maddeleri hükümlerine göre tanzim sdooekleri teklif mek

tuplı.u:ını yukarıda 5 inci maddede yazılı saatten 1 satt.t evvel İzmir 

Vilireti Daimi Encümeni ba~kanlığına. makbuz muka.bilinde verile -

cak ve }>ostada vaki geclkmeler kabul edilmiyecektir. "738" 

t&J\diri kı;onet ra-porunu gö-rttp .. •••••••••••••••••••••••••• .. 

anlı~~;~•arı ~~k::ı1:~1:~remi za- İstanbul Belediyesi ilanları 
~ eWm. Yen~inin çıkarılacafm- ~-~~~~-~~-~~~---~~~--~-~-~•• 
dan esk:iaitıin hiikmü yoktur. Bu- Keşif bedeli 2271 lira ola.n Ortaköy deresinin yan duvarile yan kal-
la.nlann .şu adrese maltlmat verme- dırımrnın tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartname~i 
si rica olunur. Levazım Müdürlüğünde görtilbilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 

Çapa kız muaJJiın me.Jcta'bfııde vesikadan başka fen i~leri MüdUrH!tünden ve Ticaret "-' asın{lan a~ak
hademe Buyabadh Mehmed Şurnun lan vı:dkalarla 170 lira 88 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 

otlu (32:-J) dofmlu beraber 28 - il - 989 aalı ~nf.i saat 14 buçukta Daimi .b>ıcümende bulun· 
Satılmıt ~ mahdıdu. "~~6,, 

istanhol B~lloi icra memurin- İstanbul Üniversites~ A. E. P. Komisyonundan : 
ğundnn: 

Zaboliıı l<'ran~et>ko i8tefano ala
cağından. dolayı haczedilip s~ıtı~m,t 
karar verilmiş olan ve taman~ma fü, 
yeminli ehli vukuf tarafından ikibin 
yüz yirmi lira kıymet tekdir edimij 
bulunan gayri menkulün on hi.-ı,.;e 

itibarile bir hissesi açık arttırm;1 

ile satılmasına. karar verilmiş oldu
ğundan evsafı aşağıda yaztl!dır: 

Şöyle ki: 
Büyükderede Büyükdere cadde· 

sinde eski 265 yeni 278 numaralı 
ahşap gaaino ve otel, zemini lcısmen 
çimento ve kısmen mermer rlöşell 

blr taşlık olup birinci katta bil· sofa 
üç oda bir hela, ve merdiven başı:1· 

da bir dolap olup elektrik ve su te~ 
sisatı mevcuttur. Bahçe kısmında 
bir hala, burada. tezgah ve büie 
mahalli vardır. Deniz cephesinde ah . 
şap kazıklar üzerine müesses ve et· 
camekanlı ve Uzeri galvenize saıjı 

d~eme~i laft~Btp bil' taras mevcut-

Muhammen 
Bedeli Teminatı 

Yapılacak i,: 

Kadın ve doğum kliniği 

madeni e~ya ı 

Göı. kltniği madl•ni eı;ıya~ı 
Kulak boğaz ve burun 

kliniği lli~deni eşyası 

Tedavi kliniği 

Lira Kr. Lira Kr. 

15299.55 1147.47 
6295.50 472.20 

5445.- 408.38 

İhale tarihi. ve 
aaati. 

3-3-939 cuma saat 15 
3-3-939 " ,, 15.80 

3-3-939 " ,, 16 

madeni e9ya.::ıı 11244.- 843.30 3-3-939 " " 16.30 

ı - Yukarıda gfüo1terilen kliniklere yaptmlacak m&deni eşya ayn 
. ayrı kar:;;ılığrnda yazılı muhammen bedelle kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İstekliler ~artnanıe, li~te ve malzeme nümuııelerini her giin 

rektörlükte ~6rebilirler. 

3 - Zarflar ihale günü saat 14 de makbuz muka:bili rektörlüğe 

veri~ekiir. 

.( - 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az 150 y&t&'k
lı bir hastahanenin bu gibi madeni e~ya.ı:nnı iyi bir surette yaptığ1ıı1' 
da.ir ve~ikaların <la zarf içerisine k<0nulrnaın lazımdır. 875 

tur. --------... ~~~ JuIU<.UI~ LERDC: l.~LER1 OLAN 
Mehmed Akif Hududu: MÔESSESELERE 

Bir tarafı Karabetin berber dük- j 
kam, halen Şirketi Hayriye arsa~ıı Caker Yazaroğlu 
tariki has ve bir tarafı lebi derya , 

Hayatı, eserleri 
ve tarafı rabii Büyükdere caddesile Gümrük komisyoncusu 
muhattır. Galata, Ziraat Bankası 

ve 

70 Muharririn yazıları 
!carşıemria Çanakçılı han No. 34-35 

Sahası: Tele< orı : ~s. 95 Yedi yüz kllsur sayfadan 
iki yüz on. altı metre murabbaı

dır. Bundan yetmiş üç metre mu· 
rabbaı musakkaf kısmıdır. Bundan 

maada yüz beş metre murabbaı dr· 
niz kenarından etrafı camekan ve 
üzeri saç örtillü tarra.sadır. 

Yukarıda evasf hudut ve sahas1 
gösterilen gayri menkulün on his!'e 
itibarile bir hissesi açık arttırma 

ya konulmuş olduğunclan 28 2/93~l 
tarihine müsadif Salı günü saat H 
ten 16 ya kadar dairede birinci art . 

tırması icra edilecektir. At ttırrr.a 
bedeli kıymeti muhammenenin % 7~ 
ni bulduğu takdirde müşterisi ÜZ('. 

rinde bırakılacaktır. A~i takdirdP. 
en son artıranın taahhüdü baki ka ı. 

mak Uzere arttırma on beş gün 
müddetle temdit edilerek 15 '~V939 
tarihine müsadif çarsamba güniı 

. saat 14 den 16 ya kadar keıa dai
remizde yapılacak ikinci aç.k ıırt· 

tırmasında arttırma bedeli lnymeti 
muhammenenin ~-075 ini bu! :nadığı 

takdirde satış 2280 No. lu kam;•ı 
ahkamına tevfikan geri bı'a~ılır. 

Satış peşindir. Arttırmaya işti· 

rnk etmek istiyenlerin kıymeti n'U· 

ibaret olan bu mühim eser 
hammenenin % 7,5 nisbetil1l~e p,·y Asarı İlmiye kütüphanesi H-
akçası veya milli bir bankanın terrıı· hfoi Eşref Edip tarafından 
nat mektubunu hamil bulucı.nalf!r'. neşrolunmuştur. Büyük şairin 
18.zımdır. Hakhırı tapu sicilli ile sa· hayatı edibi ye ve siyasiycsi 
bit olmıyan alacaklılarla diğer ah· hakkınya çok kiymetli ma-
kadarının ve irtifak hakkı :-..ı.hiple 

him:ıtı ihtiva eden bu mürinin bu haklarım ve hus .. · • .ole faı;. 
ve masarife dair olan ic:. liaia.rnıı 1 him _sesri bü~ün karilerimize 
evrakı mUsbitelerile birlik~l. :ı.'.in ta· 1 _ tavsıye ederız. 
rihinden itibaret nihayet 2D gti:• __ 

• • ·ı..:ı:. ~\V..V1'/\"l'fl!'IYW' "IY\'NW' w . ViVYYWYd'f'<rVW'f'r . 
zarfında birlikte daırem !' ·' •: uı.!'· ~ • ı 
meleri lazımdır. A~rni t.q~Jinlc hak- l TJY ATRQLAR >-

ları tapu sicilli ile sabı t ~Jl::., Yanla:: ı~ ..... ,. ............. ww .. (VWWW. tVWWW\..,wwvw-.vv-1\'V'ıwJ 
satış bedelinin paylaşm&8ındııt• ha · 'l'URA.N TtYATROSU 
riç kalırlar. M·~!erakin 1 nı !!z. te.ı
viriye, tanzifiye ve dellaliye resmin· 
dei mütevellit belediye rüsumu ve 
vakıf icaresi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. 20 senelik vakıf ica
resi tavizi müşteriye aittir. Daha 
fazla malumat almak istiyenlet 
27 / 1 939 tarihinden itibaren her~ 

kesin görebilmesi için dairede açıl.r" 

15 §ubat çarşamba akşamı Hamiyrt. 
Yüccscs ve arkadaşları 

Ertuğrul Sadi Tek ve arkadaşları 

KAYNANAM 3 perde 

* Halk opereti 
Bu ah~ 9 da 
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si ile 37 / 4221 No. lu dosyaya mü
racaatla mezkur dosyada mevı:!Jt 
vesaiki görebilecekleri ilin olunu,.. 
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