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~icaret anlaşması yapıldı 

Askerlik 
kanunlarında 

değişiklik 
İhtiyat subayların ordu
da hizmet müddetleri ile 

ihtiyat 
efradın 
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Hariciye Veki,imizin · beyanatı 

"Balkanlarda nüfuz 
mıntakaları istemek ta~ine · · 

lld. s nm . harp demektir,,. 
~~~I Okserıyet "Bir Balkan devletinin herhangi bir'taz
~ ... d;,~A~AN KuMçAvı yike boyun Eiğmesi muhtemel değıldir,, 
lıı. :~ ~ ahtrıe . • • 
l;~ t thıo•n sının ıatif ası ü· 
'Cltıtıt7'!!kkiiı e~n başkanbiı al· 

ırı ~h\l en Yeni harp ka. 
(f}:an hlecliainde al· 

"lllnı 4 üncüde) 

'fen:. ~~;w;; 
~efrikarnız 

PÇIRILAN 
:Q/~~RENSES 
'}et ~ >'esimi 
c; tt · ~ Yerı · erden iba-
r q4~ •QyfqlcJtefrikamıza 

'1> Q b l dk ecJirı· aşa ı . 
lı;, 

Paris, 26 - Türkiye Hariciye 
Vekili Şükrü Saras;oğlu Ankara: 
daki Paris Soir ve Daily Express 
gazetelerinin muhabirlerine beya
natta bulunmuş ve Türkiyenin ge

rek İngiltere, gerek Fransa. ve 
gerekse Balkan müttefiklerine 
karşı taahhüdatına harfi harfine 
sadık kalacağını söylemiştir. 

Londra, 26 - Türkiye Harici· 
ye Vekili Şükrü Saraçoğlu Daily 

lh!t~ll~ 

Express gazetesine beyanatında 
demiştir ki: 

"Bir Balkan hükumetinin her· 
hangi bir devletin veya üç devle
tin birden tazyikine boyun eğme· 
si muhtemel değildir. Balkanlar · 
da nüfuz mıntakası tesis etmek 
isemek harp demektir. Emniyeti
mizi, istiklalimizi müdafaaya az· 
mettik, taahhütlerimizi tamamen 
yerine getireceğiz." 

Müttefikler Amerikadan bir 
milyar dolarlık tayyare alacaklar 

Ncvyork, 26 (A.A.) - Müttefiklerin son model en iyi Ame· 

~ 
........ rikan ac;.keri tayyarelerini satın almalarına müsaade edilmesi hak

kında Ruzvelt tarafından verilen karar sureti umumiyede hüklı-
~ '- mete karşı tenkitkar bir tarzı hareket ittihaz eden general Johnson qg 1 t ve kabul etmiştir. 

"Nevyork World Tclegram" gazetesinde general, şöyle 

1 
~ yazıyor : 

a t • k Reisicumhurun Amerikan tayyarelerinin satılması hakkınd<! 
lng,·ı· S ı verdiği karar yüzde yüz dürüst bir harekettir. Çünkü seri halinde 

inşaata istinat eden Amerikan hava endüstrisi teşkilatı bizi çc-k il f b kuvvetlendirmiştir. İnşaatımızı, yalnız kendi ihtiyaçlarımıza in· 
hı a rı'k 1 hisar etseydi bu dereceyi bulmak imkanı mevcut olmazdı. Kencti h ·1k. .. a ar 1 · siparişlerimize inzimam eden müttefiklerin bir milyar dolarlık 
L 1 hl siparişleri bu neticeyi istihsal etmek imkanını vermiştir. 

UU S b UmessİIİ 1 

İran .. Sovyet ticaret muahedesi 
tt\ffi}i a ah geldı' Tahran, 26 (A.A.) - İran hariciye ve ticaret nazulan ile Sov-
ll~t) l~ &al\ yetlerin Tahran elçisi arasında dün İran - Sovyet ticaret muahedesi 

121. ~eti a-yii hüt•• • imza edilmiştir. 
~ ) l'lor un sı-

el'itte °'trıt~l Şartlar- Sofyada bulunan Alman heyeti 
~=e ll'llteğe Sofya, 26 (A.A.) - Halen Sofyada bulunan Alman Tuna va-

c.lr pur kumpanyasının müdürü ile Alman nehir nakliyatı kumpanya· 
(\'~ sının müdürü Bulgar demiryolları nazın ve nehir nakliyatı müdür-

•• 4 Üncüde), lerile görüımüşlerdir, 

Macaristan 
endişede talim ve manevra 

müddetleri 

Vekiller Heyetince 
tayin edilecek Hamisi ltalyanın 

Sovyetlerle anlaşması 
ihtimalinden korkuyor 
Molotofun Berline ge,mesi için Alman
lann yaptıkları ısrarlar beyhude oluyor 

Ordu mensuplarma 
ıstifa ve tekaütlük yok 

Ankara, 26 - Askcrl"· · ""unu. 
nun 58 inci maddesinin değiştiril· 
mesi hakkında. hükfunet Meclise 
bir kanun layihası tevdi etmiştir. 
Bu layihaya nazaran tal im ve 
manevra için ihtiyata geçtikleri ta
rihten itibaren her iki senede bir 
çağrılacak usta efradın orduda hiz· 
met müddetleriıtl fevkalade ahval
de İcra Vekilleri Heyeti tayin ede. 
cek ve kanunda.ki azami bir buçuk 
aylık hizmet kaydı muteber olmı
yacaktrr. 

Pari~. 26 - İtalya ile Sovyet 
Rusya anısında bir ticaret anlaş
mas1 yapılmıştır. Bu anlaşmanın 
siyast teıslri de olacağı ileri sUrü
lüyor. İki htikfunet arasında ticaıi 
münasebet son senelerde azalmış, 
ııefirlerin hareketinden sonra. bUs
bütUn durmuştu. Hatırlardadır ki, 
Sovyet Rusya • Fin harbinin ilk 
günlerinde İtalyan talebenin nU. 
mayişleri Uzerine Sovyet Rusya
nm Roma sefiri Môflkovaya hare
ket etmiş. İtalya da, MMkôvadald 
sefirini geri çağmnl§Ü. lt.alya, 
Sovyet Rusya yerine Roman~"&d&n 
petrol alma.ğa bqlamıştı. 

Holanda bitarafhğı 
Almanya lehine 
· terk mi etti ? 

HOLLANDANIN • MÜSAADESİLE 
1ŞL1YEN 

Bir Alman tayyaresi 
hava taraasutları 

yapıyor 

Am.<1terdam, 26 (A. A.) - Bir 
Alman tayyaresinin her gtin mun. 
taza.man Berlinle .A.msterda.m ara
sında posta ve eşya nakliyatını te
min etmesi hakkında Almanya ta
rafrndan yapılan teklif Hollanda 
makııml:ırmca kabul edilmiştir. Al
manya, bu nakliyatın münhasıran 
Alman tayyareleri ve pilotları ta. 
rafından yapılması ve Hollanda 
tayyarelerinin ve pilotlarmm bu 
işe karıştırılmaması huııusunda. ıs
rar etmiştir. 

Almanya hükumeti ayni zaman
da diplomatlarmm ve memurları -
nm da her iki istikamette bu hat
tan istifade etnrnleri hakkını iste. 
miş \"0 almıştır. Birkaç gtindenbe
ri La Haye ve Brükselde bulunan 
birçok Alman diplomatları bu im
tiyazdan geniş mikyasta istüade 
etmektedirler. 

(Devamı 4 Üncüde) 

400 volt kuvvetinde 

Müthiş bir elektrik 
ftrtınası 

Amerikada ve Avrupa
nın bazı yerlerinde mu
haberatı durdurdu 

Londra, 26 - Pazar akşamı Mac.ı.
rlstanda !ecri ,ımaıı ha.dlsesl olmu!J, 
bu esnada kısa dalgalı radyolar hlc;; l· 
şltUmem l§tlr. Gene pazar gUnü !ngil
tcrenin bir çok mıntakasında manye
tik te§evvUşler vukua gelml!jtlr. Bu 
teşe\'VUşler, bir zaman da telgraf, te
lefon ve telsiz üzerinde tesirler yap· 
mış ve ancak akşama doğru neşriyat 
normal bir hal ahnı§tır. 

Pazar günü bütUn Amerikada blr 
elektrik fıı tmruıı olmuı. Yeni Zelanda 
ve Avrupaya geçerek Skandlnavyada 

.(Den.mı 4 üncüde). 

Son anlaşmada Almanya mühim 
rol oynamıştır. Esasen bir müd
dettenberi Sovyetlerin ttalyaya 
kar§ı vaziyeti değişmiştir. ttaı -

(Devamı 4 üncüde) (Devamı 4 Üncüde) 

Hangi maddelerin 
f igatları artacak ? 
Kilo başına benzinde ve petrolde 5, kahvede 20, 
çayda 40 kuru§; şarabın litresine 2, biranın litre
sine 8, şişesine 4 kuruş,kibritin kutusuna 20 pa .. 
ra; pamuk, deri, İpek ve auni ipek, keten, porte .. 

len ve züccaciye mamulatına yüz de on 
zam yapılacak 

Ticaret müesseselerinin kazanç 
vergisi yüzde elli arttirılacak 

Piyasada gene mal 
saklama 

hareketleri başladı 
Ankara, 26 - Fevkalı\de vari- ı Henüz bütün encümenlerden geç

dat kanun la}ihası diin iktısat en- miyen ve tabiatile tadillere uğra
cümeninde mUZakcre edilml!!tir. (Devamı 4 üncüde) 

ALMANYA BOYOK BOMBARDI· 
MAKLARA MI HAZIRLANIYOR? 

Silt adasınB hücum t'den tnglllz 

tayyare filosunun kumandam 

E. Staton 

Amenkadaki 
Alman sefareti 

gazetelere 
mühim bir 

tebliğ verdi 
Londra. 26 - Vruşingtondaki Al· 

man ~cfnreti gazetelere bir tebliğ 
vnmiştir. Bunda müttefikler si\il 
ııhaliyi bombardıman ederlerse Al
JDanyanın şiddetle mukabele ede
ceği bildirilmektedir. 

Tebliğ fena tesir yapmıştır. Al
manyanın. Polonyada eivil halkı 
bombardıman ederek binlerce in. 
sanm ölümüne ııebeb olmu.'}ken 
şimdi insani hislerden bahsetmesi 
garib görülmektedir. Batt mahafil 
bu tebliğden Almanyanın hukuku 
düYel kavaidini bir kere da.ha ih
lale hazırlandığı ve mesuliyetl 
başkalarma yüklemek istedi~ ma
nasmm çtktığmı söylüyor . 
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Yol üzerinde elbet bir otel vardı. Falcat gÜneş 
doğmadan önce nasıl bir oda istiyebilirlerdi. Ya 
otel sahibi onlara sual sormağa kalkışırsa? 

Artık gülümsemiyordu· On be~ 
yaşında •bir fışık kılığına gınnce 

Alinin karşısında bu yaşta bir ta
vır takınmıştı. Maamafih rol yap
mıyordu. Vaziyetin ciddiyetini 
takdir etmişti. 

- Benimle beraber gelmek isti· 
yor musun? 

--Ah, eveti 
- Sonrn pişman o!mıyacak"ın 

ya? 
- Hayır. 
- Beni her yerele takip edecek 
•• ? 

mısın. 

- Pek uzaklara gitmirelim ol
maz mı? Fakat sen nerede olursan 
oraya giderim, sen benim arkada
f.lJll değil misin? 

- Benimle sekiz gün kalacağına 
yemin et. 

- Sekiz gün mü? Daha fazla 
kalırım. Ne diyorsun? 

- Sekiz gün için yemin et. 
- Neden bu kadar kederli gö-

rünüyorsun? 
- Yemin edeçek misin? 
- Neye istersen yemin ederim. 
Mirabel etrafına bakındı, :;on

ra: 
- Ç'.abuk gidelim, dedi. Yol ne· 

resi? Kapı nerede? 
- Kapı mı? Orada muhafızlar 

bekliyor. Şuradan gel, bahçeden 
çıkılabilecek yeri ben biliyorum· 

Süratli adımlarla yürüdüler. Da 
ha .uzun boylu olan Mirabel yeni 
arkadaşını belinden tutmuştu. A
lin ona bakarak gülümsedi. 

Biraz sonra saray bahçesinden 
çıktılar. Ay çekilmişti, Miiabel 
etraf mı gönnuyordu. Alin onu 
elinden tutarak rehberlik etti. 

Nereye gideceklerdi? Bunu ken
dıleri de bilmiyorlardı. 

Bir mısır tarlasının, sonra da 
patates, kırmızıbiber ve karpuz 
ekili bostanların kenarmdan geçti
ler. 
Yavaş yavaş şafak atıyordu. 

Alin mmldandı: 
- Uykum var. Ne kadar geç 

oldu· Nerede dinleneceğiz? Kaç 
saattenceri uyumadım. 

Bir yandan yürürlerken ne ya· 
pacaklanm münakaşa ettiler. Yol 
üzerinde elbet bir otel vardı. Fakat 
güneş doğmadan önce nasıl bir o
da istiyebilirlerdi? Ya otel sahibi 
onlara sual sormağa kalkarsa? Ge· 
cenin bu kadar geç saatinde iki 
genç kızın el!n yatmamış olmala
nnın sebebini ona iki kelime nasıl 
izah etmeliydi? 

Mirabel bu yolu takip edelim 
dedi. Şurada bir ze}1in ormanı 

görüyorum.. Orada öğleye kadar 
golgede uyuyabiliriz. 

Yan uykuda olan küçük Aline 
çok uzun gelen, fakat hakikatte 
yirmi beş dakikadan fazla sOrmi· 
yen bir yürüyü~ten sonra ormana 
girdiler. 

vı 

Pozol neşe içinde: 
- Payitahtımm yolunda kırk 

lalenin peşinde gitmek çok hoşuma 

gidiyor, dedi. Silahlı adam~ardan 
mürekkep muhafız kıtası arzuları· 
ma muhalifti, dalgınlığımı suiisti
mal ederek bana böyle bir muha
fız kıtasr terfik etmekle çok fena 
yaptınız Taksi. 

Böyle bir kıtanm peşinde ôeni 
görenler Fransa cumhurreisile harp 
edeceğimi sanmazlar mıydı? Ben 
harpçi bir şef değilim, asla.·. 

Hararet artmakta olduğundan 

asasını ortacından açtı, içinden bir 
Japon yelpazesi çıkardı. Ressam 
bu yelpazenin üzerine genç bir ka· 
dımn çıplak resmini yapmı~t1. 

Kral söylendi: 
Kokotların imtiyazları pek 

münasebetsiz. Onlann orta tipleri 
hemen hemen her milletin sanatin 
de kadın güzelliği tipi haline geldi. 
Böyle olması da tabiidir, çünkü 
diğer kadınlar güze!Hkte onlara re· 
kabet etmiyorlar. 

Bir asırdan, hatUl daha fazla 
zamandanberi, bir helkeltraşın ve 
ya ressamın kar§ısmda serbest o
larak poz alan içtimat mevki sahi
b1 dört veya beş Avrupalı kadın
dan ibaret. 

Trifem ve - gazetelere bakılır
sa Japonya müstesna - her yerde 
çıplak kadına namussuz nazarile 
bakılıyor. 

Halbuki kokotlar, heveslerimize 
hizmet ettikleri için birer hizmet· 
khdırlar ve güzellik ve zeka için 
körü körüne itaatten daha fena 
bir şey olamaz. Binaenaleyh onla· 
nn Avrupadaki estetik imtiyazlan 
gaspedilmi, bir ~eydir. 
Komşularnmz ıbütün sanatlarını 

birkaç zavallı kadının çirkin vü
cutlarına inhisar ettirdikleri bir sı· 
rada ben tebaamın fikri ~eviyesini 
onlara kadın güzelliğini rahatça 
görmek müsaadesini vermek sure
tile yükscltrnis o1duğuma pek mem 
nunum· 

Jigliyo: 
- Siz bir artist iniz Majeste, 

dedi. 
Pozol: 
- Hayır, diye ce\"ap verdi. Ben 

tabiati Allahm yarattığı §ekilde 
seviyorum ve onu scyretmeği o 
kadar seviyorum ki, tablo koleksi
yoncularının yaptıkları gibi, baş-
kalarının gözüyle tabiati seyret-
meğe vakit bulamıyorum. Ben 
hiç de artist değilim. 

Bunu söyledikten ronra tasvip 
bekliyonnuş gibi Jiıdiyoya baktı 

ve mevzuu değiştirdi: 
- Dostum, seni ne diye çağıra

cağım? Ciliyo mu, yoksa Jigliyo 
diye mi? Ciliyo derken tam İtal
yan talftffuzile söyliyemediğimi 

hissediyorum. Bir Mil~olu beni 
duysa gfüer. Mademki fransızca 

milletimin kullandı&'I lisan, ismini 
fransızlaştmnarna ve seni Jil diye 
çağırmama müsaade et. 

- Majeste, ismim Jildir. Ma
demki öyle istiyorsunuz, benim is
mim daima Jildi, başka hiçbir isim 
kullanmadun. Kısaca Jil, yahut 
Jil Jil, ııasıl isterseniz .. 

(Devamı var) 
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Vezneciler 
cinayeti 

Tatlıcının kahli 
yakalandı ve 

itiraf etti 
Veznecilerdeki dUkkl!.nınm U.tilnde

kl odada geçen hatta ö!U bulunan 
ve gırUağı ınkılarak öldUrilldUğU an
laşılan taUıcr Abdülkadlrin ölümü U
zerindeki esrar nihayet kalkmış \'e 
katil dUn yakalanmıştır. 

Zabıta tara!mdıuı yapılan tahkiki\· 
ta göre htıdise f8yle olmuştur: 

Araba sUrUcUsU Romanyalı Bektaş 
oğlu hacı Molla, iki sene kadar ev
vel tatlıcının dUkkl!.nında çalışan Prlş 
tlnell Sabri adında 17·18 yaşlarında 

bl.r gençle ta.nrımış ve onu ayartarak 
l,~ sene evvel yanınn almıştır. Keten· 
ellerde helvacı Snlllıln arnbasmı su
ren bacı Molla, tatlıcı glhl zengin blr 
adam olmadığından bu geııç için faT.
lAca para sarfcdememlş ve Sabri de 
gün geçtikçe ondan yUz çevlrmeğe ve 
geııe gizlice tatlıcı Abdülkadlre ziya. 
retlerde bulunmağa ba.!Jlaml§trr. 

HAdlsedcn iki gece evvel Snbrl, 
Hayn adında kendisi ı;ibl bir ıencl 
tatltcı ne tam§trrmak Uzere dükkA.na 
gitml~, fakat AbdUlkadir . Hayri için 
Sabriye: Ben bundıı.n hO§lanmadım, 

gözUın tutmadı. Onu sav da öbUr ak· 
ıaın acn gel, bana misafir otursun,. 
demiştir. 

Bu ıırada Sabriyi arıyarı araba aU
rilcU.ü hacı Kolla onu dUkkA.nda tat
lı yerken görUncc k~, kolundan 
tutup dl§an çıkarmııı ve bu mrada 
dUkkl!.nm kapısını !çerden klllUlyen 
AbdWkadlre de btığrnp çağırarak 

dUkkAnm kapı.sına lkl tekme indir· 
mlşUr. 

HAdlae geceıi Sııbri davete icabet 
ederek gece yanında tatırcmm dUk
kA.nma gelmlı, dUkkA.n kap&nmlf ve 
AbdWkadlr misafirini yukardakl. oda
ya çıkarmıı ve rakı içip eğleıımeğe 

baııtamışlardır. 

lki nal sonra Sabriyi evde 'bula
mıyan araba ırtırUcUsU 'dükkana ge
lip kapıyı vurmu§ ve açan AbdUJka
dlrln üzerine atılarak gırtıağm.A ya. 
p~k b1r yumruk .indlrmlıt ve a· 
damcağu olduğu yere yığılıp kalmI§
µr. Bundan sonra dUkkAn kapımu !
çerden killUlyerek Ust kata çıkmıf 

ve Sabriye birkaç tokat atmı~. a..,ağı 
lndirmtıttr. 
Hacı Molla bundan ııonra Abdtllk&

dl.rin cesedini ırrtıayıp yukarı odası· 
na çıkarmıı ve yatağına yatırmııı. 

Uzerlndekl ııcluıen kUsur lirayı da &• 

larak tekrar &§tığı lnmlf ve Sabriyi 
1le beraber çıkıp gitml§lerdlr. 

Dün Beyazıtta Sovanağa mahalle
sindeki ahırda ele geçen araba ıUrU· 
cUsU Bektaııoğlu Hacı Molla hA.diseyi 
bu ııekllde anlatmıı, fakat AbdWka
dlri llldUrmek mak.ııadile hareket et· 
medlğlnl, onu baygın sanarak yatağı
na yatırdığım ve öldüğünU erteai g\l· 
nU gazetclf!rde okuduğunu aöylemiı· 
Ur. 

Sabri yalnız A.bdUlkadlri yatağına 

yatırmakta hacı lS:ollaya yardım et
m~Ur. Barka wçu olmadıfmı .söyle
m.ittir. 

HA.dlaeyi meydana çıkaran ikinci 
§Ube birinci Juamıbqkomlserlerlnden 
AUııa.n, Cemal, AbdUrrahman Ue Be· 
yazıt ba.!Jkoıniserl Kemrılln hazırla· 

dıklan tahkikat doıyuı . bugün adli
yeye verilecek ve Hact Molla lle Sab
ri de sorguya çekUecelderd!r. 

Vali Ankaraya gitti 
Vail ve belediye rel!l LQttı Kırdar 

dUn ak§am Ankaraya gitmlşUr. Vali 
OskUdar halk tramvaylarının vazl
yeUnl ve mevcut borçlarını tetkik e
decek olan Ba;;vekaıettekl komisyona 
izahat verecektir. Üsküdar tramvay
lıırmın borcu bir milyona yaklaş· 
maktadır. Bunun naıııl ödeneceği te11-
plt eclilecekUr. Vali cuma gUnUne ka
dar Ankarada knlacaktır. 

1 
lstanbulda 200,000 kişilik 

sıomak 1emin edildi . 
Yeraltı dehlizlerinin tamir masrafları büyük bir 

yekUn tutacak. Bu mahzenlerde bir heyet 
tarafından tetkikat yapılıyor 

18 bin kişi alabılecek modern 
sığınak inşaatı devam edıyor 

Şehir halkının umumi sığmak 
ihtiyacını karşılamak üzere alın
makta olan tedbirler a.rttırılmıttır. 
600.000 lira sa.rflle 18.000 klşllik 
modern sığmak vUcuda getirmek 
için yapılmakta olan inşaat, ihti
yaca kAfi gelemlycceğinden bu hu
sustaki program çok genişletilmiş 
ve bilhassa Bt.zans devrinden kal
ma. yer altı dehliz ve mahzenler. 
den istifade edilmesi kararlaştı -
nlıruştn-. 

Bu yeraltı mahzenleri ve geniş 
yollan gözden geçirmek için teşkil 
edilen beş kişilik heyet şimdiye 
kadar 200 bin kişinin sığmmasma 
müsait yer bulmuştur. 

Bunlar arasmda Yerebatan sa
rayı ve Binbirdlrek mahzenleri de 
bulunmaktadır. 

Yeraltı dehliz ve mahzenlerin 
bir kı:smı uzun zaman baknnsız 
kalınası yUzUnden topraklarla dol
muş olduğu görUlmUştür. Bunlann 
açılıp dtl.zeltilmesi bUytik masraf
lara bağlıdrr. 

Bundan ba.,ka, harab kmmlann 
düşman bombalarma ne derece 
ye kadar dayanabileceği ve bu l 
tiba.rla sığınacak halk için bir teh-

Ekspres bir kaza 
geçirdi 

Romanyadan dönen 
İtalyan heyetinden üç 
' Kişi ·a~r yaralandı 

Geçen cuınarteaf günU buradan 
giden Semplon ekspresi Yugoalavya
dan geçerken mUhim bir ltazaya uğ
ramIJtır. 

Bugün gelen tren yolcularmın an
lattıklarına göre, ekspreı Zağrebde 

yanlı§ yola giren bir mqandizle çar
pışml§tır. 

Trenin furgonu kısmen baıara uğ
ramr~ ve ille yolcu vagonunda bulunan 
Uç İtalyan ağır ıurette yaralanarak 
hasta.neye kaldırılml§lardır. 

Bunlar, Romo.nyadan memleketle
rine dönmekte olan İtalyan ticaret 
heyeU azalandır. 

Al4.kadarlar, kazanın deh11et verici 
bir tekilde olmakla beraber diğer yol· 
cularm hiç bir uızaya uğramadan 

tehllkeyi atlattıklarını aöylUyorlar. 

Sakarya vapurunun 
vaziyeti 

Haytaya ıtzUce muhacir çıkardığı 
için lng1llzler taratmdan mtıaadire e
dildiği yazılan Sakarya vapunımm 

va.z.iyeU hakkında aahlbl tara!mdnn 
verllen malOmata göre hAdise §Öyle 
OlmU§tur:. 

Sakarya vapuru Sullno. limanından 
muhtelit İngiliz mUstemlekelerine 
vizeli ve İskenderun limanından bu 
muhacirlerin nakiinl ten.hhUt edenle· 
rln bulunduracağı gemilere aktarına 
edilmek Uzere muhacir yüklemiş, fa· 
kat İngiliz kontrolu tarafından Bozca 
ada civarında ve Tllrk karasuları da· 
lılllnde muayene mak8adiıe gemiye 
sokulan ukert mU!rue tarafından 

rotası Hayfa limanına çevrilerek bu 
busu.ııta gemi .Uvarlslne de bir resmt 
vesika verllml~tlr. Muhacirler oraya 
çıkantdıkten aonra gemi bugüne ka
dar altkonuldu~ için zarar ve ziyan 
talep edllccekUr. 

like mevcut olup olmadığı da tet
kike muhtaç görülınügtUr. 

Bu vaziyete göre, bütUn İstan
bul halkmm sığmmasma mUsalt 
yer temini epeyce zamana ve bU
yUk: masraflara mütevakkıf sayıl. 
maktadır. Vaziyetleri mU~t olo.n 
mekteblerde birer sığmak yapıla
cak ve ayrıca bUtlin mckteblerde 
canavar düdUğll llulundunılacaktrr. 
Bunun için mekteb idareleri ta.h
siq,at istemişlerdir. 

Üsküdar tramvay idaresi de 
kendi binasına yakm hlr mahal
de mUtcaddid siperler inşa ettir
mektedir. Bu idare ayrıca bir sığı. 
nak da haztr~tır. Bu semtte 
birçok ki~eler e\•lerinin bahçe -
!erinde sipc-rler kru:maktadrrlar. 

lzmlı.de bulunan Fra.,sr~ nıuıif 
korunma mUteha.!Sısı Amiral Mu • 
ren birkaç güne kadar şehrimize 
gelecektir. lst.anhul vilA.yeti se
ferberlik mUdUrlUğii munıalleyhe 
verilecek maUlmatr hazrrlıtmıR•rr. 
Amiral şehrimlzde\•ken ansrmı bir 
hava denemesi yn.prlması muhte
meldir. Pasif kornnmıt için son za. 
mantarda 150 bin liralık muhtelif 
malzeme almmışttr. Bu arnd:ı 12 
tane sıhhiye otomobili de vardır. 

Italyadan bir ticaret 
heyeti gelecek 

Ya.kında memleketimize İtalyan 
pamuklu mensucat s.-ınayfl ve pa
muk it.balAtçılan mUmessillerlnden 
mUrekkcb blr heyet gelecektir. 
Bu heyet, Romada bir mUddet ev. 
vel imza.la.nan Tllrk • İtalyan tica
ri anlaşmaa;ı hilkUmlerine göre. t
talyadan yapılacak pamuklu men
sucat ithalatmm pamuk ibracile 
karşıla.nın.a.aı c~rnm teferrUalI ü. 
zerinde temaslarda bulunacaktır. 
Heyet şehrimizden Ankara~-a gi • 
decek ve ticaret vekA.letile ve İz
mir ve Çukurova pamuk mUstah.sil
leri ile manifatura ithallt taclr
leri birliği mUmcssillerile göril~e. 
!er yapacaktır. 

• Yabancı wlarda bulunan Türk 
vapurlarının vaziyetlerin! tetkik e
den komisyon buı;Un liman reisliğinde 
toplanarak Fransız limanlarında bu· 
Junan be§ ve diğer yabancı limanlar· 
da bulunan dört Tllrk gllebi bakkm· 
da k&r&r ve~ktir. 

• 'ÜııkUdal' kaymakamlığı için yeni 
bir bina yapılma.sı kararla§mııta: 

• Ac!zlerinden dolayı tekaüt edile· 
cek muallimlerin, ayn ayn ııenelerde 
en az lkl mU!etUı t&ra!mdan veril· 
mlş üç tett!ı raporu üzerine tekaUt 
edilebilmeleri Devlet l]Orasmca te!ııl

ren kararla~mışhr. 
• Tıp talebesJnden 200 klflllk blr 

heyet 23 nlsa.n bayrammdan istifade 
ederek Ankaraya gidecektir. 

• Bundan bir mUddet evvel Nev· 
yorktan !ııta.nbula getirilen demirler 
CebeJUttankta lngillz kontrolu tara
tmda.n çevrilmiş kısmen Pireye ihraç 
olun.muş kısmen de buraya G'Clml~ti. 
Yapılan te§cbbUsler netıcealnde bun
dan ııonra Amerikadan TUrklyeye ge
lecek demirlerin yolda alıkonulmıya
cağt blldlrlhnl§Ur. 

• Eczayı tıbbiye ve klmyevtye lt
hnl!tçılan bir blt'llk kurmağa tefeb
bUs etmişlerdir. tthalllt işleri böylece 
daha muntazam yUrUyecektlr. 

.t-a·~ 
AKŞAM po9;,J.' 

Salti6i ,,, Nt!,nflll &)I 
Hosan R_.,,,, '1f 
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Sekroğlu d~n 
tevkıf edildı 

Mahkeme, k~r•:;' 
bugün bildıre' 

~., 

Şeker aaklamak ~· ::;..:. 
runma kanununa mubaJl! e?'f' .A1 
bulunmak lddıutıe ın&Jıl' ft r:, 
len Huır iskelesinde y•I ,,;,;"., 
tUccan Seferoğlu Nikoluı!JI ~~ 
mesine dün a.ııllye ııekJZiıl~urıı-~ 
kemcstnde ba.!Jlanmıo ve ,s; 

l\IWI korunma k&nuııuııuD ,,,-_;,, 
m&ddelfi dellletile ~ uncu ,ıı ~ 
göre cezalandınımaaı ı.sW' ,_.J 
nun, kendiılnln paa~ ııflP" ili" Ki' 
ve peynir gibi ıeyler 113t tı11ııı" .ti 
mUttcrilere oeker de ,.ı.-çııftl !';,ı 
komouau Samoilldiateı:ı l' ,,ı 11"'# 
aldığmı, ortağının 1i teı:ııeııı tJll"' 1ı 
bun!an kendi hesablll• ,. ;.ısı'_, 
gene Samollidlse verdiP' oıdllf;r 
çuvalmr bir bakkala aa~-- il'., 
SamoUldl.se oekerler t8flll ~ ~J 
murlarm )'&kalam!§ oldU1' ,..Jİ 
mlo ve beyanname yerttl~ ft ~ 
yetinden haberi otmadJıısı' ~. 
nin toptancı tacir znl, io11",,;; 
m1 olduğunu bllaıcdiğl~ J 

MUdde1umum1 1JUÇUll r, ,Ti' 
maddelere göre maznuııuD td.-'...ı r 
muhakeme edilmesi ic&P :ııı .,,-_, 
lemlı ve mahkeme bU tJl f.!"'" ~ 
derck Seferoğlu Nll'oUı:ıiJI ıoel 'l'r 
karar vermlo ve mııznuıı ııe . .J" 
olunmuştur. dJP":; 

Bundan sonra şahitler 11 ~ ,v 
ve müdafaa vekilleri te'°~11111..-'...,.., 
!Uraz etmtoıerdir. yuddt ıııoll"'~· 
zlyo talebinde bulunınU§• ;,ııı~_;,1 
ınl)daCe.a vekilleri 1111çu!l ~~, 
dığmı .söyliyerek ber&at. tıllP'° 
Karar burun saat 1' ~ -' 
Ur. ~-111' 

Maznunun teatyeııl 11 uııcd ~ 
korunma kanununun 59 ~ ,. 
si be§yüz liradan ~ blD ııııt' 1-' t /J 
ağrr para ccza.sı Ue bit .. ıı-' 

-ıı\· .. 
den beş seneye kadar ... 
gün eczası emretıneı.tc~ 
~ ast"-J"' 

Marsilya konıolof 
geldi .,, 

atf11'/',, "" 
Ankaraya çağrtJall 1J ~ısı~ 

konııoloswnuz aaır1 trııııı• >'' 
sabahki konva.nstyoı:ıel .ıı~ ~· 
tir. Basrt Danioman fS~e tP' ,. 
karaya gidecektir. &ell rtıı' ~~ 
d:t vante verilmiş v• ye ytıı oJ 
!areU mu.te,arı Nebil tJ ~ 
tur. tıııl_.ss ,tf' 
Franııada tahlil~ ~ııt 

mlzden ikisi de bUgttı:ı 
ıımd&dır~ 

jıl tf&' 
Yeni muallİJ111e~ ~' 

hi t bedeller• 
za t1et 

munzam ücre tJJ_~ 
.,.uet1 t.fP':.. 

Maarif veklletl, "11 ı-~ ~ti' 
mim yaparak bUtçede ıt'ttD' dOJOP..°' 
maksadlle )ı{a&rif c,.a! ,tıı-01 ~· 
cak tedbirler aıuıdJl1 d• !~~ 
mualllmlerin ve uze~ ~~ ;ı: 
!esi bulunanların .Dl ııotı~1' 11 
nln tamamen bUt,çeY8 ~ ,ırP % 
dirml§Ur. Bunda.O bt'~1' tıft _.J ~ 
dar düyuna kal:ın .,e ıyeıı Y-. ,,, ... 
vaktinde tedlye edil':. ıııu~ 
olunan muaıuuııeriD cc1J1ı't ff ~ 
tebl mezunlarının ~ıxı~eıı ""-~ 
yol masra.tıarıııııı bUtÇ.,ııı '~ 
tinde ödenmc:ıl içi.il telı•ııOI tlf,ııl 
lına hakild lbtlY•e& uıırı~ 
miktarda tahsisat 1<oıı 
lunmu,tur. 

Meviut ~6' 
. ğii~tı·•·f 

G.. ..k müdUtlil Ail .»a 
umru t!Jl'I"' ı fr,: 

tebit müteveffa ıcırıcır'' f idi 1 
Gürkanm vefatırıırı itlı'' . ..ııı' 

.. . uııuna i ,e~U 
munasebetıle r rı yirıf' ııı• , .. 
mek üzere ma.r~ le rı~ ~ 
perşcnbe güniı ö!et ~,ıııı I 
teakip suıtanah bıtl1 ~ ~ıJ ~~ 
finde Hafız 13uc1r ~rtııı ~ 

ı · e w- "e 
okunaca~ ~v ~ostla",' 
venter aıJenırı tJiôtt'· 
Müılü~anlar da"e 

' 
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tlı gene su 
-

bastı 

Asrımızda insan zekasının 
sade şerre harcedilmediğini 

de görüyoruz 
B ir sabah gazetesinde okuduk • J:t'ranıında nltı ayc!ır 500 fen 18. 

Almanlar yeni bir silah 
kullanmağa başladılar 
r a yyarelerle atılan bir torpil patla

Finlandiyar ın 
harıı te za viat ı 

Y arı-..lılar dahil 58 bin 
kişiyi buluyor 

.. ı.4,1.,·aıı gece günclilz yeni müdafaa ve taarruz silahları a· 
raştırmakla meşgulmuş. Şimdiye kadar çok gizli yeni f;ilahlar icat 
etmişler. Bunların arasında mıknatıslı maynlcrc karşı korunma ted
b:rleri, beş yuz kilometre atan toplar, hücum tankları, ölüm §UaI, 

torpil tııyyar<'leri ve daha nice nice yeni ölüm cihazları varmış. 
~üııhesiz ki bu yolda hummalı fanliyetlcrlc çalışan daha kaç yüz 

lfı.boralu\"ar başka muharip memle ketlerin taarruz ve müdafaa si-
15.lılarını ku\'\'etl<'ndirmeğe, nevi ve tesirlerini çoğaltmağa gayret 
<'diyor. Ve y:ne hiç §Üphesiz ki bu sefer neticesiz kalmıyor. İnsanı 
öldürmek için en müthiş. en korkunç \'C en müessir vasıtaları ara· 
yan insan zckn"ı kimbilir ölüm laboratuvarlarının içinde ne mUtlı~ 
ke,ıi[lcrrlc hulunuyor, ne mel'un flletlcr icat ediyor. 

mazsa mayn olarak da i şe yarıyor J,ondra. 26 - Gazete de Lau
sanne isimli İsviçre gazetesi Fin
lanrliyanın h:ırbdeki zayiatını mC\'· 
zubnhs edcı·ek, ölii, kayıb \'O yara
lı olmruc Uz~re birkaç yüz fazla ve 
ya noksanile 2500 ü zabit olmak 
üzere :>8.COO ki11iyi biraz müteca • 
vlz olduitunu yazmaktadır. 

Hu~ünkü dünyamızın insanları bu nevi icntJnn araştırmnğa 
sevkcdl'n feci şeraitini, kütleleri zeka ve adalelerinin bütün tnhnm· 
miilli ,.c blilUn kudretile biriblri üıotüne saldıran tezatlarını ı;orup 
dü-ıündükçc \'Ücudumuz dehşetle irkilirken ve insan tıynet ve seci. 
.resinden adeta ümitsiz bir vaziyete gelirken bir s!irü ölüm ve kan 
haberl<>rini manşetlerinde kırmızı hurufatla okuduğumuz ı;::ız"tcıc· 
rin müte,·a:r.ı biı· köşe!;inc saklnnmıs olan Anadolu ajansının nazarı 

cliklmtini celbetmiyen bir tel~rafı bizn bu barbarlık ve cinayet asrın· 
<la bile insan zekasmm yalnız şerre harcedilmediğini öğrenerek içi· 
mizdcn tiksinti) i \'e ümit~izliği kovuyor. 

J>;ırı~. 26 - Garb cephesinde 
!Ükün hüküm !lürmekte de\'am e
diyor. İ!tık .. af harekatı esnasında 
anrak iki hadise kaydedilmiştir: 

Sar'ın garbinde. Fransı7. me\'Zi
ler:ne çokça yaklaşmış olan bazı 
Alman ke§if kolları, Fran~ı7. ileri 
postaları tarafından kolaylıkla 

tarde<lilmiı:tir. 
Mozelin hemen şarkında, bir 

Almırn keşif kolu, bir Fransız kr
tasının hücumuna maruz kalmı~tır. 
Baskına uğrıyan Almanlar, öa~ıl
mışlar ve birkaç esir nrmişlerdir. 
f'ransızlardan iki hafif yaralı var
dır. 

T,\YYAtmumtx FAAIJYETİ 

Hatlar üzerinde kPşif uçuşları 

\'C derinlere do~ru yapılan uçuş. 
!ar, hiçbir hadi"'e Yeynhut çarpıııma 
He neticnlenmeml~llr. 

Almanlar, earkt Alsas \'I" şimRli 

Fransa lizPrine herbiri iki vPya 
üç tayyarelik birk..ıç hıwa keşir 

kolu göndermişlerdir. 
~imal denl1.inde. İskoçyanın 

'enrlc sahilleri açıklarına da bir • 
kaç k~if kolu gfindermiıı, tn~iliz 
hn,·a km·vetkri de Alman körfezi 
\'e Almanynnın !!İmali garbisi üzc
rinrin mutad uçuşlar yapmıştır. 

Silt adaııına. yapılnn taarruz nr.
tic<'ııinde killliyetli miktardıı. İn~i. 
liz tayyarNıinin kaybolduğunu id
dia edf'n Alman propaganda.,.ı. İn
giliz hava nrı.areti tarafmdan tck
zib cdilmiı;tir. 

}fava na1J1'1 bu şnyiaların P!';ns. 
sız olduğunu, y:ılnız bir İngiliz t:Jş
yareı:inin fü•!'ilne a,·d<'t etmediği
ni Pöylemistir. 

Nevyorkta ga:r.~telnin neşretti
ği m~lümata güre. Sllt üzerine ln. 
Mliz tnyynreleri tarafından yapı • 
lan ta:nnız hi7.zat lngill7.l<'r tara
fındırn bildirilen ha!lıırdan dıtha 
bilyük \'C mühim tahribat yapmış
tır. 

.\.U f.\ !\' Jlı\TTl!\'1 GENE 
SU RASTI 

Diğer larnftan Alman radyosu, 
r.en nehrinin taııma.cıı üv•rine Zig. 
frid hattı tarafını'la müth:li bir 
tuğyan vukubulduf;l'\ınıt \'f' "yapı
lım muazzam gayrctlrr sayesinde 
tahribatın önüne geçildiğini,. bil
dirmektedir. 

AL~l.\ :'\"Y,\ YA J>E'\IİJt 
SC\"l\&\',\TIN.\ )),\Jmm.t~R 

I.oıııl ra, '?6 - lngiliz J:87.Pteln
ı I. Hf'ddcnheim'<len sonra Edmond 
Hugn Stines·in de Norvcçte Narvlk 
IJe Almanya araqında torpillenme. 
ı:il" "demir ~cvki,·atı volu'' ii1.~ -
rinde lnt:'ilizl"rin • ikin~i lıir darbe 
nırmuı:: oldııi!ıınu yazmaktadır. 

Norveç hiikiımcli, Londradaki 
ı;efirini Non·eç karaı:ıılarının ihlitl 
t"d'lme:<indcn doln\'I ln!!'iltere hü· 
kiını!'tinn bir protf'sto nofa~ı ,·er
meğn memur rtmiı:ıtir. nu rrot<'s. 
trwa ıı<'l-~ 11 . rınzkiır ~ı•l<ır<la hulu • 
nıın bir Jngiliz torpitosunun bir 
Alman vapurunu durdurmak için 
top atmış olmMıdır. 

U\TA X V Artm J,,\ TI 

Almanyanın 5000 tonluk O~t 

Preusscn \'apunı, batmı1'ır. Vapur-

da. bir İ!ı.kandinav limanına ait 
4.0CO ton kömür \'ardı. 

lngiliz amirallik dairesi dün ak
şam neşrettiği tebliğdP. ''Boch As. 
!ltller'' müsellA.h balıkçı gemisinin 
bir mayna çarparak battı~ını bil. 
dirmiştir. 210 tonilato hacminde o
lnn bu geminin bütiln mürettcbntı 
kurtanlm~tır. 

ım:u TORPiL, H1'::\ı !\(.\ YN 

Br:dlin~ton'un 6 kilometre ce
nubunda Yorkııayr Mhiline düşen 
yeni tip bir Alman torpili alakadar 
yüksl'k memurlar Lı.rafından tet. 
kik edilmektedir. 

Me:r.kür mmt.a.kada g<'çen hafta 
bir Heiııkel tarafından atıldığı 
zannedilen bu torpil 4 metre bo _ 
yundadır. Kısmen maviye boyalı -
dır. bir cigarıt b!çimindedir ve nr
ka.c;ıncia iki küçük pervane vardır. 
Torpilin üwrinde kn1.a boya ile 
yapılmı:r; elinde şem.'liye~ile Çem. 
berlaynın bir de resmi mevcuttur. 

Bu torpilin iki hedMi olduğu an
laşılmııktadır. Atıldıktan ~nrl\ he
defo isabet etmf'diği "takdirde bir 
nevi mayn vazifC'si görmektedir. 
lngiltercde ilk defa olıırak bu şe
kilde bir silah görülmüştür. 

Hind!stan 
müslümanları 
Ekseriyet teşkil ettikleri 
mıntakalarda istiklal 

istiyorlar 
Par l<;, 26 - Hindistanda Luk

naur'da meçhul bir ŞAhıs eski baş. 
''ekil Han Bııharlur'un üzerine üç 
e.I l'ilah at.m ı§.~ da isabet ettire • 
memiştir. Müt"caviz bulunama
mıı;tır. 

Gene ayni camide namaz esnn. 
sında müslümanlarla mceusiler n
rasın<la müsademelcr \'ukuu bildi
rilmt'~c;i üzerine, gece sokağa çıkıl
ma~ı yasak edilmiştir. Sokaklarda 
po!iı; devriyeleri dolaşmaktadır. 

La.hurda miisliim:ınlar birlii:'i 
kongresinin son relsesinde Reis 
Cinnah alkışlar arasında şu sözle
ri !IÖylemiştir: 

"Müslümanlar birliğinin h•tediğ'i 
gibi müslümnnlann ekseriyet tcş. 
kil rttiklrri eyalP.tlere istiklal ııta
tüsiinlin itası için hayatımr ver -
me~e hazırım. Hindi~tan hiikıimc
tinin kıırmıı~ı tasarladığı fcdcras· 
yon yerine böyle bir statü lazrm. 
dır.,. 

Fınlandiyanın imarı için Dani
marka Rotnry khibil bütün dünya 
Rotary klübii azalarının üç sene 
müddetle kazançlarının yüzde bi
r'ni terkPtmelerini teklif eylemiş
tir. Bu ihtiyari vergi, 151) milyon 
kuro:ı getirecek kadar bUyüktür. 

Tayrnis gazetesinin müdafaa 
cttifti tC'ze nawran, Sovyetlf'r Bir
liğinin şimdi Finlandiya • ls,·eç -
Norveç arasında tedafüi bir ittifa
ka itira7. etmesi Pn muhtemel mü· 
tearrızm knndisi olacağını i<ıbat 

eden delildir. 

Macar başvekili 
Bugün Romada Musoli

ni ile görüşecek 
Roma, 26 - Burada bulunan Macar 

b14vekili kont Telek! bııı;tın Jİ:lsolfnl 
taralrntlan ve perşembe ·gilnU de Pa· 
pa tarafından kabul cdllecektır. 

J\:ont Telek! dtin ltalyan hariciye 
nazırı kont Ciano ile iki ııaat ıUren 
bir mU!fıknl " buhınmıı~lur. 

UZAKTAN 

Evet bu telgraft.ı. öğreniyoruz ki b'.r tarnft:ın bir takını bilgin· 
ler öllim için çareler ararken diğer taraftan baş:rn bilglnlt'r hayat i· 
çin, insan için faydalı tecrübeler yapmakla meşguldür. Bu küçük 
bir muhitte yapılan hir tC'crübc<Jir ve görünüşte hiç de heyecanlr 
olmayım ve umumi alakayı ilstilne birdenbire çekıniyen bir tncrübe· 
dir. Bir klinikte bir köpek üstüne yapılan bu cerrahi tecrübede o 
köneğin aya.;:iını kalçadan olmak üzere kemiklerini, sinirlerini kese· 
rek vücuttan nyırıyor. Tekrar onlan ayni yerlere dikiyorlar. Dört 
hnfta sonra hi'I ve hareket eden bu bacakla iki ay sonra bu köpek 
ylirümt'~e başlıyor. Yani bir uzvu yerinden tamnmile kesiyor, öldil· 
rüyor Ye tekrar onu ayni yerr dikiyor, diriltiyorlar. 

Hu tecrübe Moskova kliniklcrind<'n birinde yapılmıı::tır. Biliyoruz 
ki diinyanın dahn başka ;\'CrlC'rinde de imknn ve fırsat bulabilen 
birrok ilim adamları, ayni insanı kes<>n ,.e temiz gayelerle· ııyni ,e
kilde. asrımı:r.ın top \'e tiifr>k ııcsile boğulan hamsı kinde işitilmiyen 
nice lıavırlı işlerle mP.şguldürler. 

ilmin bir de buna bcm:iyen kıymetli. müsbet faaliyt'Hni gördlık· 
<;P ~önü! i!;ti,·or ki. asrımt:r.da bil~nleri fen liıhoratuvannda öllim ça· 
rc>si arntm::ıifa sevknden kötii amiller ortadıın kalk~m vn .ı;ıızPte 
manşetlerinin en büyük hurufatla harp zaferi değil, illin zaferi ha· 
\·adisi verdiği me<ıut bir devre girelim. 

İşte bi7.c yine bu deYri miijdC>leyen kah ~toskO\·a kliniğinde bir 
bacnk kesip diken. kô.h Mııdritte kansere serom bulan, kah Pnriste 
mlkrobu kPşfcden medeni insanın 
:r."k?.stdır. 1n!l8n zekac;ının, in!'lar, 
:r."kfı..cıına layık böyle müsbet 
meAAiı!ini bütün in5anllk takdirle 
l\rlamlar. 

Suar Vewiş 

Yazan: NURULLAH ATAÇ 

dleıııinde 
ALT AN SUNAR. - tLIADA TERCUMELERI. a.o;ılları beraber vermenin bizim 

için şimdilik lüzumu yoktur: mem. 
lckette o dilleri bilen kaç kişi 
var? Olanlar da A\'rupa'da basıl
mış nüshalardan istifade ederler. 
Yunanca \'e latince eserlerin ter
ciimeleri bliyle a!<ılları beraber ba
sılınca, mütercimin yeni bir '~rsl· 
on teklif etmesi lazımdır; halbuki 
Celal Arıkdcmir bövle bir iddiada 
bulunmuyor, yahut ·ki bunu söyle. 
miyor. Böyle alimane tercümeler
de a.sıl metnin tenkidinin bulunma
sı, ynni hangi mısraların Home
ros'un oldubrunun, hangilerinde te
roddUd edildiğinin de gösterilmesi 
icab eder; CelA.l Arıkdemir bunu 
belki tercUme.'!i kitap halinde çı. 

karken yapar. 

"CEVAP VERMEK ... ,, -BtR TAVZtH 

y OLDA Yahya Kemal ile 
konuşuyordum: 

- Şiirden anlıyan o gencin ö
lümü beni pl'k yaktı. dedi. Sen de 
tanırdın, S('ni ne kadar severdi ... 

nu sözlerden bir şey anlamı

yordum. "Kim? hangi genç?" di. 
ye sordum. 

- Hani l'!ltanbııl'd:ı bir genç 
vardı. Altan... Altan Sunar ... 
lnanamıyordum. Altan'dan daha 

birkaç gün evvel bir mektub al
mıştım. Muhakkak bir yanlışlık ol
duğuna kaniğdim. Yahya Kemal an 
!attı ve nihayet inanmağa' mecbur 
oldum. Gözlerimden ynşlnr boşan
dı. nen öyle çabuk ağlıyabilen in. 
sanlardan değilim; fakat Altan 
SuMr'ın öliimü de öyle herhangi 
bir hadis<\ değildi. 

Alt.an Sunar'ı ancak arkada.!,ilan 
tanırdı; henüz çok gençti, tahsili
ni de dahn. yeni bitirmişti. Mektu
bunda, öliirnünden belki iki üç giin 

sir:mdc kaldığı için değerli bir 
gençti demek istemiyorum; çok 
bacıka meziyetleri vardı. Gayet 
ciddi çocuktu; ömrü vefa etseydi 
hiç şüphesiz en iyi münekkidleri
mizden biri olacak ve h<'lki benim 
hayal eıl'p de bir türlli becereme. 
diğim işlf'ri görecekti. Bana olan 
muhabbetinden bahsc-tmem sadece, 
onun ölümü ile kendime pek ya
kın bir insanı kaybetmekten do· 
ğan elemimi söylemek içindir. 

A!t:ın Suııar'dıın elbette uzun u. 
zun bahl!cdilmiyecek. Zavallı. bir 
eser bırakamadı; mecmualardaki 
üç beş yazısı henU.. bir olgunluk 
göstC'ren şnylrr dPğildi. Böyle i1'
tida.tlı, fakat ~cnç yaşta ölilvcrdik· 
leri için bir Şt')' ynp:ımamış insan. 
lann öliimline da\'anılmıyor. 

ingilterede Casus evvel yazdığı mektubunda, imli-
• hanını gectiğini \ 'e şimdi bir mr-

Krsa boylu. ) UzU çıban yerleri 
iJn dolu, c~mt'r, zayıf bir insandı, 
~imdi ancak bir avuç toprnf,ı dol
duruyor. Çabucak unutulacak, iki 
sene sonra belki kimsenin aramı
yacağı bir me1.ar. Pek az zamn.n 
ronra onu hiç şüphesiz arkadııı;ları 
da. kendisini pek SC\'cn Ahmed 
Hamdi Tanpınar da, bana ölümlL 
ııü ~öyliycın Yahya Kemııl df', hl'n 
<le unutarağrz; fakr.t o küciicUk 
mezara birçok Umitler gömüldü. 
Hunun söylenmesi 15.zımdı: 

H. 1. Dina.mo'nun fransızca, nla
manca ve İngilizce tercümelerden, 
yani ikinci elden vUcude getirdiği 
tercüme d:ılıa kolaylıkla okunuyor. 
Bu tercümenin bir an evvel ta
mnmlanmıuımı temenni ederiz: hal
ka, hiç olmaz.ı;a gençlere Homoros 
dest.anını tanıtmıığa hizmet ede· 
ccktir. H. 1. Dinaıno'ya bir §CY 
tavsiye edeceğim: o da, Celnl A. 
rtkdemir gibi, reYab nrmck yeri
ne lmrcıılık ' ~rmek tabirini kulla
nıyor; halbuki l•nrşılık nrmc'nin 
manası blisbUtlin başkadır. "Buna 
karşılık dndi ki. .. " belki dahn. doğ. 
ru olur; fakat ben daha ziyadC', 
bizim e~ki mnsalla.nmızda olduğu 
gibi. ' 'Altlı'' sözünün kullamlması
na tnrafüırım: be> iki evvel:\ biraz 
tuhaf gelir, fakat alışılır ve böy. 
lelikle Home>ros destanlarınn da
ha munis bir hnl verilmiı:ı olur. 
Onlar da, har~ulade güzel, birer 
masaldır. 

luk maznunları 
Çek tebeası olduklarını 

iddia eden 
Bazı kadınların vaziyet

leri şüpheli görüldü 

muriyet, bir mualliml'k bekledi.i~i. 
ni yazıyordu. tnsan'da, Ye ni İn
!'.anlık' ta, GPnçlik'te birkaç y:ız:sı 
çıkmıştı. henUz krndini tanıtacak 
vakit bulamıımıFtı. Altan Sunar 
fC'vkalade bir muharrir, kuvvetli 
bir mütefekltir değildi: fakat krn
di!inden çok şeyler ilmid edilecPk 
bir g<'ndi. Okurdu: henüz pek h·i 

• • • 

lıllmrdiği ingilizce.'!i ile bircok ki- D tr., Kurumu Belleteni'nde 
J,orulra. 2;; (,\ . ,\ ,) - Eveıı·.-~ laplar okurdu. Kendisine F'lorio- Celal Arıkdt'mir, l°Pni in-

Standard gazetesi, Çek tebaa."ı ol- nıın :Monta lgne terciimesini oku. f:ınhk mecmua ... ında dn H. 1. Di
duklannı iddia edip Londrada ve mn!'ml l!Öylemiştim: geçen yaz ıınmo, Homeros'un t ıı:ula'ıomı ter. 
garııi7.on larla limanlar civarında Royn~ıt kııhvnsin•le hana o ki ta- c Umeye haşlamrşlıır. Celal Ank
\'azifcler almış olan bazı kadınla • ı bı_ gfüıt_:rdi, ne kıvinr seviyordu. rlnmir yunnnca aslından trrclime 
rın hUvlyeti w• m~ırııli''"•ı~r= Agır ag-ır. ht'r cilmlC!lini tadarak r~iyor \'C mııırnlnrr birer birer ta-
hakkında polis hafiyeleri tarafın . okuyacaktı; bilmem bitirebildi !:ip ediyor. B?ı yüzden tlirkr,"sinln 
dan tahkikat yapıldı~'1nı haber mi? ı nlaşılması biraz giiç oluyor: 
\'Crmcktedir. Beni çok SC\'t'rdi. Ge>nçlerin ba- ı iimlr!Pr par<;alanıyor. blıdm alıgık 

Bu kadınlardan ı:oğunun. ~üd~t 
mıntakal:ırındnn gelmC" Nnzi ajan
ları oldukları \'e caıııısluk etmek 
Uzer«', ııahte pa.saportları hiımil o
larak Jngiltereye gönderildikleri 
zannE'!dilmektedir . 

Dahiliye nezarntine merbut ve 
reisi İngilteronin ~ki Çekoslovak
ya elçi.si olan hususi mahkeme. l n
gilteredr. ikamet eden vo Çek t e . 
baasındnn olduklarını ı;öyliyen her 
şah!!r ııorguya çekmeye memur e . 
dilmiş lir. 

zılan üzerinde bir tesirim olduğu. ı•lmartığıMız elimle Ş"kill<'ri çıkı. 
nu biliyorum, fakat zanned<'rim !'Or. I•'ııkat bu t<>rclimcııin fevknliı
bütün ark:ı<la~ları arasınd:ı bPnl -ue mcziyellt'rini inkar etmek iste
cn iyi anlıyan Altan Sunar'dı. Be. miyonım: ilk hayret gcçtlltten ı;on
nlm gibi diişüniirdü dcmi\'onım, ı·a .asil bir irade lı:ırquunda oldu
kı-ndi fikirleri olan. l!ahsiyrt ı>nhi- ğumu7. !'le7.iliyor. U"llf"t<'n'd" bu 
bi lfr insandı; benim ona kendi trrcüm" vunancn Mlı ile b"rabP.r 
kendisini bulmak hususunda yardı. "~ı::rolunıı.\'or: fal·al Homeros·un 
mım olmuştu. Onunla koııuı::tukC'a ıııı~raları Yunan harfleri ile değil, 
bir Jrtihar duyardım; bana. Pdebi- lii.tin harfleri ile basılmış. Bunu 
yat aleminde bunca senC'dir r,nlı:r;- anlıyamadon: yunanca lıilmiyen 
manın büsbütiin fay<lası:r. olmadığı. z:ı.tcn okuyamaz. bilen de elbctt~ 
nı hissettirirdi. Altan Sunar beni harfleri tanır. Zatrn yıınan,..:ı 

.sevdiği, a.nladığı, az çok benim te- ve Ui.tincc e~rlerin tercümelerini 

• • • 
ff Ar..tn FAimt OZANSOY 

benim: "Yahya Kemal bil
tün budalaları kendine düşman 
edi~·or" dl'ml'mi budalaca hlr nlil<
tc diye karşılamış. Hayır. ben onu 
s5ylcrken nükte yapmak niyctin
dc değildim, sadece bir mlişahede. 
de bulunuyordum. "Budala" der
ken de mak"ndım sadece ~üri an
lamıyan, şiiri nnlnmak h'rlsusund:ı 
budalalık ı;östcr<'n kimseler de
mekti; yoksa onların icabında ne 
kadar kurnaz olabileceklcrL-tl bil· 
m<'7. değfüm. 

Halid Fahri'ye şunu da ı:,öyliye. 
yiın ki o yazısrııı da okumadnn, 
!löyle<lilt'r . İster inansın, ister i-
na.nmnsm ... 

Nurullah ATA~' 
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Müthiş bir 
Elektrik fırtınası Kağıt ve ı Hangi maddelerin fiyatı artacak 

1 a" st• k (B~tarafı 1 incide) 1 masI mümkün bulunan bu layiha. 
(Baş tarafı 1 iaei;le) t iaklktı. silrdllktcıı sonra v,ar P istika· nm ı:;inıcliki esaslnıı ı;öykd: ı : 

da tesirini göstcrml~Ur.1''ırtına.nm te- m tine dnğru uzannrnlc zail olmnatur I .1. / b 'k l Tic:ıri \'C sana:.; i tC' ebbüıs crba-
ö t dl!H l 1 ti de tclsizl•r l ngı 1.2'; a Ti O arının boıııı k:ızan" \'Cr:::ilcıiı.ıe ''Üz_dc cl-sır g .ser ., mem o cc er ·" Er. \Zl(;l),\ " - " 

ı ıı,._ru ml§tlr. ı/.ri mümeasili bu 1i nispetinde bir zam rapılaca.ktn·. 
Alimler tamfın<lun güne~tcki lclCOl· t.hi:t.ı~ 2~ - Dün gece bur:ıd:ı muh· ~ sabah geldi S:?rbC'St meslek ı>rbabınııı vı• esna-

! re ntfolumm fırbım. bilhassa Amo- tcşem b r f•cıl 11ınıall oldu. Harput 1 fm kıı,zauc vergilerine de bir mik-
rlkada ş!dd<ıtli oımu • telsiz neşrlya. sı-rtl:ın nlev ale\' tutuşan \:ir kızıllığn !csıltcr"nın lıu ı.1.,, .sn.ııı) i ınU.,,:st'· \ar nm yapılması dU.qUnillmekte. 
tından bo!'lko. t tgrnr ve tcleCon mu.ha, g-ıtmU:mll§tll. Genl'jltğl. 3 kilometreyi sclorı, rocnıkl.ctimlılc ısıkı lican mil- tıiir-. Fakat resmi \' yarı resmi de..
b<'rcl ri d d11rnıuştur. l<'"ırtın:ı. beş tutan scm:ıvf ha. ll.w bUyllk bir yan· ıı:ı3 lıct!cı-c ı;irlgınck O:ı:cı c taallycte \'alrlC' hususi müesseselerdeki mc-
s:ıat sOrmu,•nr. Şundiyc !;adar bu ' gı:ı hiıısini de "'e9 iyord ı. Korkanlar ı;c<,;nl~lerdiı. Bu ınlıc t'Sd ·r auısın· mur \'C mllsl:ıhdQmlC'ıin kazanç 
ıierccc §ldd tli bir elektrik fırUn.:uıı oldu. da ol.ın lngillı: 1'ıığıt rabrU.alnu ınU· Yeı g'tttioe zam olınıyacnktır. 
'1lç kayc!cd im mlıılı. K \K.ı\Hl,_\J:ll \ mcssillcrındcn Ba•ll Botbay bu s:ıb..ıh rbts.t meslek. cr~blle C~taf-
Anı rtl.alı nıU!ıendlslcrin lıcsapları· . ,, , . l::ırm kazanç v<•rgılennc yapılacak 

'.lfar.ıhl,ar _J (A.A.l - DUn gece kl "~nıplon cksprcsll şebrl~& ;el· -:ı • .ı~ . dili·ı. ·· .. .ı 
1 na gol'i' c-' ... trllt fırtın sının kun·C'tı ' ., .., ?Q 1 1 1 1 z:mt ı11.u~•4'-lrı şun ,. \ u~e on a 

2n:ıt _0,10 da hı·- t lometre uzun· mı"'t ı. .. d . b d. t 
· .ruz e nrml e arasın a a.'JS\'Vur 

400 volttur. luğıwd:ı bir fc~ri ııim.ıın görülmU•tllr Bnsll ı:otbay ı. :ıdl ·ile göril•en bir 1 d'I k. d' 
1
• t•• k l'llCÜ. 

1 
mu:ınrrirınıizr. iki meınlokt>lln ikllsa- e 1 me tc 11" • -.a 1 • aı ar \X \DHLl U \ l>.\ FIL('J~t C l d l "'t 

ca 31 ~H.\~Kl>t~ dl mlin.ı•ebetım·ın<tcn büyük blr ın 11 er ... verı cc~.,, ır. 
:sl~l\t.l nuı:t ı.nc . . ün 1 na,·n kuv\'ctlcrmc \ardım vl'r-

c.ıımıt..ı.:ır .. ~. ~.; (,\, \ .) - D gece M>;.>n:nuntyctle balucdcrd< ~unları söy • • • • 
Tol, ıl 2.l ( ,\, \. l - DUn "'CCC saat l'ln:ıt 20,16 d burad:ı bir fecri şimali 1 1 ıi •ir· !!'.ISlllC' \'C bank:ılaı ııı. banke;ıe~ın, 

• 
0 1 · en ş. · sıgortııtnrın nrnıı.mele vcr"ıleı ıne 20,10 cl:ı "imal ufl,umuzdıı '10 ldlo- htldı3t'!li vula:ıı lnt! tir. ltı .. ıtız ıuiit•sıı~eleri bilh:::.ssa • . 

1
. t"' c 

tn"lrclilt bfr ahn:.rı lmplryan b r fo<'· l!Uöfin !:? d ortı\ ııludette amudi l'Urk tn~lrlcı;ıle iş vnpmuj'ı trrcıh el· ~ın•r k~:ıı r.a~. ~pılacak ır: :~~ • 
rl imali göıiUmUJ ve bu htıdt ~ :!O bir zelzcl olmu!!tur. H:ı!ar yııktur. nıektC\lıı ter. ı-;u ıfo;t ınemlekeli ziya· ,.;~r ~ . a \~ 1 ur~ş \'<'rgı : ~c 

• k • lı ld ,. i 
1 

...... ı ece ... tır. t >il v .. •ı-gı gec;cn er e 
ıc• etme imıdlnını u ııbtım !: n ynpıfan on kuru~ zammın içindodir, 

Hadise l erin ................... 
tefsiri 

( Ba§tarafı 1 İncide:) 
dığı ekseriyet bir mesele oldu. 
Çünkü bouı gazeteler hunu rcya 
iştirak eden a.:&a adedinin y~ısuı· 
dan btr fula!.ile 1'astl olmuş bir 
mutlak ekseriyet, di.ğer bazı p.
;ı-ctelerdc 55 fazla rey ile elde 
edilmiş . bir ekseriyet diye gös. 
terCıi. 

Bu iki türlü iddiadan hangisi 
d.ojrudur? 

Fransız mebusan meclisinde 
hükUnıetin itimat kv.arına mii
mcut ettiği :zaman mevcut ola.a 
itzanın sayısı 534 kiti.den ibaretti. 
Reyler snyıldığı zaman 156 ku .. 
mızı, 268 beyaz rey zuhur etti. 
110 kiıinin de müntenkif kaldığı 
anl~ıldı. 

Bu vaziyete göre mecliste reye 
İ§lİrak edenlerin sayısı muhalif 
olan 155 ile muvafık olan 268 
:in dnahü, yaai 424 c1eiiJ midi..? 
Mwtlak . .dueriyet 424 ün yanann 
teşkil eden (214) ün bir ( 1) rey 
fazlası (213) olduiuna göre 
Rcyno lmbincsinin rıldrjy ekseft
yct tc mutlak ckseriyettcn 55 
rey fazJasİ:y k a\lınıruı bir itimat 
kararı demek değil midir? 

İfto vaziyet bu kadar a~ık bir 
rİyRzİ hakibt olduğla halde 
Fransanın ~ostu olmayan bazı 
gazeteler 110 kişilik müstenkifi 
de katzı-ak rey verenlerin adedini 
534 e çıkarmıı.;lar, bunun yarısın. 
dan bir fazlasını, yani 268 i mut
lak l'k&erİyet addederek ReynQ 
kabinesini ancak bir kİ!İlik bir 
ekıeriyete iıtinat eden bir hüku· 
met gibi göstermişlerdir? 

Fc-ansazca (lıtanbul) bu hadr 
ıeden t.hıedrrken raüatenkifle.. 
rin rey verenler arasında göste
rilmesi doğru olmadığını isbat 
•çın tne§hur Lettre liiııatinin 

''müıtenkiP' kelimesi hakkındaki 
tarifine müracaat etmek lüzumu
nu hiasetmi,; bu tarife istinat 
~erek: 

- Müıtekif nxbuı C"eyini iz
har etmiyen, rey venniyen de. 
mektir; lbunlan rey verenlerle 
birleştirmek hesap ilminin en ba
sit bir toplama kaidesini 'bilme· 
meklen baıka bir değildir." 

Diyor. 
Fransızca (İstanbul) doğru 

söylüygr. Yalnız Moskova ı Ser· 
Sin, Berlin Roma formülleri 
yanınca şimdi hir de Berlin 

Roma Moskova fonnülii 
yapmak için çalııtldtğı bir devre 
yapu!ığmuzı hatırlamak istemi. 
yor. Bu türlü toplama uıülleri 

heıap ilminin hangi kaidesile 
telif olunabirr.-? 

HASAN KUMÇA Yl 

Yeni hariciye nazırile 
görü~en Bulgar elçi~i 

Londraya dönüyor 

Cuma gUnll Bulr;aristaııa ı;iılen 

Londraclalci Bul~ar elc;Loıiı:ln h:ıtta .so
nwıdn lngutcr<'yf' a\•dctl bcklenmclt
t.dlr. T.lctntn, Bul~T lmbllU'ııhıde 

\ ukull g~l,.n l!Orı ;ı .. ı;:;ıkllkkt" ıı•tlrc· 
wde, ~ enl hıtrkl) c tıazrrllo güril~mek 

Uzert! Rul~"rlstnn:ı gittiği söylenmek· 
tedir. 

Şikayetçi 
işçi kız 

6011 derece ıı:vinlyorunı. Fabalmlsıı· yeni bir zam yoktur. Bu ~ P.dl ıtu
nıız, Tl.1rklycyc son ıınlD.~nıaya. uygun ru ıun üç kuru u par.car için köy. 
ola.rnlc kllrlng yoluylıı. ınıı.l glindcrme- lü) c veril n fiat farkına mukabil 
~e h zırclııhır. 'nlrklyenJn butnn ıım· şekrr sirkPtinc kalacaktıı.) 
b:ıl.ıj Yo !:ı.nt ·7.1 l<fi.ğıt llıtiyaçlan lmr-- Benzin ,.e cliğc-r me,·addı mü~t:ı. 
~lıync:ık rnzlycttc.1.)IZ. Hurbc rağmerı ilcyc kilo başma beti kuruş, kBhvc-

P atrondan değil bir 
mirden tekliflere 

1 vcrılecck slpar~lrrl ııorm:ıl şartlar yo kilo baıuna 20 kur~ çaya .kilo 
8.- ı attındıı. kabul edeceğiz... basına 4 O kurl!fi z:ım yapılacaktır. 

ınglliz !ıı.brika ınnmes.:ııllııin bu ı. Paınuk ipli&l pamuklu n1ensu -

maruz kalmıJ 
Bır fabrlktıd:.l cahştı;,ı sıra.da, gııy

rlahltl:! lJaı:ı tekUtlcrc maruz J..-a.1-
mnsı yil::Undr:ı çckılmcl;c mecbur ol· 
du~ı iddıasl!c rtktı-ettc bulıın:ın !~çi 

lnzm mektubu U7.erfnc hem mtlı.ldci· 

umum!llk, hem de nııntaktı lktf•:ıt 

mUdUrlüğU tıı.lıklk:ıtn giıi.,m~lcı·dl. 

tlttl.sat mUdUrlllğU, mU!cttl5lcrf vnsı
tasDe alll.kııdar ta brilmd ıkl l~çileıin 

zabıı.rı, lılr mQdJcttenbcıl piyasala- cat v0 c~ya, kauçuk VE' ınnmul:itı, 
rımı~\!ıı $Jlontıı:ıı hl~cdllı n ıımbal!l.j i<ılC'nmiş d<'ri ve nınmulatı. sarncl· 
kO.ğıt ıştniıı. nlhnyc~ h.ıllcdi1cccgınl .Y<', ~·ün ipliği. ~ ilnlii mensucat ,.e 
1:o:slc1 ıııcltlelllr. ı~ ,:<;al.! Yuhııuı oı~n kıldnn P.Ş)'tl. ip"k ve sun'i ipek ile 
muhtekirler, yerli ı,n~ıt ıo.bı llmsının lpliklC'ri, kum~lar·ı. kı:>tf"n nl"llSU

lıenUz ihUync.ı kiıri nıul ııl,aınnı:ııııa- cat. ~icim, kl'mlir, jül', ıılbtik 
smdan rstr:na• oJcrclt mc,•cuJUıı r.ılı- :mıdtl~I-er. hnharat. kiib"ıt. muka\•. 

'o O.mirlerin in malüma.tma mUracnat 
ctmıııtır. HcnOz meselenin mahiyotl 
luıtt olaralt anlas:lıımamı~tır. Tablız 
§{Myet edilen ıı.d.:ımtn, mUe.'3ese pat
ronu delil, sndccc bir lmlr oldu~•J 

mcyaıuııı. çıkmıştır. 

Bu itibarla hAdise tahakl..-tık eder38 
meaulll, f§ fn~ıbn.tı gÖ7~Dtlnde tutula· 
rak mUesscııeden uza1'11L§trrılacaktır. 

Aynca a(lll ta.klb:ıta. da 1ıir!§llecc:ktic. 

''Sosyete şilep,, 
denızyollarına geçti 

lılm bir kısmını toplanıı,ı;Inı· \'C sakla
mak auıcWc pl)aaa~n. h!tkiıu ohnıık 

lstemfF,lcrd!r Fakat lngllızlcrln itlta· 
li'it te~cl:ıbiisü, bu ihtiltı'!.r lııucl.etl.nl 

1urdurac:ı~ı \'C yaT:ınd:ı. fıyatt:ın 

chemm.yetU a ıretle dil.,Urcc~ı mu. 
hnkk:ı'• ı;urUIUyor. 

DıJı;;r tanıttım pl)aııad:ı. mlltemaıll· 

yen otomobil lAıtlğt buhr:ınınd:ın b.ı.b 
ııcditmc~ de lnc;mz 1Utlk :t':ıbrlh"T.tla

nnı harcltcte gctlrmlıJtlr. 
nu \'azi~t dol.ı)'lsile 'l'urkıyeue 

geniş f~ yapm:ık imkanı tnılan lnı::fl!.ı: 
t3slik fobrlkaları mUmes:ımc:rtııdcn 
Fnnldcrs dı:ı huı;l\nl<U dtl!preslc gelen 
ler arp..ııındndır. 

l<'anldrı'l!, 'l llrkiy ıun bütün ol.oma· 
bil ,.c tayyare lblikleri ıbflyaçlarını 
temin edebHec ğtnl, harp clol:ı~"Islle 

flyatııın. yapılan umnun nğır olma· 
dığını üa. .sByleml~Ur. 

Ycııl Türk - Yunan ıuıl~;pnaıııııd.an 

ıstlCado edere:, plyaaalnrrmıtta temas 
etmek atıyu bOyi)k bir Yunan fir
ması dlrektorll de ı;clmi~tir. 

Bundan 00.§kıı A\nıp:ınm b:ı§lıca 

mUctwhcrat aallcılanndan biri de \'i
ya.nadan gelmlıtlr •. Almanyad..'1. ınU

cevherat i."1trlııln bilyllk bir dur~· 
lUlt (eÇf.n:nekte O!dUClL'lU, haTbln bu 
aanate çolt ılokundıığunu ifade cblıl§· 

Ankara, 26 - Biiy\ik Millet 
Meclisinin dünkü içtimaında dev
let dcnizyolları İ§letmc umum 
müdürlüğünün 1939 yılı bütçesi· 
nin varidat kısmının irad ve ma5· 
raf kısmında "Sosyete Şilep Türk 
Anonim Şirketi hisse s,enctleri -
nın mübayaa !.>edeli" adiyle tiçıı.a· 
cak bir fasla 520.780 liranın tah- _t_ir_. ____________ _ 

sisat kaydına mezuniyet Terilme· 1 

sine ait kanunun müzakeresi ya· Antakya ve iakenderun
pılmış ve Münakalat Vekili Ali da umumi kütüphane-
Çetinkayanın izahatmı müteakip k 
kanun kabul edilmittir. Böylece ler açılaca 
''Sosyete şilep'' adiyle kurulan ı Maarif veU!oU Auta~·ya ve lı
§İrkct ve §iltpleri devlet deniz 'kenderundıl birer umumt kUtUpb.aM 
yollan idare&ine intikal ctmi! bu· ı teeiaine k&ntr \'i!t'l'l'lİJ bunlara ait 
lunmakfadır. hll7.lr1t'klara ba:ıanmı.,tır. 

"Vakıt,, ın üçüncü seri 
kitap kuponları 

Birinci ve ikinci tertip kitap &crilerinin eördüiil büyük ra.ibet 
ı,ar ısında "Vakıt" ga.zetui, okuyucuları i~in dAıha. zenrın ve daha 
istifadeli olmak üzere üçüncü lıir kitap serisi haz:ırlamaja karar 
\'ermiştir. 

Okuyucularını fazla intizarda bırakmamak için bu serinin 
kuponlarını da hemen bir iki güne kadar nCfl'etmiye batlayacalrtır, 

Bu kuponlara ait faıda malumatı "Vakrt'' gazetesinde bula· 
caksınız. 

ikinci seri kitaplarının tevziine başlandı 
''Vakıt'' ~azctcıtının 20 kupon mukabilinde vcreccii ikinci 

seri kitaplarının tevzi.ine bugündt:ı itibaren baflanmııtır. 
Kupon toplayan ckuyucular. bugünden itibaren bir hafta 

:zarfında ve öğleden sonraları ''Vakrt" kütüphanesine müracutl~ 
kitaplarını alabilirler. 

a'fasradan gönderilecek .kuponların m\iddeti on be! gündür. 

Birinci tertip kuponların müddeti bittı 
20 Şubat ~40 tin itibaren taplamın on Ulf lrnµonluk büind 

tertip kitapların tev.ri müddeti sona enni5tir. 

\"Jl, her tiiıfü muı;3mba \C mamu-
13.tt, porı=ekn mamulatı, etım, ~lıJe, 
ayna ve bütün zücaciye mamulatr
na kilo ba'lm:ı muhtelif mikdarda, 
fakat yüzde on nispetinde lstihlılk 
resmi zammolunacaktır. 

Xakliyal n~rgisinc, yolcular i
çin büyük hatlarda birinci mevkide 
viizdc 5. ikiuci mevkide yüzde 2A 
fiçilncü nıcvkide ~ üzdo bir, ba.nli
yö trenlerine mevki farkı olmak. 
awn yil.ıde iki buçuk, yoku nakli
yatı haricinde bütlin nakliyat için 
yüzde. bci :ta.mnlolunacaktır. (Tran 
~il e"ya, ı'cllci)i mt'mlekeUe>rc do~
ı·udan ~oğrı.ı;ıı:ı ~iden e~ya, buğday 
Vf! ç:ıvdarL"l. unları. tuz. tiılün, §C• 

ker, if:pirtoru i<:kilcr. patlayıcı 
maddeler gibi inlı.is:ıra tabi \'C bir 
kısmı zam görmüş olaıı maddeler 
yeıni nakli ·e vergisi zammından is
tisna (•dilocoklerdir.) 

Damga ı csmindc. mektublara. 
yUxdc elli, '\ı"e nisbilerde yüzde on 
zam yap.tlaciktır. 

İnhisar mamulatından olan tü. 
tün ve ma.mulatının mUU müdaf1ta 
vergisiM bir misli, rakı, kc::vp~. 

\'C likörlerin ı;~o cc•sameti nispe
tine göre 3, 4, ve 6 kllnut, viski ve 
şampanya şişelerine ellişer kuruş; 
şar:ıbnı litresine il:i kuruş, biranm 
litresine sekiz kw·uş, ~işf' ba.şma 
dört kuruş z:unmolunacaktır. 

Kı'brit f.iatlaraıın iki kuruşa ı;ı
k&.nlınası, ç:ı.kmalc taşl:ırma biı er 

Yunan istiklalinin 
129 uncu yıh 

Milli Şef E lenler 
kralına bir tebrik 
telgrafı çekti 

Ankara, 25 (A.A. ) - Yunan 
istiklalinin 129 uncu yıldönümü 

miinasebetilc reisicumhur bmc:t 
İnönü, Etenler Kralı Majeste 
Georges'a bir tebrik tcJ.lrafı 

çekmişlerdir. &Jvekil Dr. Refik 
Saydam da Elen hükumet reisi 
ıencral Metaksas·a ve hariciye 
vekili Şükrü Saraçoğlu da başvc· 
kil ve hariciye nazırı sı(atile yi
ne general Metaktas'a bir tebrik 
telgrafı göndennişlcrdir. 

Cumhuriyet hükumeti namına. 
protokol umum müdlirü Selahat
tin Arbcl, Yunan büyük elçisini 
~iyaret ederek hükilmetin tebrik· 
lcrini bildirmiştir. 

Dost ve müttefik Yuo.aniatanın 
bu mutlu iünü bütün Türk mille
ti tarafından pek derin surette 
hissedilmekte ve kardcı millete 
saadetler temenni olunmaktadır. 

H ataya yerleştirilen 30 
Erzincanlı felaketze ço .. 

cuk okutulacak 
Hataydaki 1ıı b8nkaaı H&tayA 

yerl*n Erzincanlı fellkeu.dele.rden 
otuz goc~-u l(endl hnsa.bma Oku~at
ka nı.r Yrrmi:ıtır. HunJardıııı knılar 

AJıkaı'& :bmet. l*f& ka eutitüllllde 
erkekler de llta.nbulda D&rtı•p.faka 
ıla okutulacaktır. 

'.kunı~ :ıammctJilmesi diljiiııülii~or. 
T~viki sanayi.d<'lt istifade. cıdc

rek Yergiden muaf tutulan mües
soaelel'Jcn kazanç ve1-pl es:ı.sla .. 
rı :ui;ıspeUeıi dahiliade millt nıüda
faa vergisi alınac&ktır. Tabii ha -
lin anletine kadar trşviki ~anayt 
muafiyeti kaldıı ılacaklır. 

Lliyilıanuı eaul&rt b~l;ırcbf. 
Yeni ,.e~ilom teı:ı;ıln edelleil va .. 
ridat mikdarı şöyle lıcsnplanmak -
tadU': 
.Kaıanç vergisi. 7;Ul).mı !!.380.000 

Jiı:a. hava kın'Ve-tı.rine y~ 
,·ergisi uunmı G.0.56.000 lira. Ban. 
ka ve. ~gorlAlartıı muamelo V!U:;i
si 94.3.0011 Ura, Şelt"r- vn ı;:,li1'tlZ Lcı
tihlak \'Crf;İSİ zammr Ci.9:15.000 li
ra. Benzin \'e 15.'llrc\'P 1.aıu 2.tsOf,00 
Kaln·c zammı l JH33. 1100 lira. Pa\· 

zaııımr foS.non lira. I\'.ıuıçuk vo 
mnmulatı, deri \'e ınamulah. p'l
muk ''e yün iplij'!i, por<ıfll•ı "" :-il. 
-ri•'t'l'1Cn al•rıacıık y-....ı~ ondan 
8i0.000. sun'i ipek ipHH ve ma -
..,,.!Atı vfü•-lp f\!'I lH'"'"ı.:ı .. ?. O[ı, f)illl 
N:ıkl:\'':ı,t ''ergisine ?.am: lımından 
.ıt-00.000, Fş\·a•ian ı.ıc.000-0. dnm
~n r ı:ı<1tmi zammı 5"'l OM, 1'ütüne, 
mü"ki,.atıı :--ı:n 3.000.f\OO, 'fe \'Üİ 
•anayi:it'n i""tifad ı-d-•1 Mü~•sos~ 
•~r<' tarNvlilerı 1.510.000, Kibrit 
r.:unmr. 527.000 ki f'C'man yekun 
~ 2:~~ 00-0 limdtt'. 

Stok sahibletile fahriknla.rrl,. 
'\"RJ'? mamul e~yasr bulunanlar iki 
~ün zarfında hu malların mikt.arı ı 
huswıu'1.cıa b~yo.mmmr verı c kler-
ılir. I 
tHTtKAtı H.\ ZllU.UH .. \IU !\il": 

llükf.Lmct tl\r&lınd.411 bir \;Ok mad
delerin flyaUarına muhte:l.lf nistttler· 
ae zaı;nlar yapıtucaıı hawleıl llııcri
ne piyu.da derhal ga.yrlmcıru bir 
harelıet ba~anıııtır. 

llu sabah bazı toptancı LU~arlara 
mal almak için ınUracut eden birçok 
esna! "malımız yoktur,. ceıvabilo kar
ıııa~ıruıtardır. '.Ml.l\lfu.t.ura ~itleri, 

derl, canı ve llstfü qyaaı, ipekli 1.."U· 
mqlar plyuadan kuımeıı kal~ 
hr. Bııu yerlerde çay buhrunı "ardır. 
Bilhaaa klltWt pakctl•t lçintleld çay
lar plyuadan kalkırufUr. 

Yukanya hlllasa otliğimlz §01'ılde 

hareketler bıı~tadıfma dair yap1\an 
~ikayetıer üzerin" rılAkıı<lular muıı 

koruıırnıı ):anıınıı hUkUnılerlne gljre, 
tnhkfkatıı. baflenı~anttr. 'Mıı.l eaklı

yanlar \'arn bunlu t1lüdello taltil.> e· 
dilccekle{'dlr. Jo::sıııırn bar.r ltl\aIU e11· 
yası, llhalU birlikleri tarafından SC· 
tlrilip tUccıtra d:ığrtılc!ığmdan he?" tUc 
carın elmdeld ııtok miktan aıağr yu
kan bclıtdir. l"altat itbal!t l,ılrllklcrl 

kun.ılmada.n nvrl geımı,, malların 

nıll:tarı malQm değtldir.Mıntaka tıca
ret mUdUrlllğil plyua ü:ı:erlndo dalml 
,.e sıkı bir ltontrol yupmlllc Uzcre 
tedbirler almı:tlT. ?.riltettıeıer tara
fından bilyUk toptancı depoları l<On· 
trol edilcc e.ktlr. 

Esasen mllli korwıma. ka.ı:ııınunda 

bu ı;ibl hareketlere kaı'fl çok ıiddetr 
li hUkUmler bulundufundan. ga.yrt
mtşru kazanç hareltctlerlne ıriri,ıenler 
derlıııl adliyeye verileceklerdir. 

Askerhk kanunun
da değişiklik 

( S.ıtarah 1 incide) 
Diğer ta.nı.ftan fevkalide ahval 

Jola,yıaUe ordu lllf.IUluplanıwı iat.i
f:ı. edememeleri ve tekaütlüğe bak 
kRT.a.nDl.13 ol&D.larm bu haklann -
dan :iııtifade c~iiyel!lemeleri hak· 
kınds. biik\imetin Büyük Millet 
Meeliaine bir kanun J.il"ibur tevdi 
~ceği )\aber Yerilmektedir. 

Yedek aubaylan .kaaununda.. de. 
~:klik yapılma& bakkmdalll li)i
ha da Meclis :milli müdafsa encü
meninde müzakere ve ka\,ıul edil
miştir. liyihaya. göre ihtiyat su
baylıırwn ordudaki fiili hiamet 
ınüddetlerile &iaj müdd~Ucrini ih. 
tiyaca göre lcra Vekilleri Heyeti 
tayin edecektir. 

Belgratta bir 
nümayiş 

Komedi Franıez temıi .. 
linde halle " Maraeyyez,,i 

söyledi 
~.--Pün~K~ 

di Fra.nlez artUtleriDJD tQuwi11u
den sonra halk artJltleri llddetı• 
al~lanu§ ve Fraııaız :milli :marwı 
olan K.&rl'leyyeai 16ylemelerini i.e-
temi§tir. ArtiaUer, Yuzoalavyanm 
bit.arafhiı ~n bir l\i.dieeyo 
D\tl~ ~ '\i V1DllUeJc Wliffls U1 Ult 
martı aöylem.emillerdi?. u.mm u. 
.zerine tiyatroda bulunan haIJı bir 
ağtzdan Maneyyezi eöylmüıstir. 
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t~•on b· .. - 124 -
~'kit ır urpe d b .... b .., 
il\ .. •ırtiiat·· .?1'e en sonra ogazımı ıraktıgı 
''' \'e .. u 6.uvet"teye yuvarlanarak .nefes al-

iuneıın ziy ·ı k .. 1 . . , ası e amaşan goz erımı açıp 
di ~~es aldırn. So:ı k~~~mağa başladım. 
~ . tekrar ka . ra, hafı! urpe: •üm ve: 
~ ~ ~radesi :1d!: ~in onun - Bu seferki ha~iki bir krizdi. 
~ktıdarsızlıkı e bu .. enne çulla· dedim. Onu kör eden kuvvetli kriz 
'o irade kı al ~~ çıkam~dı. ferden biri. Once yaian<lan yaptı 
ttlıro bütün n ı)o.du. Kurt \'e yalandan yaparak hakikisini 

On:-, kendi~rzusu~ rağmen ba davet etti. 
' Un eli son ~~ geçıyordu. Mod onun yastrğını tekrar dü· 
ı1.._ a ~ ... 

1 
b ır ürpenneclen zeltrneğe bac;lamr"h· 

·ıqı a ... ırakt w • ~ • ~ • • 

~Yak stsieri ıgı \'akıt l\Io· - Yok. yok, aooım. Bıraz bek· 
~· Sırtüst" d~ Yanr:a~ıma e. Onu böyle baygın bir vaziyette 
liy~ · ?lefes a:::'erteye yuvar- Ple geçirdikten sonra artık kolay 
~ le karnaşa g~ ve. ?üneşin kolay bırakamam. Şimdcn sonra 
~ta haşıa~ gözlcrımı açıp biz salonda ka':ıcağız o a\'cılann 
tll<ti • laıtin hal~m· Modun yüzü kamarasında kalacak. 
bır • ~ \it ferahı tnde telflş yoktu. Onu omuzlarından tutarak mer· 
ti 'facıe ile lii anıa ile kanşık diven ba~ına kadar sürükledim. 
t: ilide kota Zfüne bakıyordu ~ioddan bir ip istdim. lpi koltuk 
.~ i ı'~tı• rnao n bir fok sopası go··. 
"!: ıı..~;·• . an, altlanncbn geçirerek merdirnnin 

,-'"' IU?ı gözı . ~a 0~un gözieri eşiğinden onu ya\<ıS ya\•aş a~ağı 
~ ttti, So etimın ıctikametini koyuverdim. Onu ranzalardan bi· 

' § Ribj el~· sanki birdenbire rine tek ba5r.'lla kaldırmama im· 
~ kaJbilll ~nden düştü ve ayni kan yoktu. i\fodun yardımile en·e· 
~ı tı: O ben~YÜk bir sevinçle la omuılannı, sonra gövdesini kal· 
~~'· beniınıe b~a~ınım, tenim dırdım. alt ranza'ardan birinin 
~ ti 1?kı bir m ır ikte ve benim ran tahtasına oturttum ve oradan 
!'atı )ı dov(j n abra adamınııı ratağın içine yuvarladım. 

ııı ha ... y·ordu Düt" h 
~ }". Srettiğ' · un a· lş bu kadarla bitmiyecekti. O· 
ıtıı E'tı, <> ana ~ Yumuşatıcı medc· nun kamarasındaki kelepçeler aklı 
~~lurnıus.i · da~. ~ldı~ı kültürü ma geldi· Onları Kurt Larsen ceza· 
~· ıre tanıaçındekı ıptıdailik bir !andırmak istediği gemicilerin el· 

; r..... ntnı~tı. Ayağa kalka· lerine ,.e aya1·lanna geçirirdi. On· 

fl1.~ kadını d ' lan da bularak ellerine ve ayakla· 
'• &aniye 1l·c haykırdım. nna taktım. Günlerdenberi ilk de· 
~ ~"asıllda}:nra da o, kollan· fa olarak rahat bir ncf es aldım. 
!'!'~ ltrırk 1

' Ben onu bağrı· Gil\·erteye çıktı~ım zaman. ~nki 
'(! ~!ac1ıen hı~ınklarla a~la· üzerimden büyük bir yük kalkmış 
~~çları aıi!:!1an~, koyu kum· gibi ker.dimde hoş bir rahatlık his· 
qtııı '}'ordu. 8 ın zıyası altında sediyordum. Sonra, artık ~fodla 
'' ~firıc ence o saçlar kral· biribirimize daha fazla yaklaşmış· 
~ Ve Pır~ıklannı dolduran tık. Güvertede yanyana yürürken 

bir d ı· antalardan daha kry· onun da bu ~·akınlıirı hissedip et· 
~arı ~ ırıeyd· t ~ ., 

~ b;ı Öpfit~ 1
' ğilerek usulca mediğini düşünüyordum. 

ıı.. fıf t~ Utn. Dudak!anmı öv 
·ı.t "'lll'ls t • . 
~ \ıal'tnad e tırrni~tim ki far 
"ll.'q . ı. 

:ıı, ~ btrd.,nb' 
t etıee i;ib ı~e kend!rne sel· 
~ '· Yalı arıJe o, onu hima· 
~~~ t~ da lllühim bir teh· 
~l'tır ~sllld bir . arkadaşının 
~r dıı. ~-- a sevınç ya~ıan dö· 
~· ~o ~ ~ı oıa 1 o!sal'd nun babası veya 

tllııi i taktı. Bun Vaziyet gene ay· 
,.thar İti tından maada hisle· 
)'j h·ıt d~İld? zaman ve mekftn 
~~ hak k~ Sevgimi ilana daha 
~ara ındanrnahydrm. O, kol 

KISIM - XXXVJI 

Hemen Ghosta ta}ındık ve eski 
kamaralamnızı işgal ettik; yemek· 
lerimizi geminin mutfa~ında pişir 
meğe baş'adık. Kurt Larseni tam 
zamanında hapsetmiştik. Çünkü 
bulundu~umuz arz dairesinin yazı 
ru t~kil eden kısa mevsim birden· 
bire geçmiş. ya~urlu, soğuk, fır· 
tmalı günler başlamıştı. Artık çok 
rahattık; sehparnızla onda asılı du 
ran başdireği ise gemiye sanki ha· 
rekete hazTrlanmaktaymış ümit ve 
süsünü veriyordu. 

H A B ER - Akşam Postası 

Kim hayatının kıymetine ehemmiyet vermezse, o
nun hareketinin ufak bir şeyden, bir scbebten ileri 

geldiğine emin olabilir:;iniz. 

Hidekichi km bulmak için lshi· 
ganın bütün kuvvetini sarfodeccği· 
ne emindi· Hide!<ichi muavinine ;
timat ediyor ,.e onun güzel yıldı

zına inanıyordu. lşte bütün bun· 
!ardan dolayı da bu işin hallini ta· 
mamiylc mua\•ininin eline bırak· 

m1ştı. 

Talihin kendisinden ayrıldığına 
emindi, hiç olmazsa böyle zannedi 
yordu. lşleri amirlerini tatmin et· 
rniyordu ve şimdiye kadar bu me· 
:.ele hakkındaki tedbirleri de amir· 
!eri tarafından ho5 görülmemi~ti. 
O bu urun boylu tngilizin tesiri :t' 

tında, hatt~ kentlisinin bile reddet· 
tiği hareketlerde bulunmuş ,.e fena 
ir netice eide edilmi~ti. 
Polis müdüriyetinde herk~in 

ağzında: 

- "Müfettiş Ilidekichi yaptığı 
h:ıreket.eriylc zabıtanın ~refini 

lekeledi:., d.im;elerinin dolaştığını 
çoktan biliyordu. BUtün bu ve bu 
gibi ithamlardan o kendisini ~im· 
di nasıl kurtaracaktı. Kendisini na 
sıl müdafaa edecekti? Onun için 
yalnız bir çare kalmı~tr. O da eski 
Bushido niza.mı ve ananesiydi· 
Ou nizam ve anane kahraman Ja· 
pon cengaverleri Samurainin niza· 
mıydı. Bu da şertfi namına karnı· 
m bir kama ile d~~mekti. 

"Kim hayatının kıymetine e· 
hemmiyet vermezse, onun hareke· 
tinin ufak bir şeyden, bir sebebten 
ileri geldiğine emin olabilirsiniz. 
Bu Japonların adeta ibadet ettik 
!eri bir atalar sözüydü. 

Kapı bu anda 5ürülmüş ve Hide 
kichinin kızı kapının çerçevesi için 
de görünmüştü. Otani içeri girdi 
iğilerek babasını selamladıktan 

sonra ellerini önüne bağlayarak 
babasının emirlerini bekledi. Son· 
ra da: 

- "Babacı~rm zatifililerinden 
büyük bir ricam var ve müsaade 
buyurursanız bu ricamı ayakları· 
ruzın altına koya;1m!,, dedi. 

Otani tekrar iğildi. 
- " Söyle kızım, ~yle!,, 
- "Benim saygı değer, kıymetli 

babacığım, müsaade etmek lOtfun 
da bulunurlarsa, bu akşam sine
maya gitmek istiyorum. Greta Gar 
bonun yeni bir filmi gösterilecek· 

Hidekichi bu sözler üzerine te· 
reddüde başladı, kızına sinem:ıya 

gitmek için acaba izin ver~in mi? 
Sonra Ilidekichi kızına gitme!~ üze 
re izin verir~e. bu ayıp hareketin
den dolayı kızının karşısında biz
zat utanac:ıktı. O na~ıl o'.ur da 
bizzat kendisi kızını böyle bir ah· 
laksıılığa se,·kederdi? Fakat Otani 
tahsile taşladığmd:ınberi de b:ı· 

basma kar~ı itaati. muamelesi de· 
lfümi~ti \'e ananeler üzerin<le de 
ya5:ımıyordu·, Yeni fikirler. c~re

yanlar bı.: ananelerden daha kuv· 
vetliydi. Hidekichi ellerine baktı. 

bir lahza sessiz k:ı.dı, fakat kapı· 
nm sürülm~i kızının sükutunu 
muvafak:lt sayarak gittiğini anlat· 
t:J. 

··su. GÜLÜ .. ÇAYII.\:ff:,.'5lNDE 

Şimba~i mahalle~inin ta!ıtJ ev· 
terinin iızerlcıinde sabahın güncşı 
gülüyordu \ 'C yüzlerce rengarenk 
bulut bun'arm damlarını okşuyor
du· Dam ann eazıları ü::tunde 
kamışlara kurumak üzere aşılmış 

her renkte ipek kimonoları birer 
kelebek tiİbi uçuşuyordu. 

lğı i büğ:il lrnldmmlarm üstün· 
den bir RikşJ (1) geliyordu. lçin 
de, gün~in fualariyle parlıyan si· 
yah saçlı genç ve güzel bir geisha 
vardı. Herhalde kibar bir geisha 
olacaktı. Çünkü parmakları pırian 
ta y(lzük'.erlc parlıyor ve kendisi 
bu zamanda mutlaka mAbetten ge· 
liyordu. lshiga bu güzel manzara· 
yı uzun uzun doya doya seyrede· 
medi. Yarım saat sonra hakikatin 
kar~ı~mda bulunacaktı. Eğer talii 
,·arsa, bu yanın saat zarfında her· 
halde maktul hakkında herşeyi öğ 
renmi5 olacaktı. Bir akşam evvel 
bütün araştırmalara rağmen Ki· 
kuyu bulamamıştı. Fakat başka 

bir geishadan Kiku imıinde bir ~e
ishayı tanıdığını öğrenmişti. Du 
geisha daha bundan birkaç gün ev· 
vel çiçek bağlama mektebinde ya· 
nında oturmuştu· Fakat, onun ne
rede oturduğunu bilmiyordu. Bu· 
nunla beraber Kikunun adresini 
geisha!ann merkezinden öğrenmek 
güç değildi. 

bir d ~n Çekilirken saç· 
e a daha usulca öp· (Devamı var) f miş!., 

(Devamı var) 
(1) lnsanlamı çektikleri bir kişilik 
hafif arabalar. 

• 
Milli küme organi
zasyon komıtesi 
Dün akşam toplandı 

Beşiktaş klübünün sene
lik kongresi 

Betiktat Jimnastik Klübü Baı· 
kanhirnc!an: 

KlUbUmilziln senelik kopgreıi 

30 mart cumartesi günü c::at 
14,30 da Beşikta;ta Spor .adde
sindeki Lokalinde aktedil::cektir. Milli Kihne organizasyon ko. 

mitesi dün akşam bölge merke· 
zinde bir toplantı yaparak bazı 
ı:nukarrera t ittihaz etmiştir. 

önümüzdeki pazar günü ba~lı. 
yacak olan Milli Küme müsaba
kalarının ilk kar~ıla~ması Takısim 
stad nda yapılacaktır. Birinci rr.il. 
sabaka saat 14 de Beşiktfş.Vcfa 
ikinci müsabaka da saat 16 da 
Galatasaray-Fenerbahçe arasın· 

dadır. 
Dün akşam ittihaz edilen mu. 

karrerata göre Milli Kiime ha
kem tazminatı orta haker . .lerine 
750 ve yan hakemlerine de 350 
kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

Organizasyon komitesi tarafın. 
dan tatanbulcal:i Milli Küme mU
sabakalarını idare icin alt. hakem ı 
seçilmiştir. Bunlar da, Kemal Ha· 
lim, Nuri. Bosut, Şazi Tezcan, 
Ahmed Adem, Tank Özerengin 
ve Sami Açıköneydir. 

Milli Kürr:e hasılatı eğer umum ı 

müdürlilkçe verilen 3000 lira a. 1 

vansı geçerse bu zarar klüblerin 
alacakları hasılattan İstanbul 
kl:.ibleri yüzde on yedi buçuk. 
Ankara ve İzmir klüblerinden de 
yüzde 7 ,5 kcsihıek suretiyle ka. 
panacaktır. tlk haftaki müsabaka 
katarın hu•latı dört klüb arasın · 

da mütesaviyen taksim olunacak. 
tır. Diğer haftalann hasılatı da 
klüblerin menfaatine uyğun bir 
şekilde taksim edilecektir. 

Yarınki Voleybol 
müsabakaları 

Kız mektd'..ıleri Voleybol Jik 
heyetinden: 

27-111.1940 çarıaır.ba günü ya· 
pılacak Voleybol maçtan: 

Saha komiseri : M. Arg:.ın. 
Cumhuriye~ L .. Kız M. M. saat 

15 de hakem S. Açıköney 
Kandilli L .• tst. Kız L. aaat 

1.5,30 da hakem S. Açık3ney. 
Erenk6y L.-İnönü L . .ut 16 

da hakem S. Açrköney. 

Ruzname: 

1 - Kongre riyaset divanınm 
intihabı, 

2 - Mali ve idari raporun o
kunması, 

3 - Mürakir> raporun okun· 
ması, 

4 - Gelecek sene bü~çesinin 
müzakeresi; 

5 - İdare heyeti ve milral<lp· 
ler intihabı. 

Nizamname mucibince kongre 
tarihine kadar geçen bir senelik 
aylık taahhütlerini ifa etmeyen 
aza kongreye iştirak hakkmt ha
iz olmadıklarından aylık taahhü-

dattan borcu ola:ı sayın Szanuzın 
en geç 29 mart 940 ak§<lmtna ka· 
dar çarşamba ve cuma günleri 
saat 14 ten 20 ye kadar Klüp 
Merkezindel.-t memura mUracaat· 
la makbu.ıı mukabili tediyede bu
lunmaları lüzumu ilin olunur. 

H6kaya 

Feri hanın 
mektubu 
Nakleden . iL. L. 

Yüksek tabakanın tanınmış 

terzisi Refik, Ferihanın mektubu. 
nu bitirdiği ensnac!a mağazaya 

kansr Cahide girdi. Kansının a· 
raştırıcı gözünden sc.klan:ak için, 
mektubu, mahir bir el çabuklu
ğiyle önündeki ceketin cebine so· 
kuverdi. Cahide, kağıdı görmüş 

olsaydı ba~ına kimbilir ne belalar 
açardı. 

- Refik, haydi hazırlan da 
halama gidelim. Biraz evvel tele
fon ettim; bizi bekliyor .. 

Refik şapkasını alarak karıslie 

birlikte dükkan çrktı. Mektubu, 
ceketten nasıl olsa dönüşte alırdı. 
Fakat dalgın adamcağızın dönü§· 
te de mektubu almak hiç hatırına 
gelmedi. Hatta, ertesi gün dük· 
kandaki ldiçük çocuğa: 

''- Bu kostümü al, Merhamet 
ıokağı 895 No. da Hamcli beye 
götür" dediği zaman bile gene 
h1tırına gelmedi. Kostüm yeni 
gibi idi; fakat Hamdi elbiselerin.. 
C:e çek titiz olduğundan kostümü· 
nü düzeltmek için terz~ye vermiş· 
ti. Çocuk, elbiseyi alarak Hamdi· 
nin evine teslim etti. Kendisi ev. 
de yoktu. Karısı Melahat kostü· 
mü itina ile elbise dolabına astı. 
Ö~leyin kocasına: 

Dugün mavi kostümünü getir
diler, dedi. Hamdi: 

- Pekala, diye cevap verdi. 
O nu bugün giyeceğim nasıl olsa ... 

Hamdi sık sık elbisesini deği§· 
tiriyordu; altı kostümü vardı. El
biseler bu şekilde birer birer din· 
lenmek fırsatını da elde ediyordu. 
Mavi kostümü iki gün sonra giy
di. Aksilikle, o gün de, Refik sol 
iç cebine koyduğu mektubun far· 
kına varamadı. 

Hamdi için bu pek tabii bir 
şeydi; ~ünkü o, iç ceplerine katL 
yen bir ~y koymazdı. Fakat, 
mektubu Hamdinin bulmaması 

karısının da bulmaması icap ettir~ 
me.zdi ki, ekseri evli kadınların 

yaptığı gibi, Melahat ta, ıüpheli 
kfi.ğıtlar V.s. Yahut unutulmuı 

bir iki lira bulmak dU§üncesile 
kocasının ceplerini ara§tınnayı 

ihmal etmezdi. Eline kağıt par
çası geçince haklı bir tecessUs ve 
heyecanla gözleri ~u satırları 
okudu: 

''Sevgilim, 
Çarşamba günü gelmemeni söy. 

)emek için bu mektubu yazmak 
mecburiyetinde kaldım. Çünkü 
o gün, taşınd•ğımız yeni evde çok 
itimiz olacak. Ancak, per~\~ 
günü öğleden akşama kadar arzu· 
nu tabnin etmek ve birlikte me
sut saatler ya~mak üzere ıeni 
beklerim. Dün gönderdiğin ipek 
çoraplar, harika!. •• Mantoluk ku. 
maıı da çok beğendim. Perıenbe 
günü geldiğin vakit, sana teninin 
hesabını ela vereceğimi unutma. 
Geç nkte kadar beraber kalmak 
için kanna bir yala nuydurmağa 
bak. Yeni adresimi de habrlayın: 
Hüriyet caddeıi 187 birinci kat. 
Buaelcx-. 

F erihacıfm." 
Bir an, Melahat kendisini ba· 

yılacakmt§ sandı. aFkat evde 
kimse olmadığını düıilnerek fik
rinden çabuk vazgeçti. Kendi ba· 
§tna ağlamayı, acı ümitsizlik ve 
hiddet yaşları dökmeyi tercih et· 
ti. Kocasını nasıl karşrlayacağınr, 
tertip edeceği sahneyi hayalinde 
hazırlamaya baıtadı. Fakat bir 
aralık başka bir çare d~ündil: 
Gic1ip şu Ferihayı görmek. Saa.. 
dctini çalmıya teşebbüs eden bu 
kadın kimdi? Kocasını baştan çı· 
karacak ve o kadar para kopara· 
cak kadar gilzel miydi? Gözleri, 
saçları ne renkti! Ağzı nasıldı? 
Kendisini arayıp bulacak, kocası. 
nı e>nun ağlarından kurtarmaya 
çalışacaktı. Aşağı yukarı sinema 
filmlerinde olduğu gibi... 

Bir saat sonra Hüriyet caddesi 
187 No.lu evin önüne gelerek bi· 
rinci katın zilini çalıyordu. Bd 
yan Ferihayı istedi. önüne, tak
riben yirmi beş yaşında gUzel, 
cazip, saçları oksijenle boyanmış 
ve ondüle yapılmış bir kadın çık· 
tı. İpekli bir rob giyinmişti. 

- Demek, onun Fenh&cığı 
sizsiniz, öyle mi? 

- Evet, Feriha benim; fakat 
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Ş i FA 
Bulmuş 

G R 1 
Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi gö· 
ren iUiçlar varmış fakat, ALL
COCK yakrsından bahsedilince, 
kat'iyen mübalağa değildir. Bir 
zat akşam tatbik ettiği bi:' 
ALLCOCK yakısı. bir gece zar· 
fmda tesirini göstererek ve de· 
vamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı
yan mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK, Romatizma, Lum· 
bago, Siyatik, delikli AU.COCK 
vakılariyle şifayap olmuşlardır. 

A LLCOCK yakılarının tevlit 
ettiği srhhi sıcakhk, OTOMA TtK 
BİR MASAJ gihi hemen ağrıyan 
verin etrafını kaplar. ALLCOCK 
yakılarındaki Kırmızı claire ve 
Kartal resimli marka:ıma dikkat 
ediniz. Eczanelerde 27 buçul< 
kuruştur. 

•'onun" kim? 
- Ba~tan çıkardığınız erkeğin. 

Ben, işte onun karısıyım 1. Beni 
binbir yalanlarla aldatıp size ge
lenin karısıynn ! ... 

Feriha sıkılır gibi oldu; faklt 
itidalini bulmakta gecikmedi: 

- Doğrusu çok canım sıkıldı. 
Fakat ne yapayım, kabahat ben.. 
de değil ki 1 Kocanız tam dört ay 
peşimi bırakmadı. Nihayı:t beni 
kandırdı ... 

- Siz onun evli olduğunu bil· 
miyor muydunuz? 

- Biliyordum, tabii. Fakat ka· 
"nısı ile betbaht, çekilmez bir ha. 
yat sürdüğünü, aradığı raeat, te· 
ıelli ve saadeti ancak yanım'3a 
bulacağını söyledi.. Anladmız mı 
gimdi? Cenabıhak beni yufka yü· 
rekli ~atmış. Haline acıdım. 
Sonra, bana öyle geliyor ki, siz 
evliler kocanızı zaptedemczaeniz 
kabahat asla bize dü§ ;mcz ... 

Melfilıat, hırsından neredeyse 
ağlayacaktı. Fakat kahramanca 
mukavemet etti. Bu k<'dmın ya. 
nında aşağı düşmek istemiyordu. 
Scnra, haysiyet meselesi ... 

- Pekala. Sizden başka isti· 
yeceğim yok. Alttarafı beni ali· 
kadar eder; ben ona gösteririm ... 
diyerek yerinden kalktr. 

Öğle yrmcğinc gelen Hamdi, 
kansını evce bulamadı. Yalnız, 
masanın fü;tünde bir kağıt naza. 
n dikkatini celbetti. Okudu: 

''Hamdi, 
· Y arumdn saadetine kavupma· 
dığına gC..-e bu komedyayı oyna· 
m.mn liıl\um ve mana var mı? o. 
nun için evinde rahat, teselli -,e 

saadet bulacağın F erihacığının 
yanına Gitsen iyi etmİf olursun. 
Bana ,ıc1mee, nereye gideceğimi 
aöyJemiye hacet yok... Yann a· 
vukatrma gidip bildiğin mektu· 
bu vereceğim. 

Melahat." 

••• 
Aynı gün, yani perşenbe akta· 

mr, Refik anahtarile, Hüriyet 
caddesindeki 178 No:nun kapısr
nı açtı. Elinde bir pasta kutusu 
vardı. Kendisini görür görmez 
Ferihanın ilk suali bu olmuştu: 

- Nasıl, işini yoluna koydun 
mu? 

- Hangi işimi? 
-Hanımla olan ihtilafını t ... 
- Ee, karım ne yapmış? 
- Haberin yok mu ya? 
- Y ooo !... N ehil eyim ben? 
- Bugün, karının beni ziyaret 

ettiğini bilmiyor musun? 
Pasta kutusu Refiğin elinden 

düştü. Gözleri faltaşı gibi açrlnuJ, 
benzi sapsan kesilmişti: 

- Karım!... diye mınldandı. 
Peki nereden öğrenmi§? 

- Bilmem 1 Her halde senden 
§Üphelenmiştir. Bir kadın koca· 
ıından biraz şüphelendi mi, onun 
her yaptığını öğrenmekte fada 
güçlük çekmez ... 

- Sana ne söyledi? 
"- Kocamı baştan çıkaran o 

vicdansız kadını görmek istiyo • 
rum ... İşin öte tarafı bana aittir." 
dedi. Fakat sen öğleyin kendiıini 
görmedin mi? 

- Gördüm. .. Fakat ytizttnde 
hiç bir gayritabillik yoktu. Her 

( Liitferı •JfaYI çniriniz) 



13.30/14.00: MUz!k: Hafif mUzik 
(PIAk.) 18.00 Program ve memleket 
saat ı:ıyan, l 05: MUzik: Grleg -
La minör p"•ııno konçertosu l Pl. l 
18.40: IConu;ın (Çiftçinin saati). 
18.55: Serbest saat. 19. ıo : Memleket 
san.t ayan. Ajans ve Meteoroloji ha. 
berlerl 19.30: MUzlk: Karışık pro. 
gram ( f:ıaz cscrlE'ri ve şarkıları 20.ı~ 

Konuşm ı ı lktı at \"C hukuk saauı. 
200.30: MUzlk: Fa.•nl lıeyetl. 21 ı~· 
MUzlk: KUı;Uk Orkestra, 22.15 Mem. 
leket saat ayarı, Ajans haberleri; Zi

raat, Esham - Tnhvlli\t, Kambiyo -
Nukut borsası (1'"'lyat), 22.35 MUzık: 
C&zband (Pl.) 23.!?5/2~.30: Yarınki 

program ve kapanış. 

Askerlik Yoklaması 
}}m!nüııU Aııkertık ~ubctıindl'n: 

1 - Ş bemlze kayıUı ihtiyat era. 
tm senelik mutat yoklamaları için 
20 Mart 940 gtinUndc yapılan ilana 
ektir. 

2 -· 1 oklamıı.lar :ı:ıt 9 dan 12 ye 
kıı.:lar devam edecek, saat 12 den son_ 
ra gc:enlerhı J, ndl doı;tımlnrına ait 
günlerdc gelmlyeıılcrlıı ınUrııcaatııın 

kabul f'dllmly ·cel<tir. 
:.ı - Yo ,J n anı. ııU!us cU::danla

n, ası.eri \"C"ikıılıırile behemehal her 
§ahıs l•e:ıdı 1 mUracaat edecektir. 
:Muhacir ve :ılr surcUe ııubeye kayıt. 
lıırını yaptırmamış olanlarla yolclama 
knr,..ığı bakayad kalmış olıı.nlann da 
kcrdi dc;:-ııml rı g~nUnde mUracaat 
ctmelerı. 

H /JI. B E R - Aqam l'oıtut 
~ 1 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: i' or. NECAETTı;-~ 
Maarif vekilliği köy 6ğretmcn okulları için apgıdıı. c1os ve mlktıın ya-I ATASAGUN 1 

zılı bakır tal<ımlıırı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Tıı.hmln edi-

1 

Sabahlan 8,30 a kadar. Ak-
len bedeli 12497 liradır. Muvakkat teminatı 937 lira 28 kuruıştur. lstekliler şamlan 17 den sonra Laleli Tay. 
bu bakır takımlarına alt şartname ve resimleri Maarif mUuUrlüğU yardlrek- 1 yare Ap. Daire 2; No. 17 de 
torıugundc gorcblllr.1hnle 2 nisan ı9t0salı gilnU saat 14.30 da Maarif mu- hastalarını kabul eder. 
düı lilğtinde toplanacak ltomlsyon marifetllc yapılacaktır. Teklif 7.a.r!lan en lıİTelefon: 23953 
geç saat 14 de kadar kabul olunacak ttr. (:::092) 

J.:şyanın cins! Mılüarı Beheı1nln fiyatı 

Börek tepsisi 
Bakır uUz tabak 
Bakır çukur tabak 
BUyUk kazan kepçesi 
SUzgeçli kevgir 
B:ıkır hUyUk sUzgeç 
KUı;Uk kepçe 

ıou adet 
•1000 

2000 •. 
2:> " 
!?O 
20 ,_ 

460 .. 
Bakır maşnı.ba 2000 ,. 
Askeri çam:ı"ır kazanı :;o 
Bakır ı;ay \'e au gtiğ!lm!l 2:;n ,. 

Kş. 

945 
40 

40 
2.'SO 

250 
2030 
100 

39 
6000 

370 

Yek ün 
Lira 
945 

1600 

800 
00 
50 

406 
460 
780 

1800 
81H 
:"i~ 

t: :::::.::::: :::::::-.:::::::::=:=: :::-.:::;::.::: li .. 
·ı * i: Göz Hekimi H 
:: Dr. Murat R. Aydın Si 

\ ~~Beyoğlu • Parrnakkapı, imam H 
t:sokak No: 2. Tel: 41553 H 

!
;:Muayene ve her türlü göz Jı; .. ! 
::ameliyatı fıkara İçin parasız.. :. .. .. .. .. .. ... - .. 
m::-.:ı::z:ı::::::::::::::m::::::::rn=::ıı 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir ./ 

-----~-& 5:500 
24{i 24M 

58.50 li5.5 

Bnkır bul:ışık kazanı 10 ., 

Bakır karavana 1000 .. 
Helvacı kazanı 30 .. 

r-------, Çocuk Hekimi 1 • ... 

Yek On 12497 

v KIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 

edip 
yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği isleri alır. 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
l"ak~ını • l"alımhane Pala~ No 4 

Pawrdan mnııcl:ı hPr ıriln 

1 o;ıı:ıl 15 dt'rt ~onrıı. l t>lt>l,.ıı ıııı'.!~ 

.... 111 .. 1111!1!:11 .. mll .. lll':!ldH 
şıot 

\ "aran çıbaolarda lrnllanılrr. Hn e~aoede lnıtu~o 50 k~ 
t;KZE!\IA~IN lLACIDIR 

......................... ~ 
GRiP - NEZLE - NEVRALJi SOaUK ALGINLIKLAF 
BAŞ - DIŞ • KIRIKLIK ~ ve AGRILARI 

2 - <!13 doğumlulann yoklama 
gUnler!. 28 Mart 940 Perııcmbe gUnU, 
29 ı.tarl 940 Cuma gtlnU, ı Nisan 940 
Pıızartcırt gtinll. 

------ .... •. -~ .. ~~: - t • =-. . • •. • ·~. . • 

TESKiN EDE.it 
B - 314 doğumluların yoklama 

CUnleri: 2 Nisan 040 Salı gUnU, 3 NI. 
asn 940 Carııamba gUnU, 4 Nisan 940 
l?erııembe gtlnU. 6 Nisan 940 Cuma 
gUnU. 

lstanbul aeted iyesi . ' 
ııanıarı 

Ltuellde Ye§lltulumba. sokağında 14 No. lı Refik ustanın garajlnda bu
lun.nn Esekr markalı ve 2508 pltı.ka sayılı taksi otomobiU 25-3-940 pazartesi 
gtınU aa.at 15 de nçrk arttırma ile satılacaktır. (2338) 

C - 315 doğumluların yoklama 
günleri: 8 Nisan 940 Pazartesi günU, 
9 Nls:ın 940 sııır gUntl, ıo Nisan 940 
~amba &1lnll, 11 Nl!;an 940 Per. 
§enlbe gUnU. 

31111~ 312 doğumlulardan olup mıı... 
zerett <lolayısllo gelmJyenler: p "' 

12 Nlsruı 94.0 Cuma gUnU. 
D - Diğer <loğUmlarm yoklama 

gtlnlcrl ayrıca 11An edilecektir. 

zaman olduğu gibiydi ... 
- O halde sana gizliden bir 

darbe hazırlıyor. 
- Evet, öyle olacak!. Bana bir 

şey söylememesi şüpheli bir ha· 
rekete hazırlandığına alamettir. 

- ~imdi bile buraya gelip 
seni yakalaması ihtimali vardır. 

- Belki! ... 
- Şimdi ne yapmak fikrinde -

sin? 
- Kendisinden af dileyip bu 

kabahati tekrarlamayacağıma söz 
vereceğim!. Beni affederse, iş 

kolaylaşır artık... O vakıt sana 

1 

haber veririm. Şimdi gidiyorum. 
-Vaktinde yetişmek icabeder· 
Demir kızgınken döğülür .•• 

Bir taksi, Refiği on dakika 
sonra evine getirdi. Titriyerek, 1 
<losdoğru karısının odasına girdi. 
:Ayakları dibinde diz çökerek, 
otomobilin içinde hazırlamış ol -
duğu manoloğu bir nefeste söy· 
lemiye başladı ... 

- Melahatçığım, rica ederim, 
beni affet. Kabahat işledim, itiraf 
ediyorum. Ne yapayım, fena yola 
sürüklendim. Şimdi de bu kaba· 
hatim için affını diliyorum. Söz 
veriyorum, bundan sonra sana sa
dık kalacağım!... 

Melahat kıpkırmızı olmuştu : 

- Ne? dedi, dostun mu var? 
- Yavrum Melahat, bana acı; 

neden böyle yapıyorsun? Bilmi· 
yor musun sanki. .. 

- A !. Vallahi, şimdiye kadar 
böyle bir şeyden haberim yoktu. 
Şimdi senden öğreniyorum. 

- Bugün Ferihaya gitmedin 
mi? 

- Feriha da kimmiş? 
- Dostum, işte! ..• 
- Haa 1. Söylesene!. Demek, 

ismi Feriha? 
- Evet, ismini de mi bilmiyor· 

dun? 
Melahat sesini yükseltti: 
- Namussuz herif!. Gösteri -

riın ben sana!. diyerek orada du· 
ran vazoyu kapınca Refik haya· 
tında birinci defa neredeyse bayı
lıyordu. 

Vazoyu başına vurdu mu? Bu· 
nu bilmiyöruz. Yalnız şu muhak. 
kak ki Refiği o gunden sonra gö
renler başı sargılı gördüler; bir 

90nra da kansından aynldı-

Ankara Caddesinin en işlek yerinde 

ı 
Vakıt Matbaası ıdaresine müracaat 

Avrupa hattında bira nakliyatına tenzilat 
Bira nakliyatına mahsus fevkalidc tenzllli tarife ı-•·940 tarihinden iti· 

baren Avrupa hattımızda dahi tatbik edilecektir. Fazla tafsllAt için tı1tuyon
lara mUracaat edllmelldlr. (2317) , ......................... _ .. _____ ._ 

Cumhuriyeti 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Veriyor 

Zfraat Ba.nkasımla knmhnı·ah \ 'O ihbn.ı•.o.; ız tu.sıu·ruf hesapla. 
ı·ında en nz :;o lirac:ı hıılunı:mlaı·n scnr.<lc .J d e fn çckllecck 

kıır'n ile nşnğı<.Jakl ııl:lnn güre ikramiye da~ıtılacaktır. 
ı Adet ı.ooo Llrıılık 4.000 Llrı\ 

ı ı;oo 2.000 ,, 
4 2ii0 J.000 

40 • 100 ,, 4.000 " 
ıorı H !'i.000 

1%U • 40 4.800 .. 
160 • 20 S.200 

~ 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Mik. Muhammen B. % 7.~ teminat Eksiltrıı0 ,ss~ Cinsi 

Lira Kr. Lira Kr. 14 
J. K. Marka lskarta bıçağı 300 adet (MUteahhJdl namma) Pazarlık 1,)0 
Aspiratlir zincir 125 metre ., ., ,, 15 

0 Bidon sehpası 600 ,, " ., ,, l~ 
Slklop çemberi 60 ton ., ,. " 16 
Dtııll ıskarta bıçatJ 200 adet 324.- 24.30 Açık ek· 1r,J' r 
Muhtelit zlnclr 8 kalem 3071.- 240.- .. " .~ 

l - Şartname numuneleri mucibince yukarda yazılı 6 kıı.lem eoya hizalarında yazılı usullerle s.e.tııı 

~ ~ 
II - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme snaUerl h!zalannda yazılıdır. uJlcl& , .. 

III - Eksiltme II-IV-940 pe~embe günü Kabataııta levazım ve mUbayaat §Ubesindek! alım komisyon 
lacaktır. ~ 
ıv - Şartnameler hergUn sözU geçen §Ubeden parasız aımablllr. ııı;tf 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gtin ve uatıerde yUzde 7,5 güvenme paralarile birllkt~ ·!11 ./ 
misyona mUracaatıarı (2344) ~ 
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&mı i ~ttiler. DtKKAT: Jicsaplnrındnki paralar bir sene içinde 50 

, C 
ı u 

l A Ya Ha:ndl r.e oldu? llradnn aşağı dUşmlyenlere ikramiye -çıktığı takdirde % 20 
Onu ela b:lmivon:z? Fakat tazlasiylc verilecektir. Kuralar senede 4 de!n: 1 Eylül, 

günlerden eonra Ferihanın evin· ı 1 Blrlncllctınuıı, J Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir 

den iktm btr!il:te gi.ilerek çıkar· lı••••m•m:oammBmımııı•••••••••••••ı
ken görenler bulunmtl§. 

' T 


