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iDARE EYİ: Ankara Cad. lSTANBUL• Telgraf: VAKiT• Posta kutusu: .t6•Telefon: 21413(Ya:ı) -2.ı370({dard 

Ankara, 2 (Telef onla) - 1s. 
tanbul belediyesi 500.000 lira is. 
tikraz yaparak bugün derme çat 
ma bir halde işletilmekte olan 
şehir otobüslerinin imtiyaz hak. 
kını kendisinin kullanması için 
Dahiliye Vekaletine müracaat et. 
miştir. -

Fransız Başvekili bir filo 
refakatinde Tunusa gitti 
Daladye Korsikada coşkun tezahüratla karşılandı 

l\orslkalı muharipler .reisi hitabesinde şöyle dedi: , 

Silahlarımıza, karılarımıza, beşikteki çocuklarımıza yemin 
ediyoruz ki, Fransız yaşayacağız ve 

Fransız olarak öleceğiz 
Başmakale 

Bir fikir 
Yazan: Asım Us 

llhkac; giln enel (Vakit) da vaffakıyetlerlnl gördükten son
Belediye Reisi Behçet Uz ra bize şöyle bir fikir geliyor: 

Japılmıf bir mülAkat var- Acaba küçük kasabalarmuzm 
lı. llu mülAkat bana cumhur!- temt.ıtk ve imar iflerlnde g6-
l'etlıı il&ıımdan bir nıUddet •on- nfşçe bir aallh17et vermek su
~ senelerde lzmJrlllerin bir retl7le, kendilerinde idare ka
~bbtısünti. hatırlattı. O za- billyetl gösteren belediye dok
...._ Lıtanbulun belediye işle- torlaruıdan tercihan istifade e
"bıttekl ilerlleme hareketine dilemez mi? 
bnıenen :lzm1r ahalisi Vali -ve Bazı yerlerin beled11e dok
lleı.n19 Reisi Ha7darm - faz- torları kendilerine husul kurs
'- lllaat vermek esası iizerJne - larla şehlrclllk maliU:natı vcni
~ye çıkardma11DI iste· lerek belecUJ"9 ref.11 7&Pı1amas 

• Bu ontl• .B!'lt•alr.e 

1 _Z_e_ı z_e_ı_e_ 
lzmirde Çok Şiddetli 

Oldu 

Bazı binalar 
çatladı 

İzmir, 2 (Telefonla) - Bu u -
bah 6,40 da iki zelzele oldu. Bun -
larda.n biri pddetli olduğundan ba 
zı binalar çatladı. Halk kcxkuda.n 
sukaklara dö'kWdü • 

İstanbul, 2 (A.AJ - Kandilli 
rasathanesi bu sabah saat altıyı 

36 dakika 45 saniye geçe şiddet
lice bir zelzele kaydetmiştir. Mer 
kez üstünün İstanbuldan 290 ki. 
lometre mesafede oldufu tahınin 
edilmektedir • 

iflal fellketlert içinden bü- Şilpheıtz kazalamnızda olan \ 
~plu ve yangın felA- bele«liye doktorlarmm Jıutala- Kudüste Bir fngiliz 
ı'l Ue kurtulabfbiılş olan n tedari yolundaki esas vazife- Zabiti Öldürüldü 

Anaa"Olhmm- k ---bU.- leri atmhr; fakat, bir kasaba- Kudüs, 2 (A.A.) - İngiliz .za.. 
'l'tlrk şehri tJ1 bir beledi7e nın sıhhi şartlarmı ıslah etmek, bıtası erkanından B. Sanden. 
e, n~ar miıhtac; oldu. btnlerce insanı hastalıktan vt- Xud' " ltllyllk yol. 

~ a&termlŞtI; kaye etmek demek olduğuna --~--oıomobili bir geçitte t evak • 
lı O,le S&DIJ'Ol'WI 1d lzmtrllıe • '·d•- -'·mH :;.:::::!~~~IU.-..llıaJıslWJ.:._.,,,~'l!I,, kuf etmiş olduğu sırada atılan 
·~ çok uzak bir geçmişe ait dolayıslyle kendilerinin esas bir kurşunla öldürUlmUştür • 
. ~Jan o giinleri şimdi artık vazifelerini hafifletecek, bu itl
~Uf bulunu7orlar. Fakat barla iki vazife blrlblrint ik
~ itiraf etmek l&zımdır ki o mal edecek bir iş detll midir? 
L._--:Uerln unutulmasını bugün 
~;resinin başmda bulu
~ Behçet Uz'un bilgili ve me
-r.a11 çalışmasma, basiretli ida
~e ve dddt imar kabill7ett-

Finlandiyah bir 
Tork lstanbulda 

llleclJUll bulunu7orlar. M tb · t d 
lıehçet Uz'un tzmtr belediye- a l~mlZI ZIJ~re e _en 

'«eki muvaffaıa1etlnl takdir Feyzı Bora dıyor kı: 
'ek için uzun boylu tetkikle- A k 
~ lhtiraç J'Oktur. Yalnız 420 n ara 

ınetre murabbaı bir saha ü· f I b. . b. 
~de vilcuda pttrllmtş olah va an a 1z1 1 r· 
~flrpark ile Enterı-.syonal b 
--....~'I T8 bunların ihtiva ettiği irim ize bağladı 
'lert bir kere görmek kati-

lh_!-ldkaten, ancak 1IZUJl za
_--.a"8, tmar edilebileceif sam
ı._ b&J1lk 7anpn ha:rabeleri
b ilç, be, sene içinde büyiik 

Sorvget Rusl}aga göre 

Bugünkü Türk Edebiyatı 
Moskovada intişar eden bir edebiyat gazete· 

sinm mtltaleaları 

Dolma bahçe 
1lıhkikatı bitti 
Es~i Vali Üstündağ, Salih Kıhç, 

Daniş ve Kamuranın 
Muhakemeleri istendi 
Ankara, 2 (Telefonla) - Dolmabahçede 11 vatandaşın 

(ılümü ile neticelenen hAdise tahkikatı bitmiş, mülkiye 
müfettişlerinden Ali Sami ile Salın tarafından hazırlanan 
tahkikat evrakı Dahlllye VekAletine gönderilmiştir. 

Müfettişlerin fezlekelerinde bazı idare Amirlerinin 
lıAdise esnasında vazifelerinde ihmal gösterdikleri ve bu 
halin lüzumu muhakemeyi icap ettlrdili kaydı vardır. 

Evraka nazaran. lilzuml\ muhakemeleri istenilen ida
re Amirleri arasında Muhiddin Ustündağf eski Emniyet 
l\lüdüril ve halen Çorum Valisi Salih Kılıç, millldye Amir· 
lerinden Rıza tinal, eski Beyoğlu şimdlld Çankaya Kay
makamı Dan.iş Yurdalml ve eski İstanbul Emniyet müdür 

1 

muavini KAmuran vardır. . 
Dahiliye VekAleti evrakı birkaç gün içinde ikmal 

ederek Devlet Şurasına verecektir. 

Kar kesildi 
Harar~f sıfırdan aşağı iki dere

ceye kadar düştü 
Karadenlzde fırtına devam ediyor 

1 

'.h ... Ka.rıar oltınaa kal.an lsfanbuldtm ikf manzra 

(Yazm 8 incide). 

fr Jllamure haline getirilmiş 
~ fe)ı1fclllk ba'Jnmmdan 
lrı1lv&ffak17etler ilstünde bir 
-.1lVatfak:ıJ'ettlr. Dikkate de
~ cihet şudur Jd lZmirde ya
--.n btltiin imar işleri beledi
~ t.aoo.ooo t geçmeyen Adi 
~d&tı Ue başanlmıştır. Son
~ bu Varidat içinden Cumhuri
'tı ıe Merkez Bankası ile Beledi
~ lla.nk-.ma .kanuni bir mec
~ Jet lllahl7etinde verilmesi 

'~ eden paralar da ödenmiş-

Belediyede 

Habeşist8nda Makine şubesi · müdürü Nusret'e 
galeyan · işten el çektirildi 

Ga~aJ· müdürü Tarık istifa effi Büyük şehirler müstesna mem-
leket itaat altında değil 1 

•ı- Cibuti, 2 (A.A.) - Havas Ajan bir boykot hareketi teresıüm eder 

Konservatuvar mutemedinin de vazifesine 
nihayet verildi 

,;-nc11 7enl imar eserleri ol- IIlldan: , görünmekte4ir. 

~bere bir Hal Santral, bir Pua fıkdanr yüzünden iktıaadt _Transit komiayonculanna bil- -------:---------~-----
~antraı, bir Şehir Oteli Finlancliyanın§İmalin- hayatın betaat keabetmit ddufu tüıtftalyanmallanm.Habeıistana A-. Jman' ya bı·r ayda bı·n 
~için hazırlıklara giri- de ve haftalarca güneı Habefiıtanda bir nebze ıateyan doğru yola çıkanııalan emri ve-

(YOA91 ! inciü) 

~ • ~. olarak temlzHk .. ) rd hüküm sürmektedir. Büyük ıııer.. rilmİ§tir. Buradaki İtalyan gene • 
~ Yetall'e gibi birçok gün. gormeye~ yer 4; e Y&fl• kezler müstesna olmak üzere mem ral ~naolosu, Romaya gitmiıtir. t 
~ . lieledl7e meselelert de yan bu Turklerın hayah- leket itaat altına ahnamamıı bir Ciln.Jti halkı, sükfulctini muhafıt ' ·. . a_y yare ya p m iŞ 
~~tir. m dokuzuncu sayfamız- haldedir. za etmektedir. _ 

ltor Behçet Uz'un bu mu- da okuyunuz.. Cibuthıin iktuadi hayatma kaqı 
'.(;Y mır 1 incftfsJ 



2- VA.KIT 3 tKINCIK.ANUN ?93' 
---------
Ken:ii ken :!im•ıi ten~iit: 

---------------..-----·Layi~dık ve 
Ayas of ya 

":.~m:~.::~~;:~;:: r, • Bele~i:-:~~e , 1 MalıkemeLerd;_: 
::!:.=-~~~=;~::: N·akıne şubesı mud ru Nusret e Çeşme yataklarında 
: :a;n::~::i:::~:a:~ ~e: işten el çektı'rı'l"ı· yat ~1 n çocuk 
sad&f ederiz. Son zaır.anlm-dn b;..ı U U 
ııoktalar ctrafmdalci ne§riyat da· G • .. d •• •• T f f l I{ 1 d 
1ıab3rizbn-11ekildcgÖzeV3rpır.nh- .,c:raJ mu . uru ~~ıK is i~a _eHi ömür çaıma ığını, ısınmak iç:n 
ta~: neşriyattan bahsetmeden ön. Konservatuvar .mutemedın:n. de vazıfesme aJdı fi ini iddia ed yor 
ce müzal:eıc usulü hclı:!unda gö - nihayet verlldı u ' 
rüımeğj C:aha fuydnlı buluyon.-ın. Belediye makine ve sanayi şu yolsuzluklar g~rUlmtı.,tl\r. Cami kapılarında veya çeşme turan Hasaıım 18 yaşındaki kı. 
Çünkü Cumhuriyetin ana prenl'ip· besi müdilrU Nusret hnkkınd. . w . yalaklarında yatıp kalkan 14 ya. zı Adile, dün evin bahçesindeki 
Jeri ya in!alap parwinin kndrosu ı de\'ameden tahkikat netice! .a Dıger taraftan garaJ mfidürU j şında İbrahim adında bir çocuk kuyuda boğulmuş olarak bulun • 
jrinde te••.:ı_ ı h t d .;J_ ı enmış Tarık hakkında da tahkikata baş 

1 

dil.n, Sultanahmette Sanayı· 'lek. muotur. 
~ UU. O ıınur, ya: U .fln<ım dün ken.disine tai.riren tebliğat D " 

Bu prensipler parti kadrosu için· 1 yapılara!< i~ten el çektirilmiştir. lanmıştır. Garajlarda bazı husu. tebi bahçesinde yığılı duran kok. \'aka mOddeiumumUiğe haber 
de veyahut dışında m:.:tntaa edil. Milfettişlerce hazırlanan tah si otomobillerin boyandığı ihbar lardan bir mikdar çalmış. kaçar. verilmiş, ceset kuyudan çıkanı. 
d!ğine göre harek:t nO:<talan de - klkat fezlekesinde Nusretin ih: edilmiştir. Tank dün vali ve be. ken yakalanmıştır. mıştır. 
sişti~ gibi müzıilicrenin Ftlan ı mal ve vazifesini suiistimalden tediye reisine istifasını vennit, Adliyeye tes!!m edilen lhrahim Adliye doktoru Salih Haşim ö. 
ela tehalüf eder. 1 ıuzumu muhakemesi istenmekte. fı;ıtüası kabul olunm~tur. Bu • ağlaya ağlaya şöy!e dcmi~tir: Iümu tesb!t ederek, gömülmesine 

GONON 
AKİSLERİ 

Dr. Kar 

C OK şfikllr knr geldi. Ço1' 

şükfir, dlyol'llm. Çilnktl 
nnzloıJen, grlpten kırılan kırı• 
lana ••• 

Hemen hemen her evde bit 
hn.sta bulundul;,ru söylenlyordU· 
Bu aı·ada ~lddetll bir soğuk al· 
"'ınhğındıın Allahın rahmetine 
l~nvuşanlar da oldu ... Kar. bit 
bnluma arzu edJJecck şey dcl:ırfl

dlr. Bununla beraber son gü.ıı
lcrfn yıığınuru, lmrnrsız, bıı\·R .. 
lıırı, o temiz fırtınaya hn.srct 
çektiriyor. 

Kar, )'eni sonenin otomobi1-
linrle bir doktor gibi gel<U. J"_. 
kat so~k dlyecekslnhı... Ehi 
- eksik olnta!iıtnlar ama - dok· 
torlar da soğuktur. 

• • • Me.da partili bir gaz.ete veya dir. Fez!eke vi9.,yet idare heye. nunla bt>raber tahkikat devanı e. - Kimsesizim. ne anam \'ar izin vermiştir. 
mccmua,>a göre milliy.etçiliğin, 'ı tine gidecek, orada tahkikat ya. decektir. ne babam. DUn gece sabaha k~ Çok güzel ve terbiyeli bir kıl: Kitaplar a·erninda 
CumhuriuctriJıg"·i:ı, halk~:ıılıüm, pıldıktan sonra Jı"i.,.umu muhake. Nusretln yerine vekaleten be. dar Gülhane civarındaki Mera • 1 J :r .. ..... • 1 o an Adilenin ölilmU. bütün Şeb_ 
devletçiliğin, layi!<l"ğin, in!~ıliıpçı- me kararı \•erilirse evrak adli. lediye fen heyeti milıJavirlerin • sım.rnpısı Uı..~hğında titredim, remfnınde umumi bir teessUr u. Bugünlerde kitrıplnrı en (01' 

Lğrn fA}ııi bir mAnaaı yoktur, 0 . yeye verllece!ttlr. den Mustafı:. Hulki, Tarığın ye. durdum. Sabah oldu, her tara • yandırmıştır. oknnan ıüclllfloı•Clcn blrf, ye• 
nun ~siyet.i:ı.i tayin ~cıı parti Nusret hak!cmda yapılan tah. rine de mühendis Hilseyin tayin fım buz tutmuş gibiydi. Isınacak nl tst.anbul l\lebnsu Gcnerııl 
fzU:ılarıdır. kikat neticesinde bir çok evrakı edilm iştir. bir yer aradım, bulamadım. Sa.. Bir Elane!<çİ KAzım Karabeldrclir. 

Partili bir muharririn ana pren. kaybettiİi. baZl evrakm mua • Bundan başka konservatu\-ar nayi Mektebi yanından geçer - Mahkemeye Verildi General IUlzun Karnbek!r, 
ei~leri ke.,di arzusuna göre mub. mc!esiz olarak masada hıfzedil • mutemc:il Ahmet Köker'in de ken, kömUrleri gördüm. hemen Fatih civarında fırıncılık ya • ltalyanm Afrll'a hnreklltı e,s. 

val d h '·'·- --'- di.e-i tPSbit edilmiştir. ·r . "h . aklıma biraz alıp meydanlıkta pan Ahmet adında birisi hıfzı" nn ında bllhııssa göze çarpan t" an rnrn;a akw yoıı;tur. Pe.r- ., vazı esıne nı ayet verilmiştir. yakmak geldi. ... 
ti mcn~ui>'J için prcnsipl5rin fanh Bundan başka itfaiye vesaltL Ahmet hakkında mUfet~lerce Eı1hha kanununa muhalif olarak, ''ltnlya • Habeş" isimli escı in• 

J.lmi la ı la --..!L d' ._ nln alım d rtn ı l tahkl' tta U · • Eah;eye atladım. rastle~e rep t:smer ekmek rıkarmak Stl"U'-'la 1 <len sonrn. "lngfltcre • İtalya''• e ı ı o n no!l:ta n ~uı ıreK· ı ı sırasm a fa ame er. yapı an .ca m esscse ıçın terime doldurdum. Fakat bade • "' " " 
tiftir. Direktif tc!s.ir clunır.az, tnt. de bazı yolsuzluklar görüldUğU alman 60 çeki odunian altı çeki. meler görmU~. kaçarken yakala. dün, UçUncU asliye ceza malı c • "Cihan harbine nasıl girdik?" 
bile olun:.ır, Buna kcod:n~ göre 1 gibi çöp kamyonları i!:in beledi. sini evine naklettirdiği tesbit o. d 1 rnesinde muhakeme edilmi~tir. nclrnda iki mühim kitap daha 
ma:ıa veren ve l:endi nrzusuna gö- ye daimi l'ncUr.ıe.ninc verilen fen lunmuştur. 1 ~;;hlm çocuk bundan sonra Fırıncı Ahmedin ekmeklerine telif etti. ller biri, csns hald• 
re izah tarzı arny~, odmn kc:ıdi· nf eartname!erde de yine bir çok birinci sulh ceza mahkemesine tahlil neticesinde fazla çavdar ltstler üzerinde teknik miltnlO" 
• • poli•:•. h- · · · · unu kan a..-..J. • anl 1m a.ln.n ve hnttA muayyen tezle"' 

lis~dnır·ın. ~ uvıyotııu tayın etme- verilmiş, orada gı'zli cel!ede sor. Şw.ıUJgı aşı 1§. 

Y . . K . d V 1· S t . . T tkik tır rı lhtı\"a rd .... -aı...au. blW)p ı.eıı-
enıcamı emerm en a ı u şım e guya <:ekildikten sonra tevkif ... • ••• N 1 ·ı V 1 Ed. ~ Fu.mcı ou eınneklerl birinci kik ,.e bilgi mahsulüdür. a a asıta arı ıyor dilerek tevkifhaneye yoll•ıual§ • Yeni tstanbul Mebusu btın• 

B in - l:la il • - G • k · tı nevi diye satmakta imi~. Kendi. 
u sa muta· fl 1 en ıunnemc eçmıyece Vali ve belediye refsl LQtfi r. · b dan ~onra ••tttıhnt ,.e Terakki'', 

ıcbep olan nckta zaır.an zaman Şehir mlitehassisı Prost Eml. Kırdar diln sabah Haseki has - Genç B!r K 'Z Bir ııı unlara itiraz ederek, aldığı ''Tiarktyedc Almanlar", "Ermc-

1 h -L b •-'-·- ':I uyu::ıa Iü Bulundu muş. mahkeme duruşma}, ka • nller''. ''Err.lnl'n.U ,.e Erzunı• m. üp:1.cm b·r ha_va için:ie.ı=::-a. pren. ' nönil meydanı için muhtelif za. I tanesi~i ziyaret e'tmic:, öoaleden K _1 Ö unun karışık olduğunu ileri sUr. 

aıp crın usuıı ve fu.oll ır~ 1 mantarda tatbik edilmek üzere sonra vlUiyete gelerek lstanbu • Şehremininde Sanmusa mahal mun kurtuluşu", .. Snrıknmış. 
hahJara liıhi tutulmı11 ve bunun muvakknt pUınlar hazırlamıştır. tun su meselesi Ue me~gul olmu• rar vermek için ba§ka bir güne 
• ı!. . , " ""' lesinde Fmdıkzade sokağın:la o. bırakm~ır. l\:nrs ve Utcsl" mevzulan et~ 
ın aıüp paru~inin arzuları ııddinc.e Bunlardan b!r numaralısı mey • ı tur. Geç vakit belediycue rrclcn ~ 0 ··G --S· ., O d-- -- - - - tında J'Cnl eserler de .nepedm,. 
gö t~ilm.İ§ olmasıdır. danın şimdiki vaziyetine göre • Lutr Kırdar, belediye erklını ile e~en ene l ürülen ( z · 1 v ~, "' ' '· d dl 

Bu nevi iznhları insan ancak dir. Köprüden Eminönüne gelen uzun milddet görilemü~tür. Kedi Ve Köpekler ıraa e,\aieıı ce~~~e;: ı:u~:;· etmtf o1as-
kcn:lj hesai:ur.a, kcn::li mensup ol • :rak!l vasıtaları Yenlcamiin ar • B!?yoğlu tarafındaki aparlı • Hazırlanan bir istatistiğe gö. B Ü · ı ""• ldtaplnn nrnsındnn. son gfinle-
duğ-J bir ba§ka ı:;nrti r.nmma yap· kasından t~ Bankasının önUr..? çı. manlara dUn de su ge)memiştir. re 939 senesinde 17.182 köpek, aşın şavır ıgı rln hAdlsclcrl münnsebetlylo 
tı81 zaman cliyeccık bir fCY yd.' • kacaldardrr. Yenicami kemerin.. Vali bu meseleyi esaslı bir su. 2.150 kedi öldllrülmU.~tUr. 937 se. • F l ,,111J: ltere • ltnlya•ı ıstmllslnl 
tur. Vazıh clmak, sarih o~ 1.cr 1 den nakil vasıtalannın geMnesi rette hal için me•y5ul olmaktadır. nesinde ise öldllrUlen köpek ade. Mali Müıavır azı okuyordum. General ){rra1>cld• 
zaman iyi:Jit'. yn!ak edilecek. burası milnli ın. D:ıniş'in Emr· Geldi di 24.495, kedi ise 4.993 idi. 937 Kunkut Tayin Edildi rln şöyle bir cüınlesl gö~üıne 

ran yayalara tahsis o:una~k • Çan'k .. ya kaymakamlığına ta. de rakam fazlalığı o sene hüküm Ziraat Bankası mali mllşavlri ilişti: 
ttr. Bahkpazarma do'{rtl gıden yin edilen Beyoğlu kaymakamı suren tifo hastalığı ile mUcadeie F~l Kunlcu~ Ziraat Vek~eti "ftatya. Habeş harbinde bt· 

Mesela bir arkada§ birfat~ gÜn. yola c!a muvakkat kaldırım ya.pı. Danişin emri dUn vilayete gel • ınralarında alman sıkı tedbirler bıışmilşavirliğinıe tayin olunmUf. taraf gibi duran Fransızlar da. 
dür, parti prensiplerini izah etmek lacaktır. mi~. kendisim tebliğ editm~tir. yilzUndendir. tur. iLERiSi lÇlN KARARSIZDIR, 
to:lir. Fakat bu arkada§ ya Fıırli· 1 90 it "Ü h U \ 8 Bu de~erli ve genç idarecimiz Şehir içinde tesadill edilen kö. Yilksek tahsilini, Parls siyasal diyorlar." 
ııin prensiplerini nasıl izah etmiı .1 • • ü n vakmda yeni vazifesine gidecek. peklerin civar köylerden geldiği bil'!iler mektebinde, sonra da Ce. nu cUmlonln manası derhal 
oldu<m"'u biliniyor", .,.!ıut huıuıı" Yeşllköy McteoroloJ Enstıl 5 n· t' anl lm td w .:J k aJ -

·-·· J- den ulınun mulnmata güre hava diln ır. aşı ış 0 u~"!l.n az ar. nevre ekonomik ve sosyal bil~. 
izah tarlan ile ııa!ııiyet aahl>i ~l- Akdeniz lı:ıyılurlyle Egenin cenup da klSylerden a~:n edecek köpek. ler fakilltesinde yap&11, Fazıl Kun 
dui11Du iabat etmek istiyor. ı.ınırıurındu çok !Jul utlu, Trnkyu<la Otc J.,.:,8~;~le ... ~'\ Meselesi lrri öldürmek lizere ekipler ku • kut, bir mUddet me:mua ve gaze. 

Arka:'.afll111%ld birinci tekil üze. kupalı, diAer Lıölgclcrdc kopalı ve Tetkilc Olunuvor rulmasına karar verilmiı;tir. te~ilik, 3-4 sene de muallimlik 

anla~llıyorsanırım: İtftlya- ~"'° 
beş harbinin üzerinden tok 
geçmediği ha.ide Fransızlar, bu 
gün kendi topraklarından (:ıu-

• ·'- kala - • , • t · yuğışlı gc\·rııışılr. llüı.sılırl r doğu, 
rın~ aı~ ~..ruc 11 .emJ. • cenubu ~rkl t.ölgeleriylc Orta Ana- B~'ediye refs mua'\;nı B. ı.Ot. ettikten sonra 1924 te Ziraat ~n.lnr lstcnlldl:._rfnl görünce, da.-
7onız,. in-.., tetkik edcc:ıeğı bır dolunun şnrk ıuronnrınıln cenulıl, fi. dlin ~eç vakte kadar otobUs.. Mu an,ra K '~ Tarifesi Bankasına intisap eylemiş, bu • ı hn 1035 )'Jlındııykcn istikbale 
mevzu hakk:nda bu kadar cahil 1 Eı;ede şimali, difter yerlerde ~oı lıt c:Uleri dinlemi~tir. Buf''ar n•"~ıı.. Bro~ürü rada umum munmelfı.t mUdUr mu 1 karşı duydukları kararsızlık \'O 

ka!ma71 anu etmez. lsllkomellen kuV\'e:ıı olnrok, Akde- tlveleri almirı1'1rdtl'· Bav J,,(\tff. Denizbank idaresi, Mudanya avinliğinde, Mşriyat, malt ve lk.. şüphenin ne kadar yerinde ol• 
ikinci pli de tııhlil etmek is. nizln şn~k kı~ımlurın~lo ııorplan. ";.,. tetl{l'<atı b'r kac: ~\., 1 .. ,,.,,.e kış tarifesi için yeni bir bro:nr 1 tısadi tetkikler mUdürlüklerinde ıluğunu k.n,•.raınışlardır. 

•-:Vftp,..,. F-'--t y·-·• •-..... ,.0•••• l<ıırıııtenız ve Eııe 'tenı7.lnıte şlınnl• bastırmı~. alakadarlara dagı-tma.- bulunmttt1, 1032 de banka malf • • • · u:ıı:aı,, ~ - ~ ..... "' ..... - .. .. 1 1 1 1 1 ':ıftırl'e"ek . ne•tce r>=-"t' h!!'irde ' w 
• • , • · • • • den rırtınn şl' , J nı e e:;rıı ~t r. ğa b8I)lamı5tır. mUsaviri olmuc:: ve arada be.•'?lel. 

terı)'OI' ki; arııaı~ı prcnııpl:ı.6 lmlZ,J 1 ı~ınnhulıl:ı hD\'O, ckseri}'ellc.• fn7.ln vptıve veri'e~,<. Vıttf et~ l~I e!as. B u ' d • " _, Yal< n maz·ı,~e daı·r 
ı. .J:_ - • • k 1 roş r, .. fu an,ra tarif esinden milel koncrre, ~ere hllkümet nal'ıt. 1 J .enYllle gore lZLl etmıe ve ona lnıluthı, rüıf{iır şlm:ıhlt>n snnlyecle I 1 bir Pı1re tt> tE>t'klk ettfkt.,,, son. d M d B tr t rl 

•'-!'-- --'- b '- k · 1,. 1 h ı ı ti ,...h t h f l r rf tTf m:ıa a u anya- ursa en a • r." mtlc:nvı·r veva m11rahlı"" sün- Frıınsızlnr. 1tal .. ·a • Uabcf nazaran tau.u&at N.0&11 ua.'lUl ıı. 01• met~ 17. 11 e<m ' r. ..,u unc M rı• "3t ,,~ ~rııı ~ '\'f'r ,., \'e. f · i "' .. ...., - .J 

n' k n t ... '" •ı ı "2 esın • ot.omobil_._,otobUs se_ rvisle. t1·1e istf.rak eylemı'ştir. hnrblııe blt .. rnf kalmamış ol· tiyor. Yani kendine göre bir poli- 1 en ~· oıe ff ne$ e .J.J , il, ~ .. 'f('I e ~· • rnme.,.,,,. .. , ""' 1(T?O.~, b'r 'lu•M'r ri 1 l - • .. ... 
tika tahayyül e::iyor. Bu da g:aeJ, en ıtnşOk !lı~ırın ıtllında 2.0 santl- verece'·tir. Dlln. blr otobUsçU de. la.~ ::ğ:ı~;;;~den alaka.dar- sn1nr hile. tnglltere ile elbtrJI. 
buna da bir t=Y denemez, fnl:ot bu ırnıı koydedılmlştlr. 'Tlfc:t!r tef: B .;rd ·;; · .ril komisyonu toplanacak. bir haf- 1 b~ cdlp csa' Jtlbarlyle .. Av• 

la 
ro'<Bu e ye getUlt den wvapgilu.r- talık takas muameleleri tetkik rup'" sulhunu dfüıüncrek" bin• izah tarzı ve onun tnthl!:ntı içi;ı 15 Yıl Evvel Bugün ••- Rıtl't••t••resf ,_,.,..,.,,,~ o!n. nn, umanın ve u a'{ln • k ... ~ 

tavaiıe ettiği usuller, tccrü~e ctlil A~·K.lllA _ Tfrurd tncılmtul /ı. bU-, ft",...1< 11 t""P"ir. Di;;.0 r r-n. zel resimleri de __ :unm~htadır. oluTn~ca tır. t 
1
., • d b netice. kısmen de İtalya lehine 

,_ 1 hf 1 1 a ms m_uame c ~rm en un· olarak "I~ın•al • Hor plinı" nı miı, maziye malolmut esaslan kı· tuııııuı ıl11ıa .ı ıa uıı ,d ilıu11111 i u:ı racıı--ıt"''"r f"e ra en oto i!' er -o-- dt'.11 bir mUddet evvel vaki olan •• 
mıldanma:;a ic~ cdcr:c o :u:ır.-.a ı nı111/Jeltri /ıul;!,mJu bir mutt:.u.sısı i""""'t.,IH' h?thır~q rn1·~'l kf,.,.,e. Ta!{aS I~omisyonu ,..ikayctler artık kesllmi~tir. Çün ha~ırJrıınışlnrdı... J,ru•al - Hor 
kazaıulm:ı filı:.r b:ır.:l:::leri namına diıık1t1tji lıı:mııııı 11 mıııı. /ıtuııbut ılercii.,., Bun1p.rm (lq b'r kar EP.,e B:.ıgün ö~bden so'lrn, Tic::rct kil, muameleler muntn.zam ve gU (tlAna" Habeşt-;tnnm mühim bir 
konu§mak b:r vnzt'c clur. Mescliı 1'fr<trtll JJuh · l11e Oılıw11ıl1111 lıir mıi· j {'VVE'l nıhsat;.,eıt>rl 8 1.,,J'l"l•s. fa.. ve Sa.na}i odasında takas t€tkik nU gUnUne yapılma.ktadır. kısmını, da.ha o zamandan it.al· 
llJ'DdaJımız liyikJi~j Ö)'le bir fe • te/ıuss11111 11uııdcr.lnıew inl l$1tml1• ıt•ot ~O""'\ 0tcbllcı .. {iJer }191•1CTJ"ıh. - - •aya bn.~şlamRi,'"l teklif eden 

kildo tarif edİj·or ki bo .. mra:o cö- "'· ıki bir rı.fft nm, .... f pcınac:ım"" !'1',,_ Merhum N;:cati icin ihti~al bir siyasi proje idi. 
re Ayaso:yanın müze hrui.le üon - Limanda ı•"'•t.,,,,.,rf kerı~i1e .. irıe ":rnT";'J • ,. Ueı·kesln hn.tn'lndn:tır, kJ ı .. 
ma11 bir da.!a tc!mu' clilıncmck DUGCN KAl.KAt:AK \'APUnt.AR tf. V-ıl"'.•z o 11'1,..,lm rto~" .. 10rf ca. tatya bu tckllfi düı>cclUz red• 
prtile affedilen bir 1.rı'xı.!:.:ıttir. «Tarı _ ı2 l\ııruclcniıc), ffa))'ur ,ki h:ttlıra ,•prnm"""''!· ıhthrar 1!5 tlctnılş ve Habcşlsta.nı baştan• 

Halbuki layiklifi::t böylece lb!r - 9.3u lzrııllcl, ıMuıııkııı - 9 Mu· lrl\1°11 ,.~ ni~l,"t01 lr"'"',,"cı~~ n - GUnUn altlslerl - 2 
tarif İÇİ."le ac~uhının, dini, <°A.cya tlall)':JY? ), (Uursıı - Hl l\urıılliı;u- , , .. ,, J. .. ~lnrı tcV7.f t-fll' ... ; ... ti. f rte lınşa tethoolnccye kadnr har-
İ~ine müiln~ınh ettirm-..!t b~ycr.le- yn 1, ı honya - 10 Mcrı;ine) kalka- ,vpnı~o.., mUr""""'t et"lC"~"l' rtn • bo dc\"am edeceğini bllclirınlş-

1- ild'w• b' · h-'· -•-- caktır. ıbflct'""t"'" ""'°' l1atlara verilme • r~. ayı ıgı ır sıpcr wıne ll.IOUl. l GEl.Ef.EK VAPlJnl.AR . 1 U. 
bılır (r. 1., .,11 1. 1 . 1 ) fC !'İni lstı,•e'l erdir.,, o znmnnlnr, HabeşJstanro • .ı:e - •.. , .araı l'nııı en ~a-

Hnlb:llri J~yiltl:lc in~:ıl;.p parti· nııkkııle - Hı.311 llortınılan), (r.!:ıru· fran J"" "r'"'"''~!'t .. .;uıun ı Ankara mııslnlıııtgüuın bulu .. 
ıi:-..e :öre l:::n:line §S;l~ b:r izıh lrnı - 18.15 Muıluny:ııl:ınl, (Clgcn 8 • .... y :b" nnn Dr. Mn.rkos Uo gnzetcnı 
b:.ıl:na .. tur· - 17 lıııroı.cl:ın) sclccckllr. lr 1 e ez .. 1 nnmına bir mülakat yapmı~ 

· ,.. · f rnnda 'ti r.etrol macl"T!lerinden 
'"Fır~m, devlet iC:cresinde bütü:ı dü;ıya işbrinde.:ı ve siy.ıseuen ay· bir:"\; 1 .. ıet~ek flzere tra!lhlf'r • tım. Habeş mümesslll hararetle 

k:ınu:ılan:ı, nizarn:OZ.ın ve ua-I:e - n t~~nyı millctimi=i:ı mua, s~ t~- jh Tnrl.tter-le"I mnre'·l·ep b;r t-e. diyordu ki: 
r:n ilim ve fcnlcm u;aıa~ır mcde- r:ık :ıde ba~l:ca muvaffclayet amı. vetin te"t"'tkül ~dece1Yi Pe!tllrde .. _ Pek memnunum. BUtOO 
ni7nle tcmb et!i{:i c:ms ve şc~;il. Jj gör:ir.,, ı~ ... etete~:-1e ct'ca,., ha'-er, tran Hnbeş't r, rek memnunuz. La: 
lere'" dünya ihtiraçlnnn:ı cij:c Aru:ı:Ja~ınr.z b!r lı~re olsun b-.ı r"""'-al k,.,, .. 0 t 0 .. ,,,;;t""~"J'1 dUn val • Hor pldnı bazı. f 'nıp ltal 
,.pılmasmı ve ~ G-lt eül=cı:ini izahı clr-.ımu~ cl:ı:ı1dı bha ib vic- p,1~·:;tl"~Z Mr ynol·tı•"ta to,:•t., (1. I'f:ıt!!r h"!Jalrnıız·1cı lıü11m, h '-:m~·ı ·r-1 grfr~lc:ı s::vık rı,. .. r!/ 1 ynyn teklif edilince. biz korlt-
prensip lm~.Jl eder. ı d:ı:ı nr.ı:;;rn:h bir ır.ünnsd.lCt tasnv- 1 dlT"'1e'·te"''r. J"oıı .. "'"S "'."'"' bir l VcT:iller;.uıe.ı me1 lıı:m ı:ecatinhı üJ.ım:in~n yıldünilmü münasebeti muştu le. Musolinl'nln bu pıa.n• 

Din teta~si vicc!ı:r..i oldu~ - vur etır.e2di. lh"lJt>rln asıl ve esası olınadığım le haiırosını amr.olc için Anl:ara G-a:i Terbiye Enstittısündc bir jl h.nbul ederek bunca ara7.lmtzl 
elan fıdra din f"ıkirlerini devlet n Sadri ERTEM bildirivot. 1nusahabe yapılmı§ ve gcµçlcr knhrini ziyaret etmişZcrdir. derhal devralacaklarından ell" 
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Sovqet Rus 7uga g~ı e 

Bugünkü Tür { Edebiyatı 
Moskovada intişar eden bir edebiyat gazete

sin!n miitc:leaları 

.Eski Osmanlı ec.lelıiyatmın çcr
çivesi gayet ci::.rdı ve !..lha::sa r;a
yet mahdut bir muhite hitap edi
yordu. Cumhuriyet Türkiyesi mu 
h:ırriı1eri ise, umumi, milli mev _ 
zuhrr alıyc::Jar. Bilhas:ı.ı. sen yıl
larda içtirr.ai mevzular ve mesele
ler yeni Ti.irk edebiyatında gittik
çe daha ço°!{: er <tln-.al:ta<lır. 

ı938t1:0~kcvada münteşir 20. 12. meyanda Rus eclelıiy.:tının hazine 
"~ tarıhli "E.~cbiy:ıt gazetesi,, lerin:1en istifade cclilmeh.--tcdir. 

uasır T· k. . 'ğ1 al ur ıyc edebıyatı,, başlı-
'Yült ~l~da ve E. Cd im=asiyle bü· 
:kaı ır tnakale yazmıştır. Bu ma-

c esasla . "b . ea 'td' . rı ıti ar .le aşağıda hulfi. 
ıltrııstir 

Malt 1 - • 
gıcı ..ı a c aahibi yazısının başlan 

n-.a .. ,, §oyle yazmaktadır: 

llıu:n. Yirmi sene içinde Türk 
n~i~rrı.rıerinden dılimize yapılan 
iba crı anca!t bi:-ka!f parçalan 

ret 1 /'Okt 0 arak tasvir etmekte h::ıtn 
Ur, 

'l'c~rı . ta · nıevvel inl:.!ab .ıcan -on -
••s cvvcıa. Sami P'l!razade Sez:ainin 

crguzeşt • d.. · ·ı,. B c,.r 
1 

"ı ııımızc çevrı aı. u 
ğu~ 887 de Osmanlı imperatorlu· 
liaı~atrıanınr\ ı yazılmıgtı. Sonra 
cı ~de Ed!~:n ''.\te~ten Gömlek,, 

Crı ter .. . k. d 'l'ı.r]c cume edıldi ı bu eser e 
•c cemiyetinir milli mücdele 

1 
.nelerindcl:i ate~li hali parlak bir 
.. rette t asvir o1unmuştur. 

lli l3undan sonra muasır Türkiyc
dcrı. e~ ~üyük ve kudretli şairlerin. 
.. l\ hırı olan Nazım Hikmetln ba
.. , m·· 
~ Untehabatı rusçaya çevrildi. 

Bununla ;.Hikac1ar olarak Türk 
muhitlerinin ve okuyucularının 

k11sik ve rnuasır Rus edebiyatına 
obn alakaları pek ziyede artmış. 
tır. 

Puşkin, Gogol, Tolstoy, Çekof, 
Ma'!csim Gorkinin ilk eı:erlcri türk 
çcye nakledilmiş olduğu gibi mua
sırlardan Aleksi Tolstoy, Şolohof 
gibile:indcn de na!~iller yapılmış -
tır. 

Osmanlı ed.!biyoıtının dili, mua
s r Türk edebiyatmdan çok farklı 
idi. Eskiden lisan Arap, Farisi keli 
rr.:',,.ri ile ~olu idi. Fakat şimdi 

Türk dili bu bakımdan edebi bir 
istihale geçirmekte ve lisan da sa
celeşmektedir.,, 

Bundan sonra muharrir bugiin· 
kil Türk muharrirleri üstünde 
durmakta ve ezcümle şunları yaz 
maktadır : 

tcllnlard;:ın s:>nra da muhtelif gaze 
'.I'ı.ı Ve mecmualara dağılmış ve 
tn rk rnuharrirlerinden naklolun -
l'~k bazı pek mahdut parçalar, 
t edebiyatının Rus dilindeki crc:u 

1 
. "Bugünkü Türk edebiyatının 

tU n:e erıni teşkil eder ve ter -
b tnelc:rimizin hepsi de bundan i. en büüyk siması Yakup Kadri 
ilrcttir. dir ve kendisi 1934 de Moskova-
l3 .~fa toplanan beynelmilel edebiyat 

, inaenale} h Li:c bu kadar dost kongresine iştlrıı.k eden Türk aza. 
~·an Tüık milletint.ı enebiyatı lan meyanında bulunmuştur. Biı
ilkkında Sovyet balkının hiçbir çok romanları vardır ve bunların 

~i' bıimemc:sine taaccilp ec1:Jemez. bir kısmı Avrupa dillerine de ter
y akat ln:n:ı rağme;ı Türk edebi- cüme edilmiştir.,, 
•tı •·aka vuecek ma?liyetıedir. Bundan sonra muharrir; Yakup 

. Türk milleti tarafından kendi Kadrinin eserlerini ve bunların e-
1'tiklalinin elde edilmesi ~altanat sas mevzularını saymakta ve daha 

:ıe .... t'ı •• •• •• : ·ı tı~ct ~n·~ rl11511rulmeı:ı. Cumhu sonra mı 1i mücadele .devrinin bir 
hı reJımınin tesisi, halifeliğin il muharriri olarak Aka Gündüzü ve 
hiıı~·".c din ile devlet işlerinin eserlerini kaydetmektedir. Daha 
ltırı~ın en ayrılması, iktısadi kal sonra popüler bir muharrir olmak 
h)ı Ye sanayıle me 1hul&ea :ya· itibarile Reşat Nuri ve Ercüment 
liıı1! "c kültürdeki bir sıra inkı- Ekrem mevzubahs olmaktadır. 
~v ! B \il!\' ere orı:nlar ve mesela çar. undan sonra muharrir, son za. 

qdı ~ Peçenin kallmııt-, erkeğin manlarda Türkiyede yeni, kuvet. 
hayt~ ~ ~üsavatımn tesisi ve ri1 - ı: ı.; .. Jr.,ı: .rn11harrfrin vükseldiiZini 
birç0k1ıttın alfabesinin kabulü gibi ve bunların kendi edebi faaliyet
~, esas değişikliklerin, aynı lerine, milli mücadele içinde veya 
ı11 1~l da Türk edebiyatında bazı daha sonra başladıklarını kayıt 
~biı ~a:. yapmaması elbette ki ve bunların farık vasıflarının 
~ili\) egıldi, Filhaktka eski Os - sosyal problemlere karşı gösterdik 
ti>'tt: devri ile yeni Türk Cumbu leri alaka ve sosyal mevzulara ver 
tllc~cu arasında büyük uçurumlar dikleri ehemmiyet olduğunu tcba· 
'~~hı t Olduğu gibi, eski Osmanlı rüz ettirmekte ve şöyle devam et
~ a:iltı ile yeni Türk edebiyatı mektedir: 
t:ırı arıdır. Osmanlı edebiyatı u- ''Bu muharrirler içinde Sadri 
tllt 0~tlar, hatta geçen 19 ncu as. r.rtem ve Sabahattin Aliyi hassa _ 
e'crıc/1~rına kadar Arap, Acem ten zikretmek Hizımdır. Sadri Er -
}'ctı ~ ının adeta esirane bir tabii- tem "Çıkrıklar durunca,, isimli ro
ilgtıl\ tında idi. On dokuzuncu mam ile Türk içtimai muhitlerinin 
~rarı,1 Ortalarından itibaren ise birden alakasını celbetti. ( 1928) 
l'-a ~i~ edebiyatı Türk edebiyatı- Bu eser, kelimenin tam manasile, 
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aber r 
Romadaki Fransız Söfirinin Nutku 

f ransan·n zayıf olduğunu 
t~~m~n etmek 

Abesle iştigal etmek olur 

. ı Ankara Telefonu : 

Yeni Talim Ve Ter biye 
Heyeti Azaları 

Ankara, 2 (Telefonla) - Maa. 
rif Umumi m:.ifcttişlerinden Kadri 
Yi!rükoğlu, Re;at Nuri Güntckin 
fizik hocalannd;ın Malik talim ve 
•c.rbiye heyeti azaltldanııa tayin e
d;}1iler. 

Roma, 2 (A.A.) -Havas ajan. 1 Müşkülô.tı faydalı bir surette 1 Ziraat Vek"' ı t" B. s· d · \ ~ . a e ı :ı.r ına 
sın an. halletmege, Fransa ıle İtalyanın y t k . 

Fransız sefiri B. Fransuva arasını açan mücadeleleri 0 .. ta i\.nl ap ıraca 
I•o ll: .. b t"l R 1 d k ld - . . • • ~ cara, 2 CTe!efonla) - Zira nsc, yı :l'::l munas~ e ı e o - 'ln ·n ırmaga. ıkı memleket a. t \T k" l t• b .. .. ~ · ~ c a" ı u,.,.unku Vck·1 t b" 
madaki Fransız kolonisini kabul rasmda tabii aHlkalarm mlinasip kr.f·- 1 ~ ·-· a e ı. 
etmistir. ·r d . . b. . t•t 1 . 1 ııası u ı ge nıedıgınden alt katı 

~ ı a esının ır ıs ı a esı o maktan tamemen b.. ·· k b. 1 '1 ·1 h b · 1 . uyu ır sa on olmak 
!' umaı ey , u münasebet e başka bır şey olnııyacak olan a. üzere ye · b. v k' 1 t b" 

b
·r n t k • t d ı ·· 1 . . . ·-· .. nı ır e a e ınası yap 
ı u u ıra c ere t ezcum e hcnktar bır mcsaı bırlıgı vucude tıracaktır B 1 1 k . ·· ı d · t· . - _ . u sa on mcm e etın 

şoy e .. emış ır: . getırmcge muvaffak olacagımı hrr yerinin m h ul ·· 1 Re3ım farklarıle meşgul olmak ümit ediyorum. Her ne kadar ah. .1 t bl 1 1 ab.
5 

. numune;-·ı · ·h · b" ·b· · rı e a .o ar a ır 2.ıraat tetkık 
şızın ı n mı verı ırı ırıne yak. • val ve ~cru.it ~imdi"·e kadar bu ·· · · · . 
1 

•. •. . • - " rnuzesı \'azıyctı halrne sokula 
aştırmak, onları koprulerle bır j ümitlerin tahakkuk etmesine mti kl -

1 t
. k F ca ır. 

eş ırme , ransız - Alman mü saadc etmemiş ise de biz başla. N f d · · na.sebatındaki saJahı Fransız _ ı mış olduğumuz vazifeyi bıraka. a ıa a yem tay:nler 
ltnlyan münasebatmdaki salahla 1 cak değiliz. Ankara, 2 (Telefonla) - Ço. 
it.~~.m etmek. Şarki A~rupa suL j .Fransanın zayıf ~lduğunu talı. ı um Nafia ,müh~ndisle~nden. ec_ 
hunun eartı olan garbı Avrupa mın etmek abesle ışti"'al etmek vat Bursa~a. Sınop muhendısle. 
sulhünü tesis eylemek, siliı.h ya. 1 olur. Fransa, kendi i~.,tirahatini rindcn Hamdi Manisaya, Mani _ 

r~şını d~rdurmak, gerginliği zail I hiç bir pahaya satın almıyacak. sa ~ü~endi.~l~:i~~:.~ Şükrü ~spar 
o muş bır hava yaratmak... tır. Fransa. kendi mülkünü, mev. ta .l\afıa mudurlugune,)zmır mü 

İşte Münih zihniyeti denilen rus malını, mazinin manevi ve hendislerinden Nüzhet Mardin ~a 
:;eyden bizim anladığımız, bun _ ırınddi mirasını müdafaa edecek. fia müdürlyğüne,Kayseri fen me 
!ardır. 1 tir. murlarından Necati Burdura, zat 

ispanyada 
Frankocular beş müstahkem 

siperi almak için 
54 kere hucum ettiler 

Saragos, 2 (A.A.) - Ha' as pencerelerinden ntcş elmişler
Ajansıııııı muhabiri bildiriyor: dir. 

Katalonya cephesinde yapı- Valansiya, 2 (A .A.) - .Mcr-
lan taarruz şimale doğru te,·es- kezi cephe Estram: clura, EndU
sU etmektedir. Ceııheniıı uzun- ltis cephelerini ve ( rrtagene Us
luğu şimdi 110 kilometreyi bul- su bahriyesini zfyı ret ettikteu 
muştur. l-InYn iyi sttmekted!r. 

Yalnız Segre mıntakasında Scg 
re ve Ebre nehirleri taşmıştır. 
Fakat şimdiki halde tuğynll eıı. 
dişeyi mucip olacak bir şekilde 
değildir. 

DUn kayda şayan yegfrne h, -
<lise Qubnllnı:ı'in ... p<:ıaır. Bu 
şehrin sukutu yUksek Scgre 
mıntakasmda hükiımelçllerln 

mukavemet anahtarı olan Ar
tesaya yap1lacak taarruzda 
Franklstıere lılr istinat no.ktasr 
temin etmiştir. 

Lerida'dan Pulgcerdaya gi -
den yolun üzerinde bulunan 
Cubells şehri 6nünde cereyan 
edeıı muharelrn taarruzun baş
langıcından lıeri yapılan en çe
tin muharebe olmuştur. 

Fraııkistler burada beş müs
tahkem siper hattının gerisin
den ateş eden dtişnıa111 tardcue· 
bllmek için elli d6rt kere hU-

s~nı·o. Ynlnııslyı\yn. <;elmiş olnn 
ecnebi gönüllUlcrl lrnnlrol lrn
misyonu hUkiımctçiledn ordu
suna mensup hiç bir beynelmi
lel göııtillll Yo kara, deniz ve 
haYa ordularmcl::ı. lıiı: bir ecne
bi b).!J.u:ıunnttlbt mtışahede edil· 
1lıışt:lr .. Cumhııriyotçl lspanya
tla halen mev ut olan ecnebi 
gönUl!Ulor, pasapor:tlarıuın bey 
nelmflel komisyon tarafından 

lcontrol edilmelerine iııtizaren 
Valaıısiyada tahşit -edilmişler

dir. 
Komisyon, bUtUn cepheleri 

gezmiş, biribirlni nıUteakıp 

:'ı!adrit, Albacetc . .Almeria, Ja
C'll, Cartageno '\'C Allcanteyi zi
yaret etmiştir. 

işleri memurlarından Raşit si • 
cil şefliğine, ondan açılan yere 
Ali Ulvi Seyhan Nafia müdürü 
vakili Enver Malatya Nafia mü. 
hendisliğine, Yüksek Mühendis 
Mektebi mezwılarında Mehmet 
Seyhan su i~leri mühendisliğine 
.Naci fü:rsa su ir:ıleri mühendis • 
liğir.~ nakil ve tayin edildiler. 

Üzüm Kurutma 
M ~lcineleri Getirtilecek 

Ankara, 2 (Telefonla) -Zira. 
:ıt Vekaleti umum mıntaka'. rm. 
da fazla mahsul kurutma,c için 
bu seneden itibaren kurubra ma. 
kineleri getirterek, yeni tc- ti! at.: 
la üzümün zıyaa uğramaE r-ın ö. 
ı!üne geçecektir. Yayseri, Ür ... ·ip 
gibi iizümü bol yetiştiren mı'1•-ı
kalann satılmayıp kalacak Y"Ş 
mahsullerini de Ankarayr "' tı:. 
tcr;k ş:ı p yapacaktır. 

Nafıa Müsteşarlı=:ı 
Ankara, 2 (Telefonla) - Na. 

fia müst~c:ıarlığma dcmiryollar 
ticaret ve hasılat dairesi reisi 
Naki Kösten vekaleten ta)in e. 
dildi ve vazifesine başladı. 

Hatay Milli Müdafaa 
Müsteşarı 

Ankara, 2 (Telefonla) - Ha
tay, Milli Müdafaa ve Dahiliye 
Müsteşarı inayet Mursaloğlu bu -
gün Ankaraya geldi, alakadar ri. 
calle temaslardan sonra Hataya 
gidecektir. 

--0-

İzmirde Piyango 
Talihlileri 

Görüp düşündükçe --- --. .-

ilk Kar 
Yaz.m: H. Süha Ge:::irı 

Oü;ı akşamüstü Karnycb d<:ı"'.'.cn 
po,,. r:ı~ı yiycnl:r: 

- Sr-':>ab vnrrr.az kc:.r ynğı:.r! 
Demi,lcr:li. O l::ıdar Q:ı ece:!: _ 
d. c: d r :ne ı. ~ant c.:-.ız;ı doğ.-u, ::::::rrc.!,, 

seyrek ntış~ırmata bşlııdı. Biraz 
sonra Jmranl.k zccc, b~-::::';li bi.
dumanla doldu. 

Kapkara, çamurlu ycllnr, bir rü
ya C:ekorunun zcnginliğile örtüldü. 
Çürük telgraf dlt·c.ideri nurdan 
sütunlara dond:.!. 

Laır..:,ayı söndcrdüm. Sol..e~:n 

lüksüne karşı yağa~ knrı sc:·~c 

dalc!ırn. Odam sıcaktı. Rnha.tı~1 t:ı
m:ı:ndı. Köşede çny tcrr.::ıvcri rnı

nld::r...ryo:-du. 
Ansızın ı5sızfoşan yola ba1tar • 

kcn, laf ohun t1iyc dc~il, gerçek 
b · r iç sancısile yc!~sull:m d~~ün -
düm. Parlnk bir rnlont·r.ı, zevkle 
doşcnmi~, sanatla süslcnmi~, renk 
ve koku ile t'onnmr.ı§ bir muhitte 
değildim. Fakat kendime uöre, iş
te hiç bir eksiğim ) o~tu. Bu kılıç 
cibi inen lnştan kolaylıkla y~!:.a
mı sıyırabiliyordum. Ama, bu <!;::. 
kikada kimbilir soğuk:t:-.o kaç l<işi 
titriyordu! .. 

Eskidenbcri karlı havayı seve -
rim. Ellerim sı::lar ve yüzüm poy· 
razla şamarlanırken de bu sevgim 
azalmamıştır, Bu, O:;elki de kışın 
kendimi daha dinç ve kuvvetli, dn 
ha çalışkan bulduğcmdandır. 

Tam bir keyifle karın ynfıtını 

seyre hazırlanırken, zihnimin tit
reyenler:: nkı§ı, neşemi kaçırdı. 

Halbuki,, aklın hükmü de brın 
lehi'!ldedir. Kar, laboratuvarz;z bir 
Pastör müc:ssescsi gibi ır.ikroplar. 
la boğuşur. Onların muhitlerini 
kraplar. Havayı ayarlar. Bir günd~ 
sabah poyraz, öğleyin l:xl0$, a!< -
şam karayel değİ§-?lleİc:'.ile ortalığı 
beı'bat ettirmez. 

Islak seğuk, iliklere İ§lc:!iği bl· 
de sıfınn altındaki soğuklar ada -
mı üşütmez. Hasta etmez.. lııi is. 
kencelikten çıkarıp zevk }~i~c 
kor. 
Davanın şuur ve fayda t rafı 

:::ı:lur. Bedii tarafına gelince: 
Kış, en tabii güzelli!< enstitü.ü

dür. Y C'..Claklarn rengin en tatlısını 
verir. Dalda knr ne lıııdar güzelse, 
çamurlu yolu ne kadar süslerse, 
çirkin lbir yüzü de o kaear g"'.izcl
leştirir. 

Yuvarlak Masa 
Konferansı 

C1ı gasını vurdu. Türkiyede köylü hayatm~an alı -
<:• :t•Jıı • ·ık l' d" cunı etmek mecburiyetinde kal-

"• b1ı,, tıyet Türkiyesine gelin nanı rea ıst eser ır. Eserin mcv. 
lı~ ·•un b·· .. d. z o d k t 1 ınışlardır. Siııerler alındıktan 

l\:omisyon, muharip cilztitanı 
Iarı, garnizonları ve hnstahane
lcri teftiş etmiştir. Komisyon, 
cumhuriyet Jıtikumctinln bey
nelmilel gönüllUleıiıı geri alın
masına mUtaallik emirlerinin 
yerine getirilmesi hususunu 
kontrol etıııiş ve ) alnız dokuz 
ccııelıi gönUIIUnUn .l\Iadritte vo 
ikisinin ele Jaen'dn lıastnhnrıe
de olduklarını görınlıştUr. 

İzmir, 2 (Telefonla) - Yılba. 

şı büyük jkramiyesini tesviyeci 
Salih ve beş asker arkadası, iki 
yüz bin lirayı inhisar memurla
rı. ytiz biİı lirayı köfteci Hikmet 
kazandı. 

Şam, 2 (A.A.) - Yuvarlak ma 
sa konferansına iştirak etmek ü. 
zere Londraya gitmekte olan 
Ma verni Erden Başvekili Tev _ 
fik Pa.~a Ebülhüda Şama gelmiş. 
tir. Mumaileyh Londrada diğer 
Arap memleketleri tarafından 

müdafaa edilen teze benzer bir 
tezi ileri süreceğini fakat bun _ 
dan evvel bir lngiliz - Mavera. 
yi Erden muahedesi aktetmek 
iizerc müzakerelere girişeceğini 
beyan etmiştir. 

cıs oıa utun ceh ı, 'kendine uu, n o uzuncu asır or a arın-
lllaktır :ı. ttUl!i inkişaf yolunu bul- da Türkiyenin Avrupa mallan is· sonra da muharebe lrnsabaıım 
Zl'ıtaai ~~u meyanda ise en büyük tilası altında kalmasiyle, milli ve içinde devam etmiş ve milisler 

Unya edebiyatının ve bu mahalli 'küçük sanayiin yıkılışı ve son kurşunlarına kndnr e,·ıerin 
uış(! bunun tevlit ettiği köylü isyanı· 
"" ecıı.., d B ... eaı ttı"' 0 rduk ... Onun reddet· ır. u ve mümasili romanlardan 
eıve;işııl!Ji gayemiz i1;iıı daha başka Sadri Ertem birçok kıymetli 

. Oldu!" hikayelerin de muharriridir ki bun 

ı . . ların da ekserisi mevzularını hal 
lıt • • • • .. • 

~
ıa1. 1 >aııınr 

1 
.. kın sosyal hayatından alır. 

~aı • >o~ lece '('l'İl<'n . · . . <!ı;· nı-a ka . Sabahattın Alı nısbeten .daha 
. ı t naat ctnıe'.\ıp Hll- . .. . ~I nııı h • genç hır şohrcttır.,, 
tlii ii ., aştnıı ha':'n fet hctmc-

ı,,l" . nllı·ken l . 
111 

<le, lt~ 'zn,·nlh Habeş- Kıymetli Bir Öğretmen 
li;ı,.. lıirkn\: lıd~ .nı.cmlckctl('ri· Vefat Etti 

şla~· tlilınıını Mılhnn ha· ı .. . 
t\l]( 1ı> i tlkhnll . . Gelenbevı Orta okulu riyaziye 
Obıı l!lttnl)·<?t alt crıni > ~rı im- öğretmeni bay Abdurrnhmanın 
ltq n~ llcak: k ııın rıl ınngıt ınzı kısa bir grip hastalığıııı mütea
t '°' (!tU b ndar kenclilcrinl kip evvelki gün vefat ettiğini ha-
.ııll.ll\ lllnrn1 ı 1l\ •ııı111 1( ~ :lnhcşistanııı ber aldık. Merhum otuz seneyi 
~hıı1 urtnı·nenklarnıı ıı- müteca,·iz bir zamandan beri ög~. 

ltl'<lı. 

lllJOlET MCNlH 

1'~ 
lltın 1 'hı. ....__ 
uı ~li~u . DUııku r k :ır11ı. l'lrta " ı rnlarııııın .so-
" "' J 

3Pl:ıJ" '- · ec:,lıı < 'l•lıııı ... clııııesi "ıclcal" 
:ı::ı ' " ş .•. "n t 1'' · rıı~ ılll'll" P a ın hiçbir 
lerı ıırıı alanı • lıı la ·~•lınış "m-. Hl ~el.na-

ıtı 'c ıtız .ı da hen sene ıı.u
ar ederim. - il. Jf. 

r~tmcnlik etmekte ve arkadaşla
rı arasında tabiatının incelik ve 
halimliği ile tanınmakta idi. Ce
nazesi bugün Ccrrahpa~a hasta
hanesi civarındaki evinden kal
dırılacak, Merkez F..fendideki e
bedi medfenine bırakılacaktır. 

Gerek ailesini Ye gerekse öğ· 
retmcın arkadaşlarını taziye ede
riz. 

Günlerin peşinden: 
11ıuumumummunmnruuımnmmnmmumouımıımmuumı•t:lllll'lııu ın 11111 umnnn ımuııın 

Karakış 
KM yağmayınca karakışın geldiği pek farkedilmez. Dün sa

bah İstanbullular da uykudan glr.tlerini açıp damlann ve ı;.okak • 
lann beyaz kar talx'ı.alnrı ile örtülmüş olduğunu görünce art:k 
kıfın en civcivli zamt'~·:u gclmİ§ olc:ıuğur:n İnandılar. Fakat ~er ta
rafta be-yaz kar yığınları ile gelen bu mevsime beyaz kış demek 
daha uygun olır.ak laznngelirken neden dolayı babalanmız kara. 
ıkış demi§ler? Şüphe yc'.c ki karakTş en ziyı:H!e fnkir fıkaranın ka
ra bir sıkıntı içi.ne dü~tüLl·.i, zcnghlcrj:ı de en çc~i kara kömül'e 
~uhtaç bulw:ıduğu bir znmandır. Bu itibar!a bu günlere beyazda.-ı 
zıyade kara ınfoh yl\kışn·. Fakat bır ynğınca ekirJ.ere feyiz vere· 
o~ği.ni c!ü§iinerek çoc~·dar gibi sevinen çiftçilerin ve ~öylülerin 
çokluğu dikkate almrrs.a k:ırakı~a beyEtZ:uş demek daha dQğnı 
de,-il midir? 

HASAN KUMÇA YI 

T ASlllJI - D:lnl,•il fıl:ramız1la T:onscrvatuvard!m l;alı. 
scdcrkc•ı tozı1aıuııı 111cblağuı beş yii:: bin lira olduğu yazıl. 
mı.Jtı. Tertip yanlışlığı ohrak btn lira çıkuıı~tır. Ô;:;ür dileriz. 

--:>----

Bir Vagon Uçuruma 
Yuvarlandı 

I3ilbao, 2 (A·A.) - Santandcr 
eyaletinde kain Castro Urdiales 
civarından geçmekte olan bir tre. 
nin vagonlarından biri çözüle _ 
rek yedi metre yüksekliğinde bir 
sırttan a~ağı yuvarlaıımıstır. 

Kaza neticesinde yedi kişi öl. 
müş, yirmi kişi yaralanmıstır. 

General Mirkovic 
Öldürülmüs . 

Ynrşova, 2 (A.A.) • l\lirko
viç'in Polonya - So,·yet nur.ya 
hududu civarında Yulrnnı;olt>ıı 

ölUınU münasebetiyle gnzclcl r, 
yapılan tahkikata nazaran mu
ınailcyhin intihar etmiş oldu
ğuna dair olan ille haberin yan· 
ltş olduğunu :ıazmalrtadırl:ır . 
Zannolundu~una göre Cl'ııc

ral Mir1rnviç, esrareıı:;iz bir su
rette Parlste ortadan lrn) bcl:ın 
Gmcral Kutiepov'un dostu idi 
ve onun ortadan lrn) bolmasın

Dört Deli Timarhaneden da rımıı olanları tanımakta ol-
Kaçtı cluğunu iddia ediyordu. 

Sima, 2 (A.A.) - "Ohio .. : E f C . 
üç mecnun, ellerinde ustura _ sna emıyetleri 

lıır, ufak baltalar ve demir çu _ Yardım Heyeti 
1 buklar olduğu halde, dört gar • İstanbul E"-:.ft.f (' ~miyetleri, 
diyam hücum ettikten sonra yardım heyeti emrine verilmek 

1 Ohio devlet hastanesinden kaç _ üzere bu s ne her yıldan !azle. 0 

1 
mağa muvaffak olmuslardır. z _ l~rak b~dcelerinde ~O bin liralık 
bıta. bunların tehlikeli canil bır tahsısat ayırmış :ırdır. 
olduğunu halka ihbar etmişti • ~cçen ~ıl, ~ardım ~ey.etine ev-

B
.. ·· k .. k 

1
• 'ela 13 bın ln... y r lınış sonra 

uyu muna ·a at Yollarında po . . .... • ' ' ,. .. · l ela ıhtıyaç görü lü ~i.ındrn yr.r-
.ıs kordonları vucude getirilmiş. dım m;kdan 2 .. b" b 1. k d tir. · ~ ın ıraya a ar 

çıkarılını§tı. 
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Akşama doğru şehire dörtnalla giren 
atlılar şu haberi getirdiler: 

,,Araplar Markel'e girdiler buraya geceleyin baskın 
verecekler.,, Ertesi gün şehir boşalıyor, hükümdar 

tacını, mücevherlerini · sandıklara 
doldurarak kaçıyordu 

Kisraların altın tahtı sanki nu kovacak bir ..-ezlr ıa.zım. KL 

- Muvaffak olmak Um1di bu bugün iğnell bir koltuktu. tJ • mi başvezlr edellm? 
Behram bir adım ileı·lodi; 

yln elden gitmekle taht elden 
gftmez. Biz de hepimiz senin
le geliriz. Oralarda harp için 
asker ve slJAh toplarız. 

lunmadıktan sonra senin git • çUncU Yezdl Cerd oturma ile 
men neye yarar? Çabuk meclis knlkma arasında gayet rahat. yerlere kndnr eğllerek hUkllm

darı selAmlndıktan sonr:ı: 
sız ve solgun bir halde salonu 
dolduranl:ırn. baktı, Titrek bir - Eğer bir fayda olacağı bi-

Unse tek başıma da düşman U-

topJnnsrn! 

sesle söze başladı: 
zerlne gitmekten çekinmem. 
Gltmcylşlm korknklığımdan 

değlldlr. 

Söylenen sözlerin hepsi bir 
nraya getirilince hUlbasr bun
dan ibaretti. 

Y ezdicerdln gözleri yaşardı: 
- Hemen nasıl gideriz? Hep 

bu saray ve bu taht burada mı 

Sarayın ileri gelenleri, ku _ 
mnndanlar ve halkın büyükleri 
sarayın bUyUk salonunda top -
landılar. Tanınmış kimselerin 
bir kısmı ortalıkta görUnmU _ 
yorlardı. Bunlar Arapların ya_ 
km zamanda. baskın halinde 
şehre gireceklerin\ dUşUnerek 

kaçmnlc için hazırlığa başlamış 
olnnlardı. 

- Sizler burada. uyurken A • 
raplar harp ıcın hazırlanıyor -
lnrmış. Şimdiye kadar hep as • 
kcr topluyoruz denilerek alda. 
tıldık. Şimdi iş zamanı gelince 
başvcztrim Behram dUşmana 

karşı gitmekten çekiniyor. Ba
na. dUşmnnla harbedecek ve o. 

Dedi ,.e hUkUmdara söyledi- kalır? 

ği ve gôyn tasarladığı pU\.nı bir DJye {tdcta ya.lvnnyordu. 
defa da herkesin önUndo anlat- Dehmon dayanamadı: 
tr. Dllşmanın en nz altmış bin 
kişi olduğunu, halbuki elde an 
cnk otuz bin asker bulunduğu. 

l.~~:!~~S'öY!:~:~'.:] ~~:::::~:::~!:::::~ ~:~~~: 
B d ki 1 • h - Benim elimde on bin iyi 

iz ere ama Vefi ene emmiyef asker vardır. Onlarla dUşma-
olursa piyasaya arzolunan mala na karşı gider, harp ederim. 
rağbet de o nisbctte ziyadele~ir; Den harp ederken Behram dn 
bu esas dahilinde harekete ge· cabucak yeni asker ve yeni si· 
çcn tüccar her vakit kazanır. IAhlar toplayarak yardıma gel
Avrupa ve Amcrikada ikbsacli sin! 

Yeni seneye girerken Avru
padan bir arkada~ gönde

rilen bir tebrik kartı nazan dik
katimi eelbetti. Bu ın.t bundan 
11ckiz ay evvel Avrupada bir se
yahate çıkmış muhtelif şehirler
de, otellerde kalmıştı. 

Peştede kaldığı otel, yeni se
ne münasebetiyle, bu mU.~crisi
nin yılbaşını tebrik ctmeği ihmal 
eylememiş ve kendisine gayet 
zarif bir kart göndermi§Ur. 

Bu arkadaş, gönderilen kart
tan mütehassis olmuş; ••ne ya
lan söyliyeylm, diyor. Bir daha. 
seynhate çıkarsam gideceğim o
tel burası olacaktır." 

Bana isin reklam ciheti çok 
enteresan göründü. Bizde yapı
lanlarla, Avrupadakini mukaye
seye meydan yok. Hiç bir otelci 
bizde böyle bir şey yapmaz, yap
maz değil, yapmağı dU§ilnmez 
bile .. Otelleri bir tarafa bıraka
lım, diğer ticaret erbabı da ayni 
halde... Bizde reklam iç.in para 
vermek şöyle dursun, onu en az 
masrafla yapmağı dahi zaid ad
dctmekteyiz. Halbuki reklam ti
caretin en öz noktası, kazancın 
en c:ın alacak damandır. 

A vrupalılann kafi derecede e
hemmiyet verdikleri bu iş Amc· 
rikada daha ileri bir haldedir. 
Orada bir ticarethane açnn, ·ya
hud her hangi bir malı piyasa
ya arzeden adam mala sarf etti
ği paraya yakın bir meblağı rek
lam için ayırır! Reklam için sar
folunan mikdar ne kadar fazla 

ve ticad buhranlan kal'§ılamak i - Asker toplamnk işi bir iki 
çin baş vurulan tedbirlerin başın- gUnIUk iş dc~ildlr nustomln 
d~ :ekW.m geld}ği halde ~izde yUz yirmi bin., kişi 

0

Jie yirmi o-
dUşunce tamamıyle berakistir. ' 
Biraz durgunluk bizde alakadar- tuz bin kişilik <lUşman1 mağli'ip 
lan, daha ihtiyatkar olmağa sev edemediğini ne çabuk unut· 
keder, bu ihtiyat tedbirler ara- tun. Şimdi onlar bir misli art
sında ilk akla gelen şey masrafı mış, biz de birkaç misli eksil· 
kesmektir. Eittnb~ bu musraf- mfş bulunuyoruz. BUyUk ordu 
ların başında da reklam için ve- top1ayabl1mek lcin dnhn icerl
rilmesi düşUnUlen yahut aynlan lero, Halvan ve Hcmedan gibi 
para gelir. kalabalık vo zengin yerlere 

Yeni seneye henUı; girmiş gitmek lA.zımdır. 
bulunuyoruz. Daha bu sabah ö· tJ'çUncU Yczdlce rd cıkıştı· 
yuncak ve saire gibi hediyeler · 
satan bir m .. hib' b k - Dunlnrı bflfyorum. Bann 

agazanın sa ı c • ö •
1 1 1 lcdiği satı§ln dörtte birini yapa- s ~ cm ştln. Ben şimdi hemen 

madığından dolayı şikayette bu- askeri hnrbo götürecek bir n
lunuyordu. Rekla.m yapıp yapma dam istiyorum. 
dığı hakkındaki sualim ka.gı: Orada. hazır bulunanlara 
Dükkanına bez Uzerinö yazıp dVndU ve yilksek ses sordu: 
astığı bir iki metrelik bir levha- lui de böyle birisi yok 
yı gösterdi. Binlerce lira serma- mudur? 
yesi olan bu ticnrethane bir be- Kimse: 
zc verdiği iki lira ile dükkanının - Ben giderim l 
bo§almasını ve sene ba§ı için Dcnfcdl. Ha.ttA ıcıcrın<len bl· 
dolup bo~lmasını ve scnebaşı i- . • 
Çin getirttlgı"' kl h . risı ve Dnşmuğ Nnrsl Bohra-oyunca arın epsı-
nin satılmasını fstiyordu. Ona mın fikrini müdafaa edince 
Pe~edeki otelcinin kartı hikaye- diğerlerinin de coğu ayni dil· 
sini anlattım. Anladı mı bilmi· den konuştular. 
miyorum. Bilinen ve görünen - Ey bUyUk Kisra, siz Hey 
§ey bizde reklamın henüz anla- şehrine gidiniz. Horasanla. Ker 
ştlmadığıdır. man elindedir. Bu şehri Arnp. 

KEF par kolayltkla alırlar vo Medn-

- Ben. elbet düşmanı kar· 
şılarım ve hiç olmazsa. bir mUd 
det oyalarım! 

Dedi. Ertonra çoktan buna 
hazırdı: 

- Ben de giderim. 

Behram onlnrrn bu eözleri
nc itiraz etmedi. Belki bu iki 
cesur ve iyt kumandanı da ken 
disl ıcın tehllkelt sayıyor, bu 
aralık aradan çıkmış olmaları
nı istiyordu. 

Yezdlcerd en kUçUk Umltle
ro bUyUk ehemmiyet veren bir 
vaziyette bulunuyordu. Beh -
menle Ertongarı takdir etti. 
Onlnra incllerlo Jşlenmlş kar
tanınr giydirdi. Hazineden ke
neler dolusu nltmlar verdi. 

Dehmenle Ertdnsa o~Ie Uze
rl şehirden çıktılar. Şimale doğ 
ru uzaklaştılar . .Arapların Rey 
yolunu kcemelerine engel ol
mak ilk hedefleri ldl. 

Şehir şlmcllden boşalıyordu. 

HUkllmdar aa haılneslnl, tacı
nı, imparatorluk clbfselorfnl, 
ve muce,·herlorinl toplatıyor, 

sandıklara yerlcftlrUyordu. 
Dicle kıyısından şarka doğru 

uzun ve perişan blr kervan be
yaz bir toz bulutu içinde uzak. 
]aşıyordu. Sanki bu bllyUk şe
hirde bir yumak vardı ve bir 
ucunu çeken gizlf el onu çOzU
yordu. 

Yezdicerd ertesi sabah yola 
dUzeımeye karar vermişti. O 
zamana kadar belki Behmen
llen iyi bir haber <le gelebilir· 
eli. Dehmenln zafer kazanabil
mesi tam manasiyle bir muci
zeye bağlı bulunuyordu, fakat 
belki de bu seter talili gUlcr, 
bir mucize olurdu. 

Akşaınaı. doğru şehre dört 

nala atlılar şu haberi getfrdf
ler: 

- Araplar Merkel'e geldiler. 
Orada toplanıyorlar. Dur ya 
geceleyin baskın verocekler! 

l\Icrkel Iranın payitahtına 

dört beş saat ötede vo Dicle kı- , 
yısmda. hUyUcck bir k6ydU, 
Demek ki Araplar Rcr yolunu 1 
kesmeyi dUşUnmoınlşlcr, Dicle 
boyunca sarkarak gcJmlşlel"' 

dl. Bu hesnpc~ Bchmenle Er
tonga hiç bir zaman onlara 
rastıayamıyacaklarar. Hntt~ 

şimdi bu ıkt kumandan, Arap
lardan glttlkce daha uzağa dU
şUyorlardı. 

Son haber şehlrlle korkunc 
bir panik doğurdu, Saray önün
de topla.nan katır, deve '\'e at 
kamesl hemen yola çıktı. Yez
dlcerd yüzlerce cariye, binlerce 
uşaıe ve köleden ibaret saray 
halkını ardına takarak tam bir 
bozgun hellnde şehirden çıktı. 
Bunların hepsi şarka doğru 
~ittikleri halde Ertonganın şi
male doğru gittiğini tSğrcnen 

Prenses Slrap hemen bir ata 
binmiş, yanında birkaç uşak 

olduğu halde o tarafa sUrmUş
tU. 

Dazı fırsat dUşkUnlerJ en son
raya kalıyorlar, boşalan e\'lere 
girerek yağma ediyorlardı. 

PVAKIT 
.ABONE T ARlFESl 

ilcmlckcl Memlek•I 
irindc dışında 

Aylık 95 155 Kr. 
3 aylık 260 425 ., 
6 aylık 475 820 " 
1 yıllık 900 lGOO .. 

Tnrifedcn B:ılknn Blrli~i 

!cin ııydn otuz k'llruş düşülfir. 
Posta blrliiUno slrmcycn ycrlert 
oyd~ yctmtş beşer kuruş unı· 

mcdilir. 
Abone ka;ı;dını bildiren mek• 

lup ,.e telgraf ücrcUnl, abon• 
pnr:ısının posta veyo bnnka ıle 
yollnmn ficrctini idnrc kendi il· 
2erlne alır. 
Türkluenln her posta mcrkez/ndı 

l!AKıra abone yazılır. 
Adres dejliştirmc ficrcU 

25 kuruştur. 

lLAN ÜCRETLERİ 
Ticaret llfınlannın santim -

satırı s ndnn itibaren ildn sar 
folanndıı 40; iç so falarda sO 
kuruş; dördllncü sayfada ı: 
lkincl ve ficuııcüde 2; birincıde 
4; ba~hk yn111 kesmece 5 Ura· 
dır. 

Büyük, ı;ok devamlı, kUşeliı 
renkli mın verenlere &l'rı o)f1 

lndtrrnclcr yapılır. Ilesml nanla· 
rın snnthn • satırı 30 kuruştur. 

TlCARl MAlllYETTE OLMIY~ 
KCCOK iLANLAR 

Dlr defa SO, iki derası 50, Qç 
defası 6:;, dört defası 75 ve ott 
defası 100 kuruştur. Oç aylık 
ilı\n ,·erenlerin bir dcfnsı bedıı-

"' vndır. Dört snlırı ceı;en iHinlarıo 
fazl::ı satırları beş kuruştan hO" 
sap edillr. 

lli:mcl kuponu oetirenzere 
kflruk llcin tarif esi yüzde 15 
indirilir. 
Yakıl hem doğrudnn do~ru
ya kendi ld:ıre yerinde, hem .An· 
knr:ı c:ıı!dcslnde \'akıt Yurdu 
altında j{F.l\fAl FnDlN t.RErı 
ıınn 13ürosu eliyle Uiın mnı 
cdor. (Büronun telefonu: 20335) 

Elçin o gUn cocuğunun ba· 
şından hiç ayrılmamıştı. Yerli 
hlzmetcllerln meraklı halleri 
ona da merak vermiş, ertesi 
gUn saray adamlarlyle blrllkto 
yola çxkmak üzere gece hazır- 1 
lanmayı tasarlamıştı. Köşk şoh 

rln en tenha ve klbnr yerinde 
olduğu için halkın .gUrUltUsU, j 
buralara kadar gelmiyor vo 
sokaktan da ~ıJr awJ. e~LI vJ• ~ 
mayordu. Bunun için şohfrdc· ı 

kl telA.ştan haberi olmamıştı. l••••••••••Ellll' 
Yalnız, Dlcleye ak~am kızıllığı __ _..__A_r_a_p-la_r_m_ı?-. -----
vururken hizmetçi lA.zım oldu 
ve se!lendl. Fakat kimse gel
medi. Gene çağırdı. Geno görlln 

- Ne snndın ya? Şehirde 
kimse kalmadı. Kisra bile ço1'' 
tan gitti. Prenses Slrap ondaıı 

medl. Sofaya, oradan salona, Ciaha evvel davrandı. Sana ııs· 
odalara koştu. Ortalıkta Jdm· ı· 
so kalmamıştı. üstelik evin her he r vcroyim de, bUyUk bı .. 1~ 

lik yn:ıuı.yım; çabuk 'kaç! csıı 
tarafında yağma. başlangıcınt nı kurtarabllirsen şUkret! J.' 
nnJatan bir hal vardı. GUmilş raplar bu gece, birkaç sa•' 
vazolar. ltUçUk, fakat ipek-ha- & bnsknı erecekler! Bu b&' 
lılar, salon duvarına asılmış o· lıyı da onlara kaıınnsm aı1• 
lan altın tabaklar ortada yok- gOtUrUyorum. 
tu. Aşağı indi ve lbUyar babc;ı- Dlçln, lht..lyar bahçıvandaıı 
yunın aa kocaman bir lıaJryı o- j'ntdım isteyecek vo pnralar ,. 
muzla.yarak l.ıah~e kapısından dayt.caktı. Faknt buna vaıı:ıt 
çıkmak Uzere olduğunu aördU. bulamadı. son aözlerlnl blUre' 
Scf:llendl: herif kapıdan sokağa Adeta fır' 

- N~ oluyor? Noreye gidiyor· ıtuuış vo gözden kaybolmuştu· 
sun? Elçin yukarı koştu. Prense' 

Dedi. Adamcağız o zamana Sirnbın köşküne baktı. Orad• 
kadar önünde sekiz takla attığı bahçede ve kapıda her zamaıJ .. 
lıanıfnına alaylı altıylı gUldll: bfrltaç kişi görUnUrdU. BugU~ 

- Sen daha otur! Biraz Mn- kimseler yoktu. Demek ki bab' 
ra. Araplar gelMek '\'(! seni ıdc, cıvanın dedikleri doğrudur. O 

1(. u da (Devamı vatJ çccu.,.un ... 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

Dimitri, eliyle alnına vurarak ve kaş 
lannr çatarak: 

' 

:zelik edip duruyoruz? ... Hadi artılC her
kes kendi yoluna gitsin. Sen saat çal. 
madan seni görmek istemiyorum. Alla· 
haısmarladık Atiyoşa ! 

Benim için dua etme. Buna layikim. Çe
kil yolumdan .. 

Bu defa Dimltrl, gerçekten uzakla§
b. Allyoşa, kendi kendine: 

- Onu bir daha göremiyecekmişim ! .. 
Ne demek bu?,. Ne yapmak istiyor bu 
çılgın? Yarın her halde gidip aramalı· 
yım. 

bedi ve manastıra yollandı. Küçük 
koruluğu geçerek bahırcyi dolandı. O 
saatte hiç kimseye açılmayan kapı, ona 
a\!.ldı. Yüreği çarpa çarpa Stareçin 
h~resine girdi. Şu dünya ne pis yerdi 
Allahım .... Manastırdaki büyüklük ya. 
nında dışannm ftdiliği ne kadar çirkin 
kalıyordu 1 .. 

''Benim takdisim ona yoldatlık ediyor 
onur\ yeri burası değil 1,, dedi. Ne mut. 
lu sana ki onun gönlünde bu kadar 
kuvvetle yer etmiısin. Nail olduiun ıaa· 
deti tak.tlir ediyor musun?., Fakat aca· 
bet nisin dUnyayı dolaımanı istiyor? Bel· 
Jci senin hakkında bazı 6ezdi~i ıeyler 
vardır, unutma Aleksi hayata eirerııen, 
Stateç~n emrilc bir iıi baprmak için 
girdiğini hatırla. Nefsin için yapmıya • 
caksın !... 

ibadetle bütün kederlerinin dağıldığıııl 
duyar ve gönlü ferahlardı. Bu 63ycde 
de rahat ve ıakin bir uyku çekerdi. 

Dua ederken, cebindeki penbe zarf !IS 
§ıtdadı. Hani fU, K.aterinanın cvindetl 
çıkarken hizmetçi kııın ko§turduğu ıne1' 
tup .• Büyük bir heyecan duymadı. ;. 
ma, duasını da her va'lcitten daha kıt' 
keserek mektubu açtı. Bu mektup d•' 
ha bu sabah Stareçin höcreııindc ken.cJi·•-
6ile alay eden yaramaz Lizin imzasıJ 
taşıyordıı. - Sahi! ... Sahi dedi; o uğursuz gi:n· 

den Gro§inikaya bahsetmiştim. Şimdi 

hatırlıyorum "Mokroi,, de oldu bu iş ... 
Saz çalıyordu; ben fitil gibi sarhoş· 
tum .. Hzçlara hıçkıra ağlıyor ve Kate
rinamn resmi önünde diz üstü dua edi
yordum. 1şte o zaman takdir ederek 
söylemiştim. Groşinika bu ıstırabımı 
anlıyor, hatta o da benimle beraber ağ
lıyordu ... Ne hislerle söylediğimi bildi
ği ve birlikte ağladığı halde, şimdi ha
diseyi bir hançer yaparak zavallı kızın 
kalbine soktu ha ... işte kadınlar böyle
dir yavrum. 

Dimitri bunları söyliyerek başını eğ
di ve diliünceye daldı. Sema birdenbi. 
re donuk bir sesle: 

- Evet, dedi, kızın ha.klcı var; ben 
gerçekten alçağın biriyim .. Resmin ö -
nünde ağlamaklığım hiç bir şeyi değiş
tiremez. Ona, söyle, ki beni böyle tavsif 
etmesini ·eğer bu, onu teselli ediyorsa • 
haklı buluyorum ... Hem ne diye geve · 

Dimitrl böyle Bedi ve kardeşinin e -
Uni kuvvetle sıkarak baıını kaldırmadan 
bir kaçak gibi şehre giden yolu tuttu. 
Aliyoıa, onu gö.zletile takip ediyor, büs
bütün gideceğine bir lUrlU inanamı • 
yordu. Filhakika tğabeyisi ansızın dön
.dil: 

- Dur, bekle Aleksi,.diye seslendi. 
Sana yalnız sana söylenecek bir çift 
s8tüm var. Bana bak, bana. bana göz
lerimin içine bak. - GöğsünU göstere • 
rek • Butaôa müthiş bir alçaldık ho -
munlanıyor .• Dimitri ounları söy1erkerf 
bağrını orada sanki alçaklığın deposu 
varmış gibi yumrukluyordu ..• - Sen, yal
nız Katerinaya karşı yaptığım alçaklı· 
ğı biliyorsun. Fakat içimdekine nisbetle 
o, hiç kalır, Ama, korkma, bu mel'un 
duyguyu ezeceğim. Beni zorladığı §eyi 
yapmıyacağım. Hadi allahaıı;marl:ıdık. 

Odada papaz Porfirle ''Paisyos,, ba-
ba vardı. Bu aziz adam, ''Sosima,1 tun fe 
nala§tığını sezerek her saat bir kere höc· 
reye uğruyordu. Aliyoıa bunu öğrenin 
ce titredi. Demek bu gece her vakitki 

gibi Stareçin huzurunda toplanıp istiğfar 
cdemiyecelderdi. Burada herkes kendi ku 
surlarını, işledikleri, düşündükleri, ak
lından ge~irdi'kleri suçları söylerler, Sta
reç ya affed!r, ya cezalandırır, yahut 
da takdis eder.eli. 

Odaya g:rince, ''Paisyos,, Aliyoşanın 
kulağına: 

- Artık pek halsiz düştü. Dalıyor. 

Uyandırmakta zorluk çekiyoruz. Zaten 
bu da yersiz bir işkence ... Kendine ge-
lir gelmez duaya çalıı·yor ... Seni aradı. 
Nereye gittiğini sordu. Şehre .dediler. 

Paisyos, çıktı. Aliyofa, bir i'ki gUn 
daha yaşua bile Stareçin ıon demlerine 
yaklaştığını anlamııtı. Jçinden babaıtı

na, kardcıint, Madam Koklakova, Ka
terinaya söz .Yerdiği halde, Zosimanın 
yanından ayrılmamak kararıru verdi. 
Hatta onu ölUtrt döşeğinde az bir zaman 
yalnız bıraktığı içiıt vicdanı sızlıyor, 

büyük bir ıztuap duyuyordu. Yatak o. 
dasına geçti. Döşeftin önilnde 1;ccdeye 
kapandı. Stareç, aaktn uyuyor, yüzünde 
ancak bUyUk bir iç ferahının verebilece
ği bir huzur okunuyor, soluklan ancak 
itidilebiliyordu. 

Aliyoıa, öteki odaya ecçti. Çiameleri· 
nl çıkararak sert bir meşin divanın üs. 
tUne uzandı. Onun yatağı işte burasıy6ı. 
Yastığını alır otaya kıvrılırdı. Babasi
nın bahsettiği ~ilteden çoktanberi vaz -
geçmişti. Yalnız cübbesini çıkararak o• 
nunla örtünürdü. Yatmadan önce, her 
ak§amki gibi duaya ba~ladı. O, ne lta. 
dar sıkıntılı L:r gün geçirirse geçirsin, 

''Alc1ksi Fiyodoroviç, bu mektubu -" 
nemden ve herkesten gizli olarak yazı' 
yorum. Hem fena bir ıey yaptığımı bl 
le bile .. Fakat, kalbimde doğan yepyeııl 
bir duyguyu söylemeden de kendiıJ 
alamıyorum. Kağıtların kızarmak nedi' 
bilmediğini söylerler. Yalan vallal>l 

İşte biz bu dakikada ikimiz de kıpkl'' 
mızıyız. Aliy~şa, ben seni çoktan, ti 
Moskovada olduğumuz zamandanbe1'

1 

çocukluğumdanbcri seviyorum. Kaihil" 
seni seçmiştir. Günlerimiz beraber gri 
sin ve beraber bitsin diye. Tabii Mana" 
tıtdatı çıkmanız şartile bu clabilir. Ylf 
!armuz meselesine gelince, kanunıı.ı' 
bize bu hakkı vereceği güne kadar b~ 
leriz. O vakitc kadar ben de tamaıxıU' 
iyileımiş bulunacağım. Gezip tozac'• 
s•çrayıp dansedeceğim. Buna hiç ıüf 
hem yok ..• 

(Devamı vaıJ 
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Sadrazamlar devlet işlerile L--.=-~~ ... ~~u 
uğraşırken şıma1ık damat
la ın keyifleıini düşünmek Ne var, Ne yok? 

Bira ile Yangın Çemberlayn Ve Kral 

"'" 

Söndürmüsler Ailesi 1 urklye ıtudua mııı:11on ı•cwuıurı NııpoJi gruııu; 12 Kıılundborıı; 1 
B:ızı "hakiki" hidiselcr oltı:' 

1 
gil' . k 1 kt nndan An ANKARA HAOYOSU Londra (Rcgıonal); 1,21 MllllClllll! 

mEcbuı iqetinde kalılJorlardı 
f Raayove Tiyatro 

Gerçekten Serasker Ss.it Paşa- ler yapmış bir adamdı. Abdlll • ki insanın yalan diyeceği gelir n ız gıne 0 ln a.lt b rOnKlYE I\ADYOSU (Natfonal). 
nm Abdülmeclde yaptığı gam • mecit tahta çıktığı zaman bir ve sırf güldürmek için icad edil- tonl Va~eyinr . gı ~~~~l ~l 
ınazlık doğru mu idi? Tanzima • hile ile satlrazam olan Hüsrev miş hil:ayelcrc benz ;rl::r. vekili Çember a !nl ı:;bul ak~staın 1 Do!g:ı .uzunlu#u: 176:19 rn.51189~ ~cs.ıı Piyes, lon,'erans " konuı"""8rt 

b · p B d lard bi ·• meydana çıltarmak ıç n r ı P 120 Kw. r. A. Q. 19, 4 m. ı " .-.cg. tı bayrtyenin babası Uyük Reı:ıt aşanın muhafeletine, hatta ken.. u a o~ Nı.n b ~· hrinde yazmıştır. Bu kitapta, Çember~ ~o Kw. T. A. P. 3l,70 m. 64GI> Kes./ ~.:» R:ıdlo Parla: "lt anca 
Pqa Osmanlı de..-letini saltanat. di aleyhinde tertip ettiği suikast Bavyera a an c şe d • idd" ıo l:\w. ı-·rnnsız felsefesi. 
tan cumhuriyete çevirmek fikrin teşebbUsle~e rağmen fütursuz. geçenlerde bir gün bilyUk bir bi: laynde kraedir~ kanlı b1:"

1
.un ~~vek~~ j 4 • t - 1939 ÇARŞAMBA 8.10 Beromünster: Milletler 

rahanede yangın çıkıyor ve itfaı- 1 edilmekt • ngı ız ~ 12,30 l\füzık (Bir koııscrto • Pi). y~i raporu. de mi idi? A5l1. Bunu damat Sa.. ca bildiği yolda yilrUyerek Tanzl H 1 tak F.<i ardı y dinci 1 
tı H j yl H 11__ p gt. ye gtliyor. ortum an ıyor- lkral birinci v n on. e 

1

13 Saat, aj:ıns haberleri ve Meteor - 9.10 Münlh: Piyes. 
it Paşa pek fyi bilirdL ma ayr ye U4ln:V aşa lar. Fakat felaket! $1.1 yok! Şeh· kuşaktan bafi:ii imiş. Nevil Çem· Ankara. 13,10 Türk müziği (Halk 9.30 Sottens: D6rt perdell1ı it 

Onu bu yolda bir saray en.t:ri. bl buna en ziyade muarız olan riıı su tesisatı o an için bozul- be.rlayn kral Edvardın dokuzun. türküleri - Pi). 13,45 - 15 :MOzık hn· ı ıo. Rom:ı gnıpu: Oç perdeUl 
kası ile iRet?ft Paşa aleyehlnde bir sadrazamın zamanında icra muş, bütün çeşmeler lrurumuş! cu kızı~dan gelmektedir. rır parçnl:ır. 18,30 Türk müziği <Sar- piyes. 

" • mevkiine koymuştu. Ne yapacaklar yangın gittik· kılar ve uz eserleri). Okuyan: CSadl 11.30 Rndio Parls: "'La Daupll 
bankete sevkeden sebep ale!ade çe şiddetleniyor. --.-o- - Hoşscs).' Ça~anl~r: (\'ecihe, ı-:ohlre (Porche'nln S perdeUJc 
p.hsf menfaat ve kıskançlık his- Ondan evvel padişahlar sadra. Dü§llnecek vakit yok' Derhnl Şal apİnİn Kanlan da Fer nn, Refık Fersnn): ı - Fcrnh· %Um komedisi). 
terinden başka bir şey değildi zamları. vezirleri, patrikleri bi. b'rahanenin de o-undaki 6000 Y d ı n4k pcşre,·I (Zeki Memcd alta>. 2 

b~ • esi . ı p .. 1 B ' al Mahkeme e - Eviç beste halkai züUQ ıılyahın 
Sadrazam Reşit Paşa 1848 bil.. rer l~aretle id~ ettirip durur. ırb~.yil~şk b'nıd nr:yo~ar. it ır ~- G öl me~hur Rus <Raur Yekta>. 3 - Ş:ırkı. Gez, do- Tepebaşı Şehir TİJlll'O 

-"k Fransız ihtilali çıkınca bu ken, istedfklerının emval ve em- n u ır epoya oşa ıyor ar eçen sene en .. 
1 

_ (Zeki Ari O 
4 
_Şarkı. Ey be-

3"' • f U d ti 1 ri ve hortumlarla burntlan .. sn'' a- artisti ve tegnn_ n1 Ustadı n~ı'm n1e.atane nöz.lu~m (İsmail Dede). mUhim hAd'ısenln beynelmilel bir laklerın m sa ere et r.me e_ en d ki k ev " .. TF.PEBAŞTNDA DRAM Kl'SM~llt~ 
u h i ~~ı i t ı ~i lıp yangını sö.n.diırUvorlar. Ş:ı.lyapin haya.tın _a ı. ere • 5 _ Ş:ırkı • Sevdim bir goncnl nına • · takım aki .. lerl olacağını de .. hal e emm ye~ z craa t·um .eu n • k kf b Inı h tı öldUkt n sonra 3 1 939 Sal1 ..nnn •L-mı - .. 
.. •· Dı!me , ıra ya z nrare lenmiştir. Artist e (hmnll Dede). 6 - Şarkı - Lerzan • • .... u •..- .., tahınin etmişti. Bu 11ırada ihtilal den iken, memlekette hi.ç bır kim değil, yangını tJ:.ı~:lrmeğe de ya- evlendi'H kadınlar miras yüzUn- ediyor (Lemi). 7 - Evle S. ııemai· ASl\IODE 15 P. 

se mal ve canından emın olmaz.. " ı · dila 1 ö k> 19 K hllknmeti Babıfillye mUracaat e. ah d ö!U Ü r.ırmış. den Fransız mahkeme enne ~ 
1 
si (Sedat ztopra . onuşmn. 

d ken Sultan M mu un m n. Gürültüsüz Şimşeklerin u~~ Birinci kansı Marlya Şal 119,15 Sa:ıt, 0J:ın5, meıeoroıoJi ve zi. 
erek cumhuriyet l~a.resinin tas- den sonra cUlfls tebrik\ vesilesi. E A l l d m : ur. t mahkemelerinin 1 raat borstm haberleri. 19,30 Türk 

dlkfnl lstemlı;ti. Dığer taraftan sran n a§ı ama l yapın, Soyve mtizl~i (Hicaz faslı). Saz heycll: 
Avusturya hükfımeti de İstnn. le tstanbula gelince ikinci Mısır GerC'n salı sabahı, saat 7 de, verdiği boş:ınma karannı tanıma Tahsin Karnku,, Hakkı Derman, Eş. 
bul sefar~ti vamtasile B:ıbıalice vakayli ~tfceslnde Osmanlı or. P:ıris rasathanesinin mUdilrünU maktadır. lkinci kadın Olya ise rf'f Kadri, Hasın Gür, na .. rl l'rıer, 
Fransız ihtil~Une karsı alınacak dusunun (1 Jezib l muharebesinde uykusundan uyandırıyorlar. Gök. Şalyapin tarafından boşanmadı· Hum dl Tok:ıy. 20 30 Konuşma (l\li· 
tavır ve hareketfL ne'" olacağını Mısır or<lusuna mağlfıp olması yüzilııde şimşek gibi bir takım ğını iddia. etmektedir. Hakikatte 

1 
zah sıınll). 20,45 Miizik <Kfiçrık. or-

110rmu3tu. ve Kaptr..nderya Ahmet Paşanın ışıklar görülüyor. Fakat gökglL ise, Olya Şalyapin ile 1869 sene· ı kcstnı): 1 - S~n kardeş <~. \ ol5 -

firarla donanmayı o zaman dev. ··1ın· u · 'ti' ..... ' sinde e\•len-'" kocasından do· tcd). 2 - ElcJı (~ykovskı). 3 -
Fran fhtilatf i h il ru u." ışı wııs or. &U-"] Pahlo • Orfeo <Rossı). 4 - llof'bnl 

sm n n zu unı ~ tetin bir vilayeti hevkifndeki Mı. Rasathane mUdUrU Mösyö Esk kuz çocuk doğurmuştur. Fakat, 
1 
donsı (J. ı.anner). 5 - Şampanya. 

1neydana çıkan bu yeni vaziyeti t k t 1' tmesi yUzUn. lan o-on derhal bin:ı.nın tnrasası. rok dindar ve saf bir kadın olan I Galop (Lfin1bi). 21,20 Sanı, esham, tetk'k Uzak tın k Uzer sıra er ve es 1tn e -~ "' 
Re 1~ P:e am mecli~e v:IA :Cısı tb~ den ne yapaca~mı şaşırmış bu. na fırlıyor ve aletleriie bu ga. Olyayı Şalyapin terke<lerek Ma. tahvilat, knmbiyo - nukut borsası 
_J_ Topşhane MUııirl Fethi Pa. lunan ye."ll padışah A_bduımeci. rip hô.diseyi almaya c;:n.lışıyor. riya ile evlenmiştir. (fiyat>. 21,30 Temsil· Vcrtcr - Ya· 
~- "' Fakat, kendisi de hayrette ka. ınn (Goethe). Türkçeye ('tviren 
zn. Rlfat ve h:ıriciye nazın Ali de kurtuhı~ yolunu gosteı:n1şti. Iıyor. Çiinkil gökyllzünde mulıte. <Ekrem Reşit). n!lçü~ orkestra. re-
~ö9A;rI yunma çıığırmıett. Bu 81- Tanzimatı Hayriyeyi ilan içın pa. . . . rakatl) it!, (22,S!l Müzık (Bir &enfo-

a!ak ti i ld kt hf ıstıkametlerden bir takım ı. Ankara Radyosunda nlnln takdimi). Tnkdim eden CCe-rada Tophane mUşUrü Fethi Pa. dişahm muv a n a ı nn şıkların parlayıp söndllğünü gö. mal Reşit). 23,20 Müzik CF,.Rlenrcli 
oa da sadrazamın yanına gelmiş bl\şka bunun ahk!mına bizzat riiyor. Bunlar, daha. ziyade, pro- Dün Gece Eserlerini plAkJar). 23,45 - 24 Son ajans ha
bulundµğu için onun huzuru · e ri ·et edeceği hakkında. da ken. jektör ıi}ıkl::ı.rma benzemektedir. Dinlediğimiz Büyük belleri ,.e yarınki program. 
beynemf e si l•ruıyet konu - disine yemin ettirmi§ti. Ya1nız. ışıklar projeUördan çı. Beatekirlar Yabancı Radyolardan 
tulnıuştu. Bununla beraber aedrazamın. kanlar gibi dUz ve keskin değil, Seçilmiş Par~.alar 

işte claıtıa.t Serasker Salt Pa~a.. nn ellerini, ayakların• bağlıyım, kanşık ve dağınıktı:.~ _ Dnn akş:ım Anl ra rndyosunun Programdaki '·nkitler Türkiye 
d 

DL>.,'t p n--.,. ... ne ırrudtirune gore bun kürük rke ırnsı bize kıtı sik Gnrp 1 san ti üzerine ve "r.Jcdcn sonraki yı sa razam u~l aşa at~-- ~-u.. ... ..ınAa hir hlo ~.u.u...ı- • Ub 

harekete getiren şey bu idi: onların azline sebep olan saray larm b3.ZI yıldız serpintileri ol - musikisinden birçok müntch:ıp par- 1 aaaı olarak verilmiştir. 
ması ihtimali yoktur. Fecri se. çnlnr dinletti. Bunlnr ıırn!;ında Ret- ı, Damat P8,8a Babı~Ude böyle 

ınUhim bir içtima kuvubulduğu. 
ııu haber alınca bu içtimada Da. 
ınat Fethi Paşanın bulunduğu 

lıalde kendisinin da\•et edilme • 
ınl§ olmasına f evka1ade hiddet. 
lenmişti. Kendi kendine: 

- Bu reşit Paşa ne oluyor? 
Ken:li riyaseti altında yapılan 
bir lçtimaa Fethi Pa,eayı çağın. 
Yor da beni niçin davet etmiyor? 
Fethi Paşa damatsa ben de da. 
mat bulunuyorum. Fethi Paşa 
Tophane Müşiri ise ben de Se. 
J'Ukerlik makamında oturuyo • 
rum. Sadrazamın bu hareketi ba. 
!la bir hakarettir. Bana yapılan 
bu hakareti onun yanma bıraka. 
:ınam.., 

Demişti. Bundan sonra doğru. 
ca saraya giderek AbdlUmecide 
Reşit Pa~a aleyhindeki sözleri 
aöylemi§ti. 

entrıkalarmm önüne bir tUrlU ge ı Opera ve , ı ı •· ı ı 
mavi denilen hadise de bu şekil. fıovcnin "Polclik Sonnt" (IJüzilnlll 

1
. en on 11\0nser er : 

çememi§ti. Bu saray entrikaları· de görülmez. Olsa olsa, askerle- sonat) ı, l.charın bir operetinin u· • 51. Hıı 2 H 
b 11.b 1 talıınndan biri • . r "· " versum : ııydn'ın nın e l aş ı vası rin manevra esnasında kullan • vertürü, Hayda ın on bırlncl sen o- acnlonbi. 

de işte bu damatlardı. dıklan ı~ıklar olacaktır. Fakat ııisinin menutıosu vnr. Bu eserle- 9.10 Bcrlln (uzun dalga): ı -
Şahsi meziyetleri birer hiçken o günlerde manevra yapıldığına rin bestekArlRrı hakkında kısaca Mozart'ın "Sclınusplcldlrek· 

sadece saltanat hanedanına sıb. dair hiç bir malOmat alınama - mnlümot ''erelim: tor" uvcrlilrü; 2 - Şuherlin 
b. -ı::"'-. iki ... 1 ı ı ha "Rouımunde" si; 3 - Ştrau-riyet peyda etmek yüzilnden ır- :.u :;.ı..u· Dethoven, mus 11 em n n, • 

1 1 1 
"M . T .. 

Hul:. .. a. go-k'-.ı'znndeki bu .,...,., . b" d sun vıı s er : • :ıvı una ve denbire paşalık riltbcsini alan bu .,,.., ..,.·u 5u.. yatı ıstırap içinde geçmış ır c- "Ynraıı.a". 
damatlar çok şımarık mahluk _ riiltfüıllz şimşekler" in esrarı he.. hnsı olanık meşhurdur. Bilhassa, 9.15 Dllkre,: Mozert programı. 
lardı. Sadrazamlar devlet idare. nilz aulaşılamamı~ bulun ıyor. tıayatıııın son günlerinde sa~ır olu· JO Turino grupu: "Don Knrlos" 

V ~ Jd B • fU, dünyayı ses ol:ırak güren bu a- (\'erdi). 
si içinde canla, başla uğra3ırken anct~rve . V~ enzerı dam icin en büyük azabı teşkil et- ıo.ıo J>ra§ l: neeıhovcnln ı inci 
bir de bu şımarık insanların ke- Belçık_adaki . hır çok şato miştl. senfonisi. 
ifl ·nı d" ··nmek mecburiye • \'e malıMnelcnnden dolayı 10,15 Vtt. ~ova: "Monfrcd" (Şıımnn) 

Y erı uşu !"Milyoner sosyalist., dedik - lletho\·en, Lul Yon Dcethovcn 1770 10.30 1-:yfel kulesi: Gounod, Havcı. 
tiLde kalıyorlardı. l . n-ı ik 1 • • 'r.'. il V . .ı senesinde Almanyadn Don telırincle erı ~ ç a ı sıyası .ı.!.1."ll ar...uer 

Bin bir turlU mUşkUl devlet lveld geçen hafta BrUkselc1eki bir do~nıu~ ve 18:?7 de 57 yaşıııdıı oln· Oda muılkili ııe konst.rln: 
işleri arasında bunların a a, a tiyatroda, kalp sektesinden öl • kl h 

1 
rak ölmüşlilr. nircok kuatuorları, 

50natları, senfonileri var. Onda en 7. 
yale sığmaz ihtlraslarmı yerine dü. kuvvetli olan tarar, musikisine ver- il.IS 
getirmek çaresi bulunsa bile rU.. Vanderveld BrUkseıtn çok ta • diltı büyük ifade kablliyetldlr. Not- 9. 
yrılanna girmemek kabilinden nmmı~ ve. halk arasın~a çok m~ !ar onun eserlerinde Adel• dile 1re- D.U 
~dbir almağa elbette lmkfı.n bu. bur bır sıması idi. Mutevazı bır l Hr ve besteklrın ifade etmek iste- 10 

1 --.ı lşte serasker damat 1 adam olan Vanderveld sokakta dıAI ,eyi aynen anlatır:. ıo.ıo 
ımam~ı. ık d' . h 1. ti i 11.15 

S"it p .... anın Toph"""' MUcirl ı en ısme er se am verene e n 
"' ....... ....,..,. "' Betbovenin yalnız bir operası var-• . . uzatır ve kırk yıllık ahbap gibi 

Hamhurg (Veber). 
Derlln (uzun d.): Dnettolnr. 
F~rcı kulesi: Keman konseri. 
f.·rankfurt: Kunrlctler. 

Napoll srupu: Piynno konııeri 
Atlıeone (lrland:ı): Koro. 
1.ondra (:\ationol): Piyano. 
(Egon Petri tanıfındnn). 

Fethi Paşanın tesadiifcn iştirak lsamimt bir şekilde konll§urmuş. dır: 
ettıği bir müzakereye davet e • R'llk onunla sokak Uicrinde si. "Fidclio" operası- lla!ff muıikl ve operetler: 

dilmcmiş olması tıpkı buna be?· yasi meseleleri milnakaşa eder, *** 8 
zer bir i~ti. Abdülmecit gibi hır hükflmetin şu veya bu mesele Fercnc Lclıar bllyük Mnrar r>es-. 
padişah ta Reşit Paşa gibi dev. jhakkmda bir kanun çıkarmasını tckarlarındondır. \'e birçok güzel o- 8 
let adamını böyle bir sebeple sad tavsiye ederlermiş. percller bestelemlştır. Hunlar ara· 9·10 

razamlıktan azletmişti. Fakat, iein tuhafı, Brilksel cad 

1 

sında en meşhur olanlar "Çingene 1 
delerinde Vanderveld'e benzeyen Aşkı" ve .. Şen Dul" dur. Dün gece 9·10 

F~kat damat Sn.it Paşa A~ii!- bir adam daha 11ık sık görUlilr. Ankara radyosunda kücilk orkcst· 10.15 
mecıde sadrazam hakkındakı ig. Ayni i k ı ka ranın bize uverlürilnü (operet ba"- J0.30 müş. gen ş enar ı şap • ., 
birarmm asıl sebebini tabit söy. 1 m:ı~ah gözlük ayni kUçUk lorken perde açılmadan evvel ç~. ıı.ıa 
lememiştf. Bu sebebi içinde sak- 1 a~:1\ • ' lın:ın parçasını)) dinlettijl operet ll.15 

Pnıg 2: "Yeşil çayırda" ope. 
reli <Benc.ş). 
Yarşo\'a: Film musikisi. 
Hamburg: "Rc.ı.erbohn Ot· 
lıellosu" opereti (Möhrlng), 
Königsberg: .. Tarlarln" ope• 
reli CStauch). 
Strasburg: Orkestra. 
Paris PTT: Lil. 
lstokholm: Hafif lsveç mu. 
Varşovo: Mozurkalar. 

Tnkslmde bu tıece: <ltoal ~ 
Komedi 3 perde 

Y.4.ZAN: Ce151 Mu58hipolla 
YAKINDA: iNSAN llABUF 

TURAN TlYATROSU 

Sanotkftr Nn~ll. r.emat Sahir bl 
(\'tnl oar11ete) 

ıırrlYAR AŞIK Komedi 3 •• 
YARIN GECE: 

Hamlud Yüceres N fll'6-tta,IM 

HALK OPERETi 

Bu akşam saat (9) da Son .... 
RAHMET EFENDi 

S:ılı akşamınr!nn itibaren yeni 
üC YILDIZ 

Tel: 

ALEMDAR Si ,&.od ....... 

tKt FiLM 

Aynaroz KaJ• 

Gümrük Memurlup 
Namzet Kursa 

Halbuki Tophane MUşUrll Fct. 
hl Paşanm bu içtimada bulunu -
ili bir tesadiif eserinden lb:ıret. 
tl Reşit Paşa rlcal arasında si. 
ruf fikirlerinden istifade ede -
ceğinl dUşUndUğU meclisi \•alô. ile 
!kıallye ve hariciye nazırlarını ko 
ııuemak için çağırmı~. Fethi Pa.. 
k ker.di kendine bir husus l. 
çfn gelmişti. Fakat kendisi vü. 
keta::ıan olduğu için bir kere açıl 
1tııt olan mUzakerede bulunma.. 
lıııda mahzur görUlmemişti. Bil. 
hu.a böyle bir müzakerede da.. 
Jnat Fethi Paqanm bulunmasını 
damat Salt Pa;anm haber alarak 
kıaktn~lık damarlarının kabara 
ca~ hlç dllşllnmemiı;,tf. 

goz er... de onun gllzcl escrlerınden biridir. ı l 3 Jıyarak Reşit P~ayı cumhurl. Geçenlerde biri şaşırmış, onu · O 
yet tarnftarhğı ~Uphesi altında asıl vanderveld zannediyor ve 1 *** 

h ı.tO (Gece y. sorıra) Hilvcrsum 1: bırakmıştı. Böyle bir eUp eye 1 yanma yaklaşıp: KOcük orkestranın programında Çingene rouslkisı. 
padi9ahı inandırmak için de Ba. - Merhaba Mösyö Vıınder • 6 rıcı p:ırça olnrnk dinlcd"#lmlz 
bıalide bir kaç vezir arasında veld! diyor. Size bir meEele hak- senfoninin lıcstekftrı Fr:ınz Jozcr Varyete ve kabareler: 

Birçok Alman istasyonları: 
Hafif musiki. 

lki ayd:ınberl İstanbul 
rilkleri BaşınUdUrlQ!UJıde 

v:ım eden gümrak mem 
ııemzet kumu bu ay sonunda 

Reott Pa .. 3 Osmanlı devletini 
fnkıl'azd:ın kurtarmak ve bu mak 
latıa Tan~!mntı Hayriyeyi nan 
edobilınek i~in büY.ilk mllcadele-

F B·ı ilk f k l~bmı ..... bun.. kı d f"l · d k · t d' Haydn Avusturyalı bir nnı'liklşl· ransız uy n ı d ." n a ı cır anı[ima ıs er ım ... 
d ··t IJI b ... z 'l 1 ' . s· . B l ., l be 1 d n:ıııtır. 1732 de do~mu:, ve 77 ya· 10.15 Prnlt 2; an mu eve t eyn~ mı e aıus. ıyası 2 çı c:ı mm r.zer er 1 d 

1 
.. " h 

11 1809 
.. ..

1 
n 

. • şın n o ııu,.,u :ı < e un um !J· 10 20 p t p rl J n. leri konll§mU§ olmak kafı gel • hal karşısındakmin sözünU kesi. tür. Hnydrı'ın bilhassa ııenronilerl · os e 3 5 e 

mi~tl. yor ve: . l''e arııtoryo (dini hir mevzu üzerin- Dam musfk(ıf: 
( Arka.n oor J - Yanlış! diyor. Bana değil, de lirik dram) Jan vardır. 

öteki Vanderveld'e gidin sorun.. 7.U Bfikrq: 9.30 Kolonya: U.30 

tccektir. 
Kursa 30 kişi enm et1•• 

dir. I~urs sonunda yapılacak 
tihanda muvnff:ık olanlar, 
memur olmak hakkmı ••«alı 
caklardır. 

Bu kurstan soma UdDll 
kura daha açdacakbr. 
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·····•••••ı• • • • 
Hikaye ••••••••••• • • • • • • • • • • • • 

Hastaııgımm hikayesi 
• • • • • • • • Yazan: Zoşçenko Çeviren : V. G. • • 

, 

N 
E yalan söyliyeyim, hasta 
olduğum zaman evde yat 

mayı tercih ederim. 
Şüphesiz ki, hastanede odanız 

daha iyi aydınlanmıştır, cradaki 
kültür seviyesi daha yüksektir. 
Sonra, size daha iyi gıda verirler. 
Bunlar inkar edileme:... Fa1tat, bir 
atalar sözünün dediği gibi, insanın 
evine hiçbir yer benzemez. 

na bak. Sen ıoyununcaya kadar da 
onu banyodan çıkarır, temiz ıu 
doldururuz. 

- ihtiyar kadın bir geyin far -
kında değilmi§, pekUa. O utanmaz 
belki ama, ben utanırım ... Scnra, 
banyonun bu manzarası her hal
de pek güzel bir şey değil... 

Futbolda çok ileri bir millet 
ARJANTiN 

Hastaba'kıcı adam tekrar ıinir -
lenmi§ti. '1 azan : Muvakkar Ekrem Talu 

Hastanede yalnız bir kere, tifo 
oldufum zaman yattım. Evden, 
hastanede yatarsam daha az ıztı· 
rap çekerim diye düşünmü§lerdi. 

Halbuki yanılıyorlardı. Çünkü öy 
le fakir bir hastaneye dü§mÜ§tüm 
ki, hiçbir §ey istediğim gibi değil
di. 

Hastaneye bir hasta geldif'i za
man derhal ismini kaydediyorlar. 
dı. O sırada hastanın gözleri du -
vardaki §U yazılarla karıılaşıyor
du: 

"Hastal~r hastaneden öileden 
ıonra üçle dört arasında alınıl>i -
lir.,, 

Bunları okuyunca bilmem öteki 
hastalar ne düıünüyordu ama, 
ben bunları okur okumaz bulundu. 
ğum yerden ürlcmiye başladım. 
İsmimi deftere kaydeden adama 

aordum: 

- Hayatımda ilk defa bu kadar 
inatçı bir hasta görüyorum, dedi. 
Onu beyenmez, bunu beyenmez. 
Bir ayağı çukurda bir ihtiyar ka· 
dm banyoda yıkanıyor. Bizim 
hasba bundan ıinirleniyor ... Ka -
.dının 40 derece harareti var, et -
rafında ne olup bittiğinin farkın
da değil, her geyi sanki gözlerinin 
önünde bir perde varmıı gibi gö· 
rüyor. Zaten ıeni görecek olsa 
bu dünyada daha be§ dakika bile 
duramaz ... 

"Yol biz hastalarımızın biraz 
ı~urlarmı kaybetmesini isteriz. 
Öyle olursa, hiçbir geyden tika
y:~ etmezler. Hele böyle ilmi ba
hislere hiç karıımazlar. 

Bu sırada banyodaki ihtiyar ka 
.dmm sesi duyuldu: 

- Çıkarın beni buradan 1 diye 
bağırıyordu. Yoksa kendim çıka. 
rım ve size gösteririm ... 

SiNEMA: 

En fazla para 
kazandıran yıldız 
Seneler ne çabuk geçiyor! 
Hepimiz böyle diyoruz. Fakat 

bunu en fazla hisseden belki kü
çük artist Şirley Templdir. "Kü 
çük artist" diyoruz. Neresi kü
çük! Koskoca kız oldu artık Q! 
Kendisi de asıl bundan şikayet
çi ya! .. 

Şirley Templ .;aha dün üç 
yaşındaki yıldız diye meşhurdu. 
Bugün ise 9 yaşına bastı. Yani 
çocuk artist olarak şurada en 
fazla dört. beş senesi var. Ondan 
sonra da film sahasmda kala.bile 
cek mi, onu da Allah bilir. 

J 

. lfl '· '},; 

- Niçin bunu buraya asmıılar? 
dedim. Hastaları alakadar edecek 
bir Jey değil ki bu 1 

Bir erkek hastabakıcı veya asis· 
tan, yahut da başka bir şey elan 
bu adam evvela tatmr gibi oldu, 
ıonra cevap verdi: 

Bunun üzerine ikisi ihtiyar ka
dınla meıgul olmaya ba§ladılar ve 
bana yine soyunmamı ıöylediler. 

Şimdi beni anlamıglardı artık. 

Fakat. şimdiki halde "kü
çük'' artist yükünü tutuyor. Yu
murcak, Amerikada en fazla pa
ra kazanan -daha doğrusu, ka-

Arjrıııtimle final ma!'lnrn oynandığı stat, (1cıöşecle) bu senenin şampiyonu lndipcncliyanlc ta7~mmın 
en iyi ilci oyuncu.sıı Belo, Kolctta 

- Şuna bak hele bir. Hasta; yü 
rüyecek hali yok, hala da her ıeye 
karışır l İyi ol bir kere; pek de iyi 
olacağa benzemiyorsun ya! O za
man karı_şırsın bu gibi ıeylere. İyi 
olamazsan, burada yazılı olduğu 
ıibi, senin de cesedini saat 3 ile 4 
arasında hastaneden çıkarırız ... 

Herifin suratına bir tokat indire 
yim dedim, sonra kendimi tuttum. 
Kırk dereceye yakın hararetim 
vardı. Kavga edecek olur.sam bils
b:.itün artacak diye düşündüm. 
Yalnız kendisine şunları söyle • 
dim: 

- Sen dur hele, dedim, bir iyi 
olayım, sana gösteririm ben! !n -
aan hastalara böyle mi muamele 
eder? 

Adam, bu kadar ağır bir hasta -
nın böyle serbest konuımasına ıa
tırmııtı. Lafını başka tarafa çe • 
vir.di. Bu sırada kısa bcylu bir ka· 
dın hastabakıcı daha kapıdan pcy
d:ı oldu. 

- H21sta, gel buraya, diye ses
lendi. Gel seni yıkanacak yerde 
yilı:ayacağız ... 

Yine kanım beynime fırlamıştı. 
- Niye "banyo dairesi,, demi • 

yorsun da "yıkanma yeri,, diyor -
ıun? .dedim. ''Banyo dairesi,, der
ı:n daha iyi olur, hem hastalar:n 
üzerinde daha iyi bir tesir husule 
getirir. Sonra, ben beygir miyim 
ki beni yıkıyacakrruşsınız? 

Hastabakıcı kadın: 

- Hem hastasın, hem de hali. 
ne bakmıyorsun da kıh kır1k yar
mıya kalkıyorsun, diye çıkı§tı. Val 
lahi, söyliyeyim sana: Eğer böyle 
her şeye burnunu sokarsan iyi o· 
lup kalkamazsın ... 

Sonra banyo dairesinin bulundu 
fu tarafı gösterdi ve .soyunmamı 
ıöyledi. 

Elbiselerimi çıkarmıya başla -
Mıştım. O sırada banyonun için.de. 
ki bir baj gözüme çarptı. Banyo· 
cla ihtiyar bir kadın vArdı. Her hal 
de bir hasta olacaktı. 

Hasta bakıcı kadına: 
- Nereye getirdin beni 1 diye 

bağırdım. Kadınların banyo daire
•i burası 1 Sonra, banyoda birisi 
varmı~ ... 

Hasta bakıcı kadın: 
- O! .dedi. Hasta bir ihtiyar 

kadın. Sızlanacak lıir şey yok 
bunda. Harareti son derece yük -
aek. Artık bir şeyin farkında de • 
ğil. Sen hiç aldmı etme, soyunma· 

Hiçbir şeyde münakaıaya giriı -
mek istemiyorlar ve ıöyledikleri -
me hiç itiraz etmiyorlardı. 

Banyodan ıonra hastanede giye. 
cc.ğim elbiseleri verdiler. Bunlar 
benim vücu.duma hayli büyüktü. 
Her halde elbiseyi verirken acaba 
benim vücuduma büyük mü gelir, 
küçük mü gelir diye hiç dügün -
memiılerdi. Fakat, bu onlar için 
pek tabii bir §eydi. 

Bana verdikleri elbise birçokla
rından çok iyi idi. Mesela, göm -
tekteki hastane damgası eteklere 
gelmiıti; yani gömleğin manza • 
rasmı bozmuyordu. Halbuki, di· 
ğer hastaların gömleğindeki has 
tane damgası ya arkalarında idi, 
yahutta göğüslerinin üzerinde. Bu 
da onları damgalanmış bir vazi
yete getiriyordu. 

Fakat hararetim gittikçe arttığı 
için bu gibi şeylerle pek uğraşacak 
vaktt bulamıyordum. 

~andıran- artistlerin başında ge- Geçen bir yazımızda İngilizler 
yor.. . .. le muvaffakıyetli ı;arpı§malar 
~rtıstlerı.? k~zançl~nna . ~ore yapabilecek hakiki kuvvetin ucc. 

değil ~':.·. gos~er~len fı!mlerı?ın nubi Amerika,, olduğunu iddia 
c.elbett~gı se~ırcı aded:, yanı bu etmiştik. Bu iddiamızı kuvvet • 
fılmlerı yapanların kazandıkları . . . 
P 't"b ·ı t t" d'l b' . lendırmek ıçın bu mevzuda biraz ara ı ı arı e er ıp e ı en ır ıs- .• 
tatistikten, dört senedenberi ol- dah~ tafsılatı okurlarımıza ver. 
duğu gibi, bu sene de Şirley meyı faydalı buldum. 
Templ başta gelmektedir. Bugün size önce biraz Arjan _ 
Halkı en fazla çeken yıldızlar, tinden bahsedeyim. 

Şirley Templdcn sonra, derece i- 928 Amsterdam olimpiyatları 
le, şunlardır: finalinde 930 dünya kupası fina. 

Klark Gebl. Sonya Heni, Mi- linde ezeli rakibi Uruguaya ye. 
ket Runey, Spenser Trasi, Ro- nik düşen Arjantin, Avrupa. 
bert Taylor, Mirna Loy, Con 
Vayters, Alis Fey, Tiron Pover. ca zannedildiği gibi hiç bir .za • 

Onlara niabetle çok daha uzak mar. Uruguaydan zayıf km..,:ette 
bir derecede şunla?' gcliyor: değildir. Bu iki aleyhte tesadüf. 

Geri Kuper, Vallas Beri, Canet ten gayreti. mesela aralarında ya 
Mak Donald, Deanna Durbin, Er pılan müteaddit milli temaslar _ 
rol Flin, tren Dun. da zafer daima k1\h o tarafa kah 

bu tarafa kısmet olmuş, hiç bir 

Kadirli Köylerinde 

Bir kadın tepeden 
aşağı atılarak 

öldürüldü 

zaman bir tarafın kat'i üstünlü_ 
ğü rol oynamamıştır. Evvelce de 
söylemiş olduğum gibi milli for. 
ma altında daha kuvv~tli bir 
rnanzara alan Uruguay, klüp ha. 
!inde Arjantinlilerle rekabet bi. 
le edemezler. Bunun başlıca sır. 
ları şunlardır: 

Beni !küçük bir koğuıa yatırmıı· 
lar.dı. Burada, muhtelif hastalıklar 
dan yatan otuz kişi kadar vardr. 
Kimisi 111ık çalıyor, kimisi deli 
deli söyleniyordu. Bazıları da 
kallcrruJlar, koğuıta bir aıağı, bir 
yukarı dolaııyorlar, yataklann Cinayeti İşleyen Katilin 1 - Son zamana kadar Uru • 

guay klüplcrinde diğer milletle
rin kbaası yabancı yıldızlara yer baıucuna, duvarlara asılı olan ya. Kocası Olduğu 

zıları okuyorlardı. Anla§ılıyor 
Koğuştaki hastabakm kadına; Kozan (Hususi) - Kadirliye 
- Galiba, dedim, beni bir akıl yakın köylerden birinde bir na. 

hastanesine getirdiler, Eğer haki· mus meselesi yüzünden bir cina. 
katen burası bir deli ko- yet işlenmiş. vaka şöyle olmuş_ 
vuşu ise, söyleyin allaha§kınal tur: Köyden Osman, uzun müd. 
Ben her a.ene hastanede yatarım, dettenberi karısı Emineden şüp. 
fakat böylesini ömrümde görme - helenmekte ve bir yolunu bulup 
dim ! Öteki hastanelerde her taraf intikam almak hevesinde idi. NL 
nizam ve intizam içindedir. Hal • hayet iki ay kadar evvel Emine. 
buki burası pazar yerine benzi - yi gezdirmek bahancsile köyün 
yor... dışarısındaki bir tepe üzerine çı. 

Hastabakıcı kadın: karmış, ve burada kadına bir to. 
(Devam& 11 incide) kat atarak uçuruma yuvarlamış, 

- ........ --...................... - ......... 1 sonra müsterih bir şekilde tek. 

HikAyenin Muharriri ! rar köye dönmüştür. 
11 Cinayetin meydana çıkmıyaca 

Mihce: Zo~ç~nko bugünkü Rus: ğını zanneden katil elini kolunu 
muha:r~r~erının en meşhurl~rı.n· 1 sallaya sa Haya dolaş:rken l<::ntL 
dan bırıdır ve Sovyetler Bırh • nenin ortada olmadıgını gören. 
ğinde eserleri çok okunur. Hi-

1 

ler merak etmiııler, vaziyetten 
kayeci, herkesin konuıtuğu dil- zabıtaya hab:!r vermi~lerdir. Za 

'· 

Rivcr P!0ıfe ttı:ıet.mınm salın aldı. 

jjı Peru'lu mc.Jhur oyuncu Alkadc 

verilmezdi. Halbuki Arjantin es. 
kidenberi klüpl•...& .. .ıo- D1 e.t.ll)'all, 

Paraguaylı, Şilili, Perulu oyun • 
cular bulundurmuştur. 

2 - Uruguayda "fevkalii.de,, 
elemanlar klüplerde çok dağıl _ 
mış ve mahdut kalmışlardır. Ar. 
jantinde bir iki "elebaşı .. takım 
bütün asları aralarına almışlar. 
dır. 

3 - Arjantinde profesyonellik 
almış yürilmüştür. Orada klüp 
zaferi, milli zaferden daha ma. 
naİı görülmektedir. Ha1k taou 
anlama uymuştur. Lik maçları., 
milli karşılaşmalardan fazla ha. 
sılat getirir. 

Şimdi Arjantin futbolü hak -
kında etraflıca konuşalım: 

Her yerde olduğu gibi, İngiliz 
kolonisinin "Ağababa.. Irk etti. 
ği otuz otuz beş senelik bir ma_ 
ziden bugüne kadar, Arjantinde 
futbol her gün artan bir rağ • 
bet ve alaka ile karşılanan bir 
spor haline gelmiştir. Tesçil edil. 
miş futbolcü adedi pek yüksek • 
tir. Bütün memlekette hatta en 
ufak köylere varıncaya kadar 
bir futbol takımları ve sahaları 
vardır. Bunlardan Buenos Ayres. 
Avellaneda, La Plata şehirleri 
futbollerine alemdarlık etmekte. 
dirler. 18 klübün iştirakile "Ar. 
jantin profesyonel liki., namı al. 
tında bir şampiyona organize e. 
dilmektcdir. En ehemmiyetsiz gö 
rünen bir lik maçında seyirci a. 
dedi altmış bin ve çok defa sek. 
sen bini bulur. Finallerde yüz 
bin kişilik kalabalık yersizlik. 
ten şikayetçidirler. Birinci sıruf 
klüplcr geçen yazıda saymıştım. 
En kuvvetlilerini tekrar edeyim: 
River Plate, Bokacunyor, lndipen 
diycntc, San Lorenzo, Estüdynn. 
te, Hurakan. 

Arjantinde profesyonellik 1931 
senesinde tesis edilmiştir. Ve ilk 
şanıpoyanları Bokacunyor'dur. 
Müteakip yıllarda River Plate ve 
lndipendiyente münavebe ile bi. 
rinciliği ellerinde tutmuşlardır. 

En z~ngin ve hakikaten kuvvet. 

le yazmakla tanınmııtır. Hiki - lbıta Osmanı yakalamış ve sor • 
yelerinde görünüıte basit, fa. guya ~ekince katil suçunu itiraf 1 y u n a n Milli takım11 
tat ince bir hiciv tapyan bir mi· ı ı etmiştir. Neticede araştırma ya. 
zah vardır. pılmış ve Eminenin bir uçurum. .. .. • . 

Z::>ıçenlc"I bir asilzade oğlu - . da parça par<'a olmuş cesedi bu. F renşvaroş klubune 3 - 5 yenıl dı 
dur. Fakat ihtilil esnas·nda Sov ! lunmuştur. K::ı.dının buraya düş. lki haftadanberi Yunanistanm misafiri bulunan kuvvetli Ma. 
yet ordusuna geçmiş, ondan! 1 tükten sonra feryatlar içinde dö. car klüplerinden Ferenşvaro~, Pire ve Atir..a muhtelitlcrile yaptı. 

1 sonra, muharrirlife baılamadan l ı ~ündüğü,. fakat etraft_a ~~ini işit ğı ve ilkini 5-1 ikincisini de :1-1 kaz~ndığı maçlarından sonra 
i evvel bir müddet orduda resmi! tırecek kımse olmadıgı ıçın uzun pazar günü Yunan milli takım ile At.ina stadmda karşıla~mıştır. 

I• vazife almıştır. ·ı bir müddet bitkin ve harap bir Çok güzel ve heyecanlı geçeıı bu miisabakayı da Macar futbol 
halde can verdiği anlaşılmıştır. cüler iiçc karşı beş golle kazanmışlardır. İlk devre 3-1 nihayet. 

........ - .............................. _.... Katil tevkif edilmiştir. lenmiştir. 

Ji olan kfüo_.Riuo• Pl .. t>c'dir. (('" ... 

çen makale münasebetile takım 
halinde resmini görmüştünüz.) 
Aristokratların yardımı ve hima 
yesile yaşıyan bu teşekkül, Ar. 
jantinin en büyük sahasına sa • 
hiptir. En pahalı oyuncu da bun. 
ların safındadır. ''B. Fereyra,, a. 
dındaki bu oyuncu Tigr klübiln.. 
den kırk bin liraya satın alındı
ğı gibi ayda kazancı da altı yüz 
lirayı bulmaktadır. Maçlarda he
yecan ve rekabet o dereceyi bu.. 
l{lr-.ki ayuncula r d" rü: ükleı1 gi. 
bi ahali de OırTuirine glrcr ve oir. 

scriya sahaya hücum ederQK f e
ci hadiselere sebebiyet verirler. 
Bundan dolayı kaleler muhafaza 
altına alınmıştır. Ayrıca -1taL 
yada da bazı statlarda olduğu gi, 
bi - tribünlerle saha arasında 
dır. Bu suretle hiç olmazsa kav. 
beton duvarlar üzerine çekilmiş 
tel örgülü ve kapalı sperler var. 
galar ahali ile oyuncular arasın. 
da yapılmamış olur. Hakem de 
fiili hücumlardan r.ıasun kalınca, 
hiç olmazsa oyunun devamı te
min edilmiş olur. 

Gazoz, su. hatta portakal gibi 
meyvalann stadda satışı da be-

( Dwamı 11 say/ada) 

,_ A, ~ 

Arjaııtinin kıymefM futbolcüsü 
[t' Cro'l.JTa 
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Susuz kalan şehir 
Bir kirli adamın feellümafı 

Yazan: Fikret Adil Romancı Vells 1 
Terkos şirketi kurulmadan ev

el, lstanbul, sulannın bolluğu, 
Seşnıelerinin güzelliği ile meşhur 
~ir şehirdi. Zenginler, sebiller da

tır, hamamlar, çeşmeler yaptı-
r, masuralarla su vakfederlerdi 
nılak alım satımında, bahçele
. içinde "maı cari" bulunması
a dikkat edilirdi. Şairler su ka· 
ideleri, hattatlar çeşmelerin ü-
rine en güzel eserlerini yazar-

mizleniyor, yollan yaptırılıyor
sa, Kırkçeşme sularını da temiz. 
letmek, yo'iarını ya_:ltırmaktı. 

Nihayet Terkos şirketini, İs
tanbul Belediyesi satın aldı. 
Memnun olduk. Artık Belediye, 
istismarcı bir zihniyet ile hare
ket eden, ve yalnız sermayesini 
işletmeği düşünen bir zihniyetle 
hareket etmiyecekti. Yılbaşıla

rında, bayramlarda "reception" 
lar yapan, içinde beynelmilel kon • 

Şehirde susuzluk nedir bilin- greler toplanan, kubik ve mo-
ezdi. Çünkü, eski Türkler, bu· dem binalar yapılan tarihi ve a

"şehircilik" diye anılan ve e sırdide bir şehirde bir su mese-

Gene Hayalat 
Peşinde mi?. 

lerini taklit ettiğimiz Avrupa lesi kalmıyacaktı. 
bile henüz tam bir ihtisas ha- Olmadı, bir sürü hamamlar da Hayali ve fenni romanları ile 

'ne gelmemiş olan ilmin ustası ha susuz~uktan . kapandı. Ha- meşhur İngiliz muharriri Vells 
diler; modern teknik vasıtalari- marn, eskı h~mam kalmadı, sa- Avustralyada bulunuyor. Fakat, 
e hlla şehre getiremediğimiz bir ~ece ~a~\~s.ki ~ası. ~1l~ı. ~e 

1
t;- bir seyahat maksadı ile gittiği o. 

u:yu, şimdi iptida dediğimiz ve ledo~ şır. e ıBnıı:lıısSmıl idan u.,, ~ rada da zihnini istikballe meş. 
P . il " ıhhi" şeraiti ıyesıne ag u ar aresı o 1 1 

k 
1 1 

k 
pe tiksınme e s . - du. E et kısaca "Bacrlı Sular"! .. gu oma tan a amamış o aca 
değil" damgasını vurdugu· Beliğ ~i; ifade. "Kur:ıçeşme" ye ki. Sidneyde verdiği bir beya -

Uz fakat ecdadımızın senelerle b' . natta şunları söylemiştir: 
eklla kullandıkları bir suyu 0 ır!k~az~ed. .. ·· t•· t elini yu .. zü - Avustralya İngiltere ile A 1ll . t' ·şti Ve ı gun ur us us e - · 

anlar, Sınan ge ıı·_m;, · nü yıkayamamış bir adamın böy- merikayı biribirine yaklaştır • 
e!,nıl7~ette •:s~yolculugu mes- ıe nevmit düşünceleri olmasın- makta bir Şirley Templ rolü oy. 

5
' kokleşJJllştı. dan tabii bir şey tasavvur edile- nıyabilir ... 

. 'l'erkos ıirketi, İstanbula ge- bilir mi? Olsa olsa, siyasi bir mesele o. 
ce, ,~8:~ncı ~~nnayeda:l~nna İbrikle bile yıkanmak im.kanı- lan bu işte küçük sinema artis. 

~la disıd~nde vermek ıçın fa- nı bulamadım. terkos olmadığı tinin işi ne? diye düşünebilirsL 
liili?e~e geçtı. Bu~': nasıl ykapl a- gibi, Hamidiye suyu da kesilmiş- niz: Romanlarında oldufu gibi 
tdı" Abonelerını arttırma a. t" v ·b ·k d ·1 h·a· · b 

·. k ı. e ı rı enı en a ıseyı ev- istikbali burada da biraz hayali 
bukı !stanbulda su satma lerimizden çoktan atmış bulunu- .. .. . ·· 

Ok ı:raç bir icıti. Parasız ve bol ç·· k.. d" . , t t k ve suslu zavıyeden goren Vells 
" ... , '.:i yoruz. un u, me .... nıye ve e - A t 1 ·k· · ·1· k 

vardı 'k . d d 11 b' vus ra yayı ı ı m.gı ızce onu. . nı sayesın e mo ren.... ır a- t d k .... k b' 
Su satabilmek için su ihtiyacı partımanda oturuyoruz, sıcak ve şan meml.e~e a:ası~ a. uçu ır 

oturmak lazımdı. O zaman, soğuk 'eau·c couranfo" · .. uruz var. kardeş gıbı tela~k.ı edıyor. Esa. 
. t-kosçular, suyolculannı düşün- Fakat, biz "maı cari" ye razıyız. sen Avustralya ıkı memleket a. 
iller. Şehrin altında; harikulade Modren ve kübik apartımanda rasında ayni zamanda yarı yol 
~zeka eseri olarak ve her tabii oturuyoruz. Kunturatomuzda, su demek olduğu için ona bu rolü 
thnal düşünülerek yapılmış o- parasının ev sahibine ait olduğu daha fazla yakıştırıyor. 

su yollarının bir muntazam yazılı. Pek tabii, bizlerden, yani Herbert Corc Vells, Sidney 
~ yoktu. Suyolcular, meslek- kiracı sınıfından, bu hayali su- radyosunda bir kaç konferans 

in sırrını kimseye ifşa etmez yun parası peşin olarak alınmış- verecektir. Bunlardan ilkini "İs. 
~·bu iş, babadan .cğula intikal tır. Lakin, modren apartımanla- tikbal hakkında roman,, mevzuu 
..ıtel'di. Fakat, bu hızmete karşı- rın umumiyetinde,hcle yeni yapı üzerinde vermiştir. 
~aldıkları _para pek .~dı: On· !anlarda tayyare tehlikesine kar --o-
~ ;,daha dogrusu, bu ışı bır ne- şı sığınak olduğu halde, bir sah- Viktor Hügo'nun 

hayrat" olarak yapıyorlardı. renç ve suyu tevzi için pompa 
'l'erkosçular tetkil:lerini bu ne- yoktur Cenazesini Bel<leyen , 

:Ye vardınnca., suyolculanna Yoktur amma, "entree" lerde Şair 
vaad ettiler ve ~atta. a~lık -methal demek gerilik olur- met 

~ !adılar, suların kesılmesını te- re murabbaı yirmi liralık mer
ll ettiler. merler veya "t;ılustration" dan 
l'>araya karşı kimin yüzü yu- kopye edilmiş, kötü dekorasyon
~ak değildir? Nerede kaldı ki ral vardır. Buna bir şey de
etkos" yabancı hir şirketti, nemez. 
ltaadı sadece para kazanmak- Suların mk sık kesilmesi ev 

' ltendilerine ve aernıayelerine ve apartıman ahiblerinin lehi
abancı bir millet efradının ahlak nedir. Çünkü su olmayınca sarfe
.l'ıtu bozmakta tereddüt etme· dilmez. Sarfedilmeyince saat iş-
ler. Böylece, şehrin sulan azal- lemez, binaenaleyh parası veril
~ Çeşmeler kurudu, sebiller, ha- mez. Fakat kiracı, su parasını, 

tı:ılar kapaWdı. Kırkçeşme su- peşin olarak vermiştir. O başka? 
lll'lnda müthiş mikroplar bu- Orası ayrı. Hesap tamam. 
.~1du, tahlilleri yapıldı, terkos Mükemmel. Buna da bir şey 
() Unde bulunan leş:erin birer ha denemez. 
let olduğu isbat edildi ve ter- Ve siz, şehir sakini olarak pis, 

0~irketinin aboncieri arttı. yıkanamamış; kiracı olarak sar-
k kçf':::me sularında mikrop fatmedeğiniz, kullanmadığınız 

\ tnuydu? Belki vardı. Yolla- kullanamıyacağınız bir suyun pa 
k 0ıuk değil miydi? Belki bo- rasını vermiş ve iki defa aldatıl

Fikret Adil 

tu. P'nkat, bütün bunlar, Kırk mış olursunuz. 
~e sularının keaılınesini icap Buna ... Hele buna ... Hiç bir şey 

ecek sebebler değildi. Yapı- denemez. 
ak ~ey, nasıl ter.ltos suyu te-

!arihte!!. bi!. Y!e'<: 

Kadın ve Moda 

1 
'teni evli bir ahbabım dert ya_ 
~ordu: 
tt' Şu kadın modası, diyordu. 
~I~~ hastalıktan da çıktı. Bir 

1lık halini aldı. Her sene bir 
ı:~aaı. Metresini on beş liraya 
ir 

1~ kumaş, modada küçük 
e değişiklikle gardropta bfr 
lı \1siın sonra asarı atika halini 

l-'or. 

llllhbabım, haklıydı şüphesiz. a:a can mı dayanır? Fakat ~u 
~1!t kıyafetleri yanlız bugün 
itt ıı, her zaman öyledir. Tari. 
i~ her devrinde. Servet klfi gel 

lt- or .. ~akın hicri on üçüncü a. 
\~ 8U8e ehemmiyet veren hop. 
'tı !8t&ııbu1 kadınlarının kıya.. 

,,eti. lla.8ıl tarif ediliyor: 

Yazan: N. Ahmet 
lar, zarif boyundan atma ağır aL 
tın kordona merbut mineli saat 
toplu iğne ile göğsün bir tarafL 
na iliştirirler ve bu kordonun u. 
cuna ufak, zarif bir çakı raptedL 
lirdi: Hele boyunlarına beyaz tül. 
bent bağlamak aarttı. Bazıları bu 
tülbendin kenarlarına (ciğer del. 
di) veya (ah, ah) işletirlerdi. A
yaklarda sarı sahtiyan terlik ve. 
ya ökçesi basık şıpşıp bulunur • 
du.,, 

Fransanm yaşlı gazeteci ve 
muharrirlerinden, Rodolf Darzens 
geçen gün Pariste öldü. 

Kendisi aslen Bask'dır ve Mos 
kovada doğmuştur. Küçük yaş • 
ta şiir yazmaya başlıyan Ro -
dolf bir cambaz kumpanyasile 
beraber kalkmış Fransaya gel -
miş ve o zamandanberi Pariste 
yerleşmiştir. 

Orada ilk şiir kitaplarını neş. 
reden Rodolf Darzens romantizm 
devrinde fikir aleminde oldukça 
yeri bulunan bir gençti. Viktor 
Hügo öldüğü zaman da, şairin 
cenazesini sabaha kadar bekle -
mek üzere çağırılanlar arasında 
o da bulunuyordu. O gece "Sefil. 
ler,, muharririnin cenazesini bek 
lemiş olan yirmi kişiden sağ ka. 
lan hemen hemen yalnız bir Dar. 
zens'di. 

Rodolf Darzens gençliğiooe 
sporla da uğraşırdı ve gazeteler. 
de gündelik spor sütununu açan 
da odur .. 

~kala.rında yakası tenteneli 
ti ~ lal örneği basmadan en-

. d~Yerler, saçları kesik kakül. 
, • başlarına kenarı oyalı yaz 
l> ~e?ıiden bir hotoz bağla. 
bi:at Yahut divanhane çivisi 

Tabit bugün, çok iptida.t ve gü. 
lünç gelen bu kıyafet o vakit 
kim bilir ne kadar servetle te. 
min edilebilirdi. Ve meseli; bir 
gün göğse iğnelenen saat moda
sı kalkınca, altın saatler bakır 
olurdu. Çünkü o, ancak süs ol • 
duğu vakit kıymetlidir. Teşhir para ile temin edilen manto, bir 
edilmedikten sonra ne kıymeti o. mevsim sonra asarı atika oluyor. 

Nasrettin Hoca sağ olsaydı, 

01
unan elmas iğneler takar. 

!~ili~ - ·~ 
Maamafih gene, hiç olmazsa :ı.yı kırpıp yıldız yaptırdıgı .. gı ı 

altın kıymeti bulunurdu. Halbu. 'bunları da bir şeye yar_a: goste
l:i yirminci asır erkeğinin şika _ rebilir ve hiç. olmazsa ıçı yanan 
yet ettiği, yüz liraya yakın bir kocalar tesellı bulurlardı. 
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Aşkın f!Üzel bir tahlili 

insan niçin aşık olur? 
····9·j~;· .. b·~~-~-.. ~~i;i;~ ... T,;ğiİi·~ pi ye s mu har ri;İ;·~i~d;·~··· .. A-~th~-~-·R;·id;·d·i~:-İ 

Aslen Kanadalı olan Arthur Reid hayatında sigorta şirketi memurluğu, 
aktörlük, gazetecilik etmiştir. Bugün lngilterede yaşamaktadır . 
Piyesleri arasmda " Aşıklar ,, ., Yemeğe davetli biri ,, ve •• Asla 
ayrılmak yok ,, gibi eserler vardır. 

···-·-·-·-········-··--·· _._ .............. .. 
A şık olmanın bir çok sebep. 

leri vardır. Bir kadına L 
şık olurum, çünkü güzeldir veya 
cazip bir şekilde çirkindir; esra. 
rengizdir veya samimidir, ne söy. 
lesem dikkatle dinler veya hiç o. 
ralı olmaz, naziktir, iyi kalplidir 
veya sinirlidir, hırçındır. 

Fakat bunları ancak aşktan 
kendimi kurtardığım zaman dü.. 
şünebilirim. Bu düşünceler insa.. 
na, aşktan sonraki iyilik devre • 
sinde gelir. Denizde banyo ya • 
parken bir dalga gelip sizi sula. 
rın dibine götürse, nasıl oldu da 
battım diye düşünecek vakit bu. 
lamazsmız. Sonra diğer bir da~ 
ga gelip sizi tekrar suyun yüzü. 
ne çıkardı mı, artık dalganın tür 
lü mahiyeti hakkında bir takım 
fikirler dermeyan eder durursu ~ 
nuz. 
Aşk meselesinde de böyledir • 

İnsan nasıl aşık olur, bunu an • 
cak sahile çıktığımız - yani kal 
bimfz tamamile serbest olduğu -
vakit düşünebiliriz. 

On altı yaşımda iken bir ak. 
trisi sevdim ben. Neden; çünkü 
bir gün benimle sanki büyük a-

Yeni bir dans dd:ıa 
Her yıl bir dam çıkıyor. Bu da 

nslarclan lxızıları ayni aenenıin t. 
çinde batı.yor. Bazıları da bir kaç 
sene bil.tün barları, .9alonları, 

hatta evleri gürültilsile <Wlduruy 
or. Yukarıda görüğünüz genç in.. 
giliz arti.<ıti Beti Frankia, geçen 
86n8 çıkıp ta h414 modası geç. 
memiş olan en modern danslard 
an birinin ayak oyunırnu göster. 
mektedıir ~ 

~.ı vir Q.§k sahnesini t emsil ediyorlar -
dam olmuşum gibi konuşmuştu. 
Ondan sonra, takdir ettiğim bll. 
tün meziyetleri kendisinde bulma 
ya, gazetelerde çrkan 'resitiılerinl 
kesip kesip bir albüme yapıştır. 
maya başladım. O albüm dolun. 
ca bir albüm daha aldım, onu da 
onun resimleri ile doldurmaya 
başladım.. Üzerine "Silvla Silk, 
cild n,, diye yazdım. 

Aşık olmuştum. Fakat kendisi 
ile ikinci defa karşıla.§tığnn za • 
man beni tanımadı bile. 

O, çocukluk aşkı idi, geçti. 

Yirmi yaşında şık ve süslü bir 
kadını sevdim. Benim için bu k& 
dın yürüyen, danseden. güzel ses 
li bir ilfilıe idi. Yine aşık olmll§.. 
tum. Fakat hakikatte ne kadar 
tenasüpsüz, noksan, kusurlu oldu 
ğunu öğrenince sevgim kalmadı.. 

Sonra, bana karşı çok iyi ha. 
reket ettiğini dii§ündüğüm biri • 
ni sevdim. Bu düşünce zihnime o 
kadar yerleşmişti ki karşısında: 
hiç bir zaman serbest duramaz • 
dım, onunla konuşurken adeta di 
lim tutulurdu. Son defa olarak 
göriiştilğümüz tarihten bir iki ay 
sonra ayyaş bir adamla evlendi. 

Ondan sonra genç bir kadın 
heykeltraşa aşık oldum. Daima 
mücerret şeylerle meşgul olan 
bir kadındı bu. Onunla bir resim 
müzesinde ayrıldık. Daha. doğru 
su, hayali bir hayat yaşıyan ken 
di benliğime veda etmiştim. 

Şimdi, kendimi artık çocukluk. 
tan çıkmış saydığım için, ister 
güzel olsun, ister olmasın, bana 
karşı öyle pek fazla alaka gös.. 
termiyecek bir kadını derhal se. 
ve bilirdim. 

Bazan, benim dünyamdan bam 
başka bir dünyada yaşıyan bir 
kadını da sevebiyeceğimi düşü -
nürüm. <;ünkü onun hayatına ka. 
nşarak yeni bir dünyaya çıkaca. 
ğımı zannedebilirim. 

İşleri güçleri davete gitmek, 
evlerine tanıdıklarını davet et. 
mekten ibaret olan şık kadmlann 
muhitinde yaşadığımız zaman, 
bunlardan birini sevmemi.7.e im
ka.n yoktur. Elinde kokteyl bar. 
dağı. dudağında saıhte bir tebes. 
!Uml~. klsa kısa cUmlelerle ko. 
nuşan bir kadmm nesini sevecek

(Devamı 11 sayfada) 
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Almanya 
Ağır kruvazörler 

meselesini 
ClrtH,'8 alil 

~rlin. 2 (A.A.) - Havas ıı. 
jansının muhabiri bildiriyor: 

Fransız Başvekili bir filo 
refakatinde Tunusa gitti 
Daladye Korsikada coşkun tezahüratla karş~randı 

ArŞidük · ~ 
Ollo 

Yeni bir teşkilat 
kuracakmış 

Deyll llerald gazetesi 1 
yor: S1.·harnhorst zırhlısı 7 sanki • 

nunda hizmete girecektir. lngi. 
lız amirallik makamının mümes. 
!!iller! ile Alman makamları ara. 
sında Berlinde yapılan görüşme. 
lcr esnasında Almanlar ezcümle 
ağır kruvazörler meselesİ!li orta.. 
ya attıkları söylenmektedir. 

horslkah muharipler rels1 hltabe~.f nrJe ş6 .vle ded: 
R Daladye. müteakiben çiçek Avusturya tacınrn eski va.rl 

Ajaceio, 2 ~A.A.) - Fecir 
vakti Fransız filosu b:ışta Sufrcn 
kruvazörü olduğu halde Ajaccio 
limanına girmiştir. O esnada bir 
deniz tayyare filosu gemilere re. 
fakat etm:ı ve gebrin :i.zerinde uç
mujtur. 

binasını ter'keden Daladyc, beledi· 1 ka Ma.rseyyezi ç2.lmı§ ve halk 
ye dairesine gitmiş ve orada ker.- nıarşı hep birden tekrar etmiştir. 
d:sine belediye tarafından ikram Halk, çok velveleli bir nilma.yiş 
edilen şarabı içmiıtlr. yapmıştır. Yirmi dakika sonra 

terle bezenmiş ve bayraklarla do si Arşidllk Otto. yerıi bir teşkl 
n~tılmış olan caddelerden bele • l ltt kurma:ı kararlaştırdıkta 
diye tiyatrosuna gitmiştir. sonra. Parısten hareket etoılo 

Kalabalık o derecede fazla idi ı ti~. ArşidUktln kurmayı dUşUu 
ki Başvekil belediye dairesine dUğU bu teşkilA.tm bedeft 
girmeye güç halle muvaffak ol. Habsburgların Avrupadakl 

Bcrlin. hli~(\ımctinin iddiasına 
g<Sre Sovyetler Birliği hali hazır
da bu tipte yedi g~mi inşa et • 
mektedir. Bu hal, İngiliz - Al. 
man deniz ltiIMı mucibince Al • 
manyaya ayni tipte beş gemi tn 
en etmek hakkını vermektedir. 
Bu gt'miterin U~U lnşa veya tes. 
llh edilmektedir. 
TAHTELBAH!RLER tNGtL TE. 
RE tçtN TEHLtı:-<ELl DElilL 

Londra. 2 (A.A.)- Nikbinane 
ılyasetlne sadık olan Daily Ex. 
pr('SS gazetesi, Almanyanm bah. 
rf mutalebatmı ehemmiyetsiz te. 
lıikkl etmektedir. Bu gazete, Al
manyanın ml!ttarınr arttırmak. 

ta olduğu hafif tonajlı tahtelba. 
bir filosunun İngiltereyi endi. 
eeye dilşUrmesi laztm gelen bir 
ılUıh olmadığı miltaleasmdadır. 

Bu gazete diyor ki: 
Mitler, bize Açıkdenizlerde 

mt'vdan okumuyor. Almanya ile 
aktt>dilmiş olan deniz itilafı, esas 
ltlbnrile mer'iyet mevkiinde kaL 
mış dcmek~ir. 

Niyu.z Kronikl gazetest, Al • 
mıtnyanm tahtelbahir filosunun 
harp halinde tngilterenin Akde. 
nlzck>kl mUnakaIAtıru C.'lha fiilf 
olarak kontrol etme'tten bn!:;ka 
bir şe~·e yaramryaca~1nı beyan. 
dan ~onra ~öy!e dt"mektedir: 

Almanlar. tahtelbahir filotan. 
nı arttırmak hakkrna tnafiktı. 

ter vto Clnlnrtn ta tenleri lngilte. 
~ 1\40 ıtkt('tml~ olduktan deniz 
lttlMllllrını hiç bir veçhile tadil 
ıtln .. rnı:>ınPktt'dir. Fak:ıt yeni At. 
mlln ":Jth•,. Jh;ı hirlcrinin te~ir ve 
fRı. lıv"t 1ıılr1"1Prinl arltrrma~a 

ımı•ııf ht-r tnrlii tedbiri k abul • 
d ... n ını:tna etme:t te biz!m hak. 
aummirr. 

Kar 
kesild.i 

Bunu müteakip Feeh ile Cclbert 
te 3000 tonluk üç kruvazör ve 
bunlara refakat eden üç muhrip 
demir atmıştır. Bahriye nazın 

Campupinchi refakatinde eıld Kor 
sikalı nazırlar:.:an Pietti ve Land· 
ry ile Korsikalı bazı mebuslar ol. 
duğu halde rıht ma çıkmıştır. Bü
tün ıehir bayraklarla donannu~
tı . Heyecanlı b:r halk kütlesi rcs· 
mi zevatı alkışlamı§tır. 

Saat 8 de Başvekil Daladye bir 
n:otörle Foch'dan ayr lmış ve top 
atılmak auretile selamlanmıştır. 

Biraz sonra Başvekil karaya çık -
ırug ve halk tarafından hararetle 
k<ırşılanmı1tır. Askeri kıtalar ıc • 
larn resm.ini ifa ctm:ştir, 

Daladye re!akatinde Amiral 
Darlan, general Georgeı. ve Vuil. 
lemin olduğu halde evveli büyük 
harpte ölen kırk bin Korsik;.Jı için 
dikilen heykelin önüne gitmiştir. 

Kıtaat tarafından yapılan geç:t 
resmini m:.iteakip Daladye beledi· 
ye dairesine gitmi1 ve umumi be· 
lcüiye meclisi reisi Rocca-Serra 
tarafından ıu ıö.zlerle 'karşı~ı

tır: 

- Vatanperverliğimizin bara • 
retl: nefesi adamrzın semasını kap· 
lıyan siyasi ihtilaflar aisini izale 
etmiştir. Bugün Korsikanın ruhu 
anavatanın muka:ideratır.a tam bir 
:tiı.oatla hükumet şefinin önünde 
eğamektedir. Kora:ka çocuklan -
nın sadakati müşterek tarihimi • 
zin bütün sayfaların:la kanlı harf· 
lerle yazılmışı r. 

Bin senedenb:ri geri kal:nı1 o· 
lan Korsi'kanın iki asırdan daha 
az bir zaman zarfında bu nok -

Belediye birinci reis muavini halk kordonu yararak Başve. 
Fahriani, Napolyon müzesi haline kile yaklaşmış ve: .. Yaşasın Fran 
aetirilen meras:m ıalonunda boşa. sa, Yaşasın Daladye" diye bağır 
o 
me .. a temennisinde bulunınu1tur. mıştır • 

Başvekil, beyecanh bir nutukla Daladye, btr insan dalgasının 
ır.ukabelede bulunmuş ve ezcümle sUrüklemesile maktuller abide. 

1
öyle demiştir: sine gitmi§ ve orada bir çelenk 

Siz&nle biraz akrabalığım var, koyarak bir teemmül vakfesi ge. 
çünkil çoeuklarıtn!n kanında Kor· çirmf~tir. 
sika kanı cev.elan ediyor._ Frans~· 

1 
Eski Korsikalı muharipler ret. 

run selamını ımpcratorlu~una go· ı si B. Ferracci, bir hitabe irat e. 
türmeye g:derken Akdentz yclla. derek ::öyle demiştir: 
nncla bu yolların Fransız teşebbü· s·ı·hıa k l · . ı a rım1za, arı anınıza ve 
sünün ve Frarıs.z kahramaı.Jğırun 
yollan haline gelmesi anında, ana 
vatanla Şimali Afrika arasında ta· 
bii rabıta olan Ada~ıza uğrama • 
mazl k edemezdim. Deniz bizleri 
biribirimizden ayırmakta 'olduğu 
zannında bulunmayınız. Tulon ve. 

besi'(t~!dlerimiz yemin ediyo • 
ruz ki Fransız ~ aı:ıyacağız ve 
Francıız olarak öleceğiz. 

Ha.lk , hep bir ağızdan: "Evet, 
yemin ediyoruz.,, diye haykır • 
mıştrr. 

muştur. 

Bastia belediye reisi, bir hoe!. 
rııedi nutku Irat etmiş. bunu mU. 
teakip B'.'l.~ekil kısa bir hitabe 
ile mu1~abe1ede bulunarak Korsi. 
ka.nrn kendisini hararetli suret. 
te k~ı-~·!a.masma telmihte bulun. 
muştur. 

DALADYE 'l'ID\"US YOLUNDA 

Bg.stia. 2 ( A A.) - B. Daladye 
saat 1515 tP. bu~va ırelmfı, ve 
h<ılk kendlsinJ co~kun tezahür • 
lcr'e kar:;ılamıştll'. 

Mum'.dlevh. saat 16 45 te Tu. 
.,,,sa gitmek U.zere hareket etmiş 

tir· 

ya Manilyad&n Ajaccioya gitmek 
bazı Fransız departmanlarını rck
diğerinden ayıran bazı _dağlan 
aşmaktan daha kolaydır. Fransa, 
ideal ve ümit birliğinin mevludu
dur. Fransa, birtakım tarihi teaa· 
dilfler ilcaatından değild:r. Belki 
vatanın azametini temin etmiı o • 
lan bUtlin eyaletlerinin hür ve 
muhtar birleımelerinin mevludu· 

Sil8.hlanma 

dur. 

BASTtADAKl MUAZZAM 
HAZIRLIK 

yarışı 

Almanya bir ayda bin 
tayyare yapmış Baıtia, 2 (A.A.) - Daha şlm -

diden Daladyeyc muazzam bir is
tikbal yapmak haz rhklarında bu- Va.ştnghon, 2 (A.A. )- Röyter Eksperler sonteşrin ayı içinde 
lunulmil'ktadır. Biltün mağazalar, ajansı muhabiri bildiriyor: • Almanyanm binden fazla tayya. 
ö<Yl: d::n sonra kapılarını kapamı§· Harbiye Nezaretinin eksperle. re in~a ettiğini ve bu ay urfın,; 
ı.:rdır. Baıvekilin mevkebinin ge. Ti tarafından hazırlanan istatis. da lngilterenin a.nca.k 25~ tay. 
;ece~i yollar, bayraklarla donatıl· ı tiklere göre. Almanya ile İtalya. yare yapabildiğini iddia etmekte 
:nıştır. Sabahtan'.:>erl memleket da- da bulunan tayyarelerin milctan dirler. 
hil:n:ien birçok köylüler, istikbal MUnih anla~ması imza edildiği Amerikada ayda vasati 350, t. 
merasiminde hazır bulunmak üze- zaman Fransa ve lngiltcrede bu. talyada 200, Fransada da ltal • 
re şehre gelm:.lktcdirler. Şehirde lunan tayyarelerin miktarından yadan daha az. tayyare inşa edil. 
hilm..,.,~h bir faaliyet hliküın sür • altı kere daha çoktur. mektedir. 

s;ını tamir eden Frans:ının yar - m~ktedir. 
dım ve vesayetini b:çbir zaman u· Daladye, yarın Tunusa varacak· K r a ' K a r o 1 d ,· o k . nutmryacağız. 19 ncıı asnn bi • tır. Başvekil resmi kcabuJ merasi- ı y r 1 : 
dayetin:le ecdadımız devrin bütUn m:nden sonra Bizcrte'deki tahki· 
tera~~kiyatına bigane iken bizi bü· matı ziyaret edecektir. Yeni senenin bir sulh senesi 
tün Fransa departmanların n nail Daladye, Tunus Beyi ile husuıt 
,lduğu iktısadi refaha kavı.:~turan bir m_lakat icra edecek ve bu mü. olacagv ın 1 ümit ediyorum 
m:=ml::ketin bu iyiliğin: de her za 13.katta yalnız bir tercüman baz:r 

Evvelki gece baı::lıyaıı kar sa · BUk 2 (A A ) DU ı d :s man hatırlıyacağız. Burada mev • bulunacaktır. Baıvekil, Tunusa reş, . · - n yı • l eyiz. Yeni dostluklar tesisine 
~ha katlar tlcvam etm:ş, d:.Jı seki- b cudiyetinizle anavatanm Korsika- res:nen gir.:ikten a-;nra aacıt 19,30 başı mUnase etiyle, Krnl sara- ~alışaca~ız, f~kat hukukumuzu 
n doğru kesilmi~tir. Karın irtifaı mn mukadderatına hiç:..Y.r .zaman da Tunus Grad otelinde bir nutuk yında bir nutuk sByleyen BaŞ- da çok bUyUk bir blm ile mü-
yeüi :&antimi geçmiştir. Öğl:ye doğ lakayıt kalmıyacağına dair bize s.öyliyecektir. vekil Crlstea, Balkan misakı rla!aa edeceğiz. 
ru hava a~mış, akŞlma kadar ek • kat'i teminatı vermi§ oluyorst:nuz. U nın esaslı roıu. Macaristanla. 

menfaatlerini korumak olaca" 
tır. 

Öğrendfğlmlze glSre ArşldU 
Pariste kra Hyetçllerle ve sa 
cenah ı:na.haflll ile temaslard 
bulunmuş ve onlarda~ kendisi 
ne yardırn istemiştir. Ottonu 
bu temasları Fransız kranı• 
tahtına hak iddia eden ve Bel
çlkada bulunan Gfz dUkasınıo 
delAletlyle temln edtlmlştır. 

Avusturyanın naziler tar• 
fmdan işgali Uzer\ne Ottonuıı 

malt vaziyeti çok mUşkUıteş

mtştfr, Arş1dUk Ottonuo yeni 
g1rlştiğt mücadele Macar\sta• 
nrn da nazileriıı eline geçnıesf .. lliy 
ne mani olmak hed::ıflnl taşı· l'u!a 
makta.dır. ÇUnkU, Belçfltadllı Qil'. 
StenokerzeeJ'de ArşldUk Otto, 
annesi lmp;ı.ratoriçe Zlta ve dl· 
fer kardeşlerinin oturdukları 
kUçUk sarayın masrafını temtıı ~h 
edenler Macar kraUyetçUert· tıı-. 
dfr. •~ııı 

A~ldU'k Otto Pa.rtste ••sat ~U 
dUkası .. diye blT namr müstear• d 
la bulunmuş ve orada Avustur .. elil 
yalı baıı kimselerle görUşmnş• l~ 

tur. Bunlar arasında b11haBS9 
Mkl Viyana valt muavini Labt 
vardır. Lahr. Şuşnlg hUkt'ıme• 
ti devriJmı;k nzereyken Viyana 
valisi tayln edtımlştt. 

Çember:ayn 
ltalyadan Neler 

isteyecek? 
Londra, 2 (A.A.) - Hav 

Ajansının muhabiri blldiriyor: 

Fra.nsadan ikinci derecedf 
olsa bilt:ı ba:?:ı imtiyazlar alabil' 
mek lı;ln İtalyayı mUzakereY" 
girlşmeğe icbar eden Fransll' 
nın tarzı hareketi Londrad• 
meşru hatta. mahirane addedil' 
mektedir. 

Çemberlaynln etrafında btJ
lunanlar Başvekllln İtalyan t8' 
~eplerlnin mcşruiyeti ha.kkındf 
m Una.kaş aya girişmeyeceğtıılı 
ve umumi şekilde bazı mUltıba• 
zalar dermeyan etmekle lktiff 
t>deceğfpt s1iylemektedlrler. ıerıyctle bulutlu geı-miştir, Hara- Daladye, çarpmba günün ta. 

l< Me:nleketimiz:n t'OCUklan dün ol. 'l b. T taki "atah olan mUnasebatın ıslahı ve Tu- E ki e· R G ı· 
ret sıfırdan ac:ai!ı iki dereceye ka- :s mamı e cenu 1 unus mu • s ır US enera 1 P. ı s ~ C:uğu gibi yarın da Fransaya ve ·ı · · ün" e tah··· na nehrindeki seyrisefaln reli· .aşveklJ b:thassa şu nokta il 
dar dü"müc:tür. kem mevzı erın zıyare - D 1 ·ı· , ., müess:sel:rine kar<ııı gittikl"'.e ar • d k . M mail b perttembe l h kk d F 1 lll 1 enci 1 ~<ten n1ah• rı tebarUı " ttlrecektir: 

Temizlik ameleleri erkenden bU- :r x e ece tır. u ey , ıı m a m a ransız ve ng z- • ı 
t .,_n bir sadakat, gittilt""e b:..yilyen .. U sr Eld" S s 'd kısa l l 1 1 ltll"'fl U l - Jtalya Fransa.ya makU 

yük caddelerdeki k:ırları temizle- :s g:.::n ıax, JOm, ous c c er e yapı mış o an <-1o ar • 
bir bağlılıkla mukabele edecekler. kal. N- B' d l ı t ku"' m oldu blr teklifte bulunmağa teşebbll' rnıvc uac:\amıııtlar ve akcıama kadar bir müd:let ar~tan sonra ızer- zerin e arar etm şt r. 

.. :s ~ dir k da F -'- k otmelldlr. 
çalışmışlardır. Senelerdenberi kul '" tete gidece ve ora 0

"" ruva. Dabut siyasetten bahseden ıaınılmı>·an belediyenin kar ma1ı:i. Kendisine karıı verdiği cevapta z:örUne binecektir. Başvekil, serbest mesleklerde Varşova: 2 (A.A.) - Lodz 2 - ispanyada İtalyan mU 
n~si de dün çıkarılmı~, Mecidiye Daladye gösterilen hüsnü kabul • BASTlADA HARARETLİ çalışan ekalliyetlere mensup n:ıahke~esı, eski ~us generalle. 

1 
dahalesi meselesinin halli Frııll 

kö>·ündeki asfalt yolu açmıştır. den dolayı teşekkür ett:kten aon· tsT!KBAL YAPILDI rl h y d _ rmden van Englıt adındaki a.. sanın ltalyaya karşı daha mil' 
ra czcUmle demiştir ki: ktmsele n bil assa ahu ile i damı, dilenciliği meslek ittihaz 1 sadeka.r davranmasını mucip 

Karadenizde Fırbna . Bastia, 2 (A.A.) -30 bin Bas. rin pek fazla olduğunu beyan etmiş olduğundan dolayı dört ay ı lacaktır. · 
Kuadeniz..:e fırtına devam et- - Hangi eyalete mensup olur. t~~lı, saat 15,30 da Foch knıva. I ve Yahudi muhacereti mesele- ! ağır hizmetlere mahkıim etmiş. I Çemberlaynln bllhassa tspııJJ' aa11 

mektetlir. Bu yüzden Karad~niz- sa?c olalım, bi.z herşeyden evvel zorUnden karaya çıkm.ış ~lan B. sinin halledilmesi lUzum una i· tir. Eiı3lit Litvanyanın Kurlan. yol meselesinin halHne ehei1l aıı 
d ı k 

Fransızız. Fikirlerimiz arasındaki Daladyeye hararetli bır ı.stikbal t t ı tı d' · ı ti ·ı · 1 
" en ge ece. vapurlar gccTh:mek • . şare e m ş r. ıya eya e ası za:lelerınden o • nılyet verece ı:.ı burada berkesl ·l:ı 

m:.i:ıasebet ne olursa obun her yapmı"'ttr B Campinchi ıle ara. '-' tedir. Aynı ıuretle Karaclenize • · d" l{. '.k kd.w . e Kral Karo!, bu nolttaya ce- lup va!.:tile Petersburgdakl Çar malUmdur Bu ltlbarla Baş'" 1 
tr 

hareket edecek vapurlar da fırtı • ~eyc._en. evvel Fransa ya cağlıyız. larlmi a
1
, l 0termsıaya?.11milnUyne Feflıgeerirın0_ yap vererek milli vahdet temi. s~ray~a sık. sık gider. dl. Kendisi kllln Papa;·a yapacağı ziyaret :ttq_tı 

na yüzünde 
1 

l: , He-pımız Fransızız ve Fransız ola ra t p ıc l _ dort lı~an bılmektedır BolPC\'İk 'tıQ dır. n yo a çı ·amaına.cta • 'ra!: kalacağız. ıan e"'ki bahriye nazın Françoi~ nl ve mim mUdafaanın tarsinl lhtTr d · · oldukça bUyUk bir ehemmıye ·ıı a. 
Daladye Fransa ve milttefı"k mı'l Pietr; ile B. Adolphe Landry. sa.. !tavsiyesinde bulunmuş ve şöyle vaımauıhna en stonrta ?ek1oslovakya.. atfedilmektedir, aı..~e 

Dün Karadenizdeki muhtelif li i . cere e mı~ o an muma.. ~.. ·• 
manlardan D:niz Ticaret Müd:.ı r- lctlerin hürriyeti ~çin ölen Korsi. at 15,1.? da Suffren ve Colbert domlşt r. Ueyh, Rus muhacirlerine yardım l• ırsat dUştUğU takdirde Çc :ııı 
lüğüne gelen telgraflarda fırtına· kalrların hatırasını selamhyarak kruvazorlerlnden karaya çıkmış. 1939 senesinin btr sulh sene· yamlmryan bu memleketi terket berlaynln Papaya bu mesele it~~ 
rı:r. artmakta olcluğu b:ldirilmiş, ~öyle demi~tir: ıtar ,,.e Uç renkli çi~elderle donan: si olacağını Umft ediyoruz. Fa- mek mecburiyetinde kalm1şt1r. den bahsedeceğinden şUphe t('~ 
bunun :çin vapurların ha::ckct ine ''Ad:m zın mukadderatı üzerine ~ış olan rıhtımda ~lediy:~isı 1 kat ne kadar fazla kuvvetli ve dllmemektedir. t f• tı-
m.ini olun:nası tavsiye edilmi:- tir. sef!:atlc eğilmemizi bt· d·n:z Bu il?. mahallt. m~ml urdıln tBara dan kendimizi m Uda fanya ne ka- İnP-"iltere:\;n Ankara DaşvekU tavassut keyflye., 

1

k1ı 
. . .. . .. .. ~ ~ . . • · istıl:b:ı.1 e:lılmı<:! er r. u esna a u ' • nt bevnelmiiel vıız!yetln anıt" ~ı Denız Tıcaret Mu:...urlugü bu : h:.ısusta b:ze e:nmyet edeb:lirs'.n:Z. . . 1- 19 t B dar tn.zla kadir olursak bu em- Elçisi ı ' . d 'I hı.:susta bütün vapur acentelcri.ıe ı Frans:ı hü!:umctlnin size hususi ?:r

1
.c1enb:re akt! :ın k0?.~ ~1~': 1 nlyetlnılz o derece fazla olur. • tarlarından btri mahiyetin ~'l, 

• • • • Kl m ~'a ~tan araya çı ı.Igınl ı c:ı.u l R t . d f d• teldkki etmektedir. ÇUnkU çc ~~ 
yenıden bır tamım daha yapmı~. bır şefl:atle ba!:tı2mdruı c:ı:in ola- tml<:!'t•r 1 Biz milli vakarımızı muhafa. 110maya ay.ne 1 1 b J 1 bl -d ıı-... 
tı b

.
1
. . . .. .. . . e ., ı . • er ayn, s;>anyaya ecne ... "" 

r. ı .rs:nız. Çunku Fran:uz tanhı ne 1 . . 1 za etmek ., rt'yle bir lst•ı·ıAt 1 ' · . . . A'llıral Françoıs Darlen ile Ge. .,.a 1 1 
• a. LoL1ra 2 (A.A) - t ' lt daha.lesi meselesi ha.llediUP q ,,_ 

fzmirc~ kad"'r zen~ın olurs:ı olsun e zın ı tl t ki t k l ti • · ngı ere. ·
1

1 ....:; • .
1
- .• 

1 
.... d b" 

1 
d , - . n<?rnl1er di'!er yatlardan karaya 18 yase a P 0 me 8 yoruz. n.1n Ankara büyük elrisi Sir Pcr dllmiyeceğlne ve btr mUtare1' -ı-..,1 

t •mtr 2 (Telefonla) F"~val:ı.r .:ı:ı -:.ı:ıı-: ~ e .r •at a.ıa zengın , .:ı IK 1 1 lh h 11 1 • • • '" • • - _.. 
1 

• • c?':·ıu~ ~r..ıtr. omşu arımız a su a n e si Loren nisan avmch tekaHlü. lmkAnt hasıl olup olma.yaca~ 
role ıog· udu Cı'va.r,1a'-ı" , . .. :tla~ .. 1-ar .es:nı,.t :r . ., ı · I" ·ı ı U k: B k lttlf 1 l w • • • ' ' -.. • ..: -- ... .,,. -- • • J .. .,,. T" )."I'Sl ~~ t ·~ ~en~ .z . a~e · yaı;ııyar::ı. • o..t arımızı mu· !'{:.in:i ihtiyar edecek olan Bay na göre demokrastıerle dllt •l 
yaCdı. Fırtınadan Ak~a~ıcl:ı 'kz.ra- E.ı\~VE •• tL1U NUT.~U kile bir ri-;e~ deme~i ta1cdim et. !haraza ederek ve dostlarımızı Pörtiin verine tngilterenfn Roma törlUltler arasın:la bir yaklıtf lfı~ 
,. dUsen ~az motörü pars.:.lar.dı. Ajo:::cio, 2 (.ı\.A.) - l{aJkrn co~ mi~ttr. Müte:ıkib!ln Ba;:veltil. as. severelt herkes ile iyi m Unase- bilyük ~lçiliğlne tayin edilmig • ı ma siyaseti takip edebllecek :ı.~arı 
O bia teneke gu denize dökültlü. 

1 
kun tezahürleri arasınt'.a vilayet kert kıtaatı teftiş etmiştir. Mm.. betler idame etmek temennisln· lur. ya etuılyecektlr. 



~ - v /\_r..,11 3 II~ir: ~ii~l· i~UN rn3J 

' · -~&1~\7~~ Finlandiyalı bir Türk Istan bufda 
Manısada H ft 1 il il , . 1 F· I" d. ~ H lk . I 1 • a a arca guneş germeyen ~ıma ın an ırasınaa yaşayan 

a bevınde ça ışma ar verimli Türklerin hayatını ani alıyor 
ir halde devam ediver Finlandiyada yaşayan bir 

Mt>nisada Hallcevi rrılı~maları 

Türk, Feyzi Ahsen Bore şehri
mize geldi; ve bizi ziyaret elti. 
Tahsilini on sene evvel Galatasa
rayda yapıp bitiren bu Türk ço
cuğu bugünkü Finlandiya hak· 
kında bize çok meraklı malumat 
vermiş bulunuyor. Hunları aynen 
okuyucularımıza da bildirmeği 
faydalı bulduk: 

On binlerce gölü olan Finlan· 
diyaya; bin göl "llenıkkc ': de
nir, D\!vlet Merkezi olan 
Helsinski 275 bin nüfuslu güzel 
bir şehirdir. 75-80 bin nüfuslu 
Tampın şehrinde 150, Helsinski
de 500 Türk kard.:!~imiz vardır. 

Umum Finlandiyanın nüfusu 3 
milyon 800.000 olup, 1500 'l'ürk 

, bu memleketin muhtelif mınt:ıka 
larına dağılmışlardır. Bu tü"rkler 
türkçeyi hususi kumlarda öğre
nirler. Fin mekteplerinde 7 ya
şından itibaren tahsil mecburiye· 
ti olduğu için bütün Türk çocuk
ları sabahlan re:;mi mekteplere 
devam eder; akşamları Türkc_:e 
kurslarında kendi :isanlarını öğ

4r '14anisa, {Hususi) - Halkevi * Vilayet işleri etrafında Ve. 
~ kurıu faaliyetlerine devam et kaletle temas etmek üzere ilbay 
~~dir; keman öğrencileri git. Osman Şahinbaş Ankaraya git. 
'llÇe artnı ö miştir. bir ıştır. ğretmen Akif -------------

- .:. 

r ~ nıetot dahilinde öğrencileri .Yeni Kırkağaç 
eıil tlıa:all'nıakta, çok muvaffak oL Kaymakamı 
ta• .. dır. fürkağaç, (Hususi) - Salahat-
sl" .Gö~derdiğim resimde evin fa- tin Kıpçağın Turgutluya naklile 

Yetıne iştirak eden genç yav. b'::lşalan K·r"kağaç kay nakamlrğı . 
an bir grup görünmekte • na, Geyve kaymakamı Hamdi Bül

Mehmet Akif ihtifali 
~isa Halkevi salonlarında 
hınet Akif ihtifali yapılmış_ 
~ Önsöz evin başkanı Azmi ön 

tarafından verilmiş, onu 
~lkip muhtelif hatipler tara
. an sözler söylenmiştir. Halk 
q,en_ konferansları büyük bir 

ıle dinlemiştir. 

bülkaya tayin edilmiş, mumaileyh 
buraya gelerek yeni vazifesine baş 
lamışttr. Bay Bülbülkaya, Geyve
den evvel İstanbul Adalar nahi -
ye müdürlüklerinde bulunmuştu. 

Yi.:ksek mektep mezunu ve değer 
li bir idarecidir. Kendisinin bura. 
ya tayinile Salahattin Kıpçağm bı
raktığı boşluk bihakkın dolmuş 

oluyor. Yeni ilçebaya başarılar di· 
leriz. 

Ballkesir Parti Kongresi 

IJalıke..,:r Parti kongresi 

~~esir, JHususi) - C. H. \larm hemen harcadıkları görül
. ı Balıkesir vilayeti kon - müştür. Hırsızlar evrakile adli. 
1 Y~pılmıştır. K~n?,1'~ azala - iyeye teslim edilmişlerdir. İzmit 
ı~bır ara.da partı on'.lllde ~e- zabıtasını bu muvaffakıyetinden 
" resimlerini yollayorum.. dolayı tebrik ederiz. 

l~İt lıtaayonunda * İzmit itfaiyesinde nefer olan 
ç Bir Kızın Çantası Ali isimli bir şahısta 2 kilo es. ı 

Ç 1 d rar bulunmuş. Yakalanarak adli. 
r.. a ın ı t r d'l · t' 
~it, (Hususi) - İzmit istas. yeye es ım e ı mış ır. 

0~ da garip bir hırsızlık vaka- Muhtaç Askeri Tekaüt
~§tur. Eskişehirden !stan. lere Kömür Veriliyor 

~tiden ve Ankarada bir ban. Umum Mütekaidini askeriye 
· daktilo olduğu anlaşılan <'emiyeti başkanlığ·ından: Cemi
lt~~Yen isminde genç bir kızın yetimizdc mukayyet askeri müte. 
ı~.a ŞÖyle tuhaf bir macera kait ve eyta.mı eramilden muhtaç 
'!' 

1
1tir: olanlara kömür ve erzak tevzii u:;n Izrnitte durduğu zaman mukarrerdir. 

'atı.°fyen pencereden kaynaşan :u:uhtaç arkad:ı.ş ve ailelerin 
il dlaıı seyrederken. akrabasın ikinci kanunun altıncı gününden 
!'la 

0
ktor bir zatı t:"Örmü~. dok. on altıncı günür..-:ı kadar saba. 

:ı tı- 80
hbete dalmıştır. Bu ara- hm dokuzundan on üçüne kadar 

ta enlerde Pişmaniye helvası erzak kapları ile umqmi merke. 
' 

1? Yaşında Edip ve 15 ya. zimize müracaatları rica olunur. 
ıı~e ~ıngene Ramazan isimle • 

Bir Köy Kavgası lt k ıki çocuk, vagona dala -
il ~~aPe Uzerir.de duran Ba.. 
11 l.tuzeyycnin el çantasını ya- lzmir, (Hususi) - Menemenin 
ı~:ı C:alara!t uzakla!;mışlardır. Süleymanh merasm::!a bir hadise
t~?lde 40 lira kadar bir para olmuş, üç kişi yaralanmıştır. 

~11 en bileti ve bazı mühim ve_ Kazımpaşa mahallesinde Ali 
•a~r bulunan ,. ... 11 t.,vı yerinde kahya ile kardeşi Mustafa ve ko

ı.ı,, ~:tan. kızcağız deli gibi oL yun çobanı Bölükbaşı, koyun sü. I 
''lerd eyr Yttten c"r 'al zabıta rülerini Süleymanlı merasına sa
~l ar edilmir; ya~>Ilan nra'} • lıvermişlerdir. Süleymanlı muhta 
~!Jı da YUkarıda isimlerini yaz- rı Kazım ile kır bek;isi Hasan U
"'"ı ;~cu~Iar yakalanarak sur. çar, sürülerin tarlalarda ziyzn yap 
:" 11 ~ı:az .. etmiı;,~r. civard:-ki t ~ıru söyl~yerek, muhalefete kal· 

'·]:,, 0 rnurierinin arasına sak. ~ı;;ımışlar, diğer üç kişi diğerleri. 
"' l'ı ".a.ıc, r.aııtavı r.ıkarmn·J~rdrr. ne hücum ederek muhtarın taban-
lt;ı,tı i Ctıntanın iriııdeld 40 li. casını, bekçinin de çiftesini almış 

O lirasını ,küçük hırs;:z • b::r ikisini de y<ır3lamı:lardır. 

F~nlmıdiyanın metl•c~i !Jı,lsi ıısl,·ideıı bir manwra 

renirler. 
Finlandiyada bir İslam cemi

yeti vardır. Cemiyetin reisi Zu
hur Tahirdir. •redrisatı yeni 
Türk harfleriyle olmuk ve 6 sını 
fı bulunmak üzere bir mektep a
çılması için rin hilkumeti resmi 
müsaade ver'li.Ziynetullah Ahsen 
Böre, bu te~ bbüsün tahakkuku 
uğurunda b' yük ·,.:.r mesai sarf· 
etmektodir. 

karı umumiyesine izah çılunmuş 
tur. 

Finlandiya ':'ür1,.l · :nde:!l mem
leketimiz mekteplerinde okumuş 
Hayrullah Safkan i'0 :Murad Ah
sen Böre, Almanyada elektrik 
mühendisliği ve kir:1y,ı tahsil et
mektedirler. Bunda •1 ba§ka, Fin 
Üniversitelerini b ·~~ren ·avukat. 
lar ve kimya mütehassısı gen~· 
kr de yetişmiştir. Maamafih. 
Üniversiteleri ikmal eden Türk 

Fin Tür ki "'ri Ankara radyosu- gençlerinden bir çoğu babaları
nu çok güzel işitiyorlar. Onun i- nın ticarethanelerinde çalışmak
çin her Türk ailenin evinde bir tadırlar. Finlandiyada Türkler
radyo vardır. ve ..ı.Kşamlan An- den ikisinin deri fabrikaları var· 
karayı dinleı lcr. dlr. Türkbr en fazla dericilik ve 

Ziynatullah Ahsenin idaresi al kumaş üzerine iş yaparlar. 
tında Tam··iri şehrinde bir kaç Finlandiyanın şi•nalinde yaz 
sene evvel c:ılrn:,lan (Yeni Tu- mevsiminde üç dört hafta güneş 
ran) gazetesini muharrir olma.- b:.ı.tmıyan, kış mevşiminde iki ay 
dığı için k:ı.patmak mecburiyeti güneş yuzu görmiyen yerlerde 
hasıl olmuştur. Bu ga.zete Türk· de l!'ürkler yaşamaktadır. Oralı 
çe ve Fince çıkanlmakta iken bazı Tü~k tüccarları rnemleketi
Türkiyeli olan muharrir orası- mizle halı üzerine iş yar :.nak tc
nm havası ile imtizaç edememiş- şebbüsüne girişmişlerse de günı
ve memleke'j tcrketmiştir. rük muamelelerinin zorluğu ve 

Bu yüzden de gazete kapan- pahalılığı yüzünden halılar satı-
mıştır. lamamıştır. 

!stanbul gazetelerinden Vakıt Anavatana olan merbutfyetlc-
ve diğer bazı gazetelerle, An,a- ri çok fazla olan Finlandiyadaki 
radan gönderilen bir iki mecmua kardeşlerimiz cumhuriyetin 15in 
Fin Türkleri arasında daima o- ci yıldönümünde bayram yapmış 
kunur. lardır. Türk büyüğü Atatürkün 

İdil-Ural Türklerinin de Fin- ölüm haberi fü: 'rine bütün Fin 
landiya dahilinde aynca bir teş- aileleri gözyaşı c!öktüler; mesçit
kilatı vardır. Fakat, bu teşkilat lerde dua ve mevlid okuttular. 
daha ziyade siyasidir. Tampiri Aile hayatı, eski Türk B.detle
şehrinde hükumetin resmi radyo ri üzerine kurulmuı?tur. Bütün 
istasyonuna Türkiye hakkı~da Türk kadın ve kızlan evlerde 
konferanslar verilmesi hususun- Türkçe konuşur. 
da Türkler tar:- ~ır..::kn müracaat Türk çocukları. 'fiiı :~ kızlan 1-
edilmiQ, yani Türkiye ve Atatürk le cvlenmektedirler. 1500 Türk· 
inkılabı bu sur:·:,, . ,inlandiya cf ten şimdiye kadar yalnız iki 

Türk gençi Finli kadınla evlen- ı 
miştir. Ölen Çek Muharriri 

Sporda da Türkle r ı.. · K ' ç k k' d'? 
çok terakki etmiştir. !smrı ·ı Nu- are ape f m f, 
man meşhur bir boksördüı Hali 
hazırda Fin boks klüblerim"e ha- Meşhur Çek muharriri Karcı 
kemlik etmektediL. !{ış günleri Çapek geçen gün, 46 yaşında o. 
buz üzerinde hokey spor oyunla- larak, Prağ·da öldü. 
rı çok terakki etmiştir. Çapek. edebiyat sahasının her 

Evvelce mevcut olan Altınor- kısmında eser vermiş bir mu 
du fudbol klübü Finlerle yaptığı harrirdir. Felsefe doktoru c · 
maçlarda daima mm·affak olmuş Karcı Çapek. gazetecilik et 
tur. Fakat, uzak uzak muhtelif bir çok roman ve tiyatro ı · 
memleketlerde dağınık olarak ya yazmıştır. 
şayan takım [ "'l 1 -ırmı bir araya Muharrir, 1021 de "Acı ı 
tophyal..ıilmck · 'liiffeü, bu klü- yeler,, ismindeki hikaye ki 
bün dağılmasına wCbcp olmuştur. 

G.. b'" ·· F' 1 a· d k nr, 1925 te de ''Krakaksit., ad ureş, utun • ın ~r. ıya a ço 
rağbet görmektedir. Kustaa Pih- taşıyan eserini neşretmişti. Bu 
layamaki ile Lanri Koskela ve iki kitap onun genç Çek edebi. 
Kenko KiisseJi fı'hlanc.liyanın en yatmm başmda yer almasına ka. 
meşhur güreşçiler~-~·... fi gelmiııti. 
Fin Devletinin Meşhur Fakat. o bilhassa şchretini 

Adamları tiyatro rnha!'!rnda ka.,.anmıştrr. 
1917-918 senelerinde istiklalini En me~hur piyesleri ~un1 :.udn-: 

"Rur", "Böceklerin hayatı", <Be. kazanan Finlancliyanın bugünkü 
cumhurreisi Kalliodur. 65 yaşını yaz hastalık» ve «Yaşadığımız 
ikmal etmiş olan bu zat memle- devir». 
kette çok sevilir. F!n milli kahra Karel Çapek'in 1915 senelerin 
marn mareşal Mannerhcim 70 de ne~rettiği bir de "Bugünkü 
yaşını aştığı halde baı;;kumanlık 1 Fransız şiiri,. isminde eseri var. 
vazifesini idare etmektedir. 20Q dır ki. bu eserine 52 Fransız ~a. 
kiı;ilik bir Millet Meclisi ve beş, irini almıştır. 
altı partiden ibaret olan mütead-
dit siyasi te-;:::L;.;.H .. rden sosyal fore yardım etmekt~dir. Ameri
demokratlar kuvvctl.idir. Hükü- kaya olan borçlarını muntu-am ö 
met de bunların eiindedir. Bir eleyen Avrupanın yegane devleti 
ay evv~l faşist partisi kı:;patılmış Finlandiyadır. 
tır. Bu partinin lideri bir sporcu Bize bu izahatı v 0 ren kardeşi-
olan Kekkonen idi. miz Bay Feyzi Ahsen Böre, !s-

Finlrı.ndiya; İsveç, Sovyet Rus- tanbuldan Ankaraya gidecek ve 
ya ve diğer komşu mem.leketler- memleketimizde edineceği intiba 
de dosttur, Memleket dahilinde ları Fin radyolarında ·ruılatacak
işsizlik çok azdır. Htiklımet işsiz tır. 

-:. JiUHUNun kltaıı ı;oeklinde ronuuı lcfı::.ilsı -

f:4 UOP.l{U GECESl 

Vurulan adam, öyle bir haykırış haykırmıştı 
ki yer gök inledi denebilir. 

Sonra bir yuyarlanış ... Bir hırıltı ... 
Vurulan adam Brays idi ve Drays ölmUştil. 

Jernıi, elektrik lfunbnsını duvarın dibine kıv· 
rılmış olan Drays'a çevirmişti. Brays'ıo kapanan 
r.füleri şimdi ölüm içinde uyuyordu ve yUzU, öl
meden evvel duyduğu korkunç hislerin, can ç2kf

t'iı-ken hissettiği ıstıraba karışmış ifadesini gö::;· 

teri yordu. 
Jerml, Draysı vurduğun:;ı acımadı. 

D..ı~rul<lu ve elclürili lambasını kulübeye 
do;ru tuttu. Kulilbenin içinden bir ses gelmiş de· 
ğilcll. Ji'a!\rt Jcrnıl UrkmiiştU. 

Acaba Felisiti lçerdc miydi? Brays oradaıı mı 
gelmişti? ... 

Pencereden bir şey aıılaşılamayordu. Gerı:I 

perde ile pencerenin arası biraz aralılt ise de, içe
riden bir şey görülcmeyordu. 

Jermi dcı hal kapıya yürüclti. Şimdi hiç bir şey 
dtişilnmeyordu. İçcrde I'cliı;;itjnin bulunması ihti
mali onun cür'et ,.c ccsıırctini d~ha çok artırmı:;tı . 

Fakat bu sırada hiç u ~ ladığı bir şey olcln. 
Jcrmi kapıyı zorlarlrnn, kapı birdenbire açıldı vo 
içerden 1.ıir kadın Kesi i<;itilcli: 

- Eller .rul~arı: ... 

Konın· GFC'ESt 

rt ele bu kUçUk evin istikametinde bir 
yapıyordu. 

6l 

dönemeç 

Brays ile sarı saçlı kızı burada bir bulsa! ... 
Ab, lıir bulsa .. ., 
Tabancası elindeydi. KUçtik e\ in kapısını ha

fifı;c zorladı. Kapı !çerden kilitli idi. 
Jermi, eYin etrafını kolaçan etmek istedi. 

O kadar yavaş yavaş gidiyordu ki, bir fare 
bile kendisini işitemezdl. 

Pencereye yaklaştı. Pencereyi örten pcrdcn·ıı 
~ralığıııdan ışık sı;ı:ıyordu. 

Her halde içenlo insan vardı. Kendi kcmıınc: 
- Bura.dalar, dedi. Ben .... 
Fakat, hirdcnhlrc durdu. Ytircğ.i hopladı. 
Bir ses i.;;itıııiştl. Bu ses. pek yakınıııdaıı g!.'

li.rorJu. Arkadan doğru .... J\yaldarının ucunda 
yayaşı:a döndU. Seıı; dalın yakla:;:ıyordu. 

Derken, gecenin loş gölgeleri arasıııtlan 
insan şekli belireli. 

Derhal yan tarafa sıçra.rlı. 
Ye birdenbire patlayan bir tab:ı.ncnnın 

karanlığ-ı yırttı. Tabancanın sesi, geniş 

dalga dalga akisler yaptı. 

lıir 

alc' i 

Fırlayan kurşun vızıldayarak .Jerminin yauı
başından c;eçti. Jcrmi de ıı.Im·in çıl:t:ğı tarafa lten
di tah:ıncasi) le ateş etti. 

ı;er il•i k;.ır:,.uıı da lıil'i!.>iri :ı:·:iıılC'a p' .. tlrı ıı ~tı. 
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Esnaf Cemiyetleri Reis
leri Bir T opiantı 

Yapıyorlar 
f'ann öğleden sonra bütiln es

naf cemiyetleri reisleri esnnf şu 
besi direh-törü B. Kazım Yorul· 
mazın başkanlığınd:ı ve Esnaf 
Cemiyetleri merkezinde mühim 
bir toplantı yapacaklardır. 

Bu toplantıda gerek müşterek 
yardım heyetinin umumi içtima
ına ait hazırlıkları, gerek ayn ay 
n toplnnacak olan umumi heyet
lerin gilnleri görüşülüp tesbit e
dilecek 1938 yılına ait cemiyet
lerin muhasebe vaziyetleri tetkik 
olunarak 1938 yılı için ne suretle 
çalışma programı tanzim edile
ceği kararla§'lınlncaktır. 

Tüı·kiyede petrol 
~raştırmaları 

Yazan: Vilyam c·ıman 
("Vorld Pctroloumu mecmua... O .. ·· d j çuncu son a ameliyesi, an _ kndeml mütecaviz kuyular ac· 

sının l938 tarihli sayısından:) cak, 2.500 kadem derinlikte bir mtştır. Bazı ahvalde iyl emare. 
Bugünkli Türkiye Cumhuriyeti kuyunun a~ılmasını milsmir kı • Iere tcsadUf edilmiştir. Son o· 

nin meydana geldiği Osmanlı im. lacak iktısadcn elverişli olmıyan !arak acılan kuyulardan bazı· 
paratorluğu padişahları vaktiy • bir petrol emaresiılln bulunduğu lnrı iktısadi bakımdan tam bir 
le. Irak. Kafkasya, Mısır, Ro - Mardin - Siirt mıntakasında ya. kıymeti haizdir. 
man,ya ve Arnavutluk gibi petrol pı1mı3tır. ""'.._anın ekipı·n·ı bu s tı · · "h • ... G&'" "Bu ameliyelerin inkişafı ve 
ervc erını ı tiva eden sahaları mıntakaya getiren kamyonların 

ell""..;"de bul d 1-...ıı H yeni emarelerin mevcudlvetino 
"'0~ un uruyor ı.uyı. al isihlfık cttigı-· petrol, burada. bu- " bul( el zarf da dair verilen malClmat dolayısı. 

ı son sen er m ya.pL lunandan daha pek çok fazla ol. 
Güna Sahillerinde Bir lan mun.nnidanc istikşafa rağ _ muştur. ıe. memleketin beş muhtelif kts 

men Türkiy k ikt' d , mında kuyular nçılmasr dUşü. F • • canca ısa en cı- Maamafih, bu ameıı·u,.lere '"--acıa verioli olmtv b" k trol J"' .ı.uu.ı.~ nUlorek, faaliyetin tezyidi ıu-
Al k G 1ı1 "Jan ır aç pe ve din - Siirt hav-1 ıs· ın' de, Dicle as arun üna sahillerinde gaz emareleri tesbite muktedir u.ı iumıu görUlmüştUr. 

balık avma çıkan Peterson ismin- olmu§tur. nehrin.in her iki sahili boyunca "Bu fanllyetın ekserisi lran 
.de bir balıkçı gemisi. dört gün o tarihte beri devam edilmekte olup, petrol a.. silsilesinin fifmall ,garbiye te • 
d d n petrol kendine rayıcılan Hermis No. l de 2.500 

evam e en fırtınadan sonra Gü - mahsus bir kuvvet iktisap etmi§ kademi mütecaviz bır' den·nıı·g-e YeccUh ederek dUndllğU ve tnk· 
nen kayalıkları üzerinde parçalan ve Osmanlı imparator,ugu- da ın· rlbt olarak bir şimal "'arp isti· 

K ' • kadar sondaja. devam etmeyı' t" .. mıştır. orkun~ facia vukua gel- kıraz bulmun+ur Şimdı' bu impa.. ..... kameti aldı1l-ı dlrseıır.ın civarın. 
d·-· d ll.. • savvur etmektedirler. Taı.m--111 b 

6 

ıgı .sıra a iki gemici parçalanmı~ ratorlngun- bakiyelerm' den Jrunıl .....,.. ~ dakl strUktUrde icra edll"r'nk -
d :ı • jeolog, 3'eofizisuen ve paleonto • • ..... 

ve algalara kapılarak denize gö. muş olan ve Kemal Atatürklin J tcdir. Burada tesadUt edilen 
mülmüştüşr. Diğer gemiciler . d . d 1 loglardan mürekkep grup, eğer ı aresın e sosya ist bir devlet iktısadi bakımdan istismar edile- mıntaka şeraitinin, Bahreyn 
mülmüştür. Diğer gemiciler sistemi kurmaya hahişle çalışan bilir miktarda petrol mevcut ol. sahasındakiyle şayanı dikkat 
dir. Kazadan birkaç dakika evvel ve tabii servetlerin pek muhte .. dugu- takdirde, bunu 

0 
zaman bul bir derecede mukayesesi kabll-

gemi telsiz memuru vaziyeti bildir lif tenevviller' ah" im d dl ıne 8 ıp 0 ası 0 maga- karar vermı'sler ve Mardın' r. 
diğinden 1ngiltereden havalanan ı 'l b · t b' d k ayısı e u 1§ e ır ereceye a. • _ Siirt havalileri bu cihetten en "BugUne kadar tktieaden el. 
tayyareler gemicilerin imdadına dar muvaffak olan Türkiye Cum. Usa' \'erişli petrol bulunmam19tır. 
koşmuşlardır. huriyeti me,·cuttur. Fakat Türki m . ıt gibi .g~rlinmektedir. . Fakat haritaları alınmış bazı 

Pa'kat deniz çok dalgalı oldu - yede, mebzul petrol membaları- Dıcle nehrınm kıyılarındakı ~u strUtürlerde ümit verici şerait 
ğundan tayyareler denize ineme- na sahip bı'r mmtakanm orta _ su_l petro. 1 sahalannm ancak yuz 

1 blribirtne tetabuk ettiğinden, 
mişler, getirdikleri yiyecekleri smda bulunmasına rağmen, mu. 11:~ bensin~e ~ulunan ~in - bByle bir petrolün mevcudiyeti 
kayalıklar üzerinde kalan gemici. tasavver devlet sistemi için bU.. Sıırt havalılerinde faalıyet de • barız bir şekilde muhtemel-
lere paraşütle atmışlardır. yilk bir ihtiyaç olan petrol mev v~m etmektedir. Rusyanın zen. dir." 

-o-- cut değildir. gın Kafkas petrol membaları bu Muazzam hükümot fabrika-
.. .. • Bir hükfunet müessesesi olan ha.valinin 200 mil şimali şarkisin. 

Gulh.~e Mu~~meresı M. T. A. nm - Maden Tetkik ve de bulunmaktadır. Musul petrol la.rındıı, hükO.met bahri tica.re
Gl. Musamerelcnrun 2s. ci yı- Aram '1'.:'-.... =t··sn "h" sWıalannm Türkiye_ Irak hu. tinde, nğır bombalar taşıyan 

lını b' · · · 30 12- T a .ı:..u.:ıı.ı u - mu mı fiU- d d tayyarelere sahip d a 1 1 n ınncısı - 938 a. de belerlnden biri de petrol grupu. u unda nihayet bulması icap et. on nmas Y e 

l Suriyede 
Federalist bir hukamet 

kurmalıdır 
Fransız: parlamentosu Hariciye 

Encllmcni katibi ve Fransa • Su
riye muahedesi raportörü olan Ar
de§ saylavı Gaston Riyu Be 
rutta çı'kan Löjur e-azetesinin Pa. 
ris muhabirine §U beyanatta bu -
lunmuştur: 

"- Bugüne kadar tarn bir met· 
re murabbaı yer tutan vesika top
ladım. Bu vesikalann tetkikinden 
ulaştJğrın "vicdani,, kanaat ~udur: 

1936 da yapılmış olan Suriye • 
Fransa muahedesinin tatbil: rnev
kiine geçebUmcsi için yaplacak 
blitün uğraşmalar faydasızdır, zi· 
ra o muahedenin esaslan ile bir 
"doğru ve adil!ne muahede" yap· 
mak mümkUn değildir, ıü~in mi? 
Zira, "dilnyarun en 'az birlik ifa· 
de eden milleti., ile, tam birlik ifa
de eden bir millet imi§ gibi, bir 
muahede akdetmek istenmiıtir. 

Binaenalyh muahedcnin esas -
lan ne hakka, ne de adalete "!,, 
uygun olabilmiştir. Suriyede bir 
çok milletler yaşamaktadır. Böyle 
bir ''Milletler Cemiyeti,, için f ede
ralist bir rejim kurmak 15.zımdır. 
Bence Suriye de bir milli fsti'klat 
değil ancak bir ''milstakil kcnfe· 
derasyon,, kurulabilir. Evet, bir 
ınuahede lazımdır. Fakat bu prt. 
lara uygun olacak bir muahede. ... 
öyle bir muahede ki hem "Şam 
milleti,. nin, hem "Halep mllleti,.
nin heın ''Alevi milleti,, nin, hem 
·'Dür.zil milleti,, nin hem de "Ce
zire milleti,, nin menfaatlerini ayn 
ayn düşünmüş ve temin etmi! o· 
lacaktır. 

ltömUrUn 1zabes1 imkttnı teşkll 
etmektedir. Kömür işine gelin· 
cc, Karadeniz imtldn.dındnkt 
Karabük havaUslnde bulunan 

b
Hst. de _Prf. Dr. Kemal Hüseyin dur. Bu grupun direktörü, Ameri miyeceğine dair bir çok teknik makineleşmiş ordueunda dai· 
aş'kanlıgında açılmI§hr. kada tahsil görmü.ı; Tcksas ve deıan mevcuttur. ma. fazlalaşan dahlll thtiyacla· 
Prof. A. Noyan tarafından (Tek Mekssika netrol ;ahalarmdaki Bu istJk~aflara bu ana kadar rm temini hususunda yerli is

taraflı Bazdo vakası), kulak Bş. ''Do"'crt - . . k U d kullanılan makineler Amerikan Uhsalln noksanlığı şiddetle his· 
.. D . .. u ry., ve saır tur c er e dil k dl muavıru r. Dabı oke tarafından irıni 

1 
b 1 Cc malıdır; maamafih Almanyanın se me te r. Gecen sane Tur· \"C 2 milyar ton tahmin edilen 

(Nah' . . y sene çn umuş u unan . k 
. ıyeyı nekfıyede guddei nek· vat Ta.c:man i~indekt bir petrol cenubu şarkiye doğru olan.cko. lyo, 1936 senesi rakamına na- rczervcler, Merkezi Ana.doludn-
fıyc Foction ile aUikadar mahdut · 1 v -d nom.ik seyri Çanakkalede de dur jzaran yUzde 33 bir fazlalrkln, ki azim llnylt depoları, TUrkt· 

ı JCO ogu ur. 
ter eme), Prof. Dr. .Burhanettin Geçen sene Taşman ve Amc. mu§ değildir. TUrkler, Alınanla. 4 O bin ton benzin istthlttk et- yenin kl:imUr bakımından tasar-
Tu~an tarafından (Fibrinemie) rlkalr petrolctilcrdcn mtirekkep rın mübadele esasına müstenit mlştır. Bu benzinin mUhlm bir rufa lhtlyacı olmadıt;ını ,;Oster· 
lharıciy -muavini Pf, Hayri Meri~ arkada.ı;lan araştırmalarını Uç sa anlaşmalarına karşı bilhassa. bas. krnmı devlot Jhtfyacrna, sınat mo'ktedlr. 
tnra~n.dan (nadir g~r~en bir .a: haya iJtlıisar ettirmişlerdir. Bu sastırlar. teşebbllslere sarfedlmlş, cUz'l Dnha fazla. şoseler inşa cdU
panoısıt vakası), Dahıliye muavını araştırmalıırm neticesi .petrol fı. Tilrkiyede petrol taharrisi mev blr kısmı ise nlsbeten küçUk o· sc, knmyonlarda.n alınıın pek 
Dr. Nusret tarafından (Bir ikter cılarmm adedinden ziyade kuyu. zuu hakkında. konuşurken.. son.. tomobfl sahiplerinin depoların- razln. gUmrUk rUsumu tenzıı e
hemonetik vakası). Asabiye mu_ tarm miktarı ile daha iyi ifade 1daj ameliyeleri direktörU Cevat da istihlllk odilıniştir. dllmlş olsaydı, vaziyet o zn-
avini .~r. Sami G~ tarafmd~n edilmiştir. Sondaj ameliyelerivle ~yüp Ta.sınan ~unları söylemi§- M. T. A. parasının azlığı do· mnn farklı ola.blllrdl. Fakıı.t 
(Ynsüline ve cardıazol şo'klarile açılan kuyuların mecmuu 52 dlr. tır: lnyıaiylo araştırmalarına nlha· halen olduğu glbl, iyi yolların 
tedavi edilmiş bir şiso ferui va - Avrupa Türkiycsinde Çanak "Beş seneden daha. az bir za- yet verecek dcığildlr. Du mUes- mevcut olmnması, gUınrllk rU· 
ka ) kd" dilmi' · ' -sı ta ım e §tir. kale imtidadmca temerküz eden man zarfında, yani petrol gru- sescnl".1 arkasında LT. 20 mil- 'sumunun bmen hemen vnsnt 

~ünakaşalara: Prf. Dr. Abdül· araştı:rnıalarda, Mürcfte civa _ punun teşekkUlllndenbcri, mil· yon bir sermayeye mnllk olan 
1 bır otomobil fiyatına muadil bu 

kadır Noyan, Prof. Dr. Murat nnda sekiz kuyu açılmıştır. Bu lI bir servet olan idrokarbon I ve lüzumu halinde bu miktar- ıunması, bir galonu 45 sent o
Cankat, Prof. Dr. _Na~im Şakir, sahalarda iyi gaz emaresi bulun hakkında taharrlyntta bulun- , dan daha fazlasını da tıkara.- lan ve bunun yüzde 76 ini hU· 
Prof. Dr. Vahdettın özan, Porf. muşsa da petrole tesadlif edilme. 1 mak vazifesiyle mükellef bu bilecek bulunan hükClmet kem- kümeto alt vergt teşkil eden ben 
Dr. Buraan'ettin Tugan; nisaiye mi tir. teşekkül, bu husus için 1 mil- trolUnc tdbl Etlbank vardır .. zin fiyatı dolayıslyle, TUrkiyo-
:B§. muavini Dr. Necati Bicioğtu Adana havalisi civarında Ana. yon snrretmiştir. Vasi miktar- Bu banka, mndenclllk, clektri· do otomobil ne seyahat her hnl-
iştirak etmişlerdir. dolunun cenubu ~ki mUnteba • da. jeolojik tetkikat ve istikşaf- Clkasyon ve zirnatte ml11l bir de az zevkll olmaktadır. 

Kısa harici haberler: .................................... 
Vaşington, 2 - Bahriye ence . 

meni tarafından yapılmış o1Jl1 
programa tevfikan inşa edilcGC~ 
olan beş yüz yük gemisi ile sarJU) 
gemisinin birincisi 7 ikincikan\Jll' 
da denize indirilece'ktir. 

:Berchtsgaden, 2 - Hitler, yeni 
sene yortusunu Berchtesgaden'dt 
geçirmiştir. 31-12 gününü ı_..I 
gününe bağlıyan gece zarfında ııı' 
halll cemiyetlerin azası Hitlet~ 
ikamet ettiği Bcizhof'un önCn' 
giderek mumaileyhi alkıştamışı.r 
§ercfine havaya silah atmışlar "' 
Milli mar§lar söylcmi§lcrdir. tJıt 
lcr hepsinin elini ayq ayn ı~ 
m:ştır. 

Bedin, 2 - Alman istihbar'1 

bürosunun bildirdiğine göre }.t • 
do·79 markalı iki kişilik turiStıl 
tnyyaresl ınerhaksiz 6400 kiloın'1 

re btctme'k suretile bam Uı~ 
lerc mahsus dilnya mesafe rekO~ 
nu kırmıştır. Tayyare Bingaıi ' 
den per§embc günü hareket e6e' 
rek cumartesi akşamı Gaja "tngl 
liz Hindistanmda,, karaya ınınif 
tir. 

Vaşington. 2 - Yedi &ulbst 

verler te§kilAtı, 4 ikincikfinun JtO: 
gresinin içtimaından evvel mU§tt" 

rek bir beyanname neşretmişlef 
dir. Du beyannamede bi~ 
kanununun takviye edilmesi ı;ut: 
zamanında mühimmat ihracauıı' 
ambargo vazolunması tnlep edil 
mektedir. 

Lcndra, 2 --:- DUn Sandring~ 
kilisesinde icra edilen dini uylıı 
bütün Kral hanedanı erkanı ~ 
olduğu hn!de Kraliçe Elizııbetı 

bulunmaması nazan dil&ati ee! 
betmiştir. Kraliçenin hafif sure 
te nezleden muztarip olduğu zaJI 
nedilmektedir. 

Küçük Prense Elinbct ile fi.( 
garit de §'ltoda kalmışlardır. 

Vaşington, 2 - Eski valiler& 
Frank•m adliye nezaretine taf 
edilmiş olduğu resmen blldiri1J11' 
tedir. 

Faris, 2 - Bone, geceleyin Al 
lardaki Megavc istasyonuna g~J 
mi§tir. Orada birkaç gün istiraP" 
e ece tir. 

Ticntsin, 2 - Tientsin ti 
odası reisi Uang-Çulin gcçe.rı 

ilkkfinunda Fransız imtiyaz ~ 
takasında katledilmiştir. 

Berlin, 2 - Yeni senenin ~ 
da siyası vaziyeti gözden geçit', 
Lol:al Anzciger g zetesi bi 
§Öyle yazmaktadır: 

"1939 cıencsinin bize neler ııı 
zırladığını bilmiyoruz, fakat bi 
henüz istiyecek şeylerimiz ~ 
\'C mUstemlekeler de bu meyatı 
dır •. ,, 
Vaşington, 2 - Levazım r! 

ı
sında bulunan Adana ovasında lnrda bulunmuş, jeofizik etUt- inkişafın husuıu için hazırla - Halen Tilrklyonln petrol ih-

SAIIlDl: ASIM US da sondaj ameliyeleri yapılmış, lor ıcın iki meYsim uğraşmış, nan ikinci beş seneıtk plAnın tiy:ı.cının mUhim bir kısmı 
Neşriynt Mfidürü: R. Ahmet Seuenoll burada yalnız bir petrol zuhuru memleketin muhtelif kısımla- bir dirljerl olmuştur. Schell ve Soconr • Vacum şir-

B:ısıldığı yer: YAKIT l\latb:ıası !bulunmuştur. rmda derlnllklert 500 llft. 4.300 Esas meseleyi daimi olara)c ketleri tarafından temin c(lil • 

'- .tiURUNun klta_p şeklinde roman telrlknsı -
mclitcdlr. Bu şirketler malla
rıuı DoğAziçl sahili boyundaki 
dôpolnra rığmtşl rdır. Vaktiyle 

General V esson, Amerika ordll 
nun her ihtimale kartı hazır JJ 
mak üzere mühimmat imali İ 
hususi makineler iştirasrna 53. 
bin dolar tahsis etmek tasavvtı 
da olduğunu beyan ctmi~r. ; 

Bratiıslava, 2 - Slovak rnaltlY: 
tının resmi bir tebliği, merıl. 
Prağda. bulunan hususi ve 

62 .KORKU GECESi 

Jcrmi tabancasının tetiğini çeker çekmez, tekrar 
Ytın tarafa sıcradı. 

Dorken knrnnlık iclndcn UçllncU bir alev par
ladı. Ii'akat Jermi hedefjne isabet ettiremiyordu. 

Karşıdaki n.dam da, kcndJsi gibi maharetle 
salnmyor, kaçıyordu. 

Jerml tekrar ateş etti. Gene bir şey olmadı. 
Fnkat şimdi gölgeler !cinde kendisinin göremediği 
adamın ağır ağır nefes aldığrnı ı:ıtıyordu. 

Jerml şimdi hiç ses çıkarmamıştı. 
ÇUnkU herhangi istllrnmcttcn bir kurşun ge

lebllirdl. Tepeden tırnağa dikkat kcsiloofş, bek
liyordu. Karanlıklar icincle bir tabancıı. dUcllosu: .. 

Dövüşenlerden hiç biri, yekdlğcrJni görme
yor ... Bu Yaziyet Jcrmiyi fena halde asabfleşUri
yordu. 

Brnys, her halde !şinl bilen bir adamdı. Sun
turlu bir katil olduğuna şUphc yoktu. 

Acaba şimdi niçin ateş etmiyordu. 
Derken Jcrmi hiç ummadığı bir vaziyet kar

şısında kaldı. Ağır ağır ııcres alışlar, şimdi daha 
rakından geliyordu. Daha doğrusu yaklaşıyordu. 
Sonra ayale sesleri... 

Jel"ml, herhangi ihtimal karşısında sıçramak 
tlzere bUtUn kuvvetini kollarında ve bacaklarında 
toplıyarak vaziyet aldı. Tabancasını bir daha sıl~· 
tı ve sUrntle yerini değiştirdi. 

Jermi tabancasını sıkar sıkmaz öteki adam, 
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derhal mukabele etti. Fakat bu defa, 6teki ada
mın tabancasından çıkan kurşun, Jerminin ceke
tinin kolunu yırtmıştı. 

Jermi mırıldanarak: 
- Bu mUcadelo bize pahalıya mal olacak, ~'}

af. Yeni bir elbise alacnğız galiba ... 

Yeniden sessizlik ... Yeniden yavaş Ye korkunç 
ayak hışırtıları ... 

Jermi, bir adamın kendisine pusu kurmuı; ol
duğunu blliyordu. MUtP.madiyen yerJni dc~lştl

ren bir pusu ... Eğer ilk defa kendisi vurmayacak 
olursa, ka,·gayı kaybedeceğine emindi. 

Grav! ... 
Bir kurşun daha vatlamıştl. 
Bu defa alov, Jermlnln şağ tarafından fışkır

mıştı. Hemen beş on adım mesafeden ... 

Bu sırada, kUcUk kulübenin beyaz duvarı ö

nünde bir adamın şekllnl g6rdU ve bir saniye bile 
durmadan tabancasının tetiğine bastı. 

Dört lrnreun boşnltmı~tı ve kureunlar bir ma· 
kineli tU!ck gibi ölUm pUskUrerek blriblrl ardıu· 
ea patlamıştı. 

Kurşunlardan ikisi boşa gitmiş ve mukabe
le' g()rmUştU. F'aknt UçUncU ve dördilncU kurşun
lar, hedefine isabet etmişti. 

Jorml, kurşunladığı adamın sarsıldığını, son· 
ra hnykırdığmı işitti. 

.-aziyet bu şekilde değildi. 1936 
senesinden evvelki zamanlara 
kadar, TUrldyeye petrol itham.. 
tıcın büyUk bir kısmı Rusya
dnkJ Neft ve Romanyadakl Ste· 
au:ı. Romana şirketlerinden yn
·rıılıyordu. 

O ıemandanbcrl Rusyndan 
Ttirkfye gibi bu kadar komşu 
\'O dost btr devlete ~ahi olan 
lletrol ihracatı eksilmiştir. Tür
kiye Roma.nyadaki LT. 2 mil· 
yonu mütecaviz bloke edilmiş 
mUteraklm kredisinin nıeV"cu

dlyt"tine rağmen, bu memleket
ten yapılan petrol mübayaatmı 
tenkis etmiştir. 

Bu petrol mes lesl Amerika
nın TUrkiyeye olan ihracatının 
teıayUdüne hizmet etmek gibi 
bir noUceyo varm11Jtır. Bu fh· 
racat goccn sene, l milyonunu 
benzin ve petrol te kil eden 
18 milyonluk bir yekOna baliğ 
olmuştur. Amerika Birleşik 

HtıkOmetlcrlnden TUrklycyo lb 
rnç edilen c'!iğer mn<tdclertn 
bUyUk bir ksımmı, 2 milyon 500 
hin tutan bomba tayyareleri tcş 
kil etmektedir. Bu keyfiyet 
TUrklyenln nitin petrole S3hlp 
olması lenp cttlğlnl glJsteree ge· 
rcktir. 

mi müstahdemin cemiyeti ilga, 
val ve emlakinin mü a(leresiııl; 
gayri Jçanuni faaliyeti hakJdl':ı 

tclıkiknt icrasını eqıretmekt). 

Kaybolan Tayyareci 
Meğerse Öldürülmii# 
Moskovadan bildiriliyor: 
Bundan iki sene evvel Kre!$ 

bayef isminde bir tiivil tay>" 
ci kaybolmuştu. Bu tayyare' 
öldilrillmUş olduğu meydana 
rruştır. 

Tayyarecinin katilleri iki 
avcısıdır. Kuks ve Visotski v 
mlndcki bu i'ki avcı, tayyare.S 
motörU durarak yere inen pU 
öld\irmüşler ve spymuşlıır. o.ıı 
sonra tayyareyi tutu~turup f'. 
karak hıidiseyi bir kaza gibi 
tcrmek istemi~lerdi. 

Katiller suçlarını itiraf eW 
terdir. Yakmda Amsk'daki v~ 
mahkemede muha'keme olun• 
lardµ-. 

ZAYt 
Şnlısımn nit polis hfivi)'cl '\"ıır' 

nıı zııyi clliın Yenisini al:ıcn~•'( 
diğerinin hüJ.mü 'lO'klur. -
memuru 1778 sayılı llıi~euin ]{ti· 

"2'"' 
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Spor Hikaye 
(Btı§ tarafa 6 tncıda) (BQf tarafa 6 ancMfa) 

JedJyece menedilmiştir. Bununla - Galiba, dedi, ıiz tek başınız. 
'.beraber ceplerinde ayva, elma. gi bir 'koğu§a yat rılmak istiycnu· 
bi geyler getirip te sabayı yağmu nuı? Yanınıza da i>ir hu~bakıc~ 
ra tutanlar eksik oJmamakadrr. veu~nler, clinde yelpaze, ııneklen 
Maamafih bir iki kere bu gibi kovsun. .• 

Ben zannediyordum Jel bana tezahilrat vukuunda federasyon al 
maçlan yanda bırakınca halk ta bakınıya bathckim zclecek. H -

T. iş Bankası'nın 
939 K. TSARRUF IKAMIYE PLANI 

akıllanmış ve bu kötü huyundan buki gele gele butabakıcı mıdır, 
vazgeçmiştir. Şimdi maçlar ol • ned:r o adam gelmesin mi? Zaten 
dukça normal hava içinde cere • bitap bir vuiyctteydim, onu ~ö • 
yan etmektedir. rilr görmez kendimi k:ıybetmıı -

ArjanUn ve Uruguay futbota tim. .. 32,000 
• ... 

LiRA MUKAFA1 
arasında rekabet eskidir. Ekseri. l{endime geldiğim zaman ara -
ya Montevldeoda yapılanlan U. dan üç ıiln ıeçmi§li. 
ruguay Buenos Ayresteklleri Ax. Hastaba".acı kadın: 
jantin kazanmakta.dır. - Sil çok carip bir hastaynuı· 

Teknik ve taktiklere gelince· aınız, dedi. BiltUn tecrilbclerdcn 
Arjantin futbolUnUn ferdi h~u: kurtulup ~ıktın.s. Hattl ı:sl yan • 
sfyetıerine ge;meden cem ·1 sis • f lı§lıkla a~lc ~e~cere yanında_ bı -
temlerini söylerken ~unu işaret j raktık. Yınc ıyı old·.ınuı. Şımdi, 
edeliın ki, w ye halk pek itibar koğu§taki diğer has~lardan bir 
etmemektedlr. Bu tarzda oym _ h-:;stahk kapmıyzcık o_ı~r~~ız 
yan ve bu ef stemf en iyi tatbik taman1ilc iyi olup kalkabılırsınız. 
eden Rf ver Pi ate takımıdır. Za. Bereket versin, bünyemde öteki 
ten antrenörleri, mcr.nccrleri hat hi..stalıklan kapmak istidadı yok • 
U hakemleri lngilizdir. Bu sene muş. Yalnız, tam ~ıkacagı~ ya -
eampiyon olan f:ıdipendiyente 1 k n kuşpalaz:ı oldum. Halbukı kuş. 
tamamfle bizim eski Fenerbahçe, palazı çocuk hastalığıdır. 

l<urarar: 1Şubat,1 Mavıs, 1 Temmuz, 2& Ağus:os, 
1 ikrnciteşrin tarihlerinde çextlece.<tir 

il-- 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 = 4.750 tt ,, 
" yanf merkezi Avrupa stiline uy. Hasta bakıcı kadın: 250 25 " - 6.250 
" " muş ve halkın çok .tuttuğu bir - Ku1palazın1 yandaki koğlış· -

435 32.000 taknndır. Maamafih son zaman. tan kaptınız, diyordu. Çocuklar 
Jarda halk ta, idareciler de, göze y:....:claki kovuşta yatıyorlar. Her 
hoş gelen fakat netice almakta halde, kuşpalazı olan bir çocuğun 
bilyilk bir yorgunluk icnp etti • yediği ka~'kla yemek yemi§ ola -

ren bu "zarafet,. ten a;-Tıhp, 
"L.~ 4 stili dedikleri "yırtıcı., 
ve ''dclı~',, bir tarzı aramakta. 
dırlar. Bu usul w nin yüzde ytiz 
kopyası olmayıp, kale ağzını dol. 
duran geri mildafaa açıkları ta.. 
mamile mnrke eden yan hafları, 
hücumu destekleyen orta mua -
\'in. klbik santrhaf gibi vazife. 

caksıruz. Ondan tekrar basta ol -
dunuz. 

T. rş Bunkesına para 
o~m8z, o~ nı zamondtt . 

yahrmo-kle, yaınız para biriktirmiş 
taUolaılzl de denemiş olursunuz. 

)enen lkl iç muhaclmlere ve ok 
gibi ataklara h~r an geçmeye mU 
heyya açıklarla aantrf or. t~te ts.. 
panyollann yaratmıo ve ltaıyan 
lann C}Ok tekemmnı ettirmlt ol • 
du1dan bir alstem ki nfhavet Ce. 
nubt Amerika bile faydalarmı 
anlamaı~ ve tatbike başlamıştır. 

Jluool:1aa.r Ekrem Talu 

Aşkın güzel bir 
iahlili 

(BfJf ta.rafa 7 iıııci 3ayfada) 

Bununla beraber, bünyem kuş • 
palazın n da üstesinde geldi ve tek 
rar iyile§miye başladım. Fakat, 
tam ayağa kalkacağım sırada 1 :k· 
rar kafayı vurdum. 

Bu sefer üzerime ılnir hastalığı 
gelmişti. Bütün vücudum tir tir 
titriyordu. Doktor: 

- Sinirlenmeyin, diyordu. Sinir 
hastalığı zamanla ıeçer. 

Ben yalnu ıuna ıinirlenlyor -
dum: Hastaneden artık çıkmak is· 
tiyordum, bırakmıyorlardı. Bir 
gUn bu meselenin muamelesi ile 
uğraımayı unuttuklannıJ ertesi 
ılin talebimin kabul edilemixece. 
ğini, daha ertesi gUn muamele ev· 
r.ıkmın henüz imzalanmadığını 

söylüyorlardı. 

Nihayet hastaların kanlan ara· 
snıda bir hareket başladı. B:.:tUn 
~ıtanc erk!nı da onları teskine 

f&Panbul Adiye Mahk~muf 6 ncı 
llukuk /Jalreslnden: 

M:ırko tnrafıııdnn karısı olup ev· 
vclce Jsıanhul Kulcdıbl \"nzıcı so
kak 4 l s ) ılı enle oturmnkta iken 
halen ikametgı,hı mechul ;\laznllo a· 
lcyhlne açılan boşanma davasının 

icra kılınmakta olan tahkikatında: 
l\lüddaleyhin lknmctgAhının meçhu
liyetine bınaen arzuhal ile duetlye-
nln mahkeme divanhanesine taliki
le beraber keyfiyetin lllınına knrnr 
,·ererek tnlıklkat 1{0n0 olnrıık 7·1-
93!) perşembe saat 10 tarın kılıno
rak karar dnlre~lnde arrı~hal ıure
tt 'Ve tta'\'e111" mahkeme dfvanhane-
sine asılmış olmnklo adı geten Mn· 
zaltonun yevmi muııll~kta lstıınbul 
a~li~e mahkcme~i nllınrı hukuk dn· 
!resinde hazır bulunmn!\1 Hizumu l
lAn olunur. (\'. P. 2894) 

çalı9makla ane1ruldu. 
mlşlm! ayni salonda onun gibi Bisim 0 erkek batan• memuru: ne11Tfoı Sulh Jlalıkemesfnden: 
daha bir dilztinesi var. _ o 'kadar me§gulilz ki, hıs - 938/3!)5 

Ufak bir eey, içimde duydu • talara hastaneden çıkmak için mü. izzet aleyhine açmış olduğunuz n· 
ğum küçük bir his bir kadr ı sev saade b:lc veremiyoruz, dıyordu. lncnk dtwnsının 16-12-938 tnrlh ve 
meme sebep oldu. Bir giin bana: Sonra, sen iyi olalı daha bir hafta ~ıınt 11 de olan duruşmasında ikn· 

h b t melgahınwn belli olmaması hasebi· - Ayakkaıbılarınızı Iç oya • oldu, neye çıkmak için bu kadar 
1 • o le on beş snn mllddelle ll&nen lebll ma.ı mısmız siz? dem ı;b. nun acele ediyorsun? Burada öyle kim 

ırnt yopılma~ına ve duruşm:ının 
böyle aöylemeal beni çok müte • seler var ki iyi olalı üç hafta ol - 13-1-939 cuma Rfin!i saat ıo a hıra· 
hassfs etmi~U. Demek ki, dedim, muştur, .daha hal! çıkamamı;lar - kılma'iına karar nrilmlştlr. lıtanbul Aıllut :S el llulruk Mah-
bu kadm benimle meşgul olu • tlır. Şikilyet ettikleri de yok. o gün ve ,-akitle bizzat ''t')'O ,-ekil kenıeslndeıı: 
yor. Dununla beraber, hastanede 'kal vasılasiyle mnhkl!meye gelmeniz Ilı· MQekkillnln karı ı fsıeraıılyanın 

Bir keresinde, bir eeye sahip mnm uzamadı, çıkmama müsaade zıınclır. Gelmedi~iniı ve ,·rkil dnhl serkeşane bir lnrzd'l ,.e kocnsının 
o1nıak htsal Ue vesdim. Bir ka.. ettiler. Ben de çıktım, eve gel· ı göndermediğiniı gibi maıerelinlz· emir ve ıu·zusu hiliıfına alarak ev-
dın bana: d" den dahi mahkemeyi h • ~rdar etme den a) rdıp keyn bir bayat sfirme-

.m. dl,.. ı t kdl d d d 1111 ı si hasebiyle aralarında huıJ olan _ Bent ıimdive kadar kimse ısını ıı r e ovanın e er 
• J Kanm beni: toplanarak dunı~manın gıyobınızd:ı şiddetli geçimsizlik yüzOnden dört 

sevmedı ,demişti. - Oh 1 Petya t diye karııladı. olarak neUceleneceAinl ilAnen teb- sene eVl·el hnnel ze,·clyctl terkettl-
0 zaman, Uzerlnde ba§ka kim. Biliyor musun, bir hafta evvel has 1 HA olunur. Ainclen Lahsile llosos oğlu 1'akfor 

senin arzu beslebcdiği birisini taneden bir mektup aLdık: "Bu vekili &\'Uknı Kirkor Miihendi'lyon 

1 tnrı1rından mumnileyhn Nlşıınlıışın-buldum diye dUşUndUm. Halbuki me:Ctubu alır almaz derhal gelin, da Thırıliı apnrtıınanındo 3/58 No. 
IOllradan aldandığımı anladım. 1 

k:>can zın cesedini kaldırın,, diye da mukim Yugoslavya tehııaııınılan 
Bir çok erkeklerin, etrafmda do. yazıyorlardı. Antu,·an km lstcfonlyıı ııleyhlne 
Ja~malarmd:ın bıktığı için böyle Kanm kalkmıg, derhal hasta • 

1989 
mahkememizin 938/1588 No. hı rlos-

aöylemiı meğer... neye gclmiı. O zaman: ynslyle ntıl:ın boşanma dııvn:ı;ın
dan dolayı lstefaniya)·a g~nderilen 

Bir keresinde de, sorduğum hiç "Yanlışlık oldu, demf§ler. Mc - dava arzuhali sureti mumalleyhln 
bir suale doğrudan doğruya 00. ğer ölen başka:u imiş. kimbilir ne- Resı· m l 

1
. mezkur adresi terk ile bir scmli 

vap vermediği için, merak sai. d:n, beni zannetmitler. meçhul~ gittiği şerlıile bllA telıliA 
ka.slle .bir kadmı sevmi~m. Son Fal:at ne de olsa bu it benim Jndr. edilmesi lizcrlnc biltalep il. U. 

. M. Kanununun 14 ı Ye 142 nci mnd-radan anladım ki suallerime öy. pek hoıum'i gitmemiıti. Gf.deyim <lesi mucibince bir ay müclde:lr. i· 

le müphem cevap verişi onlan haı..taneye, herifleri bir haıhyayım Hafta ıanen tehligııt ıcraı.ınn knrnr ,.cri!-
iyt leltemeyişlndcnmiş: Biraz dedim. mi~. dava 11rzuhall ~urell de mnh· 
sağırmış çünkü! Fakat hastanenin manzarası göz keme divanhanesine inlik kılınmış 

di •. d d h I ·mı ıı Un l' · olmnkln munınııe~·h lstdnni)':ının Baza.n, sev gım en a a ça • I erı n un e ge ınce, gıtmemeyi ~ 
hu mOıldet zarfında mnhl,eme)'e nıfi

buk eoğumuşumdur. Tamamile tercJı ettim. y . 1 Ushas rncnatla dava arzuhalini tebellüa cy-
zlhniml m~gul etmiıt olan bir 1 §imdi hasta olduğmn zaman ev. enı yı n 1 lcmcı.l lüzumu tehlllı mı:kamınrı kn-
kadm artık daha fazla ileri gide- de yatıyorum, hi~ haıtaneye git· im olmak Qzere fllın olunur. 

nıedi ve ben bir gün baktım ki miyorum. - -(E~rin inırilizc:eıin. fey~·alAde bı·r <27"79> 
artık kendisini sevmiyorum.. 'ı den tercüme edii!m.ittir). A d 

Daha blf çoklarmı sevdim; ba. 

1 Beıeai ~e ııan arı 

Yıllık muhammen 
kirası 

Karaağaç pay mahallinde ı No. h ot deposu 150 15 
,. ,. .. 2 .. •• 200 19,99 .. •• .. 3 .. .. 200 19,99 

•• ,. 
" 

4 
" "' 200 19,99 

Yukarıda semti yıllık nıuhammcn kiralan yazılı olan ot de. 
polan 940 senesi mayıs sonuna kndar kiraya verilmek üzere ay. 
rı ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım ML 
dilrlüğUnde görülebilir. lstekliler hizalarında gösterilen ilk temL 
nat makbuz veya mektubile beraber 19-1-939 pe~embe sUnU 
saat 14 buçukta Dalnıt EncUmende bulunmalıdırlar. (37) 

Senelik muhammen kirası 228 lira olan Köprilaltı Emln&ıtl 
Haliç tarafında 10129 numaralı oda 939 senesi mayıs sonuna ka. 
dar kiraya verilmek llzere açık arttırma gününde isteklial bu. 
lunmadrğm:!an pazarlığa ÇC\Tilmiştir. Şartnamesi Levazım Mtl. 
dilrlUğUnde görillebillr, İstekli olanlar 17 lira 10 kuruşluk ilk te.. 
minat makbuz veya mektubile beraber 6- 1-1939 cuma gUnU aa. 
a.t 14,30 da daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (9290) 

Devlet l>t-mlr ~oUarı umum 
mUdörlür. UğUndt n 

zısında insan yalnız yaşıyamaz ':eyi kendisinde bulduğum kadını şakı.ide Çlkfı 
diye, ba.11Smda ba~kasmr kendim sevdim. 

Iran Transit yolunda cer servisine nezaret ve cer mUfettlgliif 
Silivri lcraıından: vazifesini ifa etmek üzere Motör işlerinde çah~mış tamir ve balam 

938/538 hususunda tecrübeli ya memleketimizde yahut yabancı bir mem. 
den fa.ıla sevmek istediğim için. 1 lşte niçin !fık olduğumun se _ 
kaslle iftihar etmek f~Jn. Bazan, hepleri. 

erkeklerin blle yılaca3J bir vazi - ' Fakat bilttın bu aöyledikleriml 52 Say·f a 5 
bazısında kendimden ziyade ba§ d5rt kelime ile de huliaa edebi • 
)'ette bllyUk bir cesaret gCistere. lirim: 
l'ek yaşıyan bir kadmı, bazan be 1 Sevdim, çUnldl sevmemek elim 
ııtm hayat diye Wılll ~ttiğim de defildL 

Bir borcun tesviyesinden dolayı lekette mühendislik diploması almış veyahut motör iş!eri Ue all. 
aranılan Ali o#lu lsmail ev,·elce Si- kah bir sahada tahsil görmilg kimselerin diploma ve bonaervta. Krc. llvrlde muklrnse de elyevm ne~ede !erinin şimdilik birer tasdiksiz sureti tercilmeihal ve kart poBta1 

Y olduğu mahlm olmadığından larıh ı- bUyilklUifünde bir bo foto~aflariJ 20-1-939 tarihi kadir l ıiinından itibaren bir ay aarfınd" 1 b , Y o .. . . ~- ... ne • • 

t 

Silivri icrasına müracaat etme~ı ııan } Devlet Demlryo.lan Umum Mudilrlil2ü cer reisluııne milracaı'te• 
olunur. f27880) ilin olunur. (11) 
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uv 
umumi, kansızlık, sıraca , 

.. 
Zaafı 

b~ 
kemik 

hastalıklarına Şifai tesirleri çoktur. 
Çocuklar, gençler, genç kızlar ve büyükler her yaşta istimal edebilir 

Türkiye 

ŞEKE~ FABRIKALARI 
Anonim Şirketinden: 

Müessesemiz üçüncü parti olarak !lc:ilp ve kristal ecnebi ıe · 

keri satın alınacaktır. Şartnamesi Bahçekapı Taıhan 42 numa· 
radan istiyenlere verilir. 

12. Sonkanun. 1939 Perşembe günü saat on bire kadar tek
lif mektupları ıartname esasına göre kabul edilecektir. 

1 inhisarlar ilanları ' -------
I - Şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 25000 

kilo bel ipt~palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
lI - Muhammen bedeli beher kilosu 59 kuruş hesabiyle 14750 

lira muvakkat teminatı 1106.25 liradır. 
111 - Eksiltme 16-1-939 tarihine rastlıyan pazartesi gü. 

nü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaet §ubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube. 
d en alınabileceği ,gibi nUınune de görüleb ilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 gü. 
venmc parası makbuzu veya. banka teminat mektubunu ihtiva e. 
dtıcek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat H e kadar 
yukarıda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazrmdır. (9485) 

*** 
Cinsi Miktan Tartma Muh&m. " 7,5 uati 

kabili yeti bedeli teminatı 

Baskül "kolu" 1 adet 300 !Kg. lık 100 : 

" ,, 1 ,, 500 Kg. " 110 : 15 

" 
"otomatik,, 1 ,, 300 Kg. " 'TOO ,, 

,, "İnsan tartan,1 1 ,. - . 50 : 

960 72 

Şalter "2000 aın. 1 ,, : 
perlik 3 kutuplu., : 
Amper metre "2000 3 ,. : l500 37.50 16 
amperlik,. 

l - İdaremizin lzmir Fa.brlkuı için 1 adet 300 kiloluk kol. 
hı, ı adet 500 k}loluk kollu. 1 adet 300 kiloluk otomatik ve 1 a. 
det insan tartan baskill ile Cibali Faörika.sı jçin 2000 amperlik 3 
kutuplu ~alter ve 2000 amperlik 3 adet amper metre ~artnamele. 
ri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizala_ 
rında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 23-1-939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta. Levaznn ve Mübayaat şu. 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler pa.ra.sız olarak her gün sözü geçen gube. 
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatınz !ennt tek. 
lif ve katalogları ihale gününden b ir hafta. evveline kadar lnhi. 
sarlar Tütün Fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin ka. 
bulünU muta.zammın vesika almalan lazımdır. 

VI - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
'' 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (30) 

• • • 
I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacağı ilan 

edilen ''18.000,, k:lo baş ipi 25 - X - 1938 tarihinde ihale edileme. 
diğinden yeniden pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuJtUr. 

lI - Muhammen bedeli beher kilosu 60 kuruş hesabile 
"l 0.800,, lira ve muvakkat teminatı "810,, liradır. 

Il - Eksiltme 9 • 1 - 939 tarihine rastlayan pazartesi günü 
!aat 14 .de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olara"lc h er gün .sözü ıeçcn §Ubeden 
alınabileceği gibi n:imune de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve aaatte yüzde 
7 ,S güvenme paralariyle birl:kte yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (9513) 

l lnlvPrs le R klfJrlU~Und Pn: 
Diş Tababeti mektebinde iki a.cıistanhk ve 40 lira ücretli bir 

daktiloluk aı::ıktır. ''Daktiloluğu isteyenlerin Fransızca, İngiliz. 
ce, Almanca lisanlarından birine \'akı! \"e tercUmeye muktedir 
olması §arttır.,, Taliplerin Tıp Fakültesi Dekanlığ'ına mUracaatla
rı. (3) 

• 
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Kapalı zarf usull ile ekslltme llA.nı 

Kayseri C. H. P. ilyönkurul 
başkanlığından 

1 - Eksiltmeye konulan iş, Kayseride yapılacak Halke\inin 
sathı zemine kadar temel hafriyatı ve inşaatı yapılmakta olduğu 

cihetle sathı zeminden itibaren binanın heyeti umumiycsinin in. 
gaatı eksiltmeye konulmuştur. İn§aat~n heyeti umumiyesinin be. 

deli keşfi (127.149) liradır. Bu bedeli keşiften sathı zemine ka. 
dar yapılan temel hafriyat ve inşaat keşifnamesindeki nisbct ü. 

zerinden tenzil edildikten sonra. geri kalan kısmın heyeti umu. 
miyesi ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrakı saire şunlardır: 

A) Eksiltme şartnameSi, 

A.B) Eksiltme şartnamesine ek şartname 

B) Mukavelename projesi, 

C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 

D) Keşif cetveli. silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, 

E) Proje ve sair e\Tak. 

!st.eycnler bu §artnameleri ve evrakı saircyi Kayseri parti 
başkanlığında görebilirler. 

3 - 1. lkincikanun. 939 tarihinden itibaren 30 gün müddet. 
le kesiltmeye konulan bu kurağm ihalesi 30 İkincikanun 939 pa. 

zartesi günü saat 11 de vilayet parti merkezinde ilyönkurul tara. 
fmdan yapılacaktır. 

c 
1 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyarlgosu 
Üçüncü keşide : 11 ikincikanun 939 dur. 

Bü y ük i kra m iye 50,000 liradır 
Bundan ba,şka: 15, 12, 1 O bin liralık ikrami

yeler le (20 ve 10) bin liralık iki adet müka fat 
vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 
Siz .de piyangonun mes'ut ve bahtiyarları arasına girmiş .clursunuz. 

Nafia Vekaletinden 
9 Şubat 939 perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafia Ve. 

kaieti binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Ek
siltme Komisyonunda 13.000 lira muhammen bedelli 5 adet Re. 
gülatör kapağının kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve tefcrrüatı parasız olarak VekaleL 
ler .Mal7.eme Müdürlüğünden nlına1'Hır. 

Muvakkat teminat (975) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını, muvakkat teminat ve şarL 

namesinde yazılı kanuni vesaik ile birlikte a~i gün saat 14 de 
hıdar mezkür Komisyon Reisliğine makbuz rn~kabilinde verme. 
leri lazımdır. (5211) (9286) 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
.Jandarma g enel k omutanlığı Ankara 

5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için • ·afia müdürlüğünden 
alınmış ehliyet.name ile cari senenin ticaret odası vesikasını ib. sat 1na1nı 8 kom~ s yonun dan 
raz etmesi ve bir mühendis veya fen memuru istihdam eylemesi 
şarttır. 

6 - Muvakkat teminat mikan (8500) liradır. 

7 - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat 
ev\'eline kadar parti başkanlığına makbuz mukabilinde verilecek. 
t ir. P ostada. vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (9559) 

1 - Bir takımına altı buçuk lira kıymet biçilen vasıf ve ör. 
neğine uygun bin portatif çadır 20-1-939 cuma günü saat on 
buçukta kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyonumuzdan alınabilecek bu 
eksiltmeye girmek isteyenlerin 487 lira elli kuruşluk ilk teminat 
mektup veya makbuzunu \'e şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektuplarını belli gün saat dokuz buçuğa kadar komisyona 
vermis olmaları. (5334) (9542) 


