
Bugun 1 2 Sayfa 
hİlya Almanya ile gizli 
to ittifak yapmış 
~ ndra, 9 (A.A.) - Daily Ex
hn gaı.etesi, Almanya ile ltal. 
ittıt Ilı 1937 eyli.ıllnda gizli bir 
difer alt ~aptıklarını, bununla yek. 
ltıa:n lerı aleyhine bir ittifak ya.p. 
aıy aYI taahhüt ettiklerini ya-or. 
~ 
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Yeni Genyölkurul 
azaları 

Ankara, 9 (Telefonla) - Hasan 
Ali Yücel Hüsnü Çakırdau açılan 
Genyökurul azalıklarına Giresun 
mebusu İsmail Sabuncu ile Ordu 
mebusu Hamdi Yalman Genıbaş • 
kurca seçilmişlerdir. 

ispanyadaki muharebede Cumhuriyetçiler 
büyük rnuvaff akıyet kazanıyorlar 

Müstakil mebuslardan 

General Ali Fuat 
ve Refet 

Partiye giriyorlar 

.... .,. 
m"•m:mnxw:s11m11 •=•==•ıa::ı==:-ı 

Yarından sonra 
ltıtcılorı9a c3phesinde b.ı.şlayan taarruzdan 
beıi şimdiye kadar Frankoculo,- 25000 

Ankara, 9 (Telefonla) - Müs· 
takil mebuslardan General Ali Fu· 
at ile General Refet Bele Cumhu 
riyet Halk Partisine aza kaydedi. 
terek Parti mebusu olarak çalış kişı kaybettiler 

' ------ı 
~lkaOe 
Belediye işlerinde 

maları hususunda Partiye müraca· 
. atta bulunmuşlard r. Bunların mü· 

racatlan tasvip edilmiştir. 

Kozluda 50 köylü 
donarak öldü 

Botun okuyucularımızın kolaylıkla 
iştirAk edecekleri 

Zengin Mükafath 

~essir bir kontrol 
sıstemi lazımdır 
t \'azan: Asım US 
~ \•e llclooiye nci l J,fatfi 
"1 l' lstanbula yeni gchliği 
\a ~e ~arşı l'e pazın· yerle
\ ":laşarak e nnl nrnsırıde 
'ftt 't t1ş Yaptıktan sonra gaze

' ~.ILdaşJara \'crdi{,ri boya 

Ankara, 9 (Telefonla, - Dahi- 1 
liye Vekaletine gelen haberlere 
göre fırtınadan -sonra Kozlu na. 
h:yesi Sivriler mıntakasında yapr 

1939 VAK 1 T Müsabakası 
Ençok hangi şarkıyı 

beyeniyorsunuz? 
Birinciliği kazanan 

okuyucumuza 

, ş0).lc deıniştJ: 

~ ~l'düğüm noksaıılard..ıın 
~ esnaf üzerinde tefUş 'c Jsı><ınyo:da Cımılıııri yetçi a.skerlcr 

(Yazısı 10 uncuda) 

lan arama neticesinde yol üzerin 
de dokuz köylü ölü olarak bulun 
muştur. Bunların hüviyetleri tes· 
bit edilememiş, aybaşı dolayısile 

ocaktan alakalarını keserek köy • 
lerine dönen ocak amelesi olduk · 
ları anlaşılmıştır. Taramaya ve ö 
lenlerin hüviyet tesbitine devam e· 
dilmektedir. Aynı mıntakada vaki 
müracaatlardan dcnma ve boğul· 't 1 01nıanıasıdır.'' 

'llhtel'e.ın dokt-0run bu mü· 
~esı Çok doğrudur; şehfaode 
ttı._ tlıerınde kontrol ,·azlfe-
"" Ilı .. 
'lı llkellet olun memurlar 
~nccek derecede çok 
-,, )' beraber bunların \'&

,.. 'PabildikJerl yoktur. ts. 
"'>et ~I~) '1 lli'79JUUUI UU '.1 

ına suretile ölenlerin elliyi geçtiği 

1 S P a n Y a d a ki 
1 m u h a r ı' p 1 e r e tahmin edilmektedir. Bundan baş. 

; ~=tt~r ~:~t::an;:;~~rs•l~~:~~;;: 
Ta y ya re s at 1ş1 1 ~~::;.~,~· Güzclhisar çayları da 

'tıa leşkilAtı birleştiği sırn(la 
~._.,, t belediye memurlarının 

frankonun tıurauaki morrıessiti Hitıbarr tJen yaptım diyor,, 
ttnlbukl ilk ihbarı Fransanın VPrdiği yazılmışll!. ~ ~~ salAhlyetlerl oldu{,ru 

~ ~U. l'e zabıta tcskililtına 
~~Ştlr. Fakat ş~hrin her 
~ .:~ lltnumi emniyet \'&zl· 

ıı...X ınemurlann hazır 
~ larına ra{,rınen gene 

Buna göre, Şebekenin iki tarafa da tayyare sattığı ihtimali akla gelmez mi? 

"- tı.aıı olmamıştır. 
~~itiş ''asıtalarının çoklu
~)o'-1 .. llıda ciddi bir kontro
~? llknnu ne ilo izah et-

ltalyada kahve yok 
Roma, 9 (A.A.) - Satış mikdan 

geçenlerde müşteri başına 500 gra 
ma indirilmiş olan kahve, şimdi 

adeta bulunamamaktadır. 

"-._ lloJtıa bulunan esnaf hangi gün kendi 
fı.".'e ilzertndo fazla söz nuntakalanna kimin ııelerek 
i.,~' bb lüzum görmeyoruz. teftiş yapacağını on elden bil· 

;~~0:.:ıa Ameli bir fayda ıneı'nelic1lr. tşto ancak bu şekil
~~ ' de bir hareketle şehlr<lekl es
~ )a e kadar şehrin idare- naf teftişlerin cicldiyetiJ1e inana 
~-~Uan tecrübeler memur bilir. Bu suretle çalışan müfet· 
fit ~l 1ln tnüessir bir kontro. tişlerin sayıları nıa.lıdut olmak-

• 't~elınedikfni göstermiş· la bernber tetUşleri binlerce mc
~))oe.,_ ı&ınan sabah, akşam morun ıaaliyetimlcn <lnha se· 
.~"' bir belediye memuru- mercii neticeler 'cı1r. 

ıa•n· 

~bh'- en esnaf ile münase-
... "llın Hatırımızda kaldığ1na gi)re, -.. ete ası teftiş ,·azifeslni 

~ )'~ 1lb-atıyor. Hatır, gö- 7chirdekl csnnfm tdtl~I mesele-
M~ Qt nıenfaat gibi şeyler si cumhuriyetin llfınııulan bir 
,,.il~ l'a~.. •·• - müddet sonra gene ehenınıt,·et-"°" ~e ~lerlne hakim " 
L l)ıL..' le İstanbul belediyesini meşgul 
""~ edil etmişti. O , ·akit merkezde bir 
~il hluı ecek nokta şudur teftiş bürosu ,·ücuda getirilmiş 
,,.~de ciddi bir beİedlye li. Merkezden gayri muayyen 
"-." h en kurtulan esnaf 
~e.. 1l halden memnun gö- zamanlarda gayri muayyen mm· 
~-"ol', takalara miifettişler göndermek 

'1~tın usulü tatbik edllntlştl. Bu usu· 
'-ta~ .kontrolden kurtuL lün tatbikinden biiyük fa7dalar 
~l te:'e1lkabıı, bir takım sul ela temin olunmuştu . . 

~tl kelerine esir olduk~ 
~ "ll.lror. Fakat her ne sebepten ise u· 
~ ~lde b sul çok zaman de,·am etmedi. 
~ lltç ht u işi tanzim etmek Gene esnaf ile beledi7e memur
t.:'«e1q esr tare Yok mudur? Şc- larının rüzgöz olması neticesini 
~11)...ıı llafı belediye usulleri u 
"'• t~A '4EI t \'eren eski usule anlet edil< . tlt ~ttş 1lf.ınak için müessir 
~it? tapınak mümkün de· Onun için bu mühim noktaya 
"'lJtM_ _ \·ali , .e Bele<liye Reisimizin dik-

--~.--~e katine arzedi,·onız. lstanbul<ln 1......·~eıcıed • '•rdır: nu da " 
-.....~ nr.l'Ud esnaf üzerinde kcndllerinl de ~ "' ~ -@> an doğru,-a be-
.. ~ 1nde memnun edecek ci<ldi bir kon--.~ t•»et n eınir alacak su-
~ ~ep bfeının adamlardan trol usulü tesis etmek için nıcr-
' teııl'ln r teftiş heyeti ,.u. kezden gayri muayyen zaman· 
t~~eıa ek l'e her gün bu larcla gayri muayyen mıntaka-
'-ı~ Ca l.etuşeı tıkacak mii· hıra giderek teftiş , ·nzifesl yn-
~ ~ll~l'I. ınuayyen nıınta- racak bir heyetin mlim~iln ol
-~ he t'lıtektır. duğn kadar sür'atle tcşl .. iltni 

l'h..ngt bir semtinde tstiyoru. 

(Yamır R lnrlde) 

Yeni Fransız elçisi dün 
sabah geldi 

"Esasen f evkaiô.de iyi olan 
1'ürk - Franszz dostluğunu 

için çalışacağım,, muhafaza 

- ... -.. 

Ycııi Fra>ıSız sefiri refika.sfle birlilde (Eli bastonlu zat sefirdir) 

(Yazısı 3 üncitde) 

Devlet Şôrası Reis ve azalıklarına 
gösterilen namzetler 

Dün müşterek encümen tarafından 
tesbif edildi (Ya....-ısı 8 incide) 

Çemberlayn bugün 
Romay~ g~diyor 

!Yazııı 8 incide)_ 

Bir Radyo 
lklncnye: - B ır Armonik 
CJçüncOve: - BD:- senelDk 

Vakıt abonesi 
Dördüncüye:- EIDr Resim 

Hl Hafta abonesi 

Beşinciden ondördUncUye kadar 

Birer adet Tayyare piyanyo bileti 
On dördüncüden •onra müsabakaya işti

rak eden bütün okuyucularımıza plaklar, Va
kıt neıriyatından tarihe, edebiyata, f elaef eye 
dair muhtelif kitaplarla, diğer kitaplar, ko
lonyalar, diı macunları, pomatlar vesaire ••. 

1939 VAKiT 
ı• Müsabakası nasıl y·apılacak? 
U l\lemleketlmizin çok eski ,.e diğer ntllletlerden bariz 
U bazı hususiyetlerle ayrılan kendisine mahsus bir musiki 

1 
hayatı "Wırdır. Bir taraftan Anadolu halk türkiileri kol"' 
mnz bağlarla Jçintlzde yaşarken diğer taraftan klAslk eski 
\'e yeni şarkılarımız dilden dile dolaşmakta, her geçen gün 

1 bunlann tArihi kı.) metlerini zlyadcleşUrmcktedir. Gazete
JI mlz bir taraftan bütiln memlekette söylenen ı,arkılan ·. o-
11 kuyucularırun bu suretle önüne koyup onlann bir mün
rı tehabat yapmalarına \ 'esile ,·erdiği gibi, diğer taraftan ge
l ne biitün memlekette en çok hangi tiirkü veya şarkımn 

il sedl<liğinl de 011.aya koymuş olacaktır. 
1 Onun için miisabakay" iştirak etmek isteyen okuyu
•• culnrmıız gnzetemlzJn bir köşesin<le neşredeccğlmiz k:u
U ponlaı·ı topladıktan sonra bunlarla bcı"llber en çok hangi 

şarkıyı so,·diklerinl ele bize bildirecekler; bu suretle top. 

lanacak olan şarkılardan miiı~tcrek fnzla rey alım şarkı 

sahipleri arasında kur'a çekilerek kcnclllerine birer mükA· 
fnt ,·erileccktlr. 

·= Kuponlarımız ancak 30 
gün devam edecektir 

Yarın mütemmim tafsilAt vereceğiz 

Mahmut Nedim Paşa Türbesinin 
acıkh hali 

Evkaftan ses çıkmıyor 
- Yazısı yedincide -

Amerikanın bahri programı 
···············································-···········----

45 bin ton hacminde 
iki zırhlı yapılacak 

(Y aA!1 8 nddliJ. 

1 
1 
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işaretler: .___..._.__,.. 

Kendisine dönüş 
Yazan : Sadri Ertem 

Insan ne zaman kendine, kendi 
yarattığı dünyaya döner ve sadece 

Balık akını 
Bir Günde 23 Bin Çift 

Torik Tutuldu 
orada, kendi halk ettiği cihanın Son günlerde, Karadenlzden 
bulutlarına, yıldızlanna, ve deniz- Boğaza olan balık akını fazlalaş. 
lerine dalar ve maddeyi gerçek- mıştır. Dün, yalnız bir gün için
ten dünyayı bir hiç sayar? Hatta j de, ıo bin kilo uskumru ile 23 bin 
zaman olur ki onun hnkı"'katinden çift torik tutulmuştur. Bu kadar 
şüphe eder zaman olur onu inkar çok çıkmasına rağmen balık fi
da bile tereddüt etmez. ''Yalan yatları dilşillı: değildir. Buna se. 
dünya'' sözünde fizik kanunlarına bep. İtalya \•e Yunanlstanm faz. 
kimya hakikatlerine k~i"§l bir silah la balık çekmesidir- Dün, uskum 
çekişi insanı vakıt vakıt bıyık al- rularm kilosu 17-20 kuruştan, 
tından gülmeğe teşvik etse de. Be- toriklerin çifti de 15-16 kuruş
nim olmayan bir dllnyanm varlı. tan satılmı§t.ır. 
ğı ile yokluğu arasında pek büyük -o--
bir fark his olunmaz. 

Tophanedeki Yaralama 
"Bilmemek yektir bilip divane Tophanede Mesçit sokağında 

olmakdan" sözündeki mana bu ne- Hafızın kahvesi üzerindeki oda. 
vi bir hakikati ifade ettiği için in- da oturan İbrahim evvelki gece 
san ruhunda t8.zelifini muhafaza sarhoş gelmiştir. Ayni odada 
eder. Necdet Kemalle Roben isminde 

Dilnyada halinden memnun cl
mayan insan için yapacak Uç şey 
vardır. 

iki kişi daha yatmaktadır. İbra. 
hlm oda kapısmm kilitli olduğu
nu görünce tekmelemiş, kapı n
çılmca uykudan henilz uyanmış 

1 - Bulunduğu halden enerji olan iki arkadaşnı bıçakla yara. 
aarfcderek kurtulması! Jamıştır. Yaralıların feryndma 

2 - Bulunduğu hali kendi ma- polisler yetişmiş, İbrahim yaka. 
nevi kalesine çekilerek unutmak, lanmış, yaralılar da tedavi altı. 
reel dünyaya mukabil hayali bir na almmı§tır. 
alem halketmek. --o--

3 - Bulunduğu hali unutmak, 
hatta maziyi, ve hali uyutmak l 

Kaynar Sudan 
Haşlandı 

Bilyllkderede oturan Sariye is-
Birinci psikolojiye sahip olan- minde bir kadm mangal tizerin. 

1ar ta eski zamanlardanberi ihti- deki tencereyi alırken devirmiş, 
Jalciler grubunu te§kil etmekte- içindeki kaynar sular bacaklan. 
dir. thtiHUcı ya maziye, ya istik- na dökülerek ha§lamı~ır. Sariye 
bale gitmek istiyendir. hastaneye kaldınlmıştır. 

Ayn<111.Jı dü§ürllp yaralandı -
Her halde bu~unduğu şa~~- Beyoğlunda Tarlnbaşmda oturan 

~n kurtulmak ıster. Bunun ıçın Hasn.nm ll aylık çocuğu Erdo. 
sılSha sanlmıştır. ğan btiyllk ayna ile oynarken dil. 

ikinci psikolojiye ıahip olan in- şilrmUg, yaralanmış. Çocuk Bas
san reel dünyada muztariptir. tanesine kaldırılmıştır. 
Hayali bir dllnya halketmek arzu -o--

sundadır. Yeni Yollardan Hangi 
Buda bunun için denebilir ki bu Arabalar Geçmiyecek 

dünyanın adı malCtm olan ilk mi- Şehirde asfalt yolln.r yapıldık 
mandır. tan sonra buralardan beygir ve 

Platon muztarip bir adamdı, ya. öküz ve ~andalarla ?ekilen ara.. 
pdığı dünyadan memnun değil- balar geçirilmiyeccktir. Bu ara • 
di. balarm bu yollım kısa bir za • 

Onu ir:J tirla f elscfesinin temeli- manda tahrip ettikleri görülmliş. 
ni attı. Yeni ve hayali bir dünya tür. 
halkederek orada ruhunun ıeyran 
lannı inşa etti ve onun içinde bir istimlak Kanunu 
Uih gibi dola§tı. Belediye istimlak kanunun tat-

M utasavvuflar'm tekkeleri mev. bikatta pek çok güçlUkler mey • 
cut dilnyanın nimet vermediği in- dan~ -getirdiği anlaşılmış oldu • 
sanlara ruhun enginlerinde saray- ğundnn bunun değiştirilmesinin 
kr kurdu. Bileklerinde ihtilal ate- yüksek makamlardan istenmesi. 
tini duymıyanlar onun hayali cen- ne karar verilmlştL 
netine adım attılar. Haztrlnnlll yeni proje tetkik e. 

Alkol halinden memnun olmı- dilmek Ur.ere belediye hukuk iş
yan insanı mazi cehenneminden, leri müdürlüğüne verilmiştir. Bu 
istikbalin tehlikesinden, halin ale.. ra.daki tetkik bittikten sonra. pro 
vinden kurtaran hisleri donmuş je Dahiliye Vekfiletfne gönderile. 

bir dünya halkeder. Alkolizm mem cektlr. 
nun olm:yan insanlann bedbin, ü-
mitsiz devasıdır. Prost Parise Gitti 

• • • Şehir miltehassısı Prost Pari. 
DUnyanm dört köşesindeki ıztr se dönmU§tUr. MUtehasmsm pla.. 

rap seline bakıyorum da muhiti nı Uzerinde çalışmn.k Uzcre Jo • 
ile intibakını kaybeden insanlığın ber imılnde bir rc~m §ehrimizc 
nerelere kadar gidebileceğini ta· gelmiştir. 

Madam Atina 
davası 

Randevtıclı Madam Atinanın 
birinci asliye ceza mahkemesin. 
de görülen duruşmasına dün öğ. 
leden sonra kapalı celsede devam 
edilmiştir. 

Madam Atinanm evine devam 
eden genç kadınlardan Şilkran, 

Harakliye, Nihal, Bedia ve Ha -
yat dinlenilmişlcrdir. Ayrıca gilm 
rük muhafaza teşkilatından Sil • 
leyman Bonnönal da şahit ola • 
rak dinlenilmiştir. 

Şahitlerden Yolanda kendisine 

tebliğat yapıldığı halde. malı e.. 
meye gelmemiştir. Tahkikat neti. 
cesinde kendisinin Mısıra gittiği 
anlaşılmıştır. 

Lise Ve Orta 
Okullarda Teftiş 

Zam göre<:ck lise ve ortaokul 
muallimlerini teftiş etmc.k Uzere 
Maarif Vek8.leti umum mUfetti§. 
leri dünden itibaren muhtelif vi. 
!ayetlerde teftişe çıkmı§lnrdır. 

Müfettişler muallimlerdcn b::ışka 
mekteplerin umumi vaziyetleri -
ni ve gelecek ders ylında mel~tcp 
ihtiyacını da tesbit edecekler • 
dir. Teftiş iki ay sürecektir. 

tlkokullarm 
100 üncü Yılı 

Ilkokullann kuruluşunun 100 
üncil yıldönUnıU münascbetilc 
bir sergi açılacağım dün yazmış. 
tık. Maarif Vekaleti İstanbul ma 
arif mUdürlüğünUn bu isteğini 
uygun görmü:P:ür. 

Sergiye konacak eserler tesbit 
edilmcğe ba§lanmıstrr. 

hayyül edemiyorum. ~--~--~~~~--------------------~~-----------

Bugünkü teknik şartlar içinde 
mevkii iktidara karşı isyanlann 
m..:vaffak olamıyacağmı "dnrbci 
hükOmet mütehassıslan,, bile itiraf 
ediyorlar. 

Mevkii iktidar kendi kendini a-
§tndmnadıkça Napoly.on zamanın

Dn ·ıı •• unrtu 
~AVA~· 

da, hatta büyük harp sonunda ol- Yeşllköy Meteoroloji Enstilüsündcn 
duğu gibi kolayca kudretini teslim aldı~ımız m:ıhimnln söre yurtla lı:ı\'a 
edecek bir halde değildir. Karadeniz kıyılnrında ,.c doğıı Anıı-

O h ld · 1 'k" k 1ı doluda kııpnlı ''C yer yer yaı?ışlı, Ko-
a e ınsan ara l 1 §CY ·a • c:ıcli ile Ort:ı Anadolmln knp:ılı, tll-

yor: ner bölgelerde umumiyetle hııluthı 
Sarho§luk 1 secml~. rilzgôrlnr Ege ,.c Cenubi A-
Ve kendi alemine çekilmek!. nndolud:ı şimnıt, Trakya.cin ve Kocnc. 
Yine teknik sartlar insanları' ilde ı;nrbJ, di-rr bölgelerde urnııml-

kendi aleml~r:nc °'Çekilmeye müsa- yeli:.- cenulıt !sti~t::rnıctt~n: 1\ıırndcniz
ade d k b' h"'lde d • •1,.. A _ le Mnrm:ırn \'C hsc dcnızınclc l.m \'el-

e ece ır ... egı ... ır. n I 1. 0 • A d 1 d h r·r 1 , .. . • ı ,.c o u n:ı o u n :ı ı o :ırııh 
c:ık munevvcr ve artıst ınsanlar di~er höl •clcrdc orııı J:ı.ın et tc es 
kendi ruhlanna çe!dlcbilirler. j mişlir. Dün, hı:ınbıılıl:ı ha' :ı kop:ıl 

Ortada kendi kendine unutuşun geçmiş, rlizglr sakin k:ılı•11ştır. 

tek vasıtası. alkol kalıyor! ATkolleJ . Sııat on dört~e ha\'ll tnzyl~MI .iG3 mi: 
ıstırabını dındirmeğe çalışan bir lımetre Midi. ~uhunct. en ~ uksck 7. ı 

d
.. . • d \'C en duşilk ;,,5 santıgrnt idi, 
unyarun ıçın e yagıyoruz. } 15 Yıl Evvel Bugün 

SADRl ERTEM Dün Ekmekçiler Cenıl"ell Reisi 

bn:r ci:a1ar1a belediyeye ollmiş, fİm
dlki fiımllnrla cl.-mck salmal:lan :f. 
•ıan ellil:lulnl sö11lcmf~lir. 

Fırırıcılar ekmek narl:ımrı 
rıış olmasını hlemişlcrclir. 

Limanda 

Kıırıırlcniz: J\nr:ıctcnlzclcn 13,30 da; 
~l.ıcn: D:ırlı u.l:ın 14,30 cl:ı; Trnk · 
'!udanynd:ın 18,15 de; T:ıyyıır: im 
:ozd:ın 17 de. 

70 lira çalan 
küçük 

1 
GONON 
Al<İSLERİ 



IJ· ..!!.az şaka : ----
llapşuuu! .. 

l abiı nezle neden oluyor; sunt 
nezle nasıl olur1 

:,, bıhıı bakt 
..... ..ı~& li1'ı!a ıın ki yollarda, tram 
y ı Otob" l l'de ak us erde, krraatha. 
~ tıksır sıı-an aksrrann tıksr.. 

etl'!li anaı ' 
· .. 4 ~ıe Saba . 
<iW" · keıı b· hleyın, !stanbula L 

.. 11 tnd·· 
JY llıda ıgiın otobüsün en ön 

C1l sa
0illran pancar yüzlü, 

~ \ıi, oi 1• en~si katmerli bir 
oJ' 1 }'arad Urdugu yerde, ikide 
~ '~ ana sığınarak olanca 

" .... b ca ağız tadıyla. 
~ ~ . . ..nrtı PştıUu ı 
~ ·~ 8ah·erd: 
ıı•<' aı (j ıht· 1kc;e arka kana_ 

1rıııl' ... de hi~~ar bacı kalfa fena 
~lttiğj: etleniyor, berikinin 

.... ~ 
'sl>§tıtıuuı 

t: oııra .. 
1 °teki de yav~ ses. 

..... ~ 
~·~aaaı 

1 ~~~ b:o;du. Bir aralık Mu_ 'i asııasız ha pşularm-
.~ oıa:e k~vvetlice bir zifos 
, h ~for birden geriye 
'~ a~~ırctı: 
-~ ~ ~uş ! Elini ağzına ka
l' ..... ~ap adanıı 
ııJ"'ll. aı.... ilttıın a 

~ '"8tncı rna, parmakları. 
ti ,ı aau, h,.,,an fırlamış olmalı! 

Yazan : Osman Cemal 
saat sonra da tıpkı hamamdan 
çıkar gibi yüzünüz, gözünüz kıp
kırmızı, ter paçalarınızdan sıza. 
rak yürüyüp gidin! Vakıa dışarı_ 

da hava ılıktır ama, :qe de olsa 
ikincikanundayız, ortalıl:ta bol 
bir rutubet Ye böyle, tıpkı ha. 
mamdan çıkmışa benziyen insan
ları oldukça okşayan bir de lo • 
dos vardır. 

Ben eskiden de bunu söylemiş.. 
tim, yine tekrar ediyorum: Bu 
mevsimde İstanbulda aksırığın, 
tıksırığın çoğalması sebeplerinin 
bazı günler lüzumuı::.dan fazla ya. 
kılan mangallar, sobalar. kal&L 
ferlerdir. 

Kıraathaneler olsun, vapurlar 
olsun, daireler olsun, evler, apar . 
trmanlar olsun, krş denildi mi, 
hararet derecesilc hiç alakadar 
olmuyorlar; mangallarını, soba. 
larınr, kalöriferlerini hararet de
recesi sıfırın altında on iken ne. 
kadar fayrap ediyorlarsa sıfırın 
üzerinde on iken de ayni derece. 
den aşağı düşürmüyorlar. 

İşte bugünlerde çoğaldığı söy
lenen aksırıklarm, tıksırıkların, 

öksürüklerin başlıca sebeplerin. 
den biri .. ~~ ~ııı ;endiniz ya manzara.. 

e~J.ııa~ e~ §imdi bu vaziyette 
·"f ~b '1ıı:ıı Uenza.nın, gripin ö. Kapalr yerlerdeki bu hararet 

.,.- bı. '~ muvazenesi işinin düzeltilmesini 
f ~~l'de aksırığın, tıksırı _ de artık yeni vali ve belediye re. 
.~ ~ba~t~llıdan dolayr bazda • )sinden bekliyecek, yahut bunun 
~ ıdo~ 1 

havalara buluyor. E- öğrenilmesi ve bir nizama ko. 
l1' ha,~a.ladtır, bu işte bu pek her. nulması için semt semt (hararet 

~fr· ~k· tın da kabahati çok • muvazenesi kursları) açacak de. '"- ııı b 
aıı .. u ıncselede sabahı ğiliz a .. 
b• b~ ik-:-...: .,,.::....:ı::~:-. nı• u ...... 1r,.. ... .,.,.,t;n; ncatl Ol'"'" AA1 

J • ~ ~i14 c! 1 Yiizlü havalar ka. yorsa mangalmr. sobasını, kalö. 
iajle bıt ~ kabahatimiz var • riferini de havasına göre düzgün 
,. ~ar abalıatıerdcn bir ta. ayar ebneğe başlayınca görecek. 

~~ltıı~i 0~d~ gösterdim. Gele. siniz ki ortadaki aksırıklar, tık
t tiiıı. .. kı kabahatlerimize: sırıklar öksürükler de yüzde yet. 

#' ~ oıı.:c: ?ava dehşetli so_ miş ~ az olacaktır. Yoksa yol. 
~ er tar ıçııı gayet tabii o. larda, tramvaylarda, kahvelerde, 
ll-. ~ ~~l'if afta ınangallar, so- otobüslerdeki bu: 
id~~t. kerıer harıl hanı ya. - Hapşuuu! 
ı~~~ h ışın tam göbeğinde ların arkası biraz zor gelir. 

t, ~· ~a ~ltle ertesi gün hava Dün biri anlattı: 
~ '~ ki Inbat ve gayet ılık. Bilmem hangi müessesede çalı. 
*• ~~~luıa/0~da yürürken, in. şan bir kaç genç kız, Mısırça.rşr. 
fl:ıı~ ~lı v h1le ağır gelmek _ smdan beş kuruşluk yeşil enfiye 
~~~lh:ı ~l'ınektedir. !yi ama, almışlar, sabah1eyin mUesseseye 
~ ~ ~I' ~h? Siz, ınangal, soba, girerlerken bu çok keskin enfiye
ICla ~ ~ıı. ~Plerine anlatın! Me den birer tutam burunlarına çek. 
. ~~diğırı~~ki, o buz gibi ha. mişler ve ellerinde mendillerle 

ıııı..·a tıaıı 2: kıraathanede o hapşıra hapşıra iç.eriye girince 
PJ;. iı:~, bi;ı s.~n filispit fayrap direktör bunların hepsini nezle. 
'~ ~ eıı ins gun sonra yolda ye yakalanmış sanarak kendile
llıı ~~~ danı lapalaştıran o rine üçer gün izin vermiş. 

, l ı1tıı.ı§, ~ aYni derecede fay_ Eğer bu enfiye ile sun'i hap. 
~il ~~ı bir ıraathanenin içi o şırmak usulü bir taammüm ede

ı... ~ ~llı:ıUştu:a~am halvetine cek olursa bir çok müesseselerde 
"~~ ~ 11' ~8.hv · Şı?1di burada o. seyredin siz üçer, dörder günlük 

11~te fil;. bır çay içmek, tatilleri! 
ı A an okuyun, yarnn Osman Cemal Kaygılı 
1 ll'ı~rikadaki sulh kongresinin 

a•i~tto Anı ba rgo istekleri 
'~ı~ rı, 9- . 
~~h \le d Aınenkada fopla 

~ı,~1 ctt·e~~okrasi kongresi 
• 1g1 b' 'la }'a J ır karar sureti 
i~ Cdiıc~ ~~onya ve İtalya ya 
· ~at 61lah1 
ltir il attıb ara, kredilere 
~ ' argo konmasını is

tı. ~tc 
'I:\ t , ilb 
• ' .,nı ıa 
~a '-Pan"a rnanda Cumhu-

<ttı ., }'a .. 
'tıı. rılllu gonderilecek si· it "'lla § ola "il '1rıı d . n aınbarg::nun 

ttctı· a tstemekted' 
Ilı ın 'll ır. 

C' tı,.C lltahh 1 • <tc . ltt bi as arı AmerL 
ı ı. d1tı n tc"ekk""1·· . 

• 
Ribenfrop 

Varşova, 9 (A.A.) - Gazcta 1 

Polska aldığı yarı resmi bir habere 
müsteniden Von Ribbcntropun ge-

1 
lccek mart veya nisanda Varto · 
vayı ziyaret edeceğini bildirmek - il 

tedir. 

Bu gazete, bu ziyaretin ikinci - : 
kanunun sonunda yapdacağmın 

1 ilan edilmiş olduğunu hatırlatmak· 

Millet Meclisinin dünkü toplantısmda 

Karabekir, Hasan Rıza, Amiral 
Fahri and içtiler . 

Ankara, 9 (A.A.) - Büyük Mil j kmdaki kanun ile İnhisarlar U 
let Mecfüi bugün Refet Carutezin mum Müdürlüğünün 1938 yılı büt 
başkanı ğında. toplanmış ve celse· 

1 
çesinde 150 bin liralık münakale 

nin açılmasını müteakip yeni seçi- yap:lması hakkmdaki kanun layi · 
len mebuslardan Hasan Riza So · hası müzakere ve kabul edilmiştir. 
yak (Burdur) General Kazım Ka· Türkiye - IIolanda ticaret an · 
rabekir (İstanbul) ve Amiral Fah. laşmasma ait protokol ile Türkiye 
ri Engin (Samsun) and içmişelr- · Yugoslavya ticaret ve seyriscfa 
dir. in mukavelesine munzam protok.o 

Bundan sonra ruznameye geçi- la bağlı listede tadilat yapılmasına 
!erek Büyük Millet Meclisi bütçe· adli evrakın posta ve telgraf ve 
sinin muhtelif fasılları arasında telefon idaresi vasıtasile tebliğine 
63 küsur bin liralık münakale ya- dair kanun layihalarının da birinci 
pılması ve vakıflar umum müdür_ m:izakereleri yapılmış ve çarşam 
lüğü bütçesine 68 bin küsur lira ba günü toplanmak üzere içtima 
munzam tahsisat konulması hak - nihayet verilmiştir. 

Yeni Fransız elçisi dün 
sabah geldi 

"Esasen 
Türk -

fevkalade iyi olan 
Fransız dostluğunu 

muhafaza için çalışacağım,, 
Fransanın Ankara elçiliğine 

tayin edilen yeni büyi.lk elçisi 
B. Massigll dün sabahki eks· 
presle şehrimize gelmiştir . 

B. Massigli istasyonda Fran
sız sefaret ve konsolosa.ne crkıl
nı, şehrimizdeki l<'ransız koloni
si tarafından karşılanmıştır, 

- Fransayı, Türkiye nezdin. 
ele temsil sıfatiyle geltliğimo ı;:ok 

memnun ve mütehassisim. Esa
sen fevkaldde iyi olan Türk · 

l"ransız yakınlığını muhafaza 
için çalışacağım. '.Aramızda hiç 

bir mesele yoktur. Tilrk - Fran
sız dostluğunu idame ettirmek 

Eski büyük elçi B. Ponso şeh- hususunda selefimin gayretleri
rlmlzde bulunmakla beraber, ne devam edeceğim .. Reisicum-
.., c.AoLa:to•• olduğua.da.n hnlc!ini 

karşılamağa. gelememiştir. 
nur:ERselans tsmct JrıönUne iti
matnamemi takdim etmek tize· 

B. MasslgU refikasiyle bera- re bu akşam Anknrnya gllliyo-
berdl. Fransız kolonisi arasın

daki bayanlar, kendisine buket· 
ler takdim etmişler ve bllylik 

elçi, sefaret otomobiliyle, De· 
yoğlundakl eskl sefaret bina
sındaki husust dairesine gitmiş

tir .• 
Yeni Fransız bUyUk elçisi, 

trenden indi~i sırada kendisiy
le görUşen Yakıt muharririne şu 
beyanatta. bulunmuştur: 

rum.' , 

B. M:ıssigli, dUn sabık elçi B. 
Ponso'yu ziyaret etmiş Ye şeh
rimizclc uruk bir gezintiden 
sonra, refikasiyle blrllkte a~

şamki ekspresle Ankaraya ha
reket etmiştir. 

Giderken ayni suretle sefaret 
ve konsoloshane erka.nı ve kolo
ni tarafından uğurlanmıştır. 

Türk Tarih Kurumu Baskanı Hasan Cemil , 

Alman Arkeoloji Enstitüsüne 
asli aza seçildi 

Ankara, 9 (A'.A.) - Türk tarih 
kurumu riyas:t heyetinden: 

Dünya arkeoloji kurumlarının 

en büyüklerinden ve yüz seneyi 
ge~en zengin mazisiyle bu ilmin 
en salahiyetli alemdarlarmdan biri 
olan Alman devleti arkeoloji ens
titüsü, ahiren meşhur Alman arke· 

oloğu ve sanat tarihçisi :Winckel· 
mann günü şerefine tertip ettiği 
fevkalade bir içtimada Türk Tarih 
Kurumu Başkanı ve J3::lu Saylavı 
Hasan Cemil Çambeli ittifakla ens 
titünün asll azalığına intihap et _ 
miş ve bu intihap aşağıdaki mek
tupla tebliğ edilerek enstitünün 

-Günlerin peşinden.:--..... 
'flllfl•mmn•H11111ıııımıııumım1111111111111111111111rwıımaam11111-11ııııııunıııııııııııı111111uııı111.H 

Reklôm 
Akşamları karanlık çöktükten sonra Galata köprüsünü geçen

ler Karaköy tarafında kırmızılı, mavili elektrik ziyaları ile hava· 
da bir takım yazılar görüyorlar. Bunlar Holantş.e Bank - Üni, 
yahut Vagon · Li, Ziraat Bankası gibi bUyük iş müesseselerinin 
isimleridir ki renkli ziyalarla reklam edilmelerinde bir sebep ve 
mana vardır. 

Fakat elektrik ziyaları ile yazılmış olan bu yazılar arasında 
Galata rıhtımının ijzerinde: 

( DENtZ TlCARET MÜDÜRLüôü ) 

3 - YAKIT 10 tKINCtKANUN 1939 

Ordudan çıkarlla
cak hayvanlar 

Görüp düşündükçe 
----~-------"™'---------------

Suçu rın 
• 

peşın e ... 
Yazan: Hakkı Süha Gezgin 

Layıhanm ikinci maddesi Fran:sMla, Aıneriknda <1113 uıı 
değiştirildi ı;ıaştıj!;mıız, bii~·ük y:ıbancı rcztt-

Ankara, 9 (A.A.) - Ordudan lctlerimlcn birine '.l'iirk wıt:m
~ıkarılacak 12 yaşından yukarı <lnşhğı şerefini t"c<ln c<lcn birkaç 
,ıayvanların köylü ve yetiştiriciye betbnht karışmış ... Henüz bil· 
atılması hakkındaki layihanın i - t iiıı snflınları deşilmeyen, fakat 

"inci maddesi Mecliste görüşülür- . . 
.... .. . . d d"l ısıkı Ye aınnıısız, bır tnhkı k çeıu-''en Ziraat Encumenme ıa e c ı 
" dd . kl 

1 

hcı·irlc km.atılan hu ı.:u·ımlık misti. Encümen ma cyı şu şe · c · · . . 
kc: arak umumi heyete sevkctmiş_ i';', ynkın~ln clhcttc ııııllctm mu-

) ha!ccnıesı hıızııı-mıa çıkacnk. tir: 
•·ordudan çıkarılacak hayvan · Gazeteler, mcsckcle imza tak-

lar Ziraat V ckalctinin göstereceği liticri, . ahtc hfü·i~ etler tn~ı
yerlerde çiftliklere mahalli hayvan 
ıslah komisyonlarınca takdir edi. 
lecek en ucuz fiyatla ve sekiz sene· 
lik ta'ksitlere bağlanmak suretile 
satılır ve o yerlere kadar nakilleri 
için Milli Müdafaa bütçesine tah· 
sisat konulur. Hayvan ıslah ko . 

mak, knçnkı,:ıhk gihi biı·ibirin· 

ıkıı n;!,n· ımçlnı·ııı hepsi ':ır, dl· 
yol"la:·. 

na~ı kayıtlnra gijrc de, şebe· 
kcııin im tc-;cbhiisii ilk ciıuı

yetlcl"i <leğilılil'. Biitün bu iı;;lerl 
r.ıisyonlarınca aranılan vasıfları bir adam, Lıir ]~krem Göynük 

haiz taliplerin adedi çoğaldığı tak· tek bn~mn lıaşaramaz. J>nsn
dirde bunlar arasında kur'a çeki • poı·t i';'leri, imza nıcselclerJ, lıü-
lı·r. Kısrakları taksitlerle ala:ılar 

\"iyet ynı•ıık:ı.lnt·ı, yabancı üllrn· 
tay yetiştirdi'klerini ve iki ya§ına terin niifn:t sahiplerine miihim 
kadar büyüttüklerini mahalli hay· 

"b ~n.hsiyctler gihi takdim euilmc-van ıslah komisyonlarına ı raz ve 
isbat ettikleri takdirde mütebaki lcl'i, Ül"le kolny kolayw ~iı·. n.rnyn. 

. . . . gelecek şeylerden dcgıltlır. Şıı 
taksıtlerı affedılır.,, . . . ti 'ki lıulıle pek haklı olarak rczulc-
Çıitlık yolundaki te (l er j liıı :ırkasIIH~U. hayli dallı hn<l.nk-

Ankara, 9 (Telefonla) ~ ~nıt · 1 ıı, hjı· <1olnp Ye lıiynııet nğının 
kabir komisyonu azaları çıftlik Y ~ nırlığm<lnn şiiphc edilebilir. Te· 
!undaki tepeye giderek mahallinde menni edelim ki bu nğı kuran 

tetkiklerde bulundular. kirli eller, l)ahn lluşka lliıinin 

Suriyedeki 
nümayişler 

Halep, 9 (A.A.) - Frar.~::ı • Su. 
riye istiklal muahedenamcsinin 
feshi ihtimaline karşı protesto et· 
mek üzere 3.000 nümayi§çi şeh· 

rin ana caddelerini dolaşmışlar ve 
dileklerini muhafıza arzetmek 
zere Saraya gitmişlerdir. Birçok 
nutuklar irad edilmiştir. Naı:yona_ 
list mebuslardan Nazım Bey Kt d
si, fırkasının protesto ma;rnmmda 
olmak üzere pazartesi ak<;·tmma 
kadar şehrin kapalı kalmas·nı tem
dide karar vermiş olduğunu beyan 
etmiştir. Bu nümayişin Fra-ı~:ının 
yeni ali komiseri Gabriyel Puaux 
aleyhine müteveccih olmayıp bü -
tün halkm Suriye istiklalinin ta · 
hakkuk sahasına isal edilmesi hu. 
susunda müttehit olduğunu isbata 
matuf bulunduğu anlaşılmıştır. 

Başvekil Gazi Terbiye 
Enstitüsünde 

Evvelki gün saat 15 de Baş
Yekil B. Cern.ı Bayar, Gazi Ter
biye EnstillisUnU ziyaret etmiş
tir. 

Daş.-ekil bir müddet müdür
lük odasrnda istirahat ederek 
enstitü müdürUnün verdiği iza. 
hatx dinlemişler ve bundan son
ra mektebin her yerini ayrı ayrı 
gezmişlerdir. 

azalık beratı da gönderilmiştir. 
"Alman devleti arkeoloji ensti -

tüsünün merkez direktörlüğünün 

bu seneki. genel toplantısında, 

Winckelmann gününün bu yJl te
sidi ''9 birincikanun 1938,, müna. 

1 

sebetiyle sizi enstitüy~. asil.aza :a
yin etmek arzusunu muttefı"kan ız
har ettiğini bildirmekle şeref ka· 

'.riil'k 'atanuaşhğın:ı. bir ayıp ,·c 
bil' kayıp teşkil etmesin. 

Bizden ofanlnr kimlerse mcnı 
leketo lıiynnet, dc\'lctlıı harici 
siyasetine suikast, Tiirk ıınmu
siylc oynamak \"C biitün bu nl
~akJıkları da bilo bile pnra için 
yapmak ı;ı;ilıi iğrenç su~lnn işle
yenler, dünyayn. ibret olacak 
lıir korkunçluk1ıı cczalnndırıı. 

malıdır. 

J\Jmsc, nıcrhamct, af, alicc
ııaplık, ancak öıniirlcrinde bil'cr 
kere, istemeyerek ellerinden 
kaza çıknrmış olanlar hakkında 
kullanılım nıiisınnnhaların, llu 

ıncn;ulnrda. yeri olmndığmı söy
lemeye lüzum \ar mı? 

Çünkü ,·ııtnna hiynncti biç 
kimse affedemez. nunu hir kc· 
re i~leyen mel'unuıı nlnm<laki 
knrn damga, knfasııım içine i., • 
Icuıi!;til'; a!<lıı :silini ı> tehlikesi 
giderilemez. nn,lnynn adliye tn.
kibinin kolnyht~tırılnıası herke
se ayrı a~TI ynzifecliı·. 

l\lcmlekctte parlak bir fazilet 
"skı yar. Ilu askın nuru ctrnfı. .. . . 
nıı Jwpimiz, penanelcı· gibi ken
climizlleıi geçerek toplnmrız. E
linde bö~·lc bil' bayrakla ortayn. 
atılan kn.hrnınnnın nı·knsmtln. 

ııcfcı· gibi çaqm:mınğı kim cnnı· 
na minnet bilmez? .. 

l'iirk adını bc;rm•lmilcl ı·cza-
1ctlcrc karıştıranlnl' iki katlı ca
ııiclirlcr; eczaları cl.ıL o ııisbettc 
-;;cdit olmalıdır. 

Gayri Menkul Vaziyetle
ri T es bit Ediliyor 

Maliye Vekaleti. mübadil Rum
lardan kalan gayrimenkullerin 

zanırım. bugünkü vaziyetlerini tesbite ka. 
Kendisine yalnız pek muvaffakı. 

rar vermiştir. Vilayeler, mmta.. 
yetli hafriyatı değil, aynı zaman- kaları dahilindeki mübadil Hum. 
da pek kıymetli neşriyatı borçlu 1 t · k. t h kk d b 

~ .. . arın nıe ru a ı a ın a u ay 
oldugumuz Turk Tarıh Kurumu · k d M 

1
. V k· ı t• . . . . . sonuna a ar • a ıye e ·a e ıne 

nun başkanı sıfatıle, arkeoloJı ılmı f 
1 1

. t kl cı· 
. mu assa ma uma \'erecc er ır. 

• .. e a e e gon-.ıerı e>cc o an m -
"\! er. n :r u u temsıl 

:Va •. ~lı~ . ll teşekk"U · 
'lltı rtııJy u cnn 

la~ ttorı on azası vardır. 
~tı~ ' 9 (.ı\ A 

lıl~11 a}'a ııi • : .) - Havas: 
llıa,' Olan l.aJı thracatı üzerine 
tr, ~il tar:~bargonun kal • 
tt c~ chti S tar bulunan bir 
Ccııc ~tc'k, "i~tllnıcr W cllesi zi· 

tadır. 1 

Siyasi mahfeller, bu ziyaretin· 
tehir edilmesinin Polonyanrn Al · ' 
manyaya karşı ihtiyatkarane .hat· 
tı hareketini teyit etmekte oldu-

1 ğunu beyan etmektedirler. 1 

İsmi de okunuyor. Mavi renkli elektrik ziyası ile yaz.lmış o
lan bu isim şüphesiz gecenin karanlığı içinde rıhtımın o köşesine 
güzel bir manzara vermekle beraber bunun lüzumsuz bir masraf 
olmaktan ibaşka bir sebep ve brkmeti anlaşılamıyor. Bilmiyoruz. 
yanlış mı düşünüyoruz? 

ne büyük ve beka bulacak hızmet· ı V k' l l .. ~ ·ı k l aıu· 
lerde bulundunuz. Fevkalade guzel t d ··b d'l R mi r . . . ma arasın a, mu a ı u a . 

1 
serl7isiyle bırhktc ıdareniz altında ı d t . k ı . a· c kaclar ., an me ru · o up şım ıv • 
bulunmuş olan gecen seneki bü. h · 1 ı· ı "ıı a boı·ç • mu acır ere ve yer ı ıa ~ _ 
yük tarih kongresi en eski tar:!ıc 1 lanma suretile verilmiı:; olan mal. 
ait araşt.rmalarda bir dönüm nok-' larnı borç bedellerinin -yekunu he 
tası olarak kalmakta ve hafızamız· nüz tevzi edilmemiş olan ara"i· 

t;ı.J."' alya 
~rank ve Almanya· 

oya sebestçc si -

HASAN KUMÇA Yl 

lalı göndertirkcn,, bu ambargonun 
Hasan Kumçayı 

nasıl adaletsizlik teşkil etmekte 1 ı=.----------·-----------------
olduğunu kaydetmektedir. 

da pek canlı ya§amaktadır. Ensti· ;ün borrlanınaya es.as olacak mu 
t~müzün asli azalığına tayininiz, I hamme~ kıymetleri miktarı, hil
sıze ve çalrşmalarmıza borçlu ol_ tün gayrimenkullerin cinsleri ay_ 
duğumuz şeyler için ancak müte· I rı ayrı bildirilecektir. 
vazı bir te ek ü · · · 
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O 
.. merde .,,. Muhamm-et 6ı~n-- ·ıfllfrtınt>r<l'nsUtö'KtfüvvetIJ~- -· • __ .----1 

makla beraber zaferi kazanaca- VA ~ 1 
tından şUphe edenler de vardı. P 1 • • ı • • 1 h k • k • • 11 d Fakat yUz1lğU her halde sat- 1 

US 1 m ey 1 a 1 1Ç1 n Y O a 1 mak lAzımdı. Nihayet kendisini .\DO~E 1'Antf'PS 
zorlayarak bir dllkkdna gJrdi ,.e 41cmlekel . k k h• b• cıkarıp gösterdi. Herif onu al- irirıde 

" Eğer dedikleri doğru ıse o öş ü ıç ır şey a'!~1~!~1·:;:;:~ ... Fakat 11,.1_ f ::!:~ ;~~ 
söylemeden hemen yak ve ŞU mektubu ona ver ı '7 lar çol~e~u:~~~e biraz para bul-' 

1 r~;~~~ifcılcn 9~J~tkatı 
için ayda otuı: kuruş d 
l'osı:ı birliğine gırıne~ cıı 
ayda .retmiş beşer 1.;urıış 
medilir. 

tster istemez. ora.do. kalmaya kat kimse yerinden kımıldaya- lrnpısına odunlar yığdırdı. Son· malıyım. Ne Yerlrsin1z? 
mecbur oldu. BlSylece haftalar mayordu. rn onlara ateş verdi. Ateş her - Eh ... üc -dinar eder. 

Tanuc; da bir tUrlU iyi alamı- tarafı sardı ve yaktı. Saad gel· - Pek nz ... Kalsın! Hem ya-

-
gec;U. Arapların her ı;Un biraz 

yordu. lbtiyar kadının ve bir iki dlği zaman IIallfe ömerln mek- dlga.rdır. 
daha llerl geldikleri ve Nihnven 

komşunun tnrif ettikleri ilAçlar tubunu ona verdi. Mektupta şöy Başka bJr clUklcdna girerken 
de yaklaştıkları duyuluyor, fa- fayda yermcmlştl. Yabancı blr le yazıltyordu: arkadan seslendi: ı 

--------------------------- memlekette olduğu için kimin "Dana bllatrdiler ki sen Kis· -1k buçuk vereyim de ... 

t T/' d • nesi ve kocnsmın ldm olduğu ra sarnyma benzeyen bir saray ÜçUncU dUklr!l.ndn beş dinara 
ır ına nara en ız• hakkında da açıkça konuşmak· yaptırmışsın. Kisra sarayının ka ~·l1zUğU sntlı. Kuyumcu önce 

tan çekiniyordu. Sadece onun 1>1smr da ~öktUrUp geUrtmlş, gene kadının adını ve oturduğu 
J t b l d Klsranın sarayında zabit oldu· takmışsın. Kapıcıların ve uşak· yeri öğrendi. Sonra parayı , er u e e r ar a a l ğunu söyliyebilmtşti. ların vnı·mrş, dileyen iı;erl gire- di. 

Yavrusunu bir hekime göster- nıezmlş. Kisrnlarn benzemek is- Elçin ertesi sabah şarka gl-

Denizle boğuşan şilepler birer birer geliyor 

700 ton uk Anadolu şilebinin başından 
neler geçti? 

Geçenki büyük fırtınada Ereğ- vapurundan kurtularak limanı _ 
li limanında karaya oturan va. mıza gelen iki tayfa Ahmet ve 
purlnrdan İkbal ve ZoDGUldak Sabrinin ifadeleri alınmıştır. Bu 
evvelki akşam, Sümer ve Yunun ifadelere göre "Millet,, e çarpa. 
bandıralı Nomikos vapurla11 dün rak batmasına sebep olan Yunan 
kurtarma gemileri tarafından bandıralı Marya Nomikos vapu. 
yilzdürülmil§tilr. ru kazadan rnesul görülmekte _ 
Şimdi Şadan vapurunun kur • dir. Diğer taraftan vapur sahibi 

tanım.asına çalışılmaktadır. Bun olan Barzilay acentesi Yumn va.. 
(ian sonra Samsun, Mete, Galata, purunu dava etmek için tetkik. 
Kaplan vapurlarının kurtarılma. !erde bulunmaktadır. Acente ka. 
sma başlanacaktır. Havaların mil zaya Yunan vapurunun sebep ol. 
sait gitmesi takdirinde 15 gün duğunu kat'i surette anlarsa E. 
içinde karaya oturmuş bUtün va. reğlide derhal mahkemeye mil . 
purlann kurtanlaca.ğı sanılıyor. raca.at edecek ve ayrıca Yunnn 
Fakat bu vapurlardan kıç tara- vapurunun karasularırr.ızd9.n dı. 
fI tamamen dağılan Galata va- şarı çıkmaması için tevkif kara. 
purilc iskele bordası parçalanan rı alacaktır. 
Kaplan vapurunun tamir edile • Diğer taraftan büyük fırtınayı 
miyecek kadar çok hasara uğra. limanlara sığınarak, yahut ta a. 
dıklan yapılan muayenelerden çıkJarda genizle boğuşarak geçi. 
anlaşılmıştır. ren şilepler limanımıza gelmeğe 

Bilhass:ı bordası tamamen da_ başlamışlardır. Fırtına başlar 
ğılan Kaplan vapuruna 80 bin li- başlamaz bu şiddetli havayı açık 
rıı sarfotmek lii.zımgeldiği tesbit denizde geçirmek için kendilerine 
edilm~tir. Zonguldak vapuru da güvenerek Karadenize açılan bin. 
fazla tamire muhtaç görUlmilş. lerce tonluk büyük şilepler ara. 
tür. sında Anadolu isimli 700 tonluk 

Dün öğleden sonra gelen ha • küçücük bir şilep te vardır. için. 
berlere göre, Karadenizde tekrar deki 150 tonluk yüküyle Karade. 
batı karayel fırtınası csmeğe bafJ nizin azgın dalgalarına atılw'lğa 
lamı§tır. Rüzgar çok şiddetli ol. cesaret eden kaptan ve tayfnlar 
mamakla beraber gemicileri ted. tam 36 saat ölümle pençeleşmiş. 
bir almağa sevketmiştir. Yeni bir ti. Şilepin. küçük olu13u her an 
fırtmamn, Ereğli limanında ka- batmak ve boğulmak tehlikc~ini 
raya oturan vapurları daha müş~ doğurmuştur. 
kUl vaziyete sokmasından korkul Unutulmaz heyecanlı anlar gc. 
maktadır. Bilhassa kayalıklara çiren şilep kaptanı Mehm~t ma.. 
oturan Galata, Kaplan vapurla. ceralarım şöyle anlntıyor: 

rmm bilyük bir fırtınada parça. "- Fırtınadan iki gtin e'Vvel 
lanncakları tahmin ediliyor. barometre düşmeğe bm1la.mıştı. 

Deniz Ticaret Müdürlii&-i!. fır. Fakat bul)a aldıran olmadı. Çün. 
bna:ıım Ereğli limanında yaptığı kil ayni hafta içinde bu şekilde 
tahribat hakkındaki tahkikatına iki defo barometre düşmü~ ve iki. 
devam etmektedir. Dün de Millet (Devamı 10 ııcu saı; fada J 

mek ltı.zımdı. Bu da parasız o- temlşsln! Hazreti .Muhammedin den ki.içtik kerrnnlardan blrinP 
lnmnzdr. Kenarda köşede kal- yolunu bırakıp Kisraların yolu- katıldı. Bir katır sırtında sar
mış olan bir iki ufalc yUzUkle nu tuttu. Kisrayı o snraydnn sıla sarsıla yola dUr.eldl. Katır. 

bileziği gUnlerdenberi yiyecek mezara indirdiler ve saray onun cı onu iki dlnnrla Heye kadnr 
ve JJllç için harcamıştı. Şimdi hiç işine yaramadr. Ben rrfiisll- götUrecektl. 
yalnız kaynatasmm verdiği nl· meyi gönderdim ki o köşkU yak· Do. orta ynşh bir adamcağıı· 
lcllh yUzUğU ve bir de Gökboğa· sın ve senden korkmasın . Snıın dı.'llorasnnh olchığıı ıc:ın biraz 
nın trandnn getirip de nişan he- iki oda yeter: Birinde k enclln t!lrl{(:e ele biliyordu ve onun kn
cliyesi diye parmağına taktığı yatarsııı. diğerine millet malını tlnr bir kızı, bir de torunu oldu. 
garip yUzUk kalmıştı. Elçin so- lcoyarsın!" ğunu söylüyordu. GPnÇ knctınn 

nuncuyu da satmnğa ka: ar ver- Aradan çok ge<;medl. Saad· llf\ (ıdeta babalık ediyordu. 0-
dl. <lan şikayetler oldu ve Jiallfe nun hnnlarcln, soba bnşlarmda 

Bu sırada l\Jedaylnfn haYası önıer onu n:ı:lcderek yPrlne Alı- rahat etmesine diltli:nt ediyor· 
Araplara iyi gelmemişti. Çllnkti dullnh bin Gatfan'ı gönderdi. du. 
burada pek <;ok sivrisinek ve Zafordeki kerameti hep ku- ı::rtcsi gUn altşama doğru ku-
karnslnck vardı. Snacl Hnllro mnnılanlnrm şahıslarında sanan yumcunun dllkktı.nınn bir d111i· 
Omerc vazlyetl bildirdi. O da: rçUncll Yez.dlc rd timldc d!\ştU. kanlı ı:;irdl. P<>k nhbnpç:·ı selft.m

- Araplara havnsı iyi, suyu Raacl azledilince aıtık Araplar Jaı;tılar. Delikanlı çok şendi. 
iyi YC otu hol hir yer Hl.7.ımdır. hep bozulacak dlyorlnrdı. Du· Kuyumcu ona: 
Öyle ki, kimse hasta olmnsm ve nun için Firuzan nsker ve siH\h - G~zUn aydın, GA\"e! Ser· 
cte"·clcrimizle atlarımrz kolay. 
lıkln karınlarrnı doyursunlar! 
Sen onları böyle bir yere götlll'! 

toplamakta ac·cle eıliyor, harbe ban nihayet kızını vermeye ra
hnzıl'lnnıyordu. GUkUmclar da zı olmuş öyle rol? 

Diye mektup yazdı. Suad or· 
duyu Kiıfcye lcaldırclL Orııya e\'· 
ler ynptırclı, Hicazdan gelmiş o
lan Arapları yerleştirdi. :Meda
ylndckl c,·ıcrden co~unu sölctür 
dU vo orada yeniden yaptırdı. 

dört yana haberler gttnderlyor: 

- RUstemt öldllron adam az
ledildi. Z:ı.for nrtık bizimdir! 

Diyerek herkesi harbe kışkır
tıyordu. 

BUyUk lran ordusu Nlhaven-

Dedi. 
- Evet. Sana hem bunu ha

ber vermek, hem de bir nişan 
yUzllğU almak için geldim. 

- istediğin gibi bir yUzllk yn. 
palım .Serban gibi zengin bira
damın kırına 'e GAve gibi zen· de blrlrnc saat ötcdl' 'e bir ovn-

Kfsra snrnymm dn birçok kısım ~in hır ıiclikn.nlıya ynloşan bir tla toıılanı~·orrlıı. BUyUk bir A-
larmı yıktırclı. l{(ı.feclc onn \>en- rap ordusu cln ı.~uman kumanda. 
zer blr köşk yükseltti. S. reym sında ornya doğru ) tıl.Jnşıror· 
knpısını söktUrcrck orayn getir· <lu. iki ordu karş !aştı. fak at 
di ve yeni köşkllno taktı. lrnn hiç bir tnrnf hucuma geçmedi. 
hUkUmdarları gibi icini pelc Yalnız ara sıra birer ikişer ki
slislli oınrnk döşetti. Kn111cılnr ş.i ortaya çıkaralc dllello cdlyor
\"e uşaklar koydu. Eskiden her· ıardr. Böylece gUnlcr ve haftn-
ke~ lst!'dlğl zanrnn onun karşı
sın:ı çıktığı halde şimdi kimse 
bunu yapamıyorrlu Bu hail he
m<.'n Halife ÔmC'rc blldlrdlll'r. 
~merde Muhamrned hin MUell
ın!'yJ tnlıkik için yolladı: 

- Eğ"er dedikleri doğru ise o 
kö~kU hiç bir şey söylemeden 
heıncın yak ve şu mektubu ona 
ver! 

Dedi. 

.MUslime \'erilen haberlerin 
tloğru olduğunu ı;örclU. KöşkUn 

lnr geçiyordu. 
Ordu şchirdrn çıJctığı için ı- 1 çeridcn dışarıya k 'mscnln tık. 

ınnması hakkındaki yngak . tn· 
mamlylc tatbik edilemiyordu 
Mnl ı;ötUrmemck şnrtlyle git 
mck isteyenler olursn bırakı 

yorlnrdı ve bu ı;lblrerlu mallnr 
zaptcdlllyordu. 

Iı:lçin tarşıyn gitti. Kuyum 
culnrın önUncl c- n sıkıla sıkılr 

geçti. Bunların bir kısmı kapan 
ınıştı Ye fiyatlar <lU~·kliııdii. Çlin. 

yl!z'lk yapalım! 
l UZU K llal0\IU\ll1.h.l lıll \;IJ ;ı-

ldrlerlnı söyledi. Gftsc onu dlk
kn.Ue ulnllyor, fakat hiç birisin\ 
tam mannslyle bC'~enemlyordu. 
Kuyumr.u en sonra horuzlu yU

zUğU çıknrdı: 
(Devamı var) 

ım1 cr.nuı. sAnt 
TJ:I\ T1YATROSl1 

T:ıh~inıdc <Hu ı:ece) 

ıııssı:.1 Ş\YI\ 

\'och il 3 rıenlc 
Prk ual:ındn: 

iNSAN lıIAnl'T 

TEPEBAŞl:\'DJ\: 

Dfü\l\I KISMIND :\ 
10 - 1 - 039 S:.ılı RÜllÜ 

:ık~:.ını 1 S31ll 20,311 dıı 

AS ~I O I..> E 
S perde 

Abone kaydını bildirtll 
tup ve h:lgr:ıf ücretitı 1 • 
ııarasının posla \'eyıı lı• 
)ollaınn Ocrctıni icl.ırc ~ 
zerine nlıı·. 

7'iirkiyerıin her posta mtr 
''.11\IT o abone ua:ııır 
Adres değiştirme uc 

25 kuruştur. 

JLA.N OCRETLt:Jll 
Ticaret ilanl:ırının " 

":ıtırı sondan lllb:ıreıı 1 r 
r.ılıırındo 40; iç sa)·f11lr• 
kuruş; dördün u sa 
iLdnci ,.e üçüncüde 2; b 5 
4: b:ışlık ;>'nnı kcsrncce 
dır. 

Büyük, çok de~ amit, 
renkli mın verenlere •> 
indirmeler yapılır. Re~rı" 
rın s:ıntim - s:nın 30 );il 

TlCAnl MAJ11YETTE oı: 
J.;(~ÇOK Jı • .Ar>:J .. "~ 

Bir defo 30, iki def•~~ 
dcfnsı 65, dört defası(, 
defası 100 kuruştur. 
lıtm Yerenlerin bir defo 
,·a dır. Dört satırı scce11 1

11 
rozıa satırları beş kllrU~ 
sap edilır. 

kuponu gt 
lnrif ul v• 

/il: met 
küçük ildn 
indirilir. 

d 
\'akıt hem doarudıın tı 
ya kendi iılııı·c yerinde, 1 ı 
knra cocldesinde \'ıık: 
nllında KEMALED~t~ 
illin Büro~m eliyle 114 

M f rıtl eder. (nııronun tdr 0 

ALEMDAR Si~ 
iKi EtlJ\4 

1 - Tatlı gürıtı~' 
2 - O ç ahbap çtJ' 
(Haydutlar ar"' 

silık t':llZ. 

HAi.~ O 
nıı ııkşıırıı h 

cOC: ') 
Y2kındıı ('1 

lar). yaı' 1 
YcsurJ. 

- Amma yaptın ha ... Hiç kimse o· 
nunla eğknm!yor. Evimize geldiğine 
pek memnunum. Aleksi bana pek la
zımdı, elzemdi. Ah Aleksi Fiyodroviç, 
bilseniz ne kadar bedbahtım! .. 

Diye haykırdı. a~lattı. 1<:ı:r;cağız eUerini ka"ll~ ...... , 

Karam zof Kardeşler 
Yazan: ostoy vski 

Çe•ireo: Hak ı Süha Ge:glo c::.'J 63 

- Ne iyi tesadüf! ... Bugün için gi
dip kendisini görmemi istemişti. 

- Evet, bunu da biliyorum. Dün o. 
rııda olup bitenleri, o pis malılCıkla kar
şılaşmanın hikayesini dinledim. Bir fa
cia bu iş azizim ... Bir facia ... Eğer Ka
terinanın yerinde ben olsaydım, nere
ye kadar gideceğimi AJJah bilirdi ... Ah 
Aleksi, şu kardeşiniz Dimitri ne biçim 
adammıs öyle ... Öteki kardeşiniz, ivan 

da burada .. Katerina ile resmi bir mü
lakat yapıyor. Aralarındaki meseleyi 
bilsen ... İğrenirdin. İnsan böyle bir şe. 
yin hakikat olabileceğine inanamaz. ·o 
kadar fena, o 'kadar çirkin ... Her şeyi 
bildiği halde kızrn ıstırabından zevk a
larak bu yaraya dokunup dokunup ge· 
çiyor. Sizi yüreğim çarpa çarpa !bekli
yordum. Artrk tahammülüm kalmadı ... 
Size her şeyi anlatacağım. Ha az kal
dı asıl mühim nolctayı unutuyordum. 
Liz, sizin geldiğinizi haber alır almaz 
bir sütir buhranına kapıldı. Dunun se
bebini siz biliyor musunuz acaba? ... 

Bu sırada kapının perdesi arkasın. 

dan kızın cıvıldayan sesi duyuldu: 
- Sinir buhranını, asri s:z geçiriyor

sunuz anneciğim ... 
Zaptcdilmiş bir gülüşün izlerini ta

şıyan bu cümle genç kadını kızd rdı. 

- Ah, dedi; sen böyle şı!11arıklıklar 
yaparsan, beni gerçekten sinir illetine 
uğratacaltsin .. Düşününüz ki, Aleksi 
Fiyodoroviç, bütün gece inledi durdu. 
Ateşi vardı. Sayıklıyordu. Sabahı ne 
cndi~elerle beklediğimi bilemezsiniz ..• 
Doktor, onun halindeki bu değişikl:k
ten hiç bir şey anlamadığını söyliıyor ... 
Siz kapıcan girince, bir çığlık kopardı 
ve öteki odaya götürülmesini istedi. 

- Anneciğim, ben Aleksinin celece 
ğini bilmiyorum ki ... 

- Hayır, doğru söylemiyorsun ... 
Joli, yolu gözlüyordu. Misafirimiz gö
rününce, koşup sana haber verdi. 

- Güzel anneciğim, bana ç kışaca
ğrnıza, herkesi eğlend;ren dünkü badi. 
seden s"°ra, muazzez misafirimizin 
buraya gelmesindeki acaipliği anlatsa
nız daha iyi edersiniz. 

- Neniz var anneciğim? 
- Ne mi var?., Senin hastalığın diln 

ge:eki buhranın, acaipliklcrin, <loktor
lar, ilaçlar hepsi hepsi dehşetli surette 
a:a:.ııma dokunuyor.:. Ya dünkü kera
met ... O da ayrı bir mesele... Acaba 
Zosima Ba , yarına kadar yaşayacak 
mı? ... 

Aliyoş::ı, ansızın: 

- Affınızı dilerim madam, l:ıkat s!z. 
d::n bir bez parçası istemek zorunda
yım Yaralı parmağımı sarac'1.~'m. Çok 
canım yanıyor. 

Dedi ve elindeki kanla sırsıkla.n men 
dili çekerek yarasını açtı. Madam Kok· 
lakov b:r çığlık kopararak gözlerini ka
padı: 

- Aman Allah m, ne müth!!5 ! 
Diye b:ığırdı. Liz, birdenbire kendi

ni topladı: 
- Geliniz geliniz... Şimdiye kadar 

ne diye durdunuz? .. Aman an:'leciğim 
ko_ş. zavatlının bütün kanı damaıların· 
dan bocıanacak ... Neden oldu bu?.. 3u .. 
su ... ParmaO-ını so~ute suyun içine dal. 
dmnız. Soğuk su acıyı d'ndirir. Hadi 
anne çab:.ık olun ... 

Zavallı kızı bu yaranın görün'.işii fe
na etmişti galiba ... 

Annesi: - Doktor çağ rtalım 1 

- Ah anne, beni öld!.ireceksin .. Se
nin doktorun, ancak hiç bir şey anla
madığını söylr.mck için gelecek .. Ça
buk anne siz, gidiniz... Joli kimbilir 
hangi deliğe sokulup uyumuştur ... Ça-
buk su yoksa şimdi bayılncağım ... . 

Aliyoşa, kadınların heyccıımnclrın a
fallayarak: 

- Galiba bir münasebctııizlilt ettim .. 
Telaşa hacet yok canım, ehcmmiyc tsiz 
bir şey ... 

Diye kekeledi. 
Joli, elinde bir tas su ile yctişmi~ti. 

Delikanlı parmağını ona da!uır.ıı. 

- Anneciğim ... Anneciğim, hadi ko· 
şunuz da sarğı ve şu bulanık sudan ge
tir:niz ... Hani şu kesiklere karşı kul· 
landığımız bulanık ilaç ... Nerede oldu
ğunu bi:iyor musunuz?... Sizin yatak 
odrınızda ... Sağdaki d Jlapta. Orada bun 
dan koca bir !iişe ,,ar ... 

- Şimdi şimdi gid:yorum ... Ama böy 
le ba~ırrp durma ... Aklımı başımdan a
lıyorsun .. , Ba!: Alel:si ne kadar meta
netle acısına tahammül ediyor... Ku
zum nerede böyle yaralandınız? 

Genç kadın acele çıktı. Lizin de is
tediği bu idi: 

- Söyleyin bana bakayım, nerede 
yaraland·nı:r;., önce bana cevap verini?: 
sonra. daha başka §e\lerden de konu
şa"a~ız. 

Dedi. Aı;yocııı , valttiıı darlığını he
aaplayarak, Lize ba~ından geçenleri 

Ve sanki delikanlının sahibi ıı...,.., 

- Bu kıyafetle nasıl oluyor 
kak çocuklar mn arasına karıt1> 
seleler çıkarıyorsunuz ... 

Diye bağırdı; zaten siz de 0 
tfY 

birisiniz. Fakat şu maymun 1'İ~ı 
öğren bakalım. Bana anlatı~ G 
bepsiz böyle şey olmaz. lşin İ)1ıt 
laka bir sır vardır ... Istırabırı1~ 
manıza mani olmaz a ... l{otıll~ 
değil mi? 

- Evet ... Hem artık acırrııf~ 
• - Acımıyor, çiınkü sudad1

'" 

tirmek Hlzım. Joli hadi ko§ yeJ1I f 
su ile birlikte bir parça aa bı.l~ 
Hah işte gitti. Şimdi Aleksi. b ıJ' 
tubumu hemen iade edin arıı:ı' 
de i~e gelir. 

- Yanımda yokl . ..r 
öYli' 

- Hayır, yalan ... Böyle 5 
0~ıı 

nizi zaten biliyordum. Butı {)1 

diin gece öyle ilzüldüm .. ö~]e J11'~ 
ki kahroldum. Hadi verınıt 
mu, hadi hemen veriniz ... 

- Evde kaldı. ııt' 

- Bu münasebetsiz rneI<tıı:.~ 
kak kızı yerine koydu. yazdııı~ 
dar pişmanım ki.. Hadi kııt 1,r. 
onu bana ... Eğer gerçekt~~rıi1 
değilse, hemen l.ıugün getıtı ,,1 

(De"~ 



Bir Sivri Akıllının Maceralan\ 

Abdülmecit devrinde 
-,., ,_, ,_., rt"Rızwwwz,,_.,, ,_, ,...__, 

~Saray entrikaları 
1 ... ___ Yazan : Asım Us 

Ne var, Ne yok? 

~giiiz diolo1naiı ile genç 
adişah Abülmecidin karşı 
ratşıya konuştuklarını gö

ıenler bir baba oğul 
zannederlerdi 

.. · .. ~ "' ". .... . ~ . - . ' . . -· ·-..... ' . ' 

Bir Fransız Muharriri 
1talyaya Alınmadı 

F RANSIZLARIN, hep bera
ber yazan iki l:ardeı mu • 

ltri vardır: Jerom ve Jan Taro. 
Bunlardan biri, Jeromu geçenler· 
de Fransız akademisine aza ae • 
çi:miş, onun üzerine, daima bera· 
ber attıkları imzalarının arasına, 
y.ılruz b:risi için "Frilnı;uı; Akade. 
mesinden,, unvanı konulmuştu. 

Aralanna bu aynlık girmesi b:r 
b<ıkıma haklarıntla pek hayırlı ol _ 
tt".anuş gibi görünüyor. Çünkü, ek 
scriya siyasi makaleler, seyahat 
yarılan yazan bu iki kardeşten bi· 
ri, Akademiye aza olanı, tek başı· 
na bir seyahate çıkıyor. Fakilt yan 
yoldan dönmiye mecb.m .oluyor. 

~ BeZimiye kışla.sının eski hali Daha doğrusu, 1talyadan hudut 

bı butda bulunan bUtUn ec. olmasına başka tUrlU mana veri. harici ediliyor .•• 
de\>let sefirleri zn.man za_ lemcz. Hadise §Öyle oluyor: 

ac~bdUlınecitle görüşmek ih. Başvekil Daladyenin seyahati 
~·~ hissettikçe padi~abm Abdülmecit - İngiltere devleti ile alev.lenen Afrika meselesine da 

~e~eceği bir günde mülfütat fahimesinin devletimiz hakl:ında.. ir yazı yazmak üzere Jcrom Taro 
~nı rica ederlerdi; İngiliz ki samimi hislerinden asla şlip. Cibutiye gidece'k. Fakat, vapurla 

uır b-atrort Dordfif ise umu. hemiz yoktur. Yakın Şark sulhU. değil de, tayyare ile ve daha uzun 
leanıuı §eklindt! tatbik e. n.U tehlikeye düşüren meseleler • b:r hat üzerinden gitmek i&!iyor: k d: ':BulUn haricine çıkarak deki siyasi yardımları da malQ. 1talyaya, oradan tayyare ile SurL 

tl a tiYaretinden bir kaç gün mumw.dur. Bundan dolayı lngil. yeye, Suriycden de Mısır ve Cibu 

ile ~de:e ba.,tercUınam vası. tereye karşı mUtcsekklr bulunu. tiye. 'kl bduımecide haber gön • yoruz. Jerom Taro Cenovada tayyare· 
»'aıc e iktifa ederdi. deı: indiği zaman, İtalyan polisleri 

' at bu defa İngiliz diploma. Fakat sad~t makamında vu. kendisini tutuyorlar ,.e üç saat 
Jtı~~ A.bdülmecitle konuşacağı kubulan tebeddülle iki memleket mevkuf yatıy.or. Sonra alıyorlar v~ 
~lld kendisince çok mUhim ol. ve millet arasındaki samimi mil. 1talyan hududundan dışarı çıkarıp 

Vells oradaki konferanslarındar 
difer birinde de siyasi meseleler· 
den bahsetmiş ve bu arada şöyle 
demiştir: 

''Hitler bir nevi deli, Muıı.clini 
de aosyal demokrasiden dönme bi· 
ridir.,, 

Bu sözler, Almanya ve ftalyada 
akis uyandırmağa kalmadan, biz • 
z1t Avustralya başvekili tarafın • 
dan protesto edilmiş bulunuyor. 
Bı.şvdrll Lyons kendi toprağında , 

bir yabancının da olsa, başka dev 
lct reisleri hakkında bu §ekild( 
söz söylenmesini kabul edenıiye -
ccğini ve Vells'i bu !öareketinden 
dolayı takbih ettiğini bilidirmiştir. 

Romançr, Avustralya Ba§ve • 
kiline bir cevap vermek ihtımali 
olduğunu aöylemi1tir. 

--<>-

"Çocuk Hapishaneleri 
Mektep Şekline 
Konulmalı" 

Ç OCUKLARIN ve kadınla· 
rın mahbusluğu daima bir 

içtimai mesele olarak münakaşa e 
dilmekte ve {!zerinde mütaliialnr 
ileri sürülmektedir. Bazı gehirler • 
de kadın mücrimler için hususi 
hapishaneler vardır ve buralarda 
onlann faydalı i§lerle meşgul ol • 
m .. larına çalışılrr. Çocuk hapisha· 
nelerinde de onlann iyi tı:ırbiye c • 
dilmesi gözetilir. 

1~ ~ lllUlakat gUnUnUn ta. nasebetlerin bir veçhile mUnase. F:ı.ansız hududuna bırakıyorlar. 
<q!lıa l§ana DiraKmI§O. DeO OUIUlUUU\ ıa;r,ııuuu • .n.cvlL ra- %11x .l"X..,ı••,. &•n:lca!nc verdi,ii Kabirede çıkan Ve kadm huku· 

'et1?1 ..;:t günU gelince Ingiliz ~a yerir.e sadrazam olan Meclisi bir beyanatta kardeşinin söyledi· kunu müdafaa eden .. Mısır kadı • 
ll. lınabahçe sarayına git. vala reisi İbrahim Sarim Paşa ğine göre, buna sebep, vaktile İ· nı,, ismindeki mecmua bu hususta 

1~ı· . yüksek evsaftaki ricaldendir. İn· talyan kıtalarının İspanyadaki bir yeni bir harekete geçmiştir. ''Mı· 
~ /\.~.dıplomatı ile genç padi. ı;n~ereye karşı iyi duyguların. bozgununa dair yazı yazmış olma.. sır kadını,, çocuk hapishanelerinin 

atak Ubnecidin karşıkarşıya o dan kat'i surette emin olabilir. landır. Jan Taro şunu da · ave e adliye nezaretinden alınarak ma · 
t;ı ... ~ konu11tul 1 .. renle arif nezaretine verilmesini istiyor. ı~ bi "' t arını go r siniz. Reşit Paşa İngiliz siyaseti. diyor: 
"q'di. F' t baba ile oğul zanneder. _ İtalyanlara karşı hi9bir düş • Bu yeni teşkilatla çocuk hapisha· 
~ebetkat hu baba \'e oğul mü. ne ne k"dar mcrbutsa Sarim Pa.. manlığ.mız yoktur. "Zalim Ispan· nelerin:n bir nevi mektep haline ko 
l\s1ı. l Stratfort Dordflifin şa.nm dikko.ti ondn.n eksik olını- ya,, ısmindeki kitabımız bilakis nulması tavsiye olunuyor. 
t~ ~Ul,necidin genç olma. • yacaktır. Franko lehinedir. Şüphesiz ki bu, iyi bir fikirdir 
~ ha~'.Yade İngiliz diplomntı. Ingiliz sefiri - Evet. tbrahinı ---O---: ve tatbikı her memleket için fay-

~~l'itı~rnane tavırlarından ve Sarim Paş·-.nm tecrübelt, salim Vells'in Hitler Ve dalı olacaktır. 
ııL-ihat bll:vükten küçüf,e karşı muhakemeli bir zat olduğuna ya. Musoliniye Dair Bir Sözü 
~ geı·lnahfyetinde olmasından kından vakıfım. Reşit Paş:ıyı çc.. 

'-
1
Yordu. , . b" tak ki lerı"n A ROMANCI Vell.;'in Avua • ~tiliı Kemıyen ır ım mse - . . _. • 

ttııı b.. sefiri - Zatı şahanele. 1i Pa.~a ile beraber taraftarların. • tralyaya gıttıgıru ve cra • 
llııı. "g\lu · daki bır konferansta ''Avu&tral • 
~ "lllllı bi zıyaret edişim çok dan dokuz kişiyi vilayetlerden ya, Amcr:ka ile İngiltere arasın • 
\ ~llil\ n; mesele kindir. lngil. birine nefyettirmek için yapılan da Şirley Templ rolü oynayatak 

~ti <l .... 1 Vleti nliycniz hakkın - bır" tec:ıebbu''se ka"r'Qı gelmiı:ı oldu-' "• n d tl - • :.- •o:; :;' bir kücük k:ırde~tir,, dedig-ini yaz· 
.a:l'inı •- oa ugunu ,.e samimı - . - d" Bundan dolayı • :& 
ı1-.~ '-(!krar et u nh 1 gunu ogren ım. mıştık. 
~t.,. Uvoruın Zı"ra mbt',he. 1m da kendisini takdir ettim. ------------
ı .val.- • u ıs er a. s·ı· k" 
ııaaiaet:21 bir zaman evvel tarihi Fakat devletinizin bugUnkil ı ıyor musunuz ı: 
~di. ~:.eserlerini fiilen ~ös. hayati meseleleri harici işlerdir. ı - Ney kimdir? 
~ ll:ı.iilet~:ız siyaseti deYletini1 Bu işlerin iyi yold:ı idaresi için - Napolyonun me§hur kuman.. 
~ e~ tsuını.z hakkında fenalık et. tecrUbeli her devlet ad:ı.mı da kA. danlarından biridir. Moskova dö
tıııltıı.aı ~en ıneınleketlere kanı· fi gelemez. Beynelmilel mesele • nüşünde 1855 tc kurşuna dizil -

dll'etı r kale gibi ken:li mev. . . . mişti. 
l'li SiPer etti. lerd.e ayn bır ıhtisaa gerektır. 2 - Sıtma mikrobu ne vakit 

~ ftıts ç:arı Reşıt Paşa bundan evvel devleti. fed"ld", 
.._(ı lngııı 1'1ikolanın Petcrsbur~ niz için bir hayat ve memat me- keş ık~ ·d La dl b" A. 
~ltı.leltet" 2 

Sefiri S!r Hamilton:ı selesi olan Mısır iı;lnde kendi ki- . - af de ~~~ · 8d 
1 k~~, · 

tnizı 1nzilt il :. . lım tar ın an ~yır e ~e.. 

Napolyon ve Korsikanın 
kokusu 

• I AL YANIN hak iddiası, 

1 Fransız; Başvekilinin son 
seyahati ile Korsika ve civan gU 
nün meselesini teşkil ediyor. 

MalUmdur ki, Korsika Napol • 
yonun vatanıdır ve orada doğduğu 
için İtalyanlar Napolyonun da 
kendilerinden o!duğunu iddia et • 
nıektcdirler. 

Napolyonun Xcrsika hakkındn 

söylediği meşhur bir aöz vardır. 

Bonapart, Korsika için: 
- Benim gözlerimi kapayın . 

Oraya götürün. Kokusundan anla· 
nm, demişti. 
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(Raayov 

Radyomuzda yeni 
bir ses 

E SERLERIYLE, gazetelerdeki, 
makale ve fıkralnriyle nstad 

harrir ve ediplerimizdendir. nu mu· 
harir ,.e eılllılerimlzdendir. Bu mu· 
barrlrin, yazılarını, okuyanların o· 
dedi her halde kendisini t:ını)'On 

fardan rok fazladır. Üstad Edib Re. 
cnluıde Ekrem beyin küçük oğlu, o
kumuş, okudukl:ırıntlnn tanınınh le 
istifade etmiş okuyucularını da Lun. 
ıardıın iııtlfndc ettirmiş bir muh:ırrlr
dlr; muhataplarını, düzgün ·e olgun 
konıışmım de kendisini dinlemcğc 

mecbur etler. İş bir eserde nilkte \'e 
taklide slrince, kimse onun yanın· 
don n)Tılnıak istemez, sözilnü kes
miş oluıa<ıı muhataplarını Adeta üzer. 
Sülüs bir üslOpla yazı yaznn bu mu-
harrir, a:rnl z:ımanda kendisini tatlı 
,:ı th dinleten bir hatiptir. Zaman zo. 
ııan, vaziyet ,.e me,·kii değiştiği hnl. 

.ıe kendisi hiç değişmemiş, çok rnlış· 

.nak mecburiyetinde knldlğı .,.e )'O· 

ruldullu anlarda bile onun ne,eslnı 
!mybcttigi Yeya ralınlsızlığı yüzünden 
.şinl tehir cyledil}i ı;örülmrmiştir. 

Dunun bir bariz misalini blrknr 
gece cv\·el kendisi radyoda göster
miştir. Kıymetli hatıralarını nnkle
derkeu kendisini büyük bir allıka ile 
laklp edenler arncındn ben de '"ar
dım. Eı·cümcnd'den lıu hatırasını ev. 
ve'ce de dinlemiştim. Radyoda söy· 
ıe:ren J<:rcüıııend önce rahatsızdı. 

Gripten mi, harir bir so~uk algınlı· 

ğından mı her nedense. cana yakın 
olan sesinde bir başkalık .,·ardı. Du
na rajlmen o, hatırasını tatlı, tallı 
anlattı ve rahalsızlılıını kendisini tn. 
nı:ronlnrdnn b:ı~kası farketmedl. 

En:ümendin eski zamanlara ait 
çok kıymetli hatıraları \·ardır. Ehcm
miycll kasten saklnnan hareket \e 
vaknl:ır onun k.ıvveUi zekusı ,.e ince 
görüşü karşısında meydana çıkar, o 
ou zekCı'lı ,.e .;Öf"üşleri ile ' ·ar.lfe nı. 
Jıijı )'erlerde memlekete bfiyiık biz· 
metler ifasına muvoffnk olmuştur. 

Ercümend Ekrem, rnd)·odn dn ı;e
çen z:ım:ınlorın mühim mesdelerinC" 
alt hatıralarını neşrederken ynptı[ıı 
mukayeselerle üzerine yeni bir ,·n
zHe almış bulunuyor. 

Kendisine munırtakıyet dilerken, 
rndyo idaresini de prosromlnrını her 
geçen gün tevsi ederek dnha kıy. 

metli bir hnle gctirml~ olmnsındon 
dolayı tebrik etmem~k haksızlık O· 

lur. - Kef. 

Ankara radyosunun 
yarmki programı 

OAl.GA UZUNJ.l"GU: 
1639 m. 183 Kcs/120 Kw. T. A. Q. 

19,74 m. 15195 Kcs./20 Kw. T. A. P. 
31,70 ın. 9t65 Kcs./2Q Kw. 

SAl.l 10-1-939 
12,30 Müzik (Sololar· Pi), 13 Snnt. 

.\janoı, haberleri ve meteor. Anknrn, 
13,10 Türk müzilti !Ş:ırkılar ·Pi), 13, 
40, 14 :'ılüıik (Melodiler • Pl), 18,30 
Türk milzlği: lncesaz: Scgiıh faslı. 
Okuyan: Tahsin Knrokuş, Çnlonlar: 
llokkı Derman, Eşrer, Kndri, lfos:ın 
Gür, H. Tokoy. 19,15 Saat, ajnns hn· 

• 
1 trol 

bcrlerı, nıeleoroloıı Ye zır ıa. borsr.st 

1 CfıJot},19,25 Müzık (Operet p:ırcnla_ 

1 
rı • Pi), 19,15 Konuşma (Hukuk ilınl 
yayma kurumu), 20 Temsil: Bir Ka. 
rngöz gecesi: Tertip eden (Ekrem Re
şit), lstnnbul Şehir Tiy:ılrosu sanat. 
k!\rlarındıın Hazım KörmükçünQn 
temsili. 21 Saat, eı.hnm, talıvilı1t, kam
biyo, nukut horımsı (Ciynt), 21,15 
Türle müzilU: Şarkı ve Türküler. t -
I.cıni: Seni arzu eder bu dldem, 2 -
Lemi: Günler geçiyor, 3 - Lemi: Ru. 
hıında buldum, 4 - İndim yarin bah· 
1.·e ine _ türlcü, 5 - Tazelendi tabı A· 
lem, 6 - Rnhıni Dey: Bnh:ır oldu, 7-
A')" doğdu batmadı mı? Halk türkfisü, 
8 - Yürü dlllıer. Halk türküsü, 9 -
Ya kiz sel yn kız. Türkü, OkuJanlar: 
Scmnhot, Sadi, CaClanlnr: Vecihe, 
Reşnt Erer, Ruşen Kom, Ce'\"det Ko • 
zan. 21,45 Konuşma (Türkiye posta
sı). 22 Müzik (Kfiçflk Orkestra), 1 -
ı:u}I Sanın etrorında müzik scı1lerl 
fontnzl (E. T.), 2 - Hazin Ynls (Alo. 
İl\ l'achernegg), 3 - Prens lgor op&
rnsındnn KonçakoYnnın şarkısı !Bo
rodln), 4 - Çigan se,•gisl (A. t"crra,. 
ris), 5 - h-:ınov. Seren:ıd (A. Ama
de! • E. Hnensch tertibi). 6 - ltnlya 
~arl.ıl:m • Potpnri { l>i G. 1icheh Op. 
37), 23 Müzik (Cn7hand), 23 45, 24' 
Son nj::ıns h:ıherlcri ve yarınki proı;-
ram. 

11 • 1 • 939 CARŞAMBJ. 

12,80 Türk milzllU (Pl). 13 Saa~ a
jans hnbcr' rl ve feteor Anl:ara. ıs., 
10 • 14 l\tilzik (lUyasetieumhur Rno
dosu, şer: Ihsan Küncer): l - Mnf1 
• Cnddcten (J. P. Sous:ı). 2 - Vnls • 
Les patlneure (YaldtöCel). 3 - Dnr
biye dö Sevilin U\"crtürü (Rossini), 
4 - Melodi (G. Bizet). 5 - Offen. 
bah:rono (J. Offcnb:ıh) • .18,30 Tllrk 
müziJ;l: Yurt havaları ve türküleri: 
ı, 2, 3 - Oyun ho, ... ~l:ırı - Sodi Ya
\ er Al .. m:ın. 4 - Halk lürkfis1l ·Alı
\'crln bağlamamı. 5 - Halk türkllsll • 
gy serenler serenler. 6 - lfalk tür
kü5Ü _ iki knrpuz. 7 - Halk türkilsQ 
- PiHbül ne sezersin tukur O'\"nda. 
8 - Holk türkiisü - Bülhiıl~ kuı dum 
tuzağı. 9 - TQrl fi - Ay doRdu batma-
dı mı. 10 - Tiirkü - Gülşen bnhct
slnde. 11 - Türkü - Ge,·enlik yollL 
12 - Tilrkü Sinemde bir tuluşmuf 
yanmış ocnk olaydı. (Okuyanlnr: Mü
zeyyen Senıır, l\fuslnfn Ça~lar). 19,15 
:Sa:ıt, n}ans h:ıberlcri, meteorololl ve 
zirn:ıt horsnsı (fiyat)· l~.25 Konur 
mn. l!l,40 Türk müzi~: lnres:ız fas
lı: Seddi nrııb:ın. Okuyan ve rnlnn. 
lnr: T:ıh ın Knrııımş, Hnkkı Drnnan. 
Eşref Knılrl, Hasnn Gür, Hıımdl To
ka)', Basri Crıcr. 20,30 Muzik (Radyo 
orke~trnsı) Şef: Pnıetorius. 1 - 1l 
Signor Bruschlne • m·orlür (Rossl• 
ni). 2 - Senfoni· Fa minör· Lıı l\.ıs.. 

~ k teklifi .:. ere e yay. fayetini fiilen isbat ctm~tır. o.
1 
dildi. - - -

la:~ teklifin nı:le . bulundugı,mu nun sadrazamlık makamında bu. 3 - Nevyorkun nUfu.su ne ka. l""'"'::--:r--ı-'-:-:-,.~c;.... 
'" :ı ~:!d 1 Ingıltere hraf111- tunması memleketinizin dostu o. j 
'(jı l) 0 Ul'\duıtunu d hT i . dardır? 
~İ e\>ıeun· , n • ı ırs • ı lan memleketler için bir emnıyetl. - Etrafındaki m:ı.hallelerle be 

1 
9 - Sinirli, sunl edntı. 
10 - Do#:ızirinin sn)fiyelerlnder. 

biri. 

ion (llaydn) • Adagio • Allegro dl 
molto - Menuct • Trio • Finnl • Pres.o 
to. 21 S:ı:ıt. e ham, tahYilat, kambl 
yo • nukut borsası (fiyat). 21,15 Mü
ıik (Hndyo orl cstrn~ı dev:ım): 3 -
Pnsıor:ıl d'cte (Honeggcr). 4 - Naot• 
musik ıı::cce müziği). :.?1,45 Konuş· 
mn (ıniınh snntı). 22 Müzik (Küçük 
orkestra): l - Rnksnn süilden Blô 
.ındnntc (E. Künneke). 2 - Göl kı. 
yıl:ırındıı (Korl Buıne). 3 - Bagntcl
le • {$al.ıı) (Gusıav 1.lndncr). 4 -
B:ıcchıın:ıle (Şarnp ilfıhı Bnklls şere
fine d:ıns (G. L.). 5 - Prelüd - Qp. 
il . No. 4 (A. Scrinbine) T. Hartman 
teri. 6 - Çore,·ir operetinden potpu. 
ri (F. l.elıar) O. Lınclem:ın tcrtılıi. 
23 Müı.ik (h:ıfif pnrçnlor -Pl}. 23,45 
24 Son nj:ıns haberleri ,.e )'nnnki 
proı;rnm. 

b aııan ıze kar~ı harırte ha. kuvvetidir. Resit Pasavı zatı §3- • 
el' \ta'· suikastlar knrı:ıısmda . : .. - . ·zc! · dU raber 11 mılyon. 

lııl' 1 j\;it lng'It hıınelenmn gozUnU en ~me - 4 - Meshur ayandon fırtmaS1 
e tt1 i bı 1 

f're saltnnatı se. sin"' çalısanlar iyi biliniz ki dev. . • -
"' ç Yardımc ı b'li w • ' ' ııe vakıttır? 
(l'altat 1 o :ı ı r. }etinizin haynna hizmet eden in. _ B aynı 28 inci cumartesi 
~ "~~ fuardıınm esaslı bir sanlar değildir. gUnU. u 

t· ~i bir 88.d o da Bııbıfılide dL Abdülmecit - Maksadınızı an. 5 - Sllveye kanalı ne vakit &· 

, ' Sa~azaınnıız bulunma lamak isterim. Reşit Paşanın mut çıldı? 
~ :ı dira e Re~i~ Paşa ger- laka yeniden sadarete getirilmesi 1 - 1859 da. 
le bir ea? _tll, nıU!ıt ve azim- sizce matlup ve mültezim midir? 6 - Türkçe flk gazete r.e va. SOLDAN SAG.4 voanu: 
ı...'ileunıte bsıyetUr. Ingiltercnin • • . h ı · kit çıktı? ı - kme sul:ınmızdan biri, KoYul. 
:"lQ.ln..__ Undan evvelki '-'ar. lngılız Sl'fırl - Zatı §a nne en - 1831 d Takvimi Vakayi is. 
"otu ~1'

11 
da Reşit Pna., .. ın cı"'ahsi bu yolda bir karar verecek olur. • 

1 
km et 2 - T:ıılı değil, bol yap:ın, sual 

ti llltıııt ..,._., 11 bU .. k i bet b • mıy e <Jl ı~ ır. edatı. 
'il~ Uııunıa· :· larsn herhalde yu sa u 7 - lstanbulda cleh-trikli trıırrı 3 - Ters vnzi)·ettlr, söziln nstüo-
. ~ iti Rc~it rabcr Öyle nnlıyo. yurmuş olacaklardır.,, vay r. vakit i~lemeğe ba..slndı? dedir. • . 
~l'et.ıe . Pruıan.nı bu yitk.,ek İngı"Uz sefiri ile Abdülmecit n. _ 1913 tc. 4 - 'opm:ık, bir 1.ndın ismi. 
ldileını ri ktuı der :1 •• • • • 6 - Meşhur ecnebi ress:ımı. 
\\ti b Yor. ~hi ece e tnkaır rasmd:ıki mUlfıkat burada nıha. 8 - Ayasofva ılk defa ne va-1 7 _ Cenup Yilil)·etlerlmizden biri, 
en lr ~bePten y;u bizce mE"<'- yet buldlL kit yamlmıstı! bir kuş. 

d!sının sa~ t olayı bu defa "Arkaat t10r) - 325 yılında KostanUn tara. a - EY eşyalarında kullanılın bir 
e ten nzledilmi~ fmdan. boya. 

l'UKARIDAı\' AŞ.4(;ffA DOf.RU: 
l - ince dc{lıl, Aralıistanlı. 
2 - Al:ıturkn şömine, isim, me. 
3 - Dünya, ejtlence. 
4 - J.tıhz:ı, işaret edatı. 

5 - Uznk işnrrtl, iyiliğin aksi. 
6 - Bina ynpıl:ıcnk mnhal. 
7 - Terııl meşguliyet olur, içinde 

)"emek yenir. 
8 - Jlnbıt , edatı, bizi doğurnn. 
9 - Jman etmek, sual. 
10 - Sevinı;, bir riçek. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Programdaki v:ıkitlcr Türkiye sas. 
ti üzerine ,.e ö~leden sonraki saat 
ol:ırak \"erilıniştir. 

Opera ''" senfoni konserleri: 
9. llcromunster: Beetlıo.,.en, 1 in 

el senfoni. 
Halledilmiş Şekli . !l.55 

Soldan safja: Knhve rengi, saik, ıo . 
Mih·crsum 2: Dehu~)'. 
Knlıındborg: Glück. 

m:ın::''• nsrl, ebe, tıy, ay, in, ipek, rrı, 
adam, ııııl, sene. 

l"rıkarıdan aşağı: Kumb:ırn, nn, s:ı
rny, hanf', nbıhayat, ehven, le:ıri, nll, 
esatir, ay, nasip, dt, ıılrye, Laman, 
iki, kekeme. 

10. Tur.:ıo gr: "M:ıskcli hıılo" 

(\'erdi). 
ıo. \'orşo\·:ı: Dalı, DecthO\"cn. 
10.15 Pnris PTT: "Ceınilc"' n "İn· 

el A'acıları" (Bizcl). 
t ı. Brüksel 2: Berlioz, Bectbmen. 
Oda muıfl..tıl 11e konıerltr: 
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: ......... 19 H i k av e 
• • • 
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! Liverpool cinayeti 

Centilmen'in bir tarifi 

Centilmen bir 
adam nasıl 
yaşar? S Yazan: Karel Çapek ~ Çeviren: V. <®. 

Avusturyalı orkestra şefi Herr fakat sö r d. -· Yukarda.ki başlık altında Nüvel 
. Y __ ıyeme ıgı anlaşılıyor. Literer mecmuasınua hır makale ,,_==o~ 

Kalina şöyle anlatmağa başladı: du Bır dd t 
B

. · . mu e yutkunduktan neşreden Fransız akademisi aza -
- ır orkestra konserini ida. b d b 1 

re etmek üzere beni Liverpola :nr:cı ;rd~n ire yü~sek_ sesle bir sından Lüi Jile aşağıdaki satırları 
DUnktt ma~ta KuleUyl 2 - O y~nen 

_ . . . ,. Y Y e ı. Bunun uzerme kadın yaztyor : 
ç~~ış~ardı. ~ır tek kelı:ne ın· bir çığlık attı ve hiddetli hiddetli 
gılızce bılmezdım. Fakat hız çal. 1 bağırmag-a başladı. F k t d "Centilmen,, ideali edebiyatla 

1 b. 'b. · · ı ·· 1 1 a a a am alakası olmayan ve uzun istihale· 
grcı ar ırı ırımız_ e .?Y e uzun kadını elinden tutup o kadar şid. 
uzadıya konuşmaga luzum kal - detle sıktı ki, kadın sesini kesti. lerden sonra tebllur eden sosyal 
madan anlaşırız, Ondan sonra he- Sonra erkek k d" k d" d" _ bir ahlaktır. Bu ahlak teessüs e -
l I. · d k . - -· en 1 en me. ış dinceye kadar asırlar geçmi.:tir. 
e e ımız e or estra şefı dcgnegı. lerinin arasından bir şeyler söy- " 

bulunursa.. lemiye başladı. Irkın fazileti kollektif bir dava 
halinde kana işleyinceye kadar bu 

Bu her halde bir a.şk sahnesi de ideal için uğraşılmıştır. 

Hikayenin muharriri 
Karı Çapek 

ğildi. Bunu bilhassa benim gibi 
İngilizlerde centilmenlik ayrı 

bir musikişinas daha iyi anlardı. 
Aşk sahnelerinde ikna edici söz- ayrı fertlerde vardı. Zamanla ve 

ırkın temizliği sayesinde asalet ve 
lerin başka bir ahengi vardır, böy 
le korkunç gelmez. O ses, daha fazilet hassaları b_u milletin terbi-
ziyade, pes bir viyolonçello sesi yesine de hulfil etmiştir, Maamafih 

bu ideal henüz mümtaz sınıfın in
gibidir. Halbuki o sesler kemanın 
kahn telleri üzerinde çalman (2) hisarı altındadtr. Aile terbiyesin . 

de, tavır ve harekette, soğukkan· 
pı-esto rubato bir parçaya benzi -

hlık ve üslı1pda, sınıf ayrılığında, 
yordu. Adam boyuna hep aynı 

zenginlik ve fakirlikte bu idealin 
şeyleri tekarar ediyordu. 

kendine mahsus hususiyetleri var • 
Endişe verici bir vaziyet karşısın 

dır. Bu hususiyetler, bir nevi, a
daydım. Adamın fena niyetleri 

nanelerin kuvvetine tabi olarak 
olduğu anlaşılıyordu. Kadın ağ -

temiz giyinmek, terbiyeli olmak, 
lamrya başladı. Sonra, sanki a -

bütün muamelelerde nazik davran 
damın söyliyeceği sözlere mani 

mak ve hasılı kanunlarla tatbikı 
olmak ister gibi. birkaç kere ba-
ğırdı. Kadının klarnete gibi, te
miz bir sesi vardı , Bir genç sesi 

İstasyonda beni birçok kişi kar değildi bu. 

mümkün .clmıyan meziyetlerdir, 
ve bütün bu meziyetlerde zevkise 
lim hakimdir. 

Namuskar ve nazik olmak bu i-
dealin birinci şartıdır. Bir lngilize 
göre, müsamahakar ve iyi yürek1i 
olmak en doğru bir siyasettir. Bu 
siyasettir ki, koskoca İmperatorlu
ğa İngilizi liiyrk görüyor. Şayam 
hayrettir ki İngilizlerin centilmen_ 
lik ideali silah kullanmak maha-

şıladı. Aldılar beni bir otele gö • Erkeğin sesi gittikçe tehdit e. 
türdüler ve burada. bir müddet dici bir hal alıyordu: Daha son. 
kalıp istirahat edebileceğimi söy- ra kadının ümitsiz bir şekil
lcdiler. Fakat ben yıkandıktan de yalvarmağa başladı. İnsanın 
sonra şöyle bir sokağa çıkayım, ! vücuduna; buz bansosu yapılır -
~hri dolaşayım dedim. Bilhassa sa nasıl titrer, kadının da sesi 
gidip neh.re bakmak istiyordum. \ öyle titriyordu. 
Çünkü adetimdi, her gittiğim ye. Biraz sonra erkeğin sesi derin 
ni şehirde, eğer varsa, gidip ev- I bir mırıltı ~klini aldı. Adeta bir retlerine de tesir etmiştir. Kıltç 
vela nehri seyrederdim. Bence aşığın çaldığı pes sesli bir çalgı- İngilterede makibul bir meta de -
nehirler bir şehrin asıl orke.stra- ı yı andırıyordu. Kadının ağlama· ğildir ve Manş denizinin ötesinde 
smı teşkil ederler. Davul, zil, bo- sı da heyecanlı bir şekle girdi. düelloya nefretle bakılır. 
ru sesleri arasında nehrin sesi Mukavemetinin kırıldığı anlaşılı- Centilmen, her şey için gücen-
keman ve harp için yazılmış pia. yordu. miyen adamdır. Bu adam zor ko-. 
nissimo bir parça gibi gelir. Sonra, bu pes nağmeler tekrar nu§ur, fakat, konu§unca tam aöy-

Liverpoolden geçen nehir - is.. tizleşti ve karşısındakine yine bir ler. Çiçek, av, denizcilik vesaire 
mi n~ bilmiyorum - sarıdır; sula- stcıcoato parçası dinletmiye baş _ g:bi şeylere karşı ihtiras derecesin 
rı gürülder, çağıldar, aynı zaman- ladı. Bu, mukavemet <ıdilmcz bir de merakı vardır. Merak ettiği şe
da bu sular ti7.erinden. vapurlar sesti. Kadının sesi sadece zayıf yi tam manasile öğrenir ve bir yer 
kayıklar geçer, sahillerinde bi • bir şekilde duyuluyordu ve bu ses d::: bahis mevzuu neyse bildiği şe
nalar vardır, doklar vardır. İster lerde hiç de erkeğin söyledikle _ yi iğneden ipliğe kadar anlatarak 
istimbot olsun, ister beyaz yolcu rine bir itiraz manası yoktu. Yal· izah eder. Başkaları onun bu mera. 
vapuru. gemileri severim ben. nız. bu seste bir korku vardı, her kına gülseler bile ·O bildiğinden 
Nehre bakınca bana Okyanus kö halde başına gelecek şeyleri dil - katiyen şaşmaz .. Rönesanstan gel -
şeyi dönünce hemen oracıktay _ şünerek korkuyordu. me bir itiyatla insan yaşayışile ata
mış gibi geliyordu. lçimde gidip Bunun üzerine, Erkeğin sesi kası olan her şeye karşı centilmen 
Okyanusu görmek arzusu uyan - tekrar yavaşladı ve ötekini teskin d~ sempatik bir duygu vardır. 
dr. Hemen nehrin, aktığı tara.fa etmiye çalışır bir hal aldı. Bu ses Bismark ruhi zevki için bir sa
doğru, sahil boyu yürümiye baş - te şimdi yine bir tehdit hissolu - atini bile ayırmamıştır. Gladston 
ladım. nuyordu. Kadının o inilti gibi ses yunanca şiir yazardı. Lord Balfor, 

Tam ikisaat, sahildeki binala- !eri de ümitsiz çırpmış ~ekline Lc•rd Haldan gibi felsefi eserler 
rın, antrepoların, doklarm önün- girmişti. O zaman adam kadına meydana getirmiştir. L~rd Krav -
den geçerek, iki saat gittim. Ara. bir takım sualler sormağa başla- ford Mançester üniversitesi rektö. 
da bir, bazı kilise gibi yükselen dı. Kadın her halde bunlara ba§ı rü idi. 
gemiler görüyordum. Havada ba. ile işaret ederek cevap vermiş o. Umumiyetle, bir centilmende 
lık kokusu, beygir kokusu. ko • lacak ki, erkek daha fazla sor - iğbirar alametleri görülmez. Caru
mür ve demir kokusu vardı. !çi- matlı. na tak deyince sesini çıkarmaz. 
mi büyük bir heyecan kaplamış- Sonra kalktılar. ikisi de ayrı Hiçbir şeyi müıbalağalandrrmaz. 
ti. ayrı istikametlere doğru gitmiye Hiçbir vakıt kendinden bahsetmez 

Hava da gittikçe kararıyordu. başladılar. ve az konuşur. Konuşurken ken· 
l)ihayet gide gide kumluk bir sa- Olacak şeyleri, bazı alfümin dine hakimdir. Nefsine tam mana-
hile çıktım. Biraz ilerde bir deniz gösterdiğini söylerler, ben bunla- sile itimadı vardır. 
fenerl vardı ve muntazam fasıla. ra inananlardan değilimdir. Fa- Hissettiğini ne küçültür, ne de 
la.rla bir ışık üzerimden gelip ge. kat, musikiye inanırım. Onun i- fazlalaştmr. Büyük laf söylemez. 
çiyordu. çin, anlamıştım ki, kalın sesli ke- Aktörce yapılan sun'i hareketler-

0 kadar istediğim Okyanusa man kılarnetcyi korkunç bir işe den nefret eder. 
karşı bulunuyordum. Fakat. hava j i~~a e~mişt_i. Kılaı:ıete ~i~di bu. Sporda ahlak ve disiplin bir cen 
kararmıştı, hiçbir şey gördüğüm yuk bı.r azımle evıne gıdıyordu. tilmen için meziyetlerın birinci şar 
yoktu. Oradaki taşlardan birinin Kalın sesli kemanın söyledikleri. tıdır. Arkadaşına ve ahbabına hür. 
üzerine oturdum. Kendimi büyük ni yapacaktı. met eder onu incitmekten çeki -
bir haşmet içinde yapayalnız his- Bir cinayet hazırlandığını bili- nir. 
sediyor ve suların sesini dinliyor- yordum. Bu cinayet seslerin al - işte bunlar her vicdanh bir ada
dum. 1 çalıp yükselmesi, ahenk, tempo mm ahlakıdır. Bu ahlak ''yaşamak 

Birdenbire baktım iki kişi geli-
1 
ve fasılalarla hazırlanmıştı. Fa - ve başkaları yaşasın diye bırak -

vor. Biri kadın, biri erkek. Dikkat kat musiki sözden daha fazla. sa- mak., cümlesile hulasa edilebilir. 
;ttim, beni görmemişlerdi. Biraz rihtir. 1 Derin bir sahur ve metanet, taş. 
ilerde bana arkaları gelecek §e -1 Kılarnete kendi kendi~e ~ir ~y ı k'.nlık yapmamak, yapılmıyacak şe 
kilde, onlar da gittiler bir taşrn yapamıyacak kadar basıt hır kım yı yamamak. Çocukları hırpalama 
üzerine oturdular. Yavaş yavaş seydi. Yalnız, anahtar gibi, bir mak, hayvanlara eziyet etmemek, 
bir ~eyler konuşuyorlardı. kapıyı açmıya yarardı. Kılarnete 1 baş"lta!armı tazyik etmemek .. Ya -

lngilizce bilsem, orada onlar • dehşet içinde dururken kalın ses' lan söylememek, çalmamak, gu -
dan baş1ra birisinin de bulundu _ li keman onu böyle bir anahtar 1 rurdan çekinmek, verdiği sözü ö -
ğunu haber verirdim. Fakat in· gibi kullanmı!3tı. l lünceye kadar tutmak, d:::ğruluk, 
gilizce namına bildiğim iki keli-1 Şehre doğru dönmiye başladım. vesaire ... 
me vardı: Biri "otel,. diğeri "şi- Fakat insanın, bulunmak istediği j Bütün bu meziyetler b!r centil. 
linğ,,. Bunlarla maksadımı tabii bir yardımda geç kaldığını his • mende bulunacaktır. Bir İngiliz 
anlatamazdım, sustum. 1 setmesi ne tuhaftır. bilir misiniz? için ~entlemens agreement'in ma-

Başlangıçta konuı~malan (1) Nihayet karı:ıma bir polis çıktı. nası çok büyüktür. Yaşamasını bi· 
stacooto idi. Fakat sonra erkek 1 - Efendim, dedim. Bu şehirde len insanfar arasında anlaşma diye 
deği,,tl., lbir cinayet hazırladılar. 1 tarif edilen bu formül bir centilme-

Bir 3eY.ler-söylemek istediği, Devamı 10 ncuda) nin din diye taptığı bir imandır. 

Maltepe Lisesi f utbolcul 
Askeri Lis eler şanıpiyo 

oldular 

L 
1 ,_...,... , • 

A.sl•crı Zi.selcr arasınaa şampiyon olan Maltepe takımı .1ıoca1arfle beraber 
Askeri liseler arasındaki fut. 

bol birincilik maçlarının final mil 
sabaksı dün sabah Şeref stadın. 
da yapıldı. 

Şazi Tczcanm hakemliği ile 
karşıla.şan Maltepe ve Kuleli lise. 
!erinin takımları bu müsabakaya 
şu şekilde iştirak ettiler: 

'Maltepe: Rifat - Kamıran, 
Miinir - SalôJıattin, Ferda, Ul. 
ui - Komal. Bedri, Ali, Muza/. 
fer, Necati. 

Kuleli: Rahmi - Faruk, ı\'a. 
hit - Ya.~ar, Abdi, .Suphi - Mu. 
~af/er, Şcfi.k, Nadi, Burhan, Ali. 

Askeri liseler birincilik maçla.. 
rında averaj usulü kabul edilme
miş olduğundan dünkü müsaba _ 
kayı Kuleli kazandığı takdirde 
bütün ekiplerin ayni puvanda ol. 
malarx yüzünden bütün maçların 
tekrarı icap etmekte idi. Bu yüz. 
den dünkü müsabaka cidden me. 
raklı oldu. 

Oyun karşılıklı hücumlarla baş 
ladı ve ilk devre hemen hemen 

'"' 

Deniz lisesi takımı, 2-1 rnağlıip ettiği Bursa 1i.sesi1e birl' 

müsavi akınlar ve mütekabil teh- laştığı görülüyordu. 
likeler atlatılarak geçti. İlk kırk beş dakika iJıl 

Kulclilerin hücumları rakip mü ta yakaladığı fırsatlardstl 
dafilerle kalecinin düzgün oyun. de edemediği için golsuı 
larile semeresiz kaldığından dev. beraberlikle bitti. 
renin ortalarından sonra Malte. lK!!\C! DEVRE: 
pe hücum hattmın çok güzel kom !kinci haftaymm b 
binezonlarla Kuleli kalesine yak-· Maltepelilerin daha ağıt 

.. ları görüldü. Üstüst.! ys. 
hücumlardan birinde ve 
renin 10 uncu dakikasıı> 
dan Kemalin ortaladığı 
plase bir şiltle Kuleli 
soktu. 
Mağlup vaziyete düşeıı 

ler bundan sonra daha 
namağa başladılar ve ı5 
kikada Maltepe kalcsiııl 
Kulelilerden Şefiğin a 
bir şütü direğe çarp~ 
c:u. 

Bu tehlikeyi savuştu~ 
peliler bundan sonra yiJl6 

akınlarına başlr..dılat. 

Harp ol~ııTzı - Deniz liseleri lcar ~ıl.aşwısmdaıı 7ıcyecanlı bir mı (Devamı 10 1 
~·Ilı-illi 

Dünkü milsaba7oada Maltepelilere ye.nae n Kv1eU "Onbiri,. 
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acıkİı hali 
Evkaftan ses . Silah yarışı Bugünkü modern evlerin salonlarmdan, banyolarından, asri teçhizatı haiz 

mutfaklarından daha mühim olan şey; 

Y eraJtı sığınakları nız silahlanmasında Almanlar kendilerini serbest çıkmayor 

Yanş 
telakki ettikten sonra 

bir misli daha arhyor · 
1 Bir kaç gün önce C. H. Parti-

' 

sinin karşısındaki idahmut Ne_ 
dim paşa türbesinin acıklı halin. 
den ''Evkaf görmüyor mu?,, baş

Yazan Nizamettin Nazif ' lığı aıtında bir yazı yazmıştık. 
b' ar, deniz silahlanmasına müttefik yardımı ile müdafaa edi· Hala evkaftan bir cevap alama. 
ır hız vermek niyetinde ol· lebileceğini hatırlamak bile İngiliz dığımız bu mesele hakkında yap_ 

ltr~ı gösterdiler, 1935 de İn. vatandaşına ağır geliyordu. Bunun tığımız tetkikleri bugün a~ıca 
Yaprnıcı. oldukları anlacı.- irindir ki İng"lt 1935 anlaşma yazıyor ve evkafın nazarı dıkka. 

le :s :s :s ' 
1 ere • t' · b" d h b h~d' ·· · endi ihtiyaçlannı karşıla· sıru imzalar imzalamaz deniz si • mı ır a a u cı ıse uzcrıne 

acag-1 b'ld" · çekmek istiyoruz. ı:_ nı ı ırdıler. Şu anda, lf.l.lanmasına dehşetli bir hız ver· 
"lldck· b h Mevzuu bahis türbe. Mahmut ı a riye nezareti salon· mişti. Filvaki kuvvetlerini bu tarz· 

.. birinde lngiliz donanma - da arttırmakla Almanyaya da to· Nedi~. P~şanın kerimele~i Fat -
llıtıınessille · il Al an · "kd "'k it k h kk.ı ma Mumme, Fatma Muhıbbc ve rı e m mu • na1 mı arını yu se me a F \r k af1 nd 

ı · bi . atma amı a tar arı an yap Yenı r anlaşmanın e· vermış .cluyordu. Fakat Almanya_ t 
1 

b 
1 

af 

bttrafında müzakereye baş • nın bu derece hızlı bir silahlanma· dırı mt~.ş beyve gelnOeOO ul~ ar tarkfed1~1 ıılun ı . . an ur e ıra va ı . 
g35 uy.crlar. ya gırışecek parayı bulamıyaca· . b 

1 
d A t•• b 

lnla b 1 - mış u unuyor u. yrıca ur e. 
1 §ınasma ve u an aş - gını umuyordu. b d Ik" zd 
937 d .. j . ve, un an cvve ı yazımı a C6r e vurulmuş olan rotu- Nitekım o hızla ve yüz milyon· b. h tt• -· · k ld 1 l c, Al İ .1. d . . . . a se ıı:,rımız ·a ırı an eşya ar 

ınanya, ngı ız onan-1 larca ıngılız lırası sarf ederek tez· d · b ·· k t f d k 
il ".. . . . . a yıne u uç ız ara ın an on 

.rUzde 35 ı nı~etınde hır gaha konan gemilerden bir kısmı t E k f "d · · b" · 20 a . . . 1 • • • muş u. v a ı aresının ırı 4.ı~ ~y Sahıp olabılecektı. Ya·ı donanmaya ıltıhak etmış bulunu - b" . •t . 319 d d"- . 341 • ~ d . ırıncı eşrm a ıgerı 
t_ onanmasının tona1 ye_ yor. Bu yıl içinde ve önümüzdeki d t ·1 tt••· t•· be 
4ll ·r e esçı e ıgı ur eşyasının 

gı ız donanmasının tonaj yılda ise lngiltere daha yüz harp k k ıı· b' l" k t• de ta llnu .. . . . . ır , e ı ın ıra ıyıne ın . 
~ F n yuzde 35 ını ~eçemı- gem~si kazanmış olacak. Bunların rihi eşyalar olduğu söylenmekte-
. bua;

0
at ~la.şmaya g~re, ~!~ 22 sı 6000 - 10,000 tonluk kruva· dir. Bu eşya müfredatının, ev. 
na1 mıkdarını ıstedıgı zör, ikisi 45,000 tonluk ve alnsı kaf idaresinde bulunması icap e-

"n~~rına hasredebilecekti. 35.000 t::nluk ilk saf gemisidir. der. Bizim öğrenebildiğimiz es • 
. ı erse, İngiliz donanma. Bugünkü ekonomik şartların AI· yalar arasında çok kıymetli işle. 

P denizaltılar kadar denizal- manyaya bu donanma ile yarış et· meli çekmeceler rahleler Mahur 
brab ·1· · - ' ' Ilı; ı ırdı. Ve eger Alman· mek imkanını veremiyeceğini sa • şallar, dört ayaklı ve üç katlı, 
•1n1f ·1 r l h. b 

01 gemı ere .az a ız ver· n:.nlar çoktur. Fakat unun bir her katı sedef kakmalarla işlen. 
•aydı lngiliz deniz lcrdlu - yanlış görüş clduğu da muhakkak miş iki masa. üzeri işlemeli mih. 
Sok d"" ·· d.. k b" d . 

L uşun urece ır enı- addedilebilir. Zira Almanyada ya· rapla etrafı sacaklı arakiye sec-
ıtıı'lltef h" 1 k B ' , , ıne sa ıp o aca tı. u pılan işlerin paradan ziyade insan cadc. üç ayaklı büyük buhurdan. 

~ı.~aşrnanın imzasından son· enerjisi ile yapıldığı meydandadır. !ar bü,.,·ük şamdanlar, biri Ko. 
•11ız d · ·1 • • k a·· ·· · J U r enızcı erını ço uşun. Kara ve hava silahlanmasını bu nevinin el yazısı ile yazılmış Ku. 
! u. Fakat Almanya 1935 yoldan ilerleten bir devletin deniz ranıkerimler. camlı büyük saat 

. denizaltı kuvvetleri için silahlanmasında da aynı imkanlan \'C saire vardır. Bütün bunlar. 
· denizaltı tonajının yüzde bulamıyacağına pek inanılamaz. türbeve koyanların varisleri ta. 
tıanıı had olarak tayin etti. • • • rafından değil, şer'i ahkama gö. 

) ~anın, deniz silahlanma- tngilterenin umumi harbe, sırf re bile hiç bir alakaları olmama_ 
eıt.i bir hız vermek arzusunu Alman donanmasını imha etmek sı lazım gelenler tarafından alın. 
ttıııcai akabinde, İngilterenin niyeti ile girdiği malumdur. İngi· mıştır. Geçen yazımızda tebarüz 

• larmı derhal Berline gön liz adalarında yaşıyanlar, öteden· ettirdiğimiz gibi her biri tarihi 
ı Alman arzusunu kabu· beri, yarubaşlarında yabancı do • kıymeti haiz bu eşyalar vakıf 
bulunduğu manasına al - nanma görmeğe tahammül ede • malı olduğu halde başka eller ta.. 
İlik mümkün değildir. Zi· mezler. Almanyanın deniz silah • rafından türbeden nasıl çıkarıla. 

lıarcket 1935 anlaşmasın - lanmasında İngiltere ile boy öl - bilmiştir? lşte evkaftan öğren "" 
l!ıaddeye uymak mecburi· çüşmege kalkmasr fng1Jtereye mı- mek istediğimiz nokta. Öğr)endL 

il ileriye gelmiştir. 1935 nrharp etmesi gibi bir şeydir. in. ğimize göre merhum Mahmut 
1 "denizaltı gemilerindeki giltere her davaya tahammül ede· Nedim Paşa ve refika.sının san. 

tt i~ nisbeti, kendi ihtiyaçla· bilir, fakat bir devletin denizlerde dukaları da sökülerek çıkarılmış, 
lıı~ne kUi saymadığı takdir- kendisiyle aynı boyda gözükmek bu sandukaların tahtaları 620 
tltereyi "bu mevzu etra - d:ıvasma müsamahası olamaz. kuruşa satılmıştır. 

t 0
•tane müzakerelere davet *** Eşyaları türbeden çıkaranla~ 

~ ha\kını,, Almanyaya veri - Şimali Amerikanın deniz silah· Mahmut Nedim Paşan~ ped~r~ 
. lanmasına verdiği dehşetli hız ma· Necip paşa vakfının mutevellısı 

'l'unus hadisesinin Akde· lfım. Fransanın yalnız bu yıl deniz Hasan Ali ve yeğeni Bn. Şeki -
~~arı her an biraz daha bu· silahlanmasına 8 milyar 700 mil · benin oğlu B. Yusuf Cemil oldu. 
(c gı bir s rada Berlindeki yon frank sadedeceği de mallım. ğu tesbit edilmiştir. 
t relerden ne çıkacak? In - ingilterenin dehşetli hazırlanma. Gene söylendiğine göre Mah · 

· ~ /\.l~anyanın denizaltların - sı malfim. Bütün bu silahlanmalar mut Nedim Paşanın pederi Ne_ 
( llaJ nisbetini arttırmasına Alman deniz silahlanışmr fazla he· cip Paşanın Tirede çok mühim 

)t, ~~ edecek mi? Acaba Al- saba 'katmadan göze alınmıştı. Al· ve kıymetli bir kütüphanesi mcv 
'ilatııanma nisbetini yalnız manyanın deniz silahlanmasında cut bulunmaktadır ki bu kütüp • 

~ tr ittnileri için mi yükselt· kendini hür addetmesi, elbette bu hanede eşsiz eserler vardır. Ki-
ıtııundadır?. silahlanma yarışını en az bir misli taplarm ne suretle muhafaza e. 

dilmekte olduklarından da şüphe yükseltecektir. d lcr gösteriyor ki Bedinin 
ı «ara ve hava silahlanma· 
tlduğu gibi deniz silahlan· 

da hiçbir kayıt ve şart 
~ ktır. Yani umumi harp. 

Nimmettin Nazif edilmektedir. 

Ecnebi Çalgıcılar 

Ekaf idaresinin, türbeden alı
nan eşyalarla ciddi surette ala. 
kadar olarak efkarı umumiyeyi 
tenvir edeceğini umarız. 

Yeni ihtiyaçlar , 
oturulacak yerler
de ne gibi tadilat 

yapıyor 

"Yedi odalı, iki banyo
lu ve bomba işlemez, ga• 
yet mükemmel bir sığna
ğı havi bir ev satılıktır. 
Talip olanlar ... " 

Avmıpanın muhtelif yerlerinde 
ve Amerikada şimdi bu §ekilde 
satılık ev ilanlarına sık sık tesa. 
düf edilmektedir. 

Ev sahipleri, kendilerini ziya. 
ret eden misafirlerine artık ga.. 
rajlannr, lüks salonlarını, en mo 
dern soğuk hava dolaplarile tec
hiz edilmiş mutfağını, traçasııu 
göstermiyor. Şimdi iftihar edi. 
len şey, sığınaklardır. Evini zi. 
yaret ettiğiniz adam, sizi arka 
tarafta bir odaya götürüyor. O. 
rada gizli bir yere konan madeni 
bir kapağı kaldırıyor. Demir bir 
merdivenden aşağı iniyorsunuz. 
Ev sahibi size gösteriyor: 
-1şte benim sığınağım. Nasıl, , 

güzel değil mi? 
tesisatı ışık için değil de, daha 
ziyade radyo makinelerini çaldır 
mak için olacaktır. Hava hücu • 
mu başgösterdiği zaman çarça.. 
buk işgal edelecek olan sığınak
lara, mümkün olduğu kadar sü. 
ratle radyolarını da kaçırmış o_ 
lanlar, hücum devam ettiği müd
detçe tehlikenin derecesinde hep 
bu radyo vasıtasile malümattar 
olacaklar ve sonunda ortalık süt 

Yeni evler yapıldığı sırada Ba. 
yan artık banyo dairesinin çini
leri mavi mi, yoksa krem rengin
de mi olacak? düşünmüyor. Daha 
ziyade sığınağın nasıl inşa edile
ceği ile alakadardır. Oranın da 
kendi zevkine göre tanzim edil. 
mesini istiyor. 

Bu ihtiyaç dolayısile mimar. 
!ar, inşaat şirketleri, yeni ev ku
rarlarken sığınakları da hesaba 
katmaktadırlar. Kataloğlar neş.. 

rediyorlar. Çok zarif sığınaklar 
yapacaklarını vaadediyorlar. O 
kadar zarif ki. hayatın en korku. 

liman olduğu vakit umumi dü
dük seslerini işitemczlerse bu işa 
reti radyo vasıtasile de alabile . 
eeklerdir. 

ıu zamanlarında oraya iltica edil. Bazı sığınaklarda telefon tesi. 
diği ve saatlerce kapalı kalındı. satı da vardır. 
ğı zamanlarda hiç canınız sıkıl· Bir iki ay evvel, Çekoslovak. 
mıyacak. ya buhranı olup ta herkes bir 

En ucuz sığınaklar, evlerde tek harp olacağım sandığı sıralarda til .'llci gibi denizlerde de ın- 1stanbuldaki yerli çalgıcılar ve 
. t boy ölçüşmek arzusun. orkcstracılar Dahiliye Vekaletine 

müracaatla verilen hususi müsa. 
d · aile için yapılmakta olanlardır.. bilhassa lJOndrada parklarda. 

Türkiye • İsviçre la eı Bunlar, yerin altında kısa bir tü- mektep avlularında büyük sipcr-
~ 1 l ere hükUnıetinin deniz si· adelerle stanbulun yapancı. ça.-

'•nda ·· d 35 nisbetini gıcılarla dolduğunu ve kendılerı. 
tt yuz e - b"ld" · l · tiği .,,.. d"" a efkarı u· ne iş kalmadıgını ı mnı§ er: e.· ..,un uny • yr· ti 1 ta b ı 
ınde bü .. k bir hayret dir. Vekalet ke ıye . s n u vı. 

3s 
0

lti. Zira~lmanlara yüz_ IS.yetinden sorm~ş, ''?H\yet te ~~p 
"'iaıııan h kk.ı ta mak tığı tetkikat netıcesınde bu mu -
... ma a nı ' - b"Id" 
•ıe 'th:zd .. ·ı~ı.1 ma racaatlarm haklı oldugunu ı ır. 
~ "'" e yuz sı Cllı an I 

1tnak demekti İngiltere ıniştir. 
ı d·· b . .' .. d . ı Vekaletin ecnebi sanatkarla -

unyanın utun enız· . . . . 
ıı. daiıt- k b . t" d rın faalıyetı hakkında yem bır 
ıı;ıt • ..,a mcc urıye ın e . ld. 
11....1~in b' h ,_ d . karar vermesı muhteme ır. c,.lltt. ır arp vur.uun a şı-
~ 1nde dolaşabilecek ingi· --o-
~~ttlcı. l . • 'tt~rı de zaten umum ngı Nevyork Sergisı 
0~ sının yüzde 35 nden i- Komiseri 

ıı_..~ Yatak mıydı? Müstakbel Beynelmilel Nevyork sergisin. 
~t:ukadder düşmanları deki Türk pavyonuna ait hazır • 

tcs Ya ve Almanya ola- lıkları tamamlamak, orada lfıbm 
~ttırc _lJzak Şarktaki ingi- gelen temasları yaparak serginin 
ı •- erı · J kd · 'lltiliz nı aponya, A enız· ı vaktinde açılmasını temin etmek 

Mücrimin Mukavelesi nel gibi açılmış mahfuz yerler • ler kazılıyor. Bu siperlerin iki 
Türkiye ile İsviçre arasında dir. Gelecek bir harpte. kütle ha. yam kazıklar ve onlara çakılan 

münakit mücrimlerin iadesi mu- linde hücum edecek tayyareler, tahtalarla tahkim ediliyor, üzer. 
kavelesi mucibince iki taraf, ken dafi kuvvetlerin tehdidi karşısın. ıerine mermerler kapatılıyordu. 
di tebaalarına ait herhangi bir da yine de bir şeyler yapmağa mu Alelacele kazılmış olan bu yer. 
mahkumiyet önünde biribirini vafiak olurlarsa. bir takım patla- lerin zehirli gazdan katiyen si. 
haberdar edecektir. vıcı bombalardan başka, zehirli yanet edeceği şüpheli idi. Mck-

Adliye Vekaleti alakadarlara ':\'az bombalan da atacakları için. tep çocukları, başlarına gaz mas. 
bir tamim göndererek İsviçre te. bu sığınakların tıpkı gaz mas- keleri geçirilmiş olduğu halde 
baasından olup meleketimizde kelerin" benzeyen. havayı tasfiye derhal bu siperlere konulacak ve 
mahküm edilmiş ve hükümleri edici techizatı haiz gizli pencere. eğer mektep binası doğrudan doğ 
kat'.ileşmiş olanlar hakkında hil- leri de vardır. ruya nişan alman bir bombanın 
küm hulasalarmı gösteren bir va Sığınaklarda mum yanmn.kt..ı. • isabetile tahrip edilmemiş bulu. 
rakanm tanzim edilerek Vekalete dır. Bununla beraber elektrik te_ nursa. çocuklar binanın en yük
g~nderilmesini istemi~tir. sisatı da vardır. Fakat elektrik sek bir odasına çıkarılacaktı. Bit
------------- tabi orada zehirli gaz tehlikesi 

yoktu. 

Her şeye rağmen bu siperler, 
alelacele kazılmış olduğu için. 
pek mahdut miktarda olabilmiş. 
ti. Zira, derhal bütün bir şehir 
ahalisini muhafaza altına alabi. 
lecek sığınak hazırlamak, herkül 
kuvveti ister. 

Hükumet hava hücumları es -
nasında bilhassa fabrikaların 

bombardıman edileceğini biliyor. 
Bunların en başında cephane i -
mal eden fabrikalar geleceği gi. 
l;?i. halkın ihtiyaçlarını temin e. 
den diğer fabrikalara da hücum.. 
lar vaki olması pek muhtemel -
dir. 
Eğer düşman tayyareleri bir 

fabrikayı, bütün amelesile birlik
te berhava edecek olursa, hiç şüp_ 
he yok ki, memlekete çok ağır 
darbe vurmuş olur. 

Fabrika runclclerini muhafaza 
~çin, hemen hepsini alacak mah. 
.zenler inşa edilmektedir. Bunlar 
dahi, tahrip tehlikesini aza.ltma.K 
için zikzak istikam.etlerde yapıL 
maktadır. Bu mahzenler, hazar 
zamanlarında bisiklet veya ona. 
benziycn nakli kolay eşya için 
ardiye olarak kullanılıyor. 

Mahzenler, arazi altına kazıl
dığına göre, ilzer1wi, geni~. ağır 
taşlarla döşeniyor. Bunun üzerin
de kalın bir toprak, bazan hava 
tabakası bulunuyor. Onun üuri
ne yeniden taşlar döşeniyor. 

Şimdi bir bomba düştüğünü 
farzedelim: En üst ta.baka, bom. 
banın patlıyacağı yerdir. Onun al 
tındaki toprak veya hava taba
kası, bu bombayı gömüyor ve al-
tındaki taş tabakasını tahrip oL 
rr.aktan kurtararak mahzende 
saklı olanların hayatı masun ka. 
Iıyor. 

Bundan başka, büyük binala. 
rın mahzenleri ve ardiyeleri yeni 
tesisatla sığınaklara tah\il edil
mektedir. Tünellerin de bazı kL 
sımlarmı çarçabuk sığınaklara 

tahvil etmek için tedbirler alın. 
maktadır. Bunlardan ba.zılan 
derhal sığınak yapılabilecek bir 
hale getirilmiştir bile .. 

Umumi sığınaklara gitme;ip 
te kendi ailesine mahsus sığınak 
inşa etmek vaziyetinde bulunan 
zengin ailelerden bazıları, hasis. 
lik ederek icabında komşunun sı. 
ğınağma bir para mukabilinde 
saklanabilcceklerini ummuşlar -
sa da, sonra bunun da mahzurlu 
olduğu görülmüştür. Zira, tahli
siye kayıkları gibi, sığınaklara 
da fazla insan doldurmanın ken. 
dine göre tehlikeleri vardır. 

Bu itibarla, gerek hasislik, ge. 
rekse israf yüzünden kendine gö. 
re. bir ı;ığınak inşa ctmiyenler, 
korkulu saatler yaklaştığı vakit, 
komşularından boşuboşuna rica
larda bulunacaklardır. 

Onun için otomobil, kürk man. 
to, bisiklet gibi şeylerden bir 
müddet için sarfınazar ederek 
doğrudan doğruya bir sığınak in. 
şa etmek zaruretine düşenler pek 
çoktur. btııiz~vv~tleri~i ı:alya ve üzere Nevyork komiserliğine ta

~ r~ ndeki gemılerı de _Al· I yin edilen Ölçüler ve Ayarlar u. 
~t~? t .rahat imha edemıye· mum müdürii Nizamettin Ali, 
~. li'üvaki bir harp vuku.! Nevyorka hareket etmi§tir. 
\ :Jc lZle~, Fransa ve Amcri· ı Sergideki pavyonumuzun inşa. 

~:Jc~~ıl~rile silah arkadaş· 81 geçen ayın on iki!inde bir A. 

Eğer bina, bomba isabetlerile 
tahrip edilmişse, öğretmenlerin 
elinde diğer yakın sığınakları 
gösteren bir liste bulunuyordu .. 

Siperler. o kadar zikzak bir şe. 
kil üzerine kazılmıştı ki. üzerle. 
rini kapatan mermerlerden birL 
ne do~udan doğruya bir bomba 
Jsabet edecek olursa. tehlike yal
nız o mıntakaya mUnhasır kalı. 
yor, diğer taraflar kurtuluyor • 
du. Yahut kısmen kurtuluyordu. 

Şimdi lngiltcrede aşağı yuka. 
rı herkesin birer gaz maskesi var. 
!cabında kullanmak üzere ~·le. 
rinin bir köşesinde ihtimal sığı
naklarında asılıdır. 

· trdi, ;;ın1 hesaba katmryor merikan şirketine ihale edilmiş
lııı". kat denizler aşm in· tir. Nizamettin Ali bu inaaata da 
~rat - ' 0 rlugunun ancak nezaret edecektir. 

Şimdi bir mesele kalıyor. Ze. 
hlrli gaz maskelerinin lıınanı çir. 
kinleştirmesi meselesi... Gerçi, 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

• 



8 - VAKiT 10 IKINCIKANUN 1939 ... 

I_spanyadaki mu ha- 1 Çekler OavletŞüras~Reısve azahkla 
rıplere tayyare satışı Girdikleri Macar top- gösterilen namzetler 
Frankonun buradaki mümessili kl d . . .. .. 

·ihbarı ben yapd m d. ra arın an çekı f dıf er Dun muşterekencümen tarafın 
ı ıyo r,, E . t b. 

Halbuki ilk ihbarı Fransamn verdiği yazılmışll!.. Slrf er de mübadele edilecek es ıf edif di 
Buna göre ıebekenin iki tarafa da tayyare aattığı Budapefte, 9 (A.A.) - Macar de a .ılm1§ ~ b .. Ankara, 9 (Telefonla) - Da- <}etik, Çorum posta işi 

ihtimali akla gelmez mi? ajansı bildiriyor: ime~~ JS.:Ouut!:"se;t!~.u:- hflfye ve Adliye encUmenlerJn ~brahlm Besen, SU 
HUktlmetlmlz nMJıına Amerl- dinlenmek bahanesiyle Parlıe Munkaezden bildirildiğine gö. Macar ajansmm bildird~in~I den müteşekkil mUşterek encU teftiş müdürü Esat Ab 

kadan satın aJınıp lspanya hU- gitmiş ve bir müddet sonra Pol re, Çekler, Macar hil.kfunetinin göre, Munkaez mebusu Vo~ 1 menin Devlet Şt\rası reis ve Aza- nan fen heyeti reisi Fa 
kOmetlne veya General Fran· Jllon adlı bir Fransızla birlikte teklifine uygun olarak, Mun.kaez cenaz.e mitinginde söyledi·· b~, lıkları için Meclis Umumi Heye- tapu fen reisi Halit ZI 
koya. satıldığı söylenen tayyare tstanbula dönmUştUr. Dostla- civarını tahliye etmiflerdir. Çek nutukta Munkaez'e m ~ tJne gösterdiği namzetler şun- kan, iş dairesi Dlyarba 
kacakçılığı hakkında bizi alA.ka- rına cok bUyUk bir iş adamı dl- hUkfimeti nakledilen malzemeyi Çek ktWan tarafından U:a ılan lardır: Refet Kutbay, eski Anl 
dar eden noktalardan tahkikata ye tanıttığı bu Fransız Beyoğ. iadeye amade olduğunu bildirmiş hUcum metodik bir tte ph Şt\ra reisliğine tanzlmat dal- busu İhsaıı, Isparta T 

devam edilmektedir. Iunun bUyUk bir otellnde otur· tir. Esi.rler m~badele .~leeektir. zırlanmı§ bir harek:ıw:ıdu~u- rest reisi lsmall Hakkı Görekll, zl Daldal, ma11ye huk 
General Frankonun Türkiye- muş, Ekrem şahsına veya dost Muhtelıt komısyon muza.kelerine ve bu keyfiyetin Macar arazisin. mülkiye dairesi reisi Milat Ka- vırı Kemal. İbrahim Ali 

deki ajanı Palenzlya gazetelere !arından birine ait bir husust o devam etmektedir. de esir edilen Çekoslovak asker. labalık, deavl dairesi reisi Saf- Fazlı Güleç lzmlr vali•~ 
gönderdiği bir mektupta, Tilr- tomoblll bu adamın emrine tah- ÖLENLER DüN GÖMÜL. lerinin ilzerinde bulunan vesika • ret Tuncay: daire reisliğine Aza· za Çevik, Muhtar Aklll 
kiye hUkilmeU namına mUba- sis etmiştir. DÜLER larla sabit olduğunu bildirmiştir dan Nuri Kayaalp, Nusret Doğ- Üstün, Mlthat Saylamı 
yaa edilen tayyarelerin General- Pol Jllon, Franeadakl meşhur Budapeşte, 9 <A.A.} - 7 M. Y&~l BlR HADİSE · rucr, SaIA.hattin Odabaşıoğlu, A- Umum MUdUrU Nacl JC 
Frankoya satıldığı hakkındaki Iaşet müessesesinin eski direlt nunusani hudut hadisesinde ölen. Budapeşte, 9 (A.A.) _ Takri- zalıklara Şt\ra başmuavlnlerln- RUknetttn Nasuboğlu. il 
yazıları tekzip ettiği gibi tayya. törlerlnden ve sahiplerinden o- terin cenaze töreni, dfin Munkaez ben 200 Ukraynalı tethişçinin don Tal!t Balkır, Memduh Öz· soy, Nedim Nazmi G 
relerin İspanya hUkfımetlne sa- Iup ölmüş olan Mösyö Jllonur y . E dün akşam Ungvar civarında Ma oran, Zihni lnceoğlu, İhsan At- SUreyya Kip, Salim GU 
tıldığını bUtUn tafsllft.tlyle ken- oğludur. Babasından kalan bU . enı lazıg"' Mebusu car hudut muhafızlanna taarruz tUrel, vakıflar idare heyeti Aza- hariciye birinci daire 
dlslnln ihbar ettiğini blldirmlŞ- yUk serveti kadınlarla, kumar ettikleri gtldirilmektedir. sından Hakkı Haydar Berksun. IAI, Besim Kadırgan, J. 
tJr. la, erittikten sonra dahi lUksU Hudut muhafızlan mUtecavtz.. İsmail Hakkı Yücel, vakıflar u- rel, eski devlet demtr1 

Dönen faylalara ve dün diğer devam eden hayatını karışık iş. len geri pilskUrtmeğe muvaffak mum mUdUr muavini ismet Ber· mum mUdUrU Rıfat, 
gazetelerden aldığımız bazı ma- ıorden ettiği kazançlarla tdar<' olmuşlardır. kil, Anltara hukuk mahkemesi hiç KoryUrek, Doktor 
lOmatta, tayyarelerin bir kıs- edebilmiştir. Budapeşte, 9 (A.A.) _ Macar reisi Nam :ezgören, İzmir ce- Tok, Edip Cemil AyhaJlı 
mının İstanbul gUmrUklerine lstanbulda bulunduğu müd • Telgraf aja.run, evvelki gece Ung. za hlklmi Ramazan Onat, mer- Şasa, Ali Kemal Arar. 
geldikten sonra işin ortaya çık- detçe, Ekrem GöynUkUn Beyoğ var yakmmda Nagyge Josee'de kez bankası mUraklbl Naci Ak- şnra reisliğine hU• 
tığı anlaşıldığı yazılıyordu. Hat- lunda Tokatllyanın karşı sıra. vukua gelen hudut hAdisesi esnL bay, dahlllye teftiş reisi TalAt gösterllen namzetler 
tA tayyarelerin Frankoya satıl- sında Şık sinemasının Ustunde· smda Çeklerin yangın çıkararak Hltay, Afyon valisi Durmuş bulunan Meclis Reis 1/e 
dığı ve Kadlks llmanına çıka- kt apartımandakl dairesine de kumbaralar atml'I ve bunların Uç Evrendllek, Bilecik valisi Ali 
rıldığının Fransa hUkilmetince sık sık uğrayan bu Pol Jilonun evde yangın çıkarmlf oldufun.u Rıza Orkay, Burdur valisi Ab-

den Refet Canıtez ile 
trak bunu bir itimat eseri 
ki etmekle beraber, 1' fhbar olunduğ'u da en kuyvetll Parls banliyösünde çok muhte ta-rib etmektedir. dullah Savaş, eski Aydın valisi 

bir tayla olarak dolaşıyordu. şem bir ,atosu vardır. Ekrem Bu ajans, bir Çek mWlzmımm ,cvzl Toker, Tunceli vali mu- cahşmalarına devamı 
General Franko ajanının mek Parlste bu oatoda kalmış ve şe- hududu tecavüz etmiş ve Macar avını Sedat Erim, mülkiye baş- tiklerinden bu işten afi 

tubuna göre, Jş yepyeni bir ma- bckenln kendisine tevdi ettiği 1- toprağında yaralanmış olduğunu müfettişi All Server, fskAn mU- teye dahli edllmemeıertol 
hlyet almaktadır, Beynelmilel şln tık esasları bu misaflret es- ilave eylemektedir. fettlşt Adil, varidat umum mu- terek Encümenden rıc• 
kaçakçılık teşkllAtı Amerlkadan nasında kararlaştırılmıştır. l"cni Elazığ mcbıısu ÇE:.::LER TAZ.'llNAT İSTİYOR dUrU lsmall Hakkı, rulllt em- lerdlr. 
aldığı tayyareleri liem Franko- EKREME MÜRACAAT Fctlli Altay Budapeşte, 9 (AA.) _ DUn !Ak mUdUrU Kllzım Sargln, ma- EncUmen bu rlcalnrıol 
7a ve hem de İspanya hUkume- Ekremln bu işe girişi, kendi- Macar_ Çekoslov~k hududunda ' iye teftiş reisi RUştU Kuray, etmiştir. 
tine satmış olamaz mı? Bu ta· sine vaki talep üzerine olmuş- C. H. P. namzedi olarak El! •

1 
cereyan eden hadiseler üzerine orta tedrisat umum mUdUrU Av- l\Iecllste seçim çarşaıP 

raf benUz bizce mechuldUr. Yal- tur. Franko hava kuvvetlerinin zığdan ittifa'kla mebu'lluğa se~ilen ~imal hududu uzunluğunca yeni nl Yul:ar,ıuc;, Nafia tottlş reisi nU yapılacaktır. 
nız dUnkU yazılara llAveten or- on uçağına karşı hUktmet ha· B. Fethi Altay, 1890 da Elazığda müdafaa tedbirleri Utihaz edil • 
taya yeni bir takım haberler a- va kuvvetlerinin Uc ucakla ha- doğmuı, Ellzıi idadisinden me -ımi§tir. 
tılmıştır. Ekrem GöynUk'Uıı bir va harbi kazanmalan nazarı dlk .zun olduktan sonra Yüksek Ti • Prağ, Macarlar tara.fmdan ~ 
aralık lstan~ula gelfp buradan katı çekmiş ve hUki)metçtıerln caret Mektebini bitirmtıtir. Elbığ pılan tahribat dolayı~!le tamıl _ 
sahte pasaportla Romanyaya elindeki Sovyet uçaklarının AI- askeri rüştiyesinde ziraat dersleri nat istemektedir. 
clttiğinl yazmıştık. DUnkU h~ man ve İtalyan uçaklarına faik muallimliği ve mUdilr muavinliği, 1 Siyast mahfiller, Çekoslovak 
berlere göre, Ekrem GöynUğUn, olduğu anlaşılınca Frankoya Elazığ idadiıi tilrkçe muallimlrği 

1 
hllkiimetinin "Bu gibi hAdfsele • 

lıtanbula gelişi öyle sebepsiz yardım edenler Amerikanın son vazifelerinde bulunduktan sonra rin tekerrürü beklenilmiyen ne. 
olmamıştır. sistem "Martin" bombardıman ispirto ve ispirtolu içkiler inhisa· 1 ticeler doğurabileceğini,, anlıya. 

Amerlkadakl tabrlkanrn bu- uçaklarını satın alıp Burgos or- n muhasebesinde çalışan B. Fct-1 ca~ı ümit etmektedirler. 
raya gönderdiği 12 tayyareyi dosuna göndermeğe karar ver- hi Altay 1930 da Elazığ 1ktısat j Macar hlikftmetın;n tekliff n _ 
alıp ispanyadaki muharip ta- 1 mişlerdlr. Bunun Uzerlne Ame· bankası müdürlilğünil deruhte et - zerine Çekoslovak kıta'an Mu _ 
raflara gönderebilmek lmkAnı- rlkaya başvurulmuş, fakat Ruz mit ve 1934 te Ziraat Bankasına 1 

kacevo mmt"kasmı derhal tabii. 

Çemberlayn bugii 
Romaya gidiyor 

Mosoliniye şu sual sorulacakmış : 
"ispanyadaki kıtalarınızı çeke 
misiniz, çe!<miyecek 

nı bulmak için gelmiştir. veltln, bitaraflık kanunu mucl- intisap etmiıtir. 1937 denberi ban ye etmfı:terdfr. Londra, 9 (A.A.) - Başvekil f Ordre şöyle diyor: 
AVRUPADAKİ TEMASLARI blnce İspanyaya ıtlAh aattırma- kanın Bolu ıubesi mUdilrll bulu - Cek hükumeti de estrlerini mU. Çemberlayn bu sabah Londraya "Hiç bir ademi mud 
Ekrem GöynUkUn Avrupada- dığı ve bltahsls Martin uçak· r.uyordu. badelesinl kabul ctmic:tir. dönmüştür. Öğleden sonra na- nuıu ltalya ile Alman 

ki temasları ve lstanbula gelişi' tarının ise ancak Fransa, lngll- MACARLAR ÇEJ:{ ZABİTLERL zırlar mecllsl topla.nacalttır. Bu 1anyaya kUtle haJinde rJJ 
hakkında :yeni malQmatı eöyle. 1 tere ve Türkl)·eden başka hiç· bll kazası, Nls yolu üzerinde vu-ı N'E ATEŞ E'ITİLER toplantıda Romada yapılacak o etmek haltkını vere __ . ...... 
ctJr: · 1 btr devlete ihracına mUsaade e · kuagelmlştlr. Du k:ıza Ekre- Prağ, 9 (A.A.) _ Çeteka ajan- müzakerelerin teferruatı tespit ınUdahale, vicdani tazlP 

Ekrem Gl5ynUk, beynelmilel dilmediği öğrenilmiştir. min mensup bulunduğu kaçak- sı bildiriyor: olunacağı gibi, pek muhtemel o- te ve Akdenizdekl oı 
ıllAh kaçakcılığı teşkilAtına gir. Mevzuubahis yabancı devlet- ~ılık çetesi tarafından mahııu-j Ungvar civanndaki taarruzun larak lngııterenin Japonyaya 'llenfnatlerlmlzl tehUk•ı' 
dfğl zaman memleketimizin ıer bunun Uzerlne Fransada ·en yapılmış ve Ekrem "sol a- alakadar Çekoslovak kumanda.Il- karşı alacağı hattıhareket de ıurmektedir," 
mUhlm bir teşkllrıtındakl vazı- böyle karışık işlerle uğraşan yağının aşık kemiği incinmiş- lığına bildirilmesini müteakip görüşUlecektir. Çemberlaynin, Muso 
teıılnden cıkarılmış bulunuyor· Pol Jllonu hatırlamışlar ve A- tir'' gibi sudan bir bahane ile Duhe'ye ilci zabit gönderilmiştir. Başvekil B. Çemberla) n ve racağı yegtıne sual şud.(' 
4u. Ekrem Göynük, ancak şa- merika.dan Fransa namına u- :ıastahaneye yatırılmıştır. Bu Bu zabitlerin kolun.da uzaktan hariciye nazırı Lord Halifax, ya· ''Londra lttlAfına u 
hıslarına ve vatanperverlik duy- çak alıp Frankoya göndermeğt :ıastahaneden kendisinin kaçı- görillebilecek beyaz bazubcntlerj rın sabah, refakatlerlndekl zc- ta Yarınızı lspanyadaD 
sularına bUyUk emniyet gösteri- tasarlamışlardır. rılması tehlikesi olduğu da bulunmakta idi. vatla birlikte "Altmok" Parla misiniz, çekmlyecek 111 
le bilecek vatandaşlara tevdi e- Onun Parlste Klng JorJ 5 cad. ·öylenmektedfr. Zabitler ilerlerken Macarlar ekspresiyle Londradan hareket 
dllebllen bu mUhlm vazifesini desindeki yazıhanesinde yapılan FRANK O MÜMESSİLİNiN mUtemayiden atee etmekte idi • ~edeceklerdir. 
kendi şahsi hırslarını temine de bir toplantı Uzerlne bu işin Fran SÖZLER! ler. Londra, 9 (A.A.) - Yarın 
vasıta olarak kullanmakla ft· sada yapılamayacağı anlaşılmış Frankonun Türkiye mUmes- Frantisek Hacha isminde olan Parla ve Romaya hareket ede-
ham edilmiş vo mevkilnden ıs- ve o zaman umumi harpte bir ıfli dun, şunları sBylemlştlr: j bu zabitlerden birinin göğsUne ::ek olan B. Çemberlayn'in bura
tlfade ederek şııntajlar yapma. l Alman binbaşısı ile arkndaşhk "Geçen yaz mayıs ayı içinde üç kurşun isabet ederek ağır ya. da. bulunmadığı mOddet~e ken
fa kalkışması, '·erdiği raporlar- etmiş olan Ekrem hatırlanmı~ f:lurgos hUltümetlnln Amerika- ralar açmıştır. DF;er zc.bitin ka-. dlslne an'aneye uygun olaralt 
dan bazılarının tahkikat netlce- I ve gizli ajan olmak Uzere Par!· fakl ajanları oradaki en büyük putu mermilerle dclinmfc.-tir. Bu..j Slr Johıı ~im on veklUet edecek· 
sinde hakikate uymaması, bil- se davet edilmiştir, tayyare fabrikalarından birine nunla berabe~ bu zabit Macarla. tir. 18 klnunusanlden önce kn· 
hassa şahsi hayatı, faraza otur- Ekrem lstanbuldan Jilonun rurklye namına bUyUk bir slpa.. rm mlltemndı ate§i altında yara. bine toplantısı mutasavver de· 
duğu apartımanm sahibini teh- lcft.tlbl Lökont ile birlikte Parlse :iş verildiğini ve bazı noktalar· 1ı arkadaşmı Velkelar'a kadar ta. ğlldlr. 
dit ederek iki yıl on para kira gitmiştir. lan şüphelenmiş olduklarını ırmağa muvaffak olmuştur. FRANSIZ MATBUATININ 
vermemesi gibi halleri bir bu- ALINAN KOMiSYON °)1ldlrmişlerdlr. Bu vaziyet kar- Al d v NEŞRİYATI 
çuk sene kad:-r evvel işinden Pol Jilonun lstanbula gell· sında Burgos hUkilmetl hemen manya 1 tereyagı Parla, 9 (A.A.) - Matbuat, 
tıkarılmasınn sebep olmuştur. şlndcn sonra, matnm şebeke ha- :'Urklye mümessilliğini haber- SlklOllSI Vlr Çemberlaynln Roma SC) ahRtl 

ış ARJ{ADAŞI zırlanınca Amerikaya 60 uçalt lar etmiş ve mümessil de Anka- Kö'blenz, 9 (A.A.) - Havaı: hakkındaki tefsirlerine devam 
Ekrom, bunun üzerine birazı sipariş edilmiştir. Bu 50 Mar- ·ada hariciye vekO.letlne müra- Muhtelif mıntakalarda tereyağ etmektedirler. ====:...==-======-==== tin bombardıman uçağı dört par ·aat etmiştir. tedariki hususunda çekilen aıkıntı Flgaro g~zetesl diyor ki: 

tehlike anmda. böyle bir ~y dü. tide tesllm edilecekti. Kaçak- . Bu sırada Hariciye Vekili Tev 
1 
dolayısile Ren mıntakası erzak ve ''Duçe, her feye hazır olduğu. 

şilnülcmez ama, ah bu kadınlar! cılık ve sahtekrırlık ancak 1!! lk Rüştü Aras TUrklyede olma- zahire ticareti grupu, apğıdaki nu ve hl~ bir şeyden korkmadı
En münasebetsiz zamanlarda bi. uçaktan mUrekkep son partide lığı için, kMlbl umumi Numan tebliği neşretmiıtir: ğını Çembarlnyna anlatmak için 
le daima güzcliklerini düı;ünmc- ı meydana çıkmıştır. nenemencloğlu vazı . ••-derhal 1 ''.Muhtela sebeplerle ve bilhas. bUtUn cUretlnl kullanacaktır. 
ğe ne kadar dü kündUrler .. Falmt Ekremo bu işten dolayı ko ~lAkadnr olmuş ve Mlllt MUda- ıa son soğuklar dolayıaile silt is· Bu oyun, tehlikeli olmakla be 
bir Fransız fabrikatöri.i burı.uı misyon verilmem iştir. Ekrem ':ıa VekAletlyle temas edildik- tihsalatı mahsus mik.ıarda azal • r bo ,.1 11 1 bUtU h , - a r "' uso n , n mel uz 
da çaresini bulmuf:, zehirli gaz bu muvaffnkıyetı üzerine mcr ~n sonra, Franltonu::ı mUmessl. nu§tır Bunun neticesi c.larak mu- t hllk 1 1 ö 0 u 1 maskelerini kadmlarm güzallifü. 1 l:ezl Pariste Klng Borj ı de o- ·ne Türkiye hUkf.ımetlnin böy. ~ ... · r... d "k e e er g z n ne a mıştır.'' _ • 1 va ... a.en tereya~ı te arı i husu • Petlt Journal şöyle yazıyor: 
ni gösterecek ~cffaf macc!cden l:ın şirlretln ortakları arnsınro 9 bir siparişten kntiyen haber- sun da sık ntı rekilmekteclir "F h llh d 

Amerikanın b 
programı 

Nevyork, 9 (A.A.) -
Times gazetesinin V•. _... 
istihbar na göre, kongrP"". 
bine arzedilec~'k olan ~ 
ram §imdiye kadar ini"' ..M 
larına konulmamıı det,cr~ 
yUk ve süratli iki zır~ 
nı ihtiva edecektir. Bil '1'7• 
lerin baılıca b&rU e; 
dır: 

4 S bin ton hacmi iıtlıtılr 
Esliha: 16 pusluk 9 -' 
30 ili 33 mil ıllrat. 
Gemilerin teslihatı 

edilmek üzere bulUJWI 
luk kruvazörlerin teslill' 
olacaktır. Tonaj fulalı 
milerin zırhını arttı~ 
muhafazafannı ısllih 

~:fade e.:ilecektir. .~ 

llk ne'"rolcnan ha~ .. 
bu gemil;rin her birirılı' 
:11 11 O milyon d~Jar• ktad F 

. ,., j :s .,, ransa a azır a yeni blı 
yapma ır. akat her ı:.eyde ol. ~irmiş ve bir yılda his.sesin · lar olmadığı blldtrılmlşttr.F rnn Grup, halka buhranrn önilne ge.

1 
dörtler konferansı kabul ede . 

duğu gibi, bu pek modern gaz 500 bin TUrk lirası geçmiştir. :o hUltQmetl de, tayyarelerin rildi"i:ıi bildirmekte fakat vazf'-·e· m F 11 İ 1 tır. 
l el . d 1 :ıı b • ,, 1 ez. ransa e ta ya arasın - Gemiler, Panama 

rnast erı e esas mas!rn fiyatla. EKREM HASTAHANEDE ıükömetçllere teslimine mani ti nazan itibara alarak perakende d ki 0 b 1 1 h 
nndan Uı- mi!ılf fazladır •. Allah 

1 

Ekromln Fransada hastaha- ·, a m nase et er n er ışey - çebilecek surette inta ıM 1ı1 ılmak Uzerc lAzımgelcn tedbir-, cilerden vermiyecekleri ıeyleri iı-' den evvel normal bir ıafhava uııc il""' 
muhtaç etmesin! nede kalr,ını mucip olan otomo- , ri 1 t .. j ,, biltUn asri tekemnı 

.e a mış ır. tememeğe davet etmektedir.,, girmesi lbımdır... bez olacaktır. 



r-------. 
rı ransada bir 

11rrıan casusu 
~anıharpçe idama 

nd rnahkom oldu 
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Mısır Kraliçesi 
Diğer Dört Prensesle 
Avrupa Seyahatinden 

Döndü 

• 'Crır,uk kampJarı ve bahçelerinden sonra! 
-ı 

Barındırma odaları 

nıııuıı :.11 = r 1 lıı 11 1111ıuııııtU1t1111111 rıuıı 11111uınıııunıırnıııuıııtııııı111111ıı •·ııı11111ııııııu11uııııı:ııı111ın"' 

Tarihten bir Yaprak . i 
~ -v-: - - ... M t ~ 
( .n. ara ura l 

Küçü k yavrular arasında bir saat ) Domuz göndermek istedıği türbeye \ 
) kendisi nasıl gömühnüştü? ' 

la.da u • 
aıc b'llltıllli harptenberi ilk 

ır casu .. · le s geçen gun ı· 
t Jtı:ı edilmiştir. 

hıın~~n~erg ismindeki ca. 
'tlud bır gençtir ve aslen 
da Ur. Kendisi geçen ey· 
ird;tYrupa buhranlı gün· 
~~ sırada Fransada AI· 

lh de casusluk ederken, 
lıt h ı· a ınde yakalan • 

·htrg-
~ 1~ davası Nansi aske · 
t Csınde .. "l •. . 
r~lck goru muş ve nı· 
~~da karar verilerek 

r"t lll edilmiştir. Bu, u-
" Cnbe . F . 

tl:tnd rı . ransada hır 
\>c h' a Yerıien ilk idam ka 
c ltab ııltullletin 17 haziran 
ti:ı· lıl ettiği ve casusluk 

, e 

ın Şidd 
İatihd etle cezalandı • 
c \1 • af eden yeni kanun 

er11 .... • . ... ıştır. 

ralhnda bir 

Çocukları sağlam bünyeli ye -
tiştirmek için kurulan çocuk kamp 
ları, toz ve toprak i<1ersinde oyna· 
mamalarını temin için meydana 
getirilen çocuk bahçelerinden baş· 

ka bir iki gün evvel de barındırma 
odaları açıldı. 

Odalar sabahları pek erkenden 
işe giderek ç.ccufunu okulun açıl
mc: vaktine kadar, akşam da oku. 
lun kapanmasından iş tatiline ka • 
dar sokakta bırakmak mecburiye· 
tinde kalan işçi ailelerin yavruları 
içindir. Bu suretle küçükler, anne
leri eve dönünceye kadar bilhas· 
sa kış günlerinde soğukta kalmı. 
yacaklar, ayrıca bir taraftan güzel 
vakıt geçirip diger taraftan ders
lerini öğreneceklerdir. 

Barındırma odaları Eyüp 36, 
Kasımpaşa 9 ve Fatih 13 de olma1t 
üzere üç 1'olda açılmıştır. :tleride 
diğer kazalarda ihtiyaca göre bu 
odaların daha açılarak çoğaltılaca
ğı pek tabiidir. 
Şimdi 13 üncü ilkokuldaki barın 

dırma odasını beraberce gezelim: Cehennem 
~dır D Okulun başöğretmen odası, mm· 

~ 
y evam Eden taka müfettişi Bay Mehmet Ali 

#\ angın Aksoy, odanın yeni faaliyete baı· 
ı. 1ııttt'lt laması dolayısile bazı ufak tefek •11,.t asında Ohio hU • 

il.. ~ re~ oda noksanlarını tamamlamakla -·"~cnı ... Yil antrasit kö· 
hhıı b~rınde 1884 senesin- me~gul.. Okulda den saati bitmiş, 

ır talebeler evlerine dağılıyorlar. is. ğj bilu· :Yangının haıa de. 
l1t1cıc iriliyor. 54 sene ev· pekterle birlikte barındırma oda-

tı Rteyi esnasında baş· sının bulunduğu tarafa doğru gi-
d Ilı so·nd·· k · kA dı"yoruz . c~ld· urme ım anı · 

tı ır Ç" Okulun ayrı bir tarafında ya • ilde lı · Unkü yerin de-
'\>c ava alacak menfez. pılmış ibüyük bir salon barındırma 

o.. at .. · od-.. sına tahsis edilmi•. Salon ol -·oqttreı "l!ı sönmiyen yan- ;ı 
· le erıe uzayan kömü· dukça geniş. Ortada büyük bir 

~ :Yal pingpong masası. Sağda, ı;olda du. 
)lktır ş· ayıp yatmadan . 

varların üzerinde muhtelif harıta· ~'latı · 11lldiye kadar yer 
~ :Ye lar. Karşıda ki duvarda A· ::. 13 r 40 kilometre 
tıda Una rağmen ateşi tatürkün ve İsmet Inönünün bü · 
Old • bitmez tükenmez yük resimleri, resimlerin altların. 

)ı! lıgullda d da gençliğe hitabeleri okunuyor. le dc"a n Yangının a· 
f der· ttı edeceği bilinemi. Yan tarafta büfe için ayrılmı~ 

c Ct r:ıı ınıcştikçe yer, yer bir köşede odanın faaliyet saati 
rı llla'kta ve b ·y· f" başlamış bulunuyor. Bir öğretmen a "C at u ço un u 

~~ b' eş hava alabilmekte çocukları etrafına toplamış onlara 
:la.r ,, ır hesaba göre şim· giızel bir hikaye anlatıyor. 
ıı ı,~"ana ' 
la ""'<llıl n antrasit tabaka· "- Bir varmış bir yokmuş; ev· 
.rdır elan zarar 200 mil- vel zaman iı-;nde, kalbur saman i· 
~. :ı 

tı"_ıı hUkıL t' b" çinde küçük ama pek kküçükk dbir 
;-11" •önd~e ı ırkaç kere çocuk varmış. Bu çocu o a ar 

t\t\feı rrneğe çalışmış küçükmüş ki adını Parmak çocuk 
;c tcc:rub :Yapılan son bir k-;ymuşlar. Gel zaman, git zaman 
tbc" tsi büyük bi . 

" ol r ın. öğretmen talebeye Parmak ço 
~ }'ardtnı7Uştu. Yüzlerce Cl:k masalını anlatıyor, onlar, öğ· 

c b hclld kı e, Çok derin ka· retmenin etrafını almışlar, kim· 
ıı •tır c Sularla doldurul- ağzı açık, kimi elini şakağına koy. 

~~Jı etle ateşin önü alın- 1 .ı:ş merakla ve alaka ile dinliyor .. 
!llll .. , suyun t b . 

c ııru ru u etı top· l\1asal'bittikten sonra bir talebe ile re( n der· 1" 
• . }'a11 ın ıklerine nü. k ağa 'başladım· 
~dıı~. Rının sönd" "l • onuşm . 
ı ""ll§se d uru ece - Senin adın ne bakayım kü • 

·.Jtır. e hu zahmet bo· çük 1 
:~ ~clliıı - Zehra! 
""lır :r 'Ve d · 

~lllıı lıla11 erın hendek- _ Senin annen baban var mi? 
li }'a ba ~Ular ısınıp fazla _ Babam yok, annem var; o da 
li>'tını:ıall ~ arnış ve kayna • Feshane fabrikasında çalışıyor. Sa· 
}'::tk }'ot1k~ Yerin altın. hahları pek erken işe gidiyor .. He 

'ıı c kad u an su ateşin men gün aydınlanmadan sokağa c ~ 1 ar r.~k 1 
lt e Ctc1- v u muş, bu· çıkıyor. tr )., "taz ·k 
r~~ '"ct:c:c /~ yapmıya _Peki, o zaman sen ne yapıyor 

F.ı~lt !alarak ıtıbarile bu sun? 

top hplll toprak altında - Hiç, ben de 'kalkıyorum, an. 
~ ,,taklar.ı ıştır. Bu suretle · 

.ra11 "an :ye . nemle beraber hazırbnıyorum, ışte 
liı:ı~ Rı11 dah nı delikler şurada bir tramvay durağı var; o· 
t J. etlen ..... ~ fazla hava k 

''"- .. *'t rada bekliyorum. Saate ba ıyo • ~ ·<.ıer'ic :r ır. 
a~ ' ı lllılar b 
i ·1 lirette b· u yangına 

il ır n·h ~ Çalışnı '- 1 ayet ver. 
. ır t. aaı:tan . 
• · <ı.i.ık"· gerı dur 11li "illet b" 

lı }'an ır ı:naden 
~ırıa 6ını sond .. k 

tlla~ ur ece 
ı;;a Zllenıur et • 

miş, mühendis planı hazırlayarak 
Vaşington Parlamentosuna ver • 
miştir. Yeni sön~ürme tecrübesi · 
nin nasıl yapılacağı henüz maliıır. 
değildir. 

rum sekiz oldu mu okula geliyo • 
rum. 

- Peki, ya akşam? .. 
- işte, öğretmen o zaman pek 

fena oluyor .. Hele şimdi akşam 

erken oluyor. Annemi yine o tram 
vay durağı yanında bekliyorum, 
hazan geçe kalıyor, korkuyor, ağ
lıyorum. Sonra gelip beni alıyor; 
beraberce eve gidiyoruz .. 

Minimini yavrunun yanından 

uzaklaştım. Salonda bir şangırtı 
oldu. Yere bir anahtar düşürmüş. 
!erdi. Kocaman bir anahtar. Bir 
küçük kız arl:adaşına yerden anah
tarı almış uzatıy.crdu. 

- Al, al bak anahtar düştü; 

sonra akşam eve nasıl gireceksin? 

Arkadaşına evin anahtarını ver
di; o da ~yük bir dikkatle arka 
cebine yerleştirdi. 

• • 
ispekter ve öğretmenlerin ver -

diği mal!lmata göre, ıimdiye kadar 
buraya devam eden çocukların ço· 
ğu sokakta anne ve babalarının bı. 
raktıklan yerde beklemek mecbu
riyetinde kalıyorlarmış. 
Barındırma odasının günlük ça· 

Jı~ma programı: aabah 6,45 ten iti· 
haren ba§lamaktadır. Çocuklar !bu 

saatten itibaren odaya geliyorlar. 

Odanın programı ilk pHl.nda 
talebeyi günlilk derslerine hazırla· 
maktır. Bundan sonra musiki, re -
sim, iş, beden, mütalaa, hikaye ve 
masal diye muhtelif saatler mev· 
cuttur. Mütalaa için .edanın 150 · 
200 kitaplık bir kütüphanesi var· 

dn. 
İlkokul çocuklarının en mühim 

ihtiyaçlarından birini karşılayacak 
olan barındırma odalarının fay · 
dası şüphesiz ki her vatandaş ta. 
rafından takdir edilecektir. 

Bar ndır;a odalarının bir müd· 
det sonra kültüre yardım edece · 
ğinde şüphe yoktur. 

H. Bedrettin OLGEN 

Kara Murat Ağa ağzından sal· 
yalar akıtarak bağırıyordu: 

- Böyle edayı padişah ne bili· 
yordu? Bu kimin talimidir? 

Sonra padişahın hüsnühat hoca. 
sı Beşir Ağaya bağırıyor: 

- Bre nadan, bu zahir senin ta· 
limindir .. 

Diyordu. 
Beşir Ağa, ezile büzüle şu ce· 

vahı verdi: 
- Eğerçe başın keserim lafzı 

nice yazılacağı ıual buyurdukça 
ben de imlasını talim etmişimdir. 
Ama bu hat yazıldığından ve ki • 
min talim ve ilkası .olduğundan as· 
la haberim yoktur. 

Fakat bütiln bunlar Kara Mu -
radı teskin edemiyor, elindeki hat· 
tr hUmayunu ayru hiddetle belki 
onuncu defa okuyordu . 

Hattı hümayunda şu satırlar 

vardı: "Ben seni bağ ve bah~eler
de yemiş ve işrette olmak için mi 
vezir eyledim. Umuru memleket 
ile bir hoşça takayyüd eyle. Bir 
dahi ayyaşlığın işitmeyirn, yoksa 

senin başın keserim.,, 
Vaziyet hi~ de ehemmiyet ve· 

rilmiyecek gibi değildi. 
Padişah "başını keserim,, diyor

du. Padişahın hocası yalnız "ba. 
şı,rıı keserim,, in imlasını öğretti· 
ğini söylüyordu. Peki, ağanın eğ· 
lencelerinden, s'.lrhoşluğundan pa· 
dişaha kim şikayet etmişti? 

Kara Murat, ilk iş olarak Beşir 
Ağayı kovdu. Yerine havaşilerden 
birini tayin ederek ~ · · eğlencele· 
rine devam etti. 

Kara Murat hiçbir eğlenceyi 

bırakmıyordu. 1stanbulun gilzel 
bahçeleri onun zevk ve neş'egabı 
idi. Sofralar kurulur, yenir, içilir. 
di. Vezir, lbir ayak takımı gibi eğ· 
lenmekten geri durmazdı. 

Murat Ağanın mevkii cidden 
çok kuvvetli idi. Ondan korkmı • 

yan yoktu. Bunu, kendisi de bili· 
yordu. Bir gün tanıdığı müneccim· 
başı Hüseyin Efendiyi çağırdı: 

_ Benim talıim ne gösteriyor 

bir bak.. dedi. 

Müneccimbaşı, söyliyeceği söz. 
terin hoşa gitmesi lazımg,.ldi~ini 

biliyordu. Aksi takdirde .:ı 1 a-ı 

uçurulur, yahut nef yedili. ü 

nun için: 
_ Senin dedi, kırk ser vc.ıir 

azam .olacağın görünüyor. 

Bu, etrafını görmiye 1 K r~ 

Murada büsbütün yeni biı ku .,ret 
vermiş oldu. Müneccim k r . s ne 
vezirlik garantisini iır le mı~tı 

demekti. 

O günlerde Bağdattt.n g ..... 
Musa Paşanın katledilme · .ı c 
retti. Bazı kimseler: 

- Sultanım, bu dilnJ ,--
vezir adamı katil makul el ...,il.::. 
Bir yere ncfyile iktifa bl·y run .. 
dediler. 

Murat Paşa hiddetle cev:-p ver

di: 
- Ben, kırk sene ve. 

gerektir .. 

• • • 

c ~ --

Kara Murada "namını l ' 
mişvarı bellfi bir vezir" t 

Sultan ibrahimi hal' ettimeı.;c mu. 
vaffak olan Ağa aynı zaı • .anda 
"dev heybet, pehlivan kı: af et'' 
idi. Bir gün sarayda tbşir r şaya 

taraftar çıktığı için lbşirin ı - !:"p· 
leri dal hançer uz:rine yüı · "llÜŞ· 
lerdi. Murat Pa:;. I·:omer gerile· 
miş, gözlerini peri. · 
edenlerin c!esaret.ini 
vaffak olmuştu. 

Murat Paşa, kendisine kuvetli 
bir rakip olabilecek İbşir Paşayı 
ortadan kaldırmağa da karar ver • 
miş ve az zamanda muvaffak ol • 
muştu. 

Bu korkunç paşanın fi.kr'beti çok 

Küçilk prenses, lngili: mürebbi
yesi Mis Vinifrcd Consonım ku. 

cağııukı 

Mısır valde kraliçesi Naz.11 Sul. 
tanla dört prenses, uzun müd. 
dettenberi seyahatte bulundukla
rı Avnıpadan Misıra dönmüşler. 
<lir. hlarsilyadan "Kevser,, yatı. 
::ı.a lbinen kraliçe ve prensesler ls
kenderiyede karaya çıkmışlar ve 
oradan 'Kahireye gitmişlerdir. 

Diğer taraftan, Mısır kral ve 
kraliçesinin kız.lan prenses Feri. 
yal, doğduğu lskenderiyeden an. 
nesi ve babası ile beraber, geçen 
hafta ilk defa olarak Kahircye 
gelmiştir. 

Prenses Feriyal kral ve kraliçe 
nin ilk çocukları olduğu halde Ye. 
liaht değildir. Çünkü kra! Fuat, 
1922 de kabul ettiği bir kanunla 
Mısır hanednnın:Ia hükümdarlık 
hakkını yalnız erkek çocuklara 
vermişti. 

Karagöz Temsilleri 
<;eJıremlnl IIalkevlnden: 

' ı .ıiı:de her ç:ırşomb:ı. günü s:ıat 
ı vO da J\nrngöz temsilleri ~ npıl:ı

caktır. Birinci tcm.;;il l1 - 1 • 1939 
c:ı.rşnmba günüdür. D 'eli> eler in Ev 
Sekrclcrlii!inden alınması. 

enteresan dır. 
Murat Paşanın sevmediği vezir

lerden Arnavut Mehmet Paşa Ha· 
mada bir türbe yaptırmıştı. Murat, 
bunu haber alınca köpürdü: 

- Hele dur, ben oraya bir do· 
muz göndereyim de görsün .• dedi. 

Fakat aradan çok geçmeden 
kendi yolu Hamaya düşmüş, cra. 
da ölmüş ve domuz göndermek 
istediği türbeye kendisi gömlilmüş
tü. 

Niyazi Ahmet 

- VAIU'I'ın klta.p şcklJmlc romnn tcfıiknsı -

84 KORKU GECESİ 

- Şa h-.:.;. derhal hareket 
Sen, otomobil kullanabilir misin? 

- Evet efendim. 

etmeliyiz. Blavntl 

- öyle ise ben de kendi otomooııımıe gıze yoı 
göstereceğim. Çabuk hazır olun ... 

Otom~bili yola çıkarın. An Kenvort da clbisele· 
rini giysin. 

Polis memuru dışarıya çıkmıştı. Jermi, Keye dö· 
nerek: 

- Beni matedeceğini sanmıştın öyle mi? dedi. 
Her ne hal ise, şimdi münakaşayı bırakalım. Çünkü 
işimiz pek aceledir. 

Yalnız sana iki sual soracağım. Birincisi şu: Ni-
çin buradan geriye döndün? 

- Polis kuvveti çağırmak için. 

- Çağırdın mı? 

- Evet. En yakın telefon kulübesinden Porlok 
köyüne haber verdim. Her halde çok sürmez gelirler. 

- öyle ise ikinci suali soruyorum: Benim es'ki 
otom~bili nasıl aldın? 

- Amma yaptın ha ... An sana anlatmadı mı? .• 
"Uç Kampana,, otelinin dışında duruyordu. Bindik 
geldik. 

KORKU GECESİ 81 

raya geldiğim sırada bir tabanca muharebesidir 
başladı. Bu bayan bana ateş ediyordu. Ben de 
mukabele ettim. Fnknt bu hnl, ikimizin de blrllıl. 
rimtzi tanımanıal!lrğımızdan ileri geliyordu. 

Bütün bu esnada, Key Parris kıskanan gözlerle 
bakıyordu. 

Bir aralık: 

- Sen yaman bir adamsın, dedi. Fakat günün 
birinde ... 

Jermi derhal onun sözünü keserek~ 

- Felakete uğramış bir genç kızın imdadın. 

kim koşmaz. Fakat, senin yaptıkların <la, doğrusu ya 
kışık alır şeyler değil. .. Kapının üzerine bir kova m 
yerleştirerek bana tuzak kurmuşsun... Seni muzıı 
ı;eni... 

Key Parrisin içi içini yediği belliydi. Ço\inkil yal· 
nız kendisine tahsis etmek istediği esrarengiz r.:>ir ,.a. 
kayı, şimdi rakibi de öğrenmişti. Hem kendisinden 
daha çok ... 

Kıza dönerek sordu: 

- Nasılsın An? .• Bir yerine zarar gelmedi ya? 

- Teşe'kkür ederim, Key ... Gayet iyiyim. 

J ermi yine söze atıldı. Bu sefer, p~lis 
Blavnt'a hitap ediyordu. 

memuru 
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Karadenizde Fırtına Hikaye 
(Baş tarafı 6 tıcıdıı) 

Spor / ·; 
(Ba~ laı~ı· ô uıcıdo) ispanyadaki muharebede Cum· 

tekrar başladı Polis omuzlarını silkti ve bir 
şeyler söyledi ama, anJamadım. 
O zaman hatırıma geldi ki, ben 
buradakilerin lis:ınınaan anla • 
marn. 

hattının yardımiyle ve iki aÇtk 

vn.sıtasile ml.ikemmcl bir oyu~ ÇI hurı'yetçı'ler bullyu"k • karan Maltepe takımı bu güzel 
(Ba~ tarafı 4 ünciule) dız poyraza. yıldız karayel ve ka. oyunun semeresini ikinci golU a. 

:?.~~~~~~~c~~~:y:!~ı!·;~d~~ muvaffakıyet kazam yo rla r sinde de hafif lodos fırtınalarile rayel rüzgürlarmıı karşı kapalı. 
iş atlatılmıştı. Fakat bu sefer de <lır. Limanın yııhuz batı karayel 
böyle bir §eyle kurtulacaklarını rlheti açıktır. Ancak buradan ge. 
sananlar aldandılar. Gece yarısı lt!CCıt rüzgarlar tehlikeli olmak _ 
sa&.t tam dörtte birdenbire yağ. tadır. 

murla beraber rüzgar bir bora 1 Bababurnundan yapılacak bir 
halinde patladı. Biz zaten demir kaç yüz metrelik bir mendirek E
ilzcrinde duruyorduk. Hemen de. reğli limanını çok mükemmel ve 
mirleri alarak limandan açılma. hiç bir rüzrrardan mütN>ssir ol _ 
ğa başladık. Vapurumu.zun küçük mıyacak bale getirebilir. Ayni 
olmasına rağmen limandan ayrıl. zamanda limanı leıılerden de te. 
mağa kalkışımızın sebebi, Ereğ- miz1emek Hizımdır. Deniz Ticaret 
li limanının sığ bulunması yüzün. Müdürlüğü bu yn.z Amasra lima 
den dalgaların açıklarda oldu - -ımı tcmfzli\'erck orada buluna?" 
ğundan daha ziyade burada teh. Riz:! ve Şahin gemilerinin le.r;1e. 
likeU olusu idi. Gümüş dercsin. rini C'ıkardı. Bu Rekilde pekala 
den gelen sular da denizi daha Ereğli de kolayca temizlencbi
ziyade kabarttığı için fırtına baş- lir .. , 

Sanki adam sağırmış da işitti 
remiyormuşum gibi, bağırdım: 

- Cinayet! GUzel bir kadını 
Jldürecekler! Cinayette suç orta· 
ğı olarak da bir kadın var: Ya 
hizmetçi, ya nlirebbiye. 

Polis başını salladı ve sade<!€ 
bir kelime söyledi ki yine anla -
madım. Hiddetlenmiştim, hidde. 
timden ve içinde bulunduğum kor 
1rndan tir tir titriyordum. 

- Efendim, dedim. Kadın dos. 
tuna kapıyı açacak! yalan değil. 
İnanın bana! Bu cinayc.!in önUnc 
geçin! Bir §ey yapın! 

21 inci dakikada muavinlerden 
bir pas alan solaçık topu sUrdük. 
ten sonra ortaladı ve müsait po. 
lisyonda olan sağaçık Kemal de 
böylece takımuun ikinci golünU 
cıkarmış oldu. 
Müsabakanın bundan sonraki 

kısmı mağlubiyetten kurtulmak 
için uğra5an Kulelilerin neticesiz 
kalan akınlarile geçti, son daki. 
'<aJarda lehlorine verilen bir fri. 
kikten istifade edemiyen Kuleli 
takımı böylece 2 O mağlup ol. 
muş oldu. Bu müsabakanın gali 
bi Malteoe de Askeri liseler birin 

ladıktan sonra limandan çıkmak ------------ O anda kadının yüzünü bile ciliğini kazandı. 
gayrikabil bir hale gıriyordu. 

Bunlardan başka az yüklü olu. 
§UmUZ da bize cesaret verdi. 

Limandan çıkbktan sonra ge -
mı, üç dört misli yüksekliğin

deki dalgalar içinde bir lastik top 
gı"bi kaldı. Faila ytiklU olmama. 
mız yü%tinden gemi tamamen su
larla hareket ediyor ve her dal 
ga ile bir yukarı bir de aşağı ini
yorduk. Aşağı indiğimiz zaman 
kendimiz! her tarafımızdan yük
selen sular 1çfnde bir çukurda 
zannediyorduk. Sular kaptan köp 
rUsUne kaôar çıkıyor ve biz her 
an dalgalar içinde kalarak sırsık. 
lam oluyorduk. 

Avustralyada 
Sıcaklardan müthiş 

ölenler var 

görmediğimi, görmUı: olsam bile 
anlatanııyacah'1mı hatırladım. 

*** 
Bu müsabakadan evvel oyna-

!ngiliz polisi dikkatle yüzUme nan Deniz ve Bursa lisesi ara. 
bakıyordu. sındaki maç, bire karşı iki golle 

Hiddetimden daha fazla dura· Deniz Jisesinin galcbcsile bitti. 
madım: Bu suretle Deniz, Bursa ve Ku. 

. , . 

1 

leli Jiseleri ayni puvam almış ol. 
-: Ahma~ ı_ıerıf sen de. dıye duklarmdan ikinci ve üçüncünün 

ba?ırdım. G~dıp kadını ben bula· meydana çıkabilmesi kin bu üç 
cagım ! dedım ve ko~maya baş. takım tekrar ~arp•şacaklardır. 
ladım. 

Sidney, 9 (A.A.) - Şarki Avuı 

tralyanm büyük bir kısmında, bir 
haftadanberi şiddetli sıcaklar hü· 
küm sürmektedir. Dünkü pazar 
günü Sidneyde hararet &ölgede 3 J 
dereceye çıkmıştır. Memleketin iç· 
lerinc doğru 38 derece ve daha Yapmayı düşlindüğüm §eyin 
fazla bir hareret kaydedilmektedir. pek delice bir iş olduğunu bili • 
Sıcak dolayısile geniş Victoria or >'ord~m." F~k.at siz ~e kabul kabul 
m::n!arında birç.:>k yang nlar çık . edcrsımz kı ınsan bır kadının ha. 
mıştır. Sıcaktan insan zayiatı bu • yatı~ın tehlikede olduğunu b!l!r 
lunduğu da tahmin edilmektedir. J de bır ecy yapmadan durabılır 

mi? 

---<>--
Yine asker ve mekteplileri 

hakkında 

Mıntaka Başkanlıgm1r. 
tebliği Limandan çıktıktan sonra ar

kamızdan da Yelkenci, !talyan 
şilepi, Ilgaz. Şülc ve Sakarya de. Çinlilerin muvaffakiyeti , Geceleyin. Lh·erpool sokakla -

rında koştum durdum ve gizlice Hongkong, 9 (A.A.) - Çin A 

Beilcn Tcrbiycai Jstanbıı.ı bül. 
gcsi b(lf l«ınlığuıdaıı: 

ni7.e açılmı§lardr. Bunlardan Sa. 
karya ile biribirimizi görüyor, ve 
ayni hizada dalgalarla çarpı§ı. 
yorduk. Diğer gemileri gözden 
kaybebniştik. !Kafi sııframıı ol. 
mamasından dalgalar bizi hav.a
ya çıkardıkça pervanelerimiz su. 
YWl d~mda ve boşta dönüyordu. 
Her zaman p!tm kmlrnasmdan 
koı:kuyordu. l§te bu vaziyette 
tam 36 saat denizle boğu.stuk. Bu 
müddet jçinde bir damla. yemek 
yemedik ve su içmedik_ Fırtına 

hafiflediği zaman hepimiz açlık 
ve susuzluktan bitap bir hale gel
miştik. Ayni zamanda bütün yo. 
lu verdiğimiz halde saatte bir 
mil olsun katedcmemi§ ve 36 sa. 
at zarfında. ancak 30 mil yol ala
bilıni§tik.,, 

Mehmet kaptan da. görüştüğü. 
müz diğer arkada§ları gibi Ercğ. 
li litnanmın küçük bir masrafla 
Karadenizdeki bUtün gemiler için 
bir .sığınma yeri olabileceği fik. 
rindedir. Bunun için bakınız ne 
Wyor: 

''- Bütün bu kazalar limansız. 
hk yUzündcn oluyor. Bugün Ercğ 
li limanı tabii yaradılışında yıl-

bir eve giren birisini aredıll\. Sa· 
jansı bildiriyor: 

. . . . baha karşı bitap bir hnlde, kaldı-
Sen bır çevırmc hareketı yapan la .. · ~ 

1 
t O . .. rım r uzerınc yıgı mıı; rm, ra· 

Çın kıtaatı bugun Tsen.Çeng §eh· d ı. · l" t tt ld t l . . . . an .,cnı po ıs u u ve a ı o e e 
rını muhasara etmı§lcrdır. Sabah· ··ı·· d"" 
eyın saat a uşmanm ezımc· ı . 10 d d"" h . 1 go ur u. 

ti kat'i bir §ekil almı§ ve cİi.i~man Erresi sabah. vereceğim konae
arkasmda soo ölü, birçok mühim r~n tt?crübesini nasıl. yaptığı~ı 
mat tcrketmiıtir. 12 tank tahrip bıl~iyorum. Fakat elımden_ dei . 
edilmiş ve iki Japon zab;ti esir a negı bırakır bırakmaı aokD.gti fır. 
lmmıştır. 

Ta.Bi-Şan bölgesinde mühim 
stratejik nokta olan Yin§anın r:ap· 
tmdanberi Çin kıtaatı cenuba doğ 
ru devamlı bir muvaffakıyetle iler· 
lemektedirler. 

Yeni neşriyat : _,........, _____ ._ 

Arkitekt (Mimar) 

la.dım. Akşam gazeteleri 3· ni çık· 
mıştı. Hemen bir tane ald1rn. Ca
r.etenin ilk sayf uında ak saçlı 

bir kadın resmi vardı. reımin al· 
tmd11, da koca koca harflerle bir 

kelime. Fakat, bu kelimenin mi
nasını anlamak için İngilizce bil. 
miyc lüzum yoktu. Bu kelime 
"CiNAYET!,, ti. UW:liy~in in. 
u "Jizccaitt.deıı tercüme edilmi§tir.) 

llu :ıylık derginin !)3 üncü s > ı<;ı (Tcrciirııc edenin ttQftt) 
zengin rııündcrcc:ıt ile .çıknıışlır. llu . • • • 
sn rıd:ı, l!l'.18 lzın ir Fua rJ, :\( İJll'trİdf' ( 1) Jfusılc-idc 110talarm 1>'!rt1Jt • 
tenkit, hası.o mrııılckrll rd<.' ıııiın ıri ı inrlcn mırı ayrı 'L'C dura7;lı çalt
faal ~er, llalıl 1 thcııı, Juri, hn'o hu- naca§ını g;istcr"r ta.bird"r. Hil((İ.· 

rwııl:ırın.ı J\tıl'lı ıRın klor, > ııuhır ı 11eııi anlatan bir orl;estra §efi ol· 
\orchr. Jlcle li)clrrt', • 'afı larG w dıırjı• i{'itı lm 1st laht 1•ullanıyor. 
Giizcl San il ı ı flc~ enlere la\ i}l' · 

ederiz. (2) l'iııc musiki tav:ri: Kçsik 
l:e.sil- çaınıacak wrr;a. (t. c. 11.) 

- VAKIT'ın kitap şcklinclc romau ldrlkru;ı -

1 - Bazı klüplerimfz.in son teb. 
liğata ra~en takımlarında fut. 
boJ vizesi olrnıyan }lüviyct CÜZ• 

danlı idmımcıları oynattıkJa~ı ve 
hakemlerin de bunlara müımma. 
ha ettikleri g(;)rülmektçdir, 

l3ııdem:ı bıı gibi hüviyet çUı. 
danlarilc müMbakalllra iştirak 
cdiwmiyeceğine klüplcrimiz.in ve 
hakem! rimjzin dikkat nazarla -

rını çekeriz. 
2 - Bölgemiz çevresi Jçinde bu 

lunan bilcümle go.yrifcdere klüp. 
terin salahiyeti! birer rnürahhas 
tarını derhal Bölge Merkezine 
göndermeleri önemfo tebU~ otu-
nur. 

Klüb başkanlar1 
çağırıhyor 

Hedeıı TcThiy~sl htnnhul nm 
":<'Hl Başkaıılt~ındırn: 

HölgPmj/\e bağlı hütün lilill 
bnşkarılarmın, 13 - ı - J9:l9 <:lJ· 
ma gUnl) t>aat 18 de sayın hölgC' 
l.ıaşkanmın riyl!şcU (lltınd.a )"fl. 

pılacak toplantıda hnıır hulun· 
malan Jüıpmu tebliğ olunur. 

82 .KORKr GECF.Sf KORKV GEÇE$t 

- Stenoğrafi ;yazabilir mişin Blavnt 1 

- Evet efendim. 

- Öyle ise, derhal not defterini çıkar ve yazma· 
ga batla! 

Polia memuru, kendisine söy1endiği gibi yaph. 
Jermi az evel An Kenvorttan dinlediği vakayı tama
mile ona anlattı; not ettirdi. Şimdi her şey tamamile 

aydınlannuştı. Yalnız 'bir nokta karanık kalıyordu. 
Hem de oldukça mühim bir nokta: Acaba tbu cinayet
lerin sebebi neydi? 

An Kenvort'a sordu: , 

- Bunun sebebi nedir, tahmin .e<Jebilir misini 

An, bayır makamında baş m sallryarak: 

- Hiç bilmiyorum, dedi. Şimdi ehemmiyet de 
vermek istemiycrum. Mademki ikisi de ölüdür. 

- BurJya bak An! Sen Felisitiyi tanıyor mıy· 

dın? 

- Elbette tanıyorum. Niçin sordun? 

- Felistinin lsk~yaya gittiği göyleniyordu. 
Sonra oradan kaybolmuş. (Jermi 4.>u sırada po1ls me
ınuru Blavnt'a dönerek) öyle değil mi Blavnt? 

Blavnt cevap verdi: 

- Evet, efendim. Mis Felisti Gorl .tskoçyaya gi
derek bir daha dönmedi. 

J ermi kendi kendine: , 

- Olur gey rüğil, diyordu. Olur ıey değil değil.. 
:f k"si birden kaybol!un ... Sakın Feliıiti ıbu .çiftliğe ya· 
kın bir yerde olmasın? 

1 ;..ı 

Estramadure cephesi. 9 (A.A.) ı ve Llerena'nm ı3 kilometre şar· 
- İleri hareketlerine devam eden kında kiin Granja'yı zapt.etmiş 

cumhuriyetçiler, dün sabah Ave. tir. 
jun.a mıntakasında BeJm,,z demir 

yolunu kesmişler ve Villanueva. 
nın 12 kilometre şarkında kain 
Coronada eehrini ie;al e~mi.şlcr. 
dir. 

Dün akşam. saat 18-3Q da cum 
huriyetçilcr, Castucra "nın 16 kf. 
lometre cenubunda kain Monter-

rubio della Serena öniine vasıl ol
muşlardsr. Hükumet kuvvetleri . 
nin Penarroya rruntakasınde 

Frankistlerin mevzileri etra!m • 

VALANSBOMBARDIMAN 
EDİLDİ 

Valans, 9 (A.A.) - Gece ya. 
rısından sonra saat 12.50 de beş 
tayyare 100 ila 250 kilogram &olr 1 f 
ğıı lığında 40 tane kadar bomba 
atmışlardır. iJ4 kişi ölmUşttir. 
Bunlardan altısı kadın. onu ço

cuktur. Bundan bqka 48 kiıi de 
yarala.nmıştır. 5 ev harap olmur;;, 
16 ev hasara uğramıştır. 

da çemberi dnrla.şmakta ve düş. BARSELON DA BOMBALANDI 
manm cephesi, Kurtubanm 10 ki· 
lometre şimali garbisinde k~in 
Espiel kasnba!!ına kadar ateşimi. 
dn tehdidine maruz bulunmak . 
tadır. 

Bundan başka diğer kıtaatı _ 
mız. Sierra Morio de Perou'dan 
ilerliyerek Tejener::. teı.>elerini 
zaptetmi~lerdir. Bu mevzilerin 

zaptı, Frankiı;;tlerle ş;ddeUi bir 
muharebe krnsını !ntQG ctm!5tir. 
Cıımhurjyetçiler, Montcrrubio 

della Asena'ya doğru ilerledikle 
ri sırada taJ<Yiye kıtaatı almı§ o. 
lan diişmanın ~iddctli mukavcme 

tine maruz kalmıjlarsa da Fran_ 
kistlerleri mağlup ederek düşm~ 
nı Cabeıa del Bı.ıy mmtaka.smda 

ihata edilmek tehHkssme ilka C· 

den mevzileri işgal ~tmi§lerqir. 

HOKOME'!'lN RESMi TEBL1ôt 

Barşelon. 9 (A..A.) - Hilkfıme 

tin rC$1lli tebU~i ezcümle diyor 
ki: 

IC$tr.a.me.dur~ cephesinde. cum. 
huriyet.çiler, Q:>ronada ve Oran. 
iade Torrehermoaa'ya Jtadar hU-

tün ar ziyi cl~ ge~irmi~lerdir, 
Yeni{ien ıhnan mtihfm me\•ziler 
arasında Lş.morala, Elgamonal, 
Retamala, Cerrefoncill ile Sierra 
de Tcjonera sırtıırı ıvardır. 

Şark cephesinde, düşman Ul • 
:lemon.is, Albarca ve VUJanueva 
de Prades'i işzal etmiştir. 

Bir ço}i e.sjrlerle Frnnkist kuv
vetlerden bjzirn hatlara kıı.Gan 

kim~lerin ifadelerine göre, dlij. 
nıanm ezcümle 84 üncü ve 92 in. 

ci fır~alarmda ltalyıın kıtaJnrı 
ınflvcı.ıttur. 63 üncü fır.kada da 
tspanyaya yeni gelmiş bu.lnan 
300 ~ad:ır İtalyan bulµnmakta • 
d:r. 

FRANKOCULARI.' ZAYiATI 

Barsc;ılon, 9 (A,A.) - Katalon~ 
yfJ. cepheşinde FranJ<istıer tara • 
f ınıia,n yapılan taıırruzun zayıf -
ladığı wylenmekte v.e Eıramadu
re cephesinde ,c:umhuriyetçilerip 
mut.eme.giyen i~rlemesj buna ~
PeP Qlarals g<ij;~rilıne~ir. Jia
Q"r veriJdiğjpe göre Frıu1khıtler 
§iındi pu cepheyi takviye etmek. 
t.enirlcr. 

Dün FraIJkist hllva kuyveUeri 
Katalonyad& büyük bir f.aaliyet 

gösterememi§terdir. Bir çok tay. 
yarelerin cumhuriyetçilerin taz -

yikiM ka.r§ıkoymak üzere bu cep 
heden geri çekildiği zancdilmek. 
tedir. 

Cumhuriy~t ordusunun erkanı 
~rbjyQ mahfillerinde ıöylendi • 
ğiııe ı;ör4} Kat~onyıı .cepheşinde 

yn.pıl&n w.m.ıııın bidayetin®n
bcri Frankistler 25.000 kilji kay. 

betmialenlir. BWllann araşmda 
ölenler, yaralananlar ve esir ~i
lepler vardır. 

B:ı.rselon. 9 ( A.A.) - Dün öğle 
üzeri, OO§ bombardıman tayya • 

resi, liman mmtakasmı bombar. 
dıman etmiştir. Bir ki~i ölmU9. 
7 kişi yaralanmıştır. 

~"RANK1STLER DE İTİRAF 
EDİYORLAR 

Burgos, 9 (A.A.) - Frankist. 
lcı maruz kaldıkları mli~külata 
razmcn bazı mrntakaJarda cumar 
tcsi ile pazar günleri arasında 8 
mil kadar ilerlemeğe muvaffak 
olmu§lardır. Dün alınan esirlerin 
miktarı ;1050 d.ir. 

1. 'GlLfZ KONSOLOSU KA_ 

ÇIYORDU 

Saint - Sebastien, 9 (A.A.) -
Oiarie Vasco gazetesi yaz,ıycr: 

Bavulunda ~üpheU diplomatik 
C\Tak bulunduğu lı:;in Frnnk'st 
makamları tarafından tevkif e .. 

dilmiş olan 1ngiJiı konsolosu ka. 
çarak bir İngiliz vapuruna iltica. 
etmek istemişse dç polis tarafın_ 
dan yakalanmr§trr. 

Salamanka, 9 (A.A.) - Umu
mi karargahın ~cbliği ezcümle di. 
yor ki: 

Monterubio, Valsequillo ve 
Sierra del Mcdico ile kareıJaşmı§. 
!ardır. Kıtalarımız. Lcrida vfi.di. 
sindeki köyleri, ezcümle Uradel, 

Fanellas. Termerı.5, Villa Nueva 
clela Barca. Alcoletge, Villa Nue
va <le Prades ve Albıı.rca'yı zap
tetmi§lerdir. 

Bu mıptakaların bai'-ılarmda, 

kıtıılarıınızm ıton iki gün zar • 
fınd~ yaı>tıklan ileri hare!tet, 7 
kilom re dcrinlik4ıdir. 1050 ki. • 
şi esir almmı~tır. 

Cumhuri;•ctçi radyo istasyon -
tarının. Kntalonyada mağlup dil~ 
şen kıtalarınm maneviyatını yUk 

seltmek maksadiyle Estra.madu • 
re'de bazı §ehi!'lerin hükumetçi • 
Ier tarafından alındığım bildiren 
haberler. tamamiylc yalandır. 

GF,,QE QJ<.;LEN SON HABER 

Estramadure cephesi, 9 (A.A.' 
- Havjts muhabiri bildiriyor: • 

Juentc Oı.·(!jura böl~eiindekl 
ı:umhuriy~t ~Jtabm do~ §ima • 
imdeki tıızyjklcrini artırarak • ., 

Ftnıırroya etraf ın~ki çemberi 
sıkJ§tırmıQlarQır. ~elpa~ ~klin
d~ 1<:ılan c\lJTlbqrlyetı,;i kuvv~tleri 
asilerin elinde bulunan bölgenin 

gerisinde tınm sağ hem ae ı:sol ee
n.aha llYJlİ ,7.4manı;la hücum etıQ.l§ 
!erdir. 

Asiler, geçen ağustosta. zapt.et • 
tikleri araziyi muhaf am için M. 
tf cra ve Cabzea de Buey bölgele. 
rinden takviye ~atı getirml§ -
terdir. 

An Kenvort'un gözlerine, yine o eski hüziın gel· 
mişti. Jermi onu üı:mek istemiyordu. Fakat hakikati 
de meydana çıakrmak lazımdı. Hele Felisti Gorfun ne 
olduğuna pek merak ediyordu. 

Bu eınatia, odanın içini bir ölü sükuneti kapla· 
dı. Hatta Blavnt bile bir hayret içinde kalmıştı. JCey 
Parris bütün meseleyi kafasında yeniden açmak ve 
halline çalışmak ister gibi bir ara gözlerini yummuş· 
tu. Fakat imkansız ... Bir ıey çıkaramıyordu. 

An Kcn\OOrt da aynı ıuretle §Bşkınlık içindeydi. 

J ermi tekrar hare'Jcete geçti. Key Parris'e hita
ben: 

EetraınadU!'e, 9 (A. A.) -
'

10ephe,,: 

Alma.den jstikameti~®, hut\ı.. 
vıetÇ.iler Monterru'bieye hücum • 
.1.aJ"ma devam ctmektedirler-

Dr. Gorl'un kızı Felistiye ne olmuştu? 
Derken bir4en'bire hatırına bir fikir geldi. Bum: 

rakibi orad44rr .diyo a~ığa vurına9r. 
Yalnız etrafı iskandil etmek ilzere ıor-du: 

- Bt-nim eski otcmobili burAya getirdin mi? 

Diye sordu. 
- Ii:vet, ~ı,ilrda ..• 

Cumhurjyetçilerin Fuenteove -
juna'yt ve Cuenea'yı zaptetmiş 

olan kıtaatı, garbe doğru ileri 
hareketine devam ederek Bada • 

joz eyaletine girmiş ve Fuenteo. 
vejua'nm 20 ~ilometre rutinde 

Barselon, 9 (A.A.) ,.... Vç mo -
t.örlU bel Savoia t&yyareal bugUn 
eaat 13 de limana yalan maba1 
le1eri bombard~ etmi§Ur. Şim 
4lye Jr:ac!ar 6 ımı ve 20 r,aralı sa.-
1.JlmIJtır, 
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T. ış ankası'nın 
939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 

32,000 LİRA MÜKA.FA1 
Kura ar: 1 Şubat, 1 Ma:vıs, 26 ağustos, 1 eylul 

1 ikinciteşrin tarih~erinde çekilecektir 

*--• iKRAMiYELER: ---------~ 
1 1 Adet 2000 liralık 

5 ,, 1000 
" 8 

" 500 
" 

== 2.000 lira 
- 5.000 ,, 
= 4.000 

" 16 ,, 250 
" 

= 4.000 
" 60 ,, 100 ,, - 6.000 
" 95 ,, 50 ,, - 4.750 
" 250 ,, 25 ,, = 6.250 ,, 

1 32.000 L 435 
- , . .. _..ı_· ...... --... .... ;;- ..... ;, , • ._ :; · , ", l · • : ,. - ; • ,r ·.-· r · .,- , 

T. fş Han.itasına para yaırmakla, yalnız pura biriktirmiş 
olmaz, aynı zamandat tallnlnlzl de denemiş olurunz. 

Y~Ni ThSLiMAT 
iLMül-IABERLE~iMiZ 

DAUAYU kSE: K 
rAiZ, DAl-IA E:Yi 

- .. KADIKÖYÜNDE 
llıküdar Aslluıı Ilulııt lldklmfl#ln 

den: 
138/2330 

Bergüzar tarafından thkOdnr Sul 
antcpesi Servilik caddesi 104 No. da 
• nkin kocası l\hıstnfn Hamo oJcyhlm• 
ıçtığı boşanma davasında Mustafnnın 

knııır.tsnhının meçhulı)eli hasebiyle 
Ulncn lcbllgat icrnsınn k:ır:ır \'erile· 

rck bu baptaki dava arzıhall ve da
\'eliyc mahkeme divanlınnesine nsıl
'nlŞ \'C da\·a ar:::ıhalinc karşı M. alcy. 
hin tarihi iliındao itibaren 20 eürı 

~arfınıla cevap vermesi lüzumuna ko 
rar verllerek tahkikat 6 • 3 • 939 pa. 
larteıd saat JO bırakılmış olmakla 
'<eyfiyet teblilt makamına kaim ol
mak üzere JlAoen teblil olunur. 

t27930) 

Z AY l 

Kufelf Askeri lisesinden aldıltım 
7 Nisan 938 tarihli ıa~diknamcmi ııı 
vı eltim. Yenisini alacaAımdao eski. 
sinin hilkmQ yoktur. - Rı:a Olqay. 

j.V. P. 2~16) 

$ARTLArı TE:MiN rDL:R 
Z AY t 

UOLANTS~ BANK-UNI NY. 

Vefa llseslndeıı 4 - 8 - 930 tarihin· 
de aldıRıın tasdiknamc:ıyi ı.ayi eltim 
\'cnısini alnc:ığımdan eskisinin lıük
mn •oktur. - 475 Rıfat ovlu Mehmet 
Refik. 

~l clnst ve mahiyeti 

a ka 
.., :vtlıakrunlık konağının 

~e 18~~Usurıu yerlerinin ik 

veya 
tahmin 
bedell 

L. K. 
583 42 

natı 

L. K. 
4S 76 

Almacak 
vesika. 

nm 
tutan 
L. K. 
500 

batresı 
ltollUJ adr, ve keşif bedeli yukarıda yazılı bulunan is puar. 
e.rı~§tur. Pazaılrk 12-1 939 perı:ıembe günü saat 14 de 
Udilrın ~de yapılacaktır. Keşü evrak.: ve şartnamesi leva. 
ikad!lt\ gunde görülebilir. İstekliler 2490 sayrlı kanunda yazı. 
e~eı b~n bu işe benzer iş yaptığına dair eksiltmeden 
Odası \rfl.aycttcn alacakları fen ehliyet ve 938 yılına ait Ti. 
tlıektu~~sıkalarile 43 lira 76 kuruşluk ilk teminat makbuz 

~C\bne ıle beraber yuk"nda yazılı günde saat 14,30 da dn. 
nde bulunmalrdırlar. (t) (9473) 

lürk Hava Kurumu 

0ÜYük Piyangosu 
11:uncu keşide: 11 ikincikAnun 939 dur. 
a Yiik fltramiye 50,000 liradır 
rI~11~6 başka: 15, 12, 1 O bin liralık ikrami. 
..... ve 10) bin liralık iki adet mükafat 

\' tnı 
.s, ttrtlptcn b" b' 

Pl>'ltıo ır ılet alarak iJtirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 
ııı.Onun ınc • • • sut ve bahtıyarlan arasma girmıı olununuz. 

J/lt1tkf1~"1fıf" 
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U - V AKITlO IKINC!KANUN 1939 

1 - İdaremizin Cibali tütün ve kutu fabrikasmda halen mevcut 
olanlarla mayıs 939 gayesine kadar birikeceği tahmin edilen 160.000 
kilo tahta parçası pazarlık usulile satılacaktır. 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 50 santim hesabile 800 lira 
ve yüzde 15 teminatı 120 liradır. 

llI - Arttırma. 13-1-939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15,30 
da Kabataşta levazım ve mübayaat fubesinde müteşekkıl komisyonda 
yapılacaktır. 

iV - Numuneler Cibali ve Kutu fabrikalarında görülebilir. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte yüzde 15 

teminatlarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan o
unlur. (9484) 

• • • 
I _ Şartname ve numunesi mucibince satm alınacak 90000 

metre kırmızı çizgili kanaviçe kapalı zarf usulile eksiltmeye kon. 

muştur. 
Il - Muhammen bedeli beher metresi 12 kuruş hesabiyle 

10800 lira ve muvakkat teminatJ 810 liradır. 
nı - Eksiltme 21-1-939 tarihine rastlıyan cumartesi gUntl 

saat 11 de Kabataşta Levazım ve MUbayaat şubesindeki Alım K~ 
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözü geçen "'1be
den alınabileceği gibi nüm\Ule de görtilebi1ir. 

v _ MühUrlU teklif mektubunu kanu.'11 vesaik ile o/o 7 ~ gi1. 
venme parası makbuz ve bnnka teminat mektubunu ihtiva ede.. 
cek ohuı kapalı za.rflarm ihale gUnU en geç snat 10 a kadar yu. 
karıda adı geçen Komisyon Bnııkanlığma makbuz mukabillnd" 
verllmesi lhmıdır. (113) 

• • • 
6/1/939 tarihinde ayn ayn iho.Je edileceği nan edilen 10.000 

adet eu altında kullanma.ğa mahsus elektrikli kapsül ile ''450.000,, 
adet 22 lik uzun ve "50.000,. ndet 22 Uk kıı;a nişan fişenği için 
tetkikat yapılmasına lUzum hasıl olduğundan nçık eksiltmelerl. 
oin 17-1-939 tarihine rastlıyaıı salı gllnU saat 14 ve 14,30 za 
tehir edildiği illn olunur. (142) 

Mikdan 
••O adet 15.480 M8 
135 " 3.921 .. 
135 •• 3.510 " 
710 23.271 ,, 

... 
ÖlçüsU 

400 x 30 x 30 
400 x 28 x 0,026 
400 x 25 x 0,026 

1 - Yukanda eb'ad ve mlkdan yazılı 232.71 metre mfüabı tah· 
ta açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır . 

II - Muhammen bedeli beher metre mik'abı 39 lira hesabiy
le 907.60 lira ve muvakkat teminatı 68.07 liradır. 

m - Eksiltme 13-1-939 tarihine rastbyan cuma gUnU sa. 
at 15 45 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 

Komisyonunda yapılacıı.ğmdan isteklilerin tayin edilen gün ve sa
atte adı geçen Komisyona. gelmeleri ilıln olunur. .(167) 

••• 
l - tdaremfı:in CibaU tutiln fabrikn.sı için şnrt:namo ı.-e niL 

munesi mucibince satm almrı.cak un gibi ince şey konabilecek 
standart normal sık örgU.lU (6000) adet tiltilı\ tozu çuvalı ı;.çık 

eklntmeye konmuştur. 
II - Muha.mmen bedeli beheri 27 kuruş hesabile 1620 lira 

muvakkat teminatı 121.50 liradır. 
m - Ekslltme 25-1-939 tarihine rastlıya.n çal'§am.ba gilnU 

saa.t 14 de Kabataşta Levazım ve MUbayaat şubesindeki alım ko. 
misyonunda yapılacaktır. 

JV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözü geçen şube. 
den alınabileceği gibi nUmune de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte %: 
7.5 gUvenme paralarile birlikte yukarıda adx geçen komisyona. 
gelmeleri ilf!.n olunur. (193) 

• • • 
Muhammen bedeli % 7.5 te.. 

beheri tutan minatı eksiltmenin. 

Cinsi miktnn Lira K. Lira K Lira K. san.ti 
250 kilo 1.70 sif 425.- 31.88 H DUz beyaz alemin. 

yum kağıdı 
Bnskül (500 kiloluk) 5 adet 300.- 1500.- 112.50 14,30 

I - İdaremizin Cibali tiltUn fabrikası için 250 kilo 36 X 60 
cb'adında düz beyaz aleminvum kağıdı ile Çamaltı Tuzlası için 
500 kilo tartma kabiliyetinde 5 adet baskül §arlnnıncleri mucL 
blnce a~Tı ayrı açık eksiltme usulilc satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedcllerile muvakkat teminatları hlzalarm.. 
da gösterllmi9tir. 

III - Eksiltme 2~1-939 tarihine rastlıya.n cuma günü hl. 
zıılarmdıı gösterilen snaUerJe Kabata.sta Levazım ve M.Uba~;aa.t 
şubesindeki alım komisycnunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler pıırastz olarak her gün sözU geçen şubeden 
almnl.: ilccejı gibi Alemınyum kağıdı nüınuneleri de görülebilir. 

V - Ertsiltmeye iştirak etmek isteyenlerin düz beyaz alemin· 
yum kfiğıdına ait fenni teklif \'e numunelerini tetkik etmek Uze.. 
re ihnle gününden bir hafta evveline kadar !nhisarlar Umum mil. 
dürlüğli Tütün fabrikıılan §Ubesine ve 5 basküle ait fiatsız tek. 
lif ve kataloglan eksiltme gUnUndcn 5 gUn evveline kadar lnhl. 
sarlar tuz fen §ubcsine vermeleri ve tekliflerinin kabulilnü mu· 
tıızammın vesika almaları Hi.zım dır. 

VI - lsteltlilerln eksiltme için tnyin edilen gUn ve sııatlerde 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte ytikarıda adı geçen komlı:ıyo .. 
nn gelmeleri ilan olunur. (9273) 

Resimli Hafta 
Yeni yll nüshası 

şekilde 
fevka ade 
çıktı 

bir 

MQvezzııardan ; stayıuı~ 
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Beklenen 939 Modeli 

Her Tipten Mebzulen Geım:ştir. 
R a dyo 'feknlğlolo Şaheseri Olan Bu Markayı 

görmek mahiyeti hakkında bir fikir edinmeğe•kD.ridlr. 

Umumi Vekili : ABDURRAHMAN İ RE 
İstanbul : Bahçekapı Hasan deposu üstünde • Telefon: 23521 

• , ... ---~·:· "':.~ .. . .. '. /!. • ' • 

s·u·n-ı-erban k 
Birleşik pamuk ipliği Ve dOkuma fabrikaları müessesesı 

PAMUK lPLICI SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 415 kuruş • 

16 .. " 480 .. 
Nazilli Basma Fabrikası ,, 24 ,, 
Ereğli Bez Fabrikası ,, 24 ,, 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 

" 580 .. 
580 " 

10 Balyelik siparişler için ,, ,, 575 
570 
565 
560 

.. 
l s " " ,. .. " " 25 

" 
,, 

" 
,, ,, ,, 

50 
" " " " " .. 

Fiatlarla Fabrikada teslim şartile satılmaktadır. ae 
İplik müstehliklerinin yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabl~,,. 

ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelü maksa ı 
ra yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine ayni şartlarla yaınız 
reğli fabrikasına sipariş edebile cckleri ilan olunur. ~ 

------------·· ::>: 

ATATÜR 
Nafıa Vekaletinde~ 

K 9 Şubat 939 Perşembe günü saat 15,30 da Ankarad• 
11_,ı 

Vekaleti binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında topları~ ,,. 
zeme eksiltme komisyonunca 1300 lira muhammen bedelli bı~,. 
kalorimetre ve aksamı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konoıllf -JI 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak ve 
Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. Albümünün 

3 Uncu tabı ç ilk t 

Müvezziler den 
nsıteynuz 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. 

İstanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 

SAHl Bl : ASIM US 

Ne~riyat .l\lüdüril: R. Ahmet Sevengil 

Basıldığı yer : VAJHT !\Iatbaasr 

. ... 

Muvakkat teminat 97,5 liradır. (1 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat .,,e t' fi 

mesinde yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 14,30 a kadar 
kOr komisycna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. ) 

"5253,, (9422~ 
----------------~---

Türkiye . 
Kızılay Cemiyetinden : 

Hastanelerimiz için diktirilecek hasta abalarında :ku11~ 
mak UT.ere: 

5.500 metre kumas 
~ 

(Y-erli veya eeru?bi malı) satın alınacaktır. Taliplerin Jl~ 
neyi görmek ve teklifte bulunmak üz.ere 24. ı. 939 sıılı 
nü saat (15) c kadar Ycnipostane karşısında Kızılay ıstsıı 
deposu direktörlüğüne müracaatları . 

• • u • • 'AG GlNIZ· 5· KURU~ Ziraat Vekaletinden: 
Hayvanların uyuz hastalıkları mücadelesinde kuU1 

üzere galvanize saçtan mamul (50) adet uyuz banyosu k&P 
usulile satın almacaktır. Banyoların beherinin muhaJlllileıı~ 
(200) lira (50) banyonun mecmuu fiatı (10,000) lira JXl~ 
teminatı (750) liradır. Banyoların plan ve şartnamesi P ~ 
larak Vekalet levazım müdürlüğünden alınacaktır. lhn.l~A~ıılı 
939 tarihine müsadü cuma günü saat 15 te Vekalet satın
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin teminat mcktupla.1'1~ 
makbuzlarını ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madd -'t 
yazılı vesikalarını havi kapalı z arflanru mczkUr tarihte . ~ 
de kadar satmalma komisyonu başkanlığına teslim etnıeletl 

--·- --:... ~ 
- ---· • 

-----------.. - ------""( 

.... 
·TEMEUD.R 

..,.~ser -•• 

at 15 de komisyonda hazır bulunmaları. (52~ 

:Muhammen bedelleri miktar ve vasıfla:ı aşağıd~ ):~ 
grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ;,ıhale edılrtı 1) 
27." 1. 1939 cuma günü saat on buçukta Haydarpaşadıı. gııt f. 
dnhilin.dcki komisyon tarafından açık eksiltme ile satrtl 
~~ t 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasında ya.Zil~ 
kat ve kanunun tayin ettiği vcsaikle birlikte eksiltme 
atine kadar komisyona müracaatları lazımdır. d 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olaral< 
maktadır. 

1 - 115 adet demir karyola 90 X l ,90 eb'adında. Jt'ltJlı s' 
bedeli 1437 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 107 Jir' 
ru-ıtur. ııJı 

2 - 500 adet kaynakçı gözlüğü 500 adet tornacJ JJ:l ııt' 
gözlüğü ve 1800 adet kar gözlüğü muhammen bedeli 2130 
muvakkat teminatı 204 lira 75 kuruştur. (186) 

Kiralık kapalı yüzme f1S' 
vuzu Pisin ve Gazin04' 

Ankarada Çocuksarayı caddesinde Sus sineması alı;ıı ' 
cuk Esirgeme Kurumu tarafından inşa ettirilmiş olan I<?ıe~ 
me havuzu, gazino ve müştemilatlarııun inşaatı ikmal ed~5 ~ 
rübesi yapılmıştır. 20 ikincikanun 939 cuma günü saat ı1' I' 
cuk Esirgeme Kurumu genel merkezinde yapılncak ıı~ i~tt 
ma ile kiraya verilecektir. Görmek ve şeraiti öğrenJt'lıcti· ( 
lerin kurum hesap işleri direktörlüğüne müracaat ctılle 


