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Almanyada yaptırılan \ &purlardan "Sus" .•• 

Almanyada yaptmlan yenl 
vapurların siparişi 

etrahnda tetkikler 
Bir komisyonun, iktisat Ve!\ale~inin 

emrile bu işe başladığı 
haber veriliyor 

E<;ki Denizyollan . ida~e i t~ra \ "e<:lim a~ınan yeni 'apurlann c:art 
fmdan Almanyaya sıparı') edılır. mmclenne uygun olup olmadıklar. 
Denizbankın tee üsünden 

c.ravo 
Valiye! 

Güzel gözler müsabakası Sular idaresinden hakkı 
huzur almıyacak 

Senenin en bUyUk eğlencell ve 
mükAfath mUsaba kn'iıdır 

No.: 7 Maçka P. R. 

Italya 
,= ransadan talepleri kabul 

edilinceye kadar 

ispanyadaki 
askerlerini 

çekmiyecekmiş 
I..ondra, 17 (A. A.) - Deyli He

rald gazetesinin zannettiğine göre, 
Başvekil Negrin, dün "gizli bir va
zlfcı., ile Barsclondan hareket et -
mi tir. Mumaileyhin dün öğleden 

onra Pirene hududunu geçtiği SÖ). 

lcnmcktedir. 

l Dcyli Herald, şu malümatı ilave 

1 
etmektedir: 

"Negrinin nereye gideceği gtzli 
lutulmaktnysa da cumhuriyetçi ls. 

Mılli Müdafaa 
Vekilinin istifası 
Yeni Vekilin bugün 
bildirileceği samhyor 

General Kazım Ozalpm Mil· 
li Müdafaa \'ekaletinden i:ıtifa 

ettiğine dair dün verdiğimiz ha· 
ber tceyyiıt etmi~tir. :-.Iilli Mü· 
dafaa \ekaletine hentiz k"mse 
tayin edılmemi~tir. Bu hu u ta
ki tebligin bu ak~am ne~redıle
ceği anılıyor. \'cka ete kimin 
getirılect'ği kati olarak mnlüm 
de,rildir. General !'\acı Tınazm 

1 

getirileceği bir ihtimal olarak 
yazılmal>tadır. 

Bu sabah,d bazı gazetelere gir 
re general Kazım OMalp Parti 

panya başvekilinin Parise giderek 
grupunun bugün oğ'eden sonra 

Fransız hududunun açılması ve 
. . • }apacağı içtimada j .. tifa ının 

cumhurıyet ordusunun silah ve cep- beb' d . be b 1 
... · ·ı t k • d"I se ıne aır yanalla u u· .ıane ıtası sureti e a "\'lye e ı mc- k 

(De, amı 5 incide) 1 ,,_n_a_ca_·_tı_r. ________ • 

Çek Uxraynast hudulJarına 

Lehistan ve Macaristan 
a s k er s e v k e d i y o r 

halk Lehistan Ukraynasında da 
ve Leh zabıtası arasında 

müsademe oldu 
Prag, 17 (A.A.) - Karpatlaraltı l:kranya::.ında kain l:mranda ciddf 

l kran) a ının matbuat bürosu. .:ıir hadise olmuştur. Bu civarda bir 
Karpatlaraltı l1cranyasının şimal "kranya çete~i belediye idaresine 
ve cenup hudutlarında Po!onya 'e men up bir şoföre taarruz etmiş. 

Macar kıta1arı tarafından mühim ıoför de mütecavizlerden birini öl· 
hareketler \e tah5idat yapıldığını Jürımiştur. l.'kranya halkı Polonya 
Jildirmcktedir. :nektcbinin camlarını kırmıı;tır. Po· 

ı 
~ 
Ok.uyucularımıza dağıtacağımız mükcilatla-

Tın kıymeti 800 lirayı aşkındır. 
160 lira kıymetinde bir radyo, kristal büfe ta

j kımları, kıymetli ceb ve kol saatleri, muşam

Vali I.iıtn Kırılar 

Marodni Prace gazetesi, mühim 'is müdahale ederek ate~ .tmiş ve 
miktarda Macar kıtalarının mern· .ıümayi-;çilerden birkaçını öldürmüş 
1cketin içinden Çekoslo' aı,) a ta-a· lJr. 
ından son zamanlarda tcı :,edılen -----------. 

Vali ve Belediye Reisi Lütf' 'nıntakalara S<:\ kedildiğ;ni haber 
Kırdar c:dden takdir ve tebrike Ici-ı , ermektedir. Debrecsen garnizonile 
yık b:r harekette bütün 1stanbuL Budapec;te. garnizonunun buyuk bir 
lu1arm muhabbetini kazanm ştır: 'cı mı şimdi .l\facar - Ç.eko lovak 

balar, elbiselikler, istenilen eşyayı alabilmek 
sa lahiyetini veren 20, 15, 1 O lira gibi para kıy-
metinde kartlar muhtelif ev eıyası vesaire 

Müsabaka kuponu MUsabakamıza iştirak 
1-1 \tıEn ediniz ve kuponlarımızı 

No : 60 <1'" 1 
1ı.1.1939 _ ıı.3.1!13!) toplamıya başlaymız 

Ekrem KUnlK hAdlse"I 

Ankara Müddei umisi 
beyanat verdi ( !'azısı 2 inciJt} 

Esl;i vali zamanında Belediye ı mdu.iunun muhtelif mıntaka1arın· 
::>ular idaresinde bir idare meclis la taho;it cdjl,miş bulunmaktadır. 
teşkil olunmuş, bu meclisin re: .. ı:. Bir ha 1ise 
ği de bizzat Belediye Reisi tara Yarşc)\'a, ı 7 (A.A.) - Polonya 
fından deruhte olunmuştu. Ltı.f' 

Kırdar, ayda 200 - 250 lira kadar 

"hakkı huzur., parası temin eder 
ve esasen belediye ic:lcrinden olar 
1.ı~ vazifenin ayrıc3 ü:rete tab: ::>l· 
masını doğru bulmamış ve "hakk. 
huzur,, almamağa karar verrr.'~tir. 
Bu parabr Sul::ır ic'!aresine terk 
olunmuştur. 

Sular idaresinde idare meclisi • 
nin tamamiyle lağvolunacağı ve bu 
suretle diğer azanın hakkı huzur 
paralarının ta:.arruf c .füeceği söy
lenmektedir • 

Başvekil 
tk · ı sat "ekalel'nda 
meşg ul oldu 

1 

1 
Ankara, 17 - Başve:dl Cet:ıı 

1 
Bayar, dün tabah tktısat Vekaleti-

ne gidere"k, Vel.il Hüsnü Çakııla 1 
birlikte muhtelif iktısa.di mesele-
!er üzerinde görüşmüş ve bazı 

tetkikler yapmıştır. Celal Bayar n Bir iki güne kadar 
bu görüıme ve tetkikleri iki saat 'ı 
kadar surmu1tur. HABER'de okuyacaksmızl 
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AsAedilt 

Fransanın 
ne 

deniz kuvvetleri 
halde ? 

Fr:ın~ız h:ılıriyc n:ızırı Knnıpcnşi krurnzörleri yedi lnnedir. (Topları 
Ji h. ıııı ııı~ ni 19.)9 günü Brestte J55 millnıetredcıı üslun olaıı kru
Fr. ııs.ıd.ı ıll, ul:ır::ık 3apıl.m 35,000 \',ızörlcre birinci sınıf kruvazör dcr
torıluk Hişcl3 o zırhlısının denize fn- lcr). Fraıısanın birinci sınır kru\'n· 
dirılnıesi \e gene a)nl hiiyüklükte zörleri 10 nar bin lonluktur. 203 mi· 
hlcııı:ıııso zırhlısının tezg"ıha konul- limelre çap111da sekiz topu, 65 taııcdc 
ın.ısı ıııunaselıeli l apılacak çille mc torpil ko\•ıınları \'ardır. 
rasımde Jı:ızır bulunmuş olacaktır. ı . Bu. kru\'azörlerin yenilerinde eıı.· 
Fransız bahri• · • . 1 • 

1
. kılerıne nazaran müdafaa vasıtaları 

,_. k "esı ıçın c ıenımıl et ı daha mükemmeldir. Dükenn, Tun·i-
uır 1 • üI 1 l • e am mcr ııı esı Dl ılan lıu mu !in müdafaa v:ısıtahırı c-ok zayıftır. 
n.:ıs~lıellc lo Ta~ ~azelesi Frans:ının Süfrcn, lfolber, Uüpleks ve Foş krıı
dcnız kU\'\'etlcrının lam bir bhiııçosu vı:ızorlerinin ince bir zırh kemeri \'Dr 
n.u l DPI) or. Akdeniz mu' azcnesinin dır. Cczair kru,·azörünün zırh kcıne
!iı~ 1si dlcmde hii) ük bir ehemmiyet rinin kalınlı~ı 110 milimetredir \'e 
aldığı.lrngünlerde Fransız deniz ku\'- im krın·azörtin ııyrıcıı zırhlı bir kıılc
\'ellen hakkındaki hu maliımalın fay- si 'ae vardır. Bu geminin esas top
d lı ol~cnğ'.nı düşiinduğumüzcleıı Jarı i5 n.ra !l9 ruilimelre ç~pıncla 
Lo Tun dakı :)azı)ı nııkledhoruz. ufak topl:Jr yerine 100 ınilimeıre ça· 

1 Hattıharp gemileri pında 12 tayyare topu~ la takviye e-
Frausız bahrll e nezareti listelerin- dilmiştir. 

de mecmuu 1 i0.000 tona çıkan 7 lıat- l 936 da aktolunan Lonclrıı bnhriye 
tı harp gemisinin ismi y zılıdır. Fa- mukavelesi mucibince 1!143 yılı başı· 
kat lıu gemilerin ku\'\'elleri çok muh- na kııd:ır birfoci sınıf kru,·nzör yap-
leliflir. tırılması ıııeııcdilınlşti. 

22,000 ner tou cesametinde olan 1'r:ınsız filosunun emrinde on iki 
Paris \'e Kurbe zırlıhlan 1913 \'e tane ikinci sınıf 'J.:ru,·azör \'nrtlır. 
1914 de hizmete girmiş ve son sene- Bunların ilk dôrclü 192:? de bahriye 
lcrdc mektep gemisi olarak kullanıl- nazırı ol:ın ve Fransız donanma~ınııı 
mağa başlanmıştır. Her iki semi ~ n- yenileştirilmesine karar \·eren I.cyg' 
kınd:ı fanl hizmetten tamamen c-cki- in yaptırdı~ı gemilerdir. Hacimleri 
lecekler ve 305 milimetrelik 12 138 i300 ton olup 1~5 milimetrelik 8 lo
ıııilimetrelik 22, 75 Jik 7 ,.e 4 t~rpil pa maliktir. 
.ko~ anı gılıı ınulıim silillılarlıı techiı ı 1931 de clqnaıırııııya iltihak, ... ed:ıı 
edılmiş bulunm:ılarına r:ığmen ancak 6600 tonluk J an-D:ırk knı\'Dtoru bıl· 
ikinci derecede hizmetlerde kullaııı- hassa mektep tatbikat gemisi olarak 
Jabilecektir. y:ıptırılmı~tır. Gene 1931 de yapıl:ııı 

22,200 tonluk Pro,·aııs, Dritanya ve 4800 tonluk, Pluloıı krnvazörü hafif 
Loren zırhlıları 1916 da hizmete gir- filonun amiral gemisi vaıifesiııi ı.;ö
miş ve Frnıısanm ikınci Jı:ııtı lıarf) rür. Bu sınıftan 1933 de yapılan Emil 
filosunu teşkil etmekle bulunmuşlar- Berten L:ru\'azörü 4800 tonluktur. Bu 
dır. Bu zırhlıların bilhassa müdafaa geminin makineleri ıınzarl olarak 
b:ıkımıııdan kuneleri fazladır. 270 102,000 beygir lmn•clindedirlcr. 
milimetre kalınlığında zırh kuşakları Fr:ınsız kru,·nzörlcrinin en ısilrallisi 
400 mılimelre kalınlığında zırhlarla olan bu gemi lccrube sürallerinde 4:! 
ör1illü kuleleri , ardır. Sill'ıhlıırınn mil ile seyrelruişllr. 
~elince 340 milimetrelik ıo, 138 mili- Jorj - l.cyg sisterniıııleki nltı knı
metrelik 14 topları Ye 4 torpil kovnn- vazör, 1931 ile 1933 ar!\'iında inşaat 
ları nrdır. 1032 ile l 93:i :rılları ara- tczgtıhına konulınu~ olup l 935 ile 37 
sında mükemmelen ı:ımir edılmiş ve nnmnda Frıınsız donanmasına illi
lıu s:ıyede ilk y:ıpıldıkları zamandaki hak etmiştir. Bunlar Hi2 milimetre 
sürallerini tekrar elde etmişlerdir. .capında dokuz ''e 90 milimetre ça-
1.lu gemilerin eskiyerek hattı harp- pındn 8 topla mücehhez kun·eıli ge
len çekildikleri , akit yerleri Fransa- miler olup süratleri 35 milden yııka· 
ııın ilk 35.000 tonluk zırhlılıırı olan rıdır. Bunlardan başka 1937 , .e 1938 
Hlşel)ö \e Jnnb:ır scmilerl tnrnfın- scuelcrlndc yapılm:ığa başlayan 8000 
dan tutulac:ıktır. Bu suretle fani lınrp tonluk diğer üç kruvazör de lıu yıl 
donanmasının tonajı arlac:ı.k ,.e km·- içerisinde Fransız filo~una illihak e
\'cli hissolunur derecede ~ ükselecck- deeektir. 
tir. iV Torpido muhripleri 

Harpten sonra donanmaya iltihak ve Torpidolar 
cimi~ olan Dunkerk (1!137) \'e Slraz-
hıırs (1938) ı;eınileri ise 26,500 ton- rransız lilosunda bugün çıılı5an 
luktur. Sür:ıtleri 31 milden fazladır. veyu ı;ok ~ısa lıir zaman iı;erisinıle 
330 milimelrclık s topları ,nrdır. Bu filo)ll lllihak edecek olan torpido 
topl::ır geminin on gU\ ertesinde dort ınulırüılerinin sayı ı 32 dir. Bunların 
\eçheli üç kule üzerine menudur. en eskisi Jagunır sisteınin<lcki :ıltı 
!kinci uerccc<leki topları 130 mili- gcıni olup diğerleri yapılış tarihi sı
metrelik lG, 37 milimetrelik sekiz rasile şunlardır. G tane < ieptır si le
toplan teşckkul eder. 130 hık toplar minde, altı l:ınc Egl sisteminde, allı 
arka gü\'ertede 3 tanesi dort ,·eçheli tııne \'oskölen sisteminde, altı iane 
YC iki tnncsl iki \'eçhcli ol:ın beş zırh- F:ınta~k sisteminde, ve \'olln ile l\loı;· 
1ı kulede me\ zudur. Bu gemilerde dor. Bunların en yenileri 138 mili
lıa\°a hücumlarına karşı miidafaa i- metre çapındaki sekl:r. top \'e on tor
çln 32 şer ıane mitrnl) öz de Yardır. ııido koHını ile mücebbe:r.dir. 
Ayrıca gemilerin her Jıirisi üzerinde .Fr:ınsız lorpiılo rııuhriplcri sürat i· 
dört talyarcııin birleşmesine ruiis:ıi t libarilc hatırı snyı lır gemilerdir. Bil· 
tertibat d:ı ıılınınıştır. lıassn \'olta ile :'-logaclor dünyanın en 

Dünkerk , e sırazburs semilerinin 
1 

seri torpido Ye muhripleri sayılm:ık
miıdafaa vasıtnl:ırı a;) rıca düşünule· lııdır. 
rek hazırlanmıştır. 225 milimetre ka· Fran'iaııın torpido filosu otıız sekiı 
lınlığında zırh J..cıııerlcri 'ardır. semiden mürekkeptir. Fransız torpi-
1\::ı,ptan köprusü 1 i5 milimetre ve do inşasına dahi ı.ondr:ıda imı.alan:ın 
zırh Je, halarlıı ortuludur. Kulcledn deniz silahları azalma nıuku ,·elcsi 
kcn:ır zırhları 32j mılimctrc kalınlı- lıir ha)li engel olmuştur. 1!122 ile 
~ındrtlır. 19.>g arasında hizmete giren 12 lor-

• 1931 ;)ılı sonunda ltnl3n hukünıcti ııido 13o0 louluk 1!!28 ile, 1031 nra
a~OOO tonluk zırhlıl ı ıc:z.gulıa ko) dıı. I ın filo•·a iltihak ise 14 torpicio . • •1 1 l'd' sını. ., 
35.000 ton dcnız sılıı ılıırınm la 1< ı ı ise l400 tonluktur. l)iinya lıahriyc· 
hakkın<laki muka\ clclcrde yaz.ılı o-, . de nünden 11üne torpidoların siir' 

• 'k d O k' F sın ., " lan az:ımı mı tar ı. \'il ıt rıınsız alleri ıır:tına 1 Frnnsızlnrı da l.ô Har-
bnhrbe nazırı olan Piyetri parliımcn- di sınıfından lSOU tonluk leni torpi· 
lod:ın ayni loncb iki Frnn-;ız zırhlısı- dohır yııpıııağa ıneelıur etmişti r. Bun· 
nın lczg"ılıa konulm:m mii~:ı:ıdc~ini J:ırdan üç t:ıncsi filoya ilhak c<li l ıniş
ıldı. 1t:ıl:)a 1938 sene i lı:ışl:ıngıcın- tir .. 5 tanesi henüz inşa edilmektedir. 
da bu ton l:ı ıki leni zırhlının in- Diğer üç torpido ısm:ırlannıası için 
şılSJna lı.ışl:ıdı. 1 !l38 mn~ ıs :ıyınd:ı de bahriye nez:ırelinc salfıhiyet \'eril· 
Fransız nnzırlnr meclisinin bir ka- miştir. 3:i.OOO tonluk Fr:ınsıı zırhlıla
~arnamc ile Fransız halırhe neza- n bilinciye kadar bu torpidolar bit
rcliııe 35.000 tonluk dort zırhlının 

ıniş ol:ıcnkhr. 
d:ıh:ı ;) ııpılması için mczuni~ et veril- Buııd:ın haşl,:ı Fr:ınsız donanın:ı· 
di. Jan - B:ır, Hl5el)ö, 1'lcmaııso 'e r.ınd:ı 610 tonluk feYkallide seri 12 
G:ıskon~ a isminde.ki bu dört semi, tane küçfık torpido da ·ardır. 
<'il sonuncusu 31 ikinritcşrin 10~2 ·ı · 
rnol a iltihak etmek üzere, lıirilıiri V Denizaltı gemı en 
arkasıııdan Frıınsız donanın:ısınd:ı Frnnsız dcııizaitı gemileri Lir Ya-
ler alac:ıkl:ırdır. killer ycryı.iziindc birinciliği almış-

tı .. Fakat 1!131 ile 1936 ar:ısında de
U Tayyare gemileri nizııltı )aplırmaktan ı~raıısıı tama-
22,000 llcarn tanare semisilc mile \'azgeçli . Bugün Frans:ıııın Cı lo-

10.000 tonluk },umandan Test tana- da seksen kadnr tahtclbuhiri nırtlır. 
re nakliyat gemisi Fransız donanma- Tcrsnııclerde yapılmnktn olanların 
sının fütiyaçl:ırını kıırşılı)amı:ız. Bıı sa;) ısı ıo tanedir. J 938 bahriye pros-

• sahadaki lıoşlu.;u dol<lurınak için ranıııı.ı gör<.' 12 ılcniz:ıllı gemisi ıs· 
1938 yılıncla 18,000 lıiıı lo ılıık iki ıııar1.ın:ıcaktır. 
lay:) are gemisinin inşa ıııa 1' ıo,;l ııı- Bunlar :ırasınd.ı Siikof çok ku\'\'r.t-
1ruşlır. Bunlardan Jofr i ıninck.Jd li lıir f:cmidir. Su l uzüncle iken 2880 
lnyy:ıre gemisi P:ınll\'et tezg:ılıl:ırııı- tonluktur. 203 milimetrelik ;iki, 37 
da )·apılınaldııdır. ınilirncırellk Hd 101111 ,.e 5~.o ıııiliıııc.· ı -

Jll Krovazörler relık on torpil ko\·anı ,·:ı.rdır. 193~ 
rı :m JZ fılosunun birinci sınıf de don:ı.nmaya iltihak etmiştir. 192~ 

HABER - A.lqam postam 

* Kayscride Biiriitıgöz hüyı'i hal l:ı bir l öy mektebi İnşa ttmişlcrdir. 
inşaatı allı ayda ikmal edilen bıt mektep geçen gün Kayseri ı·alisi 
Adli Bayman tarafından açılmıştır. Resmimiz bu merasimden bir safha
yı tesbit ediyor. 

ı'1ektebi1ı sıraları ve ders malzemesi vilayet tarafından temin edil-

Hdber .· . 

miş, iki tnllallim 've oir hademe taiin olunmuş1U1'. -
"' Belediye, ekmeği ucıtzlatmak için tetkiklerine de~/1ffl.~1 

diki halde bir çuval ımım imaliye iicretini indirmek uzetl 
yapılmaktadır. Fakat fırıncılar belediye ile ayni fikirde dtli 
na daiı tafsilatı diğer sütunlarımızda bulacaksınız. 

Ektnek ucuzla
tılabilecek mi ? 

Könlg ~krem ınıacı nsesn lzmirli ya 

Bu iş sekiz aydır düşma11' 
Belediyenin fikrine fırm - Yirmi ay hapse 

cılar itiraz ediyorlar o eden hıra k ı I dı oldu 
Belediye ekmek fiatlarını hiç de- lzmir 17 _ Bunda.!1 ~ 

ğilse 30 para daha ucuzlatacak mU- A k M .. d d • " b 
hiin bir nokta Uzerindo tetkikler n a r a U e 1 Um Um 1 Sİ U evvel, kasap Hüse}•İ.ll ~~ 

genr c:ehrimizde iplik til 
yapmaktadır. k 1 d k ' 1 :r "" 

Belediye ile fırmcılnr arasında şe İ e İ SUa ere Cevap veriyor ya birtehditmektub\l~ 
birkaç gündür hararetli müzakere_ bir miktar para verJfl • 
ıcr yapıımasma sebeb oınn bu nok- "Firari olan bir şahsın davası , müruru zaman öldüreceğini bildirrniştı· 
ta imaliyc Ucretlcrinin indirilmesi haddine kadar 0 şahsın aranmaSİl8 İkf ifa altında "l numaralı · lıı 
etrafındadır. maru,, imzası oldu~1\l ~ 

Malum olduğu üzere belediye Olunarak bırakıhr ,, !aşa düşerek hemen za#. 
şimdiye kadnr ~kmck narhına esas Ankara, 16 (.A.A.) - Tayya. sek bir mevki işgal eden bir za- caat etmiş ve alına~. t-.JJ 
olarak 190 kurug imaliye ücreti ka- re lrnçakçılığı bAdiseslne dair tın girerek Ekreme namı mUs· sinde Hüseyin cünn~ 
bul etmektedir. Halbuki bu paranın İstanbul gazetelerinde inUşar e - tearla bir v:ısaport tedarik et- yakal~mmıştır. !I 

çok olduğu anla.sıldığı için beledJye den son yazılar mUnnsebetlyle mek suretiyle kaçırmış l>ull'n- Hüseyin nihayet b~l~S) 
imaliye masrafının 125 kuruııtan Ankara C. Müddeiumumisi Ba- duğunu ve ha.disede elyevm me- mesinde bir sene seıcız 
hesaplanmasını istemektedir. Fırın- ha Arıkan , kendisini ziyaret e· bus bulunan Uç kişinin de isim- mahkOm edilmiştir. 
eılarsa bu teklife şiddetle itiraz et- den Anadolu Ajansı muhabirine lerl geçtiğini ve bu işte bazı es- -o--' 
mektedirler. Fakat buna rağmen şunları söylemiştir: ki devlet memurlarının da rol rne 
190 kuruş imnliyo masrafının çok JIAdisenin mahiyetini sayın 

1 
oynadıklarını yazmış idi. Çocuk Esirge 

fazla olduğu muhnkkak görülmek- Adliye Vekili, Parti içtimaındn 1 Gazetenin sahibi bulunan Ah- mUnUn yardi 
tedir. Eğer ibclediyenin bu fikri tnt_ izah etmiş i<ll. H!l.~ise 'hakkın· ı met Cemaleddin Saracoğlu, bu " ) "" 

Anknra, 16 (A. ~·( .JI~ 
blk edilebilirse ekmek !iatıarı en da. bundan başka söyleyecek 1 h u su sta Istanbul mUddeiumu- dan 15 inci gilnU akaP" ~ 
nz 30 para ucuzlryacaktır. bir şeyim yoktur. Tahkikatın misine vermiş olduğu ifadede Çocuk Esirgeme ~~ 

--o-- ztiptesi, sayın Vekilimln beya. yazıyı kendisinin yazmadığım, do 3138 çocuğa bakıltılıı .. , 
istiklal harbinde yazife nntmda, tamamiyle mUullem!ç- lbrahim Hakkı Konyalı ile .l\Iu- Bunlardan 350 çoc~ 

I I l Ur. rat Sertoğlunun yazdıklarım, tedavi, 300 yavrunuıı,, 
a mlŞ a ay ar Muhterem Bnş\'ekil Ccla.I Ba- bu hususta kendisinin ne bir 1034 çocuk sıcak baJl) ~ 

Ankara, 17 - 1stiklii.l harbinde yar, gene ayni Grup içtimaında malfımatı, ne de bir dellli oldu- 'de, 1440 sUt yavrusıııı
orduda vazife almış olan alayları- matbuatta intişar eden yazılara ğunu beyan etmiş, Murat Sert- smdan 950 kilo süt 
mızn da alay sancaklarına asılmak işaret ederek: oğlu Jse, yazının "bazı eski dev- lenmiş ve 195 lira 24 ; 
üzere istiklal madalyası verilmesi i- let memurlarının rol oynadık· yardrmı, Ke,.iörendelÔ .ı 

"Bu yazıyı yazanl arın m Uta- "' ı.ıı 
çin meclise bir kanun layihası sev- Iarı bir h~dise" başlığını kendi- na anaları lohusn~~rken 

leasma mUracaat edilmesini ve _ 
kedilmiştir. sinin koyduğunu, memur kell- yavru alınarak sag 

5 1 bir muhbir şeklinde isticvap e· 
1 Mayıs 1335 ten zınirin ist.ir_ meslnln bir yanlışlık eseri ola- mıştır. 

dad tarihi. olan 9 E'-·lfıl 1338 e kn- dilmelerlnL" emir buyurdukla- 1 J rak yazıldığını, ynzryı bralılm 
dar orduda vazife görmü" olan bU- rını beyan eylemişlerdi. v "' l lakla Konyalının yazdıgmı, 

Vekilinin Parti GrUP~, 
dakf beyanatı hnrlcl11 ıl 
yat, muharrırıerltı r/ 
uıinlerine ve daha. doleJ 
te satışını temin etlll• 
cari bir maksat ve ı 
tur bulunmaktadır· 

tün alayların numara ve adları lfıli
haya eklenmiştir. 

I3aşvekilin bu yUksek direk- kendisinin ha.disc hakkında bir 
tiflerlyle memuriyetimiz, talı· delll ve malfımatı olmadığını i
kikiyle meşgul bulunduğu tah- !eri sürmüştür. --o--

TeşckkUr 
J/ aber'in sekizinci y~lını tebrik 

etmek nezaketini gösteren Anadolu 
gazetelerinden "Açık Ses", "Bursa" 
ve "Türkdili'' arkada~larımıza te
şekkür ederiz. 

kikatın tenviri maksadiyle, İs

tanbul müddeiuuıumlliğlne bir 
lbrahlm Hakkı Konyalı ise 

kendisinin hiç blr malfımatı ol
istinabe talimatnamesi gönder· 

ınadığını, yazıyı Murnt Scrtoğ-
nıiş ve bu hususta yazı yazan 
muharrirlerin cclbcdilerek mub 
bir sıfatlyle mnlömatlarma mU· 
racaat edilmesini i stemişti. 

İstanbul müddeiumumillği 

ile 1927 ıırasında Fransız filosuna memuriyetimizin bu isteğini ye . 
1000 tonluk 9, 1500 tonluk 30 deniz riue getirmiş vo bu hususta ya
.ıll ı gemisi ilave edilmiştir. 

Küçük harp gemileri ve 
yardımcı gemiler 
Kuçük harp sem.ileri denilince ıı· 

z:ık ıııiislenılcke sahillerinclc knı;ıık

çılık ınüc:ıdclcsi )apan A\izoları h:ı
tıl'l:ıınaJ.: gerektir. Bu çeşit ı.:emiler

zı yazan muharrirlerin ifnclelc
rinl alaralc, istinabe evrakını 
bize göndermiş bulunmaktadır. 

tstanhul gazC'tC'lerinin bazıla

rında intişar eden ve bizim tah· 
kikiyle meşgul bulunduğumuz 

dcn muhtelif tonlardn olmak üzere hadisedeki tahkik~+:ı. nazaran 
\200-2000) 18 gemi \nrılır. bilmetliğimiz no.ktalarla, bunla· 
Yardımcı gemilere ı;elince lıunlar rn verilen cevaplar hakkında ef. 

da su, pclrol, mühimmat, torpil taşı-
ltarı umuu . .' • .'.lyi teıı..-lr ctme-i 

:r:ın \'apurlarla talıtellıalıir a\·cıinrın-
dnn teşekkül etmiştir. Bu gcmilel'in faydalı görllyorum. 
mevcudu Fransız. bahriyesinin bii- llllfarz Yeni Sabah gazetesi : 
tiin ilıtiy:ıc-l:ırın:ı tekııh~l .eıın~mck.le 1 Ekrem Königin 1stanbul:ı. gel
berıılıcr sayısı lıııyll muhımdır. Bıl· dlğini ve vapura o zaman yUk
lıııssa 150 tonluk, J200 beyı.;ıir ku\'\'C
tinıle 20 mil sür:ı.Ue tııhlclh:ıhir av
cıları serisi 12 semiden teşckkiil ct
ıııckledir. 

lion '(Çon a mca 
· "e vaı lhlşlOer 

Junun kendisine vermiş olduğu 
notlar Uzerlne yazdığını, başka 
hiç bir malfımat ve dellll bu

ı ·· :.ımadığını beyan etmek sur<'· 
tiyle yazı hakkındaki bilgisini, 

i~i tamamiyle inkar eden Murat 
Sertoğluna atfetmiştir. 

Diğerlerinin ,·erdikleri ifn-

.,. 
EfkArıumumiyere rl' 

\'azıh vo kat'! bir sıl .JI 
ıer 

ederken bazı gazete J 
tcşlr "sekiz ay akde:t~ 
miş olan bir fşin ne ğf 
dar mUddet bırakıldı 

( 

daki suale de cevı:ıP 
terlnı. !l1 

deler de bunlara mUşabih bu- Ceza. usuıu muba1'e ~ 
ıunmaktadır. İfadelerine mU- nununda, bir ikl ııııl tP 
raca.at edilen.bUtlln ~uharrirler olnınk üzere, g1yabidif• 
tahkikatı tenvır edebılecek ne- usuıu mevcut değil 
bir delil, ne de bir ipucu göste- ! olan bir şahsın da''ı:ı.slı 0 
rememişUr. HA.tllse hakkıııda· zaman haddine kndııt » 
ki malUmatı yekdlğerinden al- aranmasiyle iktifa oJIJ~ 
dıklarını vo yazılarını "böyle o- rakılır. Ekrern J{Ö~ 
Iabilir" tarzındn. tahminler yap- bulunduğu anlaşılfll !l1 
ınak suretiyle yazmış oldukları- firar ettiği anıaş!la~e~,, 
nı 1fade eylemişlerdir. Bunla· iadesi istenilmiş ,·o G'J 
rın bütün ifadelerini, biribirine tizar olunmuştur. ıP''~d 
benzedikleri için, burada zikret· vaplar suçlunun arnıı 1Jl'~ 
mekte bir fayda görmeyorunı. tednirdir. "BuJull~e 

GörUlUyor ki, sayın Adliye tarzında katıyet ifa J~ 
maICımnt gclinccY6 lJle 
dava, neticelendiril

0b1r 
Ancak bl>vle resnıt o# . s 
ta sahip olundukttıll ,J 
halen mevku[ bulıJıı,,ıJ 

ıe~ 
cUrmUntin da.\'nsı dl e 
rek mahkemeye te\~r 
tir. Bu ethetln de cf lJlJ 
yece, bu suretle bfllfl 

lıdır, 
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lstanbulun mühim bir derdi için bir dekoratör müdürünwn Emniyet tamimi 

y ENİ Emniyet .'.\lüdiirümüz Sadreddin Aka, Yazifesine baş. 
lıya.Iı daha. tok olma.dı; fakat geldiği gündenberl göze • 

sa.rpıı.n faaliyetleri Ye Jıa.yırlı işleri bir luıyli. tik iş olarak ga
zetelerden hlçblr Yakanın sa.klanmnma.cıı, müraca.ıı.t edecek ga
zetecilere kolaylık gösterllmeslnl emreden Sadreddin Aka'nm, 
dün d·e ~ube n merkezlere yaptığı yeni Mr tamlmlnden haber
dar oluyoruz. TamlmJn m&!ılyetl §Udor: 

ve bir doktor ne diyorlar ? 

"Bütün memurların me<ıal saatleri n.ktinde vazifeleri başın
da bulunmalan, aksine hareket edeceklerin şiddetle tecziye olu. 
nacağı, kendilerine müracaat edecek ashabı mcsalihe nzami su. 

"imar pUl.aııııo, hl rlnei dereced~ tatbiki ile meydana 
geıen EmJoönil bir soliak arası kadar 

ışıktan mahrumdur 

• hulct göstcrllmesi, herhangi bir suçlunun muamelesinin zama
nında ikmal edilerek adliyeye teslim olunması.,, 

Bu blrka.ç sa.farda. toplanan •~tekler, ha.Idka.ten temin mlile
bilecck olursa, bugün polis eline düı;ımekten korkanların, hendi 
nya.klariyle gitmelerini bekliyeblliriz. 

Poliste işi olan ,·eya herhan~l bir suçu yüzünden ilişiği bu
lun:ı.nlann çeldlklcrl sıkıntı, bugün inkar edilemiyccck bir rnıı.hL 
yetteydi. Netckim Sadreddin Aka. da bunn ıtörmüş ve tesbit et
miş olacak ki, §obelerc böyle bir tamim göndermek lüzumunu 
duymuştur. 

Emniyet teşldlatonrz, dünya devletlerinde meYcut emniyet 
teşkilatlan arasında. en ileri bir noktadadrr. Böyle olmasına rağ
men eshabı mesalihe aza.mi kolaylık ı:iÖsterilmcmck, 1'}inln ve 
hatta kendi<ılnln sürüncemede bırakıbnası no:ı.-tasmda da epey 
şikayetlere meydan Yeren bir ,·azlyet Yardı. 

j Sa.dreddin Aka.'nm tamimi, bu hastalığa. el koymuş bir dok_ 
İ tor reçetesidir. 
I Hele bu arada "ikamete ra.bt'' işi de halledilirse... 1kamete 
f ra.btm manası, suçlu göriilenln nerede oturduğunu tcııbitten Jba-
1 retse, hfüiyetlerinJ ispat edebilen tanınmış, yer yurd ,.e müessc~o 
İ sahiblcrine teşmil etmlyerek yalnız yeri yurdu olmn:anlara ha.~-E . ., 

retmek yollan aransa.. .• i 
1 

1 

1 

Bu, emniyet müdürümüzün başardığı işlerin en milhimmt 

olacak n esbabı mesai~ kara.koldan karakol.-. dolaştmlması
nm önü almmı1' bulunacaktır. 

Sadreddin Aka'dan bunu da beklediğhnizl fü\.rn edelim. 

R . ...... ·----······-----·--· ......................... ______ .......,.. .... . 
Şeker tacirleri 
şikayet ediyorlar 

Hariçten fena mal 
mekte, bu yüzden kesme 

şeker buhranı hasıl 
olmaktadır 

Son günlerde lstanbulun '.:>ir 
çok semtlerinde halk kesme §eke
rin yokluğundan d.c-layı sıkıntı çek
mektedir. 

Acaba bakkallarda şeker neden 
yok?. 

Bunun sebebi, toptancı tüccarın 
Şekercilik Şirketinden istediği gi
bi temiz şeker alamamasından ileri 
geldiği anlaşılıyor. Toptancı tüc
carlar Şekercilik Şirketinin Av
rupadan getirttiği şekerleri mat
Hlba muvafık görmemekte, ala
cağı malı perakendecilere satamı. 

yas:;ağından korkmaktadır. 

Nitekim pazartesi günü Şekerci
lik Şirketinin Çekoslova'kyaıdan 

getirttiği iki mavna şekeri tüccar
lar satın almamışlardır. 

Bu son gelen şekerler de fazla 
miktarda tozlu, kırık ve ıslak çık· 

ıııarlığına şükredelim; l.ıay::ığı bir te
snnüd yatağı olurdu. 

Nurullah ATAÇ 

ki: 
''- Cins itibariyle cihan tea

mülüne uymayan şekerler getiri
liyor. Bu ş~kerle.r ambarlarda iyi 
muhafaza edilemiy.cr, şekerler a. 
varya haline geliyor. 

Mesela Rusyadan alınan kesme 
şekerler kiloluk paketler halinde 

çuvallar içinde .geldiğinden ve 
ambalajın fenalığından kağıtlar 

parçalanıyor. Şekerle kağıtları bi
ribirinden ayırmak icap ediyor. 
Tüccar yokluk karşısında bu malı 

alsa bile hari!rten kesme şeker be
delile alman mallar fena olmasın
dan buraya gelince yüzde elli toz 
şeker haline geliyor. Bu yüzden 
'oz şeker olarak istihlak tıdiliyor 
ki aradaki büyük fark memleket 
ve millet ~rannadır. 

Bundan evvel Belçikadan gelen 
bir parti gayet iyi cins ve taze 
mallar olduğu için çuval içinde ge. 
tirildiği ve uzun zaman ambarlar
da kaldığı halde hc-zulmamıştır. 

Bugün piyasa böyle iyi cins 
şekeri arıyor. Fakat bunun yerine 
Avrupaıdan stok mal getiren şe. 

kercilik şirketinin kesme şekeri 

diye sattığı kmk tozlu ve nemli 
şekeri buluyor. 

Şekercilik Şirketi avarya hali-

TAN gazetesine bir kari soruyor: 

İstanbul imar planının tatbiki 
cümlesinden bulunan Eminönü 
meydanının açılması bazı dikkate 
değer dedikodulara sebep oldu. 

Bu iş cidden mühimdir. Vaziyeti 
izah edebilmek için önce bir deko
ratörümüzün fikrini dinleyelim: 

"Avrupalılar için egzotik bir 
İstanbul mevzuubahistir. Camileri, 
minareleri ile karanlık, tarihlerin, 
efsanelerin, destanların Avrupa e
debiyatına intikal ettirdiği bir İs. 
tan bul manzarası vardır. 

Bu enteresandır. Tarihi kıymet

ler bakımından, seyyah celbi nok
tasından çok mühim olabilir. 

Fakat medeniyet noktasından, 

istnbulun hilhassa ve her şeyden 
önce muhtaç bulunduğu ışık ve 
nur bakımından bizim istediğimiz 
İstanbul değiLdir. 

Biz bir taraftan menabi ve hazi
nelerimizi ifşa eden bir İstanbul 
yaparken diğer taraftan da medeni 
bir İstanbul meydana getirmek 
prensibinden ayrılamayız. HaL 
buki bugün tatbik edilen imar pla
nının Eminönünde verdiği netice 
istediğimizin tahakkuk edemiyece
ğine bir üzüntü veriyor. Filhakika 
Yenicami gibi bir şaheser mey
dana çıkmıştır. Filhakika Eminö
nü meydanı dünkü meydana naza
ran çok şamil bir ihtişam almakta.. 
dır. Hiç §Üphesiz ki İstanbulu Bey 
oğluna bağlayan Karaköy köprü
sünün başında böyle bir meydana 
ihtiyaç vardı. 

Fakat bu Eminönünün gündüz 
manzarasıdır. Gece, Eminönü kor
kun~tur. Çünkü karanlıktır. EskL 
den sağlı sollu dükkanların ışıkla
rı zaten dar olan meydanı muhtaç 
bulunduğu ay.dınlığa kavuşturu

yordu. Vaktaki bunlar yıkıldı. 

Meydan büyüdü, bu ışıklar çoğal
mak Iazımgelirken ortadan kalktı 

ve bütün meydan bir kaç yüz 
mumluk ampulün verdiği ışıktan 
gayri ziya menabiinden mahrum
dur. Planda bu cihet düşünül-

memiş gibi gorunuyor .. 

cede s.c·kaklara girmeğe lüzum 
yok. Ana caddelerde ışık o kadar 
azdır ki gelip geçenler biribirini 
tanıyarnıyacak haldedirler. 

Eğer tektük müesseselerin 
ışıklan olmasa, uzun mesafelerle 
konulmuş ve hemen hemen yalnız 
muayw .1 bir sahayı kuvvetle ay
dınl· ... p, diğer taraflara hafif bir 
ay ışığı gibi tesir eden sokak lam
baları ile İstanbul can sıkacak 

derecede bir karanlığa gömülmüş 
bulunacaktır. 

Halbuki sinir doktorlar.mız.dan 
birinin şu sözlerini dinleyelim: 

''Iş ık insanlar için bir ihtiyaçtır. 
Ziyanın insanların ahvali ruhiyesi 
üzerinde yaptığı tesirlerin derecesi 
yeni yeni anlaşılan hakikatler a
rasındadır. 

Ay ışığının, güneş zıyasmın, e
lektriğin, hayat, enerji, varlık, 

kudret, irade, nikbinlik tarafları
mız üzerinde büyük müessirler ve 
amiller meyanındadır. 

İstanbul umumiyetle karanlık

tır. Dünyanın hiç bir medeni ülke
sinin büyük şehrinde gece, kar.an
lık İstanbulumuzda olduğu kadar 
kendini göstermez. 

Halbuki gece insanlar daha faz
la yaşarlar, insanlarda tıpkı bir 
ra<lyo ahizesi gibi dünyanın gün
düzkü buhranlarının parazitinden 
aza.de kaldığı geceleri daha ener
jiktir. Şaheserler, ibdalar, icatlar 
ve hatta ekseriyetle doğumlar ~e
ce olur. 

Işık nasıl medeniyetin bir vası
tası ise bol ışık ta medeniyete itici 

bir vasıtadır. 

Bence İstanbul ve Türkiye bi
rinci derecede ışıklandırılmalı ve 
bilhassa büyük şehirlerin ışıklan
dırma imkanlarından azami derece 
de istifade etmelidir .. 

Halbuki s.cr.duğunuza ve hakL 
katen şahsi intibalarımxza nazaran 
pilanm birinci derecede tatbiki 
ile meydana gelen Eminönü bir 
sokak arası kadar ışıktan malı-

rumdur. 
Meydanı açmak, <:amii meyda. 

na çıkarmak nihayet kday bir iş- İleride ne yapılacağını bilmiyo-
tir ve olmuştur. Fakat burayı ışık-- rum. Fakat eğer böyle kalacaksa 
landırmak lazımdır. İstanbul geceleri ölecektir. E-
Eğer camii ışıklandmrsak bu lektrik idaresi daha fazla ışık koy

boyundaki beşibiryerdesini göster malı ve müesseseler dükkanla
mek için boynunu uzatmış bir ka- rınm önlerini derece ve ayarlarına 
dınm sahte ve soğuk haline ben- ! gö:e ış~k~a ayd nlatmağa mecbur 
zer. Meydana direkler koysak, o. edılmelıdır. 
nun genişliğini bozarız. Gözün ma İlk hamlede bunun medent ma-

nisiz varacağı güzelliğe engeller 
dikmiş bulunuruz.,, 

Filhakika İstanbulun ezeli bir 
!andırmak lazımdır. 
derdi vardır. Buna pekaz insan 
dikkat etmiştir de elinde bir im
kan bulunmadığı için alışmış ve 
unutmuştur. lstanbul karanlıktır. 
Hem çok karanlıktır. ikinci dere-

ne gelen ve küp şekerlerden çıka

rdan bozuk toz şekerleri iyi şe
kerle karışık olarak alınması için 
piyasayı mecbur ediyor. Bu suret
le şirket kendi zararını kapatıyor· 
sa da piyasada şeker fiyatının yük
selmesine yol açmış oluyor.,, 

Hatay 
Saylavlan 

Devlet Demiryollarında 
parasız seyahat edecekler 

Ankara, 17 - Kardeş Hatay 
milletinin devlet riyaseinden, ora
daki fevkalade murahhasımıza ya. 
pılan rica üzerine Hataylı saylav
lann da Devlet Demiryollarmda 
meccanen seyahatleri takarrür 
etmiştir. Hariciye Vekaletinin 
bu iş için hazırladığı layiha Mec
lise verilmiştir. 

- Süpiirge. 
- llayır, bilemediniz. Yenmez, fakat 

r.anlıd, •• 
ğan konu~ur ıo.arunakla ne cehalet içindeyiz. 

:\l<'ğer hindi de konuşurmu'}. 
- Ekrem König. 
- Jlayır, yaklaştınız. 

Bu mübarek fllosofa bakıh~a kaz da - İran bıışYeklll. 

- İngilizler hindiye neden Turkey 

diyorlar. Bu kelime a.yni zamanda. Türki

ye de df'mcktir. Acaba. hindi tn~tcrcye 
Türkiyeden mJ gitti? 

konuşuyor demek. Mesele, 
anlamak. 

onun dilinden - Hele hele. 

- Macar hariciye nazın. · Filosof cevab Yeriyor: Amerikayı kelJ
f cden Kriht-Of Kolomba. }'erHJ.erln hindi 
ziyafeti ,·erdi~ söylüy-0r Ye o zaman 

Kolomb hindilerin türk türk dJye bağmıı. 
tıhlarmı duyup bunlara. Turkcy adını ,·e
riyor, böylece de İngiliz diline mal oluyor. 

Görüyorsunuz a, ey kariler, yalnız papa;. 

Bir · bilmece 
BİR bİlmec~ soruyorum sizeı 

- Çat burada, ı;at kapı arkasmcla 
nedir bilin bakalım? 

- Gayret. 

- Dala.diye, Hallfaks. Kont C.lıı.n~. 

- Bir tane daha. 

- Çemberlayn. 

Çünkü ey kari: 

Çok y~ıyan değil, s;ok gezen bilir. 

nası anlaşılmaz. Belki şikayetlere 

zemin olabilir. Fakat yavaş yavaş 
az ışığın tevlid ettiği ıstırabı bun
lar da idrake başlarlar.,, 

Doktor ve dekoratorumuzun 
verdiği bu izahat neticesinde bize 
de bir hüküm vermek düşüyor. 

Biz, bir hayal Istanbul, gecesi 
mehtap ile ancak ışıklanan bir şiir 
İstanbul değil, tarihi kıymet ve 
varlıkları sistemli bir planla mey· 
dana çıkarılmış, ve fakat medeni
yet yolunda en ileri şel\irlerin 

manzarasını almış bir İstanbul is
tiyoruz. Eminönü meydanı bir 
misaldir. Yoksa Beycğlu da, Şişli
de, harbiye de, Galata da karan
lıktır. Hele Tophane, Beşikştaş, 

Bebek yolu insanın ruhuna kasvet 
çöktürür. 

NETİCE: 

İstanbul karanlıktır. Işığa, bol 
aydınlığa muhtaçtır. 

Şehrimizde yeni 
mektepler 

Şuhe halindeki 
mekt·epler 

m{jslakil olacak 
Bugünlerde Büyük l\lillet Mecli· 

sine sevkedilecek olan yeni maarif 
teşkilatı kanun layihası her taraf ta 
merakla beklenmektedir. 

Layihada memleket maarifine ait 
çok mühim maddeler vardır. Bu a
rada bilhassa bütün vilayet ve mm
takalarda yeni mektepler açılması i
çin de birçok kararlar verilmiştir.Ka 
nunun şehrimizi alfıkadar eden kıs 
mıda bilhassa yeni açılacak mektep 
!eri tasrih etmesi dolayıs.ile mühim
dir. 
Bu arada bugün başka mekteplere 

bağlı olarak idare edilen Çamlıca 

kız lise~ile Sultanselimdeki Cumluı· 
riyet kız lisesi ve Zeyrek orta mek
tebi bundan sonra müstakil olacak
lnrd::-. Bu suretle bu mektepler yeni 
şubeler ilavesile teşkilatlarını da ge
nişleteceklerdir. Ayni zamanda ge
rek şehrimizde ve gerekse Ankarada 
yeni lise ve orta.mektepler açılacak· 
tır. Gelecek ders yılında şehrimizde 
hiçbir suretle mektep sıkıntısı kal
mıyacağı gibi kalabalık sımflann 

talebe mevcutları da normal bir va
ziyete indirilecektir. 

--o---

Belediye 
muhasebesi 

tanzim ediliyor 
Memurlar bir miiddet 

19,30 za kadar 
çalışacaklar 

Yeni belediye muhasebecisi 1\luh
tar, muhasebe işlerinin İi1lizam1ı 

ve verimli bir ~ekle ginne:.i için 
tedbirler almaktadır. Bütün işlerin 
düzeltilmesi ve muha::ebe mekaniz
masının iyi işler bir hale getirilebil
mesi için bugünkü mesai az görül
müştür. :i\Iuvakkat bir müddet için 
memurların akşam 19,30 za kadar 
çalışmaları lüzumlu görülmüş ve bu 
kendilerine tebliğ edilmiştir. 

--o--

Yeni Statistik 
Müdürü 

Umum 

Ankara, 16 (A.A.) - Cclfil Alay· 
burın Ziraat vekaleti müstesarhğı· 

na tayini dolayısile açık bulunan 
Statistik Umum müdürlüğüne u
mum müdür mua,·ini Sabit Aykut 
vekaleten tayin olunmu~tur. 
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~~illetler Cemiyeti Konseyi toplandı Yüksek iktisat Almanya ile j Şamda büyük j Çinliler 

Bir delege, ispanya faciasını ve Ticaret kredi anlaşması nümayişler şehri geri' 

takbih etti Mektebi imzalandı oluyor ,t::ı':na k~:: ~ 
ispanya Hariciye Nazın, yabancı 

gönüllülerin geri çekilmesinde 
diğer devletlerden umulan yardımı 

görmediklerini söylüyor 
kuvvetiyle calışacaktır. 

Belclka hUkftmetl namına B. 
Spaak, B. Bonnet'nfn s6z1erlne 
iştirak eylemfştlr. 

BllAhara söz alan Lord Hall
fax, Ucler komitesinin karar 
suretini mUdafan etmiş ve bu 
komisyonu tebrik etmiştir. 

Sovyctıer Blrll~l mümessili 
ve Parla bUyUk elcisi B. Surftz 
İspanyol hUkOmetlnln gösterdi· 
ğl hUsnUnlyetl tebnrUz ettirmiş 
ve Sovyetlor Blrllğintn İspan

yol lstlkHl.line karşı olan sem
patisini göstermiştir. 

Yeni Zelanda delegesi, 20 ncl 
asırda sivil hallca. karşı reva gö
rülen feci muameleleri takbih 
eylemiştir. 

En nihayet söz alan İspanya 
harJclye nazırı B. Ah·arez Del
vayo, İspanya hUkftmetinin ya
bancı göntıllUlerln geri çekil -
mesinde df~er memleketlerden 
umduğu diplomatik mahiyette 
kolaylıkları görememiş olduğu

nu kaydetmiş ve sözlerini şöyle 
bftlrmlştlr: 

BugUn hakikat tamamiyle 
tesblt edilmiş bulunuyor: YUz· 
do yUz lspanyollardan mürek
kep lspanya ordusu, memleke
tin 1stlk1All tçln harp etmekte-
dir. Komisyonun raporu bunu o 
derece kuvvetle lsbat ediyor k!, 
buna ilAve edecek bir sözüm 
yoktur. 

Bunun Uzerlne umumi muza· 
kereye nihayet verllmlş ve ko-
misyonun raporu tasvip edilmiş
tir. 

Celse saat lS.20 de tatil olun. 
muştur. Konsey yarın bir lı:tlnın 
daha. yapacaktır. 

Teşekkür 
Sevgili yavrumuz Asımın ani \e 

elim kaybile yanan kalblerimizi te· 
selliye koşan, cenazcc;inde bulunan, 
mezarını süslemek için ç:!lenk gön· 
d~ren, telgraf \e mektupla acımıza 
iştirak den bütün bizi seven ve dü· 
şünenlere sonsuz minnet ve şükran· 
larımızm bıldirilmesini c:aygıdeğcr 

gazetenizden rica ederiz. 
Babası 

Nihat Bckdık 
Anası 

Mualla Bekdik 

Nevralji® Nf'zle 

ME 

Kuruluşunun 56 mcı Bu anlaşma ile Suriye hududu şunkıng. 1s cA~> 
yılım kutluladı ı 50 milyon mark- el varında bir ~ansı bildiriyo~=. ÇiJlceıııır 

YiiKsek Jktısat ve Ticaret Mek- lık kredi temin h dl il günlerde Şansının .-J 
bi . k 1 ya u po s da mukabil bir uırı te nın urtu uşunun 56 ıncı yı- aff 

lı, mezunlar tarafından merasimle ediliyor 61dUrüldü geçmişler ve muv ş· 
kutlulanmııtır. Berlin, 16 (ı\.A.) - Anadolu a· Bcrut, 16 (A.A.) _ Şamdan celer almışlardır. · 

jansınm hususi muhabiri bildiri- D. N. B. ajansına bildirili'-'or: ning, Pubsicn ve J{Slt 
.56 senelik bir mazisi olan mek- .ı t' d t ed bu }cıt!Ul 

yor: Dün sabah binlerco talebe niı. ır a en doit'! 
tep, memleketimizdeki eski mck. ve Fen ırmağına 
tepler içinde üçüncüdür. Uzun Yüz elli milyon marklık kredi mayişler tertip etmişlerdir. BU • Japonları takip etırı 
bayatı zarfında bir çok nezaret mukavelesi bugün saat 12 de harici- tün dükkanlar kapalıdır. Sokak- mühim muzafferiyet 
ve vekaletler tarafından idare e- ye nezaretinde müsteşar baron Vei- lar polisin işgali altındadır. Çinin batı şimaline 
dilrni

1 
ve bir sene evvel maarife zaecker ve orta elçi Olodius ile ha· Kudlis, 16 (A.A.) - Dün gene arruzunun önüne 

bağlanmıştır. riciye umumi katibi Numan Mene- birçok hadiseler vukua gelmiştir. ponlar bu taarruzla 
mencioğlu ve Antalya mebusu Cez· Bir tenkil hareketi esnasında Uç ed' 

Mektep en ;nkicaflı devrini · • · Arap öldürülmli<ıtür. Suriye hu. geçirıneği ümit 
1 "'~ 

• :r mi Erçin taraflarından samımı bır ~ Cenup Çininde ası-rı• 
Cumhuriyet devrinde yaşamıştır. hava içinde imza edilmiştir. dudu civarında bir Yahudi polis mlihim bir inkişaf . 
iki sene evvel Maliye ve muhase- Alman aJ· ansının tcbligv i memuru asiler tarafından katle. a.f · 
b b 1 • "la k 1 1 k dilmiştir. dlr. Bu inkiş "" 

e §U e erıne 1 vetcn onso osu Berlin, 16 (A.A.) - D.N.B. ajan· nun şarkında l{antoJl 
§Ubesi de açılmııtır. Bu suretle 51 bildirivor: yolu boyunca yapa 

k ._ h ·k h aı· .ı Filistin kongresi hazırlıkları ıne tep, em ı tısatçı, cm m ı- ri hareketi ile b 
· h d ha · · · t' 4 kanunusanidenlıeri burada Nu· Kahire, 16 (A.A.) - Londra yecı, ve em c ncıyecı ye ·~· hakika Japonlar b 

tirmcktedir. man l\lenemencioğlunun riyasetin- konferansına iştirak edecek olan .. ~ 
\•etlerini tedricen ~ 

Jeki Türk heyetiyle Alman hüku- Filistin Arapları heyetinin Megut-
Bugün mektebin birinci sınıfın· meti arasında hir kredi anla:.ması da tesbit edilen azası Arap devlet- tardır. 

da 541, ikinci sınıfında• 268, Ü· Kantonun 50 kil mi.ızakere edilmekteydi. Bu kredi lerine ve Ingiliz hükumetine g1t 
rüncü sınıfında da 144 talebe var- · !inde bulunan Tsutı 
:ı hakkında 6 teşrinienel 1938 tari- resmen bildirilmıştir. 
dır, hinde Alman' ekonomi nazın: Fun· Şimdi Londranın resmi daveti nubunda mühinı ~il-' 

Son sınıf talebelerinden 34 il reyan etmiş ve çiııl 
kun Ankara""l zivareti esnasında beklenmektedir. _çta• 

muhasebe, 37 si xonsolosluk, 73 - .ı .ı ge girmeğe mU\•ıu 
bir prensip anlaşması yapılmıştı. Arap mahafilinde beyan olundu· 

il maliye §Ubelcrindedir. ğuna göre, heyet bizzat Kudüs dır. tJ 
Mektep, 934 yılında 30, 936 da Dostane bir pava içinde cereyan müftüsü tarafından yüksek Arap Halen Çin krtaal{o 

60, 937 de 77 ve 938 de de 94 mc· eden bu müzakereler, birkaç gün i· · · leri ile Kanton -
meclisi erkanı arasından seçılınış· yolu arasında irtibıtJ 

zun vermi§tir • çinde müsait bir netice vermiş ve tir. Müftü şahsen konferansa işti-
.--o-- bugün kredi anlaşması imzalan- rak ctmiyecektir. Heyetin Kahire- bulunuyorlar. .,, ... tfl. 

İleri hareketi ~l'o" Eski ve yeni kanunlara mı~tır. Alman hükumeti bu anlaşma den bu ayın yirmi ikisinde hare . cenup istikametind~-· 

göre ile Türk hilkumetine 150 milyon ket etmesi muhtemeldir. mektedir. Çin kıtaatıY. 
marklık bir kredi açmaktadır. Bu Berutta verilen kararlarda ileri lı vaziyeti dücmanJ11 

M k l kredi Alman mamulat ve istihsala- u "l l'b tt · 1 k ~ 
U .. fe a t'f er s ru en metaı a a ısrar o unma - lfıp olacağını Uınit 

' tının satın alınması içindir. Bu an· tadır. Yahudi muhaccretinin dur -
!aşmanın iki dost millet arasında durulması, Yahudilere toprak sa - dir. 1 

arasındaki 
maaş farkı 

Mecll~e bl r su a I 
takriri verildi 

Ankara, 17 Müstakil mebu:ılar· 

dan Halil Mentcş (İzmir) Meclise 
bir ı&ual takriri vennistir. Takririn 
metni şudur: 

'Sayın Reisicumhur intihabım 
müteakip irad buyurdukları nutuk· 
ta: "Bütün vatandaşlara müsavi 
emniyet verici tedbirler alınacaktır,. 
buyurdular. Memleketin bünycsin· 
de ı<:tırab verici bir mü avatsızhk 
ra~amaktadır. O da eski mütekait· 
lerle yeni kanun mucibince maa; a
lan vatandaşlar arasındaki farktır. 

Bunun izalesiyle öyle zanncdiyo· 
rum ki reisicumhurun aı:il sözleri en 
.1ecip hal tatbikini bulmuş olacak
tır. 

Bu hususta hükumetin ne dü~ün
rnckte olduğunu mcıliyc \'ekilinden 
.ual ederim.,, 

me\'cut sıkı ekonomik münasebet· tılmasmın yasak edilmesi ve tak· Meclis, yell 
!erin daha ziyade derinleştirilmesine sim götürmez Filistinde muhtar busların Jll 
hizmet edeceği kanaati gösterilmek- bir Arap hükGmetinin teıekkülü. ( B l B rl O I f. 
tedir. Bu hükumet !rakın İngiltere iJe 

Tedavüle çıkardan yeni 
paralar 

Ankara, 16 (A.A.) - Türkiye 
cumhuriyeti McrKez Bankasından: 
Bankamızın 15 ikincitesrin 937 

tarihinden itibaren tedavule çıkar
mağa başladığı yeni harfli bank· 
notlardan 1 U.939 tarihine kadar: 

5 lirahklardan 38.899.940 
10 ,, ,, 23.792.670 
50 .. " 22.066.300 

100 .. .. 22.855.600 

107.614.510 
Ceman yüz yedi milyon altı yüz 

on dbrt bin beşyüz on ira tedavüle 
çıkarılmış ve mukabilinde eski har.f · 
li banknotlardan aynı miktar yani 
yüz yedi milyon altı yüz on dört 
bin beşyüz. on lıra tecla\·ülden kaldı· 
rılmıştır. 

Baş Vfl! Diş ağrıları 

iMA 
Din.dirir 

aktettiği ittifaka benzer bir ittifak etti 
a'ktedecektir. Eğer bu talepler ka- Ankara, 16 (A.A·) 
bul edllmezse şimdiki milsellah mu Millet Meclisi bugUO 
kavemcte devam olunacaktır. kın riyasetinde topl"'-. 

senin açılmasını mUt (cJ 
Kongrede lrakı kim tem- mebusluğuna seçilen 
sil edecek ? Elazığ mebusluğuna 

Bağdat, 16 (A.A.) - Amman, 
Şam ve Kahirede seyahat ederek 
arap zimamdarlariyle görüşmekte 

olan lrak Başvekili Nuri Sait, 
Londra, Filistin kongrtsine i~ti
rak etmiyecektir. Nazırlar. mecli· 
si, ira'kın bu konferansta yalnız 

sabık hariciye nazın Tevfik Su· 
veydi ile temsil edilmesine karar 

vermiştir. 

P. T. T. Hususi kalem 
Müdürlüğü 

(Ankara) 17 - Posta, Telgraf \'e 

Telefon Vmum Müdürlüğü hususi 
kalem müdürü Nejat 55 lira maaşla 
müfettişliğe, muamelat müdürlüğü 
birinci c:ınıf muavini Hikmet Türker 
::>5 lira maaşla huc;u~i kalem müdür· 
lüğüne tayin edilmişlerdir. 

Çok çalışkan ve kıymetli bir me· 
mur olan Hikmet Türker amirlerine 
ve mai} etine kendini daima scvdir
mi5 bir gençtir. Yeni \'azifesinde de 
muvaffak olacağı şüphesizdir. 

Altay, Sürt mebuslu 

Naki Ekmcni'in nıaJ t'1 
vip edilmiı Fethi Al. 
Ekmen and içmişlerdi' 

Ruznamede bulunaS' 
den adli evrakın pottlf 

telefon idaresi vasıta 
ait kanun layihasiyle 
landa ve Türkiye • "fıJ 
caret muahcdelcrine 
tokollarda yapılan ta 
vibinc mütedair kan&1ıl 
ikinci müza'Jcere1eri Y' 
bul edilmiştir. Jj,I 

Büyük Millet Me'~.d 
içtimaını çarşamba '1". 
ccktir. 

.• . .... . \. , 
. 1 • • .. Beyoğlıı dôrdüncü sulh hukuk 

• lıakinıliğindcn: 

SürnerDank 
Tereke ... ine mahkemece el konulup 

re. men tasfiyesine karar 'erilen ölü 
Salamon Zakutoya ait 1 tanhul Sir 
keci !\Iuradiye caddesi 40 No.h dük
kanda bulunan hazır elbise.kumaş. 
tuhafiye ve demirbaş ec:ya 4 kalem 
de toptan olaral\ bilmüzayede 21-1-
939 taıihine müsadif cumartesi gü· 
nü saat 14 de mahallinde satılacak· 
Lır. hteklilerin eşyayı görmek için 

Birleşik pamuk ipliği ve dokuma fabrikaları n1üessesesi 
PAMUK lPLIGl SATIŞI: 

Kayseri Bez Fabrikası r.ıalı 12 No. 
16 ,, 

Nazilli Basma Fabribsı ,, 24 
Ereğli Bez Fabrikası ,, 24 .. 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
ıo Balyelik sipari3ler jçin ,. ,. 

]5 
25 
50 

,, 
" ,, 

,, 

" ,. 

,. ,, u 

,. ,. ,. 

" 

Paketi ·115 kuruş 
•• 480 •• 
,, 580 " 

530 .. 
575 " 570 

" 5G5 
" 5:;0 .. 

. , !: 'j.., • .".' ·',. ~ "J , .. . - .... 

1 
a } ni günde saat dokuzdan 12 ye 
kadar mahallindeki memura müra· 

' raat etmeleri ve satışa iştirak ede-
bilmek için takdir edilen kıymetin 
riızde yedi buçuk nisbetinde pey ak· 
;esi yatırmak ~art olduğu gibi üze· 
rinde ihale \aki olduğu takdirde üç 
~iınd~ eşyayı kaldırma"1 lazımdır. 

Bu muddet zarf mda eşya kaldırıl · 

madığı suretle mahkemece resen 
.nhliyc edileceği ilan olunur . 

emretmektedir . 

ZA Yl - Kaldır11311,t 
halat gi.ımrüğünden ·tJ]ı 
numara 29·4 936 tarı 

1 
niyat makbuzunu z3}. 
ini alacağımdan eskt 
olmadığı ilan olunı.ıf·. 

F Y·z• Osnıan t 

ZAYi - Seyri..ererdpl 
5302 numaralı arab3 

} i ettim. Yenisini 313 

mü )oktur. SıroP(Y 



Mlslrd~mr 
11 

çıkması muhtemel 
1,••blye Nazırı, hUkt\metçe Mı
~rdusunun istik IAllnl bozacak 
1•ıet takip edildi ğl için 

istifasını verdi ..... t;::. l6 (A. A.) - Daha 11 sonkanunda çekilmek arzu. 

• etın1t olan harbiye nazın Hasan Sabri istifasını ver-

hareket mevıilerini işgale muvaffak 
olmuşlardır. 

Londrada endişe 
Londra, 17 (A.A.) - Havas ajan 

mm muhabiri bildiriyor: 
Salahiyettar Londra mahfellcri 

ltalyanlann Franco muzaffer oldu
~'U takdirde bile Romanın Fransa· 
ya karşı yaptığı taleplerin tervicinc 
kadar, km'\ etlerini l spanyada bı
rakmalanndan korkmaktadırlar. Bu 
mahfiller, lngiliz hükCırnetinin bu a
yın 15 in~e çıkan lniorrnazione 
Diplomaticanın makale5'nde ileri 
ürülen noktai nazarlar hakkında 

Romadan mala.mat istemesi müm
kün olduğunu ila,·e etmektedirler. 

ltalyada memnuniyet 
Roma, 16 (A.A.) - İtalyan 

gazeteleri, Tarragone'un i§gali 
ke yf~yetinin Cumhuriyetçilerin 
şimdiye kadar göstermekte olduk-

biye bakımından mutlak bir fai
kiyet temin etmiı olduğunu yaz
maktadırlar. 

Denize açılan bütün ELre vadisi 
Frankistlerin elinde olduğunu ve 
bu vaziyetin onların yakında Bar. 
selonayı ihata etmelerine medar 
olacağım Piccolo gazetesi yaz
maktadır. 

Diğer taraftan Fransada Cum
huriyetçiler lehinde teressum et
mekte olan bazı hareketlere telmih 
eden İtalyan gazetclir, yeniden ec
nebiler tarafından yapılacak her 

hangi bir müdahalenin yalnız Neg
rin hükumeti için değil, belki ba~
kaları i~in de felaketengiz netayiç 
tevlid edeceğini yazmaktadırlar. 

Umumi hala olmaymca 
11 Sokaklarda 
abdest bozmak 
suç değildir il 

F at:h mahkemesi böyle 
bir karar verdi 

70 ya~larıyda Topkapıda oturan 
\hmet adında bir ihtiyar geçenlerde 

tramvayla gelirken sıkışmı~. Topka
pı - Çapa arasındaki bir istasyonda 
tramvaydan inerek caddeye su dök
müştür. 

Bu sırada geçen bir belediye me· 
muru Ahmedin bu halini görerek, 
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Romadaki lngiliz - ltalyan qörüşm eleri sıras•nda 

Musolini, Fransaya 
ait taıepte 

b u 1 u n r11 a rn ı ş 1 • 
lrlandalılar 

Jngilterenin lrlandadan 
çekilmesini istiyorlar 

Londra, 16 (A.A.) - Dün ir
landanın muhtelif yerlerinde ln. 
gilterenin tamamiyle irlandadan 
çekilmesini iıtiyen levhalar asıl
mıştır. 

Bu levhalarda ezcümle deniyor 
ki: "ingiltereden istediğimiz, tr. 
landadan bütün askerlerini ve me
murlarını çekmesidir, İrlanda ile 
Ingiltere arasında dostluğun ve 
sulhün yegane şartı budur. Bütün 
İrlanda milleti İngilizleri dışarı 

atmak ve kuvvetle İrlanda birliği. 
ni temin eylemek husuıunda bize 
yardım etsin.,, 

iki çocuk ağır 
yaralandı 

Şişlide bir otomobil kazası ol
muş, on iki yaşında bir çocuk a
ğırca yaralanmıştır. 

Kazayı Eylip kcntrplak fab. 
rikasm n şoförü Necati tarafından 
kullanılan 583 numaralı otomobil 
Osmanbey.den Şişliye giderken 
Bomonti durak yerinde yapmıf

tr: Yaralanan çocuk Şişli Fatih
oğlu ıokağında oturan ismettir. 
Zavallının kafatası çatlamış :ve 

konuşamaz bir vaziyette Siill has
tahanesine kaldırılmrıtır. 

Küçük Mustafapaıada Yenal so. 
kağında oturan Fahrinin beı ya
şındaki çocuğu Kemale de 3603 
numaralı yük arabası çarparak a
ğırca yaralamııtır. Bu çocuk ta 
Şi§li hastahanesine kaldınlr:: •• r. 

Almanyada 
yaptırılan gemiler 

_.- Baştarafı 1 ncide 
noktasının tetkik edilmesi kararlaş
tığı haber verilmektedir. lktisat ve
kaletinin ernrile Deniz ticaret mü
dürlüğünde toplanan bir komisyo
nun bu işle meşgul olduğu sarulı
yor. Komisyon bu sabah da toplan

mıştır. 

Anlaşıldığına göre tetkik edilen 
mevzular vapurların şartname ah
kamına göre inşa edilip edilmedikle· 

ri ve bunların daha müsait şartlar

la başka tezgahlara sipariş edilıne
leri imkanı olup olmadığıdır. 

Maamafih şayia halinde öğrendi
ğimiz ve b\ı sabahki gazetelerden 
biri tarafından kati mahiyette bir 

haber §eltlinde yazılan bu tetkikat 
işinden bu sabah görüştüğümüz De
nizbank umum müdür muavini 
Hamdi Emin ademi malQmat beyan 

etmiştir. 

Aksarayda bir randevu 
evi baslldı 

Topal Zebra adında bir kadmm 
Akaarayda işlettiği randevu evi ba
sılmış, iki kadınla iki erkek cilmıU
meşhud halinde yakalanmııtır. 

Fatih sulh ceza mahkemesine ve. 
ıilen Topal Zehra mahkemece 10 
gün hapse mahknm edilmiş ve he
men tevkif olunmU1tur. 

Komada bir 
havası 

ümitsizlik K~J 
esiyor 

BugUn için lta1yanıo Fransaya 
hücumu beklenmiyor; ancak 
Almanya mUslemleke işini 
bUIUn kuvvetUe mevzuubabs 
~ttlğl gUo, onun arkasından 
rahatça yürüyecek 

Cenevre, 16 (A.A.) - Havas kak gibidir .Herkes öyle zannediyor 
bildiriyor: Lord Halifaks, Bonne k1 İngiliz baıvekill Romaya ~elir 
ve arkadaıtarı arasında akşam ye
meği üç saat kadar sürmüştür. 

Lord Halifaks, Roma müzake
ratını mufassal surette izah et
miştir. 

Bu izahata nazaran konuşmalar 
esnasında her iki taraf İtalyan as
kerlerinin ispanyada bulunuşları 

keyfiyetini münakaşa etmişler.dir. 
Gene ayni izahattan anlaırldığına 
göre, ltalya ve İngiltere arasındaki 
itilaf bakidir Ve iki taraf ta bu
nun tamamiyle tatbikini temenni 
etmektedir. Diğer taraftan Muso
lini Frankocuların muzafferiyetini 
müteakip ıtalyanların ispanyadan 
Çekileceklerini kat'i surette taah
hüd etmiştir. Çemberlayn, bu hu
susta İtalyan makamatı ile muta
bık olarak bu resmi taahhüdü A
vam Kamarasında yapacağı beya
natta mevzuu bahsedecektir. Bu 
taahhüde nazaran tsnapyaya ait 
veya lspanyol müstemle'kelerine 
mütedair hiç bir arazi İtalyanın e
linde kalmıyaca'ktır. Bundan baş
ka Musolini İspanyaya hiç blr as
keri yardım göndermediğini temin 
ederken Fransanın İlpanyol cum
huriyetçilerine ailih kaçakçılığı 

yapmasından tikiyet etmiıtir. 

Fransaya ait olarak Musolini 
hiçbir mUsbet taleb dermeyan et
memiş ve 1935 Fransız; - İtalyan 

itilafının feshi notasında Fransa
nın müzakereye sarih bir tarzda 
.davet edilmig olmasına rağmen bu 
hususun Bonne tarafından dikkat 
nazarına alınmamı§ .olmasına mü
teessif olduğunu söylemiştir. 

Hülasa, bu görüımeler esnasın. 
da tavassut veya hakemlik için ln
giltereye tevcih edilmiı hiçbir da
vet vaki olmamıgtır. Musolini lngi 
liz devlet adamlarına kartL haıaa
ten nazik davranmı§, ve bütün me

seleleri sulh yolları ile tesviyesi hu 
susunda"ki azmini kendilerine kar
ıı teyid etmiştir. 

Ayni zamanda Musolini silahlan 
ma yarışının tahdidi hususundaki 
arzusunu da tasrih ederek beyneL 
milel iktııadi münasebetlerin dü
zelmesi ilmi.dini izhar etmiştir. 

Roma seyahati daha ziyade ma
nevi ve psikolojik bir netice ver
miş ve İtalyan devlet adamlanna 
Fransa ile İngiltere arasındaki 

mesai birliğinin müessir derece
sini göstermittir. 

gelmez bir harb tehlikesi hemen or
tadan kalkacaktır. 
Şunu anlamak 18.znndır ki, ltaL 

ya Uç senedenberi Habeı harbinin 
neticelerini çekmektedir. Buna la
panya harbini de ilAve etmek ge -
rektir. Bitarafane bir tetkik netL 
cesinde görillilr .ki, İtalya bilhassa 
tayyare sahasında harb levazımını 

oldukça harcamı§lır. Keza bitaraf 
bir mü§ahid Roma - Berlin mihve
rinin dü§ilncelerlne karvı halkta he. 
yecanlı bir rabıta bulunmadığını 

tesbit eylemektedir. 
Ovr gazetesine Cenevreden yazılı-
yor: 

"Kendileriyle görUştllğUmüz ln • 
gillz .ricalinin kanaati gudur ki: İ
talya Akdeniz İ§inde Fransa ile 
muslihane bir anlaşmaya varamı -
yacaktır. Fakat İtalya Fraııaaya hiL 
cum edecek vaziyette de değildir. 
Binaenaleyh İtalya Almanyanın 
müstemlekeler işini bütiln kuvveti
le mcvzubahs etmesini bckliyecek 
ve onun arkasından rahntça yürU -
yecektir.,, 

Popiller gazetesi diyor ki: 
"Musolinl Londra ademi mildaha

le plılıımı tatbik etmek fikrinde ol
duğunu aöylemeğe cesaret ediyor. 
Altı aydanberi cumhuriyetçi ordu -
sundaki ecnebiler enternasyonal 
kontrol .altmda geri almdığı halde 
Franko nezdindekl İtalyan fırkala
rı mütemadiyen yenileniyor. Hatta 
son harekatta bu fırkalar Katalon
yaya karşı birinci derecede rol oy
namııtır. Musolininin bu hattı hare
keti ancak bir ICY ifade eder. Fran. 
sız - İspanyol hududlarmı kapalı 

tutmak ve ltalyanm Frankoya as -
ker, top ve tayyare göndermesini 

temin eylemek. Binaenaleyh Fran
sız ve lngiliz efkarı umumlyeıi, a
demi müdahale pllnmm bayle reza. 
let derecesine varan ihlali karşı -
sında hala bu pllna bağlı kalıp kal
mıvacaklarmı beyan etmelidir. 

-Çemberlayn, Musoliniye 
tefekkür ediyor 

Roma, 16 (A. A.) - ltalyadan 
ayrılan Çemberlayn, Musollniye 
gönderdiği tegekkür telırafında ge
rek kendisinin gerek lord Hali
faksm İtalyan • İngiliz dostluğuna 

ve aulhün muhafaza edileceğine da
ha ziyade kani olarak ltalyadan ay
rıldıklarını bildirmiştir. 

Musolini verdiği cevabda ayni 
suretle miltalea eylemekte ve ada
lete müstenit sulhün muhafaza edi
leceği kanaatini izhar eylemekte -

dir. 
Dala iye hükumetine 
itimat ediliyor 

IÇERDE: 
• Belediye kmk ve okunmaz bir· 

halde bulunan veya tamamen eksile 
olan sokak lehvalarının yenileştiril
mesine karar vermiştir. 

• Uzun zamandır hasta olan bele
diye teftiş heyeti reisi Tevfiğin ye
rine şimdiye kadar mektupçu Ne
cati vekalet etmekteydi, bundan 
soma memurin müdürü Samih ''e'" 
kilet edecektir. 

• K<>misyonculuğun ilgası karar
namesi Başvekalet tarafından bütün 
dairelere tebliğ edilmiş ve aynca bir 
kanun projesi yapılmakta olduğu 

!>ildirilmiştir. 
• Belediye makine ve sanayi şube

si müdürü Nusrete işten el çek"tiril
diği malı1mdur. Nusret hakkındaki 
tahkikat evrakı tetkik edilmektedir. 

• Geçenlerde lstanbul gümrükle
rine Hatay menşeli diye gelen fakat 
şüphe üzerine tahkikata başlanan 

büyük bir mal stoku vardır. Bu hu
sustaki tahkikata Türkiyeden başka 
} abancı memleketlerde de devam e
dilecektir. 

• Son günlerde yumurta fiyatları 
yükselmiştir. Buna da scbcb mal· 
lann ancak dahili istihlaki karşılı
yacak miktarda olmasıdır. 

• Defterdar Şe\ ket dün Ankaraya 
gitmiştir. Kendisi maliye vekaletile 
temasta bulunacak \e bayram mü• 
nasebetile 5 gün tehir edilecek maaş"' 
lann bayramdan e\'\ el verilmesi i
şile meşgul ola~tır. 

• Maarif vekili I! ... an Ali Yücel 
bütün dairelere bir tamim göndere
rek, muamelatı kırtasiyeciliğe 

döken memurlar hakkında kanuni 
takibat yapılacağını bildirmiştir. 

• Denizbankın İzmir körfez hat
tınöa işliyen yeni vapurlanndan 
Sus havuzlanmak üzere limanımı

za gelmiştir. 
• Ankara ve 1 stanbul arasında 

işletilmek üzere sipariş edilen oto
raylar bugünlerde şehrimize gelecek
tir. 

• Maarif vekaleti tarafından bu 
sene bir kütüphanecilik kuPSU açıla .. 
caktır •• 

• Hukuk fakültesi kütüphanesinin 
~enişletilme<:ine karar verilmiştir. 

• Tram,·ay şirketi umumi reisi 
Speriyel önümüzdeki haf ta başlaya· 
cak satınalma müzakerelerinde bu· 
lunmak üzere perşembe günü Belçi· 
kadarı Istanbttla gelecektir. 

• Zehirli gazlardan korunma kurs
ları dün akşam açılmı,tır. 

beslenmesine müsaiddir. 
Halbuki, !talya Fr:ı.nsanın Ro

maya büyük elçi göndermiş ol
masına kabulü imkaıı"'ız istek
ler ka~panya..ille mukabele etti. 
Fransa bir toprak terki talebini 
hiç bir zaman nazarı itibara almi
yacaktır. Ha· a., :nüzakcrelerle 
b~lamağa imkan verince, her 
hancri suretle olursa olsun Fran-o . 
sanın hakimiyetini mütees ır e-
decek olan tavizlerde katiyen bu
lunulmiyacaktır. 

Karar sureti, nıUteakiben, ge 
neral Frankonun !t.alyad:ın as
ker ve malzeme almakta devam 
ettiği ve Baelar arlalannda. ve 

. {endi~ine 5 lira ceza yazmıştır. vatandaşların defihacet etmesi için 

iki demokrasi arasındaki görüş 

birliği hiçbir vakit bu hafta ka
dar sarih ve kuvvetli bir tekilde 
kendini göstermemiştir. Bu nokta 
Lord Halifaksın Bonneye verdiği 
uzun izahattan pek güzel anlaııl. 

maktadır • Paris; 16 (A. A.) - Radikal 
icra komitesi, başvekil Daladiye
nin izahatını dinledikden sonra, 
ittifakla kabul ettiği karar aure
tinde ezcümle diyor ki: 

astaki İtalyan Uslcrinin Akde
niz mUnakalatı için ciddi bir teh 
ilke te§kil eylediğini kaydetmek
te ve hükfımetten vaziyetin tek 
rar tedkikini istemektedir. 

Fakat Ahmet bu cezanın yersiz umumi halalar yaptırmağa İnecbur
olduğunu iddia ederek Fatih sulh :lur. Binaenaleyh umumi hala olmı 

Romada ümitsizlik -havası 
Ps.r:S, 16 (A. A.) - Figaro gaze

tesi Romadan istihbar ediyor: 
Çemberlaynm hareketini mntea • 

kip Romada bir ilmttslzllk havasının 
her tarafa sirayet et@ muhak -

" 6 ilkkinun tarihli Fransız. 
Alman deklarasyonu iki millet a
rasında te§riki mesai Umidleri 

İcra komitesi Daladiyc hükO. 
metine ittifakla tam itimadını 
bildirmektedir. 
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Başvekilin Ankara 
Galatasaray 

klübüne telgrafı 

Klüpler ve 
mektepliler Ankara, 16 (A. A.) - Ankara 

Galatasaray klübünün kongresi mü
nasebetiyle kongre başkanı Sadi Ba

Çocukları hangi sahalarda, lıangi tu Başvekil Celiıl Ba) ara aı;ağrdaki 

Talebeler nasıl spor yapacaklar ? 
Maarif Vekaleti, mekteplerde kurulacak 
teşkilatlan hakkında bir talimatname hazır 
An.ka~s~ lzrnir ve ı~tuoould~ kümrJer teşkil edl 

Beden tcrbl~esl genci direktör. 
JtiğllnUn, talebelerin kliililcrle aın
kalannı 1'esmelcrlnl i.mlr kararı ü
zerine, sporcuların, neler düşiın

düklcrinl anlamak için bir anket 
yapmış 'e neticcleı ini n~retm!ş-

tlm ..• 
Bu anketten çıkan tek \e kat'i 

netlco umumi lıoşnutsuziu:.tur. 

• Sporcularımız \a i~<>t'en mütccssir
dirler 'e bu t siirlcri memlcl.el 
sporunun büyük bir tP\ nklmf dev
resi g<'çirec<'.,i l.nn:ıa inden ileri 
gelmektedir. 

Talebelerin spor kiübleri) le ala
kalarmı kesmeleri hal,kmc1al i lt:ı.

rar hakli.aten çok ac<'lc bir tedbir
dir. Xetekim bundan lıi k n SC'nC ev
vel de ayni "eldldc hareJ et edil
mek 1 tenmi \C mfspct bir netice 
elde olunamadıihndan karar kaldı
nlmıştı ... 

Yazan: Muzaffer Acar 

malzemeyle ç.:ulştıracağız"f 1 telgrafı ç kmiştir: 
BUtün hunları ) apabllmek her Sayın Celal Ba) ar 

je) den e'' el genil1 tahsisat meı.e- Başvckn 
.es:dir ..• K.übı .. r uziyetlerinl nıu- Ankara 
ııafaza 'e ha) atlarmı idame eHir- Yıllık kongre halinde toplanmış 

mek için h"'r ı;iın bi11 fürlü maüdi 1 olan Ankara Galatasaray spor klü
nuşkuUe. i halı,•.mektt>dirier. 1 bil aza1 arı, spor hayatımızın rasyo-

.Bu,..,un için g •rck para \e gerek- nel esaslar üzerinde tanzim ve inki
:ıc fc.d ba .... uıııı lan bu ktwar şü- '}af ettirilmesi hususunda cumhuri • 
nulhi bir spor \aııı.;ı )aıatmımuza yet hükümetimizc" alınmış ve mu -
ıın!ian "e ihtl.nal )o'.tur. I vaffaktyetle tatbik edilmekte bu-
~u haki~ sııo:umuz en a.'jnğı se- !unmuş olan i2abetli tedbirlerden 

:..iz on sım-.'litt bir te\akkuf de\ret;i 1 dolayı şükran ve minnet duygulari
·~ir ... c<'li•İr. le birlikte en derin saygı ve scvgi-

'ralcbcicrin klilblerle al&kalarını !erini sunarlar. ' 
Kongre reisi 

Sadi Batu 

Maarif vekaleti mekteplerde :, a- başka bir yere giden talebe gittiği Futbol, voleybol, 
pıl_a~ak s~or t~şkilatı hakkında çok yerdeki talebe yurduna muvakkat ; bol, tenis, kayak, atle 
mühım bır talımatname hazırlamış- olarak girebilecektir. Ancak bu ibi ı Talimatnameye göte 
t:ır. Ankaradan bildirildi"'ine göre bu talebeler muvakkat olarak k gd l de faaliyetin sıklet ııı. . . ay e.

1 talimatnamenın esasları şunlardır: dildikleri yurdun resmi müsabaka- tizm teşkil edecektir• 
Üniversite ve yüksek meptepler- !arına iştirak edemiyeceklerdir. j yurdlarmın masrafla1" 

le liselerin ikinci devrelerinde mu . · · · · in . . . '. • .\luhtelıt mekteplerde kız talebe de • resının bu ışler ıç 
allim mekteplerınde, tıcaret lısele- yur-da aza olacaklardır. Bunlar ken- sisattan ve bütçesi Dl 

ri, erkek sanat mekteplerile kız ens- di aralarında muhtelif spor şubele- tep kooperatiflerinin 
titülerinde birer talebe spor yurdu rinin takımlarını teşkil edebilecek- paradan temin otuna 
kurulacaktır. İki veya daha ziyade · 
spor yurdu bulunan yerlerde bu 
yurdlardan bir küme teşkil oluna -
caktır. Ankara, İstanbul ve İzmir 
gibi büyük şehirlerde her semtte 
ayrı ayn küme vUcuda getirilecek
tir. 

Bir vilayet mıntakasma dahil o-

!erdir. Muhtelit mekteplerde kızla- Maarif vekaletine 
rın yapacakları muhtelü spor faa. husust mekteplerle 
llyetıerinln şube kaptanları baş _ mUesseselerlnde ka 

ka ' 'lebenin mekteb 
ptan tarafmdan kızlar arasından 

seçilecektir. Kızla erkek talebe a- klilblerine girmel~ 
rasınd~ herhangi bir §ekilde ferdi haricin~: y:~ e 
veya toplu spor müsabakaları ya • ya cem m Itesmcleri hak.mıJ:ıid karar, 'alııız 

spor baknnından değil, ah.iık eihe
jnden de zararlar tc\lid cdehilir ... 

pılması yasak olacaktır. Başvekil aşağıdaki telgrafla ce- lan büttin spor yurdlan bir bölge 
vab vermiştir: teşkil edeceklerdir. İstanbul ünlver. Talebe spor yurdlarmın faaliyet 

B. Sadi Batu sitesine bağlı her fakUlte ile mek- şubeleri şunlardır: 
Galatasaray klübU kongre r"isi tepte birer talebe spor )'Urdu kuru

vakkat, tekerrüril 
ihrac; cezaslle cezaJaD 

Yüksek tahs!I gençlerinin ki 
avdeti tahakkuk ediyor 

Yenişehir _ Ankara lacaktır. Her fakülte spor yurdu • 

•Galatasaray klübil kongresinin nun başkanı fakUıte dekanı ve üni
hakkımda gösterdiği hislere teşek- versiteye bağlr her mektebin spor 
klir eder, kıymetli çalı~malarınızda yurdunun başkanı mekteb müdürü 

B h k l] •·- l hu""k~·metı·n mu"zaheretı"nı"n eksı"k ol- olacaktır. )'Or. u are e r ~arm foin ihti- aapı armı kapalı bulunca ne yapa- u 

Klübler birçok gençleri çs

hları altma. toplamaktadırlar. Ta
lebe mekt~lıden ~ıkınca hem bede
ni kabi'll etini yükseltmek, hem de 
nezih bir muhitte arkadaşlarlle. tat
lı birkaç saat ~cçirmek için klübe 
dc\am e<lnr ... Bunllan sonra klüb 

Beden terbi~ C'Si genel direktörlü
ğü spor mlikell fi31 eti 'azetmC'k, 
mckteplcN1 spor t skilatı yapma!• 
gibi tok ümitli l5lcre te ebhüs edi· 

Yüksek tahsil gençliğinin tekrar j kurtulması ve gerekle 
klüblere dönmesi etrafında dUn zln birçok genç kazatı 

vermiş olduğumuz haber bu gUn te- lerinl bir parça oısuıı 
1 1 • t· ı ~ b'ld' · b ı d"l Üniversitedeki fakültelerle mek-ma yı ne ı ·r \-ert•bi'ir, fakat bu cak? .. Uzun yaz giinleri spor yap • mıyacagını ı ırır, aşarı ar ı e-

günkü spor h ~ tmuz bu karan haz- maz.<ta ne~le meş~I olacak?.. rim. teplerin teşkil ettiği yurdlar bir kil. 
medcm z. Du kar m n ilcesi !i!İm· Gençleri \C bilhassa talebeleri Celal Bayar me vijcuda getireceklerdir. Üniv<>r-
dilik ~:ı.pıcı o!maJ,tan zl)adc yıkıcı- ka.hrn köşelerinden kurtarmağa ça- site rektörü bu kümenin ba~kanı o-
olacaktır. Jıştığmuz halde, bu vaziyet karıı- lacak ve doğrudan doğruya Maarif 

Bunu birçok bakımlardan tetkik smda gençlerin kah\elere ,.e daha F uf belde Vekaletine bağlı bulunacaktır. 
edeblllrlz: birtok sefahat yerlerine de\'amlan- İstanbulda Maarif Vekaletine bağ 

eyyüd etmektedir. vesile olmasr pek haldJ 

Salahiyettar makamlardan öğre -
nildiğine göre, bu husustaki karar 
yakında bölgelere bildirilecek ve bu 

haftadan itibaren ytiksek tahsil 

sevinci doğurmuştur. 

EV\Cla memleket sporu namına na ı;ebebiyct \eriyoruz demektir. Arjantin Brezilyayı yendi lı olan ve üniversi~e haricinde ka-
dti '"n 1 : bugün Türklyede umu- Sporu bırakan genç kahve köşele- Buenos Ayreste Arjantin _ Bre _ lan yüksek mekteplerin herbirinde gençliğinin klüb ~kımlarmda O)na. 
mlyetle ki bl rdc spor yapılmakta- rinde oturmakta, sigaraya, hatta zilya milli takımları arasında pa. müdürlerinin reislikleri altında ku- mağa baş1ıyacaklardır. 

Ceza ver 
sporcul 

dır ve J•J' b il "lıı.rmm dörtte tiçü lrkfye alı~kta hl,.blr mahzur gör- ı k t 1 b rdla d U - " zar günü yapılan maçta Arjantin ru aca a e e spor yu n a - Bu hab~r sporcu:-ı( muhitinde se-
mekt b t leh idlr. Mekkblerimizdc mlyccek. millı' takımı 5 1 galı"b gelmı ... t. niversi.enin tecıkil ettig"i kUme"'e - .,, ır. ., " vinçle karşılanmıştır. Çünkü gerek 
te kil"t )'Ol tur. Halbuki beden ter- bağlı olacakur. 
bl ı 1 dl 1 t · ıu:-.. a k rıı llniY..-eae ok1ltnllkta olan k!Ub ye g n e or &'" ara e Mektep mUdUrlcrlnln inhası Uze. 
klilbler k !I' mı J ap ~a k \nzi- mütehassıs hocalar )'<'lİ~tirilmesi meruıubu yüzlerce gencin ataletten 

ye c gelmi 1 rdir. ~u l aldc bundau ,.e ondan sonra talebelerin spor 
sonra m mi kette spor yapılınıya- kllibleriyle alikalarmm kesilmesi 
<'ak, daha doğru u yapdamıyaea.k l&zondı._ 

dem ktlr. 
Mekteplerde, fahtikaJarda teşkl

lit yapılacainu kabul edelim. Ge
ıuıl dl r k proj ini bir ay zar
fmd 

Memleket ~llklarmrn bedeni 
Vefa 
Berula 

takımı 
davet edildi 

Topkapı klübündetı 

Arseven bir ay, Vefa 
652 Mustafa TopsakaI 
Beşiktaş klübünden SJ 
key bir ay, Fener bahçe 
258 Semih Ancan bir 

Yukanda klüplerl 
maraları ile isimleri 

lara 1ik maçlanndaki 
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ÜI" De!(so KalfeD bDır ~o~ma~m ~ıırc1n 
1 me çare bulacak ama dünyadan r' AZ J\ '1 : ı ,. Husc ·1 3 5 Yı lını vahşiler arasında gsçirmlş bir Alman seyyah' 

bnı k aşk kalkacak ! 
et alp kPşfile uğraşnn profesör: "BayA:ı11r Pnd!şe 

fllesıoıer, dün yadan aşkı kaldırıı cuğı nıa 
l< eş fi m 1 i m ha c der 1 m ! ,, d yor 

daha az meşgul oldukları ve ihti. 
yaç derdiyle kıvranmadıklan için, 
daha uzun müddet yaşarlarmış ... 

Bir insana hiç hastalık gelmese 
bile mutlaka gene ölür. Damarlar 
ihtiyarlar, sertleşir, ve ecel insanı, 
.damar sertliği denilen illet yü
zünden öldürür. Siz de kabul e
dersiniz ki, ne kadar yedek vü
cu.d organları imal etmeğe muvaL 
fak olsak bugün için, damarlarımı. 
zr, asabımızı, lenf sistemimizi de· 
ğiştirmek imkanlarından mahrum 
bulunuyoruz. Biz vaktinden evvel 

sakatlanan or anlan değiştirmek 
istiyoruz. Bu arada en mühim or
gan olan kalbi imale çalıştık. 

Camdan yaptığımız bir kalb, şu 

gördüğünüz tavşanı sekiz saattir, 
yaşatıyor. 

sekiz saattir sun'i bir kalb ile ya. 
şamaktadır. 

Görüyorsunuz, büyük bir mu
vaffakıyetin pe indeyiz. Keşfimi

zin tatbikat sahasına intikali an. 
cak bir kaç senenin işidir. Şimdi 

mütemadi tecrübelerle meşgulüz. 

Her türlü ihtimalleri bertaraf et -
mek için, tecrübelere fevkalade 
itina c.diyoruz. 

Eir köpeği, bir ay evvel üç gün 
yasattık. Sonra, hayvan, gene kal
bin tuhaf bir arızası yüzünden 
birdenbire öldü. 

Bugün üzerinde durduğumuz 

mevzu şudur: Biliyorsunuz ki, 
kalb bizatihi müteharrik olmakla 
beraber insanlann heyecanlariyle, 
hisleriyle, ruhi ahvalleriyle de a
lakadardır. 

-11(§-
Bu ka\a içki i Polınczya adalan

nın milli :çki idir. Ycpi Zeland, 
:\1ıkronez) a \ e Kata adalarının her 
tarafında ) erlıler bu ır;kıye ha) ıhr
lar. 1 Icmen her taraftan da ka\ a 
lU'ill i mera ımle ır;ıhr. 

So) ledığ m gıbi, b"lha-;c;a kabı le
'er arac;ında da si} a i muzakereler 
\e mera ime na mda bızim şam· 

>an) a gibı re mi bir içkidir. 
Polinez) ahlar bu ıçkiyi e ki za

manlarda yalnız dini merasim esna· 
ında kullanırlarmıc;. Fakat bu •un 

onlar da yalnız keyiflerine bakmak· 
.adırlar. Keyif için kullanıyorlar. 

Bu içki az miktarda içildiği zaman 
n ana bır tazelık, serınlık 'e hafıf 
bır neşe \erir. Fakat çokça miktar
da iı;ilirse \eFı koyu olarak içilir e 
hafıfçe U) uşturucu bir tec:ir } apar, 
ayni zamanda insana gayet bi.ı) uk 
bir neşe \ e ke) if \erir. 

Gariptir ki Samoa adalarında ol
duğu gibi Km a kökleri taşla ezile
rek yapıldığı zaman ağızla çiğnene
rek hazırlandıih zamanldndcn daha 
az tesirli \ c daha lezzetli oluyor. 
Bu polincz şampanya ına mutlaka 
insan tükürüğü karışma ındaki hik
met, herhalde, bu koklcrdeki mad
delere insan tukrüğündeki taham· 
mür ettirici maddelerin tesir etmesin 
den ileri gelse gerektir. 

Maamafih Kava şampanya mm, 
jnunc gelenin ağzında çiğnenerek i 
mal edildıği zannc<lilıncsin. Bunu 
·iğncmek için husu i şartları haiz. 
birçok yerlerde de sırf bu işle meş· 
gul insanJar kullanılır. 

Mesela Tonga, Markiz 'ahc;i 
Fıçı adalannda dışlcri gayet a"i 
lam, ağızlan temiz çocuklar bu i::; 

de .§İmdi arkadaşım Fi erle bera· 
b::r kalbi, teessürü hayata uydura 
cak tarzda tanzim etmek i~in uğ
raşıyoruz. Dehşetli bir davanın ve 
çıkmazın içinde bocalıyoruz. Biz 
her halde kuvvetli bir esas vazet-

D:>ktor gayet tabii konuşuyor. 

du. Filha'ldka o dakikaya kadar 
hiç nazarı dikkatimi celbetmiycn 
bir hadise ile karşılaştım. Kafes. 
lerinin birinin içinde uyuklayan 
bir tavşan gördüm. Doktor izaha
tına devam etti: 

İşte biz bu insicamı temin ede. miş bulunacağız. 

- Hayvan yaralıdır. Mühim bir 
ameliyat geçirdi.. Onun için yanı· 

na sokuldugumuz halde kendisin. 
de kımıldayacak mecal bulamıyor. 
Bununla beraber gördüğünüz gibi 

miyoruz. 
Sun'i lcalb işinde muvaffak ol. 

duğumuz takdirde ani tehevvür
ler, katiller azalacak. Yolda dö
vüşmek, çarpışmak olmıyacak ve 
belki de aşkın mahiyeti değişecek, 

Bu keşif, teessürü hayatı belki 
de berbat edeceği için, .doktor 
Froyd elbet memnun olmıyacaktır. 
Doğrusunu isterseniz, ben de pek 
memnun olacak değilim. Onun için 

Zaman ilerledikçe eksiklerimiz 
tamamlanacak tabii ilimler inkişaf 
edecek. Başka sahalardaki keşif. 

ler bizim de davamıza hizmet ede. 
cektir. öyle zannediyoruz, bir za
man sonra dünyanın çehresi tama
miyle değişmiş bulunacaktır. 

Pr.ofesörün verdiği izahata te 
şekkür ettim. Ben kapıdan ayrı. 

lırken, profesör Hitife ediyorclu: 

HABER ' iN RESiMLi ZABITA -

Plav yerlilerinin klüp binası 

· çin ka\ a çiğniyorlar. Tahitide i e 
bu i i genç kızlar görür. 

Birçok yerlerde ise bu iş yalnız 
Köyün bakire i olan kabile reisinin 
faupu denilen kızı görür. Kabile 
ei inin kızla ı arasında bu taupu 

daha küçük ya tan intihap olunur. 
fa C\ leninceye kadar bu şeref \'azi· 
fc ini üzerine alır. Taupuya sırf bu 
hizmetinden dolayı hususi bir ehem 

- Hissiz ve uzun ömürlü in. 
sanlar yaratacagız dediğimiz i!ı;in 

bayanlar sa'kın bize kızmasınlar, 

isterseniz izahatımın bu kısmını 

gazeteye hiç ge!ı;irmeyiniz. Kadın 

aşksız yaşayamaz. Dünyadan aş
kı kaldırdıktan sonra, hayatı ne ya
palım? Aşksız hayat yaratmaktan 
sa, keşfimi kendimle beraber me. 
zara götürmeği tercih ederim . ., 

Profesörün yanından ayrıldım .. 
ve okuyucularıma merakla bekle. 
diklerine emin olduğum şu hava
disleri yazıyorum. Eminim ki her
kes benimle beraber: 

- Aman profesör, bizi hissiz bı. 
rakacaksan keşiflerini durdur !.,. 
diyecekler. 

ROMANI· 

mi}et \erilir. Hemen daima taupu· 
!arın terbiyesine son derece itina o
lunur. Gayet iyi dans öğretilir. Ko
yc gelip giden misafirleri taupu de

en bu kızlar ağırlar, kava kadehle-
rini bu kızlar verir, yani taupular 
) erli kabilelerin bir nevi resmi sa
kileridirlcr. 

Taupu ekseriya kabile reislerinin 
en güzel kızları olduğu için yerliler 
arasında bu sakiler elinden içilen 
kavalara do}'wn olmaz! .• 

İşte köyün bek"ır klubünün avlu-
unda da, Polinezya denizlerinin 

o nefis mehtabında da bütün klup 
da\etlilerine ka\ayı klup kızlarının 

en dilberi dağılmaktaydı. !ncanlar 
her yerde \C her asırda, dağda, çöl· 
de, veya muhteşem chirlerde, nere· 

de \ene \akit olur::.a ol un anane

perec;t oluyorlar. Bö}le bir cünbüş 
aleminde dahi ka\ ayı mera imle iç
mekte) dıler. Ondan dolayı fıdet \eÇ" 

hile kava kazanının tam karc:ı m· 
da oturan genç adamın da kabile 
re·sıerinden birinin oğlu olduğunu 
derhal anladım. Zira Polinezyalılar 
»a\'a içecekleri zaman beyzi şekilde 
bir halka halinde ) ere oturup dızi-

ı irler. Kabile reisi sol tarafta halka
un başında oturur. Kava kazam da, 
bizim A\'rupanın bol Yeya şampan
) a kase i gıbi, reisin tam kar ı ına 

konur. Oradan, onun gozu onunde 
mi afirlere dağıtılır. 

Polinezya yerlilerınin ga) et zarif 
sckillerde inceltilerek O) ulmuş hin· 

distance\ izi kabuklarından kubıl\: 
kadehlerle bu ka\ a içişlerini gorup 
de bizim ~mpan)a içı imizin hrl:ı 

ralann adetlerind · .1a oldu u 
na hükmetmemek kabı! de"ildir' 

Polinezyalılar umumiyetle \et 
nazik adamlardır. Biz Pohua ılc e· 
raber ka\ a tencere ının ) anına 
kulduğumuz zaman kabıle r ı n n 
Jğlu olduğunu zannctt -;m) u u t · 
taularla sü lü, bac:ında kadın <= !· · 
nndan Papak seklınde bu) u r 
,mlpak gıbi hotoz, alı ında ın ıl r 
dizili genç adam clı) le Pohua) a ı

aret edip yanma çağırdı. Bu •enç 
cahile reı i o kadar sen bır halde) ı 

ki bir sanı)c kapanmıyan tc e u 
mile di !eri mehtapta, alnındakı ın 
i dizi:ıine rekabet cdermi.ce ınc pı 

nl pml parlamaktaydılar. 

Pohua, genç kabile rei ~inin el io;.a
reti üzerine derhal fırladı, burnunu 
bumuna surttu. Bırkaç kelime ko-l nujtular. 

( Dcı·amı ı ar) 
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Abdürrahmanı kolundan tutarak 
odaya çekti, kapıyı kilitledi 

-50-
- Yalan söylüyorsun Jerar. Siıc 

iğrenç bir pazarlık teklif etti. Bun
dan eminim. ltiraf edin: "ÔIUmil Kara AbdUrraltman, o cumartesi ı men hemen biricik zevkinde mah- merkeb üzerinde iniyordu. Yolda rada çevirerek: 

günü J{eaişten inerek, Ge~ikbabn- cub olmo.mnsmı temin için mutfağa bekliyen Murad ve Abdürrahmnn - Elini kana bulayan sen n";isin haber veren makine,, nin susmıısmn 
mukabil sizin benden vazgeçmenizi 
teklif etti değil mi? 

ya gitmeği, ~ vazi~eti anlatarak iner, bizzat emirler verir, nezaretini babanın ellerine sarıldılar. Murad? diye sordu. 
yardım lstemcği dUşünUyordu. Maa- bırakmaz, saraya yeni cariyeler, Geyikbaba, halden anlar, zckJ bir - Hayır baba hazretleri, Abdür-

-Aldanıyorsunuz. O gün aramız
da isminiz hiç geçmedi. 

haza bundan önce Muradı görmek hademeler, uııaklar getirilir. adamdı. Onların kendisini karşıla _ rahman! 
gerekti. Yine bu hazırlıklarla meı.ıgul o - maktaki tehalüklerinde bir mana _ Bu işi halk biliyor mu? 

Bir aralık .saraya gitti ve Muradı lunduğu için hadise henüz pa~aha olduğunda ı.ıüphe yoktu. _ Hayır. - Yalan! 

görerek: ar.zcdilememiı.ıti. Fakat, Kara Ah - ' - Evlatlar, dedi. BerhUdar olun. - Lala Şahin. - Rica ederim Mari Frans. Bu 
- Seninle - dedi, bir meseleyi dUrrahmanın babasından duyduğu - Ellerinizi öpenler çok olı:ıun. Fakat _Hayır. mUnakaşayı keselim. 

görU§mck isterim. na göre bu Gillser i§i mutlaka hün. sir;leri biraz meyus görüyorum. _ Çandarlr. 
- Ne meselesi l{ara Abdürrah- kara açılacaktı. Şevketlü Orhan gibi bir babanın ev-

man 1 ÇilnkU Karesi hakimi hadiseyi lfıdı olan Murad, onun cvlntlığı Ab-

- Öğrenmek istiyorum. Bu be -
- Hayır. nim hakkımdır. Jerar bana hakikati 
- Henüz halk beyninde şayi ol. söylcmeğc mecbursunuz;. Beni sevL 

- Gülserin ölümU işinde senin de haber almı§, hünktı.rr ahdında hanis dUrrabman gibi iki bııbayeğite bu 
ismin geçiyor. Hünkara aksettire- telakki etliğini ııöylemiş, GUlscrin yeisi çöktüren nedir? 

' ceklcrdlr. Ne yapacağımızı dil§iln - olmedlğinl, öldürüldUğUnü iddiaya Kara tekrar babanın ellerini öpe-
mcmlı: gerektir Murad. kalkı:ımııı, hattA kendi hayatının da rek hem yürilyüp, hem anlattı. 

Muradm rengi atmrş, ııaçları di • tehlikede olduğunu söyliyecek ka - - Baba hazretleri. Bir gUnnh iş-
kenleşmişti. Bu Jete onun hiçbir alA dar ileri gitml§U. ledik. Dur.ıunu bir hançerle ııehid 

kası yoktu, fakat, evine Karayla be Karesi Mklınl bu Vl\kayı ve ken- eden GUlııer adlı bir zaniyc~i, hld_ 
rabcr gitml§lerdi. di tclıişlarmı lala Şahine açml§tı. detimiz araıımda katleyledik. 

Bu kadarım dahi hünkAr iııltse O tarihlerde de Lala Şahin hUn- Baba yarı çılgına benzer bir sesle 
vay halineydi. klir nezdinde ibUyUk bir muhabbete haykırdı: 

Abdürrahm:ını kolundan tutarak ~ bulunuyordu. - Kat.il mi dedin? 

madı elemek. 
yorsunuz, ben de sizi seviyorum, böy 

- Oldu, ama, efendimiz. Halk leyken saadeti niçin tepiyoruz? 
pencereden dUşilp öldUğüne zahib • 
dir. Fakat Karesi hakimi işi kurca-
lıyor. 

- Peki. Bir daha böyle bir halt 
işlemiyeceğinize ahdediniz. Ben bu 
işten sizi kurtarırım. J 

1ki genç babanın eteklerine sarıl
dılar ve ahdettiler. (1) 

(1) "Geyikbaba o gece hünkar 

Jerar mırıldandı: 

- ÇUnkU ancak birkaç gUnlUk 
ömrilnı var! 

XXI 

"MAKİNE" YALAN SÖl'LEI\IEZ 

dar bir odaya çekti, kapıyı kilitle- Lala Şahin, birkaı; gUn sonra - Evet muhterem efendimiz. Fa-
dl: hUnktlra nrzedilmenin daha doğru knt bunda mazurduk. Orhana g<irdüğü bir rüya:n nakle- - Şu kalabalığa bak. Her gün ço-

- S"yle - dedı·. Sen ne dU.,ün - olacagm-r söyliyerek, garib blr tesa- dcrek dcnlza~ın ülkelere Un salaca. ğalıyor. 
d .. ,, un. 

u .., - Allahın verdiği canı siz kimsi- M · d 
dUfle, Kara Abdürrahmanm ve Mu- niz ki alırsınız? ğı tarzmda tabir etti ,.e yakında adam LagranJ, o asının pence-

- Geyik babayı! d k v. - li .. 1 müessir bir haber alacağını, \C fa- resinden, Jan DUranın kapısı önün-
ra ın e megıne yag 11 rrnuıı, ona. İkisi de boyunlarını büktüler. Ba- ' 
ra Geyikbabayla temaıı imkll.nlarmı knt bunda mes'ulün Jdmse olmayıp, de bckliyen mUştcrilerinl işaret c-Murad kahkahalarla gUldU. 

- Yahu, ne garlb adamsın. De. 
dl. Şimdi şakanın veyahut babalara, 
eeyhlere inanmanın sırası mı? Bil -
yU mu yaptıracaksın? 

- Hayır, vakayı anlatacağım, ol
duğu gibi 5Öyliycrck ynrdnnmı is· 
tiyeceğim. Hünkar onun söı:Unden 

dısarı çıkmaz. 

- Ama, nasıl müdahale edecek? 
- Orasını ben de henUz düeün -

mil§ değilim. Fakat o Cılimdir, bizo 
elbette bir yol gösterir. lstersen be 
raber başvuralım. 

I Her ikisinin de bu tclfı1Jta. hakkı 

yerden göke kadardı. 
HUnkAr Orhnn oğlunun nlel!de 

bir zamparalık vakasiyle ali.kasını 

duynrııa belki onu parçalatırdı. Şev. 
ketlünun bu tarafta asin vakası yok 
tu. 

Bir de hiidise fazla kurcalanırsa, 
altmdım Kara Abdürrahmanm da 
kellesine değilse bile şöhretine mal 
olacak bit çapanoğlu çıkması muh
temeldi. 

Karo Abdürrahmnn Muradı ikna 

ve zamanrnr bırnkmışt.ı. 
Ertesi gUnU iple çeken Kara Ab

dUrrahmnn Geyikbabayr karşılıya -
bilmek için hUnkftrdan izin almağı 

dU~UnmU~tu. Fakat şevketin hUn -
kilr, öyle çolukç.ocuğun Geyikbaba 
gibi mUbarek blr zatı karşılaması
na pek izin vereceğe benzemiyor -
du. 

lzlnsiz karşılamak da belki §ilp. 
heyi uyandırabilirdL 

Kara, bunları dU~Unerek, Nilil!e
ri gördU, elini öperek dlzlnin kena-
rma oturdu ve: 

- Eğer, dedi 1zln verirseniz ba
ba hazretlerinin yolda elini öpmek, 
onu huzuru hünkAra kadar getirmek 
şerefine nail olmak isterim. 

GUnablarmı vanıa halik de affe
der. 

NilUfer, Karayı evl6.tlan kadar 
seviyordu. Onun bu samimi ve can
dan dileğini yer.ine getirmek lıU _ 

yordu. Nihay~t çocuktu, ama, doğ
rusu çok erlerden, çok babayeğit -
lerden daha olgundu. 

etml~, beraberce Ge) ik babaya git- - Peki, amaı Kara - dedi. Bu 
meğe karar verilmi.5tl. hUnkfır izniyle olur. 

Geyikbaba do. ertesi gUn hünkar - Sen desen §evket!O. kızar mı 

sarayına yemeğe davetliydi. ki? 
Her zaman olduğu gibi saray bir - Yalnız mı gideceksin? 

gün e"'Velinden babalar, şeyhlerle, - Hayır, Muradla. 
hocakırlı:ı. dolmuş, hünkar yeni kaf- - Siz gidiniz. Ben hünkara ar-
tan vo serpuşunu hazırlatmış, ku- zederim. Eğer kızanıa bile ben izin 
zular çevrilmiş, pilavlar yapılmış, verdim, derim. 
aşureler kaynatılmış, ekmekler yap- 'Kara sevinerek Murada koştu ve 
tmlmrştr. beraberce baı:ırlnnarak Geyikbaba-

HUnklir Orhanrn bu en büyük zev. ya karşıcı gittiler. 
kiydi. Nilüfer de padi§ahın bu he- Gejikbabn, Keşi§ ııırtlarından bir 

-n~ıncn&mr• Tıu01mimG11c;ı·ı~r.•malf. 
- Hayır! onlar beni alakadar etmez .• 
- Neden etmesin? Onların da nice gü-

ba, vaziyeti kavramıatı. n<laleti nahiyenin yerini bulmak te- diyordu. Beline kemerini bağlıyan 
Hünkll.r Orhan bu işi haber alır- zahürünclen ibaret bulunaea~'lnı da kocası söylendi: 

ııa iki deliknnlryn da dllnynyı zin. U-rn et11. - Dilrnn çıldırdı galiba. Gözü 
dan cdccei!indo şüphe yoktu. Bir Oe;>ikbaba, Orhanm Anuııaya ge makinesinden başka blr §ey görmez 
mUddet sakalını göğsllnc dayıynrak ~iş harekctıcrlnılcn lıaberdardı \'C oldu. 
merkezi üzerinde sallana sallana hatta kendi noktalnazarı daltl so - - Kapı önUnU silpUrmekten ca -
vecde geçmiş gibi g15rUndil. Ne bir rulmu5tu. llu suretle Orhıının bir nrm çıkıyor. O kadar kalnb:llığm 
söz, ne bir işaret. tarnftan ~ünlünü nlrp gururunu ok- süprüntüsilnU temizlemek kolay 

Abdllrrahman da, Murad da sus- ~ıyarnk diğer tarnftan AlKllirnh _ mı? 
tutar. SUt dökmUş kediler gibi ba- rnnn n l\luraıla alt Jı!\dlsenln de ön- - Üzülme, yakında bu moda da 
banın yanında yUrllyorlar. lenmestnl tonıln etti. ( ·ısctor tart- geçer. Gelen olmaz. 

Geylkb:ıba birdenbire b:ı§lnı :Mu- hl). (Devami. var) - Gelen olmaz ne demek? Daha 

Çapraz eğlence : 

• 
ı 

3 .. 
c; 

" 7 1--ı--ı--
8 ~-+---
9 

Yuk:ırdan nşnğıyn: 

9 tO 

1 - Ynkit gösteren - Dü) ük h:ıbn, 
2 - lnkiynd - IJntnn, 3 - l!ilve -
Hüknlcr, 4 - Kış - l\:ıclın çornbı 

m:ırkalnnncl:ın hiıi, 5 - Çekinme, -
:\'ida Ci - Borçlu - Borç nlmnk snliı· 
hiyell, 7 - Tevcih etme - Bir ncYl 
kadın kumaşı. 8 - Glitünnc, 9 -
G7.ak - Afrlkncln eski bir sultanlık, 
10 - Dilşürmc - Büyük kardeş, n· 
Aalıey. 

Soldnn sn~:tt 

1 - Israr etmeler, 2 - Gök - İşi· 
ni bitirmek. 3 - Nidn - Bir nevi 

çoğalır bile; şimdi mil§t crilerinden 
para almıyor. 

- Deme! bense müşterilerinden 
çok para alıyor snn~·ordum. 

- Eskiden öyle yapryordu ama, 
§imdi muayene bedava ... 

- O halde eüphem kalmadı, he • 

kıl, 4 - Ateşli - lki şeyin arasında rif çıldırnıı~! 

*** ki mcsnrc. 5 - l>üşınnnlık - Neşe, 

G - Atılı;nnlık, i - Bir ne,·i lı:ıyvan, 
- Ynğlı, 8 - Tarihte hir Türk kav-ı Birkaç gündenberi Jnn Dilran, Jii.
mi, - lşnret, !l -:-~Dem yeri. - Knrn, borntuvarınclan nadiren çıkmaktay-
10 - Örnek - Guıcl - lçıınlc. clı. Gece gUndilz makinesini işletl -

7 

8 
9 

yor ve para almıyordu. 15 mayısta 
saat yirmi ikiyi 35 dakika geçe ö
lecekti. "ÖIUmü haber veren maki
ne,. yalan söylememişse on iki gün 
sonra ölü olacaktı. Bu \•azlyette ı>a. 
raya ne ihtiyacı vardı? 

Muayeneyi parasız yapmasının 

başka ve hakiki bir .sebebi daha var
dı. MümkUn mertebe çok kimseye 
keder ve ıstırab vermekten alı;ak
ça zevk duyuyordu. Kendisi ölecek
ti, fakat yalnız olmıyacağınr, yakın 
ve uzak tarihlerde başkalarmm da 
onu takip edeceklerini dilşünerek 

• ..,. rn~[3tu·mınmm~l'D 011~•••• 
yordu. 

zellikleri vardır. Mesela, şu yanımızdaki 

köyde ne güzel çerkes kızları var, bir gör
seniz .. Ben i e, basit bir kızım. Ne çirki· 
nim, ne de fe\·kaHide bir ıjijzclliğim var .. 
Ve öyle sanıyorum ki, ben ne isem, onu 
harabelerin üzerinde dola an ruhlardan de
ğil, anamdan, babamdan aldım .. Binaena
leyh, bütün güzel ~özlerinizc rat'lllen, hara
beye musallat olan ruhun yaradılışımda 

gelmeği vaadediyorsunuz d~il mi? ... Ah 
size tablomu göstermeği ne kadar i tiyo
rum, bilseniz! 

na bu masalı yutturrnağa çalışıyor? AUah, 
AUah! Ben daha aklımı kacırmadım! Ha
yaletler, cinler, periler, hepsi bu adamların 
uyu,.uk beyinlerinde vücut bulmu§, marta
val şeyler!.. Kalkıp da §İmdi bunlara mı 
inanacağım? .. Evet, tabloma dokunuldu ... 
Dokunuldu ama, bunu yapan benim gibi 
insan eli! ne cin, ne peri! .. Bu cürctkar 
herif kimse, bir yakala)•ım da bak görsün
ler! Harabe perisi! .. laf... Beni buna inana
cak kadar budala mı sanıyorlar? ... 

Bununla beraber, ara sıra gayriihtiyari 
kulak kabartmaktan da kendimi alamı· 

yordum. Hafif bir ayak patırdı:.ı, yuvarla
nan ufak bir taş gürültüsü veya ezilen 
bir çalı hışırtısı, yahut da, bir köpek solu
ması duymak ümidiyle kulatrım daima te
tikteydi. 
Boşuna ümit! Boşuna intizar! Bugün 

l\Iclike hiç görünmedi! 

bir tesiri o'.duğuna inanmıyorum .. 

Yününü toplamış, a~ ağa kalknuştı. 
- Şimdi müsaadenizle ben kaçıyorwn. 

Halama erken doneceğimi vaadetmiştim. 

E\'dC yapacak daha birçok işlerim var .. 
Eh, Allahaı marladık efendim .. 
Çapkın bir gi.ılümscme ile başını iğdi. 

Bir eliyle teğini tutup, hafif bir reverans 
yaparak: 

- Cariyeleri, ~e\ketlQ iltifatlar kralını 
selfunlamakla şeref duyar! .. dedi. Sonra i· 
ıave etti: 

- Gene görilşilrüz .• 
- lnıailah, bayan Melike! Harabeye 

- Fakat ben resimden anlamam ki! 
- Ziyani yok.. Bana ilham vermiş olur-

sunuz ! 
Bu sırada, be~ altı adım uzaklaşmı:;tı. 

Başını geriye çevirerek seslendi: 
- Dikh.-at edin, muhterem sanatkôr, si

zin yerinizde olsam, sözlerime daha dikkat 
ederdim. Belki harabelerin perisi, kendi
sinden ba~kasından ilham istemenize kızar. 
Hem, bilhassa sizin tablonuzla alakadar 
olurlarken onu kızdınnağa kalkmanız hiç 
doi:rru olmazı 

Ben bir ce\ap verincere kadar ko~arak 
uzaklaştı. Kendi kendime kalınca gene 
söyleruneğe ba~adım: 

- Pöh ! Harabe perisi! Bu kızda mı ba· 

Bö~·le kendi kendime söylene söylene, 
köyün yolunu tuttum .. 

••• . 
Bugün iyi çalı~tım. O kadar ki dün kay-

bekttit.lerimin bütün acısı çıktı .. 
Harabe gene tamamile b ızdr. Etrafta 

tam bir sükunet vardı. \'e bu yalnızlık hissi 
beni Meta daha fazla çalışmağa sevkedi- ' 

••• 
Daima ayni yalnızlık.. Harabeler ayni 

dilsizliği muhafaza ediyor. Tabloma da 
kimse dokunmadı. 

• •• 
Ben <le, yüz bulup da astar istiyen dilen

ciye benziyeceğim galiba .. Yalnız başıma 
rahat rahat çalışı)'Orum. O Allahın betası 

yabancı el de artık yakamı bıraktı; epey za
mandır tabloma dokunduğu yok.. Oyle ise 
daha ne istiyorum? .. Ne istediğimi ben de 
bilmiyonım ama, artık bu yalnızlıktan. 

(Devamı var) 

Nakleden: fj 
müteselli oluyordu. ıte~ 
çektiği ıstırabı çekJJlC 
du. 

Ayni zamanda uıniclitJI 
kaybetmiş değildi. Şö)le 
yordu: makine ne kad~ 

•• •}C\'IP 
şırsa onun yalan so) · 
dlğini kontrol etmeın. ",tJ 
dar çoğalır.,. Makineni.il~ 
söylemesini istiyor, 0 

vendiği ve iftihar cttJll ~ 
vaffnk olmamasını tcııı 
du. 

*** 
O gece DUrnn c,ine f'4 

İçeri girerken bonı~~-' 
- Martöle kendısw> 

istiyor ve muvaffak 0~ 
yardrm tcsem; bu bir 
Hayır! mndcmki öltırnU 
disi istiyor! d• 9' 

Saatlerdcnberl a}tlııt 1f 
vardı: ayyaşı öldUJ."IXI~ 
''ölümU haber veren 
yalanını çıkarmak! 

Martölcnin oturduğu r' 
nüne gitti. Kapı kilitle 
ynklarının ucuna bnsn~ 
di. Her taraf karanlıJttl 
lama sesi duyuluyordU· 

Yavaıı yavaıı gözleri~ 
hştı. Martölcnin yatal<tf 
gördU. 

"GUllil köşk" butlln ~ 
bir seri olarak yapıldığı 
beble kendi pavyonun~"' 
ğu için apartnnanm plP", 

yi blliyordu. Salonun 1' ..ıl 
şöminenin iç.inde havai" 
rü olması lazımdı. Jlııll j 
mekliyerek oraya gitti· il_ 
le anahtarı bularak çe 
bir ıslık sesiyle borud~ 
çıkmaya başladı. 

Geri döndü. Pencere~; 
olup olmadığına baktı·~ 
da mahpus kalacağını ~ 
ne geldiği gibi sessizce ç 0 

Evine döndüğü zaıntıl1 ıJ 
boratuvnrn geçti. :F,:lClt 
Makinesiyle konuştu: ,1 

- On dakika sonrıı >.,ı 
dana çıkacak! 

*** 
ll' 

Hemen ayni saatte pO iUt 
Lagranj da ev.ine döıın1 
önünde kansı karşılnd1:1 ~e - Soyunmadan c\ 

dola§san ... 
- Pek fı]{ı ! re 
- Geçerken MartölC t 

bir şeye ihtiyacı var ıııt · 

*** 
Ertesi sabah Barta:ı:, ~,P< 

eli"' :ı;S kahvaltısını getir gı bbU 
tölenin son intihar te~c 

ber vererek: ··~ 

- Kapıcı kadından ° ıe)~ 
nu, dedi. Marlölc gcc~ıı"'.J 
gazi radyatörünün :ınU • 
~· Lagranj, oraya 
man ..• 

Jan bağırdı: 
- Kurtarmış mı? .,..,, 
- Evet, kurtarıntii· 

luyorsunuz doktor? e~ 
Jnn ayağa kalkınışt.Jı 

yı göstererek: . ~er." 
- Git buradan! dcdıdt: 

yelcrini dinliyecek bnl çı~ .J 
Bartaz hemC'n du;n~ ,,,.J 

yı arknsmdan kapadığı ıc 
- ··]<ere ran gene koltuga ÇO 

dı: ,s• 
lınu•· - Martöle kurtu • 

lan söylemez... .,. P:. 
Bartnz kulağını kaPl) ~\ 

içersinl dinliyor, a:nd~ı.ı: 
fendisinin sPsi gehY0 c'1' 

- üc ctın kaldı! J>rı ~ 
(IJC' 



illa,, OJJlatan 
ve Vesikaları veren: A.K. -37- Yazan: !kimim 

enç ve güzel Ermeni kızının sözleri bizi Polis hafiyesinin karısı ile falcı kadın 

Yont korkaklığımızdan utandırdı 
'iaııu ~laşıa s<>yledi. 

Yazan: Karel Çapek 
Meseleyi bilenler anlarlar ki 

bu hadise ne Çekoslovakyada o

labilir, ne Fransada, ne de Al
manyada.. Çünkü, malfım oldu
ğu üzere, bu memleketlerde ha
kimler efkarı umumiyenin ve 
kendilerinin kanaatleri He, kanu· 
nun maddei mahsusası ile, falcı
ları cezalandırıyorlar • 

ve genç kız gibi giyinmişti. Yal
nız, saçlarını artık havailiğe ni
hayet vermeyi düşünen bir kız .cl
duğunu gösterecek şekilde yap
mıştı. Mrs. Myers kendisini, bi
raz beklettikten sonra yanına al
mış ve içeri giren bu sxkılgan ta
vxrlı kadmr dikkatle bir süzdük
ten sonra: 

Çeviren: V. G. 
bir kupa kızı var. 

Mrs Mac Leary, gözlerini falta
şx gibi açarak: 

. ' l\O • 
itti? Pen tevkif ed'I . 
liilzııezn ı mış 
l...:ı: •dedim A 
"41, Süt.. ' ndon Re~tu· 

.a}1lıııış ~u~ t~şkilata bu "ha-
gazete .rıdeı l\Iehakim adın 
<li lazm1., fak 

• Ye Yazııı~111~· ·at yalnız 
ruı. ış, bu gazeteyi 
}·an. 

ldıı~~i.Bunun 
"tlunu bili~· :·akte nıütcvak 

Ara ... ~ınız. Hemen As-

~tt'ek \~l,u ~erkize bir tel
ll:ıu\'afık) ~tı ~;alım. 

~Otaya çekt~r fı.~ırdi. Bir tel-
: "J. · Suratıe bir teb-• ~ ıtTaı ~h. 

Iİ l&esj f aazt ı:e kadar eski 
-~ Yetıne nihayet ve-

i~ sabaha k 
~~l.ilk. ıı~:~ar ot~rup vazi

. : Bıı.sbur- uz halı nekahat

. ırn. ~o un perişan bir hale 
hata ile~~ Cevahirciyan na-
~t uuyie b. t ~ \'t • r, acab ır uzaga ya 

t~n hadiııe ~tevkifi~~ sebebi
~den liç ~ ınçak ışı miydi? 
· tı' bile sı~Un geçtiği halde bir 

n Ce\'a" llıaınıs. Arapo<rJu 
etr ~ gelm · . b .. ile. emıştı. Tekrar 

\.lnr;: 
alıaı ~" günün 

111 .. .' lllorı.~ akşamı Toma-
'""11 -..,ııor "d tib·Sanki k 1 

are merkezine 
, 1 llerj~ Ur~ hucumuna uğ 
\., kn.t hır haldeydi 
~,, "il Uk \' - • 
~ \tar, ne h e sorduk: 

_.._ .. ..., .... '_ ~lacak. a~r Yahu? 
~~ dedı. Okuyunuz ~u 

Sir t ~~nr-_ 
. ahta "~ ~Vahirciyandan-
lle ı-qtÇa ın 

Yok Yaıııl'llıştı 1 
: ~~e boyalı 

i"'ı ''°bırı · •Yıevkufımı -
ç f rıau ı olunuz ç . tlctu Yeti 1• • etelcrm 

S. I>, "" azımdır 
ıtı&_. 4 oma . . .. 
,h ""l1ltı v ~an, Kayayan 
b~ tlillde eddaha birçok arka~ 

lı. 1t d Olaşı" d 
~her ~a kan ~.o'.. u. Beniz-

bır feJbı. .gorulmüyordu. 
~et ı""r ,. h . 

h~ '""' e.ı alındey 

tiıı· StQe Stırp· ... 
· . ıy~·... ıgın hala hayre
ı~gun h· 1 ile ... ıs erini cesa-
ar.ı ... _ - ım Bu 

-._ hir ~ayd; aralık Sur-
Atı..~~~iara y.,1_' Mektubu oku· 

"'<!Qa§]ar d~~rak: 
~fında t~ ~1• Muazzam bir 

<le\'let t!ı.~~dığımızı ve bu 
u L._ -~ılı gibı· "'h• bir . l\({t§ınuzd nıu ım i~ 
devıer a asırlarca kos-

Uy ın bul 
? salt bu . Unduğunu bil-
itıı· IŞe neden baş-

!? SUstı.ı. 
~enç \.U\, l!epi · · 
.. et"t:e &Üzel ern. mı.zın gözle· 

ı. l3ir .. . .. ıenı kızma 

S ~. o lUnıt için hayatla-
u ...... '- nar sen . . 

: ~Pı11. hep· . esını verebi-
b. Imize a,·n a b Qu ı._ - Yn a-

~li k "<ldar ko 
hıt adar hay r~ak ve mütercd 
· dava ~ ına bağlı insan

det:r • Pe§ınde k 
tıra ı. llep· . oşmalarına 

bı.ı . Ve İı>e ,,~ tınız boyunlarını-
" ı~ . ""a mag.. h ~~ &ıriştini a azırlana-
~ .~k de z. Başka türlUsü 
·ı ·kıt ""'! ahmaklıktır B' . 

ttı· ~1.11 ece'"· . ırı-
~ kıleceğiz :ız, belki hepimiz 

itib .. elJeleriın· a bu dava kopa
U ltılttiıe b ız kopacak 

ı, _~Otd aktık S .. 
~llar u. ~adernı«· urpık doğru 

ha kıyrnetıi , . ı canlarımız 
ile Sltı·ıııd l dı. O hald 

? lJ an büyük . e ne 
hiıi tandık. U ıslere giriş
li . tandırdı bu ka 
l ~·deQ· 
• ' 

1
• Mekt b. %, et \'er- . Up ıze korku 

'an . "ıelıdi R 
t ıı...,. te\'kifi r. open Ce· 
• ...,.. ...:ı.ınt.. nden dol · · 

' 4tJ• tı \'e teı· .. ayı bızım 
• a~ ~ok aş tçınde değil-

. • sabırlı olunuz d'-
ı.ı.,., • ., 1 
"'Ilı b' 

tı,ı 1rden 
etı cevap \'e d'k 

~~~eva r ı : 
"llllra rn etti· 
~. buad .. 

~ttltr r~ hır talimat ta 
alıyete geçsin di-

yor. Ve bu faaliyetin korkunç olma· ı kumet teşkilatını dehşetl.endirecek
sını istiyor. Demek ki bir noktai na· !erdi. Faaliyet mıntakalan Merzifon 
zar \'ardır ve bu onun te\'kifine sc- ve havalisi, Kayseri ve havalisi, An-
bepti. Eğer çeteler faaliyete geçerse 
belki bu vaziyeti ıslah edecektir. 

Tomayan Arakel Dayıoğlu ile çe· 
lelere haber uçurdu. Akşam çete re
isleri ile birlih."te çok gizli ve mühim 
bir toplantı yapacaktık. Bu toplan
tıda komite idare azasından gayri 
kimse bulurunıyacak ve yalnız ben, 
Surpik bu kayıttan müstesna ola· 
caktık. 

Herkes gibi ben de Surpiğiiı elini 
sıktım ve: 

- Bite son cesareti de siz verdi
niz, drdim. Yerden göğe kadar hak
lısınız. 

Ne Matbaai Amireden, ne de Ser
kisten bir haber gelmişti, fakat za
ten Ropen Cevahirciyandan mektup 
almıştık. Ama, bu mektup nasıl bi
ze kadar gönderilebilmişti.? 

Bu ciheti de düşünmeğe vakit bu
almamıştık. Yoksa kendi hesabıma 
bu noktaya ehemmiyet Yermek la
zımdı. Belki bu mektup da sahtey
di, belki bir casusun oyunuydu. Fa
kat bunları hesap bile edememiştik. 

Yemekten sonra ihtiyaten Surpi
ğin misafir kaldığı evde toplantık. 
Gülbenk, Pa_nos, Mikyar, Mihircan 
Bedros oğlu ~1:isak da gelmişlerdi. 

Gene mutat merasime burada da ri
ayet budalalığını elden bırakmıyan 
Tomayan riyaset mevkiine geçti ve 
vaziyeti hülasa ederek çetelerin 
derhal işe başlamaları muktazi olan 
faaliyet programının hazırlanması 

için toplandığımızı söyledi. 
Elimizde bir harita vardı. Bu bir 

İngiliz haritasından istinah edil
mişti. Buna göre çetelerin faaliyeti· 

kara ve havalisi, Binboğa dağları 
\'C havalisi olacaktı. Çeteler icabın
da Karadeniz havalisine, Akdeniz 
;evahiline, şark hudutlarına ve garp 
lan da Eskişehir taraflarına kadar 
yayılacaklardı. 

Komite elinde bulunan Vinçister 
silahlarının en mükemmellerinden 
bir miktar ve bir miktar da cephane 
tevzi olundu. Çeteler dağıldılar. 

Bu tarihten sonra çok müessif ve
kayi meydana gelmiştir. Teşkilatın 
idare merkezleri kabukları içine çe
kilmiş sümüklüböcekleri gibi kay· 
bolmuşlardı. Yalnız kulaktan kula
~:! yayılıyordu. 

- Şurada iki kişi öldürmüşler! 
- Postayı çevirip kolcuyu delik 

deşik etmişler! 

- Mustafayı vurmuşlar! 
Ve bunlara benzer şekavetler, ci

nayetler, sirkatler, yol kesmekler, 
hükı1metin, zaptiyenin başını dön

dürmüş, hükfimet teşkilatı hümmah 
bir faaliyete geçmiş, raporlar, tel· 
graflar, mektuplar, şifreler ya!:,rrna
ğa başlamış, zaptiye nezareti, dahi
liye nezareti, topçu müşürlüğü, ad
li::,·e nezareti biribirine geçmiş, saray 
bir dehşet içindeydi. 

Amerika, İngiltere, Fransa, Al
manya hükumetlerinden hariciye 
n~zaretine tehdit tebliğleri gelmeğe 
başlamış, bu şuriş ve iğtişaş karşı
~mda gerek ekalliyetlerin ve gerekse 
~cnebi tebeasmm hukukunu ..,uha 
f :::::a için alınan tedbirler sorulmuş, 
saray ve Abdülhamit büsbütün tela-
5a düşmü~tü. 

Halbuki bu anlatacağxm hika
yede bir hakim var, görülen da· 
va da kanun kitaplarına göre 
karar veriyor. 

Çünkü hadise İngilterede geç
miştir; Londrada, daha doğrusu 
Kennigton .da.. Yok hayxr, du
run bakayım biraz Kennigton'da 
değil, Brompton'da yahut ta 
Baysvater'de ... Her ne ise, işte 
oralardan birinde .. 
Hakim, Mister Kelly isminde 

biriydi. Davada Myers adında bir 
kadın vardx. Mrs Edith Myers ... 

Yalnrz şunu söyliyeyim ki bu 
kadın, polis hafiyesi Mac Leary
nin eliyle mahkemeye verilmişti.. 

Bir akşam Mac Leary, kansx· 
na: 

- Vallahi karıcığım, diyor, şu 

Mrs. Myers, bir türlü aklımdan 

çxkmryor. öğrenmek istediğim 

bir şey var: Bu kadm neyle geçi
niyor? Bu şubat ayında kadın 

hizmetçisini göndermiş, kuşkon
maz alclırmxş. 

''Sonra bir şey öğrendim: Her 
gün evine on beş, yirmi kişi gelip 
gidiyormuş. Bunlar arasmda hiz
metçiden tut ta di.lşeslere kadar 
her türlü kadın var. Biliyorum, 
kadın belki falcıdır, diyeceksin ... 
Belki... Fakat beyaz esir ticareti 
ile veya casuslukla uğraşmadığx

nx kim temin edebilir? lşin iç yü· 
zünü muhakkak öğreneceğim!.. 

Mrs Lacleary becerikli bir 'ka
dındı: 

- Otur kızım, demişti .• Ne 
emrin var? 

Mrs. Mac Leary: 
- Be.. be.. ben .. · diye 'kekele

miş ti. Yarın yirmi yaşxma giriyo
rum da.. İstikbalim nasıl olacak 
acaba diye merak ediyorum. 

Mrs. Myers: 
- Fakat yavrum, ismin ne se

nin? .demiş ve bunu sorarken bir 
yandan da iskambil kağıtlannı 

eline alarak, hrzlr hızlı karrştırmı
ya başlamıştı .. 
Mrs. Mac Leary: 
- Jones, demişti.~ 
Mrs Myers: 
- Yavrum Mis Jo11es, oiye 

devam etmişti. Bak sana söyliye
yim: Benim kimseye fal bakmak 
adetim değildir. Fakat eşe dosta 
iyilik olsun .diye arada suada ba· 
karım. Bu kadarını da her kadın 
yapar .. 
-"Al bakayım, şimdi şu iskambil 
kağıtlarım sol eline ve beş deste
ye ayır .. Tamam ... Ben hazan can 
sıluntıs.ndan fala bakarım.. Baş
ka zaman, hiç! .• 

Sonra ilk desteyi ortasmdan 
keserek: 

- O, yavrum! diye bağrrmrştr .. 
Kar.o geldi! para geliyor sana, 
para! Sonra bak şu kupanın oğla
nına 1 Kısmet var sana! .• 

Mrs. Mac Leary: 
- A 1 diye bir çığlık atıyor .... 

Başka ne var?. 
Mrs.Myers ikinci desteyi açx-

- Ne demek o? diye merakla 
soruyor. 

Fakat kadın üçüncü desteyi a
çarak dalgın dalgın söyleniyor: 

- Gene Karo.. Sana para var, 
yavrum .. Sonra, uzun bir yol da 
var .. Fakat sen mi gideceksin, 
yoksa sana yakın olan birisi mi? 
bunu pek kestiremiyorum. 
, Mrs. Macleary: 

Sautharnptona gideceğim, 

diyor, teyzeme .. 
Mrs. Myers dördüncü desteyi 

açmak için elin uzatırken: 
- Uzun bir seyahat olacak bu, 

.diyor. Sonra, bak, yoluna bir a
dam çıkacak, yaşlıca bir adam .• 

Mrs. Macleary: 
- Amcamdır, diyor. 
Mrs. Myers beşinci desteyi de 

açıyor Te: 

- Yavrum Mis Jones, diyor, 
şimdiye kadar bu .derece güzel bir 
fal görmedim. Bu senin sonuna 
kadar bir düğün var .. Zengin, çok 
zengin bir adam alıyor seni .. Ya 
bir milyoner, yahut tüccar fialan .. 
Çünkü çok seyahat ediy.c'I." • 

"Yalnız, sen o adamla evlen
meden evvel bazı büyük müşkü· 

latla karşılaşxyorsun. Yoluna çı· 
kan yaşlıca bir adam var .. Fakat 
sen bütün bunlara karşı kpyacak-
sın ..• 

''Evlendikten sonra da kocanla 
beraber uzak bir seyahata çıkı

yorsun .. Belki Amerikaya. 

''Ücretim bir gini, yavrum. 
parayı fakir zencilere bakan 
ristiyan heyetine vereceğiz. 

Bu 
hı-

Mrs. Macleary çantasından bir 
lira ile bir şiling çxkarıp uzatıyor ni süratle tayin ettik. Çeteler dört 

koldan dağılıp şiddetli icraata ge
çecekler ve önlerine gelenleri soya
caklar, vuracaklar, kan dökecekler, 
posta arabalarım çevirecekler, köy 
basacaklar, evlere saldıracaklar, ge
celeri muayyen yerlerde yaylım a
tec:ler yaparak halkı ve mahalli hü- -

Ne oluyordu, ne vardı? Birdenbi
re bu hadiselerin yağmur gibi bir be
liye halinde Anadolunun başına in· 
mesinde ne gibi bir sebeb vardı? Sa· 
ray ve nezaretler arasında mekik do
kunuyordu. 

- Sen bunu bana bırak, Bob, : yor ve: ve: 

;i ~ .. rt 

dedi.. ı - Karo oğlanı, diyor, sonra, 
Ertesisabah polis hafiyesinin I maça onlusu: Yol görünüyor. 

karrsx Baysvatere, yahut ta Mary- ı Sonra: 
le bone gitmiş, Mrs. Myersin ka- - O! .. diye hayret ediyor. Si
pısmx çalıyordu. Tabii, parma- nek görüyorum .. Sinek can sıkıcı 
ğından nikah yüzüğünü çıkarmış bir şeye alamettir .. Ama altında 

- Teşekkür ederim, diyor, çok 
teşekkür ederim. Yalnız can sıkıcı 
hadiseler dediniz.. Bunlar .da ol· 
masaydı, acaba kaç para vere
cektim?. 

(Sonu yarın) 

100 KAHRAMAN HAYDUD KA}{RAMAN HAYDUD 

Olivolo adasına gelmişti.. Dan
dolonun evine doğru yürüyor
.du. Belki bu evi, gündüz gözüy
le birinci defa görüyordu. E
vin harap bahç'!sine giraiği za
man kalbinin çarptığını duydu. 
Eski zamanlannı hatxrlamış, 

teessüre kapxlmıştı. 
Kendisine ihtiyar bir adam 

yaklaşarak selamladı. Yaptx~ı 

makiyajl.ı bir hayli gençleşmiş 
görünen Rolan Filibi tanımak
ta gecikmr;cli. Bu. bir gece yarı
sı buraya reldiği za~nc:.n ken
(:ısine kapıyı açan ihtirar uşak
tı Ona scrdu: 

- Siz ev sahibi misiniz?. 
- Hayır mösyö, bek~iyim. 
Rotan cam sıkılmış gibi gö

ründü. İhtiyar sözüne şiddetle 
devam etti: 

- Lutfeder de burada kahr-
sanız size, efendim Dandoloyu 
memnun e.decek bir şekilde mi
safirperverlik gösterebilirim .. 

Rolan ihtiyarın teklifini 
memnun bir yüzle karşıladı. 

Evden içeriye girdi. Oturur
l:en Filip ayakta duruyordu ... 
Rolan söze başladı: 

-'Güzel bir ev! dedi. Sanır
sam Venedikte etrafrnr bahçey-
le çeviren ev pek azdır. 

- Evet, mösyö, az.dır. Ya iki 
ya üç .. Diğerleri yanııv.la en gü
zel gene burasıdır. 

- O halde neden bahçeye 
icap ettiği gibi itina gösterilmi· 
yor .. 

- Ne yapalım, efendim:n kr ... 
zı sinyora Altiyerinin emirlerini 
yerine getiriyoruz. 

- Doğru mu? Kadınların 

demek bundan zevk duyanları 
da var. 

- Matmazel Leonor ... Oh aL 
fediniz.. Lasinyora Altiyeri 
böyle emrettiler. Şimdi kendi· 
]eri zevçleriyle birlikte muhte
şem saraylarında oturmaktadır -
lar . 

Rolan ayağa kalktı.. Bahçe· 
yi görmek istiyormuş gibi bir 
pencereye yaklaşarak açıp bak-
tı .. 

lhtiyar Filip başını sallıyarak 
ilave etti: 

- Gerçi istenmiyecek bir 
şey .. Fakat kendileri böyle ar
zu ediyorlar. Bazan emrinin ye. 
rine getirilip getirilmediğini 

görmek için tahkike bile gelir. 
Rolan yumruklarım sıktx .. 

Boğazını bo;uk bir inilti yırttı. 
Heyecanını güçlükle zaptetti ..• 
Güçlükle: 

- Fakat, dedi, nasıl olur da' 
böyle asil bir kadın her şeyin 

.olduğu gibi bırakılmasmr, bah
çenin harap bir halde kalması-
m ister?. 

1h ti yar mırıldandı: 

ruyunuz monsenyor. Eski bir 
haydut srfatiyle halisane ihtar 
ederim. Düşünceli adımlarla yü· 
rüyünüz .. Şayet siz bu adama 
karşı şimdiden harekete geç· 
mezseniz, o size tecavüz edecek 
ve muvaffak olacaktır. 

- Adı ne?. 
- Sabrediniz. önce benim 

kumandan ettiğim çete reisliğini 
üzerine alan adamın adını söyli· 
yeceğim. 

-Ala! .. 
- Iskala Brino monsenyör! 
Dandolo sapsarı cldu. Şim

di ötekinin adını so::ramıyordu ... 
Bunun kim olabileceğini anlıyor
du sanki.. ... 

Haydut devam etti: 
- Ötekinin adı da Rotan Kan-

diyano monsenyör .. 
Büyük en gizi tör mırıldandı: 
- Felaket .. 
Demek Rolan Kandiyano, Ve· 

nedikten uzaklaşmamıştx .. O, o
nun oturduğu evi haber veren 
nın kaçıp gideceğini sanmıştı .... 
polisi öldürdüğü zaman Rola· 
Bu ü~i.dinin boşa çıktığını gö
rüyordu. Şimdi Rdanm nerede 
bulunduğunu bir haydut haber 
veriyordu. 

Dandolo şimdi, ilk yaptığı ci· 
nayete nadim oluyor.du. 

Yürümeli ve şiddetle harekete 
g~çmeliydi.. Bu şekilde hareketi-

dir ki ikbalini kurtarmıya yara· 
yacaktr. Böyle bir hareketi belki 
genç lızmın öli:.müne sebep ola
bilirdi. Fakan bundan ne çıkar· 
dı .. 

Dan:eJolo oturduğu yerden 
kalktr.. Terleyen alnını sildi. 

Düşüncesinden bir an cayar 
gibi oldu. 

Şimdi hayduda masa üzerine 
attxğı silahlarını geri vermiş ol. 
cuğuna pişman olmuştu. Bu hay 
dudu <la buracıkta ocğar, öldü
rebilirdi. Fakat neye yarardı .... 
Bir felaketle karşx karşıya bulu· 
nuyordu. Neredeyse Rolan kar
şısına dikilecek ve kendisinden 
hesap soracaktı: 

- Bana ve kızma ne yaptın? 
.diyecekti .. 

Hayduda döndü: 
- Bana ve cumhuriyete hiz. 

met etmek istediğini, buna mu
kabil de mükafat beklcciğini söy 
lüyordun? Nasıl bir mükafat is· 
tiyorsun?. 

Sandrigo cevap ver<li: 
- Rolan Kandiyano ile tskala 

Brinoyu ele geçirmek için bir 
müfreze göndereceksiniz, değil 

·;ı 
mı .• 

Dandolo: 
- Şüphesiz! diye ce...ap ver

di. 
- Maalesef Rolan Kandiya_ 

noyu ele geçiremiyecek 1. 
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Yurdda sulama faaliyeti 

Atçada kanallar açılarak 

bütün arazi sulanıyor 
Atça halkı bir postn merkezi 

kurulmasını istiyor. 
Hır dispanser kuruldu 

Atça, (Hususi) - Belediye 1100 
lini vererek kanal ı,ıirketine ait his
seyi sa.tınnlmıı.ı, Atçanın su mese -
Jeslnf kl>klindcn halletmiştır. Bin 
sekiz yüz llrn sarfiyle kanallar ıs -
lah olunmuş, bu suretle bUtUn ara
zinin sulanması mUmkUn kılmmı§. 

t.ır. Belediye, çiftçinin vaziyetini göz 
önUndc tutnrak sulama ücretini n -
zaltınış buna rağmen geçen sene 3 
bhı dekarlık araziden alh yüz lira 
gelir temin etmiştir. 

Bu sene nahiyenin Ust kısmındn 
ki dört bin dekar arazinin sulanma
sı için knnallnr açtınlacaktır. Lll. -
ımıgelcn tahsisat bUtçeye konmuş -
tur. 

Atı:n elektrik santralı binası ik -
:mal edilmiştir. Bunun için verilen 
~ bin lira klifi gelmemiş, yeniden 
kC§l! yaptmlm?Jtır. 

Belediyenin bu seneki bUtçcsine 
35 lira asır maaşla bir doktor tah. 
sisntı dn konmuştur. Aynca b~ ya
taklı bir dispanser açılması imkilnı 
temin edilmi§tir. Doktorun tayinini 
bıtlteakip dispanser nçılncnktır. 

Atça lııılkının mllhlın bir derdi 
6urnda. bir posta merkezinin bulun
inamasıdtr, 1250 hane, 4500 nUfus
lu bir nnhiyenin posta i'lerinhı 1h-

lnciraltı batakhklart 
kurutuluyor 

İzmir, (Hususi) - 1nciraltı plajı 
~e GUzelyalı arasındaki sahada bu
lunan bataklık, ilkbaharda kunıtul
mağa başlnnııcakt.Ir. 

Hazırlanan proje nafia vckUletin. 
te tasvı'b edilmiştir. Bu yerde bu-
,; 

luruın Uç kUçUk bataklık, açılacak 

Jtanallar ve deniz kenarında inşa. e
ailccck kapaklı nhtım. duvarlnrlle 
:villl.yet bUtçesinden snrledilecek iki 
;bin lirayla kurutulaeaktrr. 

mali hiç de doğru değildir. Burada 
Uç de fabrika vardır ki, bunlar pa
muk, zeytinyağı imal etmektedir _ 
ler. Nııbiyedcn senede Uç bin bal
ya pamuk, beş bin kilo yağ, dört 
bin çu,·aı incir sevkedilmektcdir. 

Böyle chommiyetli ticareti bulu
nnn bir nahiyenin posta ve telgraf 
merkezine ihtiyacı aşikardır. 

Atça nahiyesinin yedi sene evvel 
yapılan imar plünı Uzerinde ı;alışıl

makta ve şehir her yıl blraz daha 
gUzelleşmektcdir. 

Bir ayda lzmir limanma 
girip çıkan vapurlar 

lzmir, (Hususi) - Birincikfilıun 
1938 de limanımıza girip çıkan va
purlar hııkkmda ticaret odası sitlh

barat bürosu tarafından bir rnpor 
hazırlnnmI§tır. Geçen ay içinde 134 

Tilrk, 5 Alman, 3 Amerikan, 1 Bul
gar, 4 Felemenk, 2 lsveç, 4 Fransız, 

7 ltngiliz, lG ltalynn, 3 Norveç, 4 

Polonya, 1 Sovyet, 3 Yugoslav, O 

Yunan, 1 Pnnnma vapuru olmak U. 
zere 194 vapur girip çıkmıştır. Bun
ların sııfl tonlfAtosu 132.221 dfr. 

--~ 

Aydın da 14 bin fidan 
dağıtıldı 

Aydın, (Hususi) - Şehrlmiz nü
muno fidanlığında 1slah edilip ör -
nek maksadiyle lUzumlu yerlere 
dağıtılan meyvalı ve moyvası.z fi • 

dan adedi 14700 ü bulmuııtur. 

Bu yıla kadar yctlştlrllen blltiln 
fidanlar birkaç yliz bini buluyor. 

Bu fidanlar içinde Şekcrpnı:e ka
yısı ile !renk elması, muhtelif kn. 
litetlo geftali gibi kıymetli meyva 
veren fidanlar da mUhim bir ye -
kfın tutmaktadır. 

Meyvnsız fidanlnr nraemdn oka -
liptUsler de vardır. 

194 KAHRAMAN HA YDUD 

Dan®lou derin bir titreme 
ile: 

- Neden? diye sordu. 
- ÇUnkü o, §U anda Venedik-

tedir. 
-Nerede?. 
- Biltniyorum .• 
Dudaklarında beliren bir tc· 

hessümlc de ilave etti: 
- Fakat zabıt3 memurlarını

zın öylelerini tanınttı ki size onu 
üç gUn için.de teslim edebilirler. 

Dandolo tlctin bir nefes aldı. 

Bir karar vermesi lazımdı. 

Haydut sözüne devam etti: 

- istediğim mükafata gelin· 
ce, bu kadar şayanı ehemmiyet 
- • şey değil .. Şayet Rotan Kan
diyanonun Vene.dikte bulundu. 
ğu yer anlaşılacak olursa onu 
evkife memur edilecek mUfreze
ye kuman.da etmekten ibarettir. 

- Bu kadar mı?. 

- Bu kadar m-;nsenyör.. Fa· 
kat İskala Brinoyu da unutma 
malr. 

- Onun için ne istiyorsun?. 
- Yakalanıp idam edileceği 

gün cellada yardım etmek isti
yorum. 

- istediklerinin hepsinin ya. 
pılacağından emin ol. Sana ih
tiyacım olduğu zaman seni ne· 
rede bulabilirim. 

- ~arayınız::ı kanala bakan 
penceresi l>nüne gelirseniz, a-

şağıda her an bir adamın bek. 
lediğini görecekı;iniz. Ona ismi
ni söylersiniz beni bir çeyrek 
içinde karşınızda bulursunuz 
monsenyör. 

- Ata şimdi gidebilirsin .. 
Sandrigo ba~ıyln seli1ın ve· 

rerek ayrıldı. Büyük cngizit8r 
şimdi yalnı:t kalmı~tı. 

-31-

1Kl .KADIN 

Sandrigo büyük engizitörc if. 
şaatta bulunurken Rolan da Ve
nediğc gelmiş ve Iskala Brino. 
nun evine gitmişti. 

İskala Brino, R o 1 a n ı n 
Venedikte bulunan arkadaşlara 
söylenmek üzere verdiği emirle. 
ri dinledi. 

Rolan emirlerini verdiği sıra
da, ayna karşısında büyük bir 
çeviklikle k yafctini degiştirL 

yor, bütün manasiylc bir şair. 

bir ressam, bir müdekkik vaıL 

yetiyle aynaya akseden çehresi
ni boyuyordu. işini bitirip te ge
riye döndüğü zaman, lskala 
Brino, Rolnnı kat'iyyen tanrn
mıyacak bir halde bulmuştu. 

Rolan: 
- Bana son seyahatime ~air 

bir şey sormak istemiyor musun? 
diye sordu. 

iskla Brino titriyerek cevap 
verdi: 

- Ne demek istiyorsunuz, 

H ' BER • 
ın 

Yeni 

Güzel 
tertip ettiği 

gözler 
büyük mükafatlı 

müs.abakası 
Senesi içinde 

yok ki 
yapılacak müsabakaların şüphe 

en 
Güzel gözler müsabakası gazetemizin 7 inci yıld:ın 

8 inci yılına bastığı gün olan bugı.in başlanu~ bulunuyor. 

Müsabakamızm izahı: 
Kadın okuyucularımızın evvelce çektirmiş veya yeni

den çektirecekleri resimlerinden istiyenler bat resimlerini 
istemeyenler de yalnız resimlerinin göz kısımlarını yu· 
kandaki resimlerde görüldüğü gibi kesip bize göndere· 
ceklerdir, MUsabakamıza iştirak için kadın o'kuyuculanmızın 
bu şekilde idarehanemize gönderecekleri resimler 11 tkincika
nundan 11 l\1art 939 tarihine kadar muntaznman hergün bir veya 

bir kaç tanesi, ayrı ayn numaralar altında gazetemizde ne§re
dilecek ve neticede en güzel gözlerin hangi gözler .clduğu o. 
kuyucularımıu:lan ıoorulacaktır. 

Kimler mükafat kazanacaklar: 
Müsabaka resimlerinin inti§arı devam ettiği müddetçe, ga.. 

zetemizde çıkacak kuponları toplayan her okuyucu, güzel ve 
cazibeli bulduğu BEŞ GöZE rey vermek hakkını lmizdir. Rey

lerini beğendikleri göz resimlerinin altlarında bulunao:ık nu· 
maraları topladığı kuponlarla birlikte idarehanemizc gönde. 

rer~k kullanmıı olac:nklnr ve idarchıınemizdem bunun jç-in 
de bir numara alacaklıırdır. 

Okuyucularımızın gönderecekleri reyler toplanacak ve 
neticede en çok rey alan beş güzel göze verilmi§ reyler içinde 

adı bulunan iki yüz okuyucumuza kıymetleri yekQnu 800 kü
sur lirayı bulan hediyelerimiz tevzi edilecektir. 

Tevziin ne ıekilde yapılacağını bilahare esaslı bir şekilde 
izah ederek okuyucularımızda en kilçük bir tereddüt nokta· 
sı bırakmamıya çah§acağız. 

Kadm okuyucularımızrn göz resimlerini 
bekliyoruz. 

Gözleri en çok rey kazanan bei kadın okuyucumuza para 
diğerlerine de münasip kıymette hediyeler verilecektir. 

Kadın okuyucularımız, bize gözlerinin resimlerini gön. 
dcrmekle HABER'in 8 inci yıldönümü münasebetiyle tertip 
ettiği müsabakaya yardım etmi§ olacaklardır. 

İsteyenlerin yalnız göz resim}:ri ncşredüeceğine ve bize 
yalnız resimlerinin bu kısımları gönderileceğine göre ken-

KAlffiAMAN HA YDUD 

bUyüğUdür 
dilerini utandıracak hiç bir şey mevzuu bahsota.rnaı U~~ 
hem HABER'e yardım etmiş, hcın de hakikaten g 
gözlerinin güzellik derecesini ölçmüş bulunacaklardıt'· 

HABER, kendisine göz resimlerini göıuierrnelc • •• ııt 
yardım eden kadın okuyuculannın bu zahmetlcrını 
]esiz bırakmak istememiştir.. .,.41 . e•'" Okuyucularımız tarafından verilen reyler netıc tpiO' 
ayyiin edecek en fazla rey almış bulunan beş göı salı! 
miıkafatları dağıtacaktır: 

Birinci derecede rey toplayan aöz sahibi 
1kinci 
Oçüncü 
Dördüncü ,, 

,, 
,, 

Beıinci " 

,, 

" ,, 

" ,, 
,, 

• ,. 

,, 
" 

" 
Bundan başka bize göz resimlerini gönderen ~tt 

okuyucumuza hediyeler verilecektir. . . ıı: 
NOT: Bize gönderilecek göz resimleri sahiplcrınııı 0 

ar isimleriyle neşredilebileceği gibi hakiki isimleriyle de 
dilebilir. 

Yalnız göz resimlerinin ister müstear, ister haıd~ 
]erile ne~rcdilmesini istiyenler her iki halde de biıe ıf. 
adreslerini bildirmelidirler. Çünkü adreslerine idar~b ~ 
den birer numara gönderilecektir. Bu numnra iledıt 1 0 

d• •e e 
sabakamız sonunda kendilerine vaadettiğimiz be ı) 

ğıtılacaktrr. 

Bu mecburiyet, göz resimlerini kendilerinde ıne\''~1 

resimlerinden kesip gönderenlere a:ttir. Göz resiınJetl' 
toğrafhaneden karşılığın.da hiçbir ücret ödemiyc rnecb\1'

11 
mak şartile hesabımıza çektirecek kadın okuyucuıarıı11 
bu mecburiyet mevzubahs değildir. Böyleleri, bize foto~ 
nenin ken,dilerinc vereceği göz resimlerini göstermek ~ 
hediyelerini alabileceklerdir ki bu resimlerin birer eşı r 
gazetemiz.de güzel gözler arasında intişar etmiş olaca1'U 

Foto Etem sizi bekliyor 
Gazetemiz, Güzel Göz Müsabakasına iştirak cdcc~, 

okuyucularına bir yardımda bulunmağa karar verınİŞ (İf 
yoğlunda Tokatlıyan kar§ısında Foto Ethemi temin etıll 

Sanatkar Foto Ethem, bui:ünden itibaren kendisi11e 
caat edecek o'kuyucularımızın göz resimlerini bizim hC53.

11 ç~kecek bir nüshasını bize, bir nüshasını da gözün sahibl 

recektir. u~ 
Kadın okuyucularımız, kendilerine vaadettiğimiz ı1l ~ 

fotoğrafhanenin kendilerine verdiği göz resmini gcistcrrtl~ 
tile alabileceklerdir. Foto Etheme müracaat için idareb 1' 
den kağıt almıya ihtiyaç yoktur. Doğrudan doğruya or' 
racaat edebilirler. 
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ınon11cnyör?. 

....... Yoksa Biyankadnn mı 

bahsetmemi istiyorsun?. 

etmez misin? Bunu açık~a bana 
bildir .. 

- Burası doğru monsenyör .. 
- Kızını bu kndar seviyor. 

sun demek? Haklısın kendisini 
bir defa görenler bile hayalini 
gözlerinden silemezler .. 

- 1narur mısınız monsenyör .. 
Çirkin olsaydı daha hoşuma gi. 
decekti .. Beni güzelliği korku• 
tuyor. Kendisini sevip sevme .. 
diğimc gelince, bu hakikate ye. 
ni yeni eriyorum, monsenyör ... 

Dünyada artık yalnız olmadığı
mı anlıyorum .. Benim kımnndcn 
olmuı bir vlicud bulunduğunu 
dü§ündük~e dünyalar:- benim .-:. 
luyor. Kalbimde tatlı bir heye. 
can, ruhumda tath bir ürperme 
var. 

iskala Brino birdenbire sus
tu. Sonra: 

- Kendisi emniyettedir, de .. 
ğil mi, monsenyör? diye sor. 
du, 

Rolnn, i kala. Brinonun bu 
sualine cevap vermiyerek sor .. 
du: 

- Sana .desem ki hkaln Bri. 
no, artık bir daha onu gürmlye
ceksin.. Şimdi seninle birlikte 
lıizi bekliyen bir gemiye bine .. 
rek Vencdiktcn ıı:r;nkla ca ıı .. 
ne ı.lersin?. ~abul eder misin, 

iskla Br:no sarardı. Fakat 
tereddütsüz cevap verdi: 

- Siz benim velinimetimsiniz 
emrediniz yalnız. r;izinle nereye 
olsa giderim .. 

Haydudun, bunları ağlama

mak için kendisini sıkarak ce
vap verdigi anını lıyordu. 

R?lan islda Brinonun koca
man ellerinden yakaladı. Tat
lı bir sesle: 

- Sen, dedi, iyi bir dost, &a .. 

dık bir arkada~sın 1skala Bri
no ... Sen artık ilzülmiyeccksin .. 
Kızın emin ol ki emniyettedir. 
Ohu tcv ve onu tekrar görece. 
ğinden c.."llin ol .. O da seni ı;eve. 
cck.. Onun çocuk kalbini elde 
edebileceğini ümit ederim. 

Rolan, haydudun haline dik· 
kat etrniyerek acı acı gUldU ve 
ilave etti: 

- O hakikaten müstesna bir 
mahlCık ... Onun kadar masum 
bir kadına. dünyada güçlükle 
tesadUf cdillr. O, Juanayla ba
bamın yanında .. Onu istedigin 
zaman gidip görebilirsirt.. Ve. 
nedfr.tc yapılacak i~lmiz kalmı· 
yacağı dakıkaya kndar böyltce 
hareket edebilirsin .. 

bkala Brino sevinçle bağır .. 
dı. Rotan evden ayrıldı. 

Şimdi }<l.rım saat olmuştu ki 

Dr. irfan K! 
RöNTCEN MO'fı; ~' 

Türbe, Bozkurd. ~o~ 
si karşısında esk~ ... 1ed 
ıookak No. 8 - ıo. oi 
ra 3 ten 7 ye 'kadaf· 
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ODEON 
Yeni çılian fevkoUlde 

pUlklar 
Odeon Fasıl heyeti 

- Hlizam fa 1 ı - Meyledip ağyarı aldın 
Hicaz faslı - Her zahmı ciğer 

Küçük Melaho.t 
Nr. 270268 - BiC'az §arkı • Ak§ama erken beklerim . 

- San Gül 

Ürgüplü Fadime ve Fadik 
Nr. 270269 - Halk şarkısı· lstanbul yolunda 

- Halk §arkısı - Pınar senin sağ yanında 

Ürgüplü Hanife 
Nr. 270270 - Halk şarkısı· Uzun pantalonlu oğlan 

- Halk §arkısı - Demir orak 

Hamiyet Duygulu 
Nr. 270267 - Laz ha ... ası - Trabzon yalı boyıı 

- Karadeniz taka türküsü 

Gayr. men , ul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
Bay Simpat.n 18130 hesap No sile Sandığımızdan aldığı 

renkte sıhhi saç boyalarıdır . 
400 lira birinci ve 200 lira ikinci derecede ipotek edip vadesinde 

1 borcu vermediğ'nden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. 
1rıgiliı Kanzuk Ecnazcsi Iu.kanunun 46 ncı maddesinin matufu 40 mcı maddesine &öre 

1 BEYOGLU • 1STA!\1BUL ... I satılması icap eden Lfingada Katipkasım, Tülbentçi Hüsamet-
11.. tin mahallesinin Sepetçiler ve Hadımodaları sokağında eski 43 

Göz Hekimi 
Or. ŞUkrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad 
No. S. Tel. 22566 (Dr. Osmar. 

Şerctfettin apartımanı. 
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mU, yeni 41 kapı, 788 ada 6 parsel numaralı kağir b:r evin ta. 

mnmı bir bu~uk a y müddetle a~ık arttırmıya konmu tur. Satış 

tapu sicil kaydına göre yap amaktadır. Arttırmaya girmek isti
yen 180 lira pey akçası vtrecc1ttir. Milli bankalanmızdan bir~nin 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş vergilerle belediye 
resimleri ve vakıf icaresi ve tellaliye rü.sumu ve taviz tutan 
bors:luya aittir. Arttırma şartnamesi 16 - 1 - 939 tarihinden itiba
ren tetkik etmek isteyenlere Sandık hukuk işleri servisinde a~'k 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şart-
namede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, 
bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri menkul hakkında 

her şeyi öğrenm:ş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 9 - 3 -
939 tarihine müsadif perşembe günü Cağal~lunda k~n sandı

ğunızda saat 14 ten 16 ya kadar yap lacaktır. Muvakkat ihale 
yapılabilmesi is:in teklif edilecek bedelin tercihan a.lınm:ısı icap 
eden gayri menkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen 
geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhi!dü baki 
kalmak şartiyel 27 - 3 - 939 tarihine müsadif pazartesi günü 
ayni mahalde ve ayni saatta son arttırması yapılacaktır. Bu art
tırmada gayrimenkul en çc?: arttıranın üstüne bırakılacaktır. 

Hakları tapu sicilleriyle sab:t olmıyan alakadarlar ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair 
i.ddiaların ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbi
teleriyle beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hak. 
larmı bildirmemis olanlarla hakları tapu sicillerilc sabit olmıyan

lar satış bedelini~ paylaşmasından hariç 'kalırlar. Daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 937 - 481 dosya numarasiyle Sandı 
ğımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri ilan olunur. 

«·**' 

OlıKKAT 

Emniyet. Sandı.ğı; Sandıktan alınan gayrimenkUlil ip~ek gös 
termek isteyenlere tahmin edilen kıymetin yansına kadar ikraz 
yaparak usulüne göre kolaylık göste.rmektedir. (361) 

~ Stlhtın r: \'c<'ıhe, c. ç ~ 
a Uılııai. llcrık hr :ın. ~0,20 

lııeıcoroıojl sn:ıtı). 20,10 Sant, 
11 ~r1ht), 20 ~ıaı:erlcri, ziraat 
~lltl lira) \'a. ,J{J l eııısıJ (Fırll-

Devlet Demiryoil~n ve Limanları 
· ;, jş,~tme ·Umum .idaresi ilanları 

t ~~ ·~ertıuı 11 
- l1ınırrcrık \tı- Dr. Murad Rami Aydın 

it 1\ t lra. Şc;~· 21,20 Muz.ık (kil. I- idaremizin Paşabahçe fabrikası için şartnamesi mucibin-
• ~ 'tlcıı, 111 cl • t\ccıp Aşkın) ı - GöZ HEKiMi ce satın alınacak (50) ton Sömikok açık eksiltmeye konmuştur. 

lltıri, 2 -v \ ılnna muıiklc- Taksim - Talimhane, Tarla- II-Muhammen bedeli beher tc.nu 24 lira hesabiyle 1200 lira ve 
'~lr tifı ıllı Hic!ıardz - İlk başı caddesi No. 10 Urfa apt. muvakkat teminatı 90 liradır. 

A.; 1 I'' Ji,,ı şık - U\ crtıir. 3 -
;~ .. lıı Tel: 41553 III - Eksiltme 20 - 1 - 939 tarihine rastlayan cuma günü saat '-L.11l • taı: tal Gecesi • 'als. 4 -
~''11, S _ 

11
n lı ık uilinclen • 15 de Kabataşta Levazım ve :Mübayaat şubesindeki Alım Komisy.c-

.. jttlt11 llıtnııek 3ııns Lohr - l\Iem· nunda yapılacaktır. 
: l~. ıı tncı0 delte • l\luJıtelif mcm- IV - Şartnameler parasız olarak her giln sözü geçen şubeden t "tın h ı eri 
~ lt:ı ' ,urahs uzcrınc Jlapso- lı:ı ın, inli\ il:ıı, k:nnlıiyo - nul,uı bor- alınabilecektir. 
~ >t.,6r

7 
- llec~ı~:ı r d n l rı - sası <fh:ıt). 22,30 Müzik (S~nfonik V _İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yilzde 

~ l'. g - \'ı ı 'en - ~enucııo plakl ::ır). 23 Müzik (Dans ı>lııklnrı). 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
tgllli ~Ct'~ or \ııberı - Gô. 23,45 _ 2~ Son nj:ıns haberleri \e y:ı-

NEZLE - GRiP -
BAŞ - DiŞ 
Vf. BüTüN 
AGRILARI 
DERHAL 
KESER 

o 

11 

Eczanelerden 1 - 12 1~ 
•mbıılajlanm isl1ll'la 
arayınız ve taklidlerin~ 

den sakınmız 

·~ . .::...,. 

~~'· ~. ·\ .. 
-;,.: 'J.~ 

ı:·. , 
• 
t 

,aı:.~o.\. c ~ {"~ 

• 
. inhisarlar U. Müdürlüğü~den : -

I - ldaremb.in Cibali tütün fabriknsı için sartname ve nü. 
munesi mucibince sabn alınacak un gibi .ince şey konabilece~ 

standart normal sık örgülil (6000) adet tütün tozu çuvalı açı]( 
eksiltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen bedeli beheri 27 kuruş hesabile 1620 lira; 
mu\•akkat teminatı 121.50 liradı:-. 

m - Eksiltme 25-1-939 tarihine rastlıyan çnrşa.mba gUnU 
saat 14 de Kabataşta Le\•aznn ve Mubayaat şubesindeki alım ko. 
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız o~nrak her gün sözü geçen şube.. 
den alınabileceği gibi nümune de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatte %1 
7,5 gti\•enmc paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona. 
gelmeleri ilan olunur. (193) 

• • • 
I - İdaremizin Karaağaç Barut Deposu.'lda ~artname ve 

projesi mucibince yeniden yaptınlacak ahşap iskele in....aatı açık 
eksiltmeye konmuştur. 

ll - Keşif bedeli (2856.61) lira ve muvakkat teminatı 
(214.2~) liradır. 

III - Eksiltme 30-1-939 tarihine rastiıyan pazartesi günU 
saat 14 Kabataşta Levaı:ım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko
ın.;syonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler l5 kuruş bed 1 mukabilinde sö. 
Z:j geçen şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni e\Tak ve 
vesaiki İnhisarlar İnşaat §ubesine ibraz eder k fenni ehliyet ve 
cksiltmcyQ iştirak vesiknsı almaları laznndır. 

VI - lstekliler ka:nunen kendilerinden arc.mlan vesaik ve 
% 7,5 güvenme paralnriyle birlikte eksiltme için tayin edilen 
g'Jn ve saatte yukarıda adı geçen komh;yona gelmeleri ilan olu. 
nur. (255) c AF 'E''R·•mkl "M Ü S H gilli i!Sn oluş•e: K E R İ 

tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil §ekeridir. Bilumum eo 
zanelerde bulunur. 



.ı\merft:ınftl ır.eşlıar es1u1mcn<'rl KUta eskrtmcUerl.rlc )'&()M'aklan 
~&kalara hıwrlaoıyorlar. 

Hoft\'Uc1c1a C'arron c-algılı lokantası bir mukave1t'8lne riayet etme
diği lç1n llollvud mmıi! · ln::.slan birliği tarafmdan bo7kot cezasına 
~ı. lokantada dans eden )(ızlar boyualarma talddılan büyük 
leyhalarla sokaklarda dolaşmış?ar, maalklPualar IJlrJlilnıa k ka
ramu Wyleoe protesto etmlllerdlr. 

Bu Amt'rlkalı t\ inde tamam 40 
yiyorlar • 

Amerikan hr1armc1a hemen llt'me* erıçıp1ak Mr lıalc1c c1ans ed.?n 
kızlar pek coğsbmttır. Yukarda ttsmlnl gördüğünüz kız ha dansöz
lerin ea meşburlanndandır. Sarı Dclla diye tanman ba im Ne,·
york eyaleti IUlsill'lerl bmurun:lt. hususi olarak OJDUDll \"e ne. 
ticede sanstlrlcr kızm \ ücudunun mahrem yerlerini artcn incir 
yaprakJarmm lnunqa n ıut> t~n~ tah\ill prtlyle onan Ne' york 
eyaleti dahlllnde dana etmesine m e etmlılerdlr. 

.ı\merlka\la c1ans t"&nbazlık şeklini ~ h.~lamışlır. Bir çift ıs-
hluıı a)'IWllC)a ~lak 'lmtarcıa dans edlforlr. 

lr•laklarmı 'lopkta11, lla(lannı h rilzglrdan 1ıo 
o.rtaeal tapka '9 tül modumı lfrl ıetlrmlt .,.._.~ 


