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h-----e-nı-· z----bitnk tahkikatı 
Maliye Müfettişlerinden 

mürekkep bir heyet 
bugün şehrimize geliyor 

~-,,,-a-k_a_B_e_ Satye Binasının iki misli fiyata satılması 
Refik Sa dam işile alakadar bulunan 

hükunı:ti idare Meclisinin dört 
V azan: Asım Us 

lerıı 
~hl kurulan Refik Saydam 
1-t- ll~lntn programmı okuyan. 

~e~dt~Yle sanıyoruz ki, kendJ 
ltlerıne şöyle bir aual so-
ardır: 

itzası ile iki memura 
işten el ~ektirildi 

Ankara, 28 (Telefonla) - Deniz
barikta olan teftiıi takviye maksadı ile 
bu akf41m maliye müfettiılerinden mü
rekkep bir heyet htanbula hareket et
rnittir. 

Denizımnka kıymetinin iki mislin
den fazla fiyatle satılan Satye binası 
tahkikat( neticelenmek Üzeredir. Bu 

hadise ile ali.kadar olduğu anlatılan 
umum müdür muavini Tahir Kevkep, 

umumi katibi Sadun Galip, idare mecli

si reiıi Yuıuf Ziya Taner, Ualardan 

Cemal Şahin Giray, Suat Urul ve Mü

h~dis Kaıım Meıet'in vezilelerine ni
hayet verilmiıtir. Devamı 6 ıncıdo 

Cumhurreisimiz lımet lnönü'nün meliuılarımu;a verCliii çaY, 

ziyafetinden iki intiba •• 

Mcc1i8in son toplantısında Başvekil Refik Saydam, hiikUmetin programını okuyor, (sağda) ye
ni vekillerimiz hep bir arada 

Frankocular 
Fransız topraklarına mı çıktılar ? (Yazısı 3 üncüde) 

bariz TAlıfr, eUne aldı~ı işler 

üzerinde teferrftata kadar gJr
mek noktasından titiz bulunma
sıdır. 

Cumhurrelslmlz İsmet tnönü
nün ~ahsına kansı husust bir te
veccühü olduğu gibi, .kendisinin 
de Milli Şefe karşı husu si bir 
bağlılığı Tardır. Bunun içindir 
k.1 İsmet İnönü başTekillik.ten 

istila ettiği zaman Refik Sa>·
dl\Dl da, o zaman işgal ettiği sılı

hl7e ,·eklletlnden çekilmişti. İs· 
m et İnönü Cumhurrelsi olduk
tan sonradır ki tekrar Dahiliye 
' l'ek.ill olarak hükünıete avdet 
etmişti. Sonra Muhterem Ilaş
, ·ckfl Büyiik ımııet Meclisine 
karşı programını izah ede rken 
ri3 aseti altında kurulan kabi
nenin hususi karakterini :ifade 
eder gibi bir şh·e n e: 

"llfz, ideali 1·c birlblrlno iti
madı tnmam bir kabine olarak 
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GON KALDI 
Miisabakamıza Jştlrak et

mek isteyen okuyucularımı· 

zın toplamalan lb.nngelcn 
kuponların bugiin 18 numa
rahsmı , ·erdik. 

Kuponları topladık
tan sonra en çok hangi 
şarkıyı beğeniyorsanız 
bize göndereceksiniz. 

Gclt•n şarkılar arasımla 

y:ıpıl:ıcnk tasnife gfüc : 

Cumhurreisimiz 
Başvekil le 
Görüştü 

"* Ankara, 28 (Tele fon
la) - Cumhurreisimiz İs
met İnönü bugün öğle 
vakti Başvekilimiz Dr. 
Refik Saydam'ı Makam
larında ziyaret ederek 
bir müddet görüşmü§ler
dir. 

Gümrüklerdeki 

sahipsiz eşyalar 

rar11vay 
Şirketi 

1 Milyon 575 bin 
liraya satın alındı 
Tünel ve Havagazi Şirketlerinin 
alınması için müzakerelere ya

rın devam edilecek 
Ankara, 28 (Telefonla) - ls

tanbul tramvay şirketi ile bu 
hafta başındanberi de\•am eden 
satın alma müzakerelerine bu
gUn de Nafıa Vekili Ali Çetlnka
ynnın başkanlığı altında devam 
edilerek son ve kat'f ~ekil tesbit 
edilmiştir. 

Yapılan ınUzakcrc ve muha
sebe neticesinde bUtun imtiyaz 
hakları ile beraber şirketin bil· 
cUmle tesisatı, malzeme! muhar
rlke ve mUtaharrikesl, binaları, 

bllflmum eml~kf, atelyelerl da
hil olduğu halde bir milyon beJ 
yUz yetmiş beş bin lira tızerinde 
mUbayaasında iki taraf muta
bık kalmıştır. 

Şirket memur ve mUstahde
minln lehine tesis edilmiş olan 
muhtelif taavUn sandıkları meY
cudatı da mahfuz tutulmuştur. 

Pazartesi gUnU tünel ile ha
,·agazl şirketlerinin mubayaa 
mUzakerclerine deyam oluna
caktır. 

D Grubu Sergisi 
Dün Akademi salonlarında açıldı 

~ 
~ 

huzunınuza ('ıkmış bulunuyo
ruz" diyor. Bu itibarla. bu sfiz 
de yeni kabinenin s ima mda 
dikkate (lt-6'er lılr h;ar«"te hen · 

Tayin ettiğimiz mü
kafatlardan bütün oku
yucularımız istifade e
decektir. 

Bayram Münasebetiyle . ~ 
Fakir Halka Daiıtılıyor AToacıemi direktô1'ii OQtlı~ '*fA'knl ~ w -~ bir 1«Sf9 

(Yazısı 2 incide) ~-:x_ n . - xumt .uı.ihdde -
' zeyor. 
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lşaNtlerr: 
'"ts~ 

Bulandırılan 
Efkarı umumiye Gümrüklerdeki 

BUlOn memurlar şubat 
ay hk larını aldılar 

Yardımcı öğretmenlerse henüz 
teırinisaniyi alamadılar 

Hllltt\met, bayram münasebetiyle, memurlannı dütilnerelr, 
ıyb1ılatınm Uç ıUn evvel verilmesi için tedbirler aldı; bUtün me
murlar da Şu.bat peıin aylıklarını evvelki gün aldılar. 

DUtllit memurlar aldılar, fakat yardımcı muallimler mlistes-
Dil 

İfln ıarlbi yardımcı muallimler benli% Tqrinisani muıları· 
nı da atımımıılardır. 

Para mı yok? Var. 
O halde~ Para var amma, yanında bir de kırtasiye, muha-

1ebe, mUnakıle, mUkltebe, muhabere, müıavere, velhasıl "ma
fıle., babının milıterek beyan eden biitiln münasebetsizlikleri 
nr. Ve netice ıu ki: 

Bürim TGrtriyff8, 27 Kimınuaanide. bütün memurlar iıle
mlt TtJ• ltllrecek a,.bklarau aldıkları halele, ,..lnız yarcbmeı 
ötntımnler ayfdclannr alamMrUflarchr. Hem bu ayı.Jennı değil, 
iki 17 eweUd aylıklarnu. 

Maarif Vekili Huan Alt YUcelden bu vulyetin milsebbiple
rlnl bit ''ııyfıya,. çekmesini istiyoruz. 

TrdavDlden kal· 
dırı!an puJlar 

llbedl l•f AtatUrk'Un öltımU 
n dlfer taraftan harf inkıllbı
nın 10 unou )'lldönUmU mtına-
1ebet1,1e oııtarılmış olan pullar, 
buruncıen ltlbaren tedavülden 
kaldırılacaktır. 

Ankara Telefonu : 

Seçim hazırhkları 
• • 
ıçın 

Vilayetlere Yapılacak 
Tebligat T eıbit Edildi 

Dil Fakülteıi Dekanı 
lıtifa Etti 

D grupu 
Dün Akademi 

Salonlarında Açıldı 

Kapapl.no davası Dün "Güzel San'atlar akademil 
de buyük ve ,ayanı dikkat bir 

Ehlivukuf Batan Gemi ve heykel sergisi açılmıştır. 
Esas itibariyle "D Grupu 

Hakkındaki Raporunu adını taşıyan bu sergi, ilk def• 
verdi rak akademi çatısı altında açıldllf 

lunnıaktndır. Bu münasebetle ık' 
. Çanakkalcde v~kub~la~ ~apa- mi direktörü li. Burhan Topralıı 

pıno kazasına aıt 2 ıncı ticaret hAdiıeyi izah eden bir nutuk 
mahkemesinde görülen dava son miştlr: 
safhasına gelmi§tir. ll. Burhan Toprak da\'etlilerl 

Ticaret ve sanayi odası meclisi ıel San'aUar Akedemisi" ·ye '1> 
idare azasından Suat Kara Osman, pu" namına sela~adıktan soot' 

D . S d . D . cilmle demiştir kı: 
enız Banktan a ettın, ve enız '"Bu ıuoinin çatımız altında 

ticaret müdürlüğünden bir ki§inin mış olması iplidada ihtilalcı 
iıtirakiyle tetkil edilen ehlivukuf nen bu sanatkdrlnr icin bir I 
tetkikatını bitirerek raporunu mah uet ve bir irtica de6lldlr. ,. 
kemeye vermiıtir. Ehlivukuf ba- belki akademinin uaıauan 

. . • ' doğru Jıanılesiule onların IS: 
tan Kapapıno gemısıne 33.592 tn- iıliuakını ifade eder. 
gilU lirası kıymet biçml§, aynca "Bu itibarla sergi iki miıll ' 
hamule için de bir mı'Ktar tayin et miuet kazanmıı olur. Bu ehent 
mi§tir. il i:ah etmek ı,ın D grupuıuırı 

Maillatos vapuru vekilleri rapo· hayatımızda ne yapmıı olduğa-' 
ra itirazda bulunmuılar, mahkeme lı1satan anlatmak icap eder. 

"193l de teıekkül elmiı ve o 
karar vermek ti%ere duruımayı ta- it b 1 k ti · d•,, • . ten ı aren mem e e mı: .. 
llk etmııtir. telif ecnebi memleketlerinde, 

-<>-- uınat ıergllt.rinde mevcudiyet 
Hapishaneden Çıkan termiı olan D grupu baıtanl'r.-" •• .._ .... 

S b ka T k G• di :ettiğim gibi ihllldlcı ıauılı 
a l lıı e rar ır Bunların ilk ıergllertnde aulcıflt 

Bir hırsızlık suçun.dan mahkum kesin bildiğinden, anlad141nd,, 
edilip hapiabanede müddetini dol- ka türlü eserlere raıtgeliniuordl' _ _._ ... , 
duran dökmeci Nazmi adındaki sa ıebeple ıer11llerine gelen halk a 
bıkah dün sabah çıkanlmıı, fakit da onlara karıı ıiddetle ak• 

• .1 k l uapanlar vardı. 
aradan 8 saat geçm"'Uen te rar ya· ı .. 8 ha.kik t t da bit . • . u, a en ıana ımıı 
kalanıp hapaedılmııtır. lilcil mi idi. Evet, yarım nı4 

Namtlnin hapishaneden çıkınca ve uarun ıanatkdr için bir 
ilk iti içmek olmuı, aonra EminlS- dl. Bi:i alıikalariule ıereflendit,-
nU meydanına gelerek gezinınefe vetlilerimi: lrln iıe bir ihtlldl 
baılam,ıtır. Bir ara kayıkçılara 11S11le durıun TDr~. ıanatının )il_ 
bakın 'k i . N . U 11a1adığına, tekdmul dliDint, 

a stiyen azını, m vazene· ma:ıa eıkiıinden daha f a:la 
sini kaybederek denize yuvarlan- ıanat ıuurunu, benliğini araıtıal' 
mıı, bir bek~ ile bir polis yetiıe- vam eden bir mücadele old _.,.., .. 111.... 

rek kendisini kurtarnuılardır. ldmet idi... itti. 
Nazmi hayatını kurtaran me- "'ilk ıergiltrlnden ilibaren 

ğ• d vunun ayrı temo.uülü, mi:acı 
murlara teıekkilr edece ı yer e _,,1 b b Jı intl• rarpm<U\ a era er epı il 
kızımı: maıterek bir taraf vardı: o 

- Ben denize düımedim: yıkan biat v~ eı11a karıııında paılf 
mak için ıirdim. Size ne oluyor. uıp sanatta her ıeuden evvıl 
Bana karııamazaınızl Demiı ve tefekkür ve ahengi arama 
kendilerini tahkir etmi~tir. Bir reurek asırd~nberl es"!i··· 

··--- ..... __ --.- . . liazi'kıfvJ~·t1F1a1iafy~lrerr1re ıı 
sine verilmiı. duruıma bır gahıt glrmı, bulunuuordl. Fak61 
celbi için batka bir gUne bırakıl· def ormationdan korknıauarak 
mıt• Nazmi de hemen tevkif edl· de ve heykelde ıanat oü:elllli 
ıerek tevkifhaneye gönderilmlttir. biat gaıelllğlni a11ırmak lctl 

ğini balıran onlar olmuıtur.,_,_ 
"Yarım münevver, büyük 

1 Komıuauna Göz Koyan lesi dalma bu iki cin• oü:ellil 
Mustafa adında birisi komtula· qü:elllğl ile tabiat gü:tlllğinl 

nndan Hatice adında1d kadına ıöz rint karııtırır. Bir portren::, 
k clthı ubah pencereden liğinl poıe etmlı olan modı fJ 
oıymuf, liğl ve rehreılnin ıevimlllili 

kendisine yana yanmıı bir mek- mek ıter. Bir kompoıisuoııi' 
tup g!Sıtermiıtir. atta e~ine raıtladıDı vakit b 

Hatlcenin polise ıiklyetl ile ya- ıeodlğl eıyanın ve ıahııtarıd 
kalanan Muatafa birinci aulh ceza bulmak armıundadır. ~ 
mahkemesinde ıs Ura para cen- "Aralarında ına.ıterek bir ,.ı 

• mayan iki cins nııamı için _,
1 11na mahk<Un edllmiftir. takdir ve hayranlık bulutılfl",tl'J 

--o-- etliğini bilme: ve bilmek d~ 
Tahta Burun Çetesi "Tabiatın 11alnı% unıurl ~ 

Y 1 __ 1 dı di4i, fakat terkiplerini ver,,.,, 
an.n an . mamlule ıun'l uaratmaıard 

Istanbulun birçok aemtlerınde muıiki, mimari, ıilr gibi ı4 
bırsubklar yapan 9, 10, 11 yaıın· mevcudiyetini bilir de meıe~ 
da nç ~uktac. mürek'kep "Tahta lerln tabii gü:clliğlnin tabi 
burun isoiyle maruf çete ya· natkdrane güıelliğlndı JJgı 

" olmanıtuı mümkün olacalıll ıl, 
kalanmııtır. tabtı olarak 'irkin, mana'11 ~ 

Çetenin tahkik:ıt sonunda 32 dının portresinin de bir ıolı' 
suç iJledili teıbit olunmuıtur. bllece4lnl anlamak lıte.mt~-' 

Jtendilerine kudançılık yapan- "l'elaacıue:'in, Rembrall t11' 
larla beraber adliyeye teslim edil- cok ıanatkdrların #aheserlt 

• 1 d' lamcu. ~ 
mıt er ır. "D grupu, ham tablalı ~ 

·ıhan M" • mekten ve milmkün olduld 1 ~ Gu e . uaamer~ı kopua etmekten tbaret ,,,, ~ 
Gülhalıe müaamerelerinı.ıı U.. ye hücum etmiı ve ıanal111 

çllncUatl 27.1-939 tarihine rast. a•ıl manaıını uani i,tnd~ 
layan cuma gUııU saat 17.30 da jjumuı dltnıde farklı, nııı ,,_. 
icra edildi. Atağıdaki mevzular dltm yaratma idealini il' J 
üze . k ...... 1d . miıtlr. 1, fi'~ 

rıne 011"9~ u. "Hemen hemen hepli ıı "· 
l - Prontosil ile iyi olunm~ rahimin atölytsiııde uetil"'~ 

bir rie abseai vakası (Dah. uıs. grupu ıanatkdrlarının e•''tJ';il 
Cavit). ka anlatmak i•tedlklerl l ~ 

2 - Raııtgen ile tamamen iyi idi: , ,,,. 
edilmlt bir göz kapağı ka.ııeeri "lltr :aman, her ue~''' 
vakuı (Rönt. Bat ui& Vufi). tabiatı karııtırmak l~ 

3 _ M loee funicula.ire (A.. hii~mü, batıl fikri kafa 
ye iatıuorlardı. 11tf). sab. aııia. Sami). "Bu ıerolde de a11nl e• 

4 - İki aunl mehlW vakaaı fakat daha olgun: daJtlı ~ 
(Prof. Dr. Ali FA!ıat Birol). bir ıekilde o6rüleceJcll[;..,, 

:5 _ Tepihi maruiye ait na· zamanlarda if ra.tlar,:::, ;.il" 
.d.ir parçalar (T~r. mar. ula. ıekill,.r ve renkler d l tlt• ..J 

. mantrkt bir hale gelnt •,..,,,,.,...J 
Hamdı). "Simdi berabuce ıel 

6 - H:ı.vadaıd energie ve uz - :11 mülecavi: tıerde brt ~ 
viyete tesiri (Prot. Dr. N. Şa.. ıi:ln de takdir eilecel'~ 
kir), MtbJ,ak:ışalara Prof. A. Ro- ıüphe yoklur." 

yan. Prof. M. Cankat. Prof. N. eo _ "d K" iıı 
Şakir, Prof. V. Ozan. Prof. Nti%.. ~rgı e •111 . ~ 
het Şakir. Prof. A. Esat Birol it- Var, 0 GP' 
tirak etmillerdir. Dtın aeılan "Bfrfne 
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aç tiirlü okuyucu 
vardır? 
Y dzan : lsmail Hakkı Baltacıoglu 

Türlü türlü okuyucu vardır. Oku
ma okuyucunun fikri seviyesine gö
re değişir. Yazı yazan için en büyük 
felaket hiç anlaşılmamak; yahut 
yanlış anlaşılmaktır. En büyük saa
det de eserinin tekemmülüne amil 
olacak bir okuyucu veya münakkit 
bulmaktır. 

'tap benını. gibi otuzdan faz. dendir, sizden ba~ka bir insan 
· ~azmış ve yüzlerce ma. değildir. Bütün yaz,Iarınızı okur, 

e altına da imza koymuş benimser, sever, parçalara. şekil. 
ta.~t"le.ri ve yazıları hak _ Jere bakmakla kalmaz, temele ka 

\lı.ı ~tıyle bir çok mektup dar iner, dediklerinizle birlikte 
llıu hır Çok defa okuyucula- ne demek istediklerinizi de kav. 

eter ay-yen görüşmeler ve çe_ rar. Bu okuyucuya güvenebilir -
• U ~/aPnıış olacaktır. Bu Jiniz. Bir gün gelip bir tesadüf 

e.~ hal( Ubelerden sonra okuyu. veya zaruretle sizi yarı yolda bı. 
iri Olaıı kkında pek az tecrübe. rakacak değildir. Eserleri yaşa. 

1 ıa ~a acıa~ıardan daha kolay tarı., müellifi besliyen işte bu küt. 
~o Ur, :ogru fikirler edinmiş ledir. 
,,,) b ııte bu fikirlerden bir ideal ok·uyucu milellifle birlik. 

Urada yazmak istiyo . 
te çalışrııı ve işbülihnil yapan-
riır. -

Okuyucularınız arasında. Uç 
beş tanesi vardır ki, ötekilerine 
hiç benzemezler. Bunlar okumak 
ve anlamakla kalmazlar, tecri.i • 
beleri mUtaleanızı mükemmelleş 

' tirmek hususunda size yardımcı 
olurlar. Onlarla mektuplaştığı • 
ruz, görüştüğünüz ve birlikte ça. 
lıştığmız zaman yalnız eserinizin 
değil, eserinizle birlikte şahsiye. 
tinizin de mUkemmelleştiğini gö 
rlirsünüz. Bu ideal okuyucu ti -
pinin bir nevi de ideal münekkit
tir. Münekkidin bir kusuru bu
lucu olmadığını hep söylerler. 
Fakat. münekkidin asıl karakte. 
ri pek söylenmemiı;tir. Milnekki. 
din asıl karakteri eserin ve mü. 
....................... , ._ ......... ----- -:s- · .. 

amil olmasıdır. Bu elemandan 
mahrum olan bir memlekette ne 
eser, ne de müessir yetişemez!. .. 

/. H. Baltacı.oğlu 

Erbeada Çocuk Esirge· 
me Kurumu intihabı 
Erbaa (Vakit) - Şefkatli siıy:

sinde 31 Türk yavrusunu barındı· 

ran Tokat, Yozgat, orta okulların
da talebe okutan Çocuk Esirgeme 
kurumu senelik kongtesini Beledi-

ye salonunda yapmıştır: Kuru· 
ıı:İun senelik varidatı 3779 lira ve 
masarifatt 2680 lira, heyeti umu
miyeye arzedilrnit ve takdir edil· 
miştir. 

Ekseriyetin arzu ve teklifi ile 
yapılan açık seçimde eski idare 
heyeti ipka edilmiştir. 

İsimlerini yazıyorum: B~1ediye 
hekimi Dr. Halet Çorak, Adliye 
başkatibi Behçet Dinçel, Tüccar 
Badrettin üstün, inhisarlar Ziraat 
memuru Sami özen, Taşova ilk:;
kulu başöğretmeni Hamit Bakır· 
dan ibarettir. 

Yeni idare heyetini tebrik etme 
ği bir borç bilir, hayırlı mesaile
rinde muvaffakiyetler dileriz. 
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Frankocular 
Fransız topraklarına 

mı çıktılar? 
Fransızlar hudutta 

tedbir alı JOrlar 
Dün Pariste kabine toplantısı 
yapıldı, vaziyet görüşüldü 

Görüp düşündükçe 
~-.....- ..-. ....., --- -

Nükte mi? 
Gaf mı? 

Bir zarif adam ,·ak.tile: 
- Edebiyatımızda ştırl olm1'-

yQn bir şair \ 'O sahibi bilinme· 
yen bir takım şUrler \'ar. Neı 

olur, bn kJm~e"lz şiirleri o adsrz 
şaire vererek he,m onu, hem de 
ı;ılirlerl yoksuJluktan kurtarsak, 
demişti. 

Şimdi de bir gazeteci ar:.a-
dıış: 

Memleketle munllim krizi ve 
memur bolluğu var. Bari bu tıız. 
la. memurlarla hoca yokluğunu 
ortııclan kaldıralım, manasına 

gelen şeyler söyleyor. 
Bunu bir muıılllmin yanında 

okuyorum. Dinlerken, dinler-
kcn ımınzm: 

- Xe?!I 
Diye bağırılı. Sonra bJrdcnbi

re zenbere~l boşanmış gibi: 
- :Mekteple, meslekle alay e

diyorlar, dedi. Tevek.keli değil, 
çocuklar glttikc;:e çileden c;:ıkı· 

)Orlııl'. İnsan kaç senede müreb· 
bi ve mnallim olar? .• Bunu dü. 

sız makamları Franko krtalarmın ket eden Fas kolordusu aktama mişlerdir. 
Perpignan, 28 (A.A.) - Fran·ı Dün sabah Barselonadan hare-ı lat merkezi olan Mollet'i itgal et· 

ı ışüııcn bile fOk, Demek masa ba. 
Port . Bou'da karaya çıkarıldıkla- doğru !Jehre dört kilometrelik bir leri. hareketin &üratli olr:1a.st şından kaldırıp bir sanat kiirsü-
rı hakkındaki haberleri tekzip et- mesafede yerleşmiştir, Bu müd- çok mıktarda harp malzemeıının .. 

• y • • .l.1 . · k. . sune oturtulunca, Yergi kAtibt 
mektedirler. Bununla beraber bu det zarfında Tarrasa önünde faa- ıgtınam eouı mesı ım arum vermıı· f Ilny 1\luhsin, cor,rrn.tya hocası o-
makamlar Frankoculann Fransız -
!spanyol hududuna yirmi kilomet
relik mesafedeki Rosas'a asker çı· 
karmağa muvaffak ~lduklarma 

dair b;:ıu şayialar dolaştığını söy
lemektedir. 

FRANSA HUDUTTA 
TEDBİR ALIYOR 

Paris, 28 (A.A.) - Nazırlar 
meclisi bu sabah Elysee sarayında 
toplanarak harici vaziyet hakkın
da Bone tarafından verilen izaha
tı dinlemiş ve Fransız - İspanyol 
hududun.:la alınması lazım gelen 
insani ve emniyet tedbirlerini mü 
zakere etmiştir. 

HüKUMETÇtLERE HARP 
lYl n. .lJLU.-"lnı:.. "" .>. <;>_..._,,_ w 't Ç 

Gerone, 28 (A.A.) - Negrin 
İspanyol milletine hitaben bir nu
tuk söyliyerek İspanyanın dahili 
ve harici düşmanlarının bu taar
rnzda son kozlarını oynadıklarını 
ve bunların dahili ve harici istik
rarlarının bu taarruza bağlı bulun 
duğunu iddia etmiştir. 

Negrin, Cumhuriyet ordusunun 
bundan sonra neden dolayı müs
tevHlerin hücumlarına mukabele 
edebileceğini izah etmiştir. İspan
yanın merkez ıruntakasmdan mü
sellah kuvvetler b:tirtilmiştir. Mal 
zeme meselesine gelince, hükumet 
ademi müdahalenin ve deniz ablu
kasının müşküllerini yenerek mü
him miktarda malzeme tedarik et
mcğe muvaffak olmuştur. Negrin, 

demiştir ki: 
"Malzeme, gerçi geç kaldı. Fa-

kat Madrid'de de bize lazım olar 
malzeme, sen dakikada gelmi~ti., 

Başvekil, fedakarlık azminin ~ 
reri temin edeceğini söyliyerek soz 

lcrini bitirmiştir. 
BARSELONADAN SONRA 

Barselona, 28 (A.A.) - Havas 
Ajansının muhabiri bildiriyor: 

Barselona belediye reisi Miguel 
Maten • Pla, dün ak§am Tarra· 
gone'dan gelerek vazifesine ba§la-

nuştır. 

liyette bulunan kolordu, öğle za· ~:LANStY A BOMBARDIMAN ıu,·ere~ek. Gazeteler ne kadar 
manı Saba.delli işgal ederek Akde- EDİLİYOR <la. lAubalileştiler, canım hiç 
niz sahiline kadar ilerlemi1 ve sa IJöyle şey razılır mı? 
at 18 de Mataro'yu işgal etmiş- Valansiya, 28 (A.A.) - Fran- nen, onun lıeyecıınlanışma 
tir. !<o hava kuvvetleri, dün öğleden bak ''ermcdinı .Çünkü 0 yazıda 
Diğ~r cihetten şimalde faaliyet- sonra Valansiya limanını bombar· Hd tarnfı keskin bir nükte sezer 

te bulunan kollar, potas madenle- dıman etmişlerdir. Foynes ismin- glbl olmnı;;tum. 
rini işgal etmi§lerdir. :ieki İngiliz yük gemisi ile Zuzi Elbett: böyle bir fıkra durup 

ismindeki Yunan yük gemisi hasa 
• • • ra uğramıştır. 

HlTLER TEBRİK ETTt 

dururken razılmo.z. Hele ''Dik· 
katler!" klişesi r.lt.mda ve ilk 
suyfsıda gösterilmez. 

Burgos, 28 (A.A.) - Katalon 
ya cephesinden bildirildiğine gö· 
re Badalone ve Sanjuan Vilasar 
köyü milliyetperverler tarafından 
zaptedilmiştir. 

Berlin, 28 (A.A.) - Barselon· - Sakın bunun altında başka 
un zaptı dolay.siyle General Fran fikirler saklanmış olmasın? Bel 
'.'.toya bir tebrik telgrafı çeken Hit- ki muharririn tariz etmek iste. 
ler, şöyle demektedir: diğ.l noktalar var. 
"Yakında zaferle neticelenecek Diyecek oldum • • • • 

Bure:os, 28 (A.A.) - Resmen olan harbin tspanycl milletine Arkadnı;;, bir kere daha. \'e bir 
bik1irildiğine göre .Frankoculat sulhü getireceğini ve hpa.nya isin kat daha ~ızdı: 
Barselonan n şimalinde 22 kilo- mesut bir devre a~acağmı emni- -Anlayon.ım, anJayorum, d .. 
metre kadar ilerliyerek bilhassa yetle ümit ediyorum.,, dl. Fakat şu d&irede ihtiraçtan 
Badalona Mataro, Sabadell ve Ri· ÇEKLER TANIJ?I. rok memur kullanıldığına tel-
pollet'i itgal etmi~lerdir. Katalon Prag, 28 (A.A.) - !yı bır kay· .h i . b k 1 kt ., 

~ mı çın aş a yo mu 70 u ••• 
ya cephesinin merkez mıntakasm- naktan alınan malumata göre, Çek M.. 1 i lzt k 
da 8 kilometre ve Pirene mıntaka hükumeti General Franko hUkQ- •h unevvh ekrkerdm b n kmad.e tep ve 

. . . oca a - ın a u ar kısa 
3mda ı o kilometre kadar ilerle- metını tanımıştır. Dıplomatik mü- diitri• .. 1 1 mi~ler ve bu mıntakada münaka- nasebetler yakında başlıyaca'ktır. .,.. .... nuş erim as a hoş ıöre-
-------------------------- mem. 

I spanyadan sonra 
Sıra ltalyanın 
taleplerine 
gelmiş 

italya Fransayı her üç ~uduttan 
gelecek tehlikelerle tehdit ediyor 

Faris, 28 (A.A.) - Romadan Sy)c tasavvur edebilir. Bu tehlike-
Havaı Ajansına bildiriliyor: :Un kendini göstermesi münhaın-

İkimiz de sustuk. Sobanın sr-
caklıb'"I karşısında gazete yapra.. 
~ı, ya,·aş yavaş katlanarak .k.a

pand,ı. Galiba o fıkra suçunu 
anlamış n kendini bir kabahat 
gibi örtmeğe çalışmıştı. 

Hakkı Stilıa GEZGİN 

Başvekilin teşekkürleri 
Ankara, 28 (A.A.) - Başvekil 

Dr. Refik Saydam, Başvek~lete 

tayinlerinden dolayı her taraftan 
almakta oldukları tebrik telgraf 
ve mektuplarına karşı teşekkürle· 
riyle samimi hislcrinin iblağına. 

Anadolu Ajansını memur buyur· 
muşlardır. 

iş talimatı Ba.şveka.lete 
verildi 

Her hafta Fransız siyasetini Av :an Fransa hükl!metinin naıyona· Ankara. 28 (Husust) - Dev. 
rupayı karışt rmak ve İtalyayı talı list ispanya ile tesis edeceii mü- let daire ve müesseselerinde kır· 
rik etmekle itham eden "Relazione ıa:ebetlere bağlıdır.,, tnsiyeciliğin önüne geçmek, ev. 
tnternazlonali., gazetesi '1iyor ki: Cazete !JUnları ilave etmekte- rak ve dosya muamelelerini bir. 

''Paris eğer İtalyan milletinin dir: !eştirmek maksadile hamlaııan 

;eliğini tatmak istiyorsa takip et· "İspanyol meselesi hallediLdik- i§ taHmatı Dahiliye Vekaleti ta• 
tiği manasız siyasete devam ede- ten sonra İtalyan talepleri mese- rafından Başvekô.lete takdim e .. 
bilir.,. lesini halletmek lazım gelecektir. dilmiştir. 

Bu gazete beynelmilel Mark- İspanyol meselesinin halli Fran- ================= 
sizm ve Fransa için Avrupada par sız - Italyan uyuşmasının ille şar- milleti silahlanıp hudutları geçe· 
tinin kaybedilmiş olduğunu yaz- tıdır. Fakat Fransanın vaziyeti rek aza:nt bir fedakarlıkla, yaşa· 
maktadır. gittikçe sarahaten menfi bir §ekil 1 mak hakkını ve Avrupanın inki-
Fransanın teminat olarak hpan alıyor. _Pari~lilcrin anlamak iste· !Jafıru müdafaa edecek, tuib bakı· 

yol Fasını ve Minorka adaeını it· memezhklerı kar~ srnda Avrupa mından uzak veya yakın bir mazi
gal etmek tasavvuruna dair tefsir- hadiseleri ebedi bir kanunla çizil- nin unutmayan kalplerde açık bı· 
!erde bulunan bu gazete töyle eli- :niş olan mukadder münhaniye raktığt hesapları katt ve devamlı 
yer: doğru yaklaşabilir. Bu takdirde bir surette halledecektir . ., 
"Pariı bu f-'lntajıu altmda Fran- söz topun.dur. 1 Gazete netice olarak, Fransayı 

~conun muzaffer olıraımı katiyetle "Fra:ıııa. ~~rupa~n. er:1niyet~ vel İtalyan çeliği ile tehdit etmekte 
istiyen fatiıt 1 :ı:ılyaya kartı kinin: tamamıyetı ıç•n lrnkıkı bır tehlı'ce- ve karannı ''seri ve geri ıılınmaz 
.ıaklamaktad=r. Fakat Fransa mü· <lir. Fransa eğer bir ~antajla ken-

1 
bir şekilde verecek olan Berlin ·~ 

.iafaa edil~ıi l&.z:mı gelen üçüncü dine ait olmıyan te>prakları ilhak Roma mihverinin kuvvetinden bah 
bir hudut t~likeıini nasıl isterse etmeğe kalkacak olursa İtalyan 1 ıetmektcdir, 
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Tercümana., gülümsiyerek: 
- Baıkumandanmız, hiç olmas 

sa silah kullandığımı anlasır 
Dedi 
Mustafa Pa§arun yanında ıt:ara 

Halil ile bir iki beylerbeyi vardı. 
Tercüman, ilikoyu takdim etti: 

- Gürcistan Kralı Davut Han-
dan gelen elçi .• 

Kara Halil: 
• 

- Bu ikinci elçt.. diye mınl-

dandr. Sonra Başkumandana dö· 
nerek: 

- Bu elç~yi adamakıllı bir sor-
guya çekeyim .• 

Dedi. 
Mustafa Paşa: 
- Doğru, dedi. Sen onlarm di

lini bilirdin .. 
- Bilirim. Beli ... Hem ala bili

rim .. 

- Sor bakalım ne istiyor. 
Başkumandan çadırda Beyler

beyleri ile yapacakları harbi müza 
kere ediyordu. Kara Halil: 

- Paşam, dedi. Destur verin, 
elçi ile çadırda uzun uzun konu
şalım. Belki dilinin altmda bir 
bakla var. Siz de burada müzake· 
releri edersiniz. 

Fakat tam bu esna.da Dağların 
Kralı i:Öğsünden bir mektup çı
karıp uzatıyordu. 

Mustafa Paıa: 
- Okur musun Kara Halil .• 
Dedi. 
- Hayır Pa§Clm, yalnız oku

mak bilmem .. 
Mektup Gürcice yazılmıştı. Baş 

ka okuyan da yoktu. 
Kara Ha\il: 
- Bunun kolayı var .. Diyerek 

mektubu açtı. Elçiye uzatarak: 
- Oku, ben dinliyeyim .• 
Dedi. 
- Zavallı 11iko hayatmda ilk 

ıdcfa ckuma bilmemenin azabını 
çekiyordu. Bir an içinde kızardı, 
Dudağı titreme~e başladı. Kekeli
yerek : 

- Ben, dedi, okumak bilmem .. 
Kara Halil, vaziyeti unutmuş, 

müthiş bir kahkaha atmıştı. Son
ra kendine geldi. Başkumandana 

dönerek: 
- Afederainlz Pap. dedi, ku

•urumu affedin .. Elçi ckuma bil

mediğini söyledi.. Bir kralın elçi
si okumak bilmez olur mu? .. Bun
da bir iş olsa gerek .. 

İliko, etrafına bakındı. Sonra 

Kara Halile: 
- Arkadaşlardan biri okuma 

biliyor. İsterseniz onu çağmnrz .. 

dedi. 
Kara Halil : 
- Lüzumu yok.. Sen benimle 

gel, dedi. 
Mustafa Paşanın önünde yere 

eğilerek eteğini öptü. Iliko şaşır
mıştı. Ayni hareketleri gayet ace
mice tekrarladı. Kara Halilin ar
kasından yürümeğe başladı. 

Kara Halil, çadırına girer gir-
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mez kö§esine çekildi. Onun ordu
da mühim bir mevkii var<lı. Adeta 
Mustafa Paşaya yaverlik yapıyor
du. Kafkas hududuna girildikten 
scnra her şey ondan soruluyorcJ,.. 
Hatta maiyeti bile vardı. istediği
ni emrederek yaptırabiliyordu. 

tliko, bu cevaptan da taaccüp 
etmedi : 

- Ya, pen padişah biliyordum. 
Peki siz kimsiniz? 

- Ben de onun adamlarındiin 
biri.. Şimdi söyleyin kral mektu
bunda ne yazıyor. Biz daha önce 
kendisinden Türkçe yazılmış bir 
mektup almıştık .. 

- Türkçe yazıl mış mı? .• 

- Elbet, dedi, lıcn kralın en 
yalcın adamlarındanım. 

- Size itimadı var demek?. 
- Hem pek çok .. 
- Fakat sen yazma okuma bit-

mediğine göre cesaretin sayesinde 
krala itimat kazandırdın .. 

- Çok doğru .. İyi anladınız. 
Kara Halil bir müddet düşün

dü. Sonra: 

İliko, Kara Halilin şeytanca su 
allerine cevap vere ve.re son se
nelerde Gürcistanda vukubular. 
bütün hadiseleri anlatmıştı. En 
sonunda: 

ADO~E TARiFESi 

Afrmlekel 
içinde 

Aylık 

3 •Ylık 
6 aylık 
ı yıllık 

TarlCeden 

95 
260 
475 
900 

için ayda otuz kuruş dil 
Posla birliğine girmeyen ) 
ayda yetmiş beşer kuruş 
medilir. 

AIJone kaydını bildiren 
tup ve telgrıır ücretini, 
pıırasının posla veya banlf 
yollama ücretini idare ktP 
zerine alır. 
Tiirkl11enin hu posta mtrk 

VAKn· a abone uu:ı/ır· 
Adres değiştirme üc 

• 25 kuruştur. 

1LAN ÜCRETLEld 
İliko, Kara Halilin kıyafetinden 

mevkiini anlamaya çalışarak ona 
göre vaziyet almaya düşünürken: 

- O tur ıöyle karıpya .. Seninle 
Gürcistandan konuşalım .. -'I'ürkçe yahut Farsça .. Ikin- d 

- Simon nerelerde?. diye sor-
u. 

- lşte, dedi, §imdi kral Davit, 
yahut Davut Han ne yapacağını 
§aş·rmış bir haldedir. Onu kimse 
sevmiyor. Eğer Osmanlı cr<luıun
dan yardım görmezse, Simon gibi 
kaçıp canını kurtaracak. 

- O vakit sen ne yapacaksın? 

Ticaret llAnlarının san 
satırı sondan itibaren ilAP 
!alarmda 40; iç sııyraıardt 
kuruş; dördüncü sayradl 
ikinci ve üçüncüde 2; biri 
4; IJaşlık yanı kesmece 5 

Teklifi ile karşılandı. 

Dağlarm Kralı, Kara Halilin 
teklifini memnuniyetle kabul ede
rek yere çökerken: 

- Padişahın yanında, dedi, çok 
mahcup oldum .. 

- Hangi padişahın? 
- Sizin kaç padişahmız var? .. 
Kara Halil bir kahkaha daha at-

tı ve: ' 

ci mektubunu neden Gürcice yaz 
mağa lüzum gördü? 

t likc, kendi kendine : 

- Zavallı Davit, o esnada ne 
yaptığını biliyor mu idi ki.. diye 
düşündü. Kara Halile: 

-Çok aceleye geldi, dedi. Ne 
Farsça, ne de Türkçe Lilen bula· 
madık .. 

- Demek mektuhu yazarken 
- Onu paditah mı sandmız, 

dedi. O başkumandandır. 
siz yanında idiniz? 

iliko gururla göğsünü kabarttı : 

Bu GÜN 

S A KARYA S DNEMASU 
Bütün dünyada umumi bir heyecan uyandırmış ve 938 Vene
dik müsabakasında büyük mükif atı kazanmış olan: 

Günahkar Kızlar 
Filmine BAŞLADI. Ba~ Rollerde: 

Corlnne Luctıalre ve Annle Oucaox 
Ayrıca: DOBERT TAYLOR ve JF;ANNE HARLOV tarafından 

T A T L 1 Ci 0 N A H 
Filmi de göster ilecektir. İlaveten: Yeni Paramunt J urnal ·--....... 

BUlül Melek sinamasın~a 
Şikago Yanıyor 

Amerikan sinemacılığının şaheseri 

2 sene çalıtarak üvcuda getirilen bir sinema mucizesi 

Baş rollerde : 

TVRONE 
ALiCE 

FO\NEL 
FAVE 

hatsızsın galiba. 

Cahıl elçi şaşkınca yerinden fır 
ladı: 

- Simon mu? .• 
Diye haykırdı. 

- Hangi Sim::n? .. 
- Kaç Simon var .. Hem niçin 

öyle telaşlandınız? 
- Şey .. Hiç fakat Simon .• 
- Söyle haydi, korkma .. Biz s:: 

ninle iyi anlaşacağı • 

- Simon bizim en l.ıüyük düş· 
manımız ... 

- Kimin?. 
- Kralın .• 
- Davidin öyle mi?. 
- Tabii .. Simon onun kardeşi· 

dir. 

Hayret etme sırası şimdi Kara 
Halile gelmişti. Heyecanla: 

1 - Simon Davidin kardeşi mi-
dir? 

j - Tabi .. Davitten ünce o kral-
dı. 

- Onu hiç düşünmedim .• Bi· 
zim için ne olacak, ki.. Gene Dağ
ların Kralı olarak kahrım .. 

- Ya buradan serbest bıralc
mazsak.. 

İliko bunu da düşünmemişti. 
Kara Halil Devam etti: 

- Biliyorsun, ki haıpte elçiler 
de esir e.dilirler. Hem sen tam bir 
elçi de değilsin .. Üzerinde birçok 
şüpheler var. Kral Davut iki mck 
tup göndermiş oluyor. Birinde 
Osmanlı ordusuna ya!'dım etm<'n , 
diyor, ikincisinde ist:n:n yardunı 
yapacağım, diyor. Biz bcnun ban 
gisine inanalım. Sen d::ğrusunu 

söyledin. Fakat bakalım doğrus~ 
o mudur?., 

tliko derin derin dil~ünüyordu. 
Hakir olarak kendisini hapsedebi
lirlerdi. Hatta öldüreuilirlerdi de. 

- Bu seni çok mu düşündür· 

dü?.. (ArkMıvar) 

dır. 

Büyük, çok de,·amlı, 

renkli ilAn verenlere a)'tl 
indirmeler yapılır. Resınl 
rın santim • satırı 30 ku 

TİCARi MAHiYETTE Ol 
KÜÇÜK lLA~J.AR 

Bir defa 30, iki defası 

ddası Ci5, dört defası 75 
defa~ı 100 kuruştur. üç 
ilı'ln verenlerin bir defası 
vadır. Uört satırı geçen ili 
fazla satırları beş J.:uruşt•0 

sap edilir. 
lli:nıet kuponu 

küçük ildn tarif esi 
lnclirilir. 

Yakıt hem doğrudan 
ya kendi iclare yerinde, h' 
kara caddesinde Yakıl 
altında KEMALEDDiN 
l!an Bürosu eliyle uan 
eder. (Bıironun telefonu: 

BUGÜN Senenin en bürük ve muazzam TtffiJU~E sözlü .Ye.1\aır,·lnllıfilmı· f7n1HAM'm ""':" 
.u~ •C" ueıı~ ınuu uaIAJlfu2ıl'f•tatı'atça·-gorereK ı;,bre1 tesı-- \,f~l 41 

.... 

İPEK ve S A R A Y sinemalarında 

Baş rollerde: RAMON NOVARO- MiRNA LÖ 
Alaturka musiki ve fasılları tertip edenler: M. C. Ye CEVDET KOZAN 

Şarkı ve gazelleri: MlJSTAFA ÇACLAR 

Dikkat: ŞEYHi N AŞKI bayramda lzmirde YENi sinemada gösterileC 
' .ı - • ... .... .. ,. ., ... • • ••• 

kendi heyetlerinde yaratmışlardır. 
- Allah gibi .. 

- - .. 
Hapishan~de Rişarı papaslar 

Karamazof Kardeşler 
lvan k.ırdeşinin söylediklerini işit

memi§ gibi devam etti : 
- Bir Bulgar, bana Türklerle Çcr

keılerin yurttaşlarına yaptıkları zulüm 
teri anlatm·ştı. 

- "Hamlet,. de "Poloniyüs,, ün de-
diği gibi, sen de kelime oyunları yapı
yorsun ... Evet fırsatı iyi yakaladın. E· 
ğer Allaha, insanlar vücut veın.işlerae, 
onu .da kendi suretlerinde yaratmışlar
dır. Demin bana ''vazgeç neye yarar 
bunlar!,. diyordun. Ben, dinlediğim bir 
hikayeyi anlatıyorum işte.. İşittiğim 

her şeyi toplar, gazetelerde rastladık
alrımı not ederim. Güzel bir koleksiyc-

gili mahpuslar kuşatarak okuııı" 
ma öğretmişler. İncili ezberle 1 
Adamcağız bu malümat ile ruıııJll 
yanan pişmanlığı sezince otu~P fi. 
tida yazmış. Bunda bilgisizhk Yazan: Dostoyevski 

Çe-ri~: Hık k ı Stıbı Geqia ,,.,,... 82 

.-:ıesinl, ateş vermesini istemiş. Müba
re:C adam donmak üzere elan yolcunun 
ü:;tüne yatmı§ ve kucaklaşarak nefesiy
le ısıtmaya çalışmış. Bu yolcunun kor
kunç ve iğrenç bir hastalığı varmıı. 

Fakat aziz, ağzını onun ağzına daya
yarak sıcaklık vermekten çekinmemiş .. 
Bana öyle geliyor, ki azizin bu hareke
ti, vaziie a~kmdan doğmuştur. Sev
mek için, sevilmenin uzakta olması la
zımd.r. Yüzü görünür görünmez, sev
gin'n dağ bca~ı muhakkaktır. 

Aliyo~a : 

- Stareç bundan birçok defalar hah 
getmişti, de .1i. Tecrübesiz insanlar kar
:; snda bir :?.:lamın yüzü, aşka karşı bir 
e:ıg~ldir. I:un'l rağmen dünyada aşk 
rk:ıik C:e1ildir. !sanın aşkı, insanlar ara
s·,cb yaşıyor. Ilun:ı ben, tecrübe ile 
b:iiıorum 1van. 

- Belki, ama. ben tendi payırr:a b5y 
ı~ bir şey bilmiyorum. Bu zevki t2ttna 
G,m. Birç::kl:m da hep benim eibiuir
ler. Şunu anlamak lazım: Bu eksikli
ğin, fena duygularla dolu olmaktan, 

'kötü yaratılmaktan mıdır, yoksa insan
lık noksanlarından mıdır? Bence Haz
reti !sanın insanlara karşı beslediği son 
ıuz sevgi bir mucize idi. O, Allah ol
duğu için buna kadirdi. Fakat biz, biz· 
ler hiç de böyle büyük değiliz. Mesela, 
ben, dehşetli bir ıstırap içiPde olsam, 
bunu bir başkası, benim gibi idrak e
debilir mi? Hayır, edemez, çünkü o, 
ben değil dir. Dahası var: H atta anla· 
mak istemesi bile nadir vakalardan ıa

yrlıl'. 

Nazariye ile, insan uzaktakini seve
bilir. Fakat ,yaklaşınca asli... Ne ise, 
bunları bırakalım da sana asıl kendime 
has olan bir düşüncemi anlatayım, Be
şeriyetin ıstırabını sen, hiç düşünciün 
mti? Çocukları onlardan ayırmalıyız. 

Çünkü onlar yakından da sevebilirler. 
Çxuk daima güzeldir. Ben, onların çir 
k1nine hiç rastlamadım. Adeta minimi
ni birer Allahtırlar onlar ... Ah Aliyo
p, b:ı~ım ne kadar a~rıyor. Sana lY.ın· 

ları niçin söyledi~imi bilmezsin. 
- Yüzün iyi değil, ağabey. Sen ra-

Umumi bir lsliv isyanmdan korktuk 
lan için öldürüyorlar, soyuyorlar, ya
kıp yıkıyorlarmış. Kadınlara, k•zlara 
sataşıyorlar. çocuklara fenalık ediyor
larmış. Mahpusları kulaklarından du
varlara mıhladıktan sonra ertesi gün 
asarlarmış. Bazan insanların merhamet 
sizliklerini, vahşi hayvanlara benzetir
ler. Bu teşbih ile hayvanlara iftira edi
ycrlar. Onlar, hiçbir zaman yabanilik
te insanların derecesine yükselemezler. 
Kaplan, avını parçalar yer. İşte o ka

dar. Yapmak elinden gelseydi bile asla 
insanları kulaklarından duvarlara çivi
lemezlerdi. Çocuklara işkence eden, 

doğmamı§ yavruları, analarının karnını 

deıerek dışarı uğratan, havaya atarak 
süngülerle karşılayan biziz. Ana kuca-

ğında bir çocuğu okşar gülümsetiriz. 
Sonra ona tabancamızı uzatırız. Çocuk 
onu oyuncak sanır, emzik sanır, ağzına 
alır. Tetiğe basar o güzel başı parçala
rız. Türklerin tatlıyı çok sevdikleri söy 
]enir ... 

- Vazgeç kardeşim, bunların ne lü
s umu v~r? ... 

- Bir şey daha aklıma geldi Aliyc
şa, eğer şeytan yok iuiyse, onu insanlar 

num var. Her millete ait olan zulüm 
hurusiyetini kaydetmişimdir. Biz, Rus
lar kimseyi kulaklarından duvarlara çi
vilemeyiz. Fa1tat kırbaç hususunda da 
hiçbir millet bize çılpşamaz. 

Elimde bir risalecik var, ki Fransız
ların Cenevrcdeki bir katile tatbik et
tikleri ceza usullerini anlatır. Bu ço

cuk babasızdı. İsviçreli çobanlara ve
rilmişti. Onlar da buna ilerde çalışır 

ümidiyle bakıp büyütmüşler. Fakat yir 
mi dört yaşında öldü. Yedi ya,ında o
na koyun güttürmüşler. Çoculı: aç ve 
çıplak olarak soğukta, karda işe sürül
müş. Çobanlar, çocuğa yaptıklarından 
ötürü hiç bir vicdan azabı cluyn uycr· 
larmış. Mahrumiyet Rişarı hınca boğ
du. Büyüyünce hırsız oldu. Nihayet 
bir ihtiyarı boğazlamaktan çekinmedi. 

Yablanarak idama mahk\ım edildı. 

Oralarda jüri heyetleriyle hakimler in
ce ruhlu değilelr. 

d O lcd'Vo O • d k•d'' en ış ıgı cınayetın en ne tıt' 

azzep olduğunu anlatmış. BU Jı• 
tahğa yayılınca, bütün Cene"re. 

·r sı heyecan içinde kalmış. Katı 1 dl 
koşmuşlar. On~ kucaklayıp .0P1' 
''Sen, hakkın uyandırdığı bıt 
mizsin !,, demişler. ti' 

- Evet, vaktiyle çalıp çırP~eıı' 
ra öldürdüm. Fakat bunların. 
duğunu bilmiyordum. Rabbanı 
bana eri§ti. işte artık Allalııtı 
içinde ölüycrum. ,rJ 

Cevabını vermiş. Nihayet ti 
gelmi§. Rişar perhizden, ıst~:;ı,c 
zayıftır. Fakat idamını dU 
bekliyor ve: uııııı': 

- İşte benim en büyül< ~ 
mesut çağım ... Arttk Allahl 

ruml / 
Diyor. Etrafındakiler de: 61ı 
- Evet, diyorl!lr, gerçek 

Başkaları da: eflı' 
Öl k d .. 11 Allabın t - ar eş, o. 

ninle beraberdir 1 "pe• .. e o 
Diye söyleniyorlar. OP .,Jl'' 

. ,,et .. 
laya kucaklaya onu sıy ısı• 
rıyorlar. Kütüğün Ustüne .,.IJ 

( J)eV(lfPl' 

s 

tUtr· 
b~ l 

h,,t 
'ıh 
~ıııı 
r°'hc 
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do, 
~"le 
1~tı 
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Abdülmecit devrinde 
-" :_.ıı ... ~ 

Saray entrikaları 
Yazan : Asm~ Us 
-25-

s· Paşa kumandasında o. 
Ceın·lll.op limanına giden filo 

llerden teşekkül ediyor -

~~. Nizamiye, Kaidiza. 

1-

Fai 3eli bilgiler.: 
eaını.i""" F zl "l"h N" hah • c.cuer, a ıı a , a. 

~e ~· Dimyat, Necim • Fe. 
U ~ntabut, Gülüsefit, Taif, 
' ervazıbahri. 

yük bir feda karlık eseri olan bu 
hareketi Sinop limanındaki diğer 
harp gemilerindeki askerlerin se. 
bat ve metanetlerini sarsmıştı. 

Cephaneliğin patlaması ile parça 
parça dağılan Navükübahri'nin 
içindeki askerlerin parçalanmış 

kanlı cesetleri görenlerin cesa. 
retlerini kırmış, ümitsizliklerini 

1 R aa vo ve Tiyatro J 

B a r u t Ankara radyosu '"''"''· 2 - 7.''"""' _ ,,,.,,,. ,,.,_ 
29. 1 • 1939 J>AZ.\H le: 1.e~lı zulfun dılımecnun. 3 -

b., ardan ilk yedisi firkateyn 
ıq,.r b' . 

t..... ırınde 40 ile 50 arasın. 
.... P "&.rdı. 

;:uıı filosunun Karadenize 
il 1 

haber alan Rus donan
beri kapak, dört firkateyn ve 

. ten mUrekkep olarak Si. 
llld' 

kUe . 1• Osmanlıların demir 
ke:ni ve hal ve hareketle. 
lb~lınek Uzere liman bari. 

Qe 0ka Vaziyetini aldı. 
· llnirali yaptığı ke'Jif ne. 
t 1 'te te?ar Sivutopoldan 
tla p, tnege IUzum gördü. Bu 
~ geldikten sonra sahil 

k b· :trının ateşinden kurtu
et ll' ınesafede gemilerine 
l> "erdi. Ondan sonra Os • 

~Ya haber göndererek: 
\ııt·linı olunuz! 

artırmıştı. 

Nihayet Osmanlı gemilerinden 
bir kısmı Rusyalıların kumbara
ları ile yakılarak berhava edildi. 
Bir kısmı sahillere düştü, demir 

" üzerinde ancak iki firkateyn kal • 
mıştı. Rusyalılar şiddetle at~ 

devam ile beraber armaya asker 
çıkardılar, muzafferiyetlerini i. 
lan için "horra! !., diye bağTış. 

mağa başladılar. 

Rusyalıların intikam almak 
iikriyle bu muharebede yaptık • 
ları tahribat pek büyüktü: Gemi. 
lerle beraber Sinop ı;ıehri de ta. 
mamen harap olmuştu. Gemilerin 
batmasından denize düşen yara. 
h askerlerin kurtulmasına imkan 
vermemek iı;in üzerlcrine ateş e. 
dildi En son demir üzerinde ka
lan iki gemiye hücum edilerek 
içerilerine girdiler. Osman Paşa 
ayağından yaralı olarak diğer 
kumandanları ve yüz yirmi beş 
neferi esir aldılar. 

Harp kelimesiyle barut keli-, muk barutunu blrleşUrerel, 12,3 ı J>ıogı. u. 12,3:; Muzık mnrır K drı cfcnılı •• c• a asır cııı:ıı. :-e,. 
mcsindeıı birinin söylenmesi dl- ı Si8 senesinde iki katlı ~ir ı_u- 1 ınu1.ık - pi)\ J3 ~lcııılekl't saat 11~nrı, ılı lıu guınıl Sl'nı. 4 hnııul ılcıle _ 
-erinin hatıra gelmesini tevlit filılk maddesi 'Ucuda gctırmış 

1 

aJa11>, nıclcoıoloıı h.ıherlcrı. ı:ı,ıo ~c\·a ~uruk cmaı: h) ı;uııca dıhcn. 
g . tir. ~luzık (fl.ıfıf ıııuzık de\. illi - pi). !"> Bn.,rı C rıer - ~c' ı:ıkslıııı. G -
edeı · . k bl 1 ı:ı,45 'l ıırk ıııııııgı: ( .. ılıırıl:ır: Hcs.ıt hınnıl ılcdc • Aecııı .ısır:ın r e· 

Bilhassa h'lrp s<.'neleri barut Bundnn başka fnfılı'ı.k a 1 • Erer, \ccıhe; Hcfık J eısıııı, F.ılı;rc mal: ı:~ ll•lıkri 111111. 7 - hıııaıl de. 
ve infiHUı:lı maddelerin bUyUk yeti yüksek olan iki mnddc da· F. Oku)an: Mµ!>lafa Çnı;tl.ır. ı - us- de • Acem aşiran \uıuk ~cınaı: :?\e 
bir tekAmUl gösterdikleri za- ha vardır. Buıılarclnn blrinC'lsi ııınn be) • lluz:ıın ı>eşıe,ı. ~ - Ku ha\a31 Jııığı. 8 .Eınııı :ığa _Acem 
mandır. Barut bugünk U harp ıısltfenik esası olmak Uzere kU. murcu zaıle • Huzanı lıe~ıc · Alllıııı .ı,ırıııı sıu: semaisi. 9 Hcş:ıı rrer _ 

t llni teşkil et kUrt ve azot, asitleri ile muame- lıa). lı pcr~·eıııın. 3 - ~!usullu o~ıııaıı Keııııın taksımi. 10 t'ç e kı crlıat 
vasıtalarınııı eme • _ Jhız.ıııı ):ııkı - .Ncşc\,ıhı lütfun. • - ıurkıım. A • \ahnndnıı gdılıııı ~. lı ıı· 

dl leye tAbl tutularak pikrik asidi 
mekte r. Lthcııı cfl'ııdı • lluz.ım şarkı • h~kı dan. B - \ine ~ol 'crıııcdı aceııı ıl.ı~. 

llk muharebelerde sopa şek- namında sarı blllört bir sUlıı ci· ceşmlııı. 5 - Fılıııc Fer an· 'lak. lnrı. C - \ıncde kı)ıı:ıdı ço du d ~-
Ilndekl sellUloz parçaları kulla- sim hasıl olur. Bu cismin for- 1111. ü Kcnıal ı.ıııın - Mu .. ıcar ~:ır- farın taşı. 21 ~leınll'kl'l sa::ıı a) aı ı, 

nılırc.lı. 

Barutun evvel<\ Çinliler tara· 
fından kullanıldığı bilinmekte
dir. Aııcalt Çinliler harplerde 
baruttan istifade etmeği dUşiln
memlşler, yalnızca ma) tap ve 
kestane fişekleri yaparak şenlik 
günlerinde kullanmışlardır. 

ınUIU her lıUkünıet tarnfmd:ın kı - Bu neşeden ana c~<lıl. 7 -?.lus· konu,nın. 21,l:i Eshnın, tall\ıl ı, k:ıı ı· 

gizli tutulur. ,c.ır ı..ız semaisi. 14,l;ı - 14.:ıo Ko· lıı)o • nukut bor .m Uı~:ıt). 21.:ıo 
ııu~ıu:ı (l:\ kadını s:ı:ılı). 17,30 J>rog- .\lıızık (Sonat) Ccllu: :'.\le.,ııt Cemil • 

ücUncU bir infilalclı madde - r:ıııı. li,J:i Muzık CP:ız:ır çnl ı - ııl>. 1'1)11110: Cl'lıı:ıl Reşıt. J.. Yan Bceıho. 
nin esası da toluldur. Tolul, 18,l:i Konuşma (Çocuk ı.a:ıtı). 11S,4a 'en - Cello sonatı (sol mınur, oııu!\ 

banzola bc:ızer ve yanmaz. luzık (Pazar ç:ı)ı dc\aııı) 19,15 Turlı: 5, X. 2). Acl.ıgio SO!;lcnilo e 1 c~pre'\
ıııuzıı;ı (İnce~:ız faslı • Uşak rastı). ~"o. Allegro molto Plll to~ıo rresto. 

Azot asidi ile muamele edile- 20 AJan~. ınclcıııloji lıauerlcri. 20,15 Hondo ( \llegru). 21,55 ~lu:ı:ık <<>· 
rek trlnltrotolul husule getirir. 

Bu şekilde elde edilen madde 
en yeni ve en iyi lnfilAkll mncl-

dedir. 

Qe d •nde bulundu. 
a,,1°nanması ile Osmanlı do. 

arasındaki nisbetsizlik, 
~ea~ik pek aşikardı. Bu. 

lteu l'aber Osman Paşa böyle 
oıl'lı~ teklifini reddetti. Tes. 

tansa harp ederek malı. Son kalan iki geminin borda. 
• kararını verdi. İptida tarı dü~man mermileri ile dağıl. 

Hnrp Aleti olarak bir zaman· 
ıar oklar, kargılar ve bunlarııı 
uçları çakmak taşı şeklinde si

lislerle mücehhez silahlar kulla. 
nılmış, nihayet demir ve tunctan 
yapılmış harp fı.letlerl meydana 

gelmiştir. 

Trinitrotolul, madenleri boz
maz, \'e kolay muhafaza edilir. 
Erime sUbuneti ufak olduğun

dan ı:abuk eritilerek mermi
lere doldurulur. HafH sadme. 
den müteessir olmaz, trlnitro
tolul bulunan bir sandıktan mer 

Turk ıııuzi~ı: Çalanlar: \ecıhe, Hu- pera :ır)aları ·pi). 22,15 ~lıızik (Ku
şen Kanı, Cc,del Koznıı, Ce,del Çnğ· C'Uk orkc-;tr:ı. Şer: Z\ecip Aşkın): l -
l:ır. Oku)anl:ıı: ~luze))Cll Senar, Sa- l.inckc- I:mıne (Mmr crcnndı). 2-
c!i Jloşscs. l - Suzıııfık pcşre\'İ. 2 - T:o;clıaiko\''kY ·.Melodi (Opııs 42; :-\o. 
Arır hey - Suzinak şarkı - A~kınla 3). 3 - Eincg ·Bir rarnanlar lıir tı
) aıı.n:ı:.tadır canuıcn. 3 - Nuri ~ey- ıtan ,·arılı! ... (Çigan enll'rmezzo'lu). 
da iıl'Y • Sıızin(ık şarkı • ScHlıın se. 4 - Schchrk • ilah an !\Crcn:ıdı. 5 -
ni. 4 - ~lehınct Nasip - llıcazkı\r l.eonold • llunı:ıan•a (Macar fantcr.i
ş:ırkı - Seni candan se,erım. 5- Suıı ~i). (j - 1.elıar - 1.üksenhurg kontu 
Iıi Zı)R • Hicnzk{ır ş:ırkı _ Ehli ze\'· operetinden potpuri. 23,15 Muıılc 

kin. ü - Tnnlıuri Cemıl. ~luhancı (Senronik pliıklar). 23,45. 24 Sona· 
şnrkı - Pürlerze olur. 7 - Şemsettin jan~ haberleri ve yarınki program. 
Zi) a - l:şnk şarkı - Salkım sö~iıl. 5S 'Oıu21..yyaaı~ 

~- vapurundan Rus ge- mış, güverteleri top ambarları ü. 
ı.... ıne ate"' başladı. ı 

Alman şuvartz ,.e lngillz Ro
ger Bakon güherçile, mangal 
kömUrU, ve kUkilrtU karıştıra
rak ilk defa olarak azotlu harp 
malzemesi yapmışlardır. Bu şe
kilde GUhcrçllenln harp işlerine 
karışması rejimde de değişiklik 
husule getirmiştir: Derebeylik 
ortatlaıı l{,amm1 ır. 

"Qç .. 1. ':# zerine çökmüş, pek çok yara a a. 
~ saat devam eden ı · rak batmak tehlikesine ge mış 

kı ~nra Na.vükUbahıi is • bulunuyordu. Muharebenin ertesi 
'lıfr •rkateyn f evkallde ha. günü bunlar da yakıldı. Ri._yale 
e:ınıştı. Bu gemiye ku. Hüseyin Paşa da muharebede ba. 

"'. ... en Ali Bey muharebeye şından aldığı bir gülle yarasile 
ttll'\bı~tı~. imkanı ka1madt _ ..... Y'·· -:ı~· 

a uşmana teslım o 
•111 Cephaneye ateş edilrne-

~ifiVerdi.. Bir müddet son. 
rıı .. ernrın yerine getiril. 

aldıtoren Ali Bey bizzat e. 
ı~ri .:Yanmış meşaleyi cep. 
'tı~'Ur~ıne atarak gemiyi ha. 

'Irat u. 
>Ji Beyjn zahirde bü· 

~..,_ 1 

~k f,;J ... :ı 
~!!!..: 

Fakat Sinop deniz muharebe
sine İ§tirak eden harp gemileri. 
mize mensup bir takım donanma 
kumandanlarının abluka sırasın. 
da karaya çıkarak hamamlarda 
vakit geçirdilderini de Lütfi tari. 
hi ese!Je kaydetmiştir. 

( Dıvamı var J 

··-.. 1 

Dumanlı barut ile merftıfnffl 
atıldığı yer belll olduğundan 
buna da bir çare aranmış, niha
yet dumansız barut icat ed!lmlş-

tir. 
Dumansız barut da, oksijen 

cok iyi ihtlrak ettiğinden yan
mamış karbon kalmamakta ve 
bu şekilde duman hasıl olm~ 

maktadır. 

~ ... Zatürrie 
d' turrie h 

Eski barutlarda oksijen ve 
karbon başka başka hartuşlar
da. bulunduklarından mlkyasla
rı gilzel hesap edilemezdi. Hal· 
buki yeni barut hem dumansız 
ve hem de kUlsUzdUr. Ayni za
manda namluyu kirletecek po

tasyom tozları da yoktur. 

ıği b· • emen herkesin bil 
11lırı b ır hastalıktır. Anadolu
'-tlıc: •ıı Yerlerinde zatürrieyi 
ı. •n d' 
~ ıatu .'Ye tanırlar. Eski tıp-
tirı rrıe il 

' h~t e zatüccenp bir 
d~ C&it;lık olarak tanıldığm
tııttie ıcan) kelimesinin za-
b· "ey 
il ltıııı. a zatüccenp'e inuka-
~•ıt 01 nıldığında tereddüt 
Ilı her .~lctadır. Daha açık.-a-
lt 1tt•ıin :ıı 
lıU~ e de ayni kelime 

r•b lllalctadı 
tt tr ıatur . ~· Bununla be-
~ttde bile r~enın en uzak .kö-
~~ L lnılnut oldug-unu tttl .. 
~ll b &Uçlük çekilmez. 

d°' ••t•lık . . 
l? ~l't ,. • &rıpın en ivi 
~.. ..ralın..ı- .. · 14 '"t lllü ""' ıayılabıhr. 

) tı detild~asıran ıripin ihti· 
r~ dt ha.1ır. D.cğrudan dol7ru-
~ıtı , 1Y•h·r · .. ,._ e, tlefe 1 ır. Şıddetli tit· 

"ilr ,. ' •ldırmı k k ı:ı. lddetli . yaca a-
~~L hır 1 v 

r~,ı cı "e alt ancı dogurur. 
!ita~~ d, p!~rn deı eceleri a· 
~"'il l'olt az fark vardır. 

il t tur n·1 
dii 1"1er le· 1 paslıdır. Ba 
~ırt, ldtarın abuk ile örtülü
d • lllılıı renci koyu ve az. 
ttıı ()ı.. •• lıykuıuzluk 'd 

l''ıı tt•uruk , ıı • 
~ ~e irı]Q~ heyecan, heze-

~l ll baıtatıic z ~·~dır. 
" tdcr , •ınıri 'krız" 1 "k 
"td:_ • :tic e ı · 
.. "'llc:i it" •eriyetle k . 
·~r ... un t rıze 

d . tt h' esadüf edilir H 
"ı ltde h" . a ~e b n ıre d" 

t\ t llta:vı uıer. Bu 
ıo~ erler, Çok sarsar, bc.1-
lt t-ıır ~hız h • 

l.t1.r ~. haaı. .•~ı~eıir, idrar 
tt baıln 1Y1lık hiseder. 

da tedrici. ay· 

rette düşer. 
Zatürrienin ~zan 9 • 11 · 

13 ve hatta 21 gün devam et
tiği vakidir. Çocuklarda umu· 
miyetle korkusuz geçer, fakat 
ihtiyarlarda, fazla fİ§manlar· 
da, ço'k alkol kullananlarda, 
gebelerde, kalp hastalıklılar· 

da tehlikelidir. 

Tedavisi bir hekim tarafın· 
dan takip edilmekle beraber 
bronşitin tedavisinde olduğu 
gibi hastaya bakanların da i\· 
zerlerine düşen bazı vazifeler 

vardır: 

Hastanın odası geni~ ve ha 
vadar olmalıdır. iltihap hangi 
tarafta ise o tarafa (hardal la
pası veya kuru vantöz) tatbik 
etmeli, lüzumuna ve hekimin 

tavsiyesine göre sıcak banyc· 
lar yapmalı, şiddetli baş ağrı· 
il varsa buı: kesesi koymalı, 

Barutun eyvelA. Cressy bar -
binde tnglllzler tarafından kul
lanılmış olduğ:ı tarih yaıanlar 
tarafından bildirilir. D~mans~z 
barutsa Paul Vlcllle ismınde bır 
Fransız tarafından keşfolun· 

e 188 7 senesinde ı-~ransa 
muş v 
hUkfımetl tarafından kabul e-

dilmiştir. 
Azot baruta ve nihayet mer-
llerln namludan fırlayarak 

m k uzaklara atılmasında bUyilk 
ço b" 
bir rol oynar. Herhangi ır 
tesirle harekete gelen azot DlO

lekUllerinl artık durdurmak ka
bil değildir. Oksijenin de tesi
riyle husule gelen kuvvetli gaz. 

1 
nihayet mermiyi namludan fır
latarak kilometrelerce mesaf.e-

bronıitte anlatıldıiı gibi ağız ye atar. it 
·-· . ız barutun esasın ro 

ve burun temiılı,ıne rıayet Dumans ı· indir 
j No 2 ve nltrog ıser · 

li.d. vuru . 
etme ır. ~ 1Ul z kullanı-

. i eceklerin de Gliserin yerine se 0 

Verılece'k Y Y . kUkUrt ve azot asitleri ile 
h k ı ve hahf olmas 1 lır ve azmı o ay 1 U.bl tutulursa o za· 
prttır: Süt ve ıütlü yemekler, muame eyek barutu yani nltrose· 

. ta portakal ıu· man pamu 
hopf, limona ~rba ayran ve 1 IUloz elde ederiz k1, bu da du· 
yu, et ıuyu, Ç • ı baı·utun esasını teşkil 
yofurt. I mansız 

"'h" rolü uz· eder. 
Burada en mu ı~ Pamuk barutu, ether, ispirto 

viyetin mukavemetı oynar. ' tonda erltilerelc macun 
. d'" \e ase 

Hazırlanmıf bir vucu un haline sokulur ve sonra da ,;:u-
mukavemeti bu hastalığı ye- buk ve ırlll ufaklı taneler yapı· 

ne bilir. ıır. 
Dr. Necut&in ATASAGUN 1 ıs .. ·eç klınyagerlerlııden Al

umme • !erd Nobel Nitrogliserin ile pa-

8 - Seli\halliıı Pınar _ Gülizar şarkı 
mi geçse iştial etmez yamşı ya. - Biillıuliın elerdi. 9 - Tüı·kü • Dal-
vaştır. lnrı nşnnıadım. lO - T:ıtyos - Hüsey

Trinltrotolul dumansız değil- ni saz semaisi. 21 l\lcınlel.:et saat a. 
dir. Almanlar tarafından ,garp 
cephesinde kullanılan ve tngl
ıızıcr taratma an ·· sıyan nıarya•· 
tbsİfi öilı:tfhn mermtıer bu ev. 
safı haiz idiler. 

y:ırı. 21 Neşeli plaklar Rr. 21 •15 MU- ALEMDAR SlNEMASI 
zik (Riyascticumhur b:ındosu) Şer: 

Bu ,.neraıller patladıkları yer
de siyah bir bulut teşkll edi~ or
ıar, takat tıkış noktalarını da 
gösterlyoı l.·rdı. Bu bakımdan 
trlnltrotolul kullanılması zarar· 
1ı görUllir ise de tesir noktasm
dan yU~sek i:ı!llAkli cevherlerin 

en iyisidir. 
Umumi harpte Almanlar Şlll

den potasyum nitratı alamadık
larından elektrik vasıtaslyle ha
vadan azot istihsal ederek ihti
yaçlarını temin etmişlerdir. 

İlk insanlar ylrmincl asrm 
medeni mllle~lerlne kadar -
her zaman harp fçintle yaşanmış 
ve yaşanmakta olduğuna gö
re - herkes bu kavgada galip 
çıkmak kaygısi:rle harp sill'\hl?.
rınnı yenilerini icat etm<.'ktedlr. 

Barut dunun olduğu gibi, bu
gUntin ve yarının clı.ı. en mUhim 
ihtiyaçlarından biridir. 

lhM\n ı·ünı;:cır. 1 - Fuçik • Floransa 
marşı • 2 - Oehar - Xupido • nh. 
3 - P.ierne • Rammuoro operasıaın 
uverlıırü. 4 - Musenet. J.cs Erhtn
Jes süıUnden dl\erUsmaa. 1 - Ta
van - Macar fantezisi. 22 -- Anadolu 
ajansı (Spor S<'rl isi). 22,15 Müıik 
( Kuçuk orkestra ·Şef: Necip AJkın). 
ı - Mah er.zi • ı:ndülüs çiçekleri (ls. 
pan~ol dan~ı). 2 -Borodin - 2 nci 
ku:ırtetin Noıturno.su. 3 - 1talo Nuc
ci - llkb:ılınrın çiçekleri (İnlermoz· 
w - M:ırş). 4 - Sclıicb • Pavlova 
(Ağır \als). 6 - Suppe _Hafif süvari 
alo;) ı komik operuının U'l'erturu 
22,45 • 23 Son ajans haberelri ,.. ya
rınki proğrıım. 

Ankara radyosuuun 
yarınki programı 
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12,30 Program. 12,35 Türk müzi~i 
pi. 13 Memleket ual a) arı, ajans, me
teoroloji halıcrleri. 13,10 - 1' Muzik 
(Knrışık program ·pi). 18,30 Proıı
raın. 18,35 Mıizık _ Dans pi. 19 Ko· 
nuşma (Doktorun saati). 19,15 Türk 
ıniizı~i (Şelın:ır. faslı). 20 Ajans, me
teoroloji haberleri, ziraat borsası (fi. 
;>al). 20,15 Tıırk nıüzijti (Kla~ik proıı 
ram): 1 - Tıınburt Cemil - 1sfalıan 

Eöelenceli köse : 

11 ._+-+--t--t--
2 
J .. .._.,_.,_.,_.,_ 
511--t--+-

' ' 8 

'~-+-
SOi.DAN SAr..\: 

tan eınır, Irakta yaşamı~ es"ki bir ka
' mı, Jı:ı~ıııııharrırııuızın so) adı. 3 -
K:ığıt içinde ti.ıtun, frıınsızca ııol. 4 -
Bir nota, re. 5 - lçiıııi:r.de yaşayan 
azlıkl:ırclan lıiri. G - hkaınuil hirli. 
si, ;>oktı)lln aksi. 7 - C<'zalre AY· 
ruıınlılarııı vercııaı isim, lıoyun. 8 -
Hağıı.1 mın, ı; ucııılumur.dn pe.} da olan 
llDl rl l:ılıll şiş, dııınannı tortusu. Si -
(,arez

1 
bir C<'llll) ele mensup adam. 

10 - Hapşırmak. 

Dünkü bilmecemizin 
halledilmiş şekli 

ı - Mulıaınnıed'in ikinci ismi, I:r
menilerin konuşurken çok lmllnndıAı SOLDA:-; SAr. \: 
bir kelime. 2 - Muslunıanlarda meş-1 • . . . . 
lıur bir kndın ismi, ik. 3 - Gazetelere 1 - F..skışehır. 2 - Fan:, ukın. 
hııy:ıdis \'eren nıucssese. 4 - Tees. 3 - Kaıık, l.ıtlo. 4 - Adanalı. 5 
sür. 5 - Arnpçn dişler, zaınnn. 6 Fnal. G 'rırıre, ne. 7 - Arkan. 3 
Allaha l tıl\':ırmn, uır nota. 7 - il ı • ·a, hisli. 9 - Misina, tanı. 10 -
değil. 8 - Rus iııkıliılıınnı ~eri, lıe· Aliiınet, af. 
rnz. 9 - Allaha yal\'arma, işi olın:ı· n ; KAHllHX AŞ.\fil: 
;.311• 10 - l'antalonumuzu tutar, lıır 1 l -: Erkarlnıııııa. 2 - .Saad, f~ıl. 
erkek ismi. 3 - Kmımuk, s:a. f - bın, Lahım. 
'l'.SK \RlDA:'i AŞ:\r.I: !i Kaııuıı, ııt. li I:l, lı:ıı. i · lhı 

ı - M.ulıammed'ın turkçeııi: su o~-J Jıre. S :- lki, usta. 9 .- ltıd un, ıııır. j 
tasınd:ıkı k:ır:ı parç:ısı. 2 - Uınm:ık- 10 - No, Lehim. 

11'1 FiLM 
1 - Üç ar/ıaatq. 

2-Arizonabil. 

ŞEHiR TfYATROSU 
29 - 1 - 939 PAZAR 

~ündüz 15.30 ve 
ıece 20.30 da 

Ttptbaıı Dram Kıımı 
IIAl'DUTLAR 

lıtikldl Caddeıi Komedi K111nbı 
OGUJMUZ 

HAl.X OPERETİ 
(Bu akıam) 

MODREN KIZLAR 
Bıııun 16 da Matine 

Bauram günleri mlintlerde dt4lıik 
program "16,, da 

p~ı.~~ 

,,,,~ 

TPRAN TiYATROSU 
(G11ndu: ve bu akıam) 
Crınal Sahir, hmaıl 
Duııılıüllu, 01.ııyucıı 

Rurhan Saz lle) rti 
Biılıkte 

Giiııduz: DACI.AR KRALI 4 P. Gece: 
'\IRTIC KAUI~ 3 P 1 • 2 • 3 Subat 
ııeccleri Hamı~ el\ uce~c~ 'c arkıtdaJ
ları Cemal Sahir, hımııl Dıımbullü 

Birlıkıe ••• 

Veni nesriyat . 

Avcılık Ve Atıcılık 
l\eeip Scliını ark:ıdıtşımızın üt yıl

ılıınlır.ri nr.şrctınrktr. olduğu ( ~' cılık, 
Mıı:ılık ı;e Balıkçılık) ıneı:ıııua~ının 

33 iınrıi niishn~ı çıkıuışlır. htıradeli 
\'e meraklı ) .ı:r.ılar 'ardır. Okıı) ucu. 
larııııı:r.a ehcııın11) etle :a, ı;i) e ederiz. 

VAKUT'a 
abone 
olunuz 

• 
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: ........... H~kaye 
• • • 2 • • • • • 

........... 5, Bugünkü katliamlar Şilideki I 
Bir Günahkar Kadrn i 1914 de yapılsaydı Zelzele felaketi ~:g.:r~:'(~::e~ 

5 Yazan: Lajos Biro ~ Çevlre;1: V. C1. : o millete diğer milletler lrlSlftda Jlr Verilmezdi Japonyadan sanın son Amerikan mod 
: Nevyork, 28 (A.A.) - Summer hukuku dClvel rejiminin ikamesi, altı yedi ;ruz harp tayy 

Veli eö 1edlği bir ı• .. d ·ı· tın almasına muvafakate 
. ee, . Y nutukta de- dOnya ticaretine ıekte vuran iktı· la ne gon eri IYOf söyleyen Ruzvelt'in bu bt 

mııtir ki: udi hudutlann ualtdmaa ve tah 
"Amerika htıkametinin barict didl ni'bayet kara ve deniz ıillhla LDndra, 28 (Hu.ıuaO - Tok. tJ parl&mento mahfellerl 

sfyuetlnlıı bqlıca hedefi, Ame. mu:. ualtılmuı ve tahdidi için yodan bildirildiğine göre, Japon merlkanın demokrasileri• 
rikanm IUllı içinde yapmaeuiı beynelmilel bir anlqma teminL hilkdmeti. Şilldeld zelı.ıele f~- ki mesai etmek arıuıund 
temin etmektir. Vellea, bllyilk harpten bugüne ketlne ujrayanlara yudmı Jin tezahUrll mahiyetinde 

Hatip, Amerika httk1llnetlnlıı kadar cereyan eden beynelmilel toplanacak lanelerln ııevkl mak. edilmektedir. 
ve halkmm bazı hllldmıeUerce vakayii ıözden ıeçirdı"lrten ıonra sadile, fstisnal olarak, deviz ka. tNGtLtZ KRAL VE KRA 
takip edilen ıiyuete kartı itti. netice olarak tayle demittir: ~ .tlarmı kaldmr. -~· r. HAVA MODAF AA 
haı ettikleri tarzı hareketin tu· 'Bir lmım inanların diğer in- İane birkaç yüz bin lngilil ll· TAL1MLERINDPJ 
rih edllm.fl oldulunu ve detflmL Mnlara yaptıklan zulüm bUyilk rasmı geçmlttlr. BU,,11k Japon Londra, 28 (A.A.) -
yeceftn.1 eöylemlftlr. harpte bile inanılımyacak bir ht- r.el7.eleai gUnlerinde ilk iane gön Kraliçe ve prensesler bu 

Bqka memleketlerdeki iman. diae teıldt ederken, bugUn hayret deren memleketler arumda Şi • hava bombardımanlarına 
lara k&r11 yapılan r.allm1ne \le bile uyandmn.ıyor. 1914 ten evvel Unl:- bulunduğu habrla~akta. ılllhsız müdafaa talimi 

-~--~-~- gayri insani muameleleri, bu hoy aakert muhasemat eınaaında bir dır. hazır bulunmu,ıardır. 1' 
Viyana cadedlerlnde 90ğuk bir riyoraun? O zaman neye titreme· raUıklar tekerrür etUkçe, protee- htık<bnet, kadın ve çocu'klan öl- bilDdlriliğerditaraftan S~~~8!1 ııedanından ve Sandrigb 

-"- .. • d s h ,_ . to ve takip etmek Amerikamn -lvUJ ri '-tl . ğine göre, ~e mm· h d ı l d eoo ..-ı.wı•r esıyor u. c ou kardeıler dın? Fakat o zaman hareket eden h kkı dUrtle ve veya 11.1 e aa ettirse tak dald yani f ali tine rayı a eme er n eıı ~ 

tiyatrodan çıkmıılardı. Vçü de bu günahkar vucudun~u: kafan değil. aAm:ka bu hakka malik oL idi bu hUkQmetln diğer milletlerin ve ::katma de:m ~il~ekte- maske ve muhafaza elbl 
Saray Tiyatroıunda orkeıtrada ça Kadın, yaprak gıbı sallanarak duğunu ve bundan latifade ede. anamda yeri kalmazdı. Bugtln bu dir. le talimler yapmıelardır. 
hııyorlardı. Kapıdan dııarı çıkar· masadan uza~aıtı ve tekrar mut· ceğini açıkça göetennltUr. lDfer tekilde hareketler, her gUn teker- Zalzele kurbanlarmm sayısı hUkUmdarlarla prenseııer 
ken paltolarının yakalarını kaldır· fağa kaçmak. ıstedl. Fakat kocuı: icap edene, Amerika aulhu veya ri1r etmektedir.,, 30 _ 35 bin tahmin edilmekte- lara ı,urak etmemı,ıerdlf• 
dı1ar ve kiia küı evlerinin yolunu - Dur! dıye bağırdı. Am rlk emni etbıl tehdit. dir t\ "lNGlLTERENtN M 

tuttular. Kadın durdu. Herr Schols bir yahe t _:ımerik y Am ri· o lf s' kem·ıkler·ı şıi.tNtN COCRAFI VAZttE"rl BiR KUVVETi VA.iti 
Evlerinde anneleri be'kliyordu yandavn yiyor, içiyor, bir yandan kalı~ :uah:e:~ikeedi 0 U un Şill, Cenubt Amerlkanm garp Londra, 28 (A..A.) -

onları. Ak saçlı, ihtiyar bir kadın· dda, agzı yemek dolu, konuıuyor- len haklarına tecavüz edilmesini Ad ... eı·r Mezara kıyısmda eimalden cenuba dof. muel Hoare, bir nutuk 
dı bu. Arkalanndan paltolarını al· u. rek ezcümle tö1le demlfur' 

• istihdaf eden herhangi bir mem.. N ki d"ld" ru 4000 kilometre Uzerlnde u 
dı ve yemeklerini hazırlamaya mut - Bakıyorum af dileyoraun a- leketln harict siyasetine ani a e 1 ı Bu kısmın enlilifi l00-150 "Harp, gayri kabUl 
bağa koıtu. ~· af dilemek senin Adetin değil- Iacaktır.,. m o. Viyanadan bildirildiiine göre, ~u':etreden ibarettir. defllcUr. Biz lıtlkball, 

Uç kardeı Scholı: ıeaaiz ıeasiz dır. Nasıl olaa cehennemde yana· Vellea, bUkametin diler hedef· 193'4 te nuiler tarafıadan öldU· Cedi medan Şiliyl ikiye blS.. ler hazırlarsa hazırlasın. 
masaya oturdular. içlerinden Ru· caksın. Fakat oradan ~~el, .-ıa· terini de aaymııtır: rUlmUı olan Avusturya bqveldli ler. Cenupta iklim Avnıpada Nor ret ve azimle derplf ed 
dolf: mualu kocanı aldattığın ıçın ceza- Amerikanın diler memleketler- Dolfua ile yine eaki Avuıturya baı in garbine ve fimal! Ameri· neticede akli selimin ıaJ 

- Babam celmedi mi daha? di· rubu dün~3?a çe~ecekain .. ~anı le arasındaki doatane milnuebet· vekili Seipel'in, namlamıa inp e- ~İngiliz Kolombiya:sma ben.. lacatından tımldlmlzi k 
7e aordu. al~attığın ıçın. Kliaed~ et~ıı~ ye- lerin inkitaf ve takviyesine çaht- df1mit olan Jdiaedeki kabirleri açı- r.euıektedir. Burada her menim ruz. 

Anneleri: mınl~ri tu.tmadığın içın: u:dıvacın mak, Amerikanın ecnebi memle· larak, kemikleri adt bir muarhia de atlrekli yaimurlar yafar. Kara, deniz va hava kd 
- Hayır, gelmedi daha, dedi. 1cu,~sıyetinı bo~uğun içın. ketlerle yaptıfı ticaretin Jllalu, A· nıkledilmittir. lutninı bükQmeti Orta Şillde yağmurlarm mlk. rlmlz, o kadar terakkl e 
RudoU yemefini yemeğe koyul Dur or.da dıyoram aana!. Kı: merikahların ecnebi memleketler- samanında yapılmıt olan klisede'ld dan ne çok, ııe azdır ve kıl ay- ki, ,ımdi elimizde ıuncllf 

"u. Anneleri biraz durdu bekledi. ~.ldama ~.ır ~ere! latırabm yırmı deki muabedelerle tanınmıı olan bu kabirleri ıon 1Unlere kadar bi- lan fazlaca yağar. Burada iklim ne kuvvetlenen mllll bit 
Fakat oğullannın onunla konuı- ikı ıene ıur~il. On ıene aonra da haklanmn ve ıcenfaatlerinin mu- le birçok Viyanalılann ziyaret et- Avnıpanm Akdeniz memleketle. dayanmış mttthlt bir 
mak Adetleri değildi. Kadın yavaı- seni CSbllr dünyada hesap verme· hafuau, kuvvet aaltanatm yerine l tili görülmekte idi. rtni, ŞlmaU Amerikanm Kallfor. mevcuttur. Bizim eıkl, 
çacı'k sekildi ve tekrar mutbağa ye yollayacafım. .~akat ? zamana niyumı hatırlatır. ve kuvveU az blr mnıet 
citti. ka~ da_~na mutemadıyen ~ez~ deılerine aöyledi. tkiıi birden Y•· ı bal ahnıı .olan Us oilu, karfıunda Şilinin daha ıimalinde yağ- ıeldlflmlzl iddia edenleri' 

Uç kardq yemeklerini ıeasiz çeköreceı~· Allah bu vuıfeyı ~arından fırladılar. Şimdi Uç duruyorlardı. murlar pek ııeyrekletir. Burala- dl dUoUnmelerl I&zım4ır. 
selli% yiyorlardı. Nihayet Franz bana vermıı bulunuyor, ben de .. ,, kardeı biribirlerinin gözlerine Nihayet Maxfmilian, çekln· n Cenubi Amerlkanm Kallharl lar, 1914 te de böyle 4tttll 
eliyle U%Un aaçlannı toplayarak: Bititik ~ada, il~ ç~uk yatak- '*kıy.orlardı. G8zleri yuvaların- ten bir tavırla: çölUne ve timal yarım ld1reatnln ıerdl. Fakat uykuların4a0 

- Artık benim tahammfililm larmda kesık kesik ökıilrdiller. dan fırlamıı cibl teli. Biran ba· _ Otunana ... anne, dedl BUytı.k Sahruma, yahut Cenubi bir şekilde uyandılar. 
blmadı. dedi. RudoU, ) ıaı aesle: rekctab .. .audn1l: ... • .... H• ·~- • • : • t- • n -- - •• - t .. c ı. ......... 

Maxi-m-- ... '--· ..ıı-ru. Is- v:---~ ~ cb. o de4. b' d bu da .. 11 · · eydana getirir mahfeller, Kont Clanonu• ~ ~ ,.,-.-- c:: ~ ·- 44;...-~ ,,..... tur, ı, ız e r y:z.. ma ço erını m · 1 tırap okunan derin bir seale: JlazlmlHan omuzlarını ıllkti: Yemek odasında eski ıaaray me- Fram ~ sandalye ıetirdi. Şilinin en ehemmiyeUl Umam chitag'ın 30 l!lonk&nuıı 
_ Yanlarında bir dakika dur· - Daha alrşmadın mı? muru ayağa kalkmıı, kamına a- Annelerini maaanın bat'Jl& oturt· Valparaalo'dur. idare merkezi ında hazır bulunacatnı• 

mıyacağım, de~ Franz: damakılh ve hırum alacak tekilde tular. Fakat bir an için hiçbiri bir Santiagodur. rllen haberleri tekzi pe 
Rudolf da: - Yirmi ild aenel diye tekrar dövmiye hanrlaruyordu. kelime diyemedL Çocuklarm üçü rldn'!illkte sun! gll~ olarak dlrler. 
- Xale civarında tanıdılrm iyi ettL Ne U%Un bir zamanı Ço'k ceç- Kelimeleri alsında teker teker de aıınelerini kendilerine pek ya· kullaDılan nitrat t:ııntn bqlıca •Roma, 28 - BUyUk 

bir ev var, dedi. Evin sahibi bir mit doğruıu, fakat... çiğniyerekı km ıörmiyen bir terbiye Ue bU· ihraç maddesidir. mı Almanyalı olan ı.oOO 
ı-aıtaa. Güzel kulan var. Rudolf acı acı: _ Pekill, diyordu, madem ld yUmllflerdi.. Onun için, birbirle- ŞT ayni zamanda Şimali Ame- Yahudi, Şangbaya mil 

Maximilian: - Ya biz bunu bUtUn bayatı· oydu, ben de... rint içlerini döküp aamimt bir ıe- ri~an aonra dünyada en çok hen Napoliden hareket• 
- Oraya gideriz, dedi. mızca çektik ya 1 dedi. Vurmak için elini bldmnıttı. ldlde konutmaya ah1mamıpdı. b&:Cır lıtihlal eden bir memle. • Londra, 28 - Ulıter 
Ayrı ayn üçü de düşünceye dal Maximilian da kardeıinin aözil- Fakat bu sırada kapı birdenbire Kadın keder ve korku dolu göz kettir. Cenubi Amerikanın en best lrlanda devleti hud• 

mıı bir halde, yine sessiz ıelliz nU tamamladı: açıldı ve içeri Muimllian pdi. terle bir o oğluna b"layordu, bir mUke::_ 'll yilksek fırınları, dö. Nevtovus, Tevart ve il 
yemeklerlne devam ettiler. Yeme· - ••• ve bütUrı ömrümUı: olduk Eski aaray memurunun koluna 0 , bir 0 .otluna. Çocuklar önlerine kUm evleri ve ,,;elik fabrikalan lan dada Tyrone arasın"; 
ğin sonlarına doğru dııardan ba· ça çekeceğiz... hiddetli bir pençe yakalamıftl. bakıyorlardı. Nihayet Muimillan Şillde bulunur. lefon tell Jtesllmiştlr. F 
balarının sesini i§ittiler. Bunun il· Franı:, omuz ıilker bir tavırla: _ Bırak kadını, çektili yeti· bapnı kaldırdı ve: Şilide portakal, limon. bü.m, klkat yapmaktadır. 
zerine hemen yemeklerini acele i- - Kimse bilmiyor ki, dedi. ıir! - Anne, dedi, demin bir teY incir gibi :...kdeniz meyvalan da • Budapeşte, 28 - p,,r 
le 'bitirdiler, odalarına çekildiler Maximilian cevap verdi: Herr Schob ac:.ı acı bakarak: .aytedin, acaba doğru mu igittim? yetişir. to, mecburi askerlik b 
ve pipolarını yakıp üçü de yatak· - Biz biliyor\!% ya, Wi değil _Bu mu idi benim ıize verdi· _ Hanpai? dair olan kanunu tttlf 

Jarına uzandılar.. mi?I ğim terbiye? diye bağırdı. - .ıs~ ... ıen~ ~raber .. itte o ·ınsanın Uzerindeki bul etmiştir. Bu kanU 
Biru sonra babalan yavaı ya- Kendini yataktan dııan attı ve Maximilian• adam n ıami... kimdi o? hudller de dahil old1111' 

nı, fakat gürültü çıkararak, ~e- ,,danm içinde, pürhiddet, bir qa· _Hayır, dedi. Bu delildi. Fa· Kadının yorpn ıös kapaklan d • h be ve bUtUn Macarlar iki seo• 
mek odasına ıirdi. Herr Scholz ım ğı, bir yukarı dolaımaya batladı• kat tabammillün:~ kalmadı ıır· ıalak gözlerinin \!zerine dilttü: ma enı a r • lik hizmeti yapmafa 
parator aarayından mütekait ~ir Bu sırada Herr Scholz yemek tık. - Beethoven, dedL k• durlar. 
memurdu. Bu akpm arkadaılarıy· odasında, yemeğini yemiı bitirmif, Herr Schob elini kurtarmak ve UO çocuk, birbirlerine bakqtı- ren ma ıno • Londra, 28 - preı' 
le beraber geç vakte kadar kal· kansını dövmiye kalkıyordu. karısının üzerine indirmek iıtedi. lar. atlonun parllmento ırı 
mııtı. Pariste çıkan ihtilalden bah - Diz çök bakayım, diye baiı· Fakat Maximilian bırakmadı. Herr Maximilian, 'kuruyan bo~uuu Plllsllnde •şe göre, htık6met aıdl 
ıetmitler, Mettemich'ten bahset· rıyordu. Diz çök aldattığın koca· Scholz: zorlayarak: )' 81 1)'0 r değt,lklik hakkında)! 
mitlerdi. Konuıtuklan bu ıeyler nın karıl$ına 1 itiraf ediyorsun, _ Babana karp el kaldmnıya _ Hangi Beeth~ven? diye aor- t .Uz doğru değildir. 
imparatorun eıki bendeıini .o ka· değil mi, beni aldattın? utanmıyor muıun? diye batırdı. du . l{udtıs. 28 (A.A.) - ngı b il 
dar heyecana getirmiıti ki her za- Kadın tir tir titreyerek: Bir evlidm babaya kartı kaldırdı- İcadın ıolgun ıaz kapaklarını kıtalan LdaidaAmcivari ındada. ~~ Deniz a"' 
_.,. .. '-=-den "Ok fazla p.rap içmiı- Evet ·dedi ~ ı ta k ·ı· tekrar •"tı. Yavat bir ıeale: kasab.aam er ka ıca eca· 
~MU a - ' • .ı e "' ' ell lf, a 11 k d 1 ' tahkı•kafl ti. - Kaç dostun vardı? :_öyleyse ka.dmı bırak. - Bir tane saten itte, dedi. len bır eti kullanma ~ ır ~· 

O, maaaya geçmiı, oturur~~ - Bir tek. _ Kliaede ettiii yemini tutma· - Ludwiz von Beet!ıoven mi?I "Policevoman elektrıgue,. ıa.. 
kansı da mutba'ktan yemek getin- _ Kimdi 0 ? • dr. Anneleri: mini ta§ıyan bu ilet. gizli ma. 
yordu. Bu sırada Herr Scholz bir- Kadın alçak ve bolu'lc bır ses· RudoU: - Ludwic •on Eeethoven, di· ı denlerin bulunmasına yardım et· 
den'bire bağırmaya baıladı: le, bir iıim ıöyledi. _ Buna mukabil artık ~ektiil ye cevap verdi. Bir evde oturuyorımektedir. Alet maden! e,ya ta. 

- ölUp geberaeydim tabi! mem Maximilian ~pı~~ .a~kaaın~n yetitir, dedi. duk Size de onun için muliki ö~· §r1&n bir adam yaklaetığı zaman 
nun olurdun, değil mi Lizi? Cena- dinliyordu. Bu ısmı ıııtınce titre- Frans da hiddetle: rettİm ya. u~ltulu bi~ aeı çıkarms!!~dır. 
seme cille gille gelirdin, değil mi? meye başladı. Birden~i~e bap önü - Neye bopmadm o samani Odanın içinde çıt yoktu. Uç ço- Askeri bır vagona s anan 
Jlakat, merak etme 1 Evveli ben ne dil,tü. Karde~lennın yanı~a diye aordu. Madem yanında tut· cuk hareketaiz kahmtlardı. Sonra bu ilet sayeaind..ı latalar on iki 
aeni mezara aokacağım, Lizil Ha· geldiği zaman yilzü sapsarı kesıl· tun, itkence etme barL annelerinin yanına yaklaıtılar.l~Upheli l!"hcı~ yaklaştığını anlı. 
yatta ıöreceğim en aon ıe~. olsa miıti. Franz'la Rudolf da yatakla· Eski aaray memuru, •ermiyt ;tor'ka korka kadının entarilini lyarak Uat!ermi aram?elardır. 
da, yine ıenin öldüiUnU ıorece· nnda, yüzleri ıstırap içinde yatı· hazırlandığı cezayı her ne pabuı· düzelttiler ve Dudolf titreyen bir 

8
. h . . 

iiml yorlardı • na oluna olıun yerin• ıetirmelc lelle: ma ta rırı 

( Ba.,. :oroft 1 
Denizban1ı tdare ,.M 

dördüncü haaı olan 
dalc mebuıu Yusuf Ji 
nin Satye linaumıı 
ir elan kararda iınOll 'Jt 
lisi idarede kalan ycıv·t 
Yuıuf Ziya Uzenci.dit• 

Azil kararları V• 

Kadın aahanlan, tabaklan ma· Maximilian onlara: i~tiyordu. Kolunu kurtarmak için - Anne, dedi, anlat bize... Ankara, 28 (Huawd) - Ma. 
aanm üzerine korken elleri titri· - Duydunuz mu? diye ıordu. tekrar bir hareket yaptı, fakat ilı; ll'ran•: liyt Veaıetıntn köylerde yaptı;r tmprea tirketi 
yordu. Kocası: . . - Hayır, duymad k.. . delikmh kendisini yakalad·lar •e - Qndan bahset bize. dedi. makta olduğu bina tahriri fa&· 1 rimizde:d ufhaları ıı 

- Ne titriycraun? dedı. Ne tit· Maximilian duyduğu ıamı kar· U;~ncil bir od,ya 1ötürere1' içeri Kadın bapnı kaL1ırd:. O~ulla· liyeti devam etmektedir. 1 Bu itle meuul o~ 
...... ,_ Hl~Avenln Muharriri ----: atıp kilitlediler. HidC:eten köpü· 'Ul&baJct·.Sonra,göıleriniboflu·ı AlA'talıdaireyegeleumalfıma.lfettiti raik ve ı · ı re:ı Herr Scholz iki kere kapının ~· dilctL Göılerinin içi tath b:r ta gör~. Tarsus kaıtama ba~lı' m:!e~!!l Feyzi b&llat 

Lajos Biro bilyük bir İngiliz film tirketinin senaryo mildü· üzerine at Jdı, ıcnra yata~a uzan· ·1tk dolmu!tu. Titreye:ı ve ruya· 82 cfü:ütamda yapılan umumi iiad::J::rine mürao:& 
rildür ve dünyanın t.n değerli senaryo muharriri olarak tanın:nıı 1 c!ı ve uyuya kal:lı. 3aymı1 cibi konup.n bir sesle an bin:ı tft'•rirl b"tm· .. t~ ... nu c·~z:.ı. lktıut Vdcıtetl dl 

tır. Birçok meıhur filmlerin senary~lar nı o yc:zmıgtır. ''Sc1dzincil• Yemek oda·ının orh yerind ·atmaya b~,ıadı. I tamıard<ı bina ve~ .... ilcri 1C38 • tahl:iht vaziyeti e iflll' 
Henry'nin huıusi hayatı,, ismindeki filmin senaryosu da bunlar- , k.- ·1ın, gözl:ri yaşlı, !'iUUnde yine Oiullan nefed-:rini t11tmt1far, 1:'19 m'l1i sa~e1erinden tt·:: .... n 

1 
verm:k ve yeni tıl 

I dan biridir o boynu bükük bat, eteklerini dil- :lerin b:r hürmet hiHi i:im.le, he· yeni iratlar &uı in<1-n _lmacak •
1 

zere. ~kar~!• ~'ını. -. ''""J"•' 

----·---'-•111111••-........ - ............... ___ ........ - Jzeltiyordu. Son derece ı•ıkın l::ir yecanla dinl:yorlarü. 1Cr. ıehrımıze d;Jnece•tlf 
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Dünya Patinaj 
Şampiyonluğu 

~ahşmalur 
Muhtelif yerlerde yeni aşım 
. istasyonları kuruluyor 
· ~· (l-tuııusi) - Adliye Ve tay vermlştir. Bu prati'k ve çok 

ırne · 1~ . dak· vı ayetın:.n T unc.. .,.erimli s:steme devam edecektir. 
ı husu. ' f ı··· . , Var sı çı t ıgını satın 

''~· 1 
Niyazi Mergen takri· 

lf 1ttir, 
Ceza . 
birr evı bugün Dertli çift· 

c &ah~kt~ 25000 dekarlık iki 
k 1Ptır. lyi bir prozraır. 
Uvvetıi işçiler grupu bL 

tın . . . 
...... Verımını elde edcc !~. 
'Yi it>' 

ıııu JI Ve kuvvetli eleman 
Cthh 

rcl\d' ez olacaktır. 
1tlıne .. · ar gore Adlıye Vekf. 

1nda ~ }' n Çorluda modern tıi. 
aptırılmak üzeredir. 

1

~' İle Mücadele 
~Un &ağlık durumu için 
l'ra~adelesi hemen hemerı 

l'liU Yayı sarmıştır Halk 
er b • 

llııdu 1 u .hareketten sok 
lı: r ar. Bırçok göl ve ba· 

llları u;~tulmuş ve akıtılmış· 
İtıd~/1rten değirmen bcnt

ılrniıtir ik h • 
la astalıklar için 80 tane 

tc l)~'dığı yaptırılmakta ve 
.,on.de ·1 ,. rı ınc ·tcdir. Bunla-
1 125 li 

i;oel rayı geçmemekte 
t erle k" l ııı; uc oy ere yapıldığı i 
, Uza tnal edilmektedir. 

e11~11rl istasyonları 
tne d" 

1ı ~ ort vilayetin ve bir 
ib·

1 
Ygır deposunun damız:-

1 ?lef 
t bu iteler vermiştir. Bu 
duıq~ne arttınlacııkur. 
~I tt:a:ı. Dahiliye Vekfile· 
'rı \>t ~bıyle ve Ziraat Ve 
~ ~:dıgi tipler üzerinde 

''"• Yaptırılacak ve bun-

.!.neme mrntııkaları .dördüncü yıl 

programına devam edecektir. Bo
ğalar bu mıntaka köylerinde ter
: ih ediliyor. 

Hayvan gıdalarına vehele yon· 
: a yet iştirme işlerine ç.ck ehemmi
yet verilmektedir. Kavakçılık, fi
jancı!ı1t da ayr ca yürümektedir. 

Kollektif fid.:nhklara bu sene 
tcıvik (aslından prim verilecektir. 
DiJer taraftan hayvan sergilerine 

~u sene yetiş~iş es~erler ~ahi so- Ayni zamanda iyi bir dansöz o 
·u]acak ve prım verılecektır. lan Avrupa patinaj şıımpiyonu 

1 
T<ıvul:çu_ıu_k ~e tavşancılık dev· Mis Sesilya ı;:~lcc, dünya patin:ıj 

et merkezının ılham ve progra- şampiyonu Mis Meg1n Tcylor ile 
mına uyarak daha ~~k artacak v~ geçen gün Londrada, uzun zarr.an 
memleket ckon.:>mısıne kıymeth <lanb::ri beklenen maçını yaptı ve 
ve bol verimli b;r unsur gele:ek· . ona galip geldi. Bu suretle, Av· 
Hr. Yılda bir milyon lira getireni ampiyonlugvu Unvanını mu-.. , , •

1 
rupa ş 

.avu :çuluk ve yumurtacı! . .<: 5 mı ·ı ~1afaza e:liyor. Fakat dünya çn:n-
yon lira getirmemesine sebep y.>k piyonluğunu Megan Taylor daha 

tur. büyük b:r puvanla elde etm:ş .:ıl · 
Macari tandllki. kuratan bu ıc~ duğu için onun da bu Unvanı mah 

ne gelen 13 muallım rapor ve m.ı· !uz kalmaktadır. 
şabedeleri arıcılığa ve tııvukçulu· 
~a daha iyi bir istikamet vermiş· 
."r. Arıcılık kendiliğinden ve bir
birine bakarak ilerliyor. Yaln z 
teknik ve gıda maddeleri yetiştir
mek ba~lıca bir iştir. 

Çanakkalede Köyı··ye 
Pulluk Dağıtıldı 

Çanakkale, (Husuı>i) - Bu yıl 

.r evzi Paşa Bulvarı 
İzmir, (Hususi) - Açılmasına 

çok evvel teşebbüs edilen ve bir 
kısmı da açılan Fevzipaşa (eski 

Bulvar şirketi) bulvarının beledi
yece süratle açılması kararlaştml 
nuştır. 

ilimizde açılan eğitmenli .c.kullar 
için Ziraat Vekilliğin.den (72) a· Bulvar Uzer~ne ra_stıayan Çakı· 
det pulluk gelmiştir. Bu pulluk· bed~stan_ı ve Kuz.uoglu çarşıların· 
lar hemen mevcut eğitmenlere da· dakı eskı yapı bınalar, 25 sene
ğıtılarak bu suretle eğitmenlerin denberi tamirlerine müsaade edil-

'• ·····~-· .. ...,. ___ .. • .. ". ' ;ı. ! '4;ı!1!I. ı.. .. tr . ...... ,,,J:ın na m,..rli<Yi icin cok harap :vaziyı:te 

~ 6 köylüye örnek ve rehber olmaları .:lU§mÜ} bulunuyo•: r. 

'1 to:trkezde de veteriner· temin edilecektir. . .. 
liıtılarn • Ç kk 1 k . d ·ık Bu binaların bır kısmı maıli in a yaptırılacak- ana a e mer ezın e ı ve . . . 

.. ~ hidam vazıyettedır. Beledıye fen 
'cııt b" orta okul ogretmenleri tarafından h . . k • 1 d h 1 'L."'tt 1 ~llıa '-oUYiik Köy ve Ziraat verilmek ve mesleki ve ilmi olmak eyletınınb ar1arıy ekt er a yı rı 

oq ,_ 11: ng . ma arınl. aş anaca ır. 
<llatılı A. resınde tahakkuk ilzere (20) konferans konusu ha· 

14 Yasında Bir Çocuk 
Kntil Oldu 

it !tacı Ygır deposunun at zırlanmış; her hafta Pazartesi 
) buyu:osu artacağı gibi bir günleri Orta ve Cumhuriyet oku1-
\çılacaı- lklc ve yetiştirme çift- larında öğretmenlere verilmekte 

<1;t·r. 
olan bu konferanslardan ikisi ve· tzmir, (Hususi) - ödemişlrı 

a.. llli.ifettı' l".. • · d 1 d b" na --.tığ § ıgın üç sene rilmıştir. Bu suretle era yı ı ao- Yazılıköyü civarın a ır av es • 
s:cı~~ \~e .idare etmekte ol- nuna kadar konferanslar tamami· sında 14 yaş nda Mehmet Kaçar 
~ d YUtrne çiftlikleri en le tatbik edilmiş ve bitirilmiş .ela- çifte tüfeğiyle ateş etmiş, köy 

iınıziık ve yetişmiş caktır. muhtarı Halil İbrahim Kasabı ya-
-o-- ralayarak öldürmüştUr. Kaza neti· 

(Yaşında bir balıkçı 
Qttsuıa göz koyan bitim 

cesinde ölüme sebebiyet vermek 
suçundan Mehmet Kaçar adliyeye 
su~undan Mehmet ı=açar adliyeye 

teslim edilmiştir. 

,~: <!.a_masıgla öldürdü 
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YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİOİR 

u 6 ..._,s_.s• 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

A.kerlik ilanı llan 
1 - tlsküdar Askerlik §Ubesin· 

ı _ Şubemizde kayıtlı bulu· farını yaptn-mak için vaktinde l: kayıtlı bilumum 310 ile 330 do-
nan ihtiyat cratmm senelik mu. askerlik e.ubesine göndermiyen . : umlu ihtiyat eratın senelik sağ
tnt olan yoklamalarına 6 şubat leri ve bu yoklamaları yaptırdık. lık yo~lamaları kanunun tarifatı 
339 pazartesi günü başlanarak larına dair nüfus cüzdanlarına dairesinde a~ğ.da yazılı izah::t 
15 mart 939 çar3amba günü ni. meşruhat verdirmiycnleri, istih- şeklin.de askerlik ıu';,,e:;i binasında 
hayet verilecektir. Yoklamada dam edenlerin de askc?lik kanu. yapılacaktır. 
hiçbir fevkaladelik olmayıp yal- nunun 93 üncü maddesi mucibin. 
nız !stanbulda yapılacaktır. 'ı ce cezalandınlacaklan; 

2 - 310 _ 320 dahil doğumlu. 5 - Yoklamar devam ettiği 
l ıı.Tın y oltle.ma.lc.rt 6 ı;uh2.t 939 müddetler zarfında ve 6, 7, 16, 
pau.rtesi gUnUnden 15 şubat 939 17 ,27, 28 §Ubat ve 1 mnrt tarih 

2 - İşbu dcğumluların nüfus 
cüzdanlariyle bizzat mahalle veya 

k<Sy mümessilleriyle berab er ol 
dukları halde ilçebaylıkça mahalle 

:arşambaya, 321 • 325 dahil 16 lerinde Eminönü merkezi. 8, 9, ve köylere ilin edilerek ve ı - g 
şubat 939 perşembeden 25 '1Jbat 18, 20 §Ubat ve il! 4 mart tarih· da şubeye gelecekler ı - 12 ye ka-
939 cumartesine, 326 • 330 dahil 'erlııde Alemdar, 10, 11, 21, 22 dar yoklamal:ırını yaptırmıı ola-
27 şubat pazartesi gününden 15 ;şubat ve 6. 8 mart tarlhlerind0 ::aklardır. 
mart 939 çnr~amba gününe ka. ı Kumkapı. 13, 14, 23, 24 şubat ve 
r:Jar yap:lacaktır. 9 • 11 mart tarihlerinde Beya. 

3 - Yoklamaya her gün sa· zrt. l5, 25, .26, şubat ve ~~· 15 
bahleyin satt 9 dan 12 ye kadar mart tn~ıhlerlnde ~e KUçükpa· 

1 dil kt. zar nahıyelerin~ aıt mahalUit 
eva.m e ece ır. . 

milmessılleri şubede bulunmak 

3 - Bu doğumlulardan olup da 
halen resmi veya huıust daire ve 
:nüess:sel:rde müstahdem olanla-

nn da ilanda tesbit edilen günler
de yoklamaya gelmiyenler veya 

göndermiyenler hakk nda kanu-
4 - 3u milddetler zarfında ve sorulan hususata iyi cevap ve. 

yoklamaya gelmiycn mükellefle - re bilmeleri için daha evvel mıa. 
rin askerlik kanununun emret.. takalarını gezerek mevcut olan - nunun emrettiği 93. madde ceza 
miş olduğu cezalarla tecziye e- lan nüfus cüzdanlarile birlikte tatbik edilecel:tir. 
dilecekleri gibi çalışmakta olduk şubeve getirecekler ve taşra ile 
lan devlet devairinde, fabrika. ecnebi memleketlerde olanların 

tarda ve hususi mlle89C8elerde ve da adreslerini sr ih bir surett"' 
vahut işçi olarak kimlerin nez.. tesbit ederek voklama esn.a.smd? 
linde bulunuyorlarsa yoklama- haber vereceklerdir. 

- \
1 AJU'I'ın kitap şeklinde roman tefrikası -

4 - Ta§ruia J>ulunanlar açık 
adreslerini yazmak suretiyle nib:ı

yet bir ay içinde şubeye taahhütlü 
mektupla maHimat vereceklerdir. 

)et lııdc ~o Usı) - Karşıyaka düğünü, bu suretle namusunu te· 
~li oı~li§, ~anlı köyünde bir 1 mizlediğini söylemiştir. Ali, me,
ltr'dıncıa h' anyaıı 72 yaşın- hut cürümler kanununa göre ağır· 

11\d ır b 1 k ~l\ı tn '4o a ı çı, kadın ceza mahkemesinde muhakeme e· 
2c. HORTLAK 
o~~~~--~~~~~~~ 

Ti O R T J, A J{ 25 

rı~ bir Yaşlarında Süley· dilmektedir. 
adamı öld ·· · • 1 •e urmüş- Adanaya Gıden Pamu.c· 

· il b~e~cdtdenberi ı'balıkç 
1 

kl lar lzmire İade Ediliyor 
. t ._ .. aınd ı ı a 
)~ dıtı.cıa b_rr. 40 yaşında İzmir, (Husus) - Kanuna ay-
d~ .\ti ır k kırı olarak lzmirden Adıına ve 
"lldUı:~. •on defa arısı vardır 
~ &lt ~a"'- balıktan evi· Mersine sevkedilen (65) vagon 

t'tn "' ··'<in kom•uları. pamuk tohumunun, izmire geri 
-na 'h :r • • d 

'&ti\ adında ı ,:uıet ediyor. gönderilmesi Ziraat Vekaletın en 
rı haıığa . bıri ile alikaa emredilmiştir. 

'c.,e teli gıttiğin zaman Sü Pamuk tohumlarını, Adana ve 
b lltrd· >'or. Mersin.deki nebati yağlar fabrika· 
~~ Ola ır. nu Ad .. ~ n Ali 11dan fevkalade !arı satın almışlardı. Halbuki a· 
'b ~ aı"'.' e"indeki bü ille na ve Mersine Kleveland nevinden 

'tla ··"ı, Sille y k t h &İll lllııtır t?.. Yın.anı ara- bagka pamuk ve pamu o munu 
t~d t~ • ol\.OYdc i§siz do- ithal edilmemeıi hakkında bir ka· 
),.._ t bi ' 0 esnada ,_.. mın mevcuttur. Bu sebeple Ziraat 

•- "'l"ıtı,.. r arka . .l\Oy . 1 k 
l~ ... ,. l\Ii daşıyJe tavla Vekaletinden müaudeaız o ara 
il L_ t~ b ' Yava§ İzmirden aevkedilmit olan pamuk ~tlla Clind Ça arkası· 
~t 0tlı }'ı Çıkar c takladığı iki tolM.ımhrı tekrar tz:mir piyasasına 
~llı~ li~una a:r

1
alc: Süleyma. iade clunacakt·r. 

ı. ~ ltad P arrı,,.t-ı p y 1 • B ton •qti can ar g·· . :r r. Ka- azar er en e 
}'... •·z ... orrıuımu" s·· D k d. ~ le .rere :u u- ÖRenece 
ı~ atiı, le Yı1cılrnı!tır -s 
'iti hit ilÇark · 1zmir, (Hususi) - Iz:mir bele-

t, tıı ~latırrı, en Polis ta- .diyesi, •ehrin muhtelif semtlerin· 
ııc)ıI:. tı}'ar A 'ı: adli ye"c ve :ı 

" .... .,. ı ,_ J deki paz:ır yerlerinin ıslahına ka-....... · 11;ar · -
"!l S;:ı ısıyle :ı- l . b t .... ey rar vermi•tir. Pazar yer erı e onl 

:-nanı öldür- :ı 
dö~enecektir. 

du. Bu, şiiphesiz gördüğüm genç kızların en güzeli 
idi, ve eski rüyamda.ki intibadan bir şey kalmamıştı. 

Esasen bana. beni gördüğü zaman ayni şeyi, 
kendisine karşı duydupım hayranlığı azaltan soğuk. 
lu<ru kendisinin de hissettiğini itiraf eyledi. Şimdi 
artık bu muvakkat korkumuzla eğleniyorduk. 

Arxadıı.şımın beni birçok noktalarda tehcir etln~ 
olduğunu söylemiştim. Bunların başında hiç de ho
şuma gitmiyen. Metleri vardr. Fakat herşeyden ev
vel onu size tarif etmem lbım. Boyu aleladeden da.
ha yüksekti, vücudu ince ve "ayanı hayret derece. 
de hoştu. Hareketleri, deruni bir derdi varını§ gibi 
gayet ağır olmasına rağmen hasta olduğuna dair 
hi .. bir emare gör;inmüyordu. Yüzü parlak ve rengi 
y~inde, hatları küçük fak at f evkali.de güzel. p:öz· 
ıeri iri, koyu ve parlaktı. Saçları ise harikul~de idi. 
ÇözUp omuzlarına döktüğü zamanlar bakardım, hu 
kadar gUr. bu kadar sık !aç görmemi§tim. Kaç de. 
fa ellerime alarak ağırlıklarına hayret etmiştim. 
Gayet ince ve tatlı, koyu keetane ren,ıp, t11cak, aJttn 
parıltıları vardı. Arkada'!fl!l. uzanrn da tatlı ve al -
çak sesile benim 1e konuc::urkcn Mçlarını çözUp ok• 
~::ı..ma~ ne severdim. Onları ör~ ~·apar, çö1.er. tek
rar bağlardım. Yarabbi, bilseydim! 

Dediğim gibi ar'mdac:: mın Metlefrıin bazıları 

hoşuma gitmezdi. D.,h~ ilk al(F:3?1'dan°b"J'i tıamımı -
yeti beni teshir ctmi!I olmasına rağmen, kendisi, an· 
nesi. ailesi velbasıl hayatına müteallik hususlar 

mağa alışmış her 1-imse gibi çekingendim. rakat 
vaziyet beni cesaretlendirmişti . Genç kız elimi sıktı, 
g::>z'eri bana bakarken parlıyordu, gülilmse:ii ve kı. 
z1rdı. Nihayet o da bir şeyler söyledi. Yanma otur· 
dum. Bana: 

- Sizi, dedi. nasıl gördüğümü anlatmam la. 
zım. Fakat biribirimizi rüyada <'orukk"n e- .. rdt\ğü. 

muz ha)d(' bugünkü halimizle görmüş olmanu.z pek 
gariT). Altı yaşlarında kadar vardım ki, karışık ve 
müphem bir rüyadan uyandığım zaman kendimi, bir 
başka odada gördüm. BurMı, ciddi, karanlık bir oda 
idi. Dolaplar, koltuklar. duvarlara dayalı sıralar var. 
dı. BUtün yataklar boştu ve odada kim'3e yok gibi 
görünüyordu. Etrafıma bir mUddet bakındıktan ve 
bilhassa, iki kollu. islenmiş demirden yaptlmı§ bir 
eamdanla me§gul olduktan - bu şamdanı bin pm. 
dan arasında görSC'm tanırım - sonra pencereye so. 
kulayım diye bir yat.ağın altına girdim. çıkarkt"n. 
birinin a/ilad·~m duydum. E&§nnı kaldırınca, si7i 
gördilm. Şimdiki halinizle ıizl. Gayet gilr.el bir kız 
San tıa~lı. ma,·i ~öılU ve ... dud&kları ... 11izfn dudak
larmız. .. siz .. şu da.kikadald stz! BaktşJarmız beri 
teshir etti. Yat.ağa çıktım, !izi kôllarnnda sıktım . 
Zannedersem övle<'e ikimiz de uyuduk. Bir feryath 
uyandım. Kalkm1~. haylıırıynrdunuır.. Korktum, vere 
atladım ve kendimi kaybC'der ıribi oldum. Kerı~irrı> 
geldığim zaman. l E> 'lcrar odamda. vntR~ımda idiM. 
O zamandanberi ıiu unutmadım. Herhalde alelade 
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Teneke kutularda 
kaşe Algopan 

Grtp ,., nedenin, romatizma, bq \'8 dlı ainlarmm en teelrll ıll
cıda. Teneke kutularda oldufaıulan dalma terkip ve te.lrfnl mu. 
'afua eder. Her ccanede teldik kutusu "1,:S kuruıtur. 

icabında günde 3 • 4 
kaşe aıınablllr 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
• 

Cinsi Miktan Muhammen B. % 7.:S Ebiltmenin 

Taktir cihazı için 
m;.>ntaj mal7.emeısi 
Teknik aleti 

31 kalem 

20 .. 

tutan teminatı tekli eaati 
Lira KUrtlf Lira Kr. 

550.- ·U 25 Açık 14,30 

1258.10 94: 35 .... Açık 15 

1 - Diyarbakır Fabrikası T&ktir cihazı montajı için satın alı. 
nacak bakır, çelik, gu boruları, çelik, KU flanıJar; Valf, ~ 
gibi 31 kalem malr.eme ile Şarap 11.boratuvarı için de 20 kalem 
teknik aUt şubemimeki listeleri mucibince ayrı ayrı açık eklistme 
ile satm almacaktr. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizala. 
rında yazılmıfbr. 

lll - Eksiltmeler 9-2-939 tarihine rastlıyan perşembe gü. 
nü hizalarında gösterilen saatlerde Kabatqta Levazım ve MUba. 
yaat şubesindeki Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Listeler her gün aözU geçen ıubede görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 
7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilin olunur. (5H) 

Askeri Müze Müdürlüğünden: 
Askeri Müze Bayramm, birinci günü kapalı diğer günleri L 

çıktır. (801) (M3) 

TESHIH 

Gazetemizin 7562 numaralı ve 27-1· 
939 tarihli nüshasının 7 nci sayfaı.ı· 
nın l inci sütunundaki 938/ 208 dos
ya numaralı nanın 5 inci frradan ol
m:ıyıp lstanbul asliye beşinci hukuk 
mahkeme~inin olılulıı tashih olunur. 

Bakırköy Aakerlik Şu
beainden: 

1 - Bakırköy askerlik şubesine 

mensup yerli ~e yabancı 310 ilA 330 
dolumhı bilumum ihtiyat eralının se
nelik yoklamalarına 6 şubat 939 cü
nftnden itbaren başlanacak "' 15 
mart 939 günü nihayet bulacaktır. 

Yoklamalar her gün sant 9 dan s:ıaı 

12 ye kadar şubede devam edecek
tir. 

2 - J\lahalle "' köylerin muhtelif 
dotumluların yoklamaları yapılacağı 

günler aşalıdadır. 
A - Bakırköy maahlleleriyle Os

maniye köyü. 

İhtiyat eratından: 
310 ilA 320 doAumluların yoklama

ları 6 şubattan 8 şubat 939 gününe I 
kadar. 

321 ila 325 doAumluların yoklama
ları 16 şubattan 18 şubat 939 günü· 
ne kadar. 

326 HA 330 dotumluların yoklama
ları 27 şubattan 3 mart 939 gününe 
kadar. 

B - Yeşilköy nahiyesi köyleri ih
tiyat eratından. 

310 iU 320 doijumluların yoklama· 
ları 9 şubatlan l 1 şubat 939 ııününe 
kadar. 

321 ilA 325 dolumluların yoklama
ları 20 şubattan 22 şubat 939 gününe 
kadar. 

32fi ili 330 doitumluTarın yoklama
ları 4 marttan 10 mart 939 gününe 
kadar. 

C J.&,..l. .. "'"'•_. Ma\.l•••-: 'lrJh.•larl 

ihtiyat eratından. 
310 ila 320 doğumluların yoklama-

ları 12 şuballan 15 ~ubat 939 gününe 

kadar. 
321 ilA 325 doltumluların yoklamn· 

ları 23 şubattan 25 şubat 939 gününe 

kadar. 
32G ill 330 doğumluların yokla-

maları 1 l marttan ıs mart 939 günli· 
ne kadar. 

3 - Yahalle mümessilleriyle kö) 
muhtarları kendi mıntakaları yok
lama günlerinde behemehal hazır 
bulunacaklardır. 

4 - \'oklama müddeti zarfında 
yokl:ı:naya gelme)'en yerli ve yaban
cı mükelleflerle 3. maddedeki alAka
dnran ve resmt, hususi daire ve mii· 
e~se~elerde, fabrika ve şirketler ve 
sairede müstahdem olanları da yok
lamaya göndermeyen Amirleri hnk· 
kında askerlik kanununun ceza ah
klmı tatbik edilecektir. 

32,000 LİRA MÜKAF A 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 ağusto 

1 eylO 1 ikinciteşrin tarihlerinde 
çekilecektir 

~- iKRAMiYELER: 
1 Adet 2000 liralık s::: 2.000 lira 
5 

" 1000 
" - 5.000 ,. 

8 500 " " -== 4.000 
16 250 " 

" " == 4.000 
" 60 

" 
100 

" == 6.000 
" 95 ,, 50 ,. c::: 4.750 
" 250 

" 
25 

" -== 6.250 
" 

435 32.000 1 
T. ftJ Bankasına para yaırmakla, yalnız par• 
biriktirmiş olmaz, aynı zamanda talihinizi 

de den~mltı oloruoz. 

Yavuz Sezen 
Diplom Terzi 

Hakiki tek kostilmliik İngiliz ku
maşlarımız gelmişlir. - 113 Btyoğl11 
Ptırmakkapı Gaurel Apt. Türk Foto 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kad:ır; akşam

ları 17 den sonra Laleli Tayyare 
Ap. Daire 2; No. 17 de hastalarını 
kabul eder. (Telefon: 23953) 

ZA\'l 
Senet vesair yerlerde lrnllıındığım 

tatbik mühürüınü uyi ettim. Hiikmü 
yoktur. - Vehap 'ft~ilbayır. 

SAHIBt : ASIM US 

Neşriyat Müdürü: R. Ahmtl Stvenoil 

Basıldığı yer: \'AKIT Matbaası 

Vekaletinden : 
9-2-939 tarihinde eksiltmesi yapılacağı 23/28 

nun 938 : 3, 9 lkincikAnun 939 tarihlerinde ilin ~ 
13,000 lira muhammen bedelli 5 adet regülatör ka~ 
len lüzum üzerine eksiltmeden kaldırılmış olduğu ilan ol 

(241) ( 

Kayseri C. H. P. ilyön kur 
Başkanlığından 

30.1.39 da yapılacağı 3, 7, ı:ı , 15 kinunusani tarfll
li nüshalarımızda illn edilen Kayseri halkevi inşaatııı1' 
ıhalesi muvakkaten tehir edilmiştir. 

İhale gUnU ayrıca illn edilecektir • 

Semti ve mahallesi cadde veya sokağı No. su 
Davutpaşa Hekimoğ. cami içinde O 

lu Alipaşa 
Kumkapr. Çadırcı 
Ahmet Çelebi Cami 7 

,, ,, ,, 9 

- V AXl'l''m kitap teklinde roman tefri.kaaı -
Yukarıda yazılı mahaller 939 senesi Mayıs 

kiraya verilmek üzere arttırmaları uzatılmıştır. 

28 HORTLAK 

bir benzeyiıle :aldanmış değilim. Siz, muhakkak o 
zaman (ördüğüm kimsesiniz. 

Şimdi anlatmak sırası bana gelmİ.§ti. Bu yeni 
dostumun hayretleri içinde ben de gördüklerimi an. 
!attım. 

Gülümseyerek: 
- Bilmem içimizden hangimiz daha korktu. 

Eğer bu kadar güzel olmasaydınız, zannedersem siz.. 
den çok korkacaktım. Fakat bu halinizle. ve daha 
doğrusu ikimiz de bu halimizle, bana öyle geliyor 
ki, sadece, sizinle on iki sene evvel tanı~ım. ve bu 
itibarla muhabbetinize hak)nm var. Herhalde, ço. 
cukluğumuzdanberi, dost olmamız mukaddermiş. 

Bilınem siz de bana karşı, benim size karşı olduğum 
şekilde garip bir cazibe duyuyor musunuz? Hayatta 
hiç dostum, arkadaşım olmadı. Acaba bugün mil 
buldum? 

Dedi, içini çekti ve güzel tıiyah gözleri derin bir 
muhabbetle bana baktı. 

Filhakika, bu gilzel yabancıya karşı tarif edil. 
mez bir his duyuyordum. Dedi~i gibi. ona karşı bir 
cazibe, fakat ayni zamanda bir nevi tiksinti duyu. 
yordum. Bununla beraber. bu iki histen, cazibe ~alip 
çıkıyordu. Dostum beni hem allkadar ediyor, hem 
4'e t•hf!' edfyordu, gUzeldi, ve tarif edilmez bir sih
ri vardı. 

Bu ~nada. biraz yorgunluk allmeUeri gözil: 
gibi olarak, kendisine iyi ~ler temenni -ettim ve: 
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- Doktor, dedim, yanınızda bir bjmıetçi kızın 
kalmasını tercih ediyor. Emirlerinize amade bir hiz.. 
metçi var. aeuiz bir kızcağızdır. 

- Çok te!jekkür ederim. Fakat odamda bir 
bqkaaı olursa bir türlU uyuyamam. Bir şeye ihti. 
yacım yok. Hem size bir zafmıı itiraf edeyim. hır. 
sızlardan müthiş surette korkarım. Bir defa evimi. 
:ti soymuşlar adamlarımızdan da ikisini öldürmüş.. 
lerdi. O za.mandanberi odamın kapısmı kilitler ya
tarmı. Bu Adetimi, eminim ki mazur göreceksiniz. 
Esasen, kapıda bir anahtar olduğunu da memnuni
yetle gördUm. 

Beni gUr.el kollannda sıktı ve kulağıma §Unları 
fısıldadı: 

- Allah rahatlık versin cicim, sizden ayrılmak 
bana pek gUç geliyor, ilkin pek geçe kalmadan, ya. 

rına gö~eğiz. 
Ve içini çekerek, kendini yatağına koyuverdi, 

güzel gözleri tatlı ve mahzun bir bakışla beni kapı. 
ya kadar takip etti. 

Gençler biribirlerini, tabiatlannın sevkile, mu. 
habbetle. hatta aıkla severler. Yabancı kızın, henüz 
haketmiış bulunmamama rağmen, bana gösterdiği sa. 
rih muhabbet ve itimattan gurur duyuyordum. Dost 
olacağmııza rn:~di. 

Erteıi gUn, buluttuk. Arkadaşım bir çok nokta.
'vda beni teshir ediyordu. 

GUzelliğt, gUndUz de bir eeyinden kaybetmiyor. 

İstekliler 7 Şubat 939 salı günU saat 15 e kadar 
ta İstanbul Vakıflar BalfffiüdürlUğünde Vakıf Akarlıt 
gelmeleri. (681) 

11 An 
Sultanhamam caddesi 31 numaralı tuhafiye ~ 

bulunan bilfunum demprbaı ~ye ve emvali ticariyeyi 
Hiın mukabilinde sahibi Mustafa Turandan satın ve 
olduğumun ve rnezldir mağazada bulunan işbu emval fi 
rinde eski samibi Mustafa Turanın hiç bir suretle ha))' 
bulunduğunun UçüncU şahıslarcamalO.m olmak u.zere 1' f. 
zetenizle ilAnını rica eylerim. Azime Turan <1· 

Türk Hava Kurur11~ 
Büyük Piyango 

Dörduncu keşide: 11 Şubat 939 da
BOyD k' ikramiye 50,000 lir 
Bundan batka: 15 bin, 12 bin, 1 O 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık 
mükafat vardır •.• 

Bu tertipten bis bilet alarak iştirak etmeyi i~ 
Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarlan arasına 


