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taıva arbi Göze Adı -- , ? 
11'1 ·• 

un us, Fransanı 
südet mın ası 

.. 

! Şeklinde görülü or! 
' Amerikanm Londra elçisi Ruzvelte rapor verdi : 

t r üs Efr; ~up•üf~ ~··hak kın· Avrupada bir. ka~ ay içinde 
harp patlaması ih imali var!,, d a M e c 1 i ses u a 1 Prag, 18 (A .A,) - Mebus Charles Kut, 

"' Nedclmiliste gazetesinde Tunus hakkında 

ta lı r ı• r la ver ı· ı d ı• mühim bir makale neşretmiştir. Muhar-
A.. 1\ rir, Tunusun Fransanrn "Südet mmtakasr,, 

bugün öğleden sonra bir kruvazörle 
Gaete'den Sardünya adasına hareket 
etmiştir. Yarın sabah orada · zecri ted
birlerin tatbikindenbcri İ§letmiye açıL 

nuş olan kömür havzasında baştan a• ~ 
ğı yeniden kurulmu~ bulunan BariJt. • 
şehrinin küşadını yapacaktır. 

o.roevamı 10 unC'uda 
·~~l ~~~uM~~m~env~~~m~----------------------------
lh.. .• , 8, (Hususi) - Denizbankın mis, bunun üzerine havuza alınarak ma- K k e 
·'<lll~ad reşal Lyautey'in Fransızlara bir ihtarda 
tı" a yaptırılan Etrüsk vapurunun kineleri tetkik olunmuştu. Bu tetkikler- a ra e 1 r 
~ Scf bulunarak: "Şimali Afri kaya Fransızları 

·er... erden sonra süratini şaşılacak den ve bazı tamı·rıerden sonra "apılan d • 
.~ek J yerleştirmezsek orasını kaybeder.iz,, er 
~tecı· .aYbetmesi yakında Büyük Mil- seferde vapurun 10 mil sürat temin ettiği diğini hatırlatmaktadır. 
eıı ısınde bir istizahın mevzuunu teş-
!qı ~ktir. ilan olunmuştu. Musolini Sardunyada 

~ ~ olduğu üzere Etrüsk vapuru 13 Kocaeli mebusu Hakkı Kıhçoğlu bu __ R_o_m_a,_ı_6_C_A_._A_. _>_-__ M_u_e_o_Iini 

Ank•rada dolaşan şay ıa J ara göre 

Mebus oluyor iq.;~ tinde olması lazımgelirken ikinci hususta Büyük Millet l\.Ieclisine bir sual 

~ran ada Suriyeye 
.Is iklal verilmesini 
~~t~miyenler çoğalıyor 
~g cenah gazeteleri bu tezi 

e ancak 7 lf,'lİl sürat temin edebil· takriri vermiş bulunmaktadır. 

~lddetle müdafaa ediyorlar 
. ~l7 (A.A.), - Nasyonalist (yani 1 parlamentosu tarafından tasdik edilmiye
·~·e ) Fransız matbuatında Fransa - ceğini kaydettikten sonra bunun hakiki 
~an ~u~edesinin tasdiki aleyhindeki sebeblerini şöyle anlatmaktadır.: 
~ ~nkı~f etmektedir.' "Asırlardanberi Suriyede teessüs etmiş 
. hak·tb~at, Fransanın Suriye üzerin- olan nüfuzumuzu idame etmek istediği

ije •1ınıyetini teyit etmesi lazımgcldi- miz için ve bu memleket kimsenin bizi 
e, S~ 8iinnektedir. !ddia edildiğine koğmıyacağı şarki Akdenizde Fransız nü
. ıııUa{c devletinin istiklalini t~~n !uzunun bir istinat noktasını teşkil ct
~f ede, halk cephesi hüktlmctının tiği için Suriyeyi muhafaza etmek istiyo-
lııııah esen olarak yaptığı demagojik ruz.,, 

!0ıq. ~edenin neticesidir. Humanite gazetesi, biHlkis hariciye na
~i, bu muahedenin Fransız zın Boneyi Fransız - Suriye muahedesini 

~~ tasdik ettirmek istememekle itham etmek-

j q 1) k J • • ı te ve bunu Suriye arazisinin bir kısmını 
i: 0CU a rJ n 0 • ltalya için bir mübadele akçesi addeden 
~tJ .. k ! . \l lJ 1 • k •• J " f ngıltcrenin planlarım kolaylaştırmak 
~q~ erı oy u er maksadi!e yaptığını ilave eylemektedir. 

Yareler mitralyözlerle 
~~~ı halka ates açh . Sovyet R Ç k 
~ ~· 16 (A.A.)' - EvveUd gün us ya e o S· 
~ bo dan fazla tayyare tarafından lovakyayı protesto ettı" 
i~l~ .. tnbardımandan sonra Barselo-
aı- t: ltıerine Tortosanm 10 kilometre Prag, 18 (A. A.) - Sovyellerin Prag el
lıa.ıi:rını~ı.inde bulunan El - Perello kö- çisi. Ç~k matb.~~tınrn Ukranya meselesin
~ e ır harabe vıg"Tını halindedir. de ıttıhaz ettıgı tarzı•harcketi Çckoslo -

•n v }' k • 
.. ~deui 1 .~!mr5tır. Ölenler ve yaralan- vakya lıariciye nazırı nezdinde protesto 
:ı, ta ~ Uze yiikselmcktedir. Bunun etmiştir. Nazır matbuatın şahsi mütalea. 

, a.rr.ı ))arelerin pek alçaktan uçarak Iar serdettiğini ve hükumetin matbuat 

\_"ıin: ~~~nan köy halkım mitral· ilzedndo hiçblı- nüfuzu olmad>ğ, cevabnu 
} ~alandır. vermiştir. 

clun fiyatları navlun yü-
~~Ünden pahalılaşıyor! 
~ı:1nYJI daha ucuz alınması ıazımgeleıı odunu kaç sebep 

a aşağı yukarı yarım misli fazlaya alıyoruz? Buna 
tedbir bulunamaz ım? 

ii1F: Yazısı r .incide 

Yunanistanda 46 
siyasi tevkif 

Bir komünist teşkilatı meydana 
çıl<arılUı 

Ankarada bulunan eınekli General, Reisi· 
cun1hur taraflndan kabul edildi 

Atina, 16 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriliyor: 
Dün 46 komünist t evkif edilmi~ ve 

gizlice dağıtılan beyannameler ve 
mecmualar basan matbaa tesisatı ele 
geçirilmiştir. 

Fethi Okyar artiye 
• il 

gırme uzere 
.- Devamı l O mıcuda mü17acaatta bu'undu 

: ......................................................... . 
= Yeryüzü insanla-

Ankara, 18 (Hususi) - Emekli gene- • 
ral Kazım Karabekir birkaç gündenberi 
Ankarada bulunmaktadır. Kazım Karabe
kir cnelki ak~am Reisicumhurumuz Is
met Inönü tarafından kabul edilmi~tir. 

nnın esran 
85 sene Arnstralya, Okyanusya, A- K endisinin Cumhuriyet halk partisince 
nıcrikıı., A~ya. Ye kutupla rm en yah~i münhal mebusluklardan birine namzet 

• 
yerlerinde yaşamış bir A~manm ifşaatı. j gösterileceği kup;etle söylenmektedir. 

· ! Diğer taraftan Londra büyük elçisi 1 :'· i Fethi Okyar Curnlıuriyet halk partisine 
i aza kaydedilmek üzere müracaat bulun

muş ve usulen bir beyanname doldur 
muştur. Bu münasebetle kendisinin parti
ce mebusluğa namzet gösterileceği yo
lundaki şayialar tazelenmi~tir. 

Geçen gün Dahiliye vekili ve parti ge· 
nel sekreteri Refik Saydam tarafından ka· 

t bili edilen eski Sinop mebusu Dr. Rıza , l N urun da partice mebusluğa namzet gös- , 

'1 e;;ği;ziçi baııkÇ~i'~rı 
ı telaş ve endişede 

, 
1 
j Taşıdığı gaz denize dökUlen 

~ i bir vapurun sahiplerinden 
j 300 bin lira istiyorlar 

:t 

~. Büyükdere önünde bir vapur müsade-

mesi olduğu mallımdur. Gaz yüklü ol:ın ~ 

E Son birkaç gün içinde Boğaziçinde bir 
~ kısım dalyanlara düşen balıkların satıl
! mamasr, Balrkhane muhitinde mühim de

dikodular ve tela~ meydana getirmiştir. 
İzclh-~ta. an'ane \ 'e ıietem tanmnyan; 

Bu dalyanlara düşen balıkların çoğu gaz 
kızlariyJ~, oğullnriyJe eylenen insan-
lar; tcııns iil aletlerini ma.ktamdan komaktadır. Bu itibarla çıkan balıkları pi-
ke~tirerek kendilerine garib bir siin. yasa tutm::;.makta ve dalyancılar büyük 

net ameliyesi yaptıran t.•rkekler bu c- zarara uğramaktadrrlar. Bunun sebebi şu
dur : • s erde biifün taf~ilatiyle an latılıyor. 

•••••••••••••••• l .. a kmda. ••••••••••••••••• Beme vapuru ile, İtalyan bandıralı Corci
(Devamı 10 uncuda) 
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' 
• Ebedi Şefimiz Atattlrt."i:J Anl<ıuab yapılacak anıt • ka.brlnln yeı:lul ve ne ~e.ı.ıtJe otaea!ıııu fo.)ln eluıe~e 

simde kornJte içtima h:ıllnde görülüyor. 

Keıa bu ziyaret, Bulgaristan kendisi· 
le hiçblr politik ihtiliifı bulunmıyan bir 
memlekete daha ziyade yaklaşmak arzu· 
sunu da gö;>terebilecektir. 

Romanya dan 
400 •• geçmen 

An'.cıramn s:n Jan köyUa1 
yer:eştirildi 

Ankara, ı (A.A.) - Ankaı-anm Sin
köyünc Romanyadan gelme 98 hane
de dört yüz gö~men is!can edilmiştir. 

Eunlardan 255 şi büyük, 145 şi ç:>cL1k· 

tur. 
G3çmenler beraberlerinde bir damız

lık boğa, 129 inek, manda, buzağr, 333 
kıvrrc1k koyun, 91 arata C:ört pulluk 
ve ev eşyaları getirmişlerdir. 

Gö~menlere üzerleri l\far~ilya ben
zeri kiremitlede örtülü on iki o<lah, 
hiri ocaklı ve ayrıca bir zahire odası 

ve ahırı ihtiva eden kağir evlere yer _ 
lcşti.rilmişlerdir. Bura.da yeni olcırak 

yapt .rılan bu tipteki evlerin sayısı yüz· 
dür. 

Gelen göxrnenlerin içinde iki saraç, 
bir nalband, bir arabıcı, ustas~ bir <le 
bakkal vardır. 

Göçmenler:n iaşeleri temin edildiği 

gibi hayvanları için de on b:r, kilo sa
ma:ı ve 13:::!Jo kib arpa ver~lmi~, kış 

zer'iyatı yapah:l;n~leri iı;in Sincan köyü 
il~ ci·ıann ::aki araziden }:er aileye alt
mı§ de!:ar topra~ı; ile doban pull..-k tev-
zi cclilrni~fa. 1 

NiHuslarr nisbctinc:!eki toprak i!ltih· j 
k~·~ıarı havaların m:: .. ait zamanında ay-
nca tevzi olur:ac;:.;:tır • 1 

Ziraat Banka::mca:ı r,ö'.}me=ıl::re 

44. 100 kilo tohumluk ile 39.000 kilo ye. 
meklik buğday verilmiJtir. 

* lstanbul ba.rosunan diin yaptığı mUn aka~ıı.1ı top!antıcfa bulunan arnka.tlardan blr gt'Op. 

nıeıuOl' Lir' koıulle te~1Jl olımılu~ııııu 
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~a dair -
411ıt - Mezar 
~ 1'ürki.ye'nin kurucusu Ankara' 

• f neresınde yatacak, henüz bil· 

Mecburi ıtfaiye hizmeti 
ihdas e~~.iliyor 

~ alcat yapılacak "anıt - mezar,, 
tnüsabakaya yabancı sanatn:; iştirak etmek istediğini gaze· 

bor. Demek o iş te Türk sanat· 
~ ~ılmıyacak ... 

· .ınusabakada bir Türk kazanır,, 
buna imkan yoktur. Bizim mi· 

di • heykeltraşlanmız bu işi be· 
• • Y~ değil; fakat müsabakaya ec

~:' 1~rakini kabul etmek, bizim sa
'\!:~. karşı itimatsızlık göster-

lıey zıhniyet Türk mimarının, 
~ keltra~mın kazanmasına mani 

~ · 
bor ~tk:trlarımız, Avrupa'nınki-
t~~ltüşemezlermiş. Öyledir diye· 
~~ iÜzcl eserler yaratacak sanat· 

ı:ııu Yan bir memlekette, bir eserin 
ııa ~ 0lmadı&rına, hükmedecek bir 
'teşekkül eder? O heyetlerin 
l~a: verdiklerini de bilmiyor 
b' ım meydanındaki abideyi 
~ ır tek zevk sahibi adam görme
~ ~burnu'ndaki heykeli beğenen 

biı· k sahibi adam görmedim. On· 
1ıe ırn sanatkarlarımıza itimadı ol· 
~eUer beğenip kurdurttular.On

tu ~ sonra .ı.:aldmlma ına da im· 
}ap~· çünkü memleketimizde bu 
~ a~ ilk abideler onlar olduğu 
r l tarihi bir kıymet kazandılar. 
. ~ Urk Onlara dokunulmasına razı 
~t kendilerine gelen teklifler 

Vatandaşlar 
Yılda üç ay talim 

görecekler 

Mecburi hizmeti bedenen 
yapmak istemiyenler bedel 

verecek 

Haber verildiğine göre, Dahiliye vek~
leti, müstakbel harplerde zehirli gazın 

oyruyacağı rolü gözönündc tutarak çok 
mühim bir kanun HlyihaSI hazırlamı~tır. 
Mecburi itfaiye hizmetine dair olan bu 
layiha mucibince 18 ya~ından 50 yasına 
kadar her vatandas mecburi olarak her 
sene üç ay müddetle itfaiye hizmetinde 
talim görecektir. Bu müddet zarfında, 

talim görmekte olanlara mensup bulun· 
duk!an belediyeler tarafından ia§e bede
li \•erilE'Ccktir. 

1\-k.:buri itfaiye hizmetini bedenen yap· 
mak istemiyenler, her yıl, mahalli vila· 
yetler tarafından tesbit edilecek miktar
da bir bedel verebileceklerdir. 

Layihada resmi dairelerin de itfaiye 
te;kilat> yapmaları hususu ehemmiyetle 
kaydedilmi~tir. 

{ İstanbul ilfaJ~I bit ..yangın söndürüyor 

·----·--·------------------------,...-----------------------i : 

1 Ankarah Aşık ömerin ağıdı 1 
BUyük Ata'nm ebedi zıyaı b11ısmda n.natkirlarmıızm hemen hepsi, duydukta

n derin acıyı lçll mısralar halinde tesblt etmıılcrdl. Ankarada hazin cenaze mera
simi yapılırken, Ankara radyosu spikeri tarafından okunan manzume, muhakkak 
kl, 17 milyonun duyduğu ıstırabı, aman.sız ölllıfıe ka111 h lsscllllcn gayzı hepsinden 
bUliik bir k udretle ifade etmlstlr. Manzum e "A'ık Omcr" im:ı.asmı tacrnnaktad 
u öm w m 
.A:Jık er'' in "Ağıd" mı neercdlyoruz: 

Yok gayrı bizlere uyku dünek vay 
Kime bel bağlı;-ak kime dönek vay 

Onsuz dünra yarım insanlık sakat. 

Mecburi itfaiye hizmeti layihasının ya· Yay amansız ecel alçak felek vay 
kında meclise se\·ki beklenmektedir • Türklük yüreğini dağlasın gayri 

Türklük yüreğini dağlıyor şindi 
Cihan da bizimle ağlasın şindi. an beğenip çıkaran heyet· 

~e~liyet duyması Ulzımdır. 
nı:rı ~Türk sanatkarları yapsay-

\' aı güze! olurdu? orasını bilmi· --------------
<ırı nız §U var ki Türk sanatkar-

Cihan da bizimle ağlasın gayn. 
Ağla gözüm ağla yaşlar dil olsun 
Kurumuş dereler baştan sel olsun. 
Çiçek kara açsın çayır kül olsun 

O hep dolu tuttu boş atmadıydı 
Söz verince yaptı aldatmadıydı 
Onbeş yıl tek burun kanatınadıydı 

~ ~uzel olmıyan eserler vücu· 
~ dı: "i·e yapalım? bundan iyi· 
~ ~ gelmiyordu,, diyebilirdik. 

Yle bir özrümüz yoktur; çün· 
~ tilıel, iyi eser yapabilmekle rna· 

' ketıerin sanatkarları arasından 
~ selere sipariş edildi. Onlan ka· 

lf;llm7 momlpl•otimi7rlı> rfolı ~ 

lty Yapılamıyacağını iddia et-
\ ı\ ile, ze\k izliğimizi de ilan et· 

'>'rupalının elinden çıkacak a· 
Sq~ da Taksim meydanındaki abi 

~burnu·ndaki heykelden gü· 
~ • bu seferki heyetin daha bü· 

k gö tcreceğini kimse isbat 

~tkanna itimadımız hala a· 
~~Un her yaptığını hala körü· 
. 'f! di elimizden çıkanlara tercih 
lti Una bir nihayet vermek zama· 
~ lh:~u memleket anıtlarını kur
~ ~eketin heyecanını söylemek, 
~ın sevincini ve kederini tari· 
~~tıte eserleri meydana getirmek 

t sanatkarlarının hakkıdır. 
~l~iği kadar. Fakat ellerinden 

11 
nıca'mn veya Kripel'in yap· 

~.<laha fena olacağını kimse id· 

~ nıeıannı bir ecnebi sanatka· 
tt1ta tansa bu memleketin top· 
~~rılacak bir taşın üzerine: 
ili~ ndan kurtaran, Türk Cum· 

Spor klüpleri 

hakkında karar 

Askeri teşekkül mensupları 
ile talebeler klüplere 

giremiyecekler 

Ankara 18 - Beden terbiyesi genci 
direktörlüğünce spor klüplerine ait mü
lıiın bazı mukarrerat ittihaz olunduğu ha
ber alınmı5tır. 

Askeri teşekküllere merbut bulunan ge· 
dikli erbaşlar, asker ve subayların spor
klüplerine aza olmamaları bu kararlar 
cümlesindendir. 

Ayni zamanda askcıi ve sivil talebe· 
nin de spor klüplerine dahil olmamaları 
tensip olunmuştur. 

Bu hususta henüz klüplere bir tebligat 
yapılmamı~53 da, bu kararın fiiliyat sa· 
ha~na geçtiği de, bu gibi spor teşekkül· 
lcnne dahil aza olması muvafık görülmi· 
yenlere ait dosyaların muameleleri ikmal 
olunarak peyderpc)' klüplere se\'kolwı· 
masile anlaşılmaktadır. Ewelden kayıt
lı bulunanlar için de bir hal sureti bulu· 
nacaktır. Maahaza şimdiye kadar bu hu· 
susta verilmiş bir karar yoktur. 

Türklük yüreğini dağlasın gayrı 
Cihan da bizimle ağlasın gayrı. 

En büyük en güzel en yiğit kayıp 
Dereler denizler çağlar ağlayıp 
Rabbim de gözyaşı dökmezse ayıp 

Türklük yüreğini dağlasın gayn 
ı an da bizimle ağlasın gayrı. 

Her gittiği yere o §an verirdi. 
Arslan bakışım görse erirdi 
Kaşları yeledcn nişan verirdi 

Türklük yüreğini dağlasın gayrı 
Cihan da bizimle ağlasın gayn. 

Bakı~ları şim~k gibi çakardı. 
;Yarını görürdü düne bakardı 
;Kürsüye çıktı mı arşa çıkardı 

Türklük yüreğini dağlasın ga;n 
Cihan da bizimle ağlasın gayrı. 

Her belayı önler arda atardı 

Dermandı her derde hemen yeterdi 
Babamızdı elimizden tutard ı 

Türklük yüreğini dağlasın gayn 
Cihan da bizimle ağlasın gayrı. 

Kaybını yıldızlar bile bileler 
Kınla kanatlar sola yeleler 
'Kurt kuş duyup cenazene gelcler 

Türklük yüreğini dağlasın gayrı 
Cihan da bizimle ağlasın gayrı 

Millet Atan gitti ba~ın sağolsun 
Ölümü devr açsın yeni çağ olsun 
Dağlar birer birer yanar dağ olsun. 

Türklük yüreğini dağlasın gayrı 
Cihan da bizimle ağlasın gayrı. 

Gitti her ocağın söndü alevi 

Bundan başka beden terbiyesi umum Yer yüzü dediğin bir ölü C\i 

Türklük yürc~ini dağlıyor ı:indi 
Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

Bizdendi sevinci bizdendi derdi 
Biz U}'Urduk o bizi beklerdi 
Uyudu nöbeti bizlere verdi 

Türklük yüreğini dağlıyor §İndi 
Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

Kuru yapraklara benzedik bu güz 
Her göz kan içinde sap san her yüz 
Milyonlara bir babadan öksüsü.z 

Türklük yüreğini dağlıyor şindi 
Cihan da bizimle ağlıyor §İndi. 

Gök dİJ~sün toprağa toza bclensin 
Mezarına gec~ ı1ldız elensin 
Şehitler doğrulsun nöbet dolansın 

Türklük yüreğini dağlıyor şindi 
Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

Dünya hem kahrolur hem onu gömer 
Yıldızlar kandildir semalar kemer 
Sus boğula yazdın sus A~ık Ömer 

Türklük yüreğini dağlıyor şindi 
Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

lzmirde radyo 
istasyonu 

İzmir, 18 (Hususi) - lmıirde Uç kilo
vatlık bir verici raydo istasyonu tesisi hak 
kında tetkiklere başlanmıştır. 

Tesisat için sermaye Yllayet, parti ,.e 
muhasebe! hu.su.siye bijtçelerinden ayrıla
caktır. 

Radyo, bütUn İzmir civarına, ncşrl~:at 
yapmak esasına isUnat ebnektedir. Hat· 
tA Ankara radyosunu da alarak bu yolla 
tzmlrlilere dinletecektir. Bu münasebetle 

tÇEIUJt.: 
• Hususi Türk liselerinde muallim 

muavini bulundurulmaması ve derslerin 
yüksek tahsil görmüş muallimler tarafın· 
dan verilmesi emredilmiı.tir. 

• Ankarada bulunan Üniversite rektö· 
rü Cemil Bilse! şehrimize dönmü§tür. 

• Satınalma müzakerelerinde Tramvay 
şirketini temsil edecek olan şirket merke· 
zinden M. Spesiyal yarın şehrimize gele
cektir. 

• Denizbankın lngiltercde yaptıracağı 
gemilerin inşaatını kontrol edecek olan e
mekli amiral Fahrinin riyasetindeki heye
tin bugünlerde gideceği doğru değildir. 

Heyet biraç ay sonra gidecektir. 
• Temiz idrofil pamuk etiketlerini tak· 

lit ederek adi ve takim edilmemiş yatak 
pamuklarını sattığı şüphesile Tahtakalc
de Slvivo isimli biri hakkında tahkikata 
başlanmış, imalathanesi mühürlenmiştir. 

• Paşabahçe ispirto fabrikası genişleti· 
lecektir. Yeniden bir distillasyon pa\iyo· 
nu yapılacaktır. 

• Ahmet isminde birisi dün Gümüşsu· 
yunda üç buçuk kilo esrarla yakalanmış· 
tır. 

DIŞARDA: 

• Fransada milli müdafaa nezareti, mil· 
li müdafaa için yeni bir fennr ara~tır
malar enstitusü ihdasına karar vermiştir. 
Erkanıharbiye reisi Gamclinin riyaseti al· 
tında faaliyette bulunacak olan bu ens· 
titü harbiye, bahriye ve hava nezaretinin 
en yüksek şahsi)•etlerinden mürekkep o

lacaktır. 
• Romanyanın ilk Paris büyük elçisi 

Tataresko, Jtalyadan Parise gelmiştir. 
• Polonyada büyük bir soğuk dalgası 

hüküm sürmektedir. Vinlon mıntakasın· 
da hararet derecesi, dün sıhnn altında 
28 olarak kaydedilmiştir • 

• Pariste bulunan Belçika kralı öğle· 
den sonra Brüksele dönmüştür. 

• Fransa ile lngiltere arasında bir kö· 
rnür anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmaya 
göre Fransa, umumi ithalatından lngilte
reye yüzde 49,5 nisbetinde bir kontenjan 
ayırmakta ve buna mukabil Jngiltere de 
Fransada Fransız ve Cczair madenleri it· 
halfitı için yüzde 36 ila 41 nisbetinde bir 
kontenjan vermektedir. 

• Sovyet kahramanı tayyareci Çakalo
vun cenaze töreni bugün saat 15 de Mos· 
kovada kızıl meydanda yapılacaktır. 

• Slovakya bugün ilk diyet meclisini se· 
çecektir. 

• lyi haber alan mahfillerde söylendiği· 
ne göre, Sovyetler birliği, Sofya elçiliğine 
pek muhtemel olarak Aleksis Tolstoyu 
tayin edecektir. Aleksis TolstO\', Leon 
Tolstoyun torunudur. 

• Fransada beyaz Rus generali Millerin 
kaçırılması hadisesinde alakadar görüle
rek cinayet mahkemesince yirmi seneye 
mahkum edilen bayan Skoblin mahkeme
nin bu kararını temriz etmiştir. 

• Dr. Şaht dün Londradan Berline ha· 
reket etmitşir. 

,:;ran Gazi Mustafa Kemal A
t ı:ıt a Yatar,, diye yazmak elbette 
lltı·~· :Söyle bir abide, herhangi 
abi~ Ve>·a Canonica'nın elinden 
ı:ıı\tr~en hiç şüphesiz ki daha 

müdürlüğünce spor tesekküllerinin ıslah Cihan türbe olsa almaz o devi 
ve tekamülü için bir takım kararlar daha Türklük yüreğini dağlıyor şinch hoparlör tertibatı Buca, Burnuva, Karşı- ------- -------

~~~lenıenin bir faydası olaca· 
• On llııl:orum. Fakat SÖ)'lenmesi 

Un ırı'n .. l" ,_ soy uyorum. 

ittihaz olunmuş bulunmaktadır. Klüplere Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 
yapılan Ye alakadarlar arasında açılan Dönmüş denizler göz}•aşı tasına 
anket cevaplan da tasnif olunmaktadır. Dünya ortak çıkmış Türkün yasına 
MalQm olduğu üzere bu anket, az para Her evden bir ölü çıkmışçasına 

ile s~:un ileri gitmesi için ne gibi esas.. Türklük yüreğini dağlıyor şindi 

)akaya da teşmil olunacaktır. 

Numllalı ATAÇ ~ ' ( ltt•k ~~ ~ ı 1~1 M 
ıt;, a arşı 

lara ıstınat ol.unması meyzuu üzerindeydi. Cihan da bizimle ağlıyor §İndi. 
Bu anket de.ıkrnal olunduktan sonra yeni Gökler ağıtlardan titriyor kat kat 
kararlar verılerek tatbikata geçilecektir. ( Düştü üstümüze gerilen kanat 

lzmirde Uç liraya mal olabilecek rad
yolar imali hususu da tetkikat cilmle _ 
sinden bulunmaktadır. Ancak nafia vekl
IeUnin yapmağa karar verdiği halk rad
yolan da aşağı yukan ayni prensibe is

tinat ettiğine göre belki bu cihet nafiaca 
temin olunacaktır. Bu işle bizzat İzmir va-

lisi Fazlı Gilleç me§gul olmaktadır. 

ı,_, l&iri ihtifali ········-·* ..... ')ın ~ 28 inde yapılacak 
~~I dönen üniversite rektörU 

Amerikanın UçUncu 
notası 

~ )~ lııtıktal marşı §alıi Mehmet A NADOLU ııJnnsı 16 tarihile 
llılacak ihtifal mcrasimlnln hildlrh·or: 
lldıfnıda U • • • .. "Gazeteler, .Amerika tarafın· s;. terıçıı-· n nnc.rslte ve yuk. dan .Alın:ınyaya ıe,·di edilen ü· 

~1-ll'ıa gı bu merasimin progra- cüncü notanın metnini neşret-
,,~, lctadır. Merasim ayın 28 mel.::ledirler.,. . 
~ "e •Yni gUn Mehmet Akif ~u nota yahudıler hakkınd:ı 
~" calt :rn imış. 
""htı ezarın dıı temeli atıla- Jfôdisat ilc\'lctlcri hcstekwr 

"1\"ıtııı er 0 gUn ağleden sonra kon- etti. Her zaman caz nol:ıları ya· 
ıullda toplanacaklar, merhu .. pılacak deAil a, 

""' Okuyarak hayatından bah- Dana sordul.ar: 
·~ • .• - - - Bu scferkı nol:ı ne ol:ılıillr? 

Yahudiler hakkında oldu~una 

göre ~üphe yok ki: akseden haber kısmı bu, şaka ta-
Suzınak I rafı da şu: 

Mecburi itfaiye hizmeti nunun ici? de _Avrupadnn mil· 

Ü 
, , lehııssıs getınnege knlkışmnm:ı-8 ~ÜK Millet Meclisine lıdır. Yeniden malzeme de al· 

sevkolunncak bir Hiyih:ıyn mnAa mzum yok. 
nııuır:ın 18 yaşından 50 yıışına 
kadar bütün Yalıındaşlıır itfaiye Henüz dört kollu tulumbalar· 
mecburi hizmetine tabi tulula· i~i mumlu Yene.rler, ~slü sınnaı; 
caklnrdır. şışlcr, altı cskımemış yemeni-

,,.. cb 1 ı ·ır · h' 1 ler duruyor. 
luC t r ı aıye ızmeı ne dR-

Tel. e~i~ecekl~rin talim ve ,terbi· lstanbulda, hamdolsun, bugün· 
lCSt ıçın. itfaıyc :kodrolan geniş lcrc inlikal elmiş az buz değil 
Jclllcccktır. İşin gazetelerden talimli, terbiyeli yediden yclmi: 

şe kadar epeyce efendiden tu· 
lumbacı bulunur, merıık edil
mesin! 

Romanya milli ta~ımı 
geliyor! 

G AZI:."TELERD&'\: 
Romanya mllJl takımı yıl· 

başında milli takımımızla kıırşı
J~şmak nzere şehrimize gelecek· 
tır. Ah, O gün rüzgür lehimize 
esse, güneş arkamıza düşse, ele· 
manlarımız yorgun olmasa, 0 pa
sı alıp da ötekine güzel TerebiJ· 
se, rüzgarı arkamıza alsak bak 
nasıl Romanya mUll talnmının 
gelecc~i Tarsa göreceği de var· 
dır.! 

Yurddaı; 

Banlı:alarda biriken paralar memle
kette iı yaratır. Küçük arttırma hesap
lan bir araya gelince Ulusal Ekonoml 
için büyük bir kredi kaynağıdır. 

Yurddaı; 

Kıı gecelerinde misafirlerine, kuru 
üzüm, incir, fındık, Malatya kayısısı, 

Antep fıstığı, badem, elma, portakal 
ikramet .• 

Yurddaı: 

Az parayla çok gıda: Bu •ır xuru 
yemiılerimizde var. 

Yurddaı: 

Arttırma bir alııma iıidir. 
Çocuiunu küçük yaıtan arttırmağa 

alı ıtır. 



fDrklye, Radlyot•ıfllzyon postalan 
TDrklye RadyOllO Ankal'8 radyosu 

1131 m. 183 Kes. 120 K•. 
T. A. Q. 19,74 m. 15105 Kca. 20 Kw. 
T. A. P. IJ,70 at. 141& &ea. 30 aw. 

11,au Mlialk fıllıos ıaaU). uı,ıo .... •1•· 
n •• lalbe,ieıt. ıaM Tcırll aılatli 
(lnce uı faııtı), 19,3& lu~nu,ı1t11 lDolsuztlo· 
cu arttırma 1ıatta'ı dolıyısJle Şakir K9e
bir • lktisat vekili). 19,53 Turk mibıli 
(Zerbel IOl'kUlerU 20,25 Müıik Wda -ınü
slil • Cumh. Ba$k. Bandosundan; Obua • 
Ali Bostancı. klfırnet • Rauf Öktem. Fatut • 
Mustara Suar. Korno • Nıııenııi otnn. Piya
no • Cemal Retli. ı - Sonat • Fa ıuJ6r 
(Bea 1etto Manello). I - Sonatı Fa diyez 
mia6t tJiorJlo AntonlotU). Viyolonsel -
JılelUI Cemil. Pl1aıı• - Cenıal Rqtt, 21,25 

,.1Ut arara n Para kamblye •• toprak mab· 
aullert bonaa. 11.D mOıik, (•arJete). ıı. 
N kontqma (At ,.nflan neticeleri). 22.05 
mftıik (Rumbalar • Pi.) 22,30 mOzill (ope
ret parplera).12.41 • 23 soa haberler ve 
pna.kl pJ'Ol"llm. 

Zehirli gaZ 
maskeleri 

le•lelcetin laer taraftndan 
ppılacak istekler "8ratle 

glıdırileoek 
Kııday maske fabrikul tarahndaD 

haDmı ıdıirU pllardan loı anmam için 
çıkarılan halk up1 maskelerm htanba1 
ve Ankarada saıqa çdcanlm8s1 lberlne 
baJk bu maake1ere tabmlnhı fevkinde bir 
ralbet ~lr. Satqlara efmdlllk 

bu Dd eehrfmiJdt ba~DJllll olmatla be
raber. yurdun her tarafmdan KızdaJm 
Ankara VI İstanbul fUbelerine mOracaat 
edilerek izahat ve mlımmeJer {lteıımWJr. 
K.mlay, yalan bir zimanda halt mmılre
lerhıin bütihı memlekette satıp çıkanl· 
JDUllll temin edecıekıir. Fakat o mqana 
kadar toptan satlflar cı"bl posta Be yur 
dun herhanal bir tarafından yapılacak 
talebe de cevap wrileceli için vatandat
lar ~ flJaıı. ~~ve lAJr 
bul depolanndee nııaıitdu ~ .. 
bileceklerdir. Cünkn. yurdun her ~ 
da hef Qç boJuna da 6 lira fiyat konul· 
Dil olan halk makeleri ~~ve~ 
ba1aJ Oaetl dl Kmlay Cemiyeti t'"lfm
dan deruhte ectilmefrtecBr. 

Kmlay halk ma*eleri. b6ttln Tilıkiye
de fttandatlann birer maske llhibi ol· 
matanna kadar imal edilecek ft ba pye 
temin olunmıncaya kadar halka azami ko 
laylıkda~. 

-o,,.--
Batarkly DojmneYI bqhekimi 

Rauf Fehmi 
Bir ma ~alya ile taltif eclildl 

BakırkGy çocuk esirımıe kurumu do
.. ve bümı m tJaebekimi Dr. Rauf 
Fehmi Baıermana dolum m taillnc1rki 
çak amftffakiyetli bqanlarmd8n dolayı 
lstanbul vilAyeti merkez~ deli· 

letile kunım umumi merkainat ftl'iien ma 
dal1' ç:arpmba ıano lstanbul mermi 
beYeti buzurundll merasimle kendisim 
tevdi edilmiftlr. Bu münasebetle kuru
mun lstanbuJ ıneftmt bqlcaru Snıas 111-
llvı pıoflsDr bay ~in GQnakay 
tarafından bir hıtabe irat edilmiftir. 

Bunun üzerine Pr. Rauf Fehmi Barer
man mesaisinın pek naçiı ve k~Qk oldu· 

li*"* -~ ...... -
kendisinden ıiyade çalışma. arkadaıtarma 
ait ve raci bulunduğunu, mashar oldulu 
takdire arkadaoJarmm da naili etini te-
maml ederek zaten idealı olan bu bayır
lı Jolda dahi ııyade çallf&caiJ ve utra· 
Pcalı tabii buhındulunu IOrlemiltir. 

--o-

Pamu•, ipliği buhranı 
Ticaret oda11 lktisdt veklletuıin tale

bi a.tne lttanbuldaki dokuma tezatiı· 
lanmn pamuk tphli meaeleti o.rinde bir 
rapor hazırlı) arak vekAlete vennittir. --Ma:12aJ klm'JrU ihracatımız 

Bu sene meırileketimizden Mısıra 128 
ton ınangaJ kömürO ıhraç edilmiftİr. Bu 
kömilrlenn tonu & 10 Mısır llrasıııdan 
satılm13tır. Bu sene Mısıra Bulpdstan 
da 360 ton ~ k&nüril ihraç etmiş 
• de Butgaıya Orleri TGrk k8mürl~ 
rfne nazaran aşalı kalpde oldulu 
il Mı · sı~ fulaJJ ~ 

3 

dun fiyatı navlun yü-
zünden pahalılaşıyor! 

Bu ytf daha ucuz alınması JtzımgeJen odunu kaç sebep 
albnda aşağı rukarı yartm iitisli fazlaya ahyoruz? Buna 

tedbir ltutııarnaz mı ? 
Odun plyua11 , ...... 

1a.ttrl1• 8DIÜJltln ea m.,.r clllfi 
&erinden blrl olaa cdun meulelt in. 
riDde teddiratta bulunduk. Odun &,at· 
1annm artnmnda bir DadMr memat 
olmadaluuı kanaat ... olayer, 

Yas ..ııdnde HO • aoo kUft118 ...._ 
1nlna ..... kmnilr ......... •· 
nu bqan ,.. olaraJr sao. 400 den .... 
il ....... lmWa ,..,. 

Bunun ~ 1r1ft1r1DCa oclam 
pi11•ndlld titltaldılm bult bir llıl 
11MttlD 4oid\I .. mtJdana plaJW. 

Bu )'il .Sunu daba ucu •ertbilectk
tns ma. blr mlıddttçlk tnel 50 kurut 
nntunla ıetlrtebllcllllmb mal. buıtın 
120 kurufl• l6t nakledebiJl)'Onaı. 

Bu terait altmda odunun ftyatıarıııda 
bit art:llla oı-.u ıabil ıanmır ı&aun.... " 

Buna auaran odun flJ'&tlarlftla lıı· 
cflrllmeJI \fe ,ani bebaJrl•tt1111•1 lmkln
..... temin Sok kolar olacaktır. Ene-
11 mflnHltlet mlhndrat lhti,açlanııı 
yudla tedarik tdeblllller. Bu barı'lıet 
lat -....w. ply• taıeplerl ~nde 
btlyilk partiler bulunmam ıibi f yl bir 
neticeyi b111I eder. 

~mrnlmlnde kayıklarla vaki oJan 
nakliyatın buharlı ve.Ut De nakillerinin 
temini ve bunua da ıllc navlun ncretle.. 
rini ıesmiyecek bir telrilde teabiti Udn
cl "mUh1- Wr tl4blr elal»llir. 
Bu ..malların da urun mDddet mahreç
leriDde lulıp ıılanma•ını temine medar ... , . 

Bu 1tbeplwdea lıht w en mlhlml 
plJUlya lull talep nld o1Uf1a ft fa· 
kat buna mukabil malın aokean bulunu· 
tudur. Bu ı•yet tabii bit fktıat bn• 
nu hallnd.e malın ft,atlanıu ,nbelıL 

,er. Resmi vt')'a nim reınnt mOuseMler 
mahrukata 8'11ua1Hk t ..... ılara ... 
cak kıt lçi&lde aıawldildala• ı•n ,ı,.. 
.. dan odunu bu mnslmde çekl)'Ot. PL 
yasada Aten nok odua u bulunclutu
na nuaru da yeniden llJ*'ltlet ,..ı
mak sarured buıl olu,or. Bıa da upa 8!t an nvel piyasaya ıttrlUerek hem 
p1UJd1lr eebeblnl meydua ıttidJ\r. Wılbine ve hem tacirine ve hem kcmfa.. 

Odun byıklarta. takalarla, ,.ikeaıı- yoacuıuna bir u 8nce nakitte tedavül 
lerle nülolunur. lmk8ıuıır •erit • 

Bet devis 
kocasından boş 
Hislerini ve düşüncelerini ani 

Sinema artıstı Bet Devisin kocasından mek lbmıdl Bunun iÇi8 
ayrılmak o.ıere oldulwıu yazmıştık. Da· tüyü yakmalıydım ld. 
vaya Holivut mahkemelerinden birinde IDiyeyım.. Ne yaptımf 
bakılmış W haklarında boşanma karan- mukaleveyi boJCIUID •• 
verilmiıtir. Bu suretle, açıkta 

Holivuttan haber wırildiline t&"e .. ar- mahcup olduiuJD. utll._ 
tistle koc:asmuı boganma davalan hayli nemdi. Bent. b(lyiJk 
heyecanlı o1mllt. davayı ~ esasen Bet livada aöodermiftl. 
Devisin kocasıydı. Amerikanın IJU!fhuı dellerimin istikbaliıd 
cazbant ,ellerinden biri olan Harmon Halbuki ben. HoUvut 
Helson kansmm mOtemadiyen Roman ~ kapılar yCbilme karii 
kudulun~ bu yfbden mhaftrlst bile bulunuyordum. 
ihmal ettitinden 1ik4y~tçiydi. Mahkeme- Vakla, berhanlf bir 
de de: . . ~ . _ YOIOmO, göıDmO 

- Yalruı meslefiru dU§ünüyor, kocası. dum beni işe alın 
arkadatlan. ahbablan onu hiç allkadar \'elel~ irmal yacakı-
dmiyor. dıye ıik•yette buJunmuştur. ranmdan dô~• 

Bet Devit de koc:asmdan ayrılmak iete- 06nmedim de. D&ne1' 
dilini 16ylemft ve tnahkementn barqtır makyaj yapmadan fDID 
iDi çarelerini aramasma ratmen btiDda ednk mukaveleyı i 
mar ttmi~ir. Stıtn de batmnızdl 
Kocasından botandıktan m artist olmak için en iyi çaıt 

nepett Al bir yumnda hislerini ve düffln· klçmmaktır. Bir itte bit 
c:ıeleriru to> le anlatıyor: dunuz mu muvaffakiftl< 

mı,ur. Fakat. mdhaldr'i 
IObiyete karp m(Jeadele '"KOçilkken annelerimizin bız.e verd;l;

leri bir nasihat vardı: 
"Tekrar ~ köprilyü yakma!., 
Ben bayatmıda dalına bu 9ÖılÜ dmletni 

tfmdir. Fakat, köpriiyO yakmıyaıü de
ğil, geri dönmeıbek için yUarak... Oyle 
yal insan bir karar verip bundan cayma· 
mü istiyorsa en iyi çare geçtili köprüyü 
yakmaktır. Bu suretle. bir dahi geri dö· 
nellleZ •••• 

mı ondan ııonra .. -
tır .•• 

Halbuki ıesu Jıl K•nanla m. En mUhim nokta lıtal\bullu da tat 
nı...- boyı. o4UD ,mdU ayıklardan mevtiminde yarım mlall, bir mı:ıt artan 
beti onu batta. Bu. kayıkçılanıı manevi. odun abperlp karııımda fena vuiyeı. 
J&tml bommftur, Bu itibarla kıt JWdi· te kalmaz. Ben hayatımda Uk k6prtlyft HoUwda 
,atmda fuJa nayJoıa a1ma1anm, tabii Oduıı ticareti dnam ett11tmİkwetçe gittijim zaman yaktım.. Bir kadm için 
bir netice Dl icap tttirmektedit. Keıie- hallan saratdan ftlra1eti eebabaun te.. .. Evamiri a§ıere.,Sİ süslenmek. süslenmek 
11 ,uda (50) kurup nakil ppmak emmW oJunmıaı ltııumıı da ctnam e- w gene sOslenmek olan bir eehfrde ben. 
mltmkln 1kea timdi ııo • 160 araunda d yüzüme bir damla boya veya pudra sür-er. 
navlun lcntl "'1Mk An1ftti ı..ı o- meden fflm çtvb nııek istedim. Holiwdun 
l&ıyor. Ba !tlblrla ,..ı llp.dflorı •talı 1Ju~lln te~ ne a1ıt verifte ochuıun bütün makyaj fennine İS)'aD ettim. 

ıilnl akf8m 
11-12-931 Paaar ,an 

DAMA CllUllŞ 

yııbn lkl, M busuk DIİl1i D&Ylua Gere- 'kllosu altımı paradan fazlaya ıelmek- Herkes pşımpş kalmıştı. 
ti AIDOlwaut, tedlr. Ba d44en yllkle\ bfr fiyattır. Ya- - Bu nasıl kız? dfyorlardı. b&ylf artist 

nr akh olan ta v.trdın odununu alan olur mu hiç' 
Blıtalll &,atkı ela lnı nllbettt fu'-11 :.r. .1 - • a- l"!n ba._ b faki•· blllm b1 '"'""Ur.. Qlmazmıc.t Fakat ben oldurdum' 

1att*1f·• 111 pn••· ~~~~!'!'~~~ .... lliili!lillM~:-.-;·~•'• -~J.J;:ılaka::*v~·~ · 
artımında bJI ildııcl tebep çok mUhfm Allah lmdad ode ı. - Makyaj yapmadan, yüzüme hiç bir 
bir lmlldlr. l'Y sfirmeden f,ilm çevirecefim ! dmıiştim. a. ...... Mııdulolrl 

GlrllG;ror ki bu tp t1ccann bati TilldlrdOIOmU yalar mıyım blçt 
veya lbtikln bah11 mnn oı .. s. Bu, verdiiim. bir katardı. Geri dönme-

Denilebilir ti ba pnlt malilm ol· Y eol •etrlıat 
ı.r...ttP~-·• 

dupna nuaran niçin tu1a miktarda A k oy 
ıtok mal bulmıdunılmu? Bu termaye ' r ası 
meaetealcHr. Depolar llu.ust 1er111aye.. Bilytlk Rut edibi •tblm GoıVDID 
l~re lıtlnat eder. Nihayet yerin de tetl· 61Umbdeıı IOllN cıtmıt, w tartçecllll bq

ri vardır. Bu itibarla ~r mUetHH aa- ka ~ dile çtvrtlmemlt ~alerlnJ 
cak .. rmaydli ve f'rl ıılıbetlnde ltOk bir araya tw;>PJl1an en lbel bir e1ercUr. 
bulunc!uıablllr. "Afk rlJUI", Hal&ll AB Edlı tat&· 

B U G O N 
SAKARA y S:nema 

Stnenfn en bOyUk ve .,. ıüıel ve dayanıtmaı d 

LOREL-HARDl tsvıça 
TO'RKÇE SÖZLO KAHKAHA KAS.IRG 

Aynca Renkli MIKEY MAUSE v' yeni PARAM 
Seuıalar 2.30-4.30-8.80. Suvare 9 da Bu ilk aplarda mtlelleeeler tarafın.. 

dan s•kiliBce" blttalıl htaDblalaft tıtıya. 
cma ld.ft ıelecek miktar.da bulunmadı· 
im• cöre ..ı babranı, Mt 1Baterir. 

tından dojrudan dofruya ~n dlll
mız. temJm.lı ve Remd ldtabev!Dln "DbJ* mııdlarrlrleıbadea ............ _____________ ...,;. _____ ~ 

Yeni lipariflerde fiyat wnmı ile pi
yuaya çıkar. Kuru voyq odun arasın
da bUyük bir fark mncuttur. 

Yq odua daha •ltt çekdgi gUn ev 
llObaJan için de mnult delildir. Ayn. 
ca kcr da az bırakır. 

Kanı odu11 lfkJednde hafiftir. Çal>ttk 
rnar ve kor bt~rr. 

Piyauda ma!d>ul ~lan kuru ç4uncbar. 
Son dda p&ya•ya "kanlan odunlar

c!a mahallerinde ılkletabliktın dolayı 
yaemur ve kar altında kalara1' ıaLlımut 
bulunmaktad r. Ba ldbarla bu mevsim
de 1nını edam bulmak mlmkUn olamı
yor. 

Bittabi ellerinde bra odun bulu.. 
nan tadrler. bu odunu yap rıı.betle 
daha y(lbek fl,atta utınata mecbur
durlar. 

J'fsl., nln 28 inci kitabi olarak nendllmll· 
tir. 

------------------------

lstubW inGddeiumumllflincltn: 

btaabul mahkemeleri ve dail'tlCrinde 
açık bulunan, ouabqirUklere memutjn 
kanununun dörc.fflncQ Qiadderinde yaalı 
prtlan hais talipler arumda lnWhanla 
münasipleri' ~ ve kDti)uu\ 2o 
bfrlndklııun 938 sah gQnQ aut onda ya· 
Pılacaimdan isteklilerin meskat madcJe 
mudbince ıerekli belplerile lmtilıandan 
bir gQn eVveline kadar adliye e.ddlmml 
ba§kanlılma müracaat etmeleri. .. 

Jl -'l.K OP!RBTf 

Odla ~ ftre fffmlt oha. il 

BaÜflftt Matl48 
lcJQ) ..,.. Operet ......... 

'li\zlk: Seyfettin AsaL Maliyeti a~ıar. 
1 

\'nzan: Yusuf SOrurL 
Odun tacirlerinden bir ıat ile koı\Uf- • DOJ:h bar Balesi 

tuk. Bize bltdkat:i old""1 pbi anlat. ı ,,ek yıJu(lda (lCedJye 
maktan ~eJdnmlyen b'1 tacir ....a.ıo ~e~) bGyOk epe,.l 
diy

9
r ki • Millik: Rober Stok 

.. 
8

:,..._._ b C11marleıı •• paıar mathw tul ı• dt 
- b•uu•, u yıl daha w:uı ~ 

almak anOm~n olabDecekti. Etrafta 

1 
ZA ı1 

fula miktarda odun "1dır. H." 1 k --"-"' ,_. .ı:ıe çu er namma --.... -
ıcaınu~ pt,uacfl tuttuiu 1•. odun bık mWırUmtı kaybettim. 8a 9llbllrlt 

taleplerinin bh:uüabe ualmaltnı mu· ldmleye bol'cum ve ıa)'I mtihll'lıı dt ıııır. 
dp -öldu. Ancak k8nıUrl yakmak için 1 mil olmadllm1 Ula ederim. 
~ odu~ ihtiyaç nrclır. MaıblıH bul ..._,..... zw. .,...... a. 
p1*s odua yaJalaDr dnltlere ı&rt bil-- f •11aaa eaddellla48 il•• 
yük b!r yek4n ve Ycıptet alılıU. 11111111* ~-

BOOON 

MELEK 

SAADET DÜS 
Bat 1'011erılır 

BENJAMINO GIGLI 
MARIA CE8 

Baıtıa IMt 12,e .,. UO da çok aeu tıat1arta Talebe " ... 
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Çek fabrikaları Alman-
Yaya silah 
lngiltere Çeklere para 
"ermekten vazge~ti 

~r lnDiliz gazetesi " Hitlerin yeni döminyonları için nole 
""' roıunu oynamak Jnyiltereye dUşmezl ,, diyor 

Londra, 17 (Radyo) - Deyli Ekspres muhabirinin bildirdiğine 

18re, Çekoslovakyadakı Skoda silah fabrikaları, Almanyanın, ıilihlanına. 
l&ııı çabuklaştırmak ıçin geceli gündüzlü çalışmağa başlamıştır. 

Valter adındaki fabrika, aaatte 510 kilometre yapabilecek kudrette 
~ harp tayyaresi imali için Almanya.dan ıipariı atmııur. 

Almanyanın Şark ve Garp hudutlarının tahkimi için, Çek sillh fab
llkııarında yap lan bir çok top, Elbe nehrindeki nakil vasıtalariyle, mil
teınadiyen AJmanyaya taşınmaktadır • 
Yakın bir gelecekte Çekoslovakyanın bütün ıilib ihracatının da Al· 

IDlnyarun kontr.clü altına gireceği tahmin olunuyor. 

• • 
Londra. 17 (A.A.) - Deyli Ekspres gazeteıi, batmakateıinde, Çek 

lllalt heyetinin "Elleri boı., dönmesinden dolayı memnuniyetini izhar edL 
>'ar ve diyor ki: . 

.. Hitlerln yeni dominyonlan için Noel baba rolllnll oynamak, !ngılte
'-'" düşmez. Bizim kendi memleketimizde kannlarını doyuracak kimae-
1er ç:k vardır. Bundan i'ld ay evvel bol kese.den Çeklere vaad edılcn para, 
'bugün her halde mcmlcktimizin yardım na ihtiyacı olan endüstrilerine 
harcanacaktır . ., 

Eger Ç_i_n_h_a_r-=-b-i -d:--e-v-am--e-d-=-e-r-se-

ManÇUkO' da Japonya aleyhine 
ihtilal kopacak 

••Po11 ~ab~nesl müşkilAt içinde; Başvekil 
lit)noye, uskerl barekAtın 11kırıaşması 

hr rşısındtt, ~ekllmek lsl}yor 
Ht>ııgKOng, 17 (A; line diir pyialar dolaşmaktadır. BQtün 
A.) - Çın ajansı bu kanpkldclar, umumi katlilmlar yapıl
bıldiriyor: mak suretile bastmlmaktadır. Memleke
Düşmanın demir- tin birçok nuntakalan, ecnebnere yasak

yolu üzerindeki Ka· tır. Söylenildiğine göre, eğer Çindeki harp 
O}ao ve Kvangsene ·birkaç zaman daha sürerse, Manr;ukoda 
yaptığı taarruz mu Japonya aleyhinde umumi bir ihtilil çı· 
vaffakiyetle püskür-1 kacalı 6n0ne geçilmeı bir hakikattir. 
tülmüştür. Bunun· --------------
la beraber, Ja~~~ "it1oskova gazetesi., 
taarruz vazıyetıru f d k 

\;.. ~ muhafaza etmekte - ransa a yasa 
'tki! Konoyı dirler. Tsunghuanın Parls. 17 (A.A.) - Dahlllye Bakan 

\iıa eimalinde Çin mer- lığı, Journal de Moscou lsmlndekf haf 
'lcnaa• b bazı muvaffakiyetler 'elde et- talık fransızca Sovyet gazetesinin 

Fransaya glrmeslnl yasak etmiştir. 
~Donlar Tayplg Çang civarında -o-- • 
' DlUdafaa tertibatı almışlardır. '- '°l cenabı Kuangkyu demlryolu
...: dotu tstlkametlnde sUratle ller. 
~kte olduğundan, Japonlar Çang 
) '"a kadar <:ekllmlşlerdlr. Tak· 
' kıtaatı alan ÇlnUler Ualçov ve 

9ebtrlerlne 9 tarihinde UçUncU 
Olarak hücum etmişlerdir ve 48 

~"1reıı kanlı muharebelerden son 
ll~v şehrini tamamen istirdat 

' tlcrdfr. Çinliler şimdi Pokleye 

iL '" etmektedirler. 
~kil çekilmek istiyor 

Mısırda talebe grevi 
Kahire, 17 (A.A.) - Ziraat mek. 

teblnln 300 talebesi grev yapmışlar. 
dır. zabıta müdahale etmiştir. Arbe
deler vukubulduğu haber verilmek • 
tedlr. 

yetiştiriyor 
Cenubi Şarki Avruoada 
~~----------.................... _ ..... 
lngiltere, Almanya ile iktisadi 

mücadeleye ehemmiyetle hazulanıyor 
Balkan Devletleri mümessillerinin Londra 

ziyaretlerine büyük bir ehemmiyet 
veriliyor 

Parla; 17 (A. A.) - tı'lgaro gaze
tesi muhabiri Butellodan aldılı aplt
daki telgrafı n~yor: 

İngiltere yavq yavaş, fakat ener. 
jik bir BW"ette, kendi Avrupa piyasa
lannı, Alman rekabetine ve mtıercl 
metodlara k&rll mtldafaa için tefklllt 
!anmaktadır. Kral Karolun. prens 
Polun ve bir Bulgar mllmeullnln Lon 

drayı ziyaretleri ve Londra De Anka ı 
ra arasında vukua gelmekte olan sık 
temaslar, bu memleketleri Almanya- ı 
nın ekonomik genişlemesine mukave
met mUcadeleslne teşvik 3tmektedir. 
Dr. Şahtın İnglllz maliyecileri ile o. 
lan glSrllşmeleri hakkındaki maHimab 

mız mahdut be de bu ziyaretin b:ı va
ziyette blsaedlltr deii§iklikler yapa
cağı zannedllmemektedir. 

Ordre gazetesinin Londra muhablrl 
de şöyle diyor: 

Her eey IUDU gösteriyor ki, Alınan 
ya ile İngtlls !mparatorlufu devletleri 
aruında b1r ekonomik harb huırlan
maktadır • 

---------------------------Zelzele 
Kırşehir ve hava

lisinde hasarat 
Dr. Şahtlondradan yaptı 

ayrıldı Ankara, 17 (Telefon) - Gelen ha· 
Londr 17 (A. A.) - Doktor eaht, bu- berlere &ilre Kırtehir ve havalfafııde :re

rada llç gün İııgil,tere bankam guvernörü nlden ıiddeW zelzeleler vukua gelmlş 
Montagu Norman'm misafiri olarak kal - ve bazı mmtakalarda hasarata sebeb 
dılttan sonra, bugUn Londradan hareket et olmuştur. 

mfitlr. Akp~ tlJytlnde yeni yapdan nler-
Dokto.r 8aht bıirad&Jd Jkametl una • deıı altm~ıı oturulamıyacat derecede 

mıda, mUltecller komitesi llerl gelenle • çatıamre, bir tıamı ~kmDettlr. 
rhıden Vinterton Ruble ile g6rllftWı:ten Tosun Burnu k6yUnde 15 ev yıkıl. 
maada, Sir Con Simon, Frederlk Letth. mııtır: Şimdiye kadar nUfus zayiatı tet
ross ve Oliver Stanley ile de mWlkatlarda bit edUmemlştlr. 
bulunmuıtur. Bu mUllkaUarm en mUhlm- __ 
mi, sanıldığına göre, Ollver Stanlej ile o-
lanı teşkil eylemlştlr. Stanley, bu milll - ----...... --------
katta doktor Şahta, evvelki gün avam ka
marasında ihracat kredileri kaııun pro
jesinin mllzakeresl aırasmda. yaptığı be
yanatm mablyctlnl anlatmş ve lngillz htl
kiunetlnln Almanya lle bir ticaret anlq. 
ması mUzatereslne hazır olduğunu ve Al
manya ile hiçbir ıuretle bir ekonomik har
bi arzu ctmedJfinl blldlrmlştlr. 

SalA.hlyettar mahfillerde bu görUşmeler 
Uzorhıde çok sıkı bir ketumiyet muhafaza 
edllmektedJr. S6ylendlğtne göre Dokt r 
Şaht, ayni zamanda Lord Baldvinle de 
kısa bir g6rllpne yap11µ1 ve bu esnada ya
hudl muhacirler için toplanan paraların 

kullanılma praltl meselesi g6ril§tllmtlf -
ttlr .. 

Alfons, F rankist ispanyaya 
girebilir, fakat. .• 

Paris, 17 (A.A.) - Kont Romanones, 
Havas ajansımn Sen· Sebastiyendeki hu· 
sust muhabirine §U beyanatta bulunmuş
tur: 

"Burgos hükQmetinin. sabık kral Al· 
fons hakkında ittihaz ettiği karardan son
ra kralın Frankist ispanya arazisine gir
mesine hiçbir mani kalmamıştır. Fakat 
unutmamalıdır ki, karar vermek hususun· 
da yegAne salfilıiyet sahibi olan general 
Frankoya itaatle mükellef olanlarm ba· 
pnda sabık kral da vardır .. " 

1 

Gözden uzak olan 
gönülden de ırak 

olur mu 7 
Necid Allınııık dluor ki: 
"Nişanlım askere ıllti. Ancak bir hu• 

çuk sene ı>onra dönecek.. Onunla beraber 
yaşarken hislerimi iyice lAhlil edeml)·or-
dum. Fakat ondan ayrıldıktan sonra ken• 
dımi iyice tarthın. Nişanlımı sannettijim 
kadar derin bir aşkla sevmedili hlssedi• 
;,:orum. Acaba "gözden uzak olan gönülden 
irak olur.,. derler, doğru mudur1 Diler ta• 
raftan başka bir delikanlı ile tanıttım. Bu 
aunla ıevkJerimlı birlbirimlze çok yakın. 
Nişanlımdan ayrılmak istiyorum. Fakat an• 
nem, babam raı:ı almıyor. Ne 7apa1ım1. 

Sevgi olmadan izdivaç olmaz. Fakat nl• 
pnlınızJa beraber yaşarken onu tam ma· 
naslle sevmedIAinlzi blssedebildlllnlıe 16-
re bislerlnlı pek gelip ıeçicl mahlyette
lklnci dera tanııtıihnıı delikanlı hakkında 
hlsleriniıden emin misinid Yana bunun
la da muvakkaten aynhrsanız, aşk dedill· 
nlz his 16nmiyecek mn .. ERer askerde olan 
nlşanhnırın ıldn hakkındaki hislerinden 
eminseniz dönmesini beklemeniz daha iri 
olmaz mı? Belki nitanhnııı 16rilnce atkı· 
nıa da avdet eder ... Şimdilik anne •• baba
nızın nasihatlerini dinlesenb daha laabeUi 
hareket etmlf olursunuz. 

* 
Re:an aoruuor: 
••Birisini deli gibi seviyorum .•• O da be

ni sc,·iyor ve birkaç sene sonra evlenebile
ceğimlzl söylüyor; bu sözlerine inanmak 
Jstedılim halde inanamıyorum .. cnnkQ bir 
türlil beni annesile tanışlırmak htemlyor. 
Söylediklerine Jnanmalı mı,,. 

Ne kadar zamandanberl bu gençle tanı.
tılınızı bilmediğim için kaU bir py söyle
me#• cesaret edemiyorum. Evlenmeden 
bahsettiAine göre nl)eli ciddi olablllr
fhtlmal ki ılzl ılmdilik annesile tanıttır· 
mamak için kendisince milhlm •• haklı d8 
ıllncelerl vardır. Kendl~inden bu sebeble
rl sorup öArenmeAe çalışınız. AldıAınıı ce
vaplara söre hareket tarzınızı kararlaıtarı· 
nız. Eğer bu cevaptan sonra ela tereddllt 
ederseniz gene sorunuz. 

* 
M. N. (ı; .... Jca): 
"Bir .delikanlı seviyorum. Gece, cGn· 

düz, aklımda, hayalimde hep o... Ço. 
cukluktanberi beraber ya§adıpma bu 
genci ııksık görüyorum, fakat ıevcimi 

bir türlil kendisine itiraf edemiyorum • 
On yedi ya§mdayı . • Bu yatıma raı· 

men çok ıstırap çekiyorum. Ne yapa
yun ? . ., 

Bir parça bekleyiniz .. Daha on yedi 
y&§mdaıınız •. Hislerinizin d•litmiyece
f'inden emin olamazsınız. Eter aevp. 
niz karşılıklı iıe bu delikanh .Ul ıevdl· 
ğinl mutlaka hi11ettirecektir. Siae sok 
samimi olarak sevginizi aöyl<t:ıell eca· 
raya bırakmanızı tavsiye ederim. tıtlk
balınizi tayin etmeden evvel dilfOnmek 
için önilnUzde daha çok vakit var. Sa· 
bıTlı olunuz ve gençliğinizin ea tatlı 
demlerini aşk ıztıraplariyle acılafttrm&• 
yınız .• 

~ , 16 (A.A.) - Dönen şayialara B Çe · d' 1 f 
Jaı>on kabinesi müşkulat ıcindedir. ayan mberlayn ıfşa e ıyorl Hitlerin le e on numarası 1 tebrnnnn otur~utu yaz~ıma1cta. ı~t te- Valt Disney yine dava edildi 
"az Y t ç· dek" ··1• • harekatın l NGtJ tz baı::vekilı·n·ın kansı mı·sı·s A LMA""""-'A'da "'""redı"len yenı· tele- lefon numara"ı ışaret edılmemektedır. M lKl F''"'enın mua"dı· 0 1an -'-ur e ve ın ı a=>Aen J " !'I" ·-ı1 F cumhu .. ·ı t 1 f d -rü ... ,, ~· 

st bu buhranın baı::lıca sebeb- Çernbeılayn koca mın sır ortağı- fon ve adres rehberinde Hitlerin ra~sız rreısı 1 e e e on a go ,- Amerikalı film ttSsamJ Valt Diır 
dır fak mek içın ancak resmi surette cumhur riya 

biridir. Temin edild"ğine göre. • at devlet i§lerine dair bildiklerin· de adresi ve telefon numarası gösteril· setliğıni aramak lhımgelecektir. ney, son yapbğı "pamuk pdensesi ile ye-
bi! ÇekıJmek arzusundadır. Fakat ye- den kimseye bir §CY söylemez. mektedir. Alınan devlet reisinin telefon di cüce,. isimli Iilmden dolayı, bu fıhnin 
p..__~.; nnin ikamesi zork.ğu kahire: Bununla beraber. son Paris ziyaretle- numarası Berlin 116.13. 1 dir. Yol kazalarında •IOm azahyor resimlerinde kendisine modellik etm1i 
.;"VllnU u atmaktadır. Onümüzd~ı rinden dönilşte başlarına gelen bir Mdi- u olan biri tarafından dava edilmi§ti. 

b\a buhraıun tebellur edeceği bildi· seden bahsederken etrafındakilere öğret· Bunu haber veren bir Fransız gazetesi, A MERIKADA hu sene her senekine Şimdi 6aşıha ikinci bir dava açıtmq 

olco~a karışı!clı1dar 
llnıyor 

• 17 (A.A.) - Deyli Herald 
~ n Hongkong muhabiri, Mançu· 

bn kanşıklıldar hazırlanmakta 
t lg na b"ldıri~or ve diyor ki: 

Od n Hongkong:ı ge!eıı ecne

ııan rı ıı memurlar ile Japonlar 
anı !ık bulunduğunu soyle-

nl r, M nçukoya, Çin cep
ndermek mec-

tiği bir şey var ki, sade Jngilizleri değil, Fransız cumhurreisinln telefon numarası· nazaran daha u yol kazası olduğu bulunuyor. Valt Disney "sihirbazın cıra· 
d nizi olan bütün memleketler halk ~ :ı- mn adresi ve telefon rehberinde işaret e- ıannediliyar. Tahminlere g&'e, hamlan· ğı., isminde bir film hamlıyordu. Bu 
l!kar eder. dilmemiş olduğunu söylüyor. Fransızların makta olan 1938 senesi statistiğinde A· namda bir de meşhur opera vardır ve bu 

Misis <;emberlaynın, geçen gece Lon- senelik adres kitabmda Albert Löbrün merikada yal kazalan neticesinde ölen- o~ranm best~sini Fransıı muaikipnası 
dranın kibar muhitindeki bir aile toplan· isminin yanında yalnız şunlar yazılıdır: 1erin sayısı 31 bin olacaktır. Halbuki Pol Dukas yapmıştır. 
tısında herkese öğrettiği şey şudur: "Büyük lejyon donör nişam s11lıibi; 1937 senesinde 39 bin~ yüz kişi: bu gi· Valt Disney filmdinde Dukasın bestele 

Paristen dönüşte, Manş denizini geçer· cumhurreisi, madam Löbrün, asU aitısi- bi kazalara kurban gitmişti. Onun için, rini kullanmı~tır. Be tekli' bugün ô!mfif 

ken tutuldukları fırtınayı nasıl anlattık- nin soyadı: Nivoit ( Nivoa); Elizı mayı bu sene kaza kurbanlannm 31 bin ki'i bulunuyor. Fakat res amı, Dukasm kar.
tarını anlatıyor ve diyor ki: 

Stnt Honore semti, 55 numara. (8 inci olulU Amerikada memnuniyetle karşılan· sı dava ediyor ve diror ki: - Size bir §eY öğreteyim: Böyle bir 
mıntaka) Par;. maktadır - Valt Dı'.,.....yı· '"Ok se\·en·m·, '9erlerini fırtınada deniz tutacak olursa, yapacağı- .... ., • """" • 

mz ga}'et basittır; fikrinizi etrafınızda Fakat telefon numarası yoktur. Diğer taraftan, lngilterede de, ayni ee- ~.~r ed"rim. Fakat kocamın besteleri· 
olmıyan bir şeyle me~gul edin ve zihni- Paristeki binalan sokaklara göre gös- kilde bir azalış görilleceli ümit ediliyor. nin bir filmde kullanılm~sma tahammOI 

an ı bir foyan çıktığında nizi daima ona verin. O zaman. sizi de- teren rehberde de Sent Honoredeki 55 nu· Geçen sene bir yıl içinde yol kualannda edemem. Eminim ki kocam da sal olsay-
rı kı ala ın ıtaatsizlik~c~tt~i-J.İ _:nıı~·~tu~t~maz~ .. :_ ________ ___:mar=::al:=.ı___:b=in::a=n::m~7...::ina=' .:ka=tm=da=-...:Al:.=:beı:::rt:.:.!.....:6500::::..:.:..ki=':.!:ti:...:<>:::lm:.:..:..:..::fişt!.:.0=--------.:.....;d;;;.ı ..;;buna~~m.;..;.U~saa_.;..de..__etmmli __ ·_. ... .___ ___ _ 



istanbulin 
Ankara 

gözüyle 
futbolu 

Arkadaımuz Oıunan Kavrak geçenlerde Aııkaraya ~itmlıtfr. Bize oradan yazdaryazacaktır. Arkadqmuzm ilk makalcslm 
apiJda okuyacaksom: 

AtatUrk'Un acı ölUmllnden sonra uzun 
bir matem devresi geçiren Ankaralı fut
bolcllleri görmek fırsatını ancak bu hafta 
elde ettim. 

Cumartesi gUnll havanm çok gayrlmll· 
aait olmasına rağmen Galatasaray - Har
biye maçı yapıldı. Ve UstUn oynıyan Har
biyelller 6-2 galip geldiler. 

Pazar gllnll havanın fevkalade güzel 
olması Muhafız sahasında yapılan ilk maç 
lanna büyük bir seyirci kütlesi topla -
JDJ§U. Büyllk bir alakayla takip edilen bu 
mllsabakalarda AnkaragUcil GUneısl 4.o 
yendi. Gençlerbfrllği de 3·2 Muhafızgil • 
eline galip geldi. Böylece ik günde Anka
ranm altı takım.mı görmllı oldum. Yalntz 
birer maçını gördüğüm bu takımlar, hak
kında kat1 bir fikir elde etmek lmklıu
nı bulamadım.sa da oyuncularmm ekserl
ılnl lst,nbuldan tanıdığım Ankara ta • 
lmnlarmın bugUnkll vaziyetlnl karileri • 
me anlatabileceğimi zannediyorum. 

Demirıpor 

Ankarada birinci devre maçtan gele -
cek hafta nihayetlenecektir. Şimdilik en 
iyi mevkll Demirapor talmnt ifgal ed1 -
yor. Yaptığı beı maçm dördllnll kazan. 
mak suretiyle 13 puvan toplıyan Demir
sporun henUz clddt bir maçmı g<Srmeğe mu 
vaffak olamadığımdan bu takım hakkm
,da tarilerme ancak ikinci yazımda malft
mat vereblleceğtml kaydettikten sonra ı. 
kinci vuiyette bulunan talmnt ele ahyo
rum. 

_AnkangftcO 

J.tanbullularm pek Jyf tanıdıfl bu ean 
liclvert takım kil sene evveline naza • 
ran. kuvvetinden çok kaybetamlf olmakla 
beraber, en bq takımlar arasmdaki 
mevklinl muhafaza edebilecek kudrette • 
dir. Çok gayreW oynıyan iki genç mll
dafiln lSnllnde .Aııkaranm en gllvenlllr 
haf hattım AnkaragUcll tak.mır kurmuş

tur. (Nusret, Semih, Abdlll) tertibinde 
bulunan bu hat, AnkaragücünUn mukad
deratını tayin ediyor. 
· Plamdi ve Be1lkta3lı Muzaffer gibi fut
bolü çok iyi anlamış iki muhaclme malik 
bulunan AnkaragUcü hücum hattı da ol -
dukça kuvvetli bir haldedir. Cüsse itiba
rile nispeten kiıçük olan Ankaragllçlil 
oyuncuların. yepne hususiyetleri şahsi 

oynamaktan ziyade takım halinde oyna • 
mak fatemeleridir. Ankaragllcüne bugün
kü mevkflnl temin eden işte bu beraber 
oynamanın verdiği ahenktir. 

M uhafızgücü 
Beı maçta on bir puvanla Uçllncn ge

len Muhafnı tatmu, Ankaranın Beşlktaşı 
vaziyetindecllr. Sert denebilecek kadar 
çok enerji aarfeden Muhafız oyunculan 
ayni kıymette elemanlar olmadtklarından 
bu takımda tecanllıı yoktur. Bunun için, 
Muhafızın oyunu daha ziyade tesadüfe 
bağlıdır. 

Son maçta gençler birliğinden Uç gol 
yiyen bu tqpm yediği bu ıollerin hep-

sinde kaleci, ve mlldafllerlnln hatalan 
vardı. Ve adetl bu golleri rakiplerine 
hayli acemi olan bu oyuncular ikram et
Wer... Bu Uç dört acemi oyuncu istisna 
edilirse Muhafız takımı bUtUn Ankara ta· 
kımlarma faiktir. 

Sllrat, mukavemet, cesaret Muhafızlı
larda blltUn rakiplerinden fazla olduğu ve 
Rlzanm bilyllk gayretleriyle hemen her 
takıma. gol çıkarabildikleri halde, hiç yok 
tan yedikleri goller yllzünden UçUncU -
lüğe dilştiller. Bu takımın vaziyetlnl kur
tarabilmesi için bazı oyuncularm. yerine 
daha çok l§e yararlarını koyması icab e
der. 

nl dolduramadıklarından mlldafaa da çok 
zorluk çekmektedir. Kırmızı siyahlı ida
reciler takımlarmm bu noktalarını tak
viye edebilirlerse Gençler birliği ikinci 
devreye bilyUk ümitlerle başlıyacaktır. 

Güneı 

Birinci devre maçlarını bitlrınlt olan 
yeglne takım GUneııtir. On blr puvan al· 
dığı halde altıncı olmaktan kurtulamıya
caktır. Fenerli Necdet, Sedad, Beııiktaııtı 
Cahid, Sllleymanlyell lskender gibi ls • 
tanbulun tan{,dıği bır kaç elemanı ihtiva 
eden GUneı takımında hiçbir tesanild, 

:&ıaliaraıuıı Hal' biye taliımL; 

Harbiye 

Muhafızdan sonra on puvanla d<Srdllncll 
gelen bu takım Ankaranm en allraW on 
biridir. Ferd itibariyle fazlaca nazarı dik
kati celbetmlyen Harbiyeli gençler nefes 
kablllyetleri sayesinde hasımlarmı çok 
mllııklll vaziyetlere sokmaktadırlar. Bu ta 
kmıtn en kıymetli elemanlarmı Zeki, Muh
terem ve bllhasaa Habib teııkil ediyorlar. 
Muhterem formundan hayli kaybettiyse 
de Habib hemen her maçta gol çıkarma· 
ğa muvaffak olan ele avuca sığmaz ya
man bir muhacim oldu. 

Harbiyeliler, kuvvetli bir sol müdafi ve 
iyi bir kaleci yetiştirebilirlerse Ankara li
kinde çok mühim bir varlık halini ala -
caklardır. 

Gençler birliği 

hiçbir anenk olmadıgmdan '.Ankara1ilffiı
de mühim bir rot oynıyamamaktadır. 1 -
ltfncl devrede ıtlmranı oynatacak olan 
san kırmızı takımın bllyUk bir mevcudi
yet göstermesi ancak uzak bir fut.imal da
hilindedir. 

Galatasaray 

Galatasaray .Aukaranm en zayıf takımı· 
dır. Gündüzle Haşimin ve İzmirli Cemilin 
gayretlerine rağmen Galatasaray yaptığı 
maçların hepsini kaybetıniııtir. San kır
mızılıların mevcut kadrosundan daha baf
ka bir netice beklemek manasıidir' • 

HulAsa: Gilneıı ve Galatasaray çıkanlır
sa, Ankara takunlan müsavi kuvvette -
dirler. İyi günlerinde biribirlerini daima 
yenebilirler. Bunun için şampiyonluğun 

hangi takıma naslb olacağını Jtestimıek as 
la mUmkUn değildir. 

Osman KAVRAK Harbiye ile mlisavi puvanda olduğu hal
de gol farkıyla beşinciliğe düşen bu ta-
kım Ankaranm en cüsseli oyuncularını 1- ---------------

çlnde bulundurduğu halde ancak beııinci· 
llği alabilmiştir. 

Beşiktaşlı Hasan, Sllleymanlyell Ali, 
lstanbulsporlu Reşad gibi kıymetli oyun
culara malik olan gençler birliğinde in
sayd oynıyan elemanlar arkadaıılarına na 
zaran çok zayıf kaldıklarından Gençler
birlfği muhacimleri netice almakta çok müıı 
külit çekiyorlar. 

lnaaydlar kadar yan haflar da yerleri-

Garip bic hareket 
Ankarada MuhafızgUçlUler 
sahayı sebepsiz olarak 

terketti ler 
Ankara, 17 - Bugün "19 mayıs sta

dında,. yapılması mukarrer olan Mu.ha
f ızgücü - Galatasaray karşılaşması müna
sebetile tarafeyn takımları oyuna baş
lamak üzere iken Muhafızgücü sebebi an· 
!aşılmayan bir vaziyette sahayı terke
derek gitmiştir. Se)irciler arasında biraz 
dedikoduyu mucip olan bu hareket üzeri· 
ne hakem nizami müddet zarfında takı· 
mm a\'detine intizar etmiş ise de kimse· 
nin gelmediğini görünce Galatasaraylrla· 
ra seremoni yaptırmış ve kendilerini hük· 
me.n galip ilan etmiştir • 

~ takımları maçı 
Gitatasaray Süleymaniyeyi 

5 - O yendi 
Dün Taksim stadında B takımları mü· 

şabakasına devam edildi. Hakem Nuri 
Bosutun idaresi altında ve Süleymaniye
Calatasara~ ara ındaki maçta Sankmnızı 
lıtar hakim ve enerjik bir oyundan sonra 
rakiplerini y-0 yendiler. 

~!n_ç !a~o'!'Dar _ŞC!.f12Pllfo_nas_! 

Galatasaraylılar, Beykozu 2-4 yendil-
Genç futbolcular arasında tertip edilen rinci devrede olduğu nisbette dl 

maçlara dün Taksim stadında devam e· değildi. Netekim ikinci haf tayıtıda 
dildi. Yapılan karşılaşma, Galatasaray ve feyn ancak birer gol yaptılar. ~e 
Beykoz genç takımları ara.smda oynam· 4-2 Galatasarayın lehine bitti. ;._~ 
yordu. Oldukça çamurlu bır halde bulu- Maçın umumi şekline nazaran~~ 
nan f.utbol. sa~asım? etra~m~a 500 kadar sarayın daha düzgün daha ın~ 
tahmin edılebılen bır seyırcı kalabalığı oyun çıkardığını kabul etmek 
vardı. San - Kırmızı takım, rakibine ":,# 
Galatasaraylılarla Beykozlular hepsi futbolü daha iyi anlıyarak oyııur..,a 

genç sporculardan mürekkepti. Galatasa· Bilhassa sağ müdafi, orta 
ray, birinci devreyi, rüzgarı arkasına a· ve üç orta temayüz ettiler. • 
larak oynadı. Sarı - Kırmızı futbolcuların Beykozlular, daha ziyade ener;a 
bu devrede gösterdikleri kabiliyet, cidden nuyorlardı. Aralarında bir 
mükemmeldi. Ahenkli, enerjik, anlaşmağa min etmeğe çalıştıkları göze 
müstenit bit oyun çıkarıyorlardı. Beykoz- kat bu noktada seyyaliyet Vf!' 

lulann bu devrede yarattıkları mukave· yet elde edemiyorlardı. Bilhassa 
met, çok canlı oldu. Buna rağmen Galata- Iar sahada muayyen yerlerde 
saray muhacimleri, bu müdafaayı üç defa ta ısrar ediyorlar ve deplasınan 
mağlQp etmeğe muvaffak oldular. Beykoz yorlardı. Aralarında sol açık ile 
muhacimleri, buna tek sayı ile mukabele da fi ve kaleci en iyileri· idi. 
edebildiler. 

lkinci devrede rüzgar Beykozun lehine d 
idi. Beykozlular bu avantajdan istifade yağmur yüzün 
etmek için oyuna çok canlı başladılar. llk • 
dakikalaraa, top Galatasaray yarı saha· Bu sabah gayrıfedere 
sında dolaşıyordu. Fakat Galatasry mü· yapılamadı. Fener • 
dfaas1, Beykozun hücumlarını semeresiz 
bırakmağa muvaffak oldu. Ve hakimiyeti maÇI Oynanıyor 
Galatasaraylılar yeniden tesise muvaffak Yağmurlar yüzünden TaksiıO 
olau ar. ._ .. ._ .. --··- -•-- .-11-n-.ı .. " 

Bu devre daha çetin bir mücadele şek- gayrüedere klllbler arasında'-: 
linde geçti. Galatasaraylıların üstünlü· yapılamamıııtır., Galatasaray Ue 
ğü hissedilir derecede kuvvetli. Fakat bi· niye arasındaki karııılaşma da 

oynanmıştır. Kadıköy sabası f..,_ 

Grup şampiyonluğu 
Tokat Giresunu, Trabzon 

Rizeyi yendi 

Samsun, 16 - Bugün başlıyan grup 
birincilikleri maçlarmda Tokat Giı:esuna 
6.0 ve Trabzon Rizeye 6-2 galip gelmiş
lerdir. 

lzmiffe 
Eskişehir hükmen galip. Ko
caeli de Afyonu 1 - O yendi 

lzmit, 16 - Kocaeli futbol grup birin
cilik maçlanna kalabalık bir meraklı kilt
leti önünde bugün başlanmıştır. 

Saat 10 da bütlln takımlar JllfBtaka 
sahasına gelmişler, vali, parti ve bölge 
başkanı Hamit Oskay ve müsaba•eler ko
miseri Ziya Ateş tarafından teftll edildik7 
ten sonra, hep bir ağızdan istiklll marşını 
söylemişler ve bu sırada da Türk bayra
ğı direğe çekilmiştir. 

İstiklal maremı müteakip sporcular ta
rafından bir geçit resmi yapılmıııtır. Es
kişehir - Edirne arasında yapılacak mil. 
sabakada, Edime takımının gelmemiş ol
masından seremoni yapılarak Eskişehir 

takımı bükmen galib ilin edilmiııtir. 
Afyon ve Kocaeli arasındaki maç da 

Kocaellnin 1-0 galiblyetile neticelenmiş -

olmadığından Fenerbahçe - Vefa 
hakkak surette oynanacaktır. 

Aydında 
G ~up maçları başllJef 

Aydın, 17 - Beden terbiyesi 
rektörlllğllnUn tesbit ettiği gruP 
mUlllbakalan için takımlar .A..,_ _11161 
lanmışlardır. Bugün Muğla • )ıl8P""'"" ....i 
nizll takmılan geldiler. BalıkeJit 
nakkale takım.lan sicil işlerirıl 
diklerinden mllsabakalara i!I~ 
yeceklerdJr. Takımların k 
rm başlıyacaktır. 

tir. Farr'a 15 ravndda 
.Mllsabakalara yarın devam edilecek ve gelmiştir. .. 

•.ınP,. 

Bursa - Kütahya ile Eskişehir - Kocaeli Lounova, dünya ıampı,,-
arasmdakl maçlar yapılacaktır. karııılaşacaktır. 
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~eker fabrikası için Ada-
nada tetkikat yapıldı 

Söylendiği gibi Adana merkezinde bir şeker fabrikası 
kurulursa şeker kamışı ziraati alabi l d i ğ ine artacak 

~ ve bu pancardan daha ucuza maledilebilecektir 
ana'da şeker kamışı bütün çocukların 

baş yemişidir 
t f ' (Hususi) - Çukurovadn bir 

11 
ablikası kurulmalı mıdır? Bu fob

;ı: de Yapılmalıdır? 
llerin cevabını, bundan bir müd

leı Adanayıı gelip tetkiklerde bu
ktı at , kô.leti heyeti yakm bir 

ltbakanlığn vereceği bir raporla bil
lir. 

Ustu servetlerinin hudutsuz vc
u kaynaklnrma sahih olan Adana 

lllde bir şeker fabrikasının ku-
1 ÇoJt lcrinde bir hareket olııcııkt1r. 
a bolgesindc §imdilik pancar ze. 
apıınıamakta.dır. Fakat ilerde !ab
d.ığı takdirde büyUk bir kısım a-

2llah Uliln ekimine tahsis edilecek-

di~e göre, Çukurovadn kurula
r fabrikası pancar değil, seker 
U~ ce ktir. ÇünkU şeker kamışı 
11 henı daha fazla glikoz1u ve 

.\ ltal'lllş y tiştirilmesi dahn kolny -
lanıanda şeker kamışı mahsu

atdan daha ucuza maledilebilir. 

için değil "öylece yenmek,, için yapılı -
yordu. Şeker kamışı, Çukurovalı çocuğun, 
en sevdiği yemiş halindedir. 
Şeker kamışının yenmesi de bir usule 

tabidir. Çocuklar sağ ellerinde bir çakı i
le, sol ellerindeki bir şeker kamışını bo. 
ğum boğum soyarak "somururlar,, yani 
emerler. Adanada şeker kamışı somurmak 
pek zevkli bir fıdet halindedir. Bir şeker 
kamışı 20 para ile 40 para arasında satı-
lır. Bu ucuz yemişi, çocuklar, 
porta!c:ıla tercih ederler. 

çikolata, 

Şrker kamışından hakkiyle istifadeyi 
köy!Uler temin etmektedir. Birçok l.oy -
IC'rde şeker kmışmın. suyu alınarak bu su 
ile çrcıitli tat 1 ıl:ır ycpı!ır. Ş lt"r lc:ı.r.nşı de
nilebilir ki Çukurova köylüsünü şekeridir. 
Hattfı birçok köylerde şeker kamışı suyu 
ile knbve pişirildiği de görülmektedir. 

Çukurova toprakları, şeker kamışı ye -
tlştirmeğe çok mUsaittfr. E~C'r kurulacak 
şeker fabrikası pancar yerine kamış kul
lanrrs:ı., şeker kamışı zeriyatı pancardan 
dalın çok muvaffak olacaktır. 

• 'I; ik. ~UtUn bunlar tahminlerden iba-
b cruecek kararı bölgede tetkikat lzmirin yeni hava meydam 

YeUn raporları tesbit edecektir. İzmir, (Hususi) - Devlet hava yollan 

dıldi~ine göre şeker fabrikası A. umum mfidürU Hasan Fehmi Süerdem, iş-ı 
"kezinde kurulacaktır. Gerek nak- letrnc şefi Şeref Uıçin ve idarenin inşaat 
g r~k amele vaziyeti dolnyısile ve tayyare mühendisleri şehrimizdeki teL 
tkezi tC'rclh edilecektir. kiklerinl bitirmişlerdir. 

ZUa temas etmişken, Çukuro - Umum mUdUr, vali ve belediye reisi ile 
ker kamı ı zeriyatmdan bah - de kon ·muştur. 

{ Ydah olur. Tayynre meydanından Torbalıya ayn -
e kadar Çukurovada şeker kamı- lan yolda kısa bir mesafe Uzerlnde mev-

~ • tnamuı bir madde elde edilmesi cut noksanlık da vilayetçe yaptırılacaktır. 
lta~t mektep ler"ı lstasyonun bUtUn ihtiyaçları, yaz ve kış 
~ servislerde alınması lii.zmı bUtün tedbirler 

k 1 tesbit olunmaktadır. 

Öy er Meydanın asfalt veya beton olarak ;n. 

~ <liususi) _ Ziraat mektepleri şa.sı zarureti görülmüştür. ÇünkU isll(S" 
Ilı ınd:ı kö:> lüye esaslı yar· yon sahasının topraı:rı, kış yağmurlarından 
ulunmaktadırlar. Zirai kalkın- muknvemetsizdir. Çamur haline gclmckte

§ekUde mühim işler görülmesi dir. Meyaandaki tadilat önUmüzdeki yıl 
Olaca ını gözönünde tutan zira- başhyacaktır. 1 
t.J., bUtün zlrnat mekteplerinin, l nisan 939 da İzmlre seferlerin bag-

•• 
Uç ayl ı kl a rın 
yoklar11a usulü 

Yoklama, 

eder 

zat maaşları eshabı na ne gibi 

ve bunların hafifletilmesi imkan ı 

müşkül at tahmil 

var mıdır ? 
Gazetemizin 2 birincikanun 1938 cuma } 

nüshasında mütekait, yetim ve dullara 
alt Uç aylıklar mUnascbetilc maliye ve
kaletinden aldığımız 30-11-938 tarih ve 
28042 numaralı tezkereyi neşretmlıı ve 
neşrfyatnnızı dikkat nazarına alarak zat 
maaşları sahihlerinin maruz kaldıkları 

müşkülatı önlemek vaadinde bulunan ma
liye vekllletine bu isabetli kararından do. 
layı teşekkür etmiştik. 

Bu defa Ankarndan verilen haber, ''e
kaletin zat maaştan sahiblerine ait lııle

re ehemmiyetle elkoyduğunu göstermiş 

bulunuyor. VekAlet, bu münasebetle bi -
rinci safhada bazı mukarrerat ittihaz et
miş ve bunun teşmili tetkiklerine girişmiş 
bulunmaktadır. 

Malüm olduğu üzere zat maaşları teka
Ut kPnununun maddci mahsusasma tevfi
kan bir yoklamaya tabidir. 1683 numaralı 
"askeri ve millkt tekaüt kanunu,, nun 

"müteferrik hükümler,, faslındaki (61) 

inci maddesinde: ''Maaş sahibi eri sene
de iki defa yoklama muamelesine tabidir. 
Mütevali iki yoklamada veya aralarında 

geçen zaman zarfında ilmühaber ibraz eL 
miyenlerin maaştan kesilir. 

Bllahare hüviyet ve istihkaklarını is
pat eyledikleri takdirde milracatları tari
hinden itibaren maaşları iadeten ta.hsi.ft 
ve geçmiş zamana ait olanlarla beraber 
tediye olunur. Üç sene müracaat olun -
madıi'.:rı halde esaret ve ağır hastalık gibi 
kat't bir mecburiyet neUcesl olarak mü -
racaat edemediklerini hUkmen tov!!lk er 
llyemlyenlere arada geçen mUddete alt 
maaıılsr verilmez,, denilmektedir. 

Alakadar devair iki altı ayda birer de

fa olmak Uzere yoklama yaparak kanu
nun bu hUkmUnU yerine geti rmektedir. 

Maliye vekaleti, yeni tetkikatı ile yok. 
Jamalarm kaldınlması esasını daha. pra
tik bir §ekil olarak bulmaktadır. Bu tak
dirde konulacak yeni tarz ve usul tekaUt 

kanununun yoklamaya ait maddesinin ta
dilini icab ettirecektir. Yoklamalar , )ine 
kanunun arnı,ıtırmağı mecbur kıldığı esa
satı ihtiva eder. Önce bu nokta Uzerinde 
durmak lazımdır. 

Biz neşriyatımız ınraamda yoklamala· 

nn pratik olmadığı ve matlup olan neti- ( 
eeyi vermediğini, ancak zat rnaaşlan sa
hibleıi için mUşkıil:lt mahiye-tinde kaldı. 

ğını yazmıştık. 

Maliye vekdlctl gönderdiği tezkerede: 
"Yoklama muamelelerine gelince, bu i

şin daha muntazam ve ımlim ve ayni za
manda aHikadarlar hakkında kolaylık ba.ı
şedecek şekilde yapılmasını temin edec •k 

tedbirin ittihazı mukarrer bulunmuş ol
duğunu bildirmişti. 

Yoklama kfığıUarında muhtelif sualler 
vnrdır. Bunlara zat maaşları sahiblcrinin 
verdikleri cevabları tahkikatla tevsike 
imklin yok denebilir. Bu arada millklye 
Amirinin vazifesi de yoklama kıiğıtlnnnı 

imza ve temhlrden ibaret kalıyor. Eğer 
keyfiyetin tahkiki v~ yani sorulan sualle
re verilen ccvablarm doğruluğu cihetinin 
tetkiki işine giıişllirse, bu tnkdirdc, bir 
yoklama kağıdının muazzam bir dosya 
haline gelmesi ve günlerce alakadar dai
reler beyninde dolaşıp durması lılzımge -
lir. 

Doğrusunu söylemek lazımgcllrsc, bit • 

tabi yoklama ilmühaberi daha fazla itimat 

esaslarına istinat ederek tanzim olun -
maktadır. Zat maaşına mUstahak bir genç 

kwn herhangi bir yerde muvazzaf olup 
olmadığını veya yine maaşa müstahak o
lanlardan birinin herhangi bir mahkflml

yeti bulunup bulunmadığını bile tahkik 
edebilmek mühim bir iştir. Halbuki bun
lara benzer suallerle dolu olan ilmühabc· 
rln hakiki ve müspet bir tahkik safhas•
na vaz'ı hiç eUpheslı ki günlere mUtevak
kif olur. 

Buna nazarnn ve bu cihetlere istina. 

den yoklama usulünü pratik bulmamıştık. 

ya vasiler mevcutsa bunlara alt evrak nu 
marn ve tarihleri, ve niha) et a:> !ık sahih .. 
leri hakkınd:ı bask c!\ verilmesi lazımge· 
len malum t ve izah t, ikametgiı.h olan 
yer hnkkmda sualler mevcuttur. 

Bunlara maaş sahibi Türk ceza kanu. 
nunun 343 üncü maddesinin ceazi hU .. 
kümlerl karşısında doğru cevab vermek
le mUkellı>f bulunur. Bir an için doğnı 
cevnb vermediğini kabul edelim. Bu clhet.ı 

l"rin tahkiki için müeyyide ne olnbllfr? 
Maaş sahibi bir erkt'ğin ~üksek mekteP

lerden birine devam edip etmediğini an· 
lamak başlıbaşına bir meseledir. 

Şimdiye kadar hemen hiçbir yoklama 
ilmühaberinde aylık snhiblnln vaziyeti 
hakkında başkaca vcrll~si lazmıcelen 

malUmat ve lıahat hanesine bir şey ya .. 

zılmış değildir. 

Bunları tasdik eden mülkiye Amiri do 
bu ilmühaberle mes'ul mevkidedir. Eğer 
hakikate uymazsa o da ihmalden hiç ol
mazsa mUtcessir olur. Tahkike kalkışırsa 
yukarda da söylediğimiz gibi günlere mU. 
tevakktft.ır ve yine emnlyetbahş olmaz. 

Bu itibarla yoklama ilmUhaberlerl bir 
müerıidesiz f.ormaliteden ibaret kalmak
tadır. 

Maliye vekaleti son tetkikatında mUte.ı 
knitlerin nüfus tezkerelri ile cUzdanlıı.nnı 
ibraz takdirinde maaıı almaları imkanını 
temin etmiş bulunuyor. Bu noktanın di -
ğer zat maaştan sabiblerinc de t~mili el· 
beti tetkik merhaleslndedir. Buna naza
ran yoklama usum kaldırılacak demektir. 

F akat hiç şilphesiz ki yoklama usulU 
kaldınlsa bile, maaşların sukutunu muclb 
kanuni ahvalin vaki olup olmadı:h cihe
tinde yeni bir usul tetkik ve tahkikin vaz. 

ma ihtiyaç h~ıl olacaktır. 
Yıllardanberi zat maaştan esbabı için 

bir derci halinde olan bu yoklama ıısulil· 
nUn daha muntazam ve daha salim, allka
darlarına daha kolaylıklar bahşedecek şe.ı 

kilde ıslahı i§ine giri~ilirken alakadarla • 
rm haklı şikayetlerinin ne gibi hldlııe • 
ler üzerinde olduğunu tesbit birinci de.ı 

recede ehemmiyet alır. 

edect'glz. 

kı bir veya birkaç köyü ynr- laması mukarrer gibidir. 

kaıarı hududu içine almaları, ~-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;~~~~ -~-.;~;;;~;;;;;;;;~~~;;~;;;;~;;~;;~~~~~~~;;~~;;;;;~~;;1 
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ellı:ıi .ziraat usullerini öğreterek 1---------------------------------------------------------··-------

Yoklama ilmUhabcrindcn maksat, mu -

hasses maasm kesilmesini mucib bir hal 
olup olmadığını anlamaktır. Bu yoklama 
ilmlihaberinde maaş sahihlerinin evlenip 

evlenmedikleri, resmi idare veya rcsmt 

veya hususi mlle.sseselerd!? çalışıp çahş
madığl ve vazifelerinin nevi, aldıklan üc
ret veya yevmiye mlktan, erkek çocuk
lardan yUkııek mektebe devam eden olup 
olmadığı, maaş sahihlerinin bir suçla 
mahkftm bulunup bulunmadıkları, velt ve 

?'inı almalarını temin eylemele-

lrda Zlraat mektepelri mUdllrlilk
ıl İanılın göndermlştri. Bornova 

a e Yardnn mınta.kası dahilinde 
ilahiye inin !§ıklar köyünü nl-

c halkına fenni ziraat usulleri öğ
"' tarı lan mektebin traktör ve ., 1 , 

c eUrtilccck, bilhassa kimse -
llı:ı nıuhtaç, çiftçilere, ailelerine 

tine geniş mik:> asta yardım e-
. :Bu i !erde bizzat ziraat mck

i talı :ı.cak böylece kendi zi-
r" • 1nt de arttırmış olacaklardır. 

tt t ~·mat i terinin geniş mik:ras

için ziraat vekıiletlnden 

~~klar istenmiştir. 
1 

eyi k ınncaya 
'\~~ kadar 

tı~Urdu, fakat silah patla
• <C: Yaralanıp öldü 

iusu i) - Soğuksu caddesin -
\ h hçı., n Kerim, bahçesine gi

\ ıl 1 kovmak ist<'miR, fakat kö
lf 1ne aldırması üzerine evine 

a l"slnt nlıp gelmiştir. Kerim çif

tt:nıı , uzun zamnndanberi :n. Çifte paslandığı için ateş al· 
• <\.() 

ttt p in saldırmalan karşısında 

1 " almadığını gören Kerim, 
~ııundan tutarak dipçikle hay

~ i t ı:niştir. }{erim, köpeğe 
h indlrdıkten" sonra namlu kı.. 

at almış ve çıkan saçmn-

3'-a~'lzt rnuhtelif yerlerinden ağır 
t tı:ı lanıı br .• 

!?ti kPt hasta.nesine kaldml -

ra bnen kurtulamıyarnk öl-
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durra man ve 
burcunda bir gölge gördüler 

Padişah Orhan ~ sene saltanat eUrdU. ı &m, ayakta dolaşan koca bir insan gö- dl? Dclnek bu ~ hakikatse ve bir hile de. 

70 yaşında öldU. Kanunlar koyan, Ct'Sare- rUnmez olmuştu. ğllse, o halde, aşk mühimdi. 
tile Osmanlı padişahları içinde en büyük Konur: Abdürrahman iki yüz elli kadem kadar 

ş5hretl kazanan hünkar Orhan, lğrl bu- - Sen. Dedi. Bir mcşnle yak ve ara. yUrUmüş ve durmuııtu. Dikkatle ko.leyi 

runlu, sarı snı;lı, mavi gözlU, yüksek alın- Ben çadırları gözden geçirip sana erişi- gözden geçirdi. 

lı, vakur endamlı, geniş göğUslU, kuvvet· rim. Karanlı}; o kadar kesif blr haldeydi ki, 
U ve bu nlspetto halim bir padişahtı. AbdUrrahmım ve onun iki canberaber hfçhir şey farketmek mümkiln olamıyor-

Orhan için derler 1:1: çavuşu megalelerle diklmtlo çadırların a· du. AbdUrrahman bir aralık deh5etle lr-

"Her knlbf ve hatta dünynyı teshir n rıılarını aradılar. Turgut çavuş bağırdı: klldi. Kulenin UstUnde bir S"S duymuştu. 

Hlnrflstanın Knraş hmı bile muU bir esir - Sultanım, buldum. Bir t.ıışn 6rtU1U Derin bir se~~zlik çöken mey \.nda nefes 
edl'cek işareti vardı . ., kağıt \•ar. Üzeri kalın bir iple bağlı! nlışm bile duyulaca~ı bir sUkUn vardı. 

Baba!lı, Osmanlı devletinin m\lel!sls~ AbdUrrahm:ın ipi ç5zdil ve kağıdı nçtı. Bu ses sarih bir ı;ekilde duyulu~ordu. 
Kara Osm:ını unutturan Orhan, Konuralp lı;lnde acemi bir elden çıktığı hC'men be- Durdu, dl11IC1dl, derhal yere uz::ı.nnrak ku-
v Abdilrrahman gaziyi bekli) or. 1327 • llr<-n birkaç Batır görünüyordu. lnğınr kaleye yaklnRtmh, dlnledl.. 
1.328. HMUz Konur dönmemişti. SUratlc çadı. Bir ayak sesiydi bu. 

.. .. . 
Bl1L CI KISı~ 

Birinci safha 
AJ.dos öoUnıle: 

Ake3mm alaca karanlığı, yakın tepele. 
rln sırtlarını yavaş yavaş örtüyor. Ka~e 
önünde bir dizi, tersine çevrilmiş kUlfıh 

gibi görünen beyaz çadırlann arnsmd& 
1 

birer nöbetçiden başka kimse kalmıyor.! 
Artık Osman oğulları çadırlarına çekili -
)

0orlar. 
Bugün Konuralp kendisini saran derin 

bir Uzünttit.len hfılô. kurtulamamıştı. Kimdi 

bu kafir müdafi kJ onları bu kale Clnünde 
günlerce zafersiz bekletecekti. Kaç defa 1 
J..bdürrnhm:ın Gaziye haykırm115tı: 1 

- Haydi bre AbdUrrahman, §U men· 
hus kaleye varalım artık. 

HUnı·ar, kimbllir ne üzüntüdedlr! 

Ylnc s rz"nl!J için gazi kumandanm ya
rtma yaklaştı. Fakat, birdenbire sustu ve 

ellylP. Abdilrrnhmnnın ağzını örterek !ı
SI1d~ d1; 

- Bıı.k Gazt 
Kale bUrcUnde k5.fir Erfne benzcmlyen 

beya.z bir gölg" gUzar eder! 
Abdilrrnhman Konurun paraıağryla tşa. 

ret ettiği tarafa baktr. Blrlblrlnl kolların· 

dan hnfifçe tutarak, gilya bu gölge işi
tip kaçacakmış gibi bir ihlimaınla )Urildil.1 

ler ve g3zlerlnl bu gölgeden hiç ayır -
mtıitlar. 

Elrnz sonra bu beyazlı gölge elini kal

dırdı ve lmfirdl. Havudn yine beyaz ve 
yuvarlak bir ııey yukarı doğru bir daire 
çizdikten sonra ön çadırların nrasına dUş

tO. Gölge kayboklu. 

Bu ne olabilirdi? !ki kumandan b1ribfr-
Jerlne bal tılar. A bdilrrahman haykırdı: 

- Çadırl:ıra ateş verecekler Konur! 
Kon'lr Alp bu fikirde değildL 

- Ald:ınıyorsun AbdUrrahman. Dedi. 

B·m.:ın gizli ve sırlı bir haber vnr. GUrUltü 
etme. 

Ve beraberce yUrU1Uler. Karanlık ada
makıllı çökmüş, değil yerde kUçUk bir el· 

rma girdi ve ate:ıledlği çahların kızgm Bir aralık kUı;Uk bir ışık yandı söndU 

kuvvetli lıJığl altını.la okudu. AbdUrrahman g'5z1('rine inrınmamı~tı. Bel-
"AbdUrrnhman! ki kafasında miltPmndf~en kumandanın ll-
Sanıı meftun carlyene itimat et. EUtUrı §tk ktzt) la meı;gul olduğu I.ln bunu bir ha· 

gecelerim uyksuz geçti. Seni görebilmek ynl sanmıştı, ama, hayır, yine yanıp sö

için neler çektim, ne 61Um tehlikeleriyle nen öyle bir ışık altında beyazlar içinde. 
pençeleştim. Beni tanrmıwım. Ben Aydos tıpkı J{onuralpla gördü.;u hayali görrnUş. 

kumandanının kızıyım. Aşıkım sana. Her tu. 
emr•ne bir cariycn gibi hizmete hnzrnm. Bu kızdı, muhnkkak oydu. Bu saatte bu 

Sana bu kale gibi yUz binlercesi feda tehlikeli yerdo ne işi vardı? 

olsun. l{nlblni kazanabilmek için her ee~i AbdUrrahman bn ını kaldırdL ÜçfincU 

yapmağa karar verdim. S:ına kaleyi tes • ve dnha devamlı rşıkuı, yUzlintin alnına 

llm için elimden geleni yapacağım. Dinle, doğru uçuşan saçlnrlyle yukarda gezenin 

bir an önce Aydosa gir, seni bekUyorum. bir kız olduğunıı inandı nrttk, kalktı. 
lşte yol: Aydosun kale kap:sından iki Şimdi ne ynpacaktı? Konuşmnl: mUkUn-

yUz elll kadem ötede sağ kenarda kUçUl: dü. lşte maşukası ımracıkta duruyordu. 
bir yuvarlak tnş bulncaksm. Ru yere gö- Fakat ya deli) se, onun bir feryadı. mu

mUlil bir sütundur. Onun birkştlğl du\'ar- hafızlar önünden .ırnçnbllmck imkanını da

da ayn bir örgil görecc>ksln. Bu bir katlı hl selbedcbillr ve AbdUrnı.hmano. pnhalı
{idf çamur kiremltlerdir. Küçük bir o • yn oturabilirdi. 
mekle açılır. 

Buradan kaleye gir, l!Bğ meydanı t n?:,Lp 

et, muhafızları gaflet içinde ele geı;/ e· 
ceksln. Kan dökme. sanıı knn d6kmek ya. 
raşmıız.,. 

AbdUrrahman Gazl hayret l~fndeydl. Bu 

ne demekti, bu nnsıl §eydi? Biraz da 

bunda bir tUrl!ı bu g&r!b h!diseyi söltUp 1 
atamıyor, g5zlerlnc bir tlirlU uyku gelmL 
yordu. 

Yavngça çad:İ'mdan çıktı \'C UJrJ)'Ilnlan 

uy:ındın:.ıaınak için gUrUltU etmem eğe dik
kat ederek blr hrrsu: gibi çadırların ara
.sından UerledJ, knleyo yn:ıastı. 

Abdurrahman kesif karanlık içinde he
men bir karartı halinde görUnt>n kale7i 
dikkatle gözdl'n geçirdi. Yavaş yavag • 

dımlarla \'erilen ölçUyil bes:ıplI.}'arnk k:ı • 

lc~i takiben ytırUdU. Tehlike içindeydi. 

Eğer görUJse bir okla fani dUnyaya vedn 
cdlverirdL 

Kafa!ın(la bin bir sual ı:öreklenml§ bir 

haldeydi. Acaba bu kız nasıl şeydi, gtlzel 
miydi, yoksa aakat ve acib bir mahlflk 

muydu? ı 
B~lkl de dPll olabilirdi. Hiç insan kc>ndl 

milletine, babaııma ihanet edebilir mly-

AbdUrrahman Gazl hayatında, ne büytık 
Mdiscler geçlrml§, feleğin kaı; defa çem· 

berlndn gcçml§, kaç savaş yapmış, ne kor
kunı; 61Umler atlııtun blr kumandan, bir 

ııergerde. bir b:ıbayeğitU, ama, şimdi mü. 
teheyylçU. Kalbinin çarpıntısını duyuyor, 

nefes nlışr haleti nezlde bir adam gibi 

k!SrUkleşmiş bir sUı atle oluyordu. 

Daklluılnr, saatler geç1\ or ... 

Abdürrnhman, böyle bir macera geçlr
mAtnl , adın işlerinde pek toy bir adam

dı. O da, bu işteki heyecanın tadına ya
\'aş yavaş eriyor, bu meydanın bir harb 

s:ıhası olduğunu unutuyor, tehlikeleri hc
sn.b edemez oluyordu. 

ÖksUrdU. ICale üzerindeki ayak sesi dur 

du. Her ikisi do dıkknt halindeler. Bir dn· 
ha öksUrdli. Fakat, yanıbaşında elindeki 

pıılasmı sıyırmış bir 0"ma.ı oğlu belirin
ce blraz şiddetle hııykınnnsa mecbur ol _ 

du: 
- Sus ve dur. Ben A bdllrrnltmannn ! 
A ker, tcdebhUşle geri çekJlerC"k hay

kırdı: 

- O, o Bultnnım. Bu vakit bu mahalde 
ke§tUgtlzarrnn:a aebeb ne ola? 

( /Jevnnıı var) 

- Pek hayalperestsiniz, dedi. Insanlan hayalinizde canlandırdı· 
ğmız şekilde, süslüyorsunu?., bamba5ka mahiyete büründürüyorrn· 
nuz. Halbuki ben ba it hir koylu kızıyım .. Zihninizde tecessüm ettir

diğiniz gibi, ne bir peri kızıyım, ne de sultan .. 
- Bugün sizi ilk defa gördüğüm zaman azcrimde böyle bir tesir 

rapmıştınız. -
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Nakleden: f5~ 
Jan, bir eyin farkmda olmamııı gö-

rUndU. Ayağa kalktı. 
- Tekrar gelirim. Dedi. Olur mu 7 
- Evet. Sık sık gel. 
- Teşekkür edt>rlm. 
Kapıya gelln"e geri döndU: 

• • • 
- Arzu ettiğin zaman bC1ni çağtr. 
Cennze merasimi gUnU buluştular. Jan 

yalnız değildi; Jerar Gallua ona refakat 

ediyordu. Jcra.r: 
- S~n~ refakat etmem gayet tabii. De 

mlı;tl. Ailen ve benden başka nrlmd~m 

yok. 
- Teşckkfir ederim Jerar. 
- Teşekküre !Uzum var mı? Nlcıanhn. 

dıfunı öğrenince ncvlnmlştim. Sevdiğin 

ku: dolayısiyle seni de a15.kalandıran '.>u 

matıım gUnUnde seni ynlmz bırakmıımam

dan daha tabU ne var? 
Jan cevab vermeksizin arkada.5ınm ell

nl sıktı. Jerar, kısa bir sUknttan sonra 

devam etti: 
- Mrıtm:ı1.el Lö\'eyrlyenin babası na. 

sıl bir adamdı? 
Jan yalan söyledi· 
- Kendi.sini hiç gönnedlm. 

Yavaş sesle ilave etti: 
- ENlenmemiza muhr.llftt. Bnnden 

bahı>edilmMlno bile razı def;ildl. Kızının 

yalvarmıılanna aldırmadı. 

- Halbuki şimdi zn vallı kımı senden 

ba 1kn kimsesi yok Jan. insanlar merha • 

m •t"lizdir; müntehirin kızını nravrp so -

ran olmıya.ctıktır. 
Jcrar aldanmamıştL Cenaze mernsl • 

minde pek az kim~e vardı; bir iki sadık 
dost .•. Ailenin c"ki dosttan bir taziye mek-

Bu ziyaret genç doktortl 
Yalnu: kalmakt:ın kurtuıınuşttl~,. 
Avusturynhyı gUIUmsiycrck rifll ~ 
- Ziyaretinize tcşekkUr edeı:t ıt:' 
- Kabul ettiğiniz için ben uııi• ~ 

rlm profes5r. SW rnhatsız c 
tan korkuyordum • 

- Otursanıza efendim. ~ 
Nclkcnlal oturdu. Jan clgtır& 

uzattı: 

- Cigara almaz mısınız'P 
- Teşekkfir ederim. _.ııı 

otttl"' 
A vustury:U ınm karşıı!ma ~ 

kental cigarasından bir nef C! ç 

zc başladı: 

- Güzel llsanmtzt pek fyl ~ 1 

için affınızı dl erim. Bum) a g~ ı;ı; ( ~ 
lkl şey wylemek istlyordulll ti 
Mnrtöle ve matmazel Suzıınln blc!Jil 
çlrdiğimlz geceye teessUf cdıP 
nW sormaktL cet 

- Bilakis! çok cğlendlrrı 0 g ıı: 
- o b:ılde ikinci şe)i s6) ıc 

laylaştL , tJ 
er b 

Do~rulda ve mC'rastmpel'\1 

la iiil ve et ti: şl 

- nu gece davetlim oıınanıt:I 
ca ed"billr mMm? fi((> 

Jan ce\'nbdn tcrc•ldild etti· 

fz:ıhnt verdi: rl ~ 
- M. Martöle •c matrnst 

bulunacaklar. t- f 

Kabul etmeği istemekle bl'rtı "' 
reddild ctU. Dav ... te muknbcıe!~ 
çin p:ıra.sı yoktu. Cebinde l-Oı 
mıştı. 

~ 
Jıınm ııaşkınlığı, kabul ctıı'\ ~ 

tuba g mdern1ek zahmetine blle katlanm.:ı. halde göcıterolgi teredclild cB5~1 
mı,lardl. tinden kaçmamıştı. lçindeıı ~~) 

Marl-Frnns Jerar G:ılluayı tıınıdı, gaz. la~ılıyor delikanlı, sende nıetc e! .• 
le rinde en.mimi bir teessür sezdi., Bun • nu d'l hallederiz, merak c!Jll c.ı ~ 

Samimi g6Btermeğe mu"~ dan çok mUtehas:ıis oldu. 
Cen!\zc.> mezarlığa kadar götUrUldllltten 

sonra Jan ''GUllU Köşk,, e ynlnu: döndU. I 
JC'rar birltnç hastayı dyar~t edeceğini\ 
SÖ.}'llyerek ondnn n~mlmışt.ı. 

Jan pnv)onunun kapısı önünde durak
lr'.dı. Mnkint'yle yalnız kalm<.ık artık onu 

korkutuyordu. 
Makinesinde kenıtlqlnl muaye.ne. etmek 

hevesine> birkr.~ defa kapılmıs, fakat bu 
arzusunu ycnebllmi~tl. Fakat şimdi yal -
mz knlm<.'a dayanamamaktan korkma·:· 

tnydı. Hnvır. ö~nmek Lstemiyordu. Ö -
IUm gUnUnU bllmlyeceltU 

Bartıız: knprvı nçtı. Doktorun kapı önU. 

ne gE'ldi~lni duymuştu. Yavaş bir sesle 

haber verdi: 
- M. Nclkental salonda slzJ bekllyor. 

- n"lCll neka'1:ır oldu? 

bir tav•rla atıldı: ~ f 
uıııı"' - Niçin kabul etmlyoı1! (il 

Reddederseniz doğrusu p k ıı:ı ı!· 
tur ve gUcenlrim. Geç n gcCe 
lenin dsvctini lmbul ctU~I;; ~ 
nim ricamı knbul etmemeli 'oıc 
duğum jc;ln tcne7ıUl göstcrlllc 

linde tef:.llr edeyim mi? ~ 
- Estnğfilrullah ! rica ede 

- O halde açıkça söylc)·ill~ 
Makul bir mn-:eret g5stC 

anlıyan Jan kabul etti: ..... ~ P'p • 
_ TcrcddUd ctmedlrrı· -o~ 

şekkUr ederim. Bu akştırn dC -e 1 
uı: \ .4' 

- B~nl sevince bof;dun . e er , 

dirdinlz profesör. :MUsand 0\rıı- O ~~ 
kuz buçukta sizi atmağB gel f iııı 

( ()tt :·1 mUnaslb mi? ·dı it-. 
- Bir çe~Tek saat kadar. 

• "-rarıı~eıron1rnırr.,ın m~~1 
b ~ 

- Pcka.J~. gidiyonım,dedim. Ya:nız, size kar§~ ~~; ııl) !ıı 
biyC3izlikte bulunduğumu, sizi neden kırdığımı sorabı 1 

0 \)al ' • 
- Oo, rica ederim • Kınlmak meselesi mevzuu d

1 ıJl \ 
rıim şahst, daha doğrusu ailemden edmdiğim bir itıka ı 
~in y-ımmda yüriımenize engel oluyor. 

- Nasıl bir itıkat? .. anlayamıyorum. c11l 

K.onu~mamızın mecrasını değiştirmek maksadile, sordu: 
- Dernek bu sab:ıhki merasimde bulundunuz? 
-Tabii. 
- Siz, bizim bazı ananelerimizi kimbilir ne kadar gülünç bulur-

berim yoktu. Vakla, bana hazı adet ve ananelerden bahc:::edi!mi .. ti. 
Fal:at bunu söylememişlerdi. Binaenaleyh, bilmediğim bir şeyi yap· 
mamakla fırsatı kaçmnış sayılmam ... Şu halde, şimdi bir niyet tu· 
tayım o:ma7. mı? 

- Peki size izah edeyim. Çünkü. l aptığım narcRetlf1 
essir etliğini görüyorum; halbuki kmlmanızı ı t rne~ddetll 

- Hakikaten, bana karşı birdenbırc bu kadar şı 
mamzm sebebini öğıenmek isterim. 

sunuz, değ l mı? 
- Katiren. Herkesin anane ve kanaatlerine hurmetim \'ardır. 
- Sahih mi? 
- l eden sahih olmasın? Yüzümden, •ne kadar ciddi olduğumu 

anlamı;or mu;)unuz? 

- Yani, demek i tiyorum ki, Ltanbullalar, büyük fehirliler, 
böyle ~c} tere inanmazlar, gWüverirler .. Hatta bir çok itikatlanmız!a 

da alay ederler .. 
-- Belki tesir altında kaldıklarını belli etmemek içindir. Ben 

kendi hesabıma bu gıbi şeylere çı..>k hürmet edeı im. 

- Peki, bu sabah, yeni e\ liler çe~meden su içerlerken, içinizden 
bir murat i tediniz mi? 

-Ne gibı? 
- Biz,· bu sırnda içımizden evlenmeğe ait bir niyet 

bunun olacağına rnanmz. 

.... Don~ u akhm1an böyle bir şey geçirın~dim. 
- Yazık. Fırc:at ka;ırmı~ ımz. 

tutarsak, 

- Herhalde kaçmamı,.t ır. Çünkü, benim böyle bir Metten ha· 

Gülmekle iktifa etti Cevap vermedi. Bu sırada mahut çeşmeye 
de yakla;rnıştık. Birkaç adım daha yürtldukten sonra, kız birdenbi· 
re durdu. Yarı ciddi, yan ~aka hır sesle: 

- Buraya kadar brdmle hc:aber geldiğiniz i\in çok te~ckkürler 
erlerim;, fakat a.uk ayrıla!ım ... dedi. Sonra, benim ağzımı açmama 
\-akit bıra!onarJan her turlu ısrarın beyhude o1duğunu anlatan bir 
katiyetle devam etti: 

- Ya ileri gidiniz \·eycı geride kalınız. Fakat artık benim yanım· 
dan gelmeyiniz." 

Bu kadar ani bir karardan, şaşırarak: 
- Ne oldu? diye ordum. Hoşunuza gitmiye~. sizi kızdıracah 

hir şey mi yaptım 

Şa~km \e mOt.es ir halime hiç aldmmyarak: 
- Ondan daha kotil ... dedi. Buraclan öteye benimle ı;eli~eniz 

beni taciz etmiş 01acakcınız. Artık cıizinle hır adım daha atam.ım .. 
Yüzüme ka'l çı ı:tı":.rım h;:;.<;ettim. Boyle ani " kılde, hem de ce'Je

hini bi!mejen atl:ıl!!m:ık mıruruma do!mr.mustu. Biı :ız sot.1uk bir 
t:ıvırla: 

.. -Sebebi pek basit.. göreceksiniz ... 
tti: 

Bir ne! es a!:ıcak kadar su tuktan sonra. d,.vam e .
0 

- Belki bunu gülünç bulacaksınız; fa'cat, h-.rk~-\.ı ~ 
knnaatine hürm~t ettiğinizi söylediğıniz içın anlatm:li•t .ı/ 
müyorum. ~~ 

Bu çeşmenin suyundaki şi !alı hassalar ta ~i ıdiğİ ~ 
beri denene denene, nihayet aşk has~ları?'1 bile ıyı g~u Sl'~ı 
bir kanaat uyandmnış. Ve evlen:~ ~ıftle~ın ~utlak~.ını~·-: ~e 
lt•ri ve evlencek genç kızlara da ıçırme!erı ugur 58)'1 • bir i1tl 
zün bu ananesini biliyorsunuz .. Yalnız bunda~ ba':~z giil :ıı1 
ailemizin denediği bir uğur, vardır ki, o da - ıster5• ı~ 
\ıöyle bir düğün günü bu çeşmenin önünden. ilk de!~ıı 5efl~,&.o 1 
erke!de hır genç kız birlikte geçtıkleri tc:kdirde muta ıer o'!C> ~ 
tvlcr~ıneleridir. Ailemizde bu şekilde bir ~ok e\'tenrne. ·ct'ıtd :ı1 
bu1{İ ben bu uğurdan ~im:lilik hiç de istifade etme."-

111~duı 
ı Iattfi. be1ki dikkat etmic 1nizdir; bu sabah, ı:;eliniıı ' 
memek için de, geri çekilmiş, o:-adan uzakla,.mıştıtll· 

1 
,çr. 

" (Devam 



q Baron 
an: Mih. Zoşçenko 
ııcı (l>Unı.u niisJıadnn dc,·nm) 
~ '• Tabii biz.de uzanıverir

onıın , ~.,.d. Çenesi gene durmaz: 
~ d 

1
' ~ardeşlerim, derci, ağzını

~ Pi crın derin nefes alınız l içi. 
lıa\': .havayı atarak ciğerlerinizi 
'tt ıle doldurunuz l Bu iş, sağ

&i:i bakımın.dan çok faydalıdır. 
~ }' Yledikten sonra kendisi de 

atarak derin derin nefes alır-
lıı ho 
•,ıına Yl: a~zı bir kanş açık yatar-
• faı bır sınek ve yahut bir tahta 

an gi...... . . k d . .... esını ne a ar ıster-
~7 Olg 

b.cfttn diye biz de onun gibi ses
" i~Cfcacs almağa başlardık.. Tabii 

~~Sİikalı.p verirken, bahçedeki bir 
'dz.. s.ınekler de ağzımıza girip 
t~: ... 13ız bu sinekleri tükürür, 

' ~ur, sonra da uykuya vanr-

4llı: 
ıı ·llYanrnaz • 
~İ'd' • 

'-nc
1 :ardeşler yıkanmağa 1 ku. 

arşıtaşırdık .. Buyurun gö-

q,t 
cnıez "l .. h(a go e gınp yıkanırdık ... 

'ltcdtıır'ken baron sahilde durur, 
't ~ı:~r 'Ve bahtiyarlığından, kah
hı; ~Ctdi, 

t lllinval üzere iki haftamızı 
~~i i'aban d-c-muzları gibi 
ti: h sallıyarak, canlarımız sı
~lad alde bahçenin içinde dolaş. 
. ık .. Baron memnun ve bah-

İl( 
"l'llJıl'lrza~anlar biz de bu işten 
~~~t •· Öyle ya, cenn:t gibi bir 
~:onralan fena halde canı-
tt~a ~aşladı .. Buradan ne za
~ c:agız diye günlerimizi he. 

~ b saYtnağa başladık. 
>~ 11~1ar yetişmiyormuş gibi 
~t hır icat _çıkardı: '.Akşam üst 

• 1 :a~ında, ufak adımlarla do-
1 • .'!l· \Psıye etti. Kendisi önümü

bc) ~ de onun peşine takıldık ... 
(c b~ltleri gibi bahçenin için.de 

b~İııtj a~ıadık .. Herif gücenmesin 
~ı de yanda bırakamıyor-

hııc r· 
'tiy 0Yle böyle, !bütün bunlara 

~·:ıı çor, tahammül ediyorduk. Fa. 
<tzı ı_.~rak neredeyse ağlayacaktı. 

~ljS"k 'h.'' l' U tü .. On altı yaşında bir 
~ ;trı çelik çomak, kaydırak 
ıt~h aşta idi .• Hergele, istediği 
~o p ~ıplamıyor diye fena bal

' rdu. 
"?,bir s~a Çırak içiq, tahammül e-

~ bar Crteye geldi .. Çocuk daha 
tclll 

011tı görür görmez, öfkesin
: eğe, dişlerini gıcırdatmıya 

'ıı. r dcro· 
•ıııı n ı, bu ihtiyar çomara gös-
~ Ya en ~u ihtiyar şeytana öy
.• Pacagım ki ömründe unut-

~ ·~a b' 
'Qipı· 1ziın çırak Barcna envaı 
~Sc~lcr yapmağa başladı. 
~~ d c Yakaladığı kurbağaları 
"t~. ~ldurur, kah ağaçlann dal
~ tas aq tam ihtiyarın odasının 
t~On tgclen ağaçların üzerine 
..._ljl\ :n Odasını gözetlerdi.. 

l ~ladı~a fazla devam edemi ye. 
tııııd " kollarımızı sıvayarak, i .~; Yapacağımız işi üç günde 
ılctiıtı?~un karşısına çıkıp: 

-ı... ızı b't' d"k • 1 • • • ·ıı~ d ı ır ı , emır enruzı 
il.. ı Cd'k ·q t ı . 
t tcse .. 
1İıtc Uründen adeta ağlama 
~ta geldi : 
~ c§lcrj . . . 
crı b' ın, dedı, vaz gcçın, gıt-

~)İıtı.:raz d~ha boru döşemek 
l aıarı Çıraga geline.::, ben, 
~)ır ~ı da hoş görürüm .. 
l~~ abalık dedik, biz bundan 
ı. Ylzı 

' qaıa ... 
~.it tıiz: gelecek yaza gene geli
~ :vııı.ıl\ ka Paro.. · 

· \Pcrd'ğ' 
t ~i y . 1 ı kaparoyu aldık. ... 
~1• .'l::ly~dık. Çimenlerin üstünde 
lı~ A arırnızı topladık, ve ha-• .. ~ıı 

\: 
11 lio aba ısmarladık baron 
llıa,1 lça kalınız 1 Bizsiz canı

nı. 

D 

• ~ , ... • '.· • • • • • • • :· • • ; • • ~' ~. : .• ~ \. ··: ~ •• \ .... ı. :~ ' ..... '1 ~ . .. . ' . ~-- ·.. " ~ • . . . 

Neks Yazan: !kimim -34- llatıraları anlatan r:t vesikaları veun: A.K. 

Çeviren: Ferah Ferruh 
Moskovaya vanncıya kadar trende 

hep barondan bahsettik. Mütemadiyen 
çırak Vaskaya takılarak gülüştük .. Tam 
Moskovaya geldiğimiz zaman Vaska 
bize: 

Gayeyi bı rakıp işi alelade cina
yetlere vardırm ışla rdı 

- Siz benimle bu kadar fazla alay 
etmeyiniz, .dedi .. Ben yolunu bulup bu 
pis m~ruktan öcümü aldım .. Ona öyle 
bir oyun ettim ki 1. • 

- Ne söylüyorsun? dedik .. 
- Vallahi, billahi dediğim doğru ... 

Tam hareket edeceğimiz dakika, bir 
kolayını bulup ahıra girdim. Moruğun 
en sev.diği üç atın kuyruklarım tam di
binden kestim .. 

Vaska belki de yalan söylemişti .. 
Kimbilir, belki de dediği doğru idi. Bel
li değil .. 

Maamafih öbür yaz barona gitme
dik .• 

- Rusçadan -

izdivaçta şansı 

Bu toplantıda Ropcn Cevahirciyamn 
da bulunması fena olmıyacaktı. Toma
yana söyledim. Galiba biribirini çekemi
yorlar ld o lüzum görmedi. 

- Bu kadar içimize sokmak muvafık 
mı bilmem, dedi. 

- Çok nüfuzlu adamdır. Nizamnarne
miz görüşülürken ihmal olunması kendi· 
sini kızdırabilir. Bu Daniyele benzemez. 
Sarayla çok yakın münasebeti vardır. Ev
velce de bildirdiğim gibi padişah Abdül
hamitle görüşen bir adamdır. 

Dedim, ikna ettim. Ben Ropcn Ceva
hirciyam uzun müddetcnberi görmemiş
tim. Şimdiye kadar ne yapmıştı. Faa
liyetinde ne dereceye kadar ilerlemişti. 
Bu cihetleri de ö~rcnmemiz faydal\ ola· 
caktı. Artık, bütün mebusları davet et-

en iyi çıkan yıldız 

mcmizi söyledi. Bu cihet de muvafıktı. 
Tomayan önce buna da itiraz etti. 

Bu da bir diktatör gibi kalmak istiyor
du. Gene ben müdafaa ettim. 

- Nizamname artık (esas kanunna
me)' halinde meri olacaktır. Umumi içti
maa bağlıdır, dedim. 

Kabul etti. Mebuslara bir tezkere yazıl
dı. 

Hmçak hftdisesinde bu içtima belki u
mwni içtimadan da mühimdir. Kendi he
sabıma bu içtimaın akdinde rolüm büyük 
tür • .Fakat benimde maksadım her kafa· 
dan bir ses çıkması karışıklığa mani ol
mak ve nihayet yakayı ele vermemek ta
rafıydı. Bunlar hükQmetin ve sarayın 

gafletinden sarhoş haldeydiler. Hani, çin
geneye beylik vermişler babasını kesmiş, 
derler. Bunlar da o halqeydiler. 

Gayeyi bırakıp işi alelade cinayetlere 
vardırmışlardı. Bu nizamnameyi yapa
rak belki bu hadiselerin öniine de geç-

miş bulunmasına nazarı dikkatimiz çeki
liyordu. Teşkilatımızın fevkalade gizli 
hareketinden o kadar emindik ki bir da
kika bile sarayın çağırdığı ermenileri Hın 
çak meselesine ait işlerde isticvap edece
ği aklımızdan geçmedi. Bu kadar gafil 
bir halde bulunan hükumetin böyle gizli 
ve sistemli bir teşkilatı velevki uf ak tef ek 
kusurlan ve potları olsa dahi ele geçir· 
mesi, doğru.su, dü~ünülemezdi. 
Yalnız Ropen Cevahirciyanın 1stanbu

la davetindeki maksat ne olabilirdi? Ro
pen Cevahirciyan da Merzifondaydr. To· 
mayan davet etti. Görüştük. 

Cevahirciyan, 

- Davetin saray inşaasına ait olduğu 
nu sanının. Başka bir maksat olamaz. 

• il b miş bulunacaktıkJ~urada bir ciheti de söy 
Çocugu e cra- 1 k . t . 1, ı.:ı·· 

Diyerek bizi tatmin etmişti. Her ne· 
dense bu Cevahirciyan bizim Tomaran· 
dan daha açık göz birine benziyordu. 
Bu kadar zeki, akıllı ve müdrik bir ada
mın Tomayanın idaresi altında mütevazi 
bir memur gibi Hmçak emellerine çalış
ması beni olduğu kadar, Tomayandan 
ba§ka, bütün teşkilatı memnun ediyordu. 
Hatta doğrusunu söylemek lazımgelirse 
bana emniyet veren Cevahirciyandr. Fa· 
kat gene doğrusunu söylemek lazım gelir
se ben bu adamın bir türlü bu j~ sami· 
mt bağlılığım da hissen kabul etmiyor, 
fakat kendi kendimi paylayarak bu fikir 
üzerinde asla dunnuyordum. 

eme ıs erım. :>en • usrcv paşanın 
ber salıncak sallanan b · t 'f tt·•· · ı· t' · · · ·h ı 

1 t 
em avzı e ıgı gız ı zap ıye ışını ı ma 

bu kadın bir art s - t . d •. 1d. II f t ı.:ı ak .. 
tir ve bu resim "a-
n::ı, oğul,, ismindeki 
bir filmden almmJ§ 
sahne denilebilir. 
Fakat Con Blondcl 
buradn filmde de -
ğil, tabii hayatında 

görünmektedir. Oğ
lu Norman Skot Pa-
ve! dört yaşındadır 

ve nnnesini o kadar 
çok sover kl salın -
cakta blle onunla oy 
namak ister. 

e mış egı ım. er ırsat a ımç ışı· 

ni alakadar etmiycn ve alelfide şekavet 
hfidiselerinden ibaret bulunan şeyleri kı
saca kendisine yazarak münasebetimi i· 
dame ediyordum. Bu vaziyet benim ha
yatun üzerinde müessir olmuştur. Mese
la kolculzzetin soyulması isini yazını~. 
fakat at meselesinden bahsetmemiştim. 

Buna benzer işlerle Hüsrev pa~ya mü· 
fit oluyordum. Yahut o öyle sanıyordu. 
Ben de ipi kırıyordum. 

Bir taraftan da (x) işaretli teşkilatı 

öğrenmek için çalışıyordum. Bu işin meç 
bul kalması lazımdı. lkide birde karşıma 
çıkan bu işaret artık işi tehdide vardır-
mıs bulunuyordu. Hiç şüphesiz ki bun

Con Blondel slne-
lar da ermcniydiler ve sanının ki içimiz-

manın diğer mc3 - dendiler. 
hur bir alınası olan 
Dik Pavclin karısı • 
dır .. Altı ya§mdn da 
bir kızı vardır. Holi
\'Udda ona izdivaçta 
şansı en iyi çıkan ka 
dın diye bakılmak
tadır. 

Bir hafta mebuslann toplanmasını 

beklemek nizamname ve müzakere mev 
zualnnı hazırlamakla geçti. Vaız Mardi
ros da Dercvenke hareket ettiğini bildiri· 
yordu. 
Yalnız tstanbuldan Civanyandan bir 

mektup almıştık. Bunda Ropen Cevahir
ciyanın saraya da,·et edileceği bildirili
y_ordu. Saraya bazı ermenilcrin celbedil-

Ertesi gün umumi toplantı olacaktı. 

Cevahirciyanm Istanbula hareketinden 
önce i5leri bitirmek lazımdı. 

Ne bilelim ki Civanyamn bize verdiği 
haber hakikaten mühimdi. Sarayda başı
mıza bir çorap örülüyordu. 

tçtimaa gene Tomayan riyaset etti. 
Köprü Ye Kemrck mebusları bulunmadı· 
lar. 

Her mebus şimdiye kadar temsil ettiği 
§Ubesinin faaliyetini anlattı. Aza yekılnu 
ehemmiyetli bir miktarda artmıştı. 

Toplanan aidat da epeyce mühim bir 
yektlna baliğ olmuştu. Azadan işi nisbet
le 1(2) kuruştan '(5), kuruşa (x) kadar 
para almıyordu. Bazı fakir Hınçaklılara 
şubeler aidatından taksitle ödenmek üze
re tabancalar, Vinçister sil~hları alınmış· 
tı. 

(Devamı var). 
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rağmen ortalık daha karanlıktı. 
Güneşin guruptan sonraları 

ortalığa yaydığı kurşuni bir 
aydınlık altında Vencdik uyu. 
yordu sanki .. 

Zaman zaman, bu kJ:şuni 

eemayı ani bir parlaklık aydın
latıyordu ... 

Vencdik, bu aydınlıktan son· 
ra gene karanlıklara bürünü. 
yordu ... 
İdam hükümleri, ya doğru

dan doğruya zındanlarda, ya· 
hut ta Ecel köprüsü üstündeki 
taş iskemlede yapılırdı. 

Mahkumdan akacak kan, bu. 
rada, hususi surette yapılmış 

bir oluktan .d~ğruca kanala dö
külüyordu. 

idamın halk üzerinde de te· 
sir yapması istendiği zamanlar
da da Sen Mark meydanına gö. 
türülclüğü ve idam hükmünün 
.c:rada yapıldığı olurdu. Oraya 
g:tmek için de mahkumun E
cel köprüsünden gc!imesi la· 
zımdı. 

. Evvelce de söylediğimiz gi
bi, bu köprü, bir tabutu andı. 
rıyordu. Etrafı kapalı üstü 
kubbeliydi.. Ortalarına doğru, 

etrafı demir parmaklıklarla kü
çük bir delik bırakılmıştı. 

Burada biz, bir delikten ziya· 
de bir pencerede diyebiliriz ... 
ölüme mahkum olanlar bura-

dan geçerlerken, bir daha gö. 
remiyecekleri Venediği seyret
melerine müsaade edilirdi. 

Vencdiğin kilise kapılarına, 

duvarlarına, adet olduğu veçhi· 
le meşhur haydut !skala Brino
nun Sen Mark mcydamnu:ı ba. 
şı kesilmek suretiyle idam edi
leceğine dair kağıtlar yapıştı
rılmıştı .. 

Bütün bu ilanlara raf.men 
meydanda kimseler göı·ünmü

yordu.. Kanal üzerinde bile 
kimseler görünmüyordu. 

Gondollar sahillere bağlan· 

mış, bomboş duruy.crlardı. Fır

tına ıslık çalıyor, gök gürlüyor. 
du. 

Boranın baş döndürücii ıs

lıklarına, şehrin her tarafın.da 

çalınan imdad çanlannın çıkar
dığı velvele de karışıyor, Ve
nedik üstünde müthiş bir inilti, 
kulakları patlatan va.hşi bir fer • 
yat dolaşıyordu. 

Şehrin ötesine berisine dü
şen yıldırımlar yangınlar çı· 

karmıştı. Bunların kızıllığı, gö
kün kurşuni rengiyle karışarak 
korkunç, insanı çıldırtacak bir 
renk yaratmıştı. 

RoJan merdivenlerden çık~ 

mıya başlamıştı. 

Önünde, omuzunda baltasi· 
le celıtid yürüyordu. 

Sol tarafında muttasıl bir 

· dugunu bilmeden kendimi müt
hiş tulumbaların altında bul· 
dum. 

Tevkifim, merasİ.!n gecesin
de yaptıklarımdan il .. ri geli
yormuş .. Artık daha ne anlata
yım .. Bir kaç saat sonra da ba
şım, celladın baltası altında bu
lunacak, emin olunuz ki müste
rih bir kalple ölccğim .. Çünkü, 
beni anneniz de siz de affetmiş 
bulunuyorsunuz. 

Bu sözleri müthi;! kcrkulu 
bir sessizlik takip etti. Her 
iki mah'kum da düşünüyorlardı. 

Biri öldürülecekti.. Rolan da 
ölmiye, intihar etmiye kar~:

vermişti.. Çalışmalanndan bir 
r.etice elde edememiş, kaçma, 
kurtulma imkanlarr kalmamış

tı .. 
Leonorundan, babasından, a

nasından bütün sevdiklerin.den 
böyle ilelebcd ayrı kalmıya 

mahkum kaldıktan sonra ne 
diye yaşamalıyJı. 

Şimdi yalnız ölmek için bir 
vasıta araması lazımdı. 

Açlıkla ölse, zmdanın mer· 
mer duvarlarına başını çarpa
rak parçalasa, aşına, aşına ade
ta bir hançer haline giren elin
deki sivri n sert çakmak taşı 

ile kendi ölC:ürse .. 
Bu mümkün müydü? Ya öl

mezse. Bunun düşüncesi bile 

müthişti., 

Böyle düşünürken İskala 
Brin.? boğuk boğuk mırıldandı: 

- Şimdi neredeyse cellad 
gelir .. 

Rotan derin bir ürpermeyle 
sarsıldı. 

Sonra hkala Brinoya doğru 

eğilerek: 

- ölmiycccksin .. Kat'iyyen 
emin ol, ölmiyeceksin !.. dedi. 
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lskala Brino büyük bir hay· 
retle yerinden 'kalkarak deli· 
kanlıya yaklaştı .. 

Bu sırada Rolan kendisine 
bir melek gibi görünüyordu ... 
Sordu: 

- Ben ölmiyecek miyim? ... 
Rolan cevap verdi: 
- Hayır!!. 
lskala Brino titriyerek sözü

ne devam etti: 
- Rica ederim monsenyör ... 

Böyle söylemeyiniz.. Bu be· 
nim için sonra çok feci olur. ön 
ce ümide düşmek, sonra tekrar 
kendimi ölümün kucağında his· 
setmek .. Yok, yok.. Bana bu 
fenalığı yapmayınız. 

- Ayağa 'kalk ve beni takip 

et ... 
ıskala Brino, Rotanı t akip 

etti. Dizlerinde şiddeti: bir tit
feme hissediyordu. 



Büyük ·ziraat kong-;Yunanistan~~, .. !~~~~!~r Ha 1 k Sandığın dall 
kredi isteyen isteye~~ resi hazırlıkları 

Ankarn, 18 (l lusu:-ıi) - Bınncı köy 
\C ııraat kaikıruna kongresı hazırlıklarr 

ııa faalı\'t>tle dı 'am edilmektedir. Zıraat 
\eldi.leli zıraaı ba~aum11.1n muhtelıf kol 
lanm alikadar eden tt kongrenın utra· 
faL-ttğı mt'Hular arasınna bulunan bııçnk 
meSt'lelen. en --a•ahıyl'llı daırelerine ve 
mOteha., t la:-ma tl'tkık ettırert>k ayn 8)" 

rr kıtap \t rı aHer halın<ft> ba .. ıırrlmıştır. 
Kıymeth bir k\ıtfıphane teşktt eden bu 
neşrıyat 40 cılnen fazla olup kongre ar.a· 
lanna dağılacak \~ kongrt'den beklenen 

• mQ ... het ve feyızh rn-tıcelen ge•nış mıkyas
ta kolayla~tıracaktır. 

Konzre memlekt"timizde cezri bir 
köy •e ziraat sanşını prog--aml21tır· 

mak için ana meseleler iizcnndc takip 
cJilmesi ıcrelch pot.tıka esasl~r nı tn• 
bit etmek, memlekete ait umumi ıhti. 

yaç ve dilekleri kaydederek görü1~elt, 
bu ına ft temel ifin bütün memlr:Cet. 
te diğer btlyiik iflerimizdeki hız •e dU· 
renle baprılmaaı :çin lüzumlu fikır ve 

elbirlitini kurmak hedefini taınnalr•a· 
dlr. 

llaat proeramma ıCSre konıre •e 
onblr komlayon çalıpcaktır. Komiıyoq 
1ann mcııul olacakları meuular ıun. 
Jardırı 

1 
Parti premlplerinl tahakkuk ettire. 

lıilmek ba1mmndan Vekilet bilnycai, 
bal, bahçe zirud, tarla ziraati, hayvan 
7'IDİ, haynnat, dnat unatlcri, tedri· 
.. t. onaancıhk mevauatı berine 11yi· 
halar, draal kredi ve ıikorta me1elelc. 

rl 1 

4 - Kongre üyeleri için ...hazırlan

mıı olan neşriyat, azalar tarafın.elan u
mumi katipliğe miıracaatlı ahnacakbr. 

.S - Konı:re dört &ün devam edecek 
tir. Yılbaşı gecesinde konırc balı tere 
<ine bir resepsiyon .ardır ve elbiıe kay 
dı yoktur. 

6 - Vaktin darlıp hasebiyle alSka. 
darların bu tebl:ği davet yerine kabul 
etmeltti rica clunur. 

KonJT"eye iJtirak edecekler 
Ankara. ı 7 (A.A.) - Ziraat Vekl· 

leti bUtün valilere, lroncreye iıtirak e
decek lza hakktndı •ıal dalci telgrafı 
yollamr~tır: 

\ 

ı - Birinci köy Ye ziraat kalkınma 
konıre talimatnamesi bugUn adresini. 
ze postaya verilmiıtir. 

2 - Vaktin darlığı buebiyle •ıafı. 
dıki ma10ınat ırıohınur. 

S - Konıre pırti Cevkalide kurul· 
tıyını müteakip ypi 27 birinciUnun 
ı 938 de saat ı l de Ankarada toplana· 
calrtır. 

4 - Bu baptaki ya11lanmın ve Baş. 
nkiletin 3 • 4 • 938 tarihli telırafla 
vaki emri nasları dahilinde aliJcalılar 
ırumdan seçilmit ldmaelerin konSTe 
günü Ankuada butundurulmalamun 
teminini ve hareket tarihleriyle lalmle· 
rinin tellenmesini rica ederim. 

5 - Buctınkü tarihli Anadolu Aju. 
ar ile rnmt davetliler haricinde ber ar• 
:ıru edenin ve bilCımum alrutle alikalı 
teıekkUUer ve mUeueaelerin 26 JUnu. 
nue'Yftl 1938 akpmma kadar umma! 
kitiplitc mOracaat prtiyle hı aıfıt " 

Bir ka~ gUn evvel komünizmi inklr 
eden Şef Maneleaadan baıka üç maruf 
tef • S'ldavainaa, Batiakos ve Gabrili
de - de komünizmi inkar eden beyanat.. 

ta bulunmuılardır. Diter beyanata 
intizar edilmektedir . 

Gazeteler, kcmlinist partiıinin tam 
inhillJ halinde oldufunu ve pek )'&km 

da yoldan çıkancı icraatına nihayet ve
rcceiini yasıyorlar. 

Boğaziçi bahkçlları 
endişede 

_.- &qlatat• 1 irtridı 
as vapuru araınndakl bu mUsademe neU
ceatnde Bomedeld pzler dökUlmOt, ve 
banlar dalgalarm tealrlyle muhtelif ve re
nlt blr sabaya yayıhmttır. 

Bu itibarla ~ ctlndenberl dalyanla· 
ra •e gırgırlara dllfen baJDlar ıaz kok-
maktadır. 

Bofauçtnde bulunan dalyancıl&r ve dl
ler balıkçılar, Beme acentesine 300.000 
liralık bir protesto keelde etmlflerdlr. 

Henlla acente buna bir cevab verme • 

mltUI\ 
Ballkharıede bir ,Onde 2f00 • 2SOO Ura 

nlapetlnde blr alım aatnn olduCuna ~~ 
taleb olunan tumınat .,.,.. yukan balık· 
hanenin 8-10 ctınltılt •lllma tekablU et
mektedir. 

Bu da, p.zlıı blltOn bofua :ya)'llmq oJ-
4uf1ıau •• ~k dalyulann mtlblm iL 
rar kaJ'flllDda bldlklanm cl'llennüte -

,dlr. Ancak bahkhaMde, dlier taranarda 
t1ltulaD balıklar ntlp anolaubllmekte-
dlr. 

Kredi talebi Bankaya ilk mevduat yapıld g 
zaman başladı d40,..,,... · 

Evvelkt gftn ktttat resmi yapılan latan- ilk kredi talebinde bUIO 
~ bul hali aaudığtnda evvelkJ gUn yapılan tor. 

4 
~•>" ; 

aembolik bazı muamelelerden sonra dlln Halk sandığından dil~. I' 
sandık gifelerl halka açılmı3t1r. kredi taleblerl eksik 0 ~ 

yet dahi, bankalarJD bOy0k t fi ... - . 
Halk sandığmm evvelk.I gUn ilk mua. iet!Iade edemi en Jdlr:Ok ...,. ~,;. 

melelerini iktıaat vekilimiz Şakir Keseblr erbablyle halkrn krediye Dl_...& 
taratmdan yapılan on lira mevduatı mil- tat; olduklannı g6ıtereD ~ ' 
teaklp madeni Mnatklrlar koperati!in- ~dllmektedlr. Fakat htO~ 
den başhyaralr bOtOn Jı:ooperatffler Ye es- ve kredi lhtlyact aşlklr .a --- :......& 
na! cemiyetleri tarafından yapılan mevd.ı- luğuna mukabil aandıP ..-. JP"" • 
at takip etmekle beraber, bunların arka- sermayesini az glSrenter de 1ld fflJ': 
amdan derhal nedi taleblerl başlamıştır. se:-ın3ye döneceği ve Jcabı:: -~. 
HattA.. evveltl gün daha lktmat vekill ta.. nn tezyidi de kabil otabDec rtflll"'. 
rafmdan verilen on !irara 1001 numaralı ta!ea alAkadarlarca .aıid s" 
mevduat mak)>uzu ke9lllrken bir zatm da dlr. 

150 Bin Yahudi 
Romanyadan 
çıkarılacak 

Bükre,. 18 (A.A.) - Rume1 makamla· re bu muhaceret için R~ 
n büyük harpten sonra Homanyada yer- yahudi teşekküllerine _ .. ,~ 
~ yahudilertn muhacereti hakkınd.- muavenetJerde buluna~ 
hükOmet tarafmdan tanzim edilen proje- Macariıtanda • _ ~ 
Din tatbikatına geçmek üzere Roman)-a- Budapeşte, 18, (A.A.) 

Kongre programı 
Ankara. 17 (A.A) - Ziraat Vekl· hukuku ile i1tirak edebilecekleri iı&n •-------------

daki yahudi cemaatleriyle milzakereye gi· olarak Budapeştenin baJI 
rişni~erdir. Bu projeye göre Qç ~için· vitrinlerinde halka m~w 
de 150.000 yabudlııin memleketi terket- ar! olduğunu bildiren ~ 

it;i;;,· sor;;~;~j 1 e harbi Jetinden teblll edilmittir: 
1 - Birinci k6y ve mut U1kmma 

kongreai içinde bulımdupmu• blriftd· 
kinun ayının 27 ind aah cünü saat 11 
de Aııkarada •çalacaktır. 

edilnı'ıtir. Bu cihetin de mOnuip va11-
1alarla mıntakanırdı allkalılann mal(l 

matma iaall llzımdır. 
6 - Her villyet için bir kipyl ceçme· 

mek llıere binit çiftçi köylüler arallft 
dan ıeçilmiı olanlann gidip c~ıme ,.(\ı 
paraları •e Ankarada ikamet mural• 
lan veklletçe takdir auretiyle nrile. 
celrtir. Vaktiıs darlılJ bu paralann •· 
nns olarak lnallne mani oldutundan 
lpddaıa malıılllltda4e ,_. ....,._ 

2 - Bu kcqreye BUyUk Millet Mec 
llal baa, Cwnhuriyct Halk Part:ıi 

mnuml idare heyeti, veklJetler •e mOL 
takil umum mtıdUrUUder mlimeaillerl, 
matbuat ve Anadolu Ajana mtlmelliL 
l•lırGal•enilte .. iller ,.aa mektep 
Jer mUmeaıilletl, vilAyetler mUmcs. 

sillerl, 1'91111! lza olarak dantlidir. 
masr rica olunur. 

7 - Tamlmen vtllyetlere tebUı edil 
mittir. 3 - Bundan ı.tka mut ve sirnt 

mad<M1erl berine çatıpn kooperatifler 
ve aıGesllllerln, bu Din tarihinden ltl· 
baren 2G blrlnclktıtwı akpmma kadar 
c'&ndereceklerlnl Anlrarada koncre u. 
mum 'kltlpUlfne biJdlreceklerl mUmes. 
llller, " keza a)'DI tarihe kadar ph· 
ten w,.a flrmut namına lıtlrak edec~ 
finl blldirece1der, Azaya mahsus bilO.. 
mum hukuk n aalihiyetlerle iıtirak c. 
debilcce1ı:Jerdir. 

Bir mut kongresi 
Ankara, 1T (A.A.) - Ziraat VeltL 

ı.u tar•fından celbedUmlt olu Beıoı 
kah ıtraat profetOrtı B. Van der V~ 
eren bugQn Jlalkevtnde Belçika ttra. 
ati blktındakl pr0Jetıı1onlu konfe
ransını tek ral' etmı,ur. Buatta.kll 
tonr.ranıın dlnteylcllerl arum4a 
Başveldllmlı Celll Bayarla Vekllle
rfmlz de bulanmakta idi. 

\ 
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Rolan tq ocaıuu pllyen. 
taı }'atala dofnı Derledi. 0-
llu kaldırara: : 

- Sen bu ocakta, ben de ba.. 
pndakl tlyah 6rtUyle cell&dın 
brpamdL. 

!abla Brlno ellerini kavu .. 
turarak, bqını aallıyarak çekı1-
dl. Rotan haydudun bu hare'ke· 
tln1n m1naaını anlarmy:ırak de. 
vam cttl: 

- Sen bu :aleride, hiç kim
aeye ıarUnmeden belki ıene

leree yapyabilirs!n.. Benim 
hllcreme kimae girmea.. Senin 
yerine btn idam oh:nacaıı~ 
Sen de kurtutmuı olacakllll !. .• 

Haydut: 
- Ben bunu yapamam. 
- Sana ben ölmek istediği· 

n1 söylemedin mi? Sen anne
me canla ba~la çalrpıcığına 

dair M>z vennemiı miydin? An. 
neme verd:fin ıözli, otJundan 
Dll eıirıiyorsun?. 

Haydut yumruklannı sıka· 

rak batırdı: 
- Annenize kafşı vaadim. 

onun size ıevıisinden ileri geli
yordu. Sizin serbe$t lcaJnıanız 

lSjin on de!a idama razıyım. 
Rotan, bkala Brinonun el· 

lerinden yakaladı. Sab:t bir ses.. 
Jeı 

- Beni dinle, dedi, sen mı· 
d&Ma, ancak zındarun kıranlı-

lmdan. aoluluftdan, - ·~lıfm• 
dan mUteeuir oluyoraun.. Fa. 
kat ben böyle miyim.. Senin e-
lemln benimkiler yanmda aıfır 
kabr. 

- Monsen,arr. 
- öHlm beni, bu uaplardan 

kurtaracak. Halbuki aen bu ka· 
darcık bir hizmeti benden esir 
ıiycnun .. Beni ıonradan lnti. 
hara mecbur edeceksin .. 

Haydut büyük bir acıyla in· 
leJi: 

- Bu dehtetli bir ıey! de· 
di ... 
Rolın asabiyetle ::.nıık bir 
Hsle bağırdı. 

- Artık sen benim yerime 
geçiyorsun.. Anneme, iıtedik
lerini yapacağına yemin etmit· 
t:n delil mi?. 

- Evet 1 li'•ıet ! .• 
- Al!. O halde itaat et .• · 
- Beni affet monsenyör . • 
- Haydi aödmU dinle ve 

cit ... 
Onu, tiddetle plerisine dol· 

ru itti. 
takala BriM, delikten içeri 

girdi Ye son defa olarak elleri
ni Rolana dotru uzatarak (61· 
den kayboldu .• 

Rolan, tat yatafı bıraktı. De. 
Jnc kapandı .. Haydudun aeale
ri timdi yer dibinden celiyor
dı.ı: 

Yeni Yunan medeni kanunu 
Atina, 16 (A.A.). - Batvekil Metabas 

ıueteıere beyanatta bulanarak hilkOme
tin modem prtlara unun yeni Yanan 
medent kanununu tanJlın için maahlne 
devam ederek Atina akademisi uasmdan 
profeear Yorgi Banisi bu sene arfına bu 
işi bitinnele memur ettilini ft adliJe na
mmm metaJnin seyrini takip ederek icap 
ettlk.ge hQ.kQnletin direktiflerini teblil ~ 
deceltn! bbdtrmfştlr. 

göze aldı mı? _ 
~ ./ (B111taraft 1 iıtddı) fakat bir kere de~~ 

Bu milnaıebetle yilbek Otarıl kıo. Iat. Franaada bUyUk bir '-
mlqonu Kusollnlnfn bqkanlqlmda tevka- dır. Bunu nuan dikkat' 
tlde olarak toplanacaktır. 

F ........ ...._ •. ı •ı•"'· 

Almanyada bir haydudun 
kafası uçuruldu 

Pariı, 17 (A.A.) - ftaJyan talepti" 
rlnden büaedeu D'Orme.on. Jil&uo 
ıuetealnde diyor ki ı 

Fafiatlerln hGcumlan fulala~ 
ayni derecede Jl'ranaızlann ittihadı n 
.erecekleri hayır cevabı kuvvetlenmek 
tedir ve buıOn muhakkaktır kl blJbu. 
aa Tunuı meıeluin.:!e herhangi blr pa· 
nrlıla clriımeıe temayül edecek olan 
bir bWd1met, erdrıumumiye tarafın. 

dan derhal crtadan yok edilecektir. 

Nwımberı. ı 7 (A.A.) - Meşhur har 
dut w otomobı1 hınm. 24 yaşında Villy 
Haller, geçen ger:e satırla kafası keailmtk 
suretlle idam edllmlıtir. C6rOm ortalı er 
lup ayni zamanda idama mabkQm edil· 
miş otan genç kımı, bu cezası. IO!l daki· 
kada Hitlerin emrile mOebbet hapite talr 
vfl edilmiftfr. Franaıalar, kolay, kolay kıımadat, 
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f =~ ""'"'iimadadık mon· 
ıeny&-, ADaha ıanarladık. 

R4lan cevap yermedi. 
labla Brino artık dönmiye.. 

c~ yerine o afdecektl. Yerde-
1d aiyah lrtfly& alarak bqma 

'leçlrdL 
Bu mrada maktan mUthlt bir 

uğultu ıeliyor. Fakat Rotan 
bunu ftit:miyordu. 

O kalbini dinliyordu. Hayal
le dalmıttL. Babaaınr, anuuu, 
LeQ11oru dütUnüyordu. Neden 
ıonra ıUrWtDnUn farkına var 
dı. Bu cök stırilltUailyclil. Dı. 
pnda ıUpheais bilyUk bir fır
tına vardı. Rotan bir müddet 
böyle ham dU1Uncelerle meı
ıuı olduktan ıonra ıenc acı dU 
ıancelerine cCSmüldU. 

Aradan bir hayli zaman geç· 
tl.. O farkında bile delildi.. 

Ayak ıealeri ipdildi. içeriye 
rındancı11r girdiler, Jarmn:ı 

elbiseli iri yan ıdam da arala.. 
nndaydı. 

Bir ıea: 
- Hazır mıaın? dl ye scr4u. • 
Rolan cevap verdi: 
-Hazırım!. 

Muhafıılar Rolanın etrafını 

çevirdiler. Yanında ~ir de rahip 
vardı.. Milphem Te prlp ıeyler 
mmldanıy.ordu. Rolan. larmı· 
sı el'blleH cellldı takip edlyor
·.a.. Gak cUrültU'aU duvarları 

aarııyordu. Bir yıldınm dUı· 

IDÜftÜ .anki .. , 
Rolan etrafındaki adar:Dlann 

aarardı'klarını, rahibin korkuy. 
la haç çıkardrtını ıardil. 

Bu sırada karanbk dehlizler
de duyulan sert bir kUkUrt ko
kusu uyuıturucu ve boğucu rü· 
tubet ve kilf kokulanna karı§tr. 
Da'ldkıdan dakikaya !azlalatan 
gök ıürWtWerl Aaabı bozuyor. 
du. 

R41an ımdanm epfinden at
ladı .. 

Bir kaç adım aonra. kendisi
ni, yukarıya çıkan bir merdivc· 
nin alt baumaftnda buldu. Bu 
sırada fırtına elin devam edl.. 
yor, yakryor, yıkıyordu. 

Genit bir nefea aldı.. • 
llolandA, g-arip bir urhoıluk 

baılamııtı .. Vücudu titriyordu. 
Zmdandan, en ıon ıındancı 

da çıkarken tat yatak oynadı .. 
Vahp bir yüz ıörür.dü. 

takala Brinoydu bu ..• 
Gözlerini ıçık kalan kapıya 

d.ikmiıti •. Artık bu kaprya kim· 
ae ehemmiyet yermiyordu. 
Çünkü içeride muhafaza edile· 
eek kimse yoktu.. Mahküm 
idama götl1rUlmU1o kapı açık 

bırataımııtı • 
-17-

ECEL KöPROSO 
Sabahın saat yedisl elmasına etmektedirler.,. 



1 
a , 

bir a arla 
taJif ornfyada yapılan bır model 

'-YYare mUsnbnkasmdıı blrlnclliğl 
bir PlAj gUzelllk krolicesl knznn
!tıııtır. Bumda güzellik mUsabaka.-
811lda birinciliği kaza.nan vücutla 

!tıodeı tayyare mUsabakasmda bl
~llcf gelen tayyare kol kola görU .. 
Üyor. 

t 

~Uhammen bedeli 8420 lira olan 1000 '<ilo nana derisi 1000 kilo kösele, 300 kilo 
lQ d u kö ele, 1000 kilo yağlı kösele, 500 kilo keçi derisi 30.12.928 cuma günü saat 
"-'ı.ı~ 1-Iaydarpa~ada gar binası içindeki saunalma komisyonu tarafından kapalı zart 

et ~atın alınacaktır. . 
~ı~ girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 631 lira 50 kuruşluk 
\ita at teminatlarile birlikte tekliflerini muhtevi zarflarını eksiltme günü saat 14 

n :l~r komisyona vermeleri lftzımdır. 
'ıı 

01
U ışe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından para· 

~dağıtılmaktadır. (9131) 
~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

'l - Şartnamesi mucibince 3000 kilo arap sabunu eksiltme uı:ıuliylc satın 
Caktır. 

~~~ - Muhammen bedeli beher kilosu14 kuruş hesabile 420 lira ve muvakkat 
llatı 31.50 liradır. 

'llı -Ekşiltme 20-xn-gss tarihine rastlıyan sah gUnO saat 14 de Kaba. 
fyl.evazım ve Mubayaıı.t $ubcsindeld Alım Komisyonunda yapılar.aktır. 
\1 - Şartnameler parasız olarak her gUn sözü geçen Şubeden alınabilir. 

' - İsteklilerin eksiltme için tay!ı.cdilen gUn ve saatte yıJzdc 7 ,5 güvenme 
iyle birlikte yukarda adı ge~en komisyona gelmeleri ilan olu.uur. (8833) 

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

~~if ?ecleli 662 lira, 88 kuruş olan Fatihteki h~Y\'all ~astanesi bina.smda yaptın· 
~~l artıırat açık ekı::iltmeye konulmu~tur. Kcşıf evrakıle şartnamesı levazım mil· 
llı\ıd~Ünde görülebilir. Isteklıler 2ıso sayılı vesikadan ba~ka bu is için fen i~leri 
~~UğUnden alacakları fen ~·iyct veS?kasile 49 lira 72 kuru~luk ilk teminat 
~ \eya mektubile beraber !:2-12·938 perşembe günü saat 14 buçukta dai.ı:ni en· 

de bulunmalıdırlar. (B.) (8914). 

lst. Te1efon Müdürlüğünden 
Gtln

1 
- İdare ihtiyacı için 1000 metre santral kablosu, 10000 metre ikili, 5000 metre 

~· ~traı teli ve 2900 adet muhtelif cins ve uzunlukta telefon kordonu milbayaası 
'2 '"'\Sİltrn~ye konulmu~tur. 

~-ı ~- Muhammen bcd~li 3833.20 mm-akkat teminatı 287.50 lira olup eksiltmesi 
~a.!)ıt "9 Pazartesi günü saat 14 de müdürlük binasındaki satınalma komisyonunda 

acaıctır 3 • 
lltı \ - 1 teldilerin mm a.l<l:at teminat makbuz veya banka mektubu ile mezkur 

• e saatte komisyona müracaatları. 
- Sartnameleri hergün levazun funirli~imizde görülebilir •. (8900); 

ATATÜRJ6'< ALBÜMÜ 
•• e •• •• nun u~uneu tabı 

Müvezzilerdeo 
çık tı • 

isteyiniz 

.. ... .,.., .. ~· . . . ~ . ... . -. . . : . . . _.._,.__.._..__.~~---w • 

1·. iş Bankası'nın 
939 KUMB RA iK AMİYE PLANI 

• ee A 

32,000 LiRA MUKAFA1 -
Kuralar: 1 Şubat, 1 M~yıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

• iKRAMiYELER: 
1 Adet 2000 liralık - 2.000 lira 
5 " 1000 o - 5.000 ,, 
8 

" 
500 ,, - 4.000 

" 16 ,, 250 ,, - 4.000 ,, 
60 ,, 100 

" = 6.000 
" 95 

" 
50 o = 4.750 " 250 

" 
25 

" - 6.250 " 
435 32.000 

r... ........ 11111 ........................ ., 

T. fş Bankasına para yatırm akla, yalnız para biri ktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINIZ-5· kURU$ 

-.. ·- ;.-
~*-= ·-- • 

·---·---.......... ~ ·----------~-----

·KURACAGINIZ ~EVİN· TEMELİDİR 
- - ~~~acsza• 

T. 'C. 
~IRAAT BANKASJ 
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CA E MüS • 
1 

... , .. . .. 
. • ... ... , .:.· ~ • "'~ • . ' • f:" ·'"...... , ... ' '•·. 

~- . ·"' .... :--- ... ~ . ""· . . '. '... •. ( .. ... . 

Gün··n 24 Saatinde 

HASTA 

sa, ağnlarma kartı 

GRiPi 
Kaıelerin.i kullanana.. 

GRIPIN: Bütün ağn, sızı ve san• 

edan ke&er. 

!;RtPJN: En ıiddetli baı ve dit 
ağnlannı ıüratle din· 

dirir. 
GRIPIN: Nezle, &TİP ve roma

tizmaya kartı çok 
müessirdir. 

icabında günde 3 kaşe alznabilı 

isim ve markaya dikka 

f 
1 
1 

TAKLiTLERlNUEN SAKINlNIZ 

t • : , ... ,. •.••• ~. -~l. ... ..-.~ -:.. .. -,,;,. --:-- ~ · 4 . '!. 
. - . . ... . . . 

KREM P RT 
Muhtelif isimli birçok kremler arasında en mütemayiz mevkii alan ve 

yüksek sosiycteye mensup aileler tarafından kati tesir ve faydalan kemalı 
memnuniyetle tasdik olunan krem yalnız Krem Pertevdir. 

KRE!\1 PERTEV diğerleri arasında en eski ve en tanmmıs markadır. Ve, 
bu mevkii uzun tecrübeler ve kimyevi tetkikler sayesinde ihraz etmiştir. 

Sizler de, sıhhatinizin vikayesini, taravetinizin yetmis yaşına kadar mu· 
hafazasını ve daima genç kalmağı arzu ediyorsanız Krem Perte•i kutuların· 
daki tarifat dairesinde kullanınız. Krem Pertevin gece ve gündüz kremlerini 
kullanmakla gcnr;lik, güzellik ve taravetinizi sizler de uzun müddet muhafaza 
e-1iniz. 

KREM PERTEV bir güzellik sigortasıdır. Bunu kullananlarsa bekledik· 
teri i~tifadeyi temin edeceklerini beyanda mütteliktirler. Krem Pertev yerine 
sizlere \'ermek istirf'""'deri herhangi bir kremi derhal reddediniz. 

mam ........... ...ı ................... • 

~-------~---~ 
1 3 vı ı 

Hava Kurumu Büyük piyangosu 
~tYı~tYı~ Hl}(ıraım6'1'~!§5n 

500.000 Liradır 

Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000, 20.000, 15.00C 
liralık ikramiy~lerle (400.VOO ve 100.000) liralık iki ndct ınükfifat vardır ... 

Keşide yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler (2,5), (5) ve (10) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden he men biletinizi alınız. ' 

i4 :- . • . . ... ' ..... 1 • • • • • • .. • • ~ .... : .... •• ; ... ~- • > 
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ec· 

tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. Bilurnuıt1 
zanelerde bulunur. ____.,. 

• oper;11~~:)rc~:ı~~1~i-ıyi~~~1;1~~KAT ı'~ll1Hm1m1Jııı. HACI BEKiR Şekerlerini ~ 1 

U ıllavadahri lı(usuksfklıaslakncsdi =c; 150 -senedir taklid edemediler, edemiyorlar, cdemiycceklcr_. ... 
mum ccrra , er c · ' 'c ·a ın ame· · :..'. ' 

liyatlan) doğum, Ye modern (dimağ, si· o:' 

nir, nulıaişe\'ki, ve estetik) gençlcştiı 

' 

me, yüz buruşuğu, meme, karın sarkık 
lığı ameliyatları. Ameliyathane ve pan 
suman masrarl alınmıız, zarureti hal 

olanlara çok ch\"en fiat... 
Şişli meydanı No. 201 Telefon SS.261 

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

OROLOG = OPERA TöR 

Dr. Kemal Özsan 
Karaköydeki muayenehanesini (Tü· 

nelba~ı lstiklal Cd. No. (380) Ohan· 
yan Ap. Bursa pazan üstüne) naklet· 
mi~tir. Telefon: 41235 

--------------------.: 
Dr. irfan ayra 

RÖNTGEN MOTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar 

~ısında eski Khd Farer sokak No. 
8 • 10. öğleden sonra 3 ten 7 ye 
kadar. 

ALi MUHiD 
HAC BEKi 

mllfil Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy ·ın;. 

A T 1 
arın dil· tç ve dı§ basur memelerinde, basur memelerinin her türlU ntihapl 

cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

• -ı 
Antisep(ik 

1 .. .. . . 

1! 
.-.------~~~~--~..iiiiiii"..~~ 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs yolla· 

1 
rile geçen hastalıklardan korur, grip ve 

boğaz rahatsızlıklnrrnda, ges kısıklığında 
pek faydalıdır. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 1 Beyoğl'u - ı~tanbu1 ·--
Hatk maskeleti satışı 

Türkiye Kız laY 
Cemiyeti umumi merkezinden 

rıııV 
Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlardan }tOrtl ~ 

için yaptırılan halk maskeleri ı-12-938 tarihinden itibaren satışa. 
edilmiştir. .

11
de 

Kfıfi maICımatı havi prospctüslerile birlikte ayrı ayrı kutula; i~~I<~ 
bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlerin Ankarada umumı Jll di· 
zimizc, tstanbulda Ycnipostahane civarında Kızılay hanında depornuz 
r~ktörlüğüne müracaatları rica olunur. b·zıst 

rl). 1 • 
Yukarda yazılı satış yerlerind~n perakende veya toptan') rlıflJlgı 

miiracaat ederek satın almak istiyenlere veya memleketimizin }le bıı19j 
nnı 

bir yerinden parasını gönderme.k suretile sipariş yapacaklara }irııY' 
ve posta masarifi cemiyetimize ait olmak üzere beher maske altı 
verilir. • 

·--~-------------~ 
Tokat Valiliğinden: . ,.eı-a( 

. . . . t ~afla tlf 
1 - Erbaa Kaza merkezinde yapılacak ılk okul bınasına aıt ın~aa ·niııe ıi15 f 

tinc:o tasdikli (20652) lira (48) kuruş keşif ve projelerine göre 2· l ·93~ ta~si yııpıltıl 
)'an pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi encümeni salonunda ck:.ıltm 
üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konu:nu~tur. IJı 

ı 2 - Muvakkat teminat (15.19) liradır. giirı<Jefl ~ 11, 
3 - Ekc:iltmeye girmek istiycnlerin ck~iltme için muaryen_ olan komic;fO~:ı· 

8 gün C\'\'el Tokat Nafia müdürlüğünde mütesekkil ehliyet vesıkası .~ r bir ,-e 
müracaatla \'esika almac;r ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösterir dıge b,11• 

yı da hamil bulunması lfızımdır. kbllZ ,.cr11 ..,·e' 
Dr. Necaeddı n Atasagun 4 - Teklif mektuplarını işbu vesikalar \'C mu\'akkat teminatın ma 1 ~,t e\ i ka mektubu ile birlikte tarifatr kanuniye dairesinde eksiltme saatinden 1 e 
~abahları 8,30 a ' kadar ve akşam. ·ı line kadar komic;yon reisliğine verilir. 13rı ı.ııbı.l 
'an ı 7,20 de Laleli Tayyare A pr. 5 - Yukarıda yazılı olanların haricinde gönderilecek teklif mektllP .,c' 
.!. nci daire No. 17. Okuyucuları. dilmez. . ·11alc rıP1' 
mızdan para almaz. Tel: 2:.J353 J'ı 6 - Her nevi rusum pul tellfıliye ve gazete ilan ücretleri üzenne 

1 
• el • . . ~~ 

a:ttır. c:ırt cp} 
7 - Daha ziyade bilgi edinmek isti yen kf'~if, proje, fenni \'e ck;i!tnl~llnllr· ( 

rini görmek arzu edenlerin daimi cncümtl.c müracaatlan lüzumu ılan ° 


