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Orta Avro · arp b adı ! 
e oslovakya kıs " bir seferberlik halinde 
Lehistan da h doda asker 
~~~~~~-

.........,: Srna~aıe karşı Almanya 
tutuyor 

Macarlara 
Çekleri 

yığmakta 

Maaşlarda ve ücretlerde 
umumi bir muadelet 

Yazan: As• m Us 
himayc:.i aramak do~m değil

d ir. Dm:le tc;o n~rilcn lıl r imtiyaz 
ııahlyetlnde olnn, yahut ele r 

letten himaye giiı·cn ynhut. ck::.e
ı·iyeti de\'let scı•mnyc iyle ku· 
rulınn:;; olnn hususi nıiic · e e
ler meınurlarmn 'erdiği nınnş

l arda , .e ücretlerde <le,·Ic tin 
kendi ıncmurJnrı ile nıü..,tahdcm 
terine \'erdil,rf mnnş ,.c ü cr et 
hadlerini aşmnma ı en mantıki 

bir neticedir. Zira bunun ak· 
.ı bu nıiiessc eteri dcl'lct aley
hine J~leycn birer mcknnizmn 
haline getirir. Devlet dairelc 
r inde çn.lışıın muktedir meınur
lnr birer suretle hu us i mile ·se. 

Budapeşte, 7 (A.A.) - Macar ajansı bildiriyor: 
Munkacs civarında •Klastromalja yakınla

rında yeniden Çek askeri harekatı görülmektedir. 
Bu harekatın Varkulosa istikametinde kıtaat nak 
li için Latorea nehri üzerinde bir köprü inşasına 
matuf olduğu anlaşılıyor (Devamı 8 ııcidc) 

Çan darlı' da 
tekrar 

ze ze e oldu 
l.c..uıia, 7 (Tdefonla.) - Çandar1ıda bugün tek

rar zelzele olmuştur. Şiddetli olan bu zelzelede 
epey zarar vardır. Bu arada on bir ev yıkılmıştır. 
Yaralananların sayısı ve ya ölenlerin olup olmadı
ğı henüz teshit edilememiştir • Kızılay felaket 
yerine yardım göndermiş tir. 

Ebedi Şef Atntiirk'c ynpıln <'nk knblr anıtının Şl'kll~ıi \ ' O yo.. 
rlni te.slılt etmek için teşl il cdl l en komi yon rnı>orunu lınzırlrı-
ıııış , .c Meclise vermiştir. 

Rnpordn nnıtm yapılması ileri s ürülen ye rler gcziJnıJştir. 
nu nı·nda Çankaya köşk iinün ci \ nrıııdnki t epe JJc l"i siirülmc kto
clir. Uesimde A nkarnya hfiklm olan bu tepe ile, o ~\"'an dola
şan h eyet llzası..güriilnyor. 

Bu şerait Jçlnde kiiltürce \'C 

lıizmctcc nrnlnrmcl.a hiç bir tnı·k 
olmnynn vnt.andnşlar urnsmdıı. 

fülcta bir hnynt sc,iyesl teessiis 
edemez. Bu hal m omlckctin 
içtimai şartlarmdn. znman ile 
mlJli haynt için tehlikeli sarsın· ---~~~~~~-~~~~"":""'---------~---~--------~ 

tılnra sebep olnlıllccek bir JllÜ• .. KA---FK--..AS__,.K_,...IZ,_,LA---RI Is p a n ya ya· sa t m a k \"azeneslzlik husule gethir • . 
Onun için lleyett Yckllcce 

•• uzere 
,·erilen karar çok yerindedir. H .. k .A. t a • 
.\lemur -veyn müstnııcıem rnzı· Büyük aşk, macera ve u um e 1 fil J z na m 1 na 
yetinde olan biitün \·atanda~Jn. entrika romanı 
rm - gerek <leTlet dalrelerlncle, 

~~~;~.=~~,~~y:~i~~as:t~n::e~~~<lc ni~ a~~a~st~~:~a1:;i~~ 1 sahte ve s ı· k a 1 arla 
en Jüksck r efnh se\'iyclerine kadınlar saltanatı devri 
knclnr yükselmeleri cumhuriye. 
tin en csa h hedcfl crlnclcn biri- olan Üçüncü Murat za-

. manında geçiyor. dır. 

Demirle adam öldüren 
mevkuf 29 seneye 

mahküm oldu 

Katil Durswı mahktmıedc 
(l'a:ısı 8 ncide) 

Bu romanda Kttfkas zevkle
rinin ıimdiye kadar Türk mat
buatında hiç bir muharririn 
temas etmediği maceralarını c!a 
büyük bir alaka ile takip ede· 
ceksiniz. 

Yazan: Niyazi Ahmet 

Fransanın yeni 
Ankara Elçisi 
Pazartesi geliyor 

Fransanın yeni Ankara elçili · 
ğine t ayin edilen M. Massigli pa· 
zar tesi sabahı ekspresle şehrimi-

Tayyare almak isteyen 
bazı kimse er yakillandı 

Milli Müdafaa Vekilimizin ımzasmı taklit etmişler 
Hariciye Vekaleti memurlarından birkaçı ile 

F ransada da Ekrem Göynük isminde biri tevkif edildi 

ze gelecek ve Ankar aya gidecek. 
tir . 

Eski Fransız elçisi B. Ponsc 
dün şehrimize gelmiştir. Kendisi. 
yeni elçiyi şehrimizde karşılayıp 
Ankaraya teşyi ettikten sonra 
Fransaya hareket edecektir. 

(}'o:m 8 incide) 

DünküBarotoplantısı 

1 Zengin ffiükiıfatlı bü
yük vakıt .müsabakası 

Bütün okuyucularımız 
kolaylıkla iştirak 

yeni müsabakamıza 
edebilecektir 1 

ı ....... !Bl ........... !!!9 ... mzaz:mı_. ......... 11m .......... 

Diinlrn toıllnntıdnn btr g~rftnftf 

(Yazısı 10 fıtıeuda) 
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işaretler: 

Polis ve kDllUr 
Yazanı Sadri Ertem Talebe şe efi ................................................. . 

• ec1eann.: =k·:-a ti~: ve ·ı k r 1°8 ·Aydınlanması f Azım bir nokta :i 
Oenlt ........... , ... _dapo- rı ece çay w T hl" . . t . d : • 

:" ... ";-:!;.":.a-:=:.a;;·d~- Rektör talebelerle yakı a ısıye ıs asıyonu ne en i 
ma hOkamete" devlete mal ol- dan konuşup ihtiyaçları yardım etmedı' == 
maktadır. Halkla son temu vui- k d"I . de d" 1. fwinl U.tilno almJt olan polisin 8ft 1 erm ft lft IJ8Clk • 

• 
n • -. • 
RI • • • • • 

AKİSLE 
Mekteplerd 
neler satd 

bnuaen temsil Jaakkı olm1• bile Um..ttenla .ısmetr tatili ba 111 Millet Yapurtınun tolD4e ._ malOmatı n YUıtalan lıaricla 
IOeyetıl içinde o, bir mlmnall •· &ıtlmtlıdeld H kbunmıal cmnar retll Umanmın bir kGte81nde de bir mıntatada vukuacelmle 
7ılmaktadır. llflmelaiJfn birçok ı- teal ıtınll bqhyacü, bet tubata enlze batan Ta on •ekiz kltlnln olaa7dı tabii buna bir ıe1 dene-

. 
d 
a 71 ftllflan JıaU oJmuı sanutdir. bdar devam edecektir. Denlere al IUma Ue neUcelenen hldlaede mezdl. -

BDha- bir devlet kendisini tı tubat partmt &bil hal1ıaıcU- ıo klwln meaullyeU 1ok Halb•kl fırtına tabahm IU.t 
hallan mlllnt9ill .tded .. e beyle tir. J muturf llnllldekl tahllal19 la- ııoande batlamJttır. Batma fe. 
bir rejimin lllldm oı..ctıtı ,olda Rettir - 111111 taJtbttlerDe ~ tu7onu b• kadar fuanı tutar- llkeU 1&&t altı ile 7ecl1 aramada 
poliıiıı ve umumiyetle memurun ktlltelerbıl pek .lJi derece ile geçen at için neden en kUçtık bir te- olmuıtur. Demek ki Bnlll tah· 
ftZifeal 5ok nezaket keebeder. lerle, ba 8elle llMlerden peldyl de- IJ8bbUıte bulunmamlftırf llal1e lıta.Tonu için tto buçuk, 

h 

- m 

Bu nokta Tlrki,eııia tarUünde recede lahel'ldte)'e 1UllanJara w Zannecıı,orua ki meıele dik- dert. eaat kadar imdat için bir 
halkçılıjm deYllt =ekrn'•n tara- sbaf.U ftNClt •• Uatverıdte taıe. atıe laerlnde 4•rulacak bir 'ıuırbk sunam gecmlttlr. k 

il fmdan idraki nilbetlnde purlu bir be11n1n ~ 1'ae talebeden oktadır. Acaba tahllılye istasyonunda 
~utananlar bu saman sarfında 

ne 1apm11ıardrrf 

teJdlde miltalea edilmele bqla-~. 
mqtır. Bu ...ıe etrafmda 'Onlvenlte 

Devleti 1aclece bir tazyik ileti Rütarl Cemil BDMl din lıendllly 
faneden, " milletle allhg omu- le a&'Glen bir arada..-- tanla 

--
,.an devlet için aabıta unaurlan n 81S)'lemlftlr: 

bir blepçeden farklı delildir. •- WDd dlfadao Jd Oatftnlte 
Bu 'kelepçe bir ftkence ileti P. taıebtlbaba l&Deltr t&Wbadeıa l.lt1-

bl mll1etin bileklerine talalmıftlr. iade ederek dek•alarlle blrUtte N 
Halbuki kendisini hallan bir l• Jcme1e .,.. a.npaıla Oltuqw 

fadeal addeden rejimlerde po1ia " .... mUmtb ~ .bltb n:
sabıta Jnanetlerl bu dOfUaceden ftn1te PDOMtal ~ 
aaktıpm~ Uıtlyarmr. aanu1 ola- BqllD blth talebe71 bir U'&7& 

rü hiaetmltlerdlr. toplll•ılr m8mkla .. ·~ lcla fa. 

• 

Tllrklye Cumbarlyetl teteUUJa ldlltelerln laepılala - lllUftanm .. 
IDmdaDberi ba ebemmi;retll Dok- ,...,. ...... bDdllertDI t..a 
ta berinde dunmqtur. etmealnl taba1 ettim. Ber 111 1"ı 

PoUal kiUtllrlO, '"'7eJl n miL JQlda harüet tdl,yonm_ Ba 711 u
Jetla hakikaten ltJmadma llJlk bir lller4ta »*111 c1aeoe4e ıeoer* 
bnet JWlne tokma71 pye edia· OnlwNlte11 plmı.rt de ll&w et. 
mittir· tim. 

Polla mekteplerinla ap1muı, Boa mut taıeWed ba ,.ı T8I Jd. 

b 
mter Millet Yapuru içinde 

atmıt olan on aetlz ttıtntıı bu 
ecl Akıbeti Uman haricinde n Ciddi bir tahkikat ile bu nok· 

E retli tahllılye lıtaıyonunun tanın aydınlanması lAzımdır. 

Dünkü Baro toplan tı sı 
Münakaşalı bir celseden sonra idare 
meclisi azalığına Ali Haydar seçildi 
'll 

\ 

1 

latanbul baroau he71U umu-, lerin aGslerl koridorlarda akl1-
l7e toplanmı dttn uat U de ler bırak17ordu. Rela mtlnata

dll7ede atır ona mahkemesi şayı keaUkteo 10nra ıeçlme ge
e hutu' mallkemelertnlıı blr -,lldl. 

e 
~ç 

ftltl IEortdorlarda toplandı Seçime baflanacafl sırada 

tlmaa tam HO avukat gelmlt- uecllsl idare Jıahlı namzetle
·ı. M.nden Kıbrıslı CelAlettln söı a· 

'arat: 
:1 
:e 
ta 

ltaradentadeld fırbnı e1nısmc11 
Ereflide 17 klfiyle beraber ıula- para71nereye8U'I 
ra &lmWen ''Millet.. vapuruadılll f87den önce, çocuk 

kurtalaa pYerte lostromus11 Ala- Jtıl• babaemıe ana 
~eh Aydın De ateKf Sabri San ..................... 
dün aabah Antalya npuru ile li- afak tefek culp 
manımıza gelmiılerdir. ıarca,acaJrt.ır. 8oar9t 

Re,.imde iki gemici rıhtıma ÇJk· artan vakitlerlal 
tıklan esnada görülüyor. mek Ozere mua77en 
----------- semesf almü wt.YIBıl!ıeKI 

üç kaza 
Bir Ölü, tiri Yaralı Var 

Okuma ıaalsem.t 
Eğlenceli ve faydalı 
ar, .th..- bJk&1elerl. 
cıe. 1dtapcılr1p WMlllU'9ı 

Bize kalına bu m 
ve hikA1e külll1atuııı1t 
ea ae kadar mavaflk 

Beşiktaş • Fatih arabasına atla. anui olana olnD, 
mat lıtemlt. fakat mtıvazenesl- gtirllldqtl slbl _ 
ııl kaybederek daımuııur. Ço- llade ut.ımaıan 

Berç adında U 1aş1nda bir 
çocuk, Karakö1 Ue Tophane a
ruındakl 7olda 16S numaralı 

JUk doğruca arabanın altına 7u- dlr 

\Tarlanmış, etraf.,,.,kl çığlıktan ı- Mektep dablUade 
Jlteu vatman frenlerl bağlamı1- __ , -ıa ıı.10. 

t 
m-ar ve7a ... p...-, 

ır. &. bir llA, tc>CU•• '91-Ukm 
Fakat, hemen 4uru1muına Jeti tahnıll etJlleW•ıllD'; 

ratmen çocufun saf bacatı ke- bal bu.an, çoeatwa 
Jilmtıtlr. Hldlsenlıı tahkikatı lbtlfaçlamu feda 
ıapılmaktadır. ... olabillr. çaaldlt 

Ankatada Ylbek poU. emtittlla. ildir. BuaJana MS tıp, Hl ı.. m 
Dtln Dml, Uıtlaul polil hlmıetlne edtbl1at. m halruk, ıs dit tabültl 
lokması. Abda Jnanetlerinln ft1dr 2'1 ICllCI fattllteled talllıtdMr, 
n ldlltltr lfti,eledal ,obeltmek Bakalı tutlltemda - _,,... 

Bir taraftaki Azalar dlter :t~ 
dordakllerlnl görmedltl ve 
lain IOzlerl de her iki taraf. 
n et1Ulmed111 için bu hafta 
m relıln b1tı ucuna isabet e
a "9 Mr. ...,_.,. IEoa.a. 

ta 

- Beıa namzetllkten lltlfa e· 
l17orum. Arkadaşlardan Ali 
ta7dara rer vermelerlnl dlle-

rlDJ, decU. Eminönü Meydanı 
dahilinde •talan m 
Jdtapcıklar, mekıep 
tekeffül ........ , ........ isin )'8pdaq emil laanbt1erden 111 .... _ ......... -· de 

•tt11r. 
aQ1.....-tMatft aedeealn4e Emlalbıll meydanıam açılmuı 1fL 

Kıbr111b eet&lettlntn tetita et· ııe devam edilmektedir. Meydanda 
mı, oldulü' ftitae ıtı ~ aıM. ~9'ta~ 1'1~JR ~ 
-;.
1 

aııl"'lıld~ şı işi de 3400 liraya blr mUteahhJde 

biridir. ...... tM1ılk ....... ..,... Dl 

ra 
Al•...,ada ll1uıalil ---,., ... _ 

lhale ~tir. 

Toıttantı ~lı Hü1alr JIW.yııf AnJrara PoU. EnstltBdnln bir ıtôrmat ınmfm teteklıtll etmfı olma. 

aeilfi,I apn Plll"'• t'iribi mell• lldlr. Pekiyi pçenJerin ayı11 226 
1Uplanm ldllttırlqtirme huauınm- dır. 8mllanD ın ı tap, H a 1nlkall 
da çok faydah eserler vermfttir. H ti edebiyat, T al atJu.t. T il fa. 

n tara(Jndan açıldı. Geçen 
lnllln abıtıarı okudu. Topce 

ı utı iki maddenin masakereaı 4U Ha~dar ancak altı fazla- Blll lelda ,un aonra tahliye edlle- Muanen bMI n 
mOeeeeaelerlmlda 

tanlp ettlll" tanlJe 
il kadar gtbel teJlel' 

Bunlann yanında yine 4eterll a tl 411 faldlltelllndendlr. 
ktlltar seviyesi yuaek . bir mtı- 'OJlhıwllt.qe ba Jıl JUÜUlarm 
ftrUn elinde bulunan Polis Eftıtl· 1&191 Ui Ur. Bana l1 l tıp. 30 u 
t6ail tarafından • nqredilmekte o- fm olmak tlsere J'. iL & ye.ıT 1a11· 
lan mecmua fikrin Ye ~tUrUn e- kuk. 9 edebl,at. 9 Jktılat faJdUtllel 

ıo 
ge 

la topl••~..P,unlar4an biri 
çen ıefer mtlla 

JIJl• 118 re1 tazanmıtU. Yedek rek mfltaahblc:lt verilecektir. Yıkıl· 
~& da Ntlabet Brk 11• ma lfl 30 cOnde t•mamlaa&cütır. 

:~yedi bir menbll halini almq· u bJdedllmlllerdlr.., 

Polisi fikir ve ldlltUr bakımın· CAY GtJNLBRI 
dan takviye için Emniyet Umum Çaylar bu ayın 11 ncle bllJıya -
llllftrltllG tarafmclaa ela bir p- caktır. 

m eclfıl idare lsaaı namaetlerln
n All Ha7dar lle Kıbrıslı O.
ettin. Te gene mtlıaTf re1 a

de 
w 
ı-

de 
mi 
te 
?atı 

• ıadek balık namaeUerla· 
n Ba1iiı •llMt. Jllkrlm tlha
• NOıhet Brk n lhaan Bekit· 
n lklalnln ıeçllmeal. dlleri d• 
toe mtlzakereal llı baro alcla

nm teıbld ldL :ı nte nepinı blltJan""ttn'· Bu P Ualftl'llte m..- 'bblall uJo • 
setenbı ve mecmuanm hlmıetleri- mda ,apdaa.k toplaatJya saat on ZabıUar okunduktan 10nra 
Dl mellek memupJan için emtlıti yedide bqlanacaktır. Aym u nde zı avuk•tlar aöz alarak geçen l>a 
fuliyetlnln c1num tüJhMle teJlk. eclel:Qat. 12 lbade ı-. 13 ade hu- sede 7apılaıı loUhabatın def-
ld ediyoru. kak. H ndı tıp ICID llDıftan ve ı& terdeki lmsalarm ıberı,eu tet-

~ı 

!dl SADRI ERTEM nele Ualvenlteyl pett)'l bitlren, ıs etmedllln.den dola71 uulatız 
ol ----------- mnda da UnlvenlteJe Uaeleı'dea dutunu ileri attrdtıler. Bele Kaymakamlar pekbl ,.... toplutl .J8Plla • lllara onap ftNNk dlfterde-b11 

d 
oütır. lmıalarm clelll. Terll•• n1-

&r8SID 1 Bt1t11D çaya c1uet edilen taıe'be- riıı nazarı ıubara aıınc1ıtmı. 
illa..,_ 1141 tir. Her talebeJe tlhabatm k1.1111DI oldulaau 

ki 
le 
lıa 

Yani nakil n taJinler .-.. dlrektarb da·Hıs,e.t 1&1. c11rdL 
Ankara. 7 (A.A.) _Kayma- clerDmettedlr. Bu arada flddetll mtlDakata· 

bil 

bm1ar aramda ,enı hJr nakil ve -~-- ar J&pılclı. Gene n aenu 
tayin Jilteal bamJanaup. Buu Bir Adam da Otobüs kkıD.da bir takrir veren an-

ı 

ba 

1are: Albncla Oldü at 111ntm 11uatatanm ıa1trırı 
ınamere alınmamıttır. Rela 

t 
ı1l 

lladur b)'ID&kamhlma Ladik 
bymümm Rauf Slmer il b lofCSr Habibin l4areılnclekt hlll nlsamname71 ıcsre takrt-

'==1 ._, El"'-·- b' Uf-= 1 1051 numaralı ŞltU - FaU..-Oto- elll Azanın imza atmalan ve 
1a 
re 

""'- '•- -- yma~ımı C:mil Bin 81 Elbeatan kaymakam btıetl dfln aabah Btfal haıtaha- cak bundan sonra ayrı bir cel 
b:ızıa ~cİ umumt mUfettitllk neal öntın4en seeorken. llahmat aktedlllp mll&kere 7apılabl. 

lD 
ıe 

eaml,et mOfnir mmV.lnl Baki admda blrlllne oarpm ... bqıa- etlııl ıö7ledl. Bu esnada mu-
Xanldd1rek, Abekl 'kaymakamlı dan alır ıurette 1aralamqtır. k&f& flddeUencU. !Ura• eden-

lec 
ııa 

im& Çemlıkeırekten Muhar Onur, Şoför, otobaatı bırakarak kaç 
~ bymı'bm1ıiJna MU mıttır. Yaralı ba711n bir balde 
ld1*a 1'anak Tokmakçı, Muıert Btfal butahanMlne kalclınl
Jrareh•lzlma Sulbandan Al&- mıt. fakat kurtardaau7arak Ol· 
cddlai &ie1h. Büı181, Yenftehlr· mltttır. 
._ Jıl-*t Dml. far'k&J• Kanpl Vatan mtlddllummnWt el· 

Blkrem llhamlDIA aeolldltlert 
anlaşıldı. 

-Btttçe mtısakereal tein llınn 
~11.11 eblrl19tla olmadıtmdan 
tottma pleeek hafta oamarte
d ,..aae bıntılarak toplanu 
ra Dlha1et verildi. 
Yapılan IUrallar ve etrafta 

!olaşan bası tarlalarla dedlko 
fular dolayıslyle, kendtılnl gö

ren bir artadqımısa. Baro Ret
ti Huan Ha1rl Tan ıuıılan IÖJ· 
'emlettr: 

.,_ idare mecllal &ıuı olmak 
demek, bir ankatın k171Detll 
vakit Te •al•4en feclaklrlık 

etm.ı demekUr. Arka4qlann 
b11 fedak&rbta tellalllk gO.ter
mılerl eot oa7anı lftlhar ve 
memnunl19t bahlttlr. Re7etl 
umuml79lerde aoe almak•• mU· 
nakqalar 7apılmat da mealele 
'kartı derin alüarı gOlterir. O
nun için bu hareket nTlnllecek 

~· .. 117411'. 
Bazı avukat arkadaotar mec-

llel idare Azalıklan için ltlrula
:a tapılchkJarı 10lun4a deve
:an eden declltodulan reddeder 
"lftadqlan b01l• bir ee1den 
tenzth ederim." 
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Belediye Muhalebeciliii Hatta dolradaa 
V • Kooperatif \"eWeU tarafmdaa 

M·•d.tt-•••.::a lenler bulWIAblllr. u unu... mabdlr da... l'AkM 11111 
Belediye mabuebtcllıl Kemah aaclece tavsl7eden 1 

itten el cektlrUmMI dolaymtle açı. 81 IAmnplecollne 
laa 1'tl'9 em1lk mtldtlr muavlal M w- dabtu 
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deeek lmlrtn ye 1 
ak bulwamabdır. 

Otobü~ler Meaeleai Böılece talebe, 
Otob01191lerfn flklreUerl berine mahdut barçJıta 
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mit. nraJa daimi eactlmeae ""' • aer mlftlr. kendisince takip 

Netlee llükmdı encllmta karar edea Defl'!fl'&lt pll8 

verecektir. Belediyem reni otobOa eler. 
l1parlf lfl de yalanda t-1:ıft edDmlf Pek mlbnaa 
oJaaütır. lan kalem, kA&ı' 

Ucuz Ekmek maısen(e lattaa 
Rda ... maek yedirmek ı .. talebe, tlCMt 

mıbldfle beJedbteala tetldlrler ,ap mektebin lçblct• 
•rtmı db 7UllUlt*. 'JfJ " tenrtwta 

a. .... -..al olu heyet brL DAIXA 
rm ,..._. lbl ftneÜtlr. t.em1a etmellcDr 

Halkmacl. T .. .n '*' '*' .....,....., Kitap serg!sl 
J:tllllıl aa.teıtt .. ..,.,.... Tepebaftada 

s-ı • ,.... dal ._. wt km" a1a açtıtı 
.... (Kem ..... adll .. her sin •1antcd 
tem8l1 olımuaktu'. Davetlyeledıı n 
HkreterQlnden alımnaaı.. ~ ~ 

Bir Huauai Otomobil mm halde.,.,..._ 
Bir Adamı eıı-cu Ya ,.,,,...... 

Mırla•• llmr Kralı Puatın aak- •• ~ 
kıatar4... PreD.181 Bellmı'aln .tTle ~O 
huıull otomo)lllnde toförltlk kitaplar lbtlpca 
yapan Yunan tebeaaı Dlmltrl eek. Gelecek oı.a 
elin bir kal& 71.pmq. ı.ır adamı dukJan lcla ...... n 
;ltne19ret qatıaı kırmıttır. ld de kitap mo•llll! 

Yaralı sene hemen hutUa. llM«blnnma leb• 
le7e :taldınlmıt. Dlmltrl 7aka- Her ne w.....-. 
anarak adll7e7e seıtrllmlttll'. padenaa6-J• 
llrlllcl •11lb cesa mah,emealn- .,.._.,. ld~ 
\e IOrSQT& eekllen toförUll iT• ast ldıap ... 
rakı mUdcteiumumlllle g6D4e- !Vle 8'MIM1•...,. 
rUmlftlr. u ......... 



alı 

hancı bir dili kendi kendinize 
nas :1 öğrenebilirsiniz 

iyi. bir mstodla !<endi kendine çalışarak bir 
:~oa~cı dili bir ıki yılda öğrenmek mum -
~ındur . Bu iyi metodun ne olduğunu 

Söylüyorum 

, "e . Ya zn o: lsmail Hakkı Baltacıoğlu 
ltca, i~:el' tahsili görüp te 1 ol:nıyacaktır. Çünkü bunları ken 
cı bir d~.ı~c:, almanca gibi di kendinize anhyamazsınız. İki 

duYl'lllrıı 1 c.grcnmc.k ihtiya- türlü başlangıç kitn.bı tavsiye e
. k ~ ış olan genç adam. deceğim ki çok işini::e yarıyacak. 

lektür · k~unların .çoğu eli. trr. Birincisi f.'eyyah için müka. 
llıp ıtabı ve bir diksi- leme kitapları. Bunlar ne cins l:i. 
kaldırı~rıllarca uğraştıktan taplardır, bilirsiniz. Hiç fransız. 
lin ıa. p atını tır! Bu men- ca, ingilizce yahut almanca bil -
lllekıe ~rı Yabanc:ı dili öğ. miyenlerin bu dillerle konuşulan 
çaı14ıtı almaz, ins:.:ı.nı bir r.ıemleketlcrde meramını anlat . 

OkuY\ı amıya da mahkum mak için bilmiye mecbur olduğu 
~di k:~l~rı~ızın yabancı sözleri bir araya toplıyan kıla . 

ek• ... ~ılerıne ruasıl elde vuzlardır. Bunlardan bir kaç ta. 
.. rını .. ~. 

.ti gosterecegım. ne alınız, başından sonuna lta. 
Ye ed ~ likerr fJ."CJirn yol ve ttsul- dar cümle cümle okuyunuz. Fa -
74,,,e_:eıı tcC1·ii.bc cdilmi.~ • kat bir kere iki kere değil, - dik 

. ··oqzr, • kat ediniz - bir kaç yüz kere. 

~burada tavsiye edece Bu cümlelerin yanında telaffuz. 
r \re h ları da yazılıdır; doğru telaffuz 

leyler de~~~ller huika ma etmenizi temin eder. Manaları da 
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Son Haberler 
Alr11anya 

Akdenizde menfaati 
olmadığını bildiriyor 
Fakat Çernberlayn müzakere 
esnasında Romayı tutacak ... 

Berlin, 7 (A.A.) - Alman ga. ı 
zetelerindc. B. Çemberlaynın Ho. Wvasi icmal: 
ma seyahat! yaklaşı:-ken ltalya-
yı tutmak arzusunda olduğu sa· 
nılan bir hattı hareket tezahüre 
başlamıştır. 

F ransa - Suriye 
ihtilafı 

si ise, büyük harflerle §U manşe
ti koyuyor: 

"İtalya tehdit karşısında baş 
!ğrniyecektir.,, 

Havas Ajansırun Bcrlin muha· 
biri bildiriyor: 

Görüp düşündükçe 
~-..~ ~.-

iki büyük karar 
Yazan: Hakkı Süha Gezgin 

Son günlerde gcı'{,'ekteıı çok 
büyük n mesut iki karar , ·eril· 
dl. Konılsy<?nun kaldırılmıısı ye 
sermayesine dc,·Jctin ortak ol
duğu müesseselere baremin gir. 
mcsJ. 

Dıı;ardım pek basit gibi görü
nen bu iki hAdiscnln, <lel'let ,.o 
hükumet tarafı iki muazzam 
do\'tlir. J{omisyoıı, biikumetle 
fabrika arn mn knrı':'nn bir ta
kını üçüncii şnhısJnrııı ııayı oJa
ı•nk blı- hnk gibi benimscnmiı;;ti. 
llu yiizdeıı ıncııılckct hazinesi
nin sayıı;ız zarnrlnrı nn·dı. Söy
lenlldiğlne güre şu, bu büyle bir 
işe girdi mi, uzun yıllar' ~alış
mnğn ınuhtıu; olmadan <la. yn.
';'llynhiJccck geni~ ,·c dolgun bir 
lm:r.a11<·n h·işirınlş . 

Bu k:ızn.nç lumgi emeğin, na.-

t gı dir. Ken.dim ve y<:.Zılıdır; diksiyonersiz ve tercü. 
ltr arafından tecrübe edil mesizce manaları kavramanıza 

_ ........ ""! ~ir. Onun için neticesi yarar. Böyle çalışarak yabancı 
ıı ·' ltıit Ve muvaffakıvet. dili bir havli anlamıa olacaksı. 
ıngir • J ~ 

LCJkal Anzeiger gazetesi, ''Pa· 
ris, Rimanın hakkını tanımıyor, . 

başlığı altında yazdığı bir maka
lede, Fransız Başvekili Daladye. 
nin seyahatini tefsir ederken tut 
tukları hattı hareketten dolayı 

Fransız ve İngiliz efkarı umumi. 
yelerine şiddetle hücum ediyor ve 
diyor ki: 

Fransanın yeni Suriye Başko 
miseri (Puauş) Püo Paristen va
zifesi başımı hareket etti. Bay Püo 
.:ı-nclan on beş gün evvel Paristen 
.ıyr.:acaktı. Fakat hükumetten al· 
Jığı emir üzerine bir müddet Su
riyede cereyan eden hadiselerin 
in~işafını görmek üzere hareketi
n· tehir etmişti. 

Alman matbuatı İtalyanın 
Frnnsayn karşı taleplerine rnüza· 
harct ve Daladyenin seyahati 
hakkında İtalyan matbuatırun ya 
~ılarını iktisap etmeğe devam et
'11c'üedir. Bazı gazeteler İtalyan 
';alcplerile İspanya meselesi ara • 
sında bir münasebet görmekte ve 
Akdenizde kuvvetlerin müvazene 
<ıini idame etr~cnin lüzumundan 
bahsetmektedirler. 

ıJ bir zckfuım, ne tiirJü hir ka
hlliyotln knrşıhğıdıl'? bihuiro
ruz. Jlöyle bir dın a ortaya. kon. 
muş, lncelemniş 'e yuknr'Cla say· 
dığmı iistiinJiiklere <liişeıı pay· 
tar knntnrn. 'urulmuştur. 

ı~akat iiçiindi şahıslann fC\·· 

kaliidc aıln.mlar olduklarıııı ka
bul etsek bile gür<liikleri iş, re,._ 
knH\dc değildir. Satıcı, kenılisi· 

ne eh·eı·en !i) atı bulmadan, nıa
hm elden çıkarmaz. Şu halllo 

da ıZceyi biraz konuşur nız. Ancak tavsiyemi ayrı.en yap. 

da. anlarım. F~at mes. malısınız: Bir kaç yüz kere oku
ır 

bir Y~lnuş ola.n ingiliz· mak. 
lirj kıtabı iyice okur ve ikinci safhada yapaoafjını:: i§ 

• ett;n: Ben bu neticeyi BerZitz metot kitapıarını oku • 
ij k tını. yoldan giderek mak o'llıcaktır. -

llt. Q UUanarak elde edebil. Berlitz metodunu tatbik için 
· ~~lave Le Bon da in. yazılmış kitaplar vardır. Bunla . 

1111'l' ını. gibi öğrenmiş ol. n da ayni tarzda. yani diksiyo . 

1 lti chologie de l'Educa.. nersiz ve tercümesiz olarak yliz. 
ııalll labında yazıyor. öy- lerce defa okumalısınız. Yalnız 

.............. 11~dikkat ediniz ve 0 • dikkat edin ki ben size Berlitz 
~· ı hep yapınız. metoduyla öğreniniz demiyo -

ıı~ ıyoneri ve tercilmc • yorum. Yalnız kitaplarını tıpkı 
~~ b taını::. Size ilk yerel;. seyyahlara mahsus mükaleme ki 
bir dl ll.~~r değildir._ Ya. tapları gibi okuyunuz diyorum. 

Dl ogrenıneniz için ilk Berlitz metoduyla yabancı bir di. 
. ~eıen vasıta aıKsıyu • ı: .. nğ.. ..... ıı.h11A,.A'1'•"• fn11n11n111.,. _ 

u bırakınız. Yine ilk dan değilim. Ancak kitaplarında 
? a:ıen U!rcümcdir, de _ açık, kolay anlaşılır, mükerrer 

~· U da unutunuz! Şu. cümleler bulunduğundan i§imize 
ı tercüme yapabilmek çok yarar, o kadar. Bu ekzersiz. 
;:c?nıe edilecek dilı ler sizi yabancı dilin cümleleri, 

~!lliz. Halbuki bu di. terkipleriyle daha çok anlaştıra. 
) lYorsunuz. Sonra. bir caktır. Eğer kendinizi hala zayıf 
~~deki kelimelerden görürseniz yapacağınız iş çok ba 

1 
:· Bir cümlenin bil. sittir: Tekrar birinci safhaya dö 

LA11ıll'ım"'1._, erıni bildiğiniz halde nüp orada tavsiye ettiğim şeyleri 
lrıanasmı yine anlı- tekrar yapınız. Kuvvetleninceye 

b.Uı~ niçin? kadar. 
ıl' Vçüııcü safhada yapacağınız 

başk tUrnlede tek keli - i§ ya.bancı dilde ya::ılm~ kitap
~ ~ a bir de terkip var. ıarı tiırkçe tercümeleriyle karşı. 
Ilı~ elemanları ara. 7aştır.grak 01..-ıtmc.l.:ttr. - Artık !il' betlerdcn doğar. cümleleri sezer ve söker bir ha. 

IA_' () betleri öğrenmek le geldiniz; yapacağınız iş basit: 
~t it halde ilk yapılacak Yabancı dilde yazılmış olan her. 
~~!anmak. ne de ter. hangi kitabı alınız, bir hikaye, 
ak. lllır. 

..... "" ..... ~ bir roman, herhangi ilim kitabı 
~ P<>k kolay 'l'lı!ükale. da olabilir. Sevdiğiniz bir mevzu 
·~le i.Je bailayınız. - olursa daha iyi. Bunu türkçe ter. 
Itır; tavsiye edeceğim cümesiyle karşıla~tıracaksınız. 
~ Maksat sizi diksiyoner kullan -
~ maktan, tercüme yanlışları yap -
~~ l"ahut da bizim maktan kurtarmaktır. Bununla 

"Tunustaki tezahürler, İtalya 
ve Almanya aleyhine efkarı umu
miyeyi kışkırtmak maksadiyle 
Yahudi ve Marksist halk kütle· 
!eri tarafından tertip olunmuştur. 
Duçenin başkanlığı altında ftal· 
yan milleti, Fransa ve 1ngiltcre 
tn.rafından .idare edilen zecri tcd· 
birler harbini kazanm15tır. Bu 
keyfiyet, İtalyanın bugünkü la . 
lcplerini meşru yapmakta.dır.,. 

Völkıscher Beobachter gazete. 

:Mallımdur ki Fransa ayan mec
lis hariciye encümeni Fransa • 
Suriye arasır.da al.tedilmiş olan 
:nuahedenin tasdik etlilmemcsinc 

Matbuat resmi Ingiliz mahfelle 
rinin Barselona lehinde kanaat. 
terini, değiştirdiklerini kaydet -

komisyoncunun kazandığı ıınra, 
ınnhn değerinden tlcğil, de\le
tin kn asınıl:uı Öllcniyol' <lcınek. 
tir. 

ve Suriyeye Fransa ta. 3.fından ve mekte. İtalyanın lspanyanın Uöylc bir alış \'erişte <le,·lctle 
.-ilen istikıat vaadinin geri alınma "Bolşevizmin elinde bir alet,, ol· fabrikanın yalmz kalmaları cl
sına karar vermiştir. nu karar Ü 

masına razı olamıyacağinı reba - bette ki köı·lcrin bile görelıilc-
zer: ıe Şamda toplanan Suriye rüz ettirmekte ve ltalyanm Akde ceklcrl bir kArdır. 
meclisi büyük heyecanlı tczahü- nizde Bolşevikliğin bir şubesinin M11Jeti bundan kuı1aranlara, 
ratta bulunmuş, Suriye başvekili yerleşmesini istememekt" haklı millet minnettar olur. 
C'emil Merdam şayet Fransa Su. olduğunu ilave etmektedir. 
ri~·eye karş ı tahhüdünü tutmazsa, 

rıyacak bir eseri burada size t:::.v. Suriyelilerin en şiddetli mücadele- Völkischer Beobachter gazete. 

Baremin şfrketıcre, bankııla
m falım tntbiki, memlekette 
iki türlii kazancı ka.ld.ıracak

tır. 
siye edebiliriır.: Anatolc Ii'ran- iare girişeceklerini ve icabında si diycr ki: 
r.111'rn La .Jardin d'.Eı:>icur~ e..dl.l..k.i-~ da. dökme',ten çekinmiye ''İspanya meselesi Çemberlayn 
tabı ile Bay Servet Yesarioğlu ceklerini söylemiştir. Bundan son- ile Musolini arasında yapıl:ı::ak AJ'Dl liyakat, ayni fsfülat ve 
ve Bay Mithat Cemal tarafından ra Suriye ile Frar:sa arasındaki görüşmelerin esaslı mev-.;ularıa - aynı emek, <le\let kantarında 
EpikUr'ün Bahçesi adıyla tlirk. münasebet son der:ce gergin bir dan birini te§kil edecektir. Har· üç yüz liralık bir değere kanı. 
çe tercümesi. 150 kuruş masraf. al almıştır. bin sun'I bir şekilde devam ctne· şurkcn, hususi bir müessesede 
la iki kitabı adresinize kadar ge. Şimdi Suriyeye ha :ket eden sini intaç edecek olan garp dev • iiç bin lira bulması akıllara za
tirtebilir ve jstifadenizi temin e- yeni Fransız s:firi Pilo'niln hükfi· letlerinin bir cephe alması ihti • rnr bir şeydi. Dedct sermaye
debilinıiniz. metinden al:lıtiı vazife bu memle- mali Akdeniz meselelerinin mil _ siyle işleyen yerlerde bu kadar 

Yabancı dil tahsilinizi kol.ay. kette yeniden Fransız manda ida. zakeresini bir kat daha ~y,..ıcşti· açık bir teza<la şimdiycdeğin 
la§tıracak ~ıı ımühim vasıta pra. resini tesis etmektir. Halbuki Su- recektir. tahammül edilmiş obuası bile, 
tiktir. - Tavsiye !erimi harfiyen ;iye ile istik15.l esasına göre bir Dcutsche Allgemeine Zeitung, fazladır. 
yapmakla birlikte daha çabuk ve muahede imza etmiş olan eski ha- şöyle yazıyor: Yalnız hususi sennayelerle 
daha çok in~dşaf etmek isterse . riciye nazırı Viyego Fransız ka- ''Almanyanın Akdenizde men - clöııen müesseseler, isterlerse 
niz yabancı dil ana dili olan bi. numıesasisinin sarahatine muhalif faatleri yoktur. Fakat İspanyada her memuruna milyonlar ,·ersin 
riyle haftada 'bir defa bir kaç sa- olarak bu muahedenin tasdikine Bolşevizr.1 için bir sahanlık ha • fer. Ilıma kimse karışmaz. 1'.,a
at konuşmalısnız. Dikkat: tcrcü. :1ac:t hatır.adan meriyet mevkiine zırlanmasına lazımgeldiği noktai knt lm türlü yerlerde de tle\"let 
me ve gramer dersi alacak değil. geçmesirli de kabul etmişti. Suri- nazarına iştirak etmektedir. Mih. niifuzıına, hükumet kunetine 
siniz; gelişi gil7.el konuşacaksı - yeliler Frans z hükumetinin bu ta· veri teşkil eden iki devlet lspan- da) anmak imtiyazları kaldırıl. 
nız. Kulağınız terbiye edilmiş o. ahhüdüne istinat ederek Fransız - yada çarpışan iki tarafın siyasi malıdır. O zaman maaı:oların ken 
lur. Bu konuı:ımanın hiç bir niza- Suriye muahedesinin meriyete gir kuvvetlerinin değiştirmesinin a- diliğinden akıl erer miktarlara 
mı ve programı olmasın. Yalnız miş olduğunu ve istiklal için ta- kisler hasıl edeceği kanaatinde - diişccctrfni görürüz. 
canlı, işe yarar ve daima kulla. yın edilen üç senelik mühletten dirler. Hiikumetl bu son knrarlnnn
nılır sözler üzerinde dolaşılsın, bir senesinin geçtiğini, nihayet i- ROMADAN EVVEL P ARİSE tlnn iitiirü bu topraklarda ya· 
yeter. Bu da bir metottur. ki sene sonra Surirenin otomatik Paris, 7 (A.A.) _ Röyter Ajan ~ayan her namuslu yurtdaş can. 

İsterseniz adına ''anarşi meto. olarak ı'stı"kla~linı· eline ıılacagv ını i- h bi · b' <1 ~ , •• 'ild sının mu a rı ıldiriyor: ı.un ·egom en alkı~Jar. 
du., deriz! !Bu metottan da çok !eri sürüyorlar. Frar.sızlar ise, Çemberlayn ile Lord Halifaxın __ _ 
istifade edersiniz. Kendi kendi. Suriyelilerin mcriyet mevkiinde R ·t . ~ omaya gı meden evvel hariciye ranyasının zararına olarak müa 

eror. 
ne yabancı bir dil, ışte böyle ög- bulundugvu iddiasında oldukları t' y k ,.... nezare ıne ugrıyara Daladye ve terek Polonya • Macaristan hudu-

birlikte öz manayı kavrar bir ha. renilebilir. muahedeyi hükümsüz sayıyorlar. B t ·1 ·· · *** J onne ı c gonişecekleri hakkın. dunun ihdasını yeniden talep ey-
li. le geleceksiniz. Bu maksada ya. · H. Balacwğlıt fşte bu garip va:-iyetten dolayı d ·1 h be p 

lfatkevi" sergisi ----------·----~ ---------- a verı en a r ariste bUyük !ediği müşahade edilmektedir. 
il 9o yeni Fransa başkoıriscrinin esasen bir memnuniyetle karşılanmıştır. Almanyanın ise bunu ı'stemedı'gvı· 

a.,._ nra, lstanlml ki- G •• J • • J 'f · b" k d "bh• ne yapıyoı·? - Un er lR peş ln en:._ ____ müşkül olan vazı esı ır at aha Bu haber Fransa ile İngilterenin mallımdur. 
~ ..... -,)(anı Ekrem Tu- ---·••nıııı••• nmıınıııııınııııınıııınııınaın nezaket peyda etmiştir. sıkı bir teşriki mesaide bulunma. BEK TATMiN EDİLEMEMİŞ 
t..:"1tt 1 Buna mukabil Garbi Akdenizde ğa devam edeceklerinin yeni bir Paris, 7 (A.A.) _ Hı"tler _ Bek 
~~lı:. tertıı> Cttib>i için M h • k k 1 •• k Af t ? Fransa ya karşı cephe almıı olan delili addedilmektedir. 

Clo lir edip gene ıliik· a ır aça ÇI ara mu a a mı . İtalya da Cibutide iktisadi harp BEK ALMANYAD.A.'\' AYRILDI görüşmesi hakkında, Le Jur ga. 
ı.. ~il llUror mu? hareketine giricmiştir. Habeşis- M" 'h 7 (AA) p zctesinin Berlin muhabiri gazere-
"'t •ta~ 1~in(le, ne ,·nptık· Hüklımet para ve altın kaçakçılığını lmldmnak için birta- F 1 :s·~- 1. d '\.. 1 - unı ' · · - olonya sine sunları bildiriyor: 

. ....-. ,, tanda ransız arın e ın e •uu unan hariciye nazırı Bek ile refikası 
il ı. fa ko,·aı nı n kım kanunlar çıkardı. Bir .. ok te..lr:Jatlar vücuda getirdi. Fakat Cı' . . Hitler ve Bekin ne derece uV111:1 -.,1,_ ,, ı mn, ,. !.. buti - Adisabada şımendıferine Von Ribbcntrop tarafından şe • kl J ~ 
•... "e''i'• b k 1 zaman zaman yakalanarak ihtisas mahkemesine verilen- tu arını öğrenmek bittabi şim • 

ı. -..,.,1 aş nmıın verilecek malların kamyonlar ile reflerine verilen ziyafette hazır dı'lı'k mu"mkUn degvı'ldı'r. Yalnız 
"l)l' erken k j Jerİn akıbeti yeni yeni ka~-Lçılık hadiselerİnİI\ l'Jkmallna mani 
''ı.~ ~tt..• • ço ·yer n- ~ ,. nakline başlanmıştır. Bunun neti. bulunduktan sonra saat 22,20 de 
..._1L .. uş oluyorlar. olamıyor. Bu vaziyete göre kaçakçılık belasınm önüne geçmek cesi olarak evvelce Cibuti _ Adis- Be . ta 'k'l V . şurasını kaydetmek icap eder ki 
Ol "e'l'• 

1 
ı t' irin daha esaslı tedbirler alınması lazım geliyor. rlın rı 1 e arşovaya gıtıniş- bu görüşmenin hedefi, son zaman 

Cltı&- nıem c •e ın :r ababa şimendiferinde günde 400 lerdir. 
l "" k ı ki Bize kalırsa hükUınetre bu maksat için abnacak en esaslı larda iki memleket arasında orta· t..._ a.< ar tııpçı- :r ton eşya nakledilirken şimdi bu NE KONUŞTULAR? 
.. e ı.e 1 tcdbır" •udur · ya çıkan vahim anlaşamamazlık. 
•"- "' <.: m 'as1tn ı :r • mıktar 30 tona inmiştir. Bir günde 

lldaı11 1 Hudutta yakalanacak olan brak .. ıları mahkemeye vermek- Paris, 7 (A.A.) - Alman· Leh ları bertaraf eylivecekti. Son 
ıı ... ~' )' · arınuzm ( a :r :s 30 tona inen nakliyat miktarı bir J 

.,"tltll ..._~l'(}ını etnıis. (>lıı- te devam ite beraber yakalanmıyanlc paralannı ecnebi memleket. 1 müzakerelerinin neticesi hakkın. Berchtesgaden mülakatına bütün ,.,.,...... vagondan ibaret olduğuna göre d V h 

~ .... '-ti• ..... ı•ill kltnn- lerine götürdükten sonra oralarda bir bankaya, yahut bir mülke . a ar§ova ve Bcrlinde muhafa. e cmmiyctini veren keyfiyet jete .... .., "'-" •. Frans zların Cib:ıti şimendıfer: ~ 

l~ ........ ,_ lrcr katnl<>i"r , R· yatmJan paralan da bir kanun ile devlete mal etmek... k 1 d k za edilen ketümiyete rağmen si - budur Polonya - Alman va müna-·cq""•·-· .. tamamiyle muattal a nuş eme · • p . · 
ta :ı•r. Xcşriya~ı Zira memleketten kaçınhr iken yakalanan haçakçılan mah- ~· yası ar13 mahfellerinde Bekin sebetleri, ya iyiJececek vevahut 

'~" '-'er kemeye verip ccznlandmnak. lnına rml.mbil yakalar.:nrrarak cc. , .ır. Almanyanın noktai nazarına işti- da daha ziyade fcna]!lcac
0

aktır. 
, ' ece inde nçıp • ~ Hülasa Fransızlar ile Suriye A- -ı 
~ OJt11 • nebi memlekette t.nkaya, yahut hir mülke yabnlan paralara mü- rak etmediği söylenmektedir. Bu Herhalde bugünl;:ü vaziyette kal· 
I~!) ınaga tcş\ ik ıamaha göstermek kaçakçılık cezasmı yalnız acemilere hasrede- rapları a~asında başlıya; mücadc· cihet rnünkas hidisesi hakkında 1 masının imkanı hiçbir bakı~dan 
l ~.~ .. ti.. r• ...._ • • ~ mükaEatlandınnak gibi bir ıey le Ak~enızde ~ransı~ • .talyan re- Pat Ajansı tarafından neşredilen mevcut değildir. 
t~ "~ıı .daha ziyade oh.yor! kabetınin en ~ıddetli bır safhaya tebllğde n.rahatle ~lmektedlr Juntal gazıet !i d1 ki• 

t.ı,ı, 'll'f1tın görettği H K girdiği bir ı:amana tesadM etmesi trınıa,dh. tebU""e h 1 · ~tonva _.~ ~~--

1 
asan umçayı ı · 'b . 1 h • b' h . 

1 

6U ony!.Tım rv> m11 ~rJ'~ 
~ _______ ..__ ..... _ .... ___ _.. ________ ...., ıtı arıy e ususı ır c emmıyet Macaristanın noktai nazarını mü- öğrenildiğine göre, Bek, bu rrö • 

~'.l' MVN11t almıştır. dafaa etti~i ve Karnatlaraltı Uk (D 8 :'d ) 
• eııamı ıtcı e 
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Kisranın nerede oldu
ğunu bilmiyorlardı 

KlsHnın nere.de t>lduğunu 

kat'! olarak bilmiyorlardı. Ne 

zamandanberl Nihavend ve Rey 

tarnflarındıı. ne olup bittiğini 

öğrenememişlerdi. 

ABONE TARlfESİ 
lıl t'mlektl /ıJtll1 

Nihavend ve Bey taraflarında ne olup , (De: var) 

bittiğini öğrenememişlerdi , BUTON KADINLAR 

iri 11ıle dıl 
J5J 

.\.}!ık 

a O) Jık 2GO 
6 Ol !ık 4i5 

d5 
82 

1600 l 3' ıll ı k 900 
Tnrifcclcn Balkan ııı 

Kendisine gelince bugUnler - ldnlyordu. Bunun lcln onun 
de kaleden cıkıp gitmek ıcın kaleden çıkmak f1krln1 bcğen

bfr cara dUşUndUğUnU, zira da.· dl ve cesaret verdl. üç yUz ki

ha fazla kalnmıyaca~nı söyle- şlnin eksilmesi yiyecek ve su 
dl. HUrmUzan sulh yapmak ıs- ihtıyncını azaltacağı için de iyi 

Uyordu, fakat Gökboğadan ce- olacaktı. 
Gökboğa HUrmUzand::ı-n siyah 

~c:r-w :&: J•••••---....•••••••••••-••··~··•••••••:t••••• .. ••-•• ... ••:1 

~~~~,~~~-~!~~§!:::J 
ve beyaz bezler istedi. Onlarla. 
askerlerine vo kendisine Arap· 
larda olduğu gib! birer harma
ni yaptı. Bir gece sabaha karşı 
siyah tarafları dışarı gelmek U
zere giydirdi ve Şiraz kapısın

dan ikişer ikişer tıktılar. Kale 
etrafında karako~ gezen Uç yUz 
kadar Arap atlısı o sırada bU
yUl: h:apınm önünden öteki ta
rafa doğru kayboldu. Gökboğa 
yavaş yavaş ilerledi ve harma· 

G<ıçltte bekleyen nöbetçilar 
onları görllnce afalladılar. Ne 
oluyordu? Akşam Ustu ic tarafa 
yalnız bir müfreze girmişti. O 
müfreze bunlardan hangi:ııydi? 
Gökboğaya. doğru seslendiler. 
Cevap alamadılar. O zaman yak 
laşıp tutmak ve ya.kından tetkik 
etmek istediler. Karanlıkta bir 
kılıç parladı ve birisi hırıltı cı· 
kararak yere yuvarlandı. Nö· 
bctçller bağırdılar, ordugAh ka
rıştı, hafit hnfif yanan ateşler 
alevlendirildi. O zaman TUrk 
atlılarının Ehrnz Ulkeshıln tek 
kapısı olan boğaza doğru dört 
nr.la uzaklaştıklarını gördUler. 
Arap kumandanı onları hAIA 
kendi askerlerinden bir müfre
ze sanıyor "e kaçtıl;:larını zan
nediyordu. 

Holly\vood"un 
ı No. lu 
l>onjuanı 

TYRONE POVER'i 
Hol•) \Vood'u n 
~lYızeı ~©zftlÜJ 

~al<91ono 

du< 
için ayda otuz kuruş t 
Posta birliğine girmercn l 
ny<.la ye tın , ş beşer ı.uruŞ 
mcdilir. 

Abone knydmı bildiren 
tup Ye telgraf ücretini, ~ 
por ının posla \"C;>"a bSll 

yollama ücretini idare 1,:eıı 
zerine nlır. , 
Türkiycnln her posla merl'' 

l' AKIT'a abone ya:ılıt• 
Adres clcğiştirme nere 

25 kuruştur. 

Yine pazarhksız satış hakkında 
LORETTA YOUNG 

1LAN 0CRETLEll1 

P nzarlıksız satı.5 kanunu. haklı oldukları anlaşılarak pazar 
nun diğer bazı viHlyetle. lıksız satış kanununu kendi men.. 

re daha teşmili etrafındaki tet - f aatlerine fı.let olarak kullanan _ 
kiklcrine devam eden Ekonomi ların tecziyesi cihetine gidilmiş. 

ile beraber çevirdiği ve 
lüks plaj ve gazinola
rında geçen çılgın bir 
nşk macerasını musavver 

Ticaret iltınlnrının 58~ 
satırı sondan itibaren ilid• 
fnlannda 40; le sayfalar dJ 
kuruş; dördüncü sa)'f~ I~ 
ikinci ,.c üçüncüde 2; b•~ 
4; başlık yanı kesmece 1 

Bnka.nlığJ, bazı vilayetlerimiz • tir. 
den bu kanunun tatbikatı ctra -
fmda.ld mütalealarmm bildiril _ 
mesini istemi~:tir. Yapılan tet • 
kikler vilayetlerden gelecek mü -
la.lealardan sonra kanunun han • 

Fakat gene görüyoruz ki: Ya. n!yl tersine cevirdi. Diğerleri do 
pılan takibat, verilen eczalar bun onun gibl yapınca karanlıkta 
ların verilmesinden maksut olan Uç yüz atlı hayal meyal belirdi. 
tesiri hasıl etmemiştir, yahut bu. Devriyeden geliyormuş gibi ka· 
nun tesiri mevzii ve mahalli kal. lenin etrafındaki hendek Uzerl
mış öte taraftaki tüccar yine bil ne kurulmuş olan tele köprUyo 
diği ve karar verdiği şekilde iş sUrdU. Oradan kımıldanan ka
görmekten vazgeçmemiştir. raltılP.r oldu. BUyUk kapının ö~ 

ikinci Balayı • dır. } 
Büyük, cok dcvaınlıı :ti ı 

renkli ilun verenlere ııl il 
indirmeler yapılır. Hcsın~ 
rın .s:ıntim • satın 30 ı.:u Ortalık ağarırken Ehvaz ar· 

itada kalmıştı. Uzaktan bazı nal 
seelerl geliyordu. Merci.idau 
Gükboğaya: 

Fransızca sözlü fılminde 
görmek üzere 

TİCARİ MAlllYE'ITE oı..rJ 
gi vilayetlerde tatbik olunacağı 
knrar altına alınacaktır. 

- Dört nala kalkar da birkaç 
saat gidersek bize kimse yetişe· 
ıncız. Şimdi nereye gitmek ister· 
siniz? En kısa yoldan götUrc -
ylnı. Buraları karış knrış bili
rim. 

SARAY KÜÇCK JLANLAft 
Bir defa 30, iki dera;• ~ 

defası 65, dört defası 15 ı 
defası 100 kuruştur. Oc 
ilan verenlerin bir defa~1.11J 
vndır. Dört satırı seçen ıı~ıı 
faıln satırları beş kuruşt3 

Sinemasına 
Bu kanunun halen tatbik edil 

iliği sehirlerden biri de !stanbuL 
our. ıBu .sUtunda ve muhtelif ga. 
zetelcrde yapılar neşriyatla gö • 
rülm.iiştilr ki, ''Pazarlıksız sat~ 
kanunu,, şehrimizde bir ihtik~ 
vesilesi olmuş, ticaretle meşgul 
olanlardan bir takımı alış veriş 
ihtiyacındaki bir kısım vatandaş 
lan ellerindeki malı daha. paha
lıya satmalda onları zararlı çı • 

Daha geçen gün bu sütunlarda rıUnıtcn kalenin öteki tararınn 
vaki bir §ikli.yet aHikadar makam 

dönen Arap atlıları Şiraz kapı
ca ehemmiyetle nazarıitibara n.. Koşuyorlar. lUl.veten: 

lmmış ve icap eden muameleler sının önünde görUndUler. 

de yapılmıştı. Bunu biz, alaka - bu da kanunun tatbikini oluru. 
dar makam ve bu işi yapan ti. na bağlamak değildir. Pazarlık _ 
carethane biliyor. Fakat bu, böy- sız satış kanununu tatbike geç • 
le kaldıkça ve bun.u cfkan umu. mezdcn evvel, vilayetlerin rnüta. 
miye öğrenmedikçe, ayni ticaret leasını arıyan lktısat Vekaleti 
hanenin, kendisini cezaya çarptı şüphe yok ki, bunu, vatandaşla. 
~ vaziyet~ ~dame ettirmcdiğine rm menfaatini temin gibi bir ga. 
kım inanabı~ır; hem ceza. veren ye ve maksatla yapıyor. Vatan. 
1icarcthnnenın bu dcfn cezayı da daşı azami derecede koruma ga
çıkarmak için daha fahiş etiket- yesilc hareket eden Vekaletin, ka 
lerle mal satmadığına. nasıl emin nunun lstanbuldaki tatbik eekli 

Dedi. 
- Kisra neredeyse oraya? 

FOKS JURNAL 

Hııgiin snn.t 1 ,.e 2,30 <ln 

Tenzllft.tlr mntJneler. 

sap edilir. 
lli:mct lwponu 

l:ıirıik ilan tarif r si 
indirilir. 

dO~ 
\'nkıt hem do~rudan ıe 

karmııılnrdır. 

Zarar bir güne, bir şahsa. ve 
bir mala inhisar etmemiştir. Yi. 
yecekten giyeceğe, içecekten dL 
ğer biltUn ihtiyaçlara kadar teş _ 
mil cClilmi~ olan bu fiyat fazla -
lığı karşısında şikiyetler başgös. 
termiş, yapılnn müracaatların tet 
kikinde ınUracaat sahipTerinin 

1 
BAYANLAR: 

Bugün s~ö~!~ .:ı:~I ~~emasında 

ya kendi idare yerinde. tıt) 
kara caddesinde \'akıl l 
ollındn KE:\IALI:DDL'li 
llan Bürosu eliyle iJAO. j 
eder. (llllronun telrf onll· 

~ŞK~ liAP~ iNi ~~DDINI 

I b·ı· . ? o a ı ırız. ve bilhassn. TIP-ticelcrile de yakm 
Daima ve her şeyi hemen her dan nlnkadar olmasını temenni 

dakika takip etmenin kabil olma. ederiz. 
dığma. kail olanlardanız. Ancak 

Genç kadın kalbi, kadın hissi, kR.dnı a.5kr. kadın taJii... 1 
Senenin en nefis şaheseri 

Baş rolde : Z A R A H L E A N D E R 
İlaveten Pararnunt Jurnal. Iı"iyatlarda zam yoktur. 

Qliilaiıilimll•Fiatlar: 25.35 Localar 150 kurue 

ALEMDAR StNE~ 
tKt FtLM 

1- Tatlı günahı 
2 - Üç ahbap çaıJ~· 
(Haydutlar araslJ1 

Bugün 

iPEK 
sinemasında 

Tltlırlkçe 
sözlö 

BugÜn saat 12.45 ve 2,30 
tenzilatlı ma~ler 

KEF 

MARKOPOLO 
•• • 

NUN MUTHIŞ 

MACERALARI 
. .. . :: . ' . .- ... ··· ... -· .. •· ., , . ' '\ 1 

tc;;; 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dcstoyevski 

·- - - ...... --.. -
kaç para vereceğimi anlamak istiyor. 
Ben, şu 1vanın evladım olduğundan 

~üphedeyim. Huyu huyumuza, soyu 110 

yumuza benzemiyor. Benim mirasıma 
konmak istiyor. Fakat şunu bil ki, ben, 
vasiyetname bırakacak değilim ... ''Mit
ya,, ya gelince onu da ayağnnın altın
da bir hamam l:.öceği gibi ezeceğim. Se 
nin Mityan da tıpkı onlar gibi terliği· 
min altında çatırdayarak geberecek ... 
Senin Mityan diyorum ... Çünkü sen o. 
nu seviyorsun ... Ama, bu da umurumda 
değil. Eğer onu seven İvan olsaydr, ı0 
vakit korkardım. Fakat 1van kimseyi 
1ievmez. O bize benzemez. Tor gibidir 
o ... Rüzgar esince ıdağılır gider. Sana 
dün, gel beni gör demiştim. .. Mityaya 
dair görüşmek istiyordum. Acaba bu 
mel'un bin, yahut iki bin, rub
le karşılığı olarak buradan defolur 
beş, otuz beş sene için uzaklaşır ve Gro 
•inikadan vazgeçer mi diye ... 

- ~liyo~a: 

- Onunla bu mescJe Iıakian.da ko-

nuşurum ... Belki de üç bin rubleye mu. 
kabil ... 

- Hayır .. Hayır ... Bu dediğim, dün 
geceye ait bir heyecan eseridir. Şimdi 
metelik vermem ... Paralanma benim ih
tiyacım var ... Ne vakit canım isterse 
onu bir hamam böceği gibi ezer:m .. Ha 
yır, hiç bir şey söyleme hayduda, bur
nu büyür sonra ... Nişanlısı Katcrina
dan ne haber?. Evlenecek mi onunla? .. 
Sen, dün ona gidecektın. 

- Katcrina, ne pahasına olursa ol
sun onunla evlenmek istiyor. 

- Bak bele şu kızlar kimleri, ne bi-
çim herifleri seviyorlar ... Çapkın alçak 
lara bayılırlar kafirler ... Eğer onun ya. 
şında olsay.dım ... - çünkü .. ben, yirmi 
sekizinde Mityadan daha güzeldim -
benim de böyle muvaffakiyetlerim ola
calttı ... Ama Groşinikayı alamıyacak ... 
Ben, onların aralarını bozacağım. 

ihtiyar bundan sonra yine hırçınlaş
tı, delikanlıya sevimsiz bir sesle: 

- Hadi, sen. de git, artık ... dedi. 

Aliyo§a, yaklaştı, babasını omuzun
dan öptü. Fiyodor sordu: 

- Neye? Neye? .. , son defa mı gö· 
rüşüyoruz, ki böyle yapıyorsun? 

- Hayır, Allah etmesin ... Tesadü· 
fen böyle oldu. 

İhtiyar, ona ookarak: 
- Ben de laf olsun diye söyledim aL 

dırma, dedi. s~nra oğlunun arkasından 
bağıreı: 

- Yarın gel, nefis bir balık çorbası 
yaptıracağım .. Anlıyor musun, yarın 
gel! 

Aliyo'"a ç kar çıkmaz; o da heır.en 

büfeye koşara'k bir kadeh konyak daha 
dolJurdu. içti ve: 

- İşte artık yeteri 
Diye söylendi. 
Dolabı kapadı, anahtarı cehine attı; 

sonra takati tükenerek yat:ığa girip 
yattı \·e hemencecik zıbardı. 

-3-

MEKTEP ÇOCUKLAntYLE 
KARŞI KAP.ŞIY A 

Aliyoşa, Madam kohlakovun evine 
doğru giderken kendi kendine: 

- Hele şükür babam. Gro§infüaya 
dair benimle konuşma.dı 1 Dünkü tesa
düfilmü anlatmam Hizım gelecekti. 

Diyordu. 
Bir gece içinde hasımların, ruhları-

na yeni kuvvetler biriktirdiklerini ve 
uzlaşmaktan uzaltlaşuklarını üzülerek 
düşünüyor: "Babam, yine zyni fikre 
saplanmış, Dimitrinin de kendine göre 
hazırlanm·ş bir planı var. Onu bugün 
mutlaka görmeliyim,. diyordu. 

Fakat Aliyoşanın düşüncesi, ehem
miyetsiz bir ·hadise dolayısiyle, bozul
du. Büyük yoldan yalnız bir ırmakla 
ayrılan ''Sen Mişel,, sokağına vannca 
dokuzla on iki yaş arasınrla elan bir 
mektepli kümesine rastladı. Arkaların
da ve boyunlarında çantalariyle evleri. 
ne dönüyorlardı. Kiminin sırtında yal
nız birer ceket, kiminde pardesü, bir i

kisinin de ayağında çizme vardı. Çocuk 
lar hararetli hir münakaşaya girişmiş· 
lerdi. Bir karar vermek üzere oldukla· 
rı anl:ış lıyordu. Aliyoşa. çocukları se
ver, hele üç yaşlarındaki bebeklere ba. 
yrlırdı. Ama mekteplilerden de hoşla. 
mrdı. Düşünceli olmakla beraber, yine 
onlara yanaşıp k~nuşmaktan kendini 
alamadı. Sokulunca, yanaklannın ateş 
gibi olduğunu ve hepsinin ellerinde bi
rer ikişer taş bulunduğunu gördü. On· 
la..-d:ın otuz adım ötedeki çitlere dayan
mış. omuzları torbalı, on yaşlarında sol 
gun benizli, hastalıklı ve pek parlak 
gözlil bir başka çocuk vardı. Kavga et
tiği anlaşılan ark<dacılarını s.lzüyordu. 

içlerindeki kumral bir çocuğa: 
- Ben siz:n yasınızda iken çantala. 

1 ~ 

rımızı sol tarafımızda taşırdık. Siz, sa· 

Bugün 

MELEK 
sinemasında 

IFıransa~ca 
Orijinal nushıı81 

BugÜn saat 12.46 ve 2,30 
tenzilatlı matineler 

~ 
ğınıza almışsınız. ŞimdJ. adi.t bÖ)'ıe 

Kümeden biri: 
- O solaktır .... 
Cevabını verdi. öteki1er del~aıı 

bakıyorlardı. Bir başkası: 
- O, sol elle taş atari , 
Dedi. Tam bu sırada solağı aıyıf 

bir taş vınlayarak .duvara çarptı~ 
çay kenarındaki çocuk atmıştı. Ç 
lar · 

_:_ Ne duruyorsun be ..• Ya~ 
na! 

Diye çığmşt lar. Solak savıırdıJ.~ 
kat vuramadı. Pusudaki yuınıırc' ~ 
tane daha salladı ve bu scf cr tı~ 
yoşanın omuzuna geldi. 

Yaramazlar gülüşerek: ı 

- Siz bir karamazofsunuz, ılı: 
Diye bağırıştılar ve hep birde ~ 

lannı o yalnız çocuğa fırlattılar· f. 
mıırcak, başına yediği bir ta~~e 
düştü; fakat hemen kalkarak ~1 ~ 
mukabeleye girişti. Sert bir boıı', tli 

ıetı man başladı. Maskaraların cc;P 
dolu idi. 

Aliyoşa: rf 
- Ne yapıyorsunuz? Ne yaP e'' 

• 1° . ötdı.ıf nuz? bıre karşı altı :ışı... .
7 

niz yavrucuğu ... Ayıp değil f1"
1 

fi'' 
• d korı.l Dıye çıkıştı ve tı?§lar an -;tıl· 

çin yalnız çocuğun tarafına kO:o .J 
d l .. .. d d ate, Jı bar ımancı :ırın uçu ur u, ~ıfCY 

tiler. İçlerinden biri hiddetle bll ti 
(De"aP 
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\ Saray entrikaları 
1 .............__ Yazan : Asım Us 
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Redif sınıfındaki askerlerin 40,000 

? • 
kadar tutabileceğini Sarasker 

Paşa söylemişti __ .. ,,,....,.,,...,.-.-.....-
Denizden Çıkarılacak Bugün Yunan adaları arasında 

Altınlar Kı.min Olacak? bir Tiyaki adası vardır ki, Alimler 
acaba burası Omirus'un ttak adas 

Ankara radyosu 
1 

Jnr). 19,15 Konuşma (Doktorun san. 
ti). 19,30 Türk mfizli;i: lnccsaı fııslt 
(Şehnnı fnslı). 20,15 Snot, ajans ha .. 
berlcri, ::\leıcorolojl ve ılnıat borsan 
(fiyat) .• 20,25 Türk rnilzlğl: l - Na· 

Abdillh:ımit deninde bir pnsn \'O kal'l5ı 

iki BeyrıelrnUel vaziyete göre bu 
lcr ta.raftan biri tabii Fransa dev 

1 olacaktı. Umumi bir h a rp 

tuburunda Franrolı tarafı Rus-
l'aııın-- bö~ .. d k .. 

- UJ grun en vurma uze. 

~ Raradenize geçmek isteyecek
k · Rusyalılar da ya hakikaten 

g:n~ıu:"ni korumak. yahut ~nrp 
1 

l'illtusu arnınnda ötcdenberı iç. 
~rinde gizli olan ıstilfl emelleri. 
h1.l} tahakkuk ettirmek için 1stan. 

le Ve Boğazlan i§gal etmeğe ge. 
Ceğl §Upbesizdl. 
n 

Ret e~ de Rusyalılar tarafından 

kerler hassa ve İstanbul şehri re. 
difleri olduğundan yakın mahal
lerde bulunuyordu. Bundan dola. 
yı siiratle toplanabilirdi. Yıı.lnız 

mUhlm olan m~ele bu suretle 
toplanacak askerlerin techizi key 
fiyctl idi. Mevcut tüfekler ise M .. 
fi değildl. 

Bahis bl! noldaya intikal edin. 
ce Tophane :'1üşiri Fetlıl Paşa. 
nın gözleri birdenbire parlamıg
tı. Zira bu mU§kUlün anahtarı o. 
nun elinde idl. 1stanbulda kendi. 
si ile mUnascbette olan tUccar • 
dan birinin elinde bir hayli mlk. 
tar tüfek vardı. Bu tüfekler u-~lecek b(.,;fo bir tehlikenin 

lebu :t:l..-.. ı.1- 4-..S--oı- er• ...... ~~..ıu.uı.....ı ootıhh ı...ı.ıı. 
eCek taarruz ihtimalinden yordu. 

~fazla idi. Bununla beraber Müşir Fethi Paşa dedi ki: 
lnelt iki tarafa birden dikkat et. 

E SKiDEN altın aramaya A· 
merikaya giderler, top· 

rakları kazarlardı. Şimdi ise deni
zin dipleri araştırılıyor. 

Fakat, denizde altm arayanları, 
deniz suyundan altın yapmaya kal 
kan kimseler Hnnetmeyin. Bunlar 
ötekilerden daha realıst davranı. 

yorlar, yüzde yüz değilse ibile, 
yüz.de ... lli ihtimalle, alt n buluna
cak yerleri tercih ediyorlar. Hem 
de denizin bu noktasında bulacak
l~nnı ümit ett;kleri altın ham ma
den değil, saf ve para halindeki 
altın. 

Bundan asırlarca evvelinden tu· 
tun da, yirmi, otuz: sene evveline 
kadar, muhtelif denizlerde, muh· 
telif tarihlerde batmış altın veya 
diğer kıymetli eşya dolu gemiler 
vardır. işte, denizlerin dibinde aL 
tın arayanlar bu gemilerdeki defi
neleri bulup çıkarmak istiyorlar. 

Bunlardan en son teşebbils t.di· 
len, Mısır sahillerine Nil'in Delta· 
smda 140 sme evvel batan "Ori· 
ent,, ismindeki Fransız gemisi ve 
içindeki altınlardır. 

Gemideki altınları çıkarmak için 
bu gibi işlerde son zamanlarda ça· 
lışmıt ve muvaffak olmuş ttalyar. 
dalgıçları tutulmuştur. 

l"'o.h.cıl, uıt11ya çıkı. 

yor: Paralar, şayet çıkarılırsa, ki
min olacak? 

Teşe:bbfise girişen Fransadır; 

gemi de esasen Fransız gemi idir, 
binaenaleyh Fransa altınların .da 
kendisinin olacağını söylüyor. 

Mısır ise, gemi Mısırm kara su
ları hududu dahilinde battığı için, 
enkazının da, içindekilerin de ken· 
disine ait olduğunu iddia ediyor. 

Fakat şimdı1d halde, altınlar he 
le bir çıksın, sonra görüşürüz der 
gibi iki taraf da neticeyi bekliyor. 

--0-

0mirus'un Bahsettiği 
Ada Bulundu 

O MIRUS'UN ''Ociise,. ese
rinde bahsettiği bir ada 

vardır: hak adası. Yunan şairi bu 
eserdeki kahramanı Ulis'i orada 
ya§atır ve "Odise., destanının bir
çok safhaJan orada geçer. 

İarı ıarureu vardı. ~irıı boğaz. - Fikri Acizaneme göre bu 
1etJ n kapaıı durması maddesi dev meselenin halli mUekill ise de lrn. 
aı er tarafından umumi kefalet kfı.n.sız değildir. Burada tüccar. 
b~ ~ınmıe bulunuyordu. Her dan birinin elinde yirmi bin ka. 
le t!:_ bır taraf bu kaideyi ihlfı. dar tU!ek vardır. Bunlar uzun za. 
tıi h~bUs edecek olursa diğeri. mandanberl satılamadığı için sa. 
reıt irlıkte ınüdafaa.ya davet ede- hlbi Avrupaya göndermek niye. 
le Yeti§inccye kadara mukabe.. tindedir. Hazır bu kadar tüfek 
\>:un~c_ak tedbirleri almak bir buraya gelmişken elden kaçır • 
Balı e ıdi. Her ne kadar - sayei mak caiz değildir. Bu tüfeklerin 
:ıı· Clllede - Karadeniz ve Akde. pı:.zarlığı yapılarak hemen satm 
cı:,8?ğ87lannın istihkamatı mad almması bugUnkU ihtiyacımızı 
ta 1 Uıerındc devletçe çalışılmak. temin eder, Yalım bunların be-
81 Se de bu işlerin tamamlanma. dell maliyece tedarik edilmek lk· 

lih ıak~~ muhtaçtı. Mevcut is- tiza eder. Fa.kat para maddesi 
dıtın ~ müdafaaya kafi olına. sadece tüfeklerin bedelinden lba. 
be dan bunlar mümkün merte. ret değildir. Bir de ihtiyat tedbL 
bir 8liratıe tah-viye edilir ve öyle rl ister. Böyle f evkaUJ.de bir as
lltn taarruz vukuunda donanma.. kert harekete mecburiyet hasıl 
cı~a Yardımı temin olunursa olursa elde biraz a.kçe bulunma. 
~Un· ana karşı gelir ... ebilirdi. o. Sl gerektir. Bu işin ehemmiyeti 
~için evvel emirde vakit ka.y- ise sair maddelere kıyaa edile· 
Jtaı ek.sizin boğazlarda mevcut mez.,, 
rıu~ \1e istihkamlar tir.erinde cUz'i Fethi Paşanın bu teklifi Uze. nmdan pek az zaman sonra bir 
~l tte tarnırat yapılmalı ve pek rine Sadrazam Reşit Paşa MalL glln sadra.zam Reşit Paşa Babıa. 
Çab:k olan lllzumlu şeyler çar. ye Nazırı Rifat Paşanın yUzilne lidekl ma.kammd_a resmi i§leri !.le 
tat.ıa hazırlanmalı ve bu mak. baktı Zi bu tüfek meselesinin meşgul bulundugu sırada Abdul. 
ttr, kullanılacak asker mik- halli ~n:: dirayetine tevakkuf meeidin mabeyn k~ti~lerind:~ 
~ artınımaıı idi. Fakat bun. ettiği gibi ihtiyat akçesi işi de şair Ziya Bey gelmiş. mUhrU hu. 

tar başka lstanbulda da bir mik yine devlet hazinesi meselesi ldi. ı maErtyunesuı· ~1fnügttmsadarel§il.te Meclı'st ilıtı aııkert kuvvet hazırlanması o" 
\>e ;aı icabı idi. Zira donanma Rifat Paşa - Fethi Paşa haz. I vtıln reisi İbrahim Sarim Paşa 
~ stlhkfiınıar sayesinde deniz retlerinin b::ı.his buyurdukları tU. tayin olunmuştu. Ali Paşa da Ha. 
faa e:d~ düşmana karşı mUda. feklerin askerlerimizin ihtiyacını riciye Nezaretinden azledilerek 
tnıd ldıkten sonra kara tara. ten:in edece!.: evsafta ise bunla- yerine Maliye Nazın Rifat Paşa 
~lab~ı da ınUchı.faa }Uzumu hasıl rm parasını tedarik etmek kolay. getirilmi§ti. 
~ta 1~- Bu takdirde her ne tn. dır. Asıl mesele ihtiyat akçesi Reşit Paşa hiç beklemediği bu 
ltedlıın k Yaç görUIUrse oraya sev maddesidir. Bunun için batın a. darbenin nereden geldiğini son
~~ Uze~ lstanbulda kB.fl cizaneme böyle bir tedbir varit radan anladı. 
l'llak, b o. asker hazır bulun.dur- oluyor. Bu sene için lnıiast der. AbdUlmecit hcnU.Z ço~uk sayı. 
~e 'Jap:ıarı sevk için de nakli. dest bir tnkım binalar vardır. Bu ıacak bir y~a tahta çıkmıştı. o. 
bir tedb· larını el altında. tutmak ebniyelerin inşası bir müddet te. nun tecrübesizliğinden istifadr 
ıdtı. ır Olaraıt natıra geliyor. bir edilecek olursa onlara ait o- eden saray adamları sadrazam, 

lan tahslso.tları da ihtiyat akçe. vezir dcğiştirmeği de bir çocuk 
ı llu llıak si olarak elde tutmak imkA.nı ha. ovuncai!ı haline getirmişlerdi. 8

lanbutda satıa kullanmak Uzcre sıl olur. Bundan başka sair cL • Bum.~la beraber Rc.~it Paı;nnın 
labiteceıt el altında bulunduru. hetlcrden de bir miktar tasarruf. siyasi dilşmıınlıırı sadrazamlık. 
Ce hu bir-~sker nılktarma gelin- lar yapılır. Hulasa bir on, yahut tan çekilmesi ile iktifa edemi~·or· 
askerıct'd el derecede muvazzaf on iki bin kese kadar ihtiyat ak. lnrdı. Onu bir daha ikbal mevkii. 
llundan :an teşckkUI edecekti. çesi bir tarafa ayrılır. Hazırlan. ne gelemiyecek ~ekilde ezmek, 
~tndakt Ill'tı. da gelen redif 81• makta olan yeni !elle muva2Je11e.

1 

bUtiln taraftarlarını ldeta yok adar tıtt_ask__erl~rln de kTPk ~ 
llttt l>~~cağnıı evvelce Seras • sinde bu işe bir suret \'erilir • ., etmek f stiyorlardı. 

Yleınf ştt, Bu türlil as. Jşte bu mUzakerenln cereya • (Arkası vtır) 

nu diye merak ederler ve uzun za 
mandanberi bu hususta araştırma
lar yapılmaktadır. 

Son defa olarak adada İngiJi, 
alimleri hafriyata girişmişlerdi. 

Alınan neticeler adanın hakikaten 
zannedildiğı gibi Omirus'un bah
setiği 1tak olduğunu isbat etmi~ 
tir. 

Bugünkü Tiyaki adasında milat 
tan 1500 sene evvel muhtelif de
virlere ait eşyalar bulunmuştur. 

Bundan başka, bir mağaranın du
varlarında ''UJis'e hediye edilmiş
tir,, şeklinde bir yazı vard:r ki bu 
da orasının eski Yunanlılarca Itak 
adası olarak malum olduğunu gös
termektedir. 

-0---

1939 da mıyız? Yoksa? .. 

B 1R haftadanberi 1939 sene
sine girmiş bulunuyoruz. 

Eunu herkes biliyor ve kime sene· 
yl sorsak şaşırmadan ve katiyetlc 
söyliyebilir. 

Fakat, alimler öyle değil Acaba 
ha'ldkaten 1939 senesinde mi bu· 
Junuyoruz, yoksa ... 1945 te mi di· 
ye soruyorlar. 

Mesele §U: 

MaJCtm ya, kullandığımız tarih 
sisteminin başlangıcı !sanın doğ. 
duğu gündilr ve bu tarih Kitabı
mukaddeste .anlatılanlara istinat 
eder. incile göre, İsa Yuda hfiküm 
dan Büyük Horod'un saltanatı 

devrinde doğmu§ olacak. ÇiinkU 
hükümdar Isa ve ona innnanlann 
3ldürlilmesini emretmişti. 

Halbuki bugün tarihçilerin yaz
dığına göre, son zamanlarda He
rod devrine ait bulunan paralar· 
dan da anlaşıldığı gibi, ısa doğdu
ğu zaman Yuda hükümdarı öleli 
4 sene olmu~tu. 
Diğer taraftan, yine İncite g6re, 

Meryem'le Yusuf hfilcümdar.n 
memlekette bir nüfus sayımı ya~ 
pılması emri üzerine Kudüse gel
mişlerdir ve İsa orada doğmuştur.. 
Halbuki, bugün elde edilen vesi
kalara bakılırsa b~ sayım her on 
dört senede bir yapılmiı ve bugfin 
tarih baılangıcı, yani !sanın do
ğu§U olarak ittihaz edilen tarihten 
9 sene evel yapılmıştı. 

Yine lsanrn doğumuna dair o
larak anlatılan şeyler arasında bir 
Sihir yıldızı vardır ki, son defa o· 
!arak yapılan tetkı1dere gore bu 
yıldız bizim tarihle 7 senesinde 
görünmüştür. 

O halde İsa, bugUn ı:annedilen 
tarihten 6 sene evvel doğmuştur. 
Binaenaleyh 19 39 senesinde değil, 
ı 945 sencsindeyiz 1 

Bu iddiada bulunan bilhassa Ge. 
rardt isminde bir Alman filimi.dir. 
Şimdiki halde bu mesele lllimler 
arasında münakaşa olunuyor. 

Fıkra : 

Tıirkiye Radyo Difılzyon poılaları 
TÜRKll'E RA!H'OSU 
ANKARA RADl'OSU 

DAt.GA UZUl'\J.UGU: 
1639 m. 183 Kcs/120 Kw. T. A. Q, 

19,74 m. 15195 Kes./20 Kw. T. A. P. 
31,70 ın. 9465 Kcs./20 Kw. 

T('RKlYE·SAATIYLE 
8 - 1 • 939 -- 14 - ı . 939 
MAFI'ALlK PROGRAM No. 7 

1 
mon ofta - Şevk cfza pcşred. 2 -
Deılc _ Hü~nü znlın gibi. 3 - Tnn• 
burl lllkmct bey - En eseri hıındc
nlm. 4 -- Lemi • Şiklıyet etme. S -
Ruşen Kıım ? Taksim. 6 -- füıhml 
bey - Ey sülil nc,·bahnr nn. 1 - Mah 
mut he)· - Ey srrvi gill ''cfo. 8 - De. 
<le - SerJ zülfü anbcrJnl. 9 - Said 
Dede - Şevk efzıı s:ız semaisi. Oku· 
)·nn: Muznfer İlkor. Çalanlar: Veci .. 
he, Heşıı.t Erer. Rı•~en Rom, Cc-. det 

8 - 1 • 939 PAZAR Kozan. 21,10 l\lüzlk (Saksofonlst Ni. 
12,30 l\lilzlk CKücük orkestra): hat Esensin resitali): 1 -- Silslcnmlt 

ı -- Cezayir süitinden Dlldahdn ak- - ]{oral melodisi. 2 - Solvcig'ln çar. 
şam hülyasına dalış. 2 - Afrika süit kısı 3 - Sihirli halci. 21,30 Konuş
- ı - Nurmnlıııl'ın tnrkısı 2 - Moresk mn. 21,4!> Müzik (l\ilcük orkestra): 
dansı. 3 -- Arrika şarkısı. CS. Cole. ı -- t.edl Hnmllton operetinden pot. 
rldge. Tn)'lor). I.; Artok tertibi. 3 - puri (Fh Künneke). 2 - Vals fısıl. 
Mazurka • Fantnıi (T. Robert Leus- tılnrı (Pol J.inkel. S - Per Gfint stl
chner). 4 - Raksan sQllden hnzln itlerinden (Grieg) Op. 4G. 1 - Sabııb 
'·als (E. Kfinneke) F. Marsın. ter. stslerl, 2 • Ose'nln ölümü, 3 • lngrf. 
12 Snııt, a}ııns haberler), meteor· An- din fcr)ndı, 4 _ Ar:ıp dansı, S. Anll• 
kora. 13,10 Milzlk <Küçük orkestrn rnnın d:ınsı, G _ Da~ kralının mnAn· 
devam): 5 - Kukkuk - Polka (llnns rnsınd:ı, 7 • Per Günt rncml"kele nv
Tlınlcr Op. 15 • B. Hartmnn tertibi). detl. 22,45 Sinema sesi. 23,45 - 2.t 
6 - Çnmlıkta güneş (Knrl Dlumc). Son aJnns halıcrleri ve )'nrınld prog-
7 -- Çnlıkuşunun öttuAU diyar ope- rnnı. 
retlndcn potpuri (f'. J.char). 8 - Na· 
hlm entcrmczo (L. Sıcde - W. Gör-
rıel tcrtigi), lS,45 Türk müziği: 1 -
Tanhurl Cemil • peşrev. 2 - Suphl 
Zi)'B • ,arkı (Bahçenizde bir sm ol
sam). 3 - Osman Nihat • şarkı (Ak· 

TURAN TİYATROSU 
Snn'ntkAr Na~lt, 

Cemal Sııhlr birleşiği 

nııonn: ŞEH AHMCT 
3 perde 

: <KARA TEPE TIAl'IJUTLARI) 
3 perde 

,am ı;:Oneşl). <& - Arif bey - şarkı 
(Sırma qçlı yare kim hııber). 5 -
Mesut Cemil • tanbur tııkslml. 6 -- Gec 
Rahmi bey - ,arkı (Söyle ey mıtrıbı I 
n:ızcnde). 7 - Saz semaisi. Oku)·on. 
tar: Müzeyyen Scnor. Çolnnlıır: \'o- ----.----...---......... ....--
cilıc, Ruşen K:ım, Cevdet Kozan, Mc· , • • • • • 
sut Cemil. 14,15 - 14,30 Konuşma Bılgınız.ı genışletın: 

17,30 Milıik (<lnnsh pazar çnyı). 
(Ev kadını snntl). \ 

1 - "Konak,, nasıl eve derler? 18,SO Snot, ııJomı haberleri ,.e Meteor . . 
An kora. 18,iO Türk müziği: lnctt~nz - Harem ve selamlık dıye ıkl 
faslı: U~şnk • Tııhsin Knrakuş, Hak-. daireden ibaret evlere denir. 
kı Dermnn, F.şref Kadri, llosan Gnr, ı _ Kuşgözü neye derler? 
D. Oncr. Hl,45 Konuşma (Çocuk sııa- _ Siyah fbcnekli ve boz renkli 
ti) 20 Tilrk mfiılAi: Kl~slk program: • 

1 
• k .. b" • t ta 

1 .:._ Tonburt Zeki Memed nıt:ı • Fe· ış enm~sı ço gu; ır nevı ser • 
nıh fezo pcşrc,·i. 2 - lsmoll Dede - şa .denır. . . 
Birinci beste. 3 - Ağır semai - ls- 3 - Protestanlık kımın tarfın-
mail Dede. 4 - Kemal Ni)"nzi - Tok· dan kuruldu? 
sim. 5 -- lsmnll Dede - Yürük sc- - Martin Loter tarafından. 
mal. 6 - Tenburt Osman bey~- Saz 4 _ Top ne vakit icadedildi? 
semnlsi. 7 - Dede - Hknz yüruk ııe-
mnlsl. 8 - Şakir olta - FcrohnCık l'Ü- - 1367 yılında. 
rük semaisi. 9 - Zeklıl Dede • Aceın S - Osmanl lar Tunusu. ne va .... 
nşirnn beste. 10 - Nnzım efendi • kit fethettiler? 
Muhayyer besle. 11 - Sadullah A~:ı • ı - 157 4 tarihinde. 
Muhnyycr semai ve seçilml' şarkı- 6 - Kibrit ne vakit icaöedildi? 
lar. 21 Saat, esham, tahvllt'ıt, k:ımbl- ı 7 1 d 
yo. nukut horsası (fiyat). 21,15 Mü· - 1 9 .. Y1 ın a. . 
'tik (lUynscticl!mlıur bandosu; Scf : 7 -·Zuhal yıldızı kı:ç kılometre 
tlısan Künçcr): 1 - Marş - Mno;ter murabbaıdır? 

ı.oufcc (J, Bouchel). 2 - Dans • Sin- - 360.000.000 metremurabbaı. 
,·hrhe No. 6 (A. D\·ornk). 3 - D ns - istanbulun nüfusu ve mcaa· 
- Mııcahrc <S. S:ıenı;). 4 - J.c Jıant hası ne kadardır? 
de Mlctrnl (lo". Cm;rıde~us}. & - Fn~-
tczi dö Fcrvnal (V. D'ınıty). 6 - Dı- - NUfusu 877.106, sathi mcsa-
,.cııs~cmıın çignn CG. Pnres). 22 Mü. hası 5,482 kilometre murabbaı. 
zik (Muhtclır pliıklıır). 22,45 - 23 Son 9 - Şişlideki Hürr:yet ibidcsi 
ajans haberleri Ye yarınki program. 

1

1 ne vakit kuruldu? 

7. rnTF..St - 1327 yılı 10 Temmuzda. 
9 - 1 • 939 PA ·' ıo _ Galatadaki Yeraltı camii 

12,30 Milzlk (Dir senfoni • Pl). 13 
&tat ajans hnherlt:rl ve ~lcteor - An
karn'. 13,10 Müzik (Opcrcıter • P!>· 

13 30 _ 14 Tllrk müziAl CH lk tur-
küİcri • Pi). lS,30 Müzik mnm pltık-

ne vakit ve kimin tarafından ya. 
pıldı? 

- Hicrinin 100 üncil senesinde, 
Gnlatan n fethinden sonra Araplar 
tarafından yapıldı. 

ötüm 

aş ve diş 

İzmir Osmanlı Bankasıı.ın eski 
hukuk mU;:ıviri ve merhum mü· 
hendis Şevket Beyin kayınpederi, 
lşbankaıı Edime §Ubesi muhasebe 

Reisill ırnttap ş~ :r Hayri Efendi, kendisine kim mUraca.

a.t ederse ve ne isterse derhal: 
- BaşüstUne .. derdi. Fakat hiç kimsenin de ricasını \'C· 

ya arzusunu yerine getirmezdi. _ ~ 
Hayri Efendinin kavuğu dalına sng :ar~a eğri d~ · 

muş, çakşiri de hep dizkapaklarından eskırmış, buna dıkka 
edenlerden biri l:ahya efendiden sebebini sormuş. Kfilıya da: 

- Efendinin hali mal!'l.m de-UT. Kendisinden bir şey ri. 
ca cdildlcn vakrt "başUstilne,, diye elini kavuğuna vurur, işin 
nasıl old~ğu sorulduğu vakıt da "eyvallnh efendim .. diye diz·ı 
lerinf döver .. onun için kavuğu ile ça.kşlrl çabuk eskir. 

; cısi Bay Vehhabm babaSI G-ördes· 
1i Bay Emin Ali dün vefat etmiş
tir. Cenazesi bugünkü pazar gUnü 
Teşvikiyede Amerikan hastahane
si }'anında'ki evlerinden kaldınla
rak namnzı öğleyin Beyazıt cami. 
inde kıhndrl:tan .sonra Edirneka
pısmdaki aile makberesinc nakil 
ve defnedilecektir. Merhum adı 
gibi emin olarak hürmet ~n
rruı bir rat idi. Kendisine rahmet 
diler, ailesine taziyetler bef.&n ede 

1 • ru:. 
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: ......... H H ika ve •••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • 

Denizden gelen adam • • • • • • • • • Yazan: Peter Egge Çeviren· 'V!. ~a 

• 
Gemici ~eder ~-:>~.berg'in karı~ı-ı Y_anına aldığı bohçasını, paketleri 

nm oturdugu kuçuk ev herkesın nı bir çocuğa vermiş, o da çocuk 
Lökken sokağı dediği sokağa ba- arabası gibi bir arabaya koymuş, 
kardı. beraber götürüyordu. 

Ogün evin pencerelerinden biri ingiltereden gelecek olan ve 
~ına kadar açıktı. Çünkü Hazi- Peder Solberg'in bulunduğu gemi
ran ortasında sıcak bir günde bu- yi ogün öğleden sonra bekliyorlar 
lunuyorduk. Kadın da içer.de, ar- dı, fakat tam saat kaçta geleceğini 
kası pencereye dönük oturuyor. bilmiyorlardı. Belki hemen öğle
du; önündeki makinede dikiş diki den sonra, belki akşam geç vakit, 
yordu. Diktiği şeyin bir ucu, ku- gemi ve havaya bakar. 
cağından aşağı, temiz döşemeye Gemicinin karısı yemeğini ye-
ka.dar sarkıyordu. yip sr.:frayı kaldırdıktan sonra tek 

Biraz ötede de daha küçük bir rar dikişine oturdu. Makine yine 
masanın önünde kızr ufak bir di- gmldamaya başladı. Kadın sanki 
ki.ş makinesinin üzerine abanmış- büyük bir acelesi varmış gibi ba
tr. Diktiği bir şey yoktu ama, göz- şını dikişten ayırmayordu. 
lerini makineye dikmiş, öyle duru- Şaka değil, Peder kırk altı ya
yordu. Arada sırada da ann~ine, şın.da idi şimdi; yani kendisi ka
yahut pencereden dışarı bakıyor- dar. Bu sefer gelecek olursa evi 
du. Odada nasıl hiç ses yokıta sc- elbette değişik görecekti. Sonra, 
kak da öyleydi. Antonla Johan -ikiz kardeşler-

Makinenin yanında bir mektup ilkbaharda denize çıkmışlardr. ih
duruyordu. Bu mektubu bira:ı ev- timal ki babalarının bundan ha
vcı kızı annesine okumuştu. Şiın- beri bile yoktu. üçü de ayni lima
di ne anası konuşuyordu, ne kızı. na gidecekler ki birbirlerine rast
Her gey susuyordu. Fakat kız ara- gelsinler; nerede! Kristine'de öl
da sırada mektubu alıyor, bakıyor, müştü, ama bunu biliyordu o. 
sonra yine masanın üzerine koyu- Doğrusunu söylemek lazım ge
yordu. Sonra tekrar annesine ve~ lirse, Peder mektup yazmasını pek 
ya pencereden dışarı sokağa bakı- sevmezdi. Onun için karısr da çok 

d mektup yazmamıştı. Bir vakitler y-:>r u. 
Annesi, diktiği kumaşın sarkan bizi tamamiyle unuttu diye düşün-

ucunu yerden toplarken: müştü kocası için. Çalıştığı c in. 
_ Artık hiç bir ümit kalmadı, giliz gemisinde her halde i~ler.i 

d 
çok zordu. 

etli. 
Kızı: Fakat işte nihayet geliyordu ar-

tık. Aradan geçen bu uzun sene
ler zarfında da mütemadiyen hep 
memlekete dönmeyi düşünmüş. A
ma çok uzakta kalmış memleketi. 
Gemiler hiç o kadar şimale ç•kmı
yorlardı. Kendi başına kalkıp gi
decek olsa, yol parası çok tutuyor. 
du. Onun için, ha bugün, ha ya
rın derken beş sene olmuştu. 

- Hayır, anne dedi. Görecek
sin, bu sefer babam muhakkak ge
lecek. 

Kızın ismi Gunelie idi. Bir gün 
cv~l, çalıştığı yer.den çıkmış, gel
miJti; yeni für işe ertesi gün de
'ğil, daha ertesi gün gidecekti. On 
sekiz yaşında anca vardı. Fakat o 
kadar geniş omuzlu ve sağlam bün 
yeli idi ki, bu gövedyi ıstırap zor 
çökertir görünüyordu. 

Makineyi bir an durdurmıyor. 

.du. Kumaşı çevirmek için durdur
maya mecbur olduğu zaman hiç 

- Gelecek ay gideli tam beş se vakit kaybetmiyor, hemen tekrar 
ne 9luyor. 

Gunelie: 
-Eveet... dedi ve makinenin 

kolunu .döndürmiye başladı. 
Annesi de tekrar dikişini dik. 

meye başladr. İki gün Gunelie ev
de iken vaktini boş ge~irmemesi 
Iaznndı. Fakat ne o bahsetti bir 
daha kocasının gelip gelmiyece
ğinden, ne de kızı. 

Nihayet gece, soyunup yatarlar 
ken annesi, pencerenin yanındaki 
köşeyi göstererek: 

- Sen gitmeden gelirse sana 
şuraya bir yatak yaparız, dedi. 

- Evet, yaparız, kolay. 
S-:>nra başka bir şeyden bahset

tiler. 

iki gün geçmişti. Ertesi sabah 
Gunelie ye.ni çalışmaya başlıyaca
ğı yere gitmek üzere evden çıktı. 

başlıyordu. O kadar acele ediyor-
du. 

Saat yedi vardı. Birden•bire avlu 
tarafından doğru birinin mutfağa 
girdiğini duydu. Ağır bir şey 

sürükledikleri yerdeki sesten bel
li idi. Hemen kalktı, dışarı fırladı. 

Karşıs ·nda kocası Peder Sol
bcrg'i buldu. Gemici, elinde para 
'kesesi, öyle duruyordu. Yükü ge
tiren çocuğa para veriyordu. Yü
k~ bir köşeye çektiler, çocuk git
ti. 

Karı koc:ı yine bir an karşı kar
şıya durclular. Sonra kadın kocası
na doğru elini uzattı. 

- Sefa geldin! dedi. 
- Sefa bulduk. 
- Gemi geldi ha? 
- Şimdi geLdik. 
Kadın öne düştü, kocasr arka

( Dwamı 11 sayfada) 

H "k"' . M h · · ı ayenın u arrırı ...................... . ........................ 
: i Peler Egge Norveçli bir nıulıarrir,Jir. /Jillıassa kii('iik lıikjueleri 
:ile meşhurdur. llikıiyelerirıde Sorııer edebiyulırıırı biitiiıı l111sıısiuelle
lrlnl bulmak kabil olduğu gibi, hiküueciye Jıas bir uslıip du ııardır. 
İPeter Egge Norveçle eıı çok okunurı ve sevilcrı lıikıiyrcilerdm biridir 
ıu•.'lulfa.l...tn başta gelmektedir. . __ ............................................ ·--·--························ 

Tecrübeli bir kaptanla 
konuştuk 

Karadenizden kömür getiren kap
tanlann neler çektiğini anlatıyor 
iaftaoın sorı deniz facıasından sôorB 

Knradenlzden kömür getiren kaP" 
tanların vaziyeti etrafında bu eski 

denizci bize şunlar söyledi: 

Si NEM A 

- 1700 mili bahri imtidadında sa-
1ile malik ve adeta beyzi şekil bir 
;!Ölden ibaret olan Karadenize bir 
;ok büyük nehirler aktığı için bir 
:ereyan has:l olmaktadır ki bunun 
bır kısmı on altı tulünde olan Bo
ğazdan geçerek Akdenize gider, 
Jiğer bir kısmı da Karadenizin ce
:ıup sahilini yalayarak devreder. 

F -Batıl itikatler 
Hangi yıldızlar nelerden çekinir 

Karadenizin kesafeti nehir su
larından dolayı Akdenizden ha
fif olduğu gibi kışın da nehirlerin 
getirdiği çamurlu sulardan bir de
receye kadar bulanıktır. Şiddetli 

şimal rüzgarlarında deniL.in sathı 

puslu ve sema da bulutlarla örtü
lü olunca Boğaz methalinden ba_ 
kılırsa mahuf b:r manzara arzeder 
ki bu hal Karadeniz tecımiycsinde

Resimlerini gördüğünüz yıldız
ların diğer bütün tanıdığınız yıl
dı~lar gibi birer batıl itikadı var
dır. 

Mesela Norma Şerer bir saatin 
tiktakları:-~ duyulan bir odada 
yatmaz. Talih çanının sesini bu 
tiktaklara tercih eder. Bunu anla
tırken tüylerinin ürperdiğ:ni his
sedersiniz. 

~ .... ~- ..ım ki, vaziye~ hep !Jöylc 
':almıyacak bir gün gelecek, pa
ram olacak, mali vaziyetim düze
lecek. O zaman tekrar karımla 

b::raber yaşıyacağım. 

Betti Grabl de şöyle diyor: 

- Ben de kocamı çok seviyo
:un. Esasen muvakkat bir zaman 
için ayrılıyoruz. Vaziyeti düzelin-

ki isabeti teyit edçr. 

Karadenizin Akdenizden farklı 
iki hususiyeti vardır. Bi .. ;si fırt ı

na sükunet bulduğu halde ölü de
nizlerin devam etmesidir 1'i, 1:-u
nun sebebi fırtına esnasında dal-

de yine beraber yaşıyacag~ ız. ı k ı · · ı el • • Dik Povel blr uğursuzluktan ga ar a ıntı arın tesırıy e enızı 

korunmak için tahtaya dokunma- \ .. Mallımur ki Çeki Kugan, kil- ta dipten tahrik eylediğinden ak. 
rı adet edinmiştir. çukken kazandığı paraları annesi- si istikametten rüzgar esinceye 

Jak Dempsey ruyasında bir is. r.in ve üvey babasının haksız ye- veya hava ayaza çekinceye kadar 
keletle görüşmeyi uğursuzluk sa- re aldıklarını iddia etmektedir ve bu ölü denizler kırılmaz. 
yar. Böyle bir ruya muhakkak 

0
_ bı:nun için mahkemeye başvur- ikincisi de hiç b!r rüzgar yok-

na talihsizlik getirir. .uıştur. 1 milyon lira kadar bir pa ken ekseriya gayet cesim ulu dal-

K 
· L" k 

1 
k ra istiyor. Henüz mahkeme dava galar peyda olmasıdır ki, bunun 

arın uşer çapraşı o ara 
görünen şeylerde kendisi için bir\ h~kkı.nda karar vermemiştir. Çeki da sebebi şimal istikametinden e-
felaket hisseder. Şımdı bu paraları bekliyor... sen soğuk rüzgarları, nisbeten da-

i~;~:;. ~~;a:ra y:t:~rsu;~~~~~: Vi dsör Dükü lngiltereye dönmeli n1i? 
hır şapka bulunduğun, güreşe baş 

!arken sağ elinin eldivenini, sol 
elinkinden evvel koymayı fyi say 
maz. 

--<>-

Çeki Kugan Sokak 
Ortasında. 

Ceki Kugan evsiz barksız, 

sokak ortasında kalmıştır. Şark 

il..: beraber "Yumurcak,, filminde 
sokaklarda düşüp kalkan bu ço· 
cuk, bugün o filmi hakiki hayatt<: 
oynamak mevl:iine girmiş gibi gö 
rünüyor. 

Eski çocuk artistin vaziyeti ha 
kikaten müşkül: 

Bundan bir sene kadar evve! 
sinema art:sti Betti Gra'bl ile ev
k.1mişti. Kendisi çalı~madığı içir. 
düğün ma~raflarına, ondan sonra· 
ki eğlencelerine karısının parası 

yctme:niş ve borçlanmı~lar. Borç· 
!ular da mahkemeye müracaat et
mişler. H evyorktan bildirildiğine 

göre, mahkemenin verniği kararla 
da geçen giin Çeki Kugan'ın otur
duğu köşk ve bütün eşyaları ha. 
ciz altına alınmış. 

Bunun üzerine, "Yumurcak,. 
filminin kahramanı, kar.sındar 

muvakakten ayrılmaya karar ver
rr.ıştir. Çeki, bu vaziyet hakkınde 
go:.zetecilere şunları söylemiştir: 

- Hakikaten çok acı günler ge 
çıriyorum. Betti'yi çok severim. 
Kendisinden ayrılmak benim için 
en büyük ıstırap oluyor. Fakat, 

Vindsör Diikiht:in' Frmıs!ı sahilleriııdeki m.r.ılikci.ncsiıule yeni 
yılbaşrnda Dii§csle bera.bcr alınmış resimleri 

Eski İngiliz Kralı Vind~ör Dü
künün, eşiyle birlikte İngiltereye 
dönmeleri lehinde bir cereyan var 
dır. 

Bazı içtimai müesseseler halk a
rasında anketler yaparak. eski 
krallarının memlekete dönmesi 
hakkında fikir sormaktadırlar: 

Sual şöyledir: 
"Vondsör Dük ve Diişcs'.nb, 

lngilterede yerleşmelerine taraf
tar mısınız?,, 

Liberal Nöyiz Kronik! gazetesi 
nin neşrettiği bir istatistiğe göre, 
yüzde altmış bir kişi "evet", yüz
de on altı kişi ''hayır,, demiş ve 
yiızde yirmi üç kişi mütalealarını 
söylemekten istinkaf etmiştir. 

Yukarıki anket "İngiliz efkarıu
mumiye enstitüsii., nün. "Ingilte. 
re ne düşüni.iyor?., umumi namı 
altında tertip ettiği bir sıra anket-
ten Liridir, · 

ha sıcak arzda bulunan Anadolll 
sahilindeki yüksek dağlar kabıı1 
etmediğinden kanalda yani ete' 

ı;;ınde esen rüzgarların tesiri tab· 
tında bulunmasıdır. 

Kışın şimal rüzgarlarının şiddet 
1i zamanlannda fırtınalar en ziya
d; tesirini Boğaz ağzından itiba· 
ren kömür havzası olan Ereğlİfe 
kadar olan sahada gösterir ve ge· 
mi kazalarının çuğu da bu kıyılar· 
da olur. 

Çünkü Karadenizin en geniş )'e 
ri, Odesadan itibaren Boğaz ve :G· 
reğliye kadar 400 millik mesafe o
lan bu sahadır. 

Dalgaların cesameti, mesafenill 
uzunluğu ve rüzgarların ufki 'le• 
ya amudi şiddetinin derecesirle 
artar. 

Bu kadar uzun mesafeden geleıı 
dalgalar Boğaz civarında sıkışa· 
rak, ekseri yerleri kayalık ve de: 
rin olan sahile çarpar ve şiıcidetf 
alamıyarak geriye dönen dalga! r 
cereyanların da tesiriyle adeta çot' 
ba gibi kaynar ki, kaptanlar bıJ "' 
ziyet karşısında hangi dalgalara 
başvereceklerini şaşırırlar. Bunı!11 

için Karadeniz denizciler indillde 
en vahşi denizlerden biri addedil• 
mektedir. 

Karadenizde en ziyade müşkii19 

ta maruz kalan gemiler Ereğli h3V 
zasmdan İstanbula kömür nakte• 
den sefaindir. 

Mallım olduğu üzere Karadeııi' 
~~ 

Bogazmc.Jan çıkan ı.ııı ~cu.ı ...... 1' 

takip etmek üzere, şark istikanı'' 
tiı.e 1O5 mili bahri seyrettikten so; 

~ıı· 
ra karşısına Ereğli çıkar. Ereg 
nin otuz kırk gemi istiap edece'IC 
derecede bir de limanı vardır. 13~ 

• 1 
liman sekiz ana rüzgardan yedıS 
1e karşı gemiler için mahfuzdur· 

Yalnız batıya açıktır. Kışın ~ 
.stikametten fırtına zuhur etti 

··ı· 
mi limanda bulunan gemiler, yu 
le yüz tehlike içinde kalırlar. 

K.. .. kl b l' attı omur c<:a arı u ımanın 

mil şarkından başlar ve sahili ta' 
kip ederek Amasrada hitam bı.ılıif' 
Mesafesi de elli mildir. . i 

Ocakların isimleri Eregwliden ıt 
11' 

baren sıra ile Çamlı, Kofalı, l{a ı)j 
dilli, Armutçuk, Alacaağzr, Ça" 
ağzı, öküşüne, Kozlu, Kasaptarl:· 
Yeniharrnan, inceviz, Zonguld3 1 

Inağzı, Kilimli, Tarlaağzı, Dölcii!'' 

tür. il 
Bu mahallerden kömür tah~ 

edecek veya ihrakiye alacak ge ıe 
!erin ne gibi müşkülat ve tehl~e , 
re maruz kaldıklarını izah edel1rıı; 

'll" Yukarda saydığım ocaklar• ., 
ZonguLdak istisna edilmek ıur.';e 
le diğerleri gemilere ayni şelc11~ 
tahmitat yaptıkları için burada~ 

11
, 

sal olmak üzere Kandilli ocagı 
dan bahsediyorum. tı' 

Mezkur ocaklardan kömür .::ı.-, 
mil edecek bir gemi Ereğli lı ~c 
nında iken sabaha karşı mütead ,ıe 
düdük çalar. Bunun üzerine a.111 O' 
ve kayıkçılar sahilde karaya çe1' oı' 
miş bulunan yirmi beş - otu.ı: t ti 

ı.:,ıc•' cesametindeki kayıklardan vı sı' 

rır bin müşkülatla palangalar "' 1" 
tasiyle denize indirip limanda be~ 
l k 1 

. . . e b•• 
eme te o an gemının peşın ~Ji1e 

!ayarak hareket eder ki, Ere~tli)~ 
yedi mil :m,esafesi olan Kaildı ( 
muvasalet edılince gemi açılctaı.1'' 
mirler; kayıklar da sabahta.Jl a 

0
,,: 

ma 1<adar gemiye kömür naıcte ıcll' 
batıya chğru gemi tekrar ıca~.1 ,cı 
.-. ;ır~ire bağlayıp Ereğtiye do~ıif• 
kayıklar da tekrar karaya se. j\'İı 

Mesela hamule alacak geı111 ,,~ 
. . d e atı ' ı.ç bın ton cesametın eys bilİ ' 

be~ altı gün zarfında yüklene . 11ııe "nlerı 
Bu da yazın müsait gu cıJ.'1) 

Devamı ıu 1ı 

19' 
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8ugünkü lik maçları 1Güzelliğin şartları 
Galatasaray, Fener ve Beykozun nelerd İ r ? 
rakiplerini yeneceği HilAlla Top-
kapmm da berabere kaıacakıarı On sual ve on cevap 1 

l'utboı umulur. 
kfacl ~Ilı: mtlaabakalarmm ıi· bakası Silleymaniye - Fenerbah
~ l altmcı hafta karşılaş çe maçıdır. Geçen hafta Beşikta. 
~ltan~uı mmtakası futbol şa 7 • O gibi azim bir farkla ye-
1ıt 'lı.._..- ll&klınden anlaşıldığı gi- nilen Siyahbeyazlılarm bu hafta 
~ lehriınizin yalnız iki da Fenerbahçeye karşı yine mağ· 

........... ~ )apilaC&ktır llıp olacakları muhakkaktır. Fa. 
~~ lllUcibince . Güneş ile kat bugünkü yenilme her halde 
~~Pınaaı icap eden Be- büyük bir sayı farkile olnuya -
~ 1~11111, 'bugün serbest kal. caktır. 
~ kendi sahasında gayri· Kendi rakipleri arasında ave. 
lılt~ er.ten Pera. klUbile hususi raj ile başa geçmiye çalışacağı ta 
~ 11.pacaktır. Diğer mUsa.. bil olan Süleymaniyeliler, bunun 
~ lraanıda gUnUn en ehem- içindir ki bugün sıkı bir müdafaa 
~ l!laçı muhakkak ki Tak - oyunu tatbik edecekler ve kuvvet 
~ Yapılacak olan Ga· li enerjilerden kabil olduğu kadar 

f'!-~ • Veta müsabakasıdır. az gol yemiye uğraşacaklardır. 
in ...._taau.y _ Vefa Bizce bugünün galipleri Gala-
~ !lıUia: tasaray. Fenerbahçe ve Beykoz-
~ iç bakaıarmm ilk devre· dur. 

~-t.~~ berabere kalmıo o. Yukanda da yazdıgımw iZ gibi 
L."." ~arın bugünk" ü kar -
~ Hila..Ile Topkapı müsabakasının 
~ ıaeiı Cerek ilk defaki bera · normal neticesi beraberliktir. 
~ Ctainde ve gerekse Ga-
~ ..... ~~ aakerler ve mektepli. EN. ER. 
~ karardan sonra 
~ - ilk maç olması yüziln • 
~ tlıteresaDdır. 

1-f ~ büyük aarsmtı • 
~ ~ bir hayli zayıf dil -
~ n..~Yllk bir gayretle ça
~ leh~.~ta evveliaine ka· 
~ Sı.llQlzbı en mütecanis ve 
~ trı. .. _~Uhacim hattmı or. 
:,,"1Qıa ~ Galatasaraylılar 
S -ııuannda son karar yil 
~~ hu41l Ziyade zayıf düşen 
'bl~~ "1J C1JJtı hattı olmuştur. 
l'j.l'etl ka eııt gibi iki mühim uz. 

'bedeü Sankırmızı mU· 
'!azlı bugün Vefalı -

)fıa, l( enerıncten .M.Udan ve 

Gayrifedereler arasında 

Fut bol maçları 
Gayri federe klüpler şampiyon 

luk milaabakalarına Taksim sta. 
dmda devam edilecektir. tık maç 
KurtulUf ile Arnavutköy arasm • 
dadır. 

İkinci ve mühim maç ise Şiş.. 
1i • T. Y. Y. K beynindedir. T. Y. 
Y. K geçen hafta Perayı 1 • O 
mağliip etmiş çok kuvvetli bir ta· 
lamdır. 

Şi~inin bu sene de ıampiyon. 
luğu kaçırmamak için bu mrlu 
ra.ıooıyıe mr mıyrı ~ı§eOCglDe 

şüphe edilemez. tlv .~teeem. Sulhi gibi 
-uıcılanııdan mahrum. 

~lkltlaabaka Yetilbe. Voleybol 
~~hattaki kadrola

edeceklerı zannolun -
.... ~ ınukabil Galata • 
k-. ~~l Fazılm yerine 
~ ~~bo . Parlamak üze. 
~--lden ayrılan Hızır 
ı. ;_~ yapabilmişse mu 
~~ lilphe edilemez. 

~~Yine Ltltfi ve Adnan 
~. ' lllUhafaza. edecek -

OeıtıViıı hattnıda en faal 

" ~ ~ buıunamıyacağı i -
hlrı~ Ekrem, Nubar, Mu-
l ~ 111iiıachnıerin de Nec 
a.L:'~ Oemiı, Mehmet ve 

~kkep olacağı sanıl· 

~-Beykoz 
~~~yade müte. 

~~hatta iı~rlulardır. 
~ «. Jı:u ille yenilmişlerdi. 
~;- ~Jı: :etli Beykoz karşı. 
~ '"",·-~ ~uvan alarak sa

• ~~&nm iddia et -
ıt.: 'bıa ~ A.dDazw, Sal~attinli 
~~~Oh~-~yonun ve Şaki. 
""'~~"~an söylendiğine 
'- llltltekait takımla 

' ~ı. .. _tl6ı.öutınde tutulun • 
-.ıe olnıaz. 

~':'1 · Topkapı 
Jllt IQU..,'::Dlda yapılacak o

a Hili.Ue Topkapı 

~· 
~ "t biz.~ &YllJ kuvvette o
'ııt ~1.11 farkla lik cetve. 
'~ta.kip eden bu iki 

'bl mUaabf.kayı be. 
~~ lletttlrnıeıerı en. akla ya
-~ dtvre ~ 0lmakıa beraber 
~ ~ rou. 'lll&c;larmda Uçe kar-
ı!~~P Relen ve Hakkı 
~~ ~ milhaciıne ma 

"• htr IOl f bu defa da • ~ O!&buq.. arkla .. kazanması 

~ Stıleymaniye 
IOnun.cu ınilsa. • 

DUnkU mUsabakalarm 
neticeleri 

Beyoğlu Halkevinin tertip et· 
tiği voleybol müsabakalarına dün 
de devam edilmiştir. Alınan neti
celer ıunlardır: 

Pangaltı lilleBi Sen Jorj lisesi
ne 15 • 5, 15 - 14, Robert Kollej 
Kabataşa 15 - 5. 15 - 9, 15 - •• 
Haydarpaşa lisesi Galataaaraya 

15 • 12, 15 - 6; Galatasaray birin
ci takımı da İtalyan ekipine 15 -
11, 15 - 13, 15 - 13 galip gelmJt
tir. 
Xarşılaşmalara bugün. de de • 

vam edilecektir. 

BakırkiSydeki mOsabaka 

Bugün Bakırköy BarıtgUcü sa
hasında küçük birincl timi Davut 
paşa klübile karşılaşacaktır. 

Y eıilay Gençler 
Birliğinin Kongresi 

Y qilayın gençlik kıamı olan 
Yeıilay Gençler Birliği, gelecek 
pazar Eminönü Halkevinde VIII 
inci yıllık kongresini yapacaktır. 

Her sene çalııma aahalUU biru 
daha genipeten bu ıençlik kütle
s:nin bir müddet evvel fevkallde 
bir kongre ile nizamnamelerini ta
dil ettiklerini yaznuıtık. Yeni ni
zamnamenin tatbiki iyi neticeler 
vermıtir. 

Geçen yıl bilhassa Anadolunun 
muhtelif yerlerinden birçok genç. 
ler müracaat ederek aza yazılma
larını istemiıler ve bu arzulan ce
miyetçe yerine getirilmittir. 

YEŞlLA Y GENÇLER BlRLl
Gt UMUMi KKI'lPTlGtNDEN: 

VIII inci yıllık kongremiz 15 -
1 • 939 Pazar cilnil 1aat 9,30 da 
Eminönü Halkevi salonunda yapı. 
lacaktır. BUtiln ülkil arkadaıları
mızm gelmelerini rica ederiz. 

Güzellik tabiatin en 'büyük :bir 
servetidir. Fakat bu serveti biraz 
işlemek lazımdır. En güzel çiçek- -
lerin bir bahçıvan dikkatine ve sa- Ev ·Kadın: 
natine muhtaç olduğu gibi. Hele 
kadınlar bu sanati kendi nazik el
leri ve ince zekaları ile, 'kendi gü· 
zelliklerine tatbik edince ne ka-
dar değerli olacağını düşünmeye 

bile lüzum kalmaz. 
Biz, onlara yardım edebilmek i. 

çin en mühim noktalar hakkıncia 
kısa, fakat faydalı tavsiyelerde 
bulunacak, bunu sual cevap ıeklin 
de yapacağız: 

Sual - Gözlerin etrafına krem 
sürmek için ne yolda hareket et-
melidir. 

Cevap - Daima burun tarafın
dan hareket etmek, bilhassa cilt 
nazik ise katiyen tazyik etmemek 
lazımdır. 

- Yanaklar üzerine ruju sür
mek için ne yapmalıdır? 

- Elmacık kerni~l ... rinizin üze· 
rinde, size en uygun görülen bir 
yere birer ruj lekesi yapınız. Son
ra bunları parmaklarınızın ucu ile 
yayınız. Kenarlara geldiğiniz va. 
kit, rengin daha açık olması için, 
biraz daha fazla yayınız. 

- Güzelliğin esaı prensipleri 
nelerdir? 

Soğuk Algınlığına Ve 
Dermanıızlığa Kartı 

Güzel bir ev ilacı 
Ev ilaçlan ve daha amiyane 

tabiri ile "kocakarı ilAçları,, pek 
de yabana atılır şeyler değildir. 
içlerinde hakikaten doktorların 
da faydalı bulduklan ilaçlar pek 
çoktur. Diğerlerinin de, zararsız 
olanlarını, ihmal etmemek hiç 
de fena olmaz. Bunların, maddi 
bir faydası olmasa, ''illç yaptım 
iyi olacağım,, diye insanın kendi 
kendine verdiği telkin kuvveti 
itibarile yine istüadelidir. 

Bunlan ve bilhassa hakikaten 
faydalı olanları size tavsiye eL 
mek ve hatırlatmak isteriz. 

Mesela, kış günleri soğuk al · 
gınlığına, nezleye ve gripe karşı 
herkes, yeni yeni ve mevcutlar
dan, alışılmış olanlardan Ani te · 
sirli ilaçlar arıyor. 

Bilmem, grip ve nezleye karşı 
ihtiyarların yaptıktan şu ilacı 
hatırlar mısınız: 

- Güzelliğin istinat ettiği Uç Bir yumurta alırsınız. Sanıı. 
esaslı prensip vardır. Bir, cildi da- nı çıkarır. Bir kase suda çalkar 
ima temizlemek; iki, lüzumu gibi sınız. Sonra şeker kor ve kilçUk 
beslemek; üç, kuvvetlendirmek ve bir bardak da konyak illve e • 
her zaman kuvetli bulundurmak. dersiniz. Sonra hepsini benmari. 

de ısıtırsınız. - Yüzde siyah noktalar varsa • 
b l 1 kar lı ? Bu, çok tesirli bir kuvvet ilacı un ar nası çı ı r w 

_ Evveli cildiıi mesamatını aç- dır ve soğuk alğınlıklarına karşı 
çnt 11cwr Wb!prer :..,, -r-- , ıı. ~Icblı w gibi, zayıflığa ~e 

sonra, cildi bozmamak için temiz derman~ızlıg~ karşı da iyi bır 
bir pamuk alınır ve parmak ucuna mukavvı teşkıl eder. 

1 - Bayan, kaşlarını düzeltirken krem sürerek deriyi yumu
şatır ve kaşlarını alırken acı hissetmekten kendini kurtarm11 o. 
lur. 

2 - Bazılarınca gözlerin biribirinden uzak olduğunu göeter
mek güzellik sayılır. Bayan, bunu yapmak için kaşları arasındaki 
ayva tüylerini yolar. 

3 - Bunu yaptıktan sonra tüy yerlerini mikroplanmakt.aır 
korumak için kolonya sürer. 

4 - Gözlerini daha büyük göstermek f ikrile yalnız buf'l.ln ta.
rafındaki göz köşesinde kirpiklere bolca kozmotik sürer, fakat a
şağı gözkapağma dokunmaz. 

5 - Bayan, kirpiklerinin uzun ve ipek gibi olması için yat • 
mazdan evvel biraz, kokusu alınmış, Hintyağı sürmeyi unutmaz. 
Kirpiklerini daima aşağıdan yukarıya d~ğru fırçalar. 

6 - Kirpiklerini kozmotikledikten sonra kmrma iletin! ko
yar. İşte bu itinalarile bayan, gözlerinin güzelliğinin artmasmı te. 
min eder. 

insanın tali.i 
kendi elindemidir? 

En karanhk bulutlarda bir gümüş 
aydınhğı görebilseniz, bravo .. 

Abdülhak Hamit bir defa: 
''Tat yok gecesinde gündüzande 
Ben ney'leyeyim bu yeryüzü~" 

Demieti· Bundan bir müddet 
sonra fikrini değiştirmiş, 

sarılarak siyah noktalar çıkanhr. 
Batka bir pamuk parçası, aşağıda
ki terkibe batınlarak mph ndk· 
tanın çıktıix yere butırıhr: 

Geceleri cildi ukacalı: bir madde '"Tatltdır ru.zıt §Cbi dünymııtı 

Biz.e kalına her ikiai de! CUzıkti 
hayatta neşeli olmak ve her hl
diseyi olduğu gibi kabul etmek 
biraz da tabiat meselesidir. Bazı. 
lan her şeyi fena, bazıları da iyi 
görür. Hattı bazı kimseler de, 
her fena görünen şeyde muh&k • 
kak bir iyilik bulunduğu kanaa • 
tindedir. Bir Anglo·Sakson ata
lar sözil şöyle diyor: "En karan
lık bulutlarda daima bir gümt1f 
m'ikisı bulunur.,, İşte bu gümüt 
in'ikbı yaratan biziz; bizim hoe 
görmemizdir. ''Adam sen de!,. ya
hut şairin dediği gibi "dünya 
varmış, ya ki yokolmUf ne umu. 
run,, diyebiliyorsak dünya bizim 
için tam mlnasile ''gül penbe,, 
dir. 

kullanılır. Tatmıyorsan o aenin ttoksmıın.,, 
İspirto 90 derece. - Geceleri daha az kırmızı ıö· beytini yazınıııtL Bazıları derler 
Eter. rünmck için ne yapılır? ki: "insanın talii kendi elinde -
Her ikisinden de müsavi miktar. (Devamı 11 sayfada) dir.,, Bunların hangisi doğrudur? 

, 

.. 

Şimdi, bir düşünün bakalım; , 
siz böyle misiniz, değil misiniz? 
Bu hususta kendinizi kontrol ede. 
bilmek için güzel bir usul göste
receğiz. 

Si7.e on be§ sual veriyoruz. Bun 
lann cevaplan birer rakam ola -
caktır. Sizde bunların hangisi 
yoksa onun karşısına (sıfır), 
"belki,, diye mütereddit bulun -
duklarınıza (bir), "şüphesiz,, di. 
yebileceğiniz sualler için (iki), 
kat'i olarak "evet!,, diyorsanız 
(üç) rakamını yazar ve sonra ye· 
kiinunu yaparsınız. Eğer yekdn 

1 - Sıfırdan ona kadar ise es· 
kilerin "malihulya,, dedikleri, her 
seyi fena görmek tabiatına müte
mayilsiniz; bunu ıslah etmiye ça
lışınız. 

2 - Ondan yirmiye kadar olan 
yekun biraz kaygısız olduğunuzu 
fakat daha tamamile o dereceyi 
bulmadığınızı anlatır. 

3 - Yekfuı yirmi ile otuz ara. 
sında ise müvazeneli bir fikre ma 
lik olduğunuz. her felakete ancak 
hakiki kıymetini verdiğiniz anla· 
şılır. 

4 - Otuzla kırk arasındaki ye
'<iin pek o kadar aldırmadığmızı 
"jzerinde hiçbir c:izgi bulunmayan 
bir havat sürdüğünüıü anlatır. 
'Bu tabiatte devam ediniz. 

5 - Efer yekflnunuz kırktan 
yukan çıkıyorsa siz biltiln mlna-

(Devamı 11 incide} 
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Hazırlanan yeni teşkilat kanunu ile Denizaltı gemilerile 

M .f Almanya Okya
aarı memurlarının nusa hakim mi 1 

HükOmetimiz 
namına 

Orta Avrupa da bir 

terfii düşünülüyor 
Ankara, 7 (Telefonla} - Ma- Bundan başka vekAlette blr-

nrlf VekAlett, tcşklla.t kanun ıa..,'kaç gtındenbert sabah ve akşam 
ylhnsı bazırlıklanna devam et- memurların bir yoklama defte 
mektedlr. 

nun 6ğleden evvel Ha.san Ali Tine imza atmatan mecburiye. 
Yücelin re1sllğlnde müsteşar U konulmuştur. 

Rıdnı.n Nafiz ve zat l~lerl mU· 
dUrQ Rasim toplanarak bu me
seleyi g6rnşmUşlerdlr. Öğleden 

Maarif Vekili 
Yeniıehir Kolejinde 

sonra da vcka.let umum mUdUr· Ankara, 1 (Telefonla) - Ma. 
lerlnln de iştirakiyle tekrar bir ı:rlf Vekill D. Hasan Ali YOcel 
toplnntı yapılmışt.Jr. t•4ı;tln (dün} 6.ğledcn evvel Ma

Hazırln.nacak kanun ldylhnsı· 
mn yeni barem kanununa uy
gun blr ~kilde olacağı, bu su· 
retle vekft.let memurlarının t~r
fihinl 1stıhdaf edeceği ve mecll· 
sin bu içtima devresinde görU 
şUlerek yakında merlyete geçe· 
ceği haber verilmektedir. 

arif Cemlyetınfn Yenlşehlrdekl 

Kolejini ziyaret etmiştir. Ve· 
kll blı müddet mudur odasında 
istirahat ettikten sonra dersle· 

re sırmış ve mektebin faallyetl 
hakkında mUdUrden fzahat al 
mıştır. 

Bü çe Encünıeni 
Başkatibj 

• 
Otomobil kazdsından sonra 

Dün hastahanede öldü 
Ankara, 7 (Hususi) - Büyük pamıştır. 

Millet Meclisi bUtçe cncilmeni baş Müteveffa Nuri DarUş§efeka • 
katibi Nuri bugiln, tedavi edil - nm yetiştirdiği değerli şahsiyeL 
mekte olduğu Nümune hastane • !erden biriydi. İstibdat devrinde 
sinde ölmüştür. bir aralık Konyaya nefyedilmiş 

Nuri, takriben bundan 14 gün 1 olan Nuri Meşrutiyetin ilanını 
evvel Büyük Millet Meclisinden müteakip lstanbwa dönmüş Me. 
çıkarken maruz kaldığı bir otomo I busan Meclisi teşkilatı içinde ev
bil kazası neticesinde bacakların rak müdür:jğüne tayin edilmişti. 
dan yaralanmıg ve o günden beri Millet Meclisindeki vazifesine bag 
Nümune hastanesinde tedavi altı. ladığı tarih olan 1925 ten itiba· 
na alınmıştı. Görillen lüzum üze- ren Meclisin blitçe encümeni ba§· 
rine yapılan bir ameliyatla diln katipliğinde bulunmuştur. 

bir bacağı kesilen Nuri bugUn sa- j MUteveffanm bir refikasr ite 1-
at 14,30 da hayata gözlerini ka· ki kızı ve bir oğlu vardır. 

Bir sene zarfmda 

Köylüye 65 bin ton 
buğday dağıtlldı 
Ankara, 7 (Telefonla) - Bu

gUn öğleden evvel ve sonra zi
raat, fktısat, maliye ve dh·anı 

muhasebat encUmenlerl bUtçe 
encUmenl reisi l\1Ukerremln ri

yasetinde toplanarak zlrnnt ban 
kası \'C merbut teşekküllerin. 

buğday ve sllo komisyonlarının. 
SUmerbank ve Etlbank'rn sene

lik btıı'ıncolarını heyeti umumi· 
ycı halinde tetkik etmişler, top
Jnntıda ala.kalı vekiller, vck!-

let mUdUrlerl ve murakabe he· 
yeti reisi de hazır bulunmuş

tur. 

Buğday komisyonu blH\.nçosu· 
nn ait tAlt komisyon raporunun. 

Kazım Karabexirin 
Tebriklere teşekkürleri 
İstanbul saylavı Kazım Kara. 

bekir saylavlığa ıe~ildiğinden do· 
layı her taraftan aldığı birçok tcıb
rik telgraf ve mektuplanna karşı 
te~ekkür ve samimi duygularının 

iblağını gazetemizin tavassutun
dan dilemiştir. 

Altı gUn içinde BerHnde 
6 idam 

Bertin, 7 (A.A.) - Bu aabab 
genç bir katil idam edilmiştir. Bı.. 
son 6 gün içinde Almanyada infaz 
edilen altıncı idam hükmüdür. 

Sevgilisini Baıından 
Yaraladı 

Ankara, 7 (Telefonla) - Bu· buna bağlı evrakın mUtalca.sın
dan sonra söz alan Ziraat Ve- gUn öğleden sonra Halk sine

ması önünde bir h!dlse olmuş. 
klll Faik Kurdoğlu, 2056 nu-
maralı lcanun hUkümlerlne tev

fikan teşkil edilen ve Ziraat Ve· 
kilinin reisliği altında bulunan 
buğday komisyonunun şimdiye 

Çorumlu Hasan adında bir genç 
Bend deresinde ŞUkrll Şiho'nun 
7 numaralı e\·inde oturan Ab
dullah kızı Ayşenln üzerine sal
dırarak elindeki sustalı çakı tıe 
kızı başından yaralamıştır. 

Derhal vaka mahalline gelen 

kadarki faaliyetini hült\sa et
miş ve um komisyon raporları 
hakkında izahat vermiştir. polls Hasanı tevkif etmiş, yara 

Vekilin izahatı arasında şu lı Ayşe de hastahaneye kaldırıl· 
rakamlar zikredilmiştir: mıştır. 

Şimdiye kadar komisyonun 
mubayaa ettiği buğday yekftnu 

354.504 tondur. Alım merkezle
rinin snyısı 54 tur. MUbeyaatın-

dan dolayı her sene temin etti· 
ğl parn 3 - 4 bin TUrk Jirnsıdır, 

Muhtaç çlrtçllcre ve mühacırla-

Hasan, uzun zamandanberl 
tanıştığı Ayşe ile, birkaç gUn 

evvel kavga ettiğini ve Ayşenln 
söylediklerine dayanamadığını, 
ondan intikam almak istediğini 
sBylemlştl r. 

Ayşenin yarası ağır değildir. 

-0--

İ-·;;;;;~~ca lstanbui·~;.;~~~7."~ 
: nin hususi istihbaratına göre! 
i Almanya. 1spanya sahillerindei 
~ Uç muhtelif yerde denizaltı Us-i 
~ leri tesis etmiş ve Atlas OkyaJ 
i nusu üzerinde hakimiyet vazi-! 
i yeti almıştır. İ 

1 
Bu haber Almanyanm biri 

müddet evvel İngiltere hükU -$ 
metine mUracaat ederek deni J 
zaltı gemileri teslihatmda bu f 
memleket ile müsavat istediği! 
şeklindeki malumatla karşılaş-: 
tırılmca husust bir ehemmiyeti 

• alıyor. Zira denizlerin UstUnde i 
Mkfmiyetinl • İngiltercye nis.a 
betle üçte bir derecesinde bah-: 
ri teslihatı kabul etmek sure· ·I 
tile • İngiltereye bırakmış gö-! 
rünen Alman yanın, denizaltı 1 
gemileriyle bu hakimiyeti ken.i 
di eline almak teşebbüsUne gi-i 

• rişti~ manası çıkıyor!. i . . ············································-· .. 

~ahte V(lslkalerle 

Tayyare almak 
isteyenler 

(llaş taralı 1 ınuuu 

Budapeşte, 7 (A.A.) - Yarı 

ı·esml M. T. 1. Ajansı Çekoslo· 
>'akların saat 23,15 e kadar mun 
kası bombardımana devam et
tiklerini btldirmektedlr. 

"Haber" refikimizin yazdığı Macarlar doğrudan doğruya 

kurbanlarını vernıi§lerdit{ıı,; 
Çekoslovakların ya iyi ~ ~ 
oetler vilcuda getirmek ıçitl 
di.n.ları yoktur veyahut dJ . 
s-elcn hüsnüniyete sahip de 
.\funkacs hiıcumu birÇOk ·~ 
3Üren hazırlıkların bir netı ~ 
lir. Ve bu hazırlıklar çeıc 
vak ve yabancı gazeteler 

na göre, l\11111 Müdafaa Vekili taarruz vukubulduğu talr.dlrde 
mlzin imzasını taklit ede'rek hU- mukabele etmek emrini almış 

dan da körUklenmiştir. tnsal' 
yıplarından ve maddi ha.S:, 
mesuliyet ÇekoslovakyaY~tee' 
dir. ~acar makamları :rrıU ,ıtıf 
!ere layık oldukları cezayı 

11 
cektir. Bu vahim tccavuzde d 
ğacak neticelerin mcsııfü~ 
gene Cekoslovak hükfünet 

kQmet namına hariçte tayyarP. 
yaptıran \'e bunları başka hlr 
devlete satmak isteyen bazı 

kimeeler meydana <;ıkarılmış-

tır. 

Suç bir taraftan Harlclye Vfl 

Milli Müdafaa VekAlet Vekil ve 
erk!nının imzalarını taklit et
mek veya kendilerine bn iki ve· 
k!leUn salAhtyetlf adamları sU
sUnU verip vesikalar uydurmnk 
şeklinde bir sahtek!rlıktır. Di
ğer taraftan, hUkfimeUml7.ln 
harici siyasetteki dUrUstlUğUn· 

den al!kadarları şüpheye dUşUr
tecek bir siyasi suikast mahiye
tinde bir hMlsedir. 

HUkQmetlmlz namına, sahte 

ardır. 

Macar kıtaları şimdiye kadar 
Çeklerden dört mitralyöz, lkl 
otc.mat1k tUfek ve birçok tUfek 
almışlardır. 

KISMI SEFERBERLİK 
YAPILIYOR 

Yarşova, . (A.A.) - Pragdan ·a· M hUk11. ti bıl 
rı ır. acar umc • _1 

Pat Ajansına bildiriliyor: ı böyle sınır mıntakalart h~ 
Pruğın iyi haber alan mah· bu gibi sürprizlerle kar§ıt~ 

fellerlnde dolaşan bir şnylayn nm önUne geçmek üzere ta 
-::öre Çekoslovakya. hUkQmetl len tedbirleri Rlacaktır. 
fen kıtnları mUtehassıslnrrnı T?- ot.O 
şahsan davet etmek suretiyle Bu notayı alan ,n.(U~• • n 
kısmi bir seferberlik yapmakta. diselerden dolayı teessil~JSI 
•:ır • ı dirm~ ve, Çekoslovak ııu1' • 

ALMANYA nin fikrine göre bunun IJ'.I 

Al a a Akdenl•Z vesikalarla hareket eden bu suç m ny • Jular lspanya :Madrlt hUkömetl-

... EKOSLOV AK y ADAN y ANA bir hadise teşkil etmesine 
~ Faris, 7 (A.A.) - MUnkacs eğer varsa tecavüzün ö~~: 
hı\diseslnden bahseden Liberte mek üzere hadise mahal 

d f,. t P ne satmak malcsadlyle Amerllrn e men aa 1 o.ma- ı \'eya Kanada gibi yerlerden . 
•azntesi diyor ki: 1 sek rütbeli bir kurnıaY. 
' Almanyadan ilk gelen intiba. gönderildiğini bildlrmi§til'· 

d \J b·ıd· · söylendiğine göre 40 tayyare al. 
ıgını 1 ıriyor maya teşebbUB etmişlerdir. Fa· 

Iar, Berlinln bu h!disedcn say-1 Macar hUkiımeti bu bAdi 
ri memnun bulunduğu ve ken· bir Macar • Çekoslovak ll'l~ı 
disini sıkıntılı bir vaziyette his- komisyonu tarafından talı 
:.ettiği merkezindedir. Fllhakl- dilmesini kabul etmi§tiı'· 

(B~ taraf 3 üncüde) kat, Vaşington bUyUk elçiliği· 
miz snhtekArların bu teşebbUsU
nU haber almış ve vnztyett hU 
kQmetımh:e bildirmiştir. 

rUşme esnasında arzu edildiği şe. 
kilde tatmin olunmanue. fakat 
Almanya • Polonya deklarasyo • 
nuna muvafık bir şekilde Alman· 
ya ile işbirliği politikasına ve • 
yahut Polonyayı Almanyadan ka 
ti surette uzaklaştıracak olan 
Sovyet lehtarı politikasına de • 
vam eıkları arasından birini in· 
tihaba mecbur vaziyette bırak -
mıştır. 

Bayan Taboul, Oeuvre gazete • 
'3inde diyor ki : 

Gece yansı Münihten aldığımız 
haberlere göre. Almanlar, bu gö. 
rüşmcden bilhassa memnuniyet 
"zhar etmektedirler. 

Hitler, Polonyanm katiyen po. 
litikasmı değiştirmiyeceğini ve 
Litvinof seyahatinin vukua gelmi 
yeceğinl teminatını almqtır. 

Bek. Danzig bahsinde Bitlere 
çok mühim fedakarlıklarda bu • 
tunmuştur. 

Ekselsiyor diyor ki: 
Münibe giderken Parlse uğra

:nayı ihmal eden Bek, Hitlerle 
vaptıeı görüşmelerde herhalde 
'Jir Fransa • Polonya muahede • 
linin mevcudiyetini unutmamış.. 
~- Maamafih bUtün ihtimaller • 
ie, Fransa da bu muahedeye, Po· 
'onyanın sadık kaldığı nlsbette 
<ındık kalacaktır. 

Bir bina t:U4til 

12 yarali, bir 
ölü var 

Bir bUkfimetln yabancı blr 
memlekete herhangi bir alım 
sntım için mUracaat ettiği za
man. bunu o memleketteki el· 
çmğine bildirmesi teamUlden
dir. Halbuki Vaşington bUyUk 
etclmlz MUnir ErtegUn, Amerl 
knda TUrklye hesabına tayyare 
alınacağını duymuş, fakat kcn 
dtı:ılnln resmen haberdar olmn· 

lrn. herkesin bildiği glbi Çekos· PRAGIN CEVABI 
lovakya geniş bir surette Al· 
m:ınya tarafından himaye edil· Prag, 7 (A.A.) - Çele 
n~ckto ve ilham almakta.dır. ba!:aniığı, Macaristanın :rd ır} 

Epoque gazetesi diyor ki: Mdisesi halckmdaki not85 

Bu htı.disenin esası \'e haki- vap vermiştir. Notada, tab. 
" .d surette cereyan tarzı hic bir başlandığı ve net:cenin JJ 

zaman anlaşılamayacaktır. Zi· t:bliğ ed!leceği bile:iriln.e1't 

ra Roma ve Berllnln menfaati,, Nota aynı zamanda iki ıı· 
aıesullyetlerl gayet akıllı bir t ıı bu kabil hadiselerin te1't 
Jurette iki tarnf arasında 'ay- ne m<ıni olmak üzere hudııt 
:v.ştırmayı Amirdir. . d fk' 1 • ··saı ınetiP 

l\1ğı bu tcşcbbllsU derhnl Anka . Populaire diyor ki: sı? e ı kır.cdr~nl mu U \e 
raya blldlrmtştlr. Bu yazı ile ge d d ~ mın ma sa ıy e m za 

l 1 \ , k"' 1 t Şurasını kay etme en ge,..o • ğırıl 
len marn.mat, Har c ye e i.I. e ı me ·Jz kl hO.dlscnln ceroynnı a· bulunması faydalı olaca 
l'.!Usteşarı B. AgAhın o arada bir ~ B li ..ı h .zfvnde Pra deylcmektedir. 

~nbfndc el" n ..-:ı :ı ,, • 
hariciye memuru Uzertnac torı· . a tnraftar bir \'aziyet almış, 1 • • • 
1anan şüphesini ten\•lr ettnl~ VC' ~oma ise hissi tabii sevkiyle Prag, 7 (A.A.) - Son 
hemen başlayan tahkik v0 tet· 1 • . . ğ 

• •a hUkQmetl- 3udapcşteyl tutmuştur. Bu cey· lerın sebebim araştırma a 
kikler. flh akl glh fiyet gerek Macar politikasının Çek - Macar muhtelit koıs? 
mlz ta.rafından sipariş ~dilmesi lsUk~nl\ ve gerek Tuna mınta· saat 13 te ilk toplantuuıu 
lstenlllyormuş gibi Aınerlkaıı 'msında bir anlaşmazlık takdl· tır. 
f b lk ıarlyle bazı muıı.melel~· a r a rinde kuvvetlerin tevzii bakı· 
re girişildiğini göstermiş, bu sah mın<!an çok ehemmiyetlidir. 
tek~rlıltta başlıca dmll olm:ılt dl ki· , Ordro yor . 
şüphesi kimler Uzcrlnde dönUı Hıç bir tarafta sl\kftnet yok· 
durduğu da meydana çılcmıştır tur Ne bazılarının lştthası, ne 

Söylendiğine göre sahtekn.rıı- je .dl"erlerlnln hıncı ortadan 
ğın bize taallQk eden tarafı Mll alkn7ıştır Son olma)·ııcnğı wu-
11 l\IUdafaa Vekilinin lmzası~ı ;akırnk ol~n bu btıdlscden cı· 
taklit etmek, Amerlkadan harı .rnn en sarih mana budur. 

ZAYiAT 

" Budapeıte, 7 (A.A.) -d 
Ajansı, Munkacs badisesi11. eı. 
ct.rlarm 7 kişi ka} bcttikle.ııı .. c 
ccır toprağında 4 Çek.:n ölU 1' 
bulunduğunu bildiriyor. 9 
ve iki Çek yaralıdır. 

clye vekAletıne gelen bir telı: 
rafa cevap teşkil edecek ibare
lerle ve Ankaranın şube telgraf 
merkezlerinden birinden "Elt· 
rem Hamdi" ımzaslle bir telgraf 

SLOVAK BAŞVEKlLt fŞI 
LARI TAHK.tR ET?ıi 

LEHİSTAN ASKF..R .Mİ TAHŞlT :fi 
EDİYOR Berlin, 7 (A.A.) - H•'f. 

çekmektir. 

Mesele bunun Uz0rlne derhal 
adliyeye tevdi edilmiş ve başlı· 

Prağ. 7 (A.A·) - Gazeteler, jansmın muh&biri bildiriY0
'' 

Polonyanm TeıiCn civarında kıta· ı Son zamanlarda sıo 
larmı tahşit ettiğini haber ver • Almanlarla Slo\·aklar ar• 
mektc ve Çek hudutları civarında münasebetlerin vahiın bir 
altı piyade ve süvari alayı ile 10 aldığı göriilmekted:r. saıı. 

Edime, 7 (Telefonla) _Bugün yan llk tahkikat neticesi, harı 
şehrimizde bir binanın çökmesi clye vekft.letı memurlarından 
ile feci bir kaza olmus ve 12 kişi Hayri isminde blrı ile diğer iki 
yaralanmış, ı kigi de ölmüştür. arkadaşı tevkif olunmuş, bir 

Çöken bina, yapılmakta olan mUddettlr Frnnsada yaı,ayan ve 
büyük sinema binasıdır. İnşaat geçen bahara doğru ailesini de 
halindeki bina bugUn birdenbire oraya aldıran Ekrem Göynük 
çökmüş ve çalışan işçilerle orada n.dlı bir TUrkUn de araştırılma. 

makinelitüfek müfrezesi bulun • gazeteleri başvekil 'fıS 
dugtw ınu tasrih etmektedirler. I ·• · . 1 hd:ıı.t 

mevsımsız,. ve ena ,. 
MACAIUSTAı~ NOTA VERDİ bir nüfus tahriri yaptırııtl~W 
Budapcşte, 7 (A.A.) - Macar sını infialle karşılamaktaM 

Ajansı bildiriyor: 1 D . V 81etet' 

bulunan diğer kimseler kazaya sına başlanmıştır. 
1mrban gitmiştir. Ekreın Göynllk, bu soyadın• 

Vaka mahalline derhal imdat I almadan e:\"vel lstanbulda Kı
'·uvvetlcri gönderilmi~ ve yaralı. nalıadadn oturup El<rem Hnmd1 

1ar hastaneye kaldınlmı§tır. Po-1 adı ve Kön!c l!kablyle tanın
lisçe tahkikata devam edilmek • makta ve bazı tlcnrl teşebbüsler 
tedir. ne alt\kalı bulunmaktaydı. 

Karlar Altında 
Bir Ceset Çıktı 

Ankara. 7 (Telefonla) - Bu-

Bahriye veklll Ihsan ve arka 
daşları hakkında ''Ya\·uz" işi 

tahkikatı yapılırken bu ndı de 
bazı ihbarlarla o tahkikata ka-

. . anzıg orposten g 
Çeklerin Munl:acs'a tecavüzlerı k" 

. p ğ yor ı: 
dolayısile, Macarıstanm ra 
maslahatgüzarı hariciye nezareti ''Slovakyada oturan Al~e 
ne giderek orada hariciye nazın karşı yapılan muamcl~!er Jı 
<;valkovski namına hareket eden retc şayan bir ..ieği~ikıılc ~ 
"{rnovu görmU!:tiir. Maslahatgü· gelmiştir. Slovaky:ıdaki ı\.1·51~ 
~ar Krnoyanm bir notasını tevdi h. hük<ı'l et makamı arıııııl 
~tmi~tir. münasebetlerin son ıa~ 11, 

Bu notada ezcUmle deniliyor vn:ıim bir şekil aldığu a ~uP 
ki: tur.,. 

1'{acarlar birçok defa iyi mUnn .. ı(.lıt' 
sebetler yaratmağa r!1lıflm1~lar Bu gazete Slovak ııu 11~ 
ve birçok defa bu zihniyetlerinin Slovak müesseselerinde ça ~ 

çok Alman işçi ve memıır• ~ 

rnya gelen haberlere göre, gUn· rışmış bulmuştuk. 

~ 11an ve buraca Ekrl'm GHynUk m:ş ollT'akla itharr: ctınet<'tiıı" 
ııyo aranılan Ekremtn hUvlye· vekil T·sso'nun rahatsı.ılı tefi 
ı 0t bu Jrndının haber vermPsiy- hane eclcrek h! r~r.larıtı e rn yemek ve tohumluk te\·zintı 

65 bin ton, kuraklık olan saha· 
lardakl tohum tevziatı 2 bin 

l~rdenberl karın kapanmış olan Öğrendiğimize göre, adliye -
Kastamonu - Çankırı yolu acıl- nln llk tahkikatı hariçten elde 

Ziraat işleri Kurumunda mış ve karlar arasında kaybo- odllcn malömatln da ilerlemiş 
le mllmkUn olmuştur: Ekrem bus Ka· ıııatin'i kabul etıı'}J 
imdi Fransada Nim şehri bas- infia1le karşıJarr.nktadır· cll 

"ahaneslndc mevkuf olarak yat- Tisso ayni gL.n "tir yabıl 11 Ankara, U (Telefonla) - Dev lan posta otomoblll kurtarılmış-! ve Ekrem GöynUk, bir rivayete 
ton. mühim bir kısmı serbest dö- let z!raat işletmesi kurumu mer· tır. Otomobllln şoförU Mustafa gOre ayni zamanda başka blr 
v!ıll memleketlere olmak Uze· j kez şube mUdUı·Icrl ile tetkik \.11 bulunamamıştır. devletin de takibiyle, Fransada 
T• ihracat 140 bin ton, halen mUdUrlerl Uc;: gUndcnberl Anka- Yol acıhrken karlar altında tevkif edilmiştir. 
mevcut miktar da 200 bin ton- rada toplanarak kurumun gc. "lir de ceset çıkmış ve Uzcrlnde ı Rivayete göre Ekrem GöynU· 
dt:.r. -;en seneki mesaisi üzerinde tet- lıulunan evraktan hUvlyctl tes- ğUn bu tevkifi bir Fransız ka-

lJufü\nn sonra birçok zatlar l;:ikat yapmışlar. ve yeni yıl en bit olunarak Yaban köyünden dını He blrllltteyken geçlrdikle. 
ıot almış Te mUtteflkan bazı hşmaları hakkında kararlaı 312 doğumlu İsmail Yaman ol· ı rl bir otomobil kazası Uzerlne. 
knrarlu vcn·.mlylordJr. •ermişlerdir. duğu anlasılmıstır. oralarda adı Ekrem Hamdi yn· 

ınnktadır. 1 tini kabul ene::ek uzııll 
Suçun mahiyeti m Ucrl~i, la- görüşmUştJr. f\ 

ioslne mani görUlmedi~i için Nürenb:rg'de çıkan 'f~ f 
•:ı.kında buraya getirilmesi ve Tages Ze"tung da a~e 
ı ı ml\mkUn olmasa bile gıya- Tissoya hücum etmekt~ eti 
hında olarak yakında Ankara- kilin Almanları tahk1' 

da davanın muhakemesine baş- j yazmaktadır. 
lanılması bekleniyor. • 
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~ -~ııı!marısi ve ka 
~ 'tlerıstik hatları 

Demokrasi f arihten bir Yaprak: 
... - - - --

Nazenın şehir 
n·edir? 

1 

Cümhurreisi Mazarik'in 
Kari Çapek' e vaktile verdiği 

Eski Çekoslovak meşhur Çek 
mülakat muharriri 

'azan: N. A • · n1 P t 

~~~kutup Reisi Reşit Saf· 
. en "Türk mimarisi ve 
'itik ~-t t' hatları) .adı ile Fran· 

~ 1tap neşretmiştir. 

Demokrasi hemcinsimize karşı duyduğu
Esnaf cemiyetleri, esnaf için 

.çtıkları hastahaneye 80 yataklı 
bi,· pavyon daha ilave edecekler. 
?arayı dirhem dirhem l.az<ınan 

esnaf, halkın en mübrem ihtiyai
larını karşılar. Fakat zcv:ıll cwnaf 
ve fak:r tabaka neler çekerlerdi. 

• • • A. 

tıe:l'.. muz ~~ Urk tarih tezini muh-
Ckeuerde bugün hata 

sevgının sıyası sahada tatb1 katıdır O.ı birinci hicri asırda İst~nbul
da Ağalar devri hüküm sürüyordu. 
Şehirde müthiş bir ihtikar varciı. 
Esnaf büyük tüccarların eFnde o
yuncaktı. Ahali esnaftan üç kuru. 
şa aldığını .on beş kuruşa alma t 
mecbuıiyetindc kalıyordu. Sıı:la
nınca Ağalar: 

ts . olan binalar ile Türk Geçenlerde ölen mcıhur Çek 

re' )iJ \ı ~kayese etmek suretiy- r_uharrirl Kar el Çapek bilhassa 
,-e!f 6ll,Oı- Cn orijinal bir etüd teş- demokrasiye ıkarıı olan bağlılığı 
!I ~ '· ile tanıınmı~b. Bu itibarla, onun 

eti (tçilı. diğer bir büyük demokrat olan eı. 
.re it. i'a ı Orta Asyadan çıka. :ki Çek Cumhurreisi Maıarik'le 
ıııt ~"' llın muhtelif köşelerine ld - b" ül' ~'--t !'-~ r-k r. ~lirltı yaprruı o ugu ır m wuıı :uu Y" 
ıl ~ erin hangi tarihlerde .. tcf...ı_ı_ · · · .. 1 .. b ı d v '"ilar . mu c:KKırının o ınuı u un ugu 

\ dan geçıp nerelerde o· bugün, hususi bir kıymet almıı o
tı:ı: gösterir. Bu yerlerde luyor. 

~. İ 'I'ürklerden zamanımı· Kare! Çapek bu mülakatı Çekoı 
' kıtlınış olan yegane mad- lovakyanın ilk Cumhurreisi olan 

e~ .i~e sadece mimari eser· Masar~'i~, devlet ~iı~~~ini ~~~
itibarla Reşit Saffet Ata karak ıstırnhate çekildıgı ve olu

tcrtıtya koyduğu son eser. rnünden az evelki günlerde yap· 
'l'arih tezini isbat için mı§tı. Bu eıoktadan, yazı tarihi bir 

~ttiği usul hakikaten kıymeti de haizdir. 

1 a. beraber mantıki bir 
··~dur. - Demoknuıi lehinde en büyük 

~~. nıühim olan cihet şu· 
l !ıt Saffet Atabinen orta· 

~ğu yeni eserini vücuda 
tn sadece şahsi birtakım 

1 • 

ıle iktifa etmemiştir. 
~aatini teyit eder surette 
~ tr garp mü:lliflerinden 
c göstermiştir. 

Sir Leonard Walley gibi 
~ llıUtehassısı mimari vcsi

-ltinaden teyit ediyor ki 
i'a yaylalarından gelmiş 
~crliler milattan daha 

~ evvel Yakın Şark aha· 
ilrinin ilk usullerini öğ-

Ct'in mimari üslCıbil Sü.. 
trıimari üslCıbunun bir 

~den başka bir şey değil· 

delil olarak ne 1ıösterebilirıiniz? 

- Dem-:>krasi lehinde en büyük 
delil mi? Bu, demokrasinin insa· 
na, insanın değerine, manevi varlt 
ğına ve ebedi ruhuna inanmış ol. 
masıdır. hakiki metafizik müsavat 
da bu dur. Yani, demokrasi, hem· 
ciı.simize karşı sevginin siyasi sa
hada tatbikatıdır. Ebedi olan bir 
şey diğer ebedi olan bir şeye karşı 
alakasız kalabilir mi? Ebedi olan 
bir şey -diğer ebedi bir şeyi istis
mar edip onu' kendine şikar yap~ 
mak veya ezmek istemez. 

•. , Demokrasi .sadece bir idare 
şekli değildir; onu kanunuesasiler 
de yazılı olan kaidelere kadar indi 
remeyiz. Demokrasi dünyayı anla 
yışta bir telakki şeklidir, insanla
ra ve insanlığa karşı itimat üzeri .. 
ne istinat eder. Halbuki sevgi 014 

mayır.ca itimat olmaz, itimat ıel-

f 

.den geçirelim. Asırlarca mim ha· 
nedandan mahrum kaldık ve pek
az istisnalar hariç, milli bir şuur 
sahibi asalet görmedilı:. Bizim mil
letten ne büyük şahsiyetler yetiş. 
ti, ne büyük servetler doğdu. Ge
rek tarihimiz, gerek karakterimiz 
itibariyle demokrasi için hazırlan 
mıştlk. Fikir cihetinden garbi Av· 
rupaya bağlıyız. Bu, demokrat bir 
felsefeye bağlanmamız için diğer 
bir sebep. Biz, ruhu ile vücudü ile 
demolCrat bir milletiz. 

- Bu şehir ağniya şehr:dir. Fu
kara şehri değildir. HarcmC:c:n a
ciz olan varıp taşrada sal:in olup 
bulgur ve bulamaç yesin. 

Diyorlardı. 

Ağaların yardakçılar da ~öyle 
derlerdi: 

Demolı:rasimizde bazı noksanlar _ Behey sultanım, bir c:.Jay et· 
olabilir. Yapacağımız şey bunları rak çiftleri nbozup gelip 
gidermektir, demokrasiyi değil. böyle nazenin şeh:rde zevk edip 

1 
Bazıları mesela şöyle diyorlar: at vesairesini ayaklarına gelip on 

J - Parlamento kafi gelmiyc·r. beş akçeye almağa ar mı ederler? 
Bunu ''Henüz kafi gelmiyor,, Hazzı olmıyan yerine gitsin.,, 

§eklinde söylemek lazımdır. Parla Ve bUtün halk, esnaf derdini 
mento azalarını seçen, vat-:ı d 

1 
~hıJetecek tek yer bulamazdı. Bek 

Iardır. Mebusları seçen bu v<t. .a, .Ağa istanbula Anadoludan 
daşlara. siy.~si ve. a~laki te bı} C} 1 kofun g~tirtmez, yasak eder, yal
veren kımdı? Eskı ıdare. T;-ma:.ru- ruz Jcendi adamlarına toplatarak 
le Cumhuriyet tarafından yetişti. bire beş satardı.,, 
rilmiş mebuslarımız henüz yok. 

Demokrasi 'sa.dece kanunu~asi kendi kendime şöyle demi~tim: 
kafıdı üzerinde ve avam fdscfesi Bizim memlekette de bir demok
yapanların ağzında me<. cut bir rasi kurulacak; fakat, başlangıçta, 
şey olmamalı~ır. dilı:tatörlükçü bir demokrasi. Fa

Parlamentoların en iyisı bile kat, görüyorsunuz ki bugün bizim 
rey ile, hakikati, hakkı ve mancvi-ı clemokrasi o ısaflıayı geçmiş bulu. 
yatı tayin edemez. Çünkü hakikat. nuyor. 
siyasetteki esas umdeler, haK ve Kelimelerin yanlış anlaşdacağın 
manevi kıymetler reylerir. l ·-s::ri· dan korkmam. Diyebilirim ki de· 
yetine tabi kılınacak mahiyette de- mokrasiye bir miktar diktatörlük 
ğildir. de muhakkak lazımdır. Parlamen

İnsanları terbiye eden bizzat to toplanmadığı zaman karar ve-
' demokrasi de değildir. Doğ u se- recek olan ve verenler hükumet 

~~( tlilerin mimari üsllıbü 
b:~tınari üslubünün en ip· 
.~terini haizdir. Nete'ldm 

mayınca da sevgı. Demokı'ul haklfflıdakl ffkirlCl'lnl ölen muhafrlt Ka'rl Çn1ıck'e anlatan 

ciyeleri meydana getiren ail ;, mek ve cumhurreisidir. Fakat onlar da 
tep, din, muhtelif müesseseler, e· kanunlara bağlıdırlar ve sonradan 
debiyat, matbuat ve daha ne bile. parllmentoda tenkit ve 'kontrol a
yim beı;ı birçok teylerdir. Demok- dilebilir, matbuatın ve umumi v..p 

~l:ner yapmak usulü ipti
liıcre aittir. Mısırlılar bi· 

~ kemer bu memleketin 
~Ukleri tarafından zap-'a göıiilmüştür. Anado. 
ijcr ve Asuriler de mima
tlilerin ü~lubunu takip 

't, 

!\~artan İtalyada Etrüsk· 
. 'illa eserlerdeki kemerler, 

~ ıarktaki Türk mimari 
c bunların karabetini is-

ttit Saffet Atabinen .diyor 

~ ~tclus zamanından be· 
tı tetkik eden bütün 

lu noktayı kabul eder· 

~ağlık mıntakanın sathı. 
İndeki mimari eserler 

~~ının menşei olan mem· 
<t binalar arasında üs· 
k bir müşabehet vardır. 
~'nıda geriye doğru gi

eserler ile onların Tu· 

kaynaklan arasındaki 
t 'b' ırer birer görülebilir.,, 

~~~. Saffet Atabinen'in 
Urkleri sa.dece göçebe 

~larak tanıyan tarihçi· 
, "'-Itri hatayı tashih etti. 
Chcnımiyetlidir. 

''ta b· nbulu alan Türkler 
ıç bir şey kopya etme
llitakis Bizanslıların 

~lldı'J . d 1 k .. t~· erın en a ara vu-
~klcri eserleri ıslah ve 

1 Ctdir. 
(l' .. 

\ b lltk Mimarisi ve Ka-
~ l'~~Iarı) m'mari eserler 
c . Utk tarihini yeni bir 

1'b 1~ah ediyor. Bazı nok· 
}nc:ı tarih filimlerinin 
"Ctı • 

ıstif ade etmekle be-

~ da bu alimlerin eser. 
J tatarı mimari vesika
Crı. tashih ediyor. 

A. U. 

Bir gün ''Demokrasi mUnakap- Maznrlk 
rast bunlara muarız mı? lantıların tenkitlerine uğrar. dır,, demiştir. Fakat hakiki bir mü 

nakaşa ancak, birbirlerine kartı i- neticelerle ~traber kabul :diyo· la'nuı sözünü hatırlar 

'Toplar sustuğu zaman 
devam eder,, demişti. 

mısınız?. Bununla beraber, bir mUföid da· İşte, demokrasinin esası da bu. 
bile harp ireye dilşmekten ııalonalırr.: De- dur: Serbest tenkit ve halkın kon timat gösteren ve dürüst bir ıekil. 

de hakikati arayanlar arasında o
lur. 

Demokrasi müsavi kimseler ara 
sındaki bir görüşme, bütün millet 
karşısında vatandaşların müşterek 

düşünmeleri demektir. "Parlamen 
to,, (yani ''konuşma,,), ne güzel 
bir kelime 1 bunu bir hakikat yap
mak lazım. 

Müsavi kimseler arasında, de
dim. Biliyorum. insanlar kendi a
ralarında hiç de müsavi değildir
ler. Dünyanın hiç bir tarafında, 

insanlar arasında olmadığı gibi ta. 
biatte de müsavat yoktur. Her ta
rafta bütün gördüğümüz, daima 
birbirinden farklı şeyler ... 

Biz birbirimizle ancak ebedi ta· 
raflarımızla müsaviyizdir. 

Demokrasinin ideali yalnız si-
yasi değil, ayni zamanda içtimai 
ve iktısadidir de. Kommönizmi 
reddederim. Ferdiyetçilik olma.dık 
ça, icat kabiliyetini haiz, değerli 

kimselerin yardımı c.Jmaclıkça, 

muktedir şefler, dahiler olmadıkça 
cemiyetin çalışması makul ve doğ 
ru bir şekilde tanzim edilemez. 

İçtimai bakımdan demokrasi git 
tikçe alçalan sefalete karşı kaza· 
nılmış zafer demektir. Cumhuri· 
yette, .demokraside kimseye, hiç
bir sınıfa diğerlerinin zararına o
larak yaşama hak'ltt vcrilmiyecek
tir. Zira demokrat bir ınenılekette 
insan diğer birisi için bir vasıta 
olmaktan çıkacaktır. 

Tabiatin verdiği ayrılığı~ vazL 
fe taksimi ve derecelere ta'Snifi ile 
teşkilatlandırılması lazımdır. Hal
buki .insanlar, aralarında üstünler 
ve onlara tabi olacaklar ayıılma· 
dan nasıl teşkilatlandmlabilir? 

Fakat teşkilat demek, karşılıklı 
mes::ıi demektir, aristokıat imtiyaz 
ve hakimiyet .değil. Dem~!~rasinin 
istediii derebeyleri değil, şefler
dir. 

Demokrasiyi, kendisiyle bera
ber getireceği ilrtrsadi ve m:ıddi 

rum. 
Biliyorum ki, bugUn demokrasi 

umdelerini ekseriya mad.diyetçilik 
ten çıkarıyorlar. Maddiyetçilik il. 
mt sahada istediği kadar ilerlesin, 
temayül itibariyle, hayatın maddi 
şartlarına lüzumundan fazla kıy
met vermekte devam ediyor. 

Evet, .dünya maddi bir buhran 
geçirdi ve ı:eç:rmekte. Fakat bu, 
manevi buhranın ıbir parçasından 
ba§ka bir şey değildir. 

... Demokrasi buhranından mı 
bahsettiniz? Fakat, bugün buhran 
geçirmiyen ne var ki 1 Çünkü bir 
intikal devresinde yaşıyoruz. Sveh 

Biz bugün - bütün devletler 
ve bütün millet - müşkül bir in· 
tikal devresi geçiriyoruz. Onun i
çin, derhal tam ve kati bir eser is
teyemeyiz. Fakat bu bizim demok 
rasi ve müesseselerimiz şimdikin· 
den daha iyi olamaz demek değil. 
dir. 

Demokrasinin l:usurlarr var. Fa 
kat bunun sebebi .sadece şudur: 

Vatandaşların kusurµ var da on
dan. 

Demokrasi Müesseseleri 
Mesela bizim vaziyetimizi göz· 

mokrasiyi yapan demckratkr jır; trolü. 

en iyi demokratlar da en iyi de- Ben demokrasinin azimkar bir 
mokrasiyi kurarlar. taraftarıyım. Fakat gözü kör bir 

Yalnız, şunu kabul etmek D :ım- taraftarı değil. Bu nizamın zayıf 
da· ki, burada,"münevverlerc.,: ra tarafları olabilir, bunları kabul e
hip, muallim, muharrir, m:n.ur, .diyorum. Fena netice alınan tecrü 
daha umumi olarak, milleti terbi. belerin hiç biri de gözümden kaç· 
ye ve idare edenlere düşen bir mış değildir. 

mesuliyet vardır. Demokrasiyi Harpten dönüşte aldığım kara
''sevkedilen bir ekseriyet,, olarak ra: Demokrasi ve Cumhuriyete 
kabul ettik; bu sevkedenler nere- hizmet kararına, her şeye rağ. 

de? Bugünkü Fransız muharrirle· men hayatımda bir an pişman ol· 
rinden biri pek haklı olarak, "ra- muş değilimdir. 

hiplerin hiyaneti,, nden bahsetti. Demokrasi sulhün teminatıdır, 

Umumi harp sona erdiği zaman Bizim için de, dünya için de 1 

- V AlilT'm kitap şeklinde roman tefrikası -
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- Bir şey soracağım. Dr. Gorl ile gelmiş olan 
ikinci adamı tanıyor musun? 

-Hayır. 

- Nasıl bir adamdı? 
- Şişmanca, ablak yüz1U bir herif! 
Jerml memnuniyetle: 
- Alil, dedi ... Kavga ettiler öyle mi? 
- E\·et ... (Snrr kız şimdi kireç gibi olmuştu) 

Kavga ederken söyledikleri ilk söz hll.ll\. hatırımda
dır. Şişman nblalc yUzlU herif diyordu ki: "Eğer 

lıunu gömınczsen, Klandondaki adam, gelip bu
lur."' ... Klandondaki adamın kim olduğunu bilmi· 
yorum. Başka bir şey hatırlamayorum. Fakat bil
diğim bir şey varsa, beni öldlirmek istıyorlnrdı. Dr. 
Gorl henüz (})dürlilıncmln zamanı olmadığını söy
ledi. ötekisi ise, hemen öldilrUlmekliğfmi istiyor· 
du. Netice itibariyle her ikisi d.P benim kanıma 

susamıştı. 

Jerml şimdi dlişilnıneğe başlamıştı. Bilhassa 
Klandon ismi üzerinde duruyordu. Klandon Lond-
ranm eıı lilks otelinin ismiydi Her ihtimale karşı 

hu ismi not defterine kaydetti. 1 ki kişinin bu kızı 
öldürmek istediği muhaklmklı. Fakat bu iki kişi-
ııin ikisi de şimdi ölliyclll. Zira, Jcızın "şişman ablak 
yüzlli lıeriC" diye tnriC C'ttiğl adamın da Brays ol· 
dnğu anlaşılıyordu. Za\ allı lnırağız... nir sene ... 
Tam bir sene, yalnız bir köpekle ve yarı sarhoş 
olarak mahpus yaşamıştı ... 

JLORKU GECESİ 73 
Bununla beraber: 
- Heyecanımı mazur gör, 1iedl. Sen devam et. 
Kız, devam etti: 
- Ben, Dr. Gorlun manevi kızıyım. Beni ev

ıa.tıık olarak aldı. 
Jerml bu sözleri Uzerlne bir kere dnha bayre. 

te dUştU. Fakat çabuk kendine geldl ve ıslık çala-
• rak kendini tablt göstermeğo çalıştı. ÇUnkU, üvey 

babasınrn şu dakikada öldUrillmüş olduğunu söy
lemenin sıraısı değildi. 

Sadece: 
- Şayanı hayret, ıdedf. Sözlerinizi sık sık ke

siyorum. }{usurumu affedin ... 
Kentvort bu serer biraz sinirlendi. l<'akat A.sa

biyetini belli etmemek için dudaklarını ısırdı ve 
bir mUddet sonra sözUne devam etti: 

- Aşağı yukarı bir sene önce Skoçyaya ~it
tim Orada bir müddet kaldım. Akrabamla iyi gün
ler geçirdim. DönUşte Londrada beni Dr. Gorl kar
~ııladı. (An Kenvort bu sırada öyle hiddetleniyor Ye 
Dr. Gorla olan dUşmanlığmı o kadar açık surette 
belli ediyordu ki, Jermi artık ona, Dr. Gorlun ôl
dUrüldUğUnU söyllyeceğinl hissediyordu. Kız an
latmakta devam ediyor ) Dr. Gorl ile bir otele git
tik. Fakat işte orada başıma bir hadise geldi ki, 
ne olduğunu hatırlayamayorum. ÇUnkU kendimi 
kaybetmişim. Otadn bir gUn mU, bir hafta mı, bir 
ay mı kaldığımı bilmiyorum .. ~ 
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Ana Katili idama 
MahkUm Oldu 

Kars, (Hususi) - Bir sene ev
vel Ardahan kazasının büyük Na· 
kala köyünde tüyler ürpertici bir 
facia olmuş, :bir adam anasını öl· 
ailrmüştü. Hadise şöyle olmuştu: 

•• 
muzesı Gaziantep 

Şehir Y ansen 

planına göre ne 
şekilde imar 

edilecek 

Deınirle adam üren mev 
29 seneye mahkum ofdLJ 

Geçenlerde tevkifhanede Aptul- na şahsi davacı oJduğlJJSll 
1.Ju ip ile boğarak öldüren kati' den bir istida verdi. fakat 
Kuruçaylı Bekri, mangal ayağın· .ne vasi olmadığı için~ 
dan yapılmış bir bıçakla 13 yerin· detti; verilen karar ok efl 
den saplanıp öldüren 20 seneye Dursun 448 inci ınad~ 
mahkum Rizeli Dursunun dün sa- l8 sene ağır hapse ınab. 
bah ağırceza mahkemesinde du· di. Fakat bundan 501 irı'' 
duruş-nası bitirilmiş, hakkında ve. nin ilk fıkrası delliletiylebit 
rilen karar bildirilmiştir. tenzil olundu ve evelce 

Ufak tefek, fakat çok çevik ve günlük hapis dolayıciyledJ 
Gaziantep, (Hususi) _ Yanscn kuvvetli olan mahkfım, geçen mu- miyetinin itirazı karşısın 1" 

tarafın.dan yapılan §ehrimizin imar hakemc .. indenb:ri bir hayli çök- ci maddenin ı ve 3 fıkf' e 
plf!nı tasdik edilerek VekSlete gön mtiş, zayıflamış görünüyordu. bince bu müddet 12 ~eıı 

Yerine gecip oturduktan sonra ağır hapse tahvil edildi-
dcrilmiştir. Plan az masrafla, çok ı ati 
ve güzel iş esasına göre tanzim et:afmı 5 jandarma çevirdi. Zira Mahkumiyetlerin bir 
edilmiştir. !"ursun geçen sefer kaçın< ğa sa-

1 

mesi itibariyle 77 ve 19 ıı 
v~şmış, güı;lükle zapte9ilebilmişti. delerin deHl.letiyle 4 te 

3 

Plan tatb;katı başladıktan ıson- Suçlu şöyle bir etrafına göz gez 1 9 sene 22 gün mevcut 20 
ra, yakın bir gelecekte vilayeti· dirdikten sonra, elini cebine attı, ımhkumiyete ilave ile, 2~ 
miz şirin bir sayfiye §ehri halini ve bir istida ç kararak reise ver- gun hapis olarak birleıtı 
.. l:ıcaktır. Pllinda üç ana cadde ka di. tstlda dosyaya konduktnn son- suretle Durstln tam z9 
l.ıul olunmuştur. Bu11lar bibirine ra, ölüyü muayene edip rapor ve. gün yatacak ve 3800 le~ 
müvazi olacak ve şehri garpten ren tev1dfha:ıe doktoru jak Bar-ı eme masrafı ödeyecelctıC• 
şarka katederek 22 metre genişli. yont ç:ığırılarak dinlenildi. Dokto 
inde bulunacaktır. Maarif cad· ra maktulün kanlı ceketi gösteril- j ı · ıı • 

Jeai so metre genişliğin.de olacak di, vücut delik ve yırtıklarının ngı erenm 
tır. Dursunun bıçağiyle olup olmadığı k ... ı· k ~ 

Şehrin büyük par'kt, Kuzanlı, soruldu. Jan Barbut kanları pıhtı-ı uv~e 1 ne a 
Maarif ve ismetpauı caddclen'yle lasıp kuruyarak kaskatı kesilen A 1 aıı 

r- • • . . vrupada neşro un 
Ey.'bcğ!u caddesi arasında kalan cd~keStı ulzuDn boylu tetkıktendgaeçeır· milel askerlık istatistikle1 
saha ~ k la kt ı. uç u ursun sorgusun • v- 1 ~ • uru ca ır. A • • • • giliz: ordusunun yalnıt 

. vela Bekırın kendı&ıne bıçak çek. . ~ le• 
Bu saha içınde yalnız Sakarya tiğini, fakat çı'karırken yakas na k.:rden ıbaret oldugu 

Maruf adın.da hayırsız bir evlat 
bir aile geçimsizliği yüzünden bir 
&tin annesi Seyranla kavga etmiş, 
o esnada eline geçirdiği bilyük bir 
bastonu annesinin başına indirmiş 
ti. lhtiyar kadın, bu darbenin te· 
ıiriyle baygın bir halde yere yı. 
kılmıştı, fakat hırsını alamıyan 

Maruf, büyük bir şişi kadıncağı
zın karıuna saplamış ve anasını öl 
dtirmüştü. 

Sivas, (Hususi) - Sivasta An:ı' yafetlere ait muht lif elbiseler ve 
dolu Sclçukilerinin yer, yer bırak· harp aletleri, paralar da göze çar
tıkları orijinal eserler memlekete' pıır. Gönderd'ğiıu resimler mtize-
ayn bir güzellik ve_nnektedir. j ye aitt:r. 

o':ulu ile Eyliboğlu camii kalacak,! takıldığını ve parçaladığını iddia ı yor'. A • . . ist' 
diğer binalar yıkılarak park hali- · . Silah ıtıbarıyle bu 

etmış. 1 .1 • y 1 a fC 
ne getirilecektir. Hükumet konağı _ Tetkik edilirse yırtık görü- ngı tereyı ugos avy .s 

. . . h · 1 luvakyadan da daha ar' da bu park içinde ve §imdiki vila- lecektır. Bekırııı bıçağını emşerı· .. teri! 
· · d d · o~ uncu derecede gos yet konağın n bulunduğu yerde sı gardıyan Osman sakla ı, emı§· ı ar' 

Bunlardan Gök Medrese diğer' ------------
kurulacaktır. Parkın ortasında ge · Halbul:i lngiliz imp 

tır. nun mevcut orduları 67 
niş bir geçit resmi sahası buluna· Jak Barbot reisin bu yolda sor-

1 

k' 't'b · 1 R S" a ~ 

Bu facia adliyeye intikal ettik
ten sonra Maruf, anasını öldürme
diğini, hıldise günü 'bacadan atılan 
bir kurşunla ihtiyar kadının öldü 
ğünü ileri sürm!i§tü. Fakat adli 
tahkikat, bu tüyler ürpertici cina· 
yetin Maruf tarafmdan yapıldığını 
meydana çıkarmıştır. 

Katil evlat, idama mahkOm e
dilmiştir. 

Ladik Gölü 
Anadoluda Ledik Gölünün bir 

baraj ile dört metre yükseltilerek 
Amasya ovasının sulanması terti
batına hükitmetçe ehemmiyet ve· 
rilmektedir. Projeleri yapılmıştır. 
Yakında eksiltmeye konacak~ır. 

Çarşamba Bataklıkları 
Samsundan aldığımız. maluma· 

ta -göre Çarşamba bataklıklarının 
kurutulması ameliyatına kısım kı· 

sım devam edilmektedir. 

eski eserler arasında en iyi sal:lim 
mış olanıdır. 

Medrese kapısı ile iç ve dış ta· 
rafları oymac lıkta eşsiz bir sanat 
abidesi şekli ile ytikselmektedir. 
Bilhassa bu güzel köşenin çinile. 
ri çok gönUl alıcıdır. 

Vilayet ve çevresinde zaman, 
zaman bulunan arkeolojik no'ktala 
nnda değerleri görülen eski eser
ler j~in şehrimizde bir vi1.1yet mü
zesi tesis edilmiştir. 

Sivas müzüsünde yer alan eski 
tarihsel eserden bilhassa kıymet 

ve güzellik mefhumları üzerinde 
toplanabilenler Etiler ve Romalı
larla Bizanslılar devrine ait olan
ları.dır. 

Bunlardan oymacılık sanatinin, 
bütün canlı vasıflarını gösterebi
len, as.lan gövdesi ve öküz başı 
taş mozayil:ler, bilhassa sanat kıy 
metleri yüksek olanlardır. 

Ayrıca burada tarihe karışan 

muhtelif tarikatlere a:t bayrak, 
sancak,kcşküUer ve Romalılara ait 
bazı §cylere de tesadüf edilebilir. 
Bunlardan 'ba~ka müzede eslti kı. 

Bürhaniyede 
Mahkumlara Okuma, 

Yazma Öğretiliyor 

taktır. d' ı sayı ı ı arıy e u J 

gusu üzerine şöyle de 1: yadan sonra dünyanın uçıı 
Şehir stadyomu Alleben dere- - "Bekiri ben muayene ettim. "d' . 

1 
vetı ır. ..ı 

sinden Meydan spor sahasına ka. Ceketinin sağ yakasına ve kola ı· Ve bu adette adalardaJ.' 
dar olan bostanlarda kurulacaktır. sabet eden delikler bıçak darbe., k d h'l d ğ'ld' . . as er a ı e ı ır. 

Bürhaniye, (Hususi) - Bu a Stadyomda futbol sahası, tenis 
"İnden husule gelmıştir. Fakat bu B d b k A una 
~ • . 1 un an aş a vr " 
darbeler dışardan ıçerıye doğru vu d k' 1 ·ı· k tl rİJlİ 

yın 20 sinden itibaren kasabaya kuru, koıu mcydrnı bulunacaktır. 
hem gece, hem de gtindüz cereyan Aleben dereıinde, bir yuzme ha-

e ·ı ncı ız uvve c 
rubn ve yara açarak öldüren dar- k . b d ffiama ıca e er. 
bclerdir. Y.rtıklar da tam yarala· ı ']t . 0tli 

verilmeıi kararla§t rılmı§tır. vuzu yapılacaktıı. . ngı ercnın umum 
rın üstüne tevafuk etmektedır. Bu h kk d b' f'k'r 

Bu maksatla elektrik fabrikası Mü! takbel istasyon meydan 1 a ın a tam ır ı ı 
suret1e kesiklerin Dursunun bıça- . . . ~ı· d' ta --~a1'i 

mesı ıçın ~. ın ı& nu 
sahibi B. Halit ufak bir dinamo spor sahasının garbi ~ima'inde te- Myle vücuda geldiği anlaşılmakta· 1 · d 't'bare • ., as terı e nazarı ı ı 

almak üzeredir. 5\s cdlecektir. dır.,. 
.. 

1 
• 1 h . h. Hindistan dan başka d0 

Hapishanede de müddeiumumi 
B. Hilmi Çil tarafından mahkum 
lara bir okuma yazma kursu açıl 
mıştır. 

Bütün mahpuslar, kendi arala
rından seçilen okur yazarlar tara. 
fından ders görmektedir. 

Kursun açılmasında ve okuma 
levamızmun temin edilmesin.de 
Halkevinin büyıik yardım ve mu· 
aveneti görülmüştür. 

Hapishanede bir marangoz, bir 
terzi atelyeleri ile mahhumlar için 
bir ucuz lokanta açılmı§tır. 

Bürhaniye şehir kulübüne de 
bir bilaardo getirtilmiştir. 

Yeni §ehir, Atatürk bulvarın· Doktorun soz erıy e eyetı a· 1 d A 1 , d 47.0 
. . ..~ k . t d·-· 'h + ar an vustra ya a f 

dan İbrahimli yoluna kadar Narlı kımenın ogrenmc ıs e ıgı eı e. I zelandda 34.000 Cenubi 
osesinin iki tarafına bahçeli ev· aytlınlanmıştır. 7000 K d d ıo.o0 .. 

1 
• • • ve ana a a 

ler halinde kurulacaktır Suçlu doktorun ııoz erme ıtıraz .. .. b 0 · . . - de.ha vardır. Butun u 
etmcdı ve gardıyan Hasan çagı. teiP 

Tepeba§ı, Düztepe, Aydınba:ba, ld giliz imparatorluğunu 
Sarımsak tepesi, Türktepe ağac- rı r. d d' 1•• memleketler hudutlarını tP 

~ Hasan e ı ..,.ı: 
landırılacaktır. D k b' d · Al'ı eder. 

- ursunun "yın ıra erı O d k'lA 1 h r ô 
Kırkayak bahçesi Alleben dere. tevkifhanede mevkuftur. B:r gün 1 r u teş ı at an yeni ı 

sine kadar bir park haline !.ona- b 1 Alinin tevkifhanede 49 paket 1 da başka başkad r. 
5
c
5 

..,, 
. yaşayanların 17 den ı 

caktır. Abıde parkı, parti binası- esrarını meydana sıkardım. Bun- d h . b A ı .... ete 
k ar epsı mec un ıız,.. 

nm arkasındaki bostanları da ici- dan dolayı Dursun bana arşı K d d k' d "niJJlil 
p • A b .. 1 ana a a ı or u go I! 

ne alacaktır. Allcbedcn deresin'n musberdır. Hatta bana ;.ı yuz· t .. . 'k l tur " · ı uzerıne uru muş · 
K:vaklıktan itibaren şehriıı mah· den: lik olursa bütün erkeıcte! 
ıecine 'kadar iki tarafı :;eniş ağaç· - Sen bizden uza~ ~ur, yoksa 60 yaşına kadar mecbııtı 
Jık haline ge•irilecektir sonun fena olur, demıştt. _ 1 • · . çagırı ır. 

Dursun bu şahidin sözlerıni ka- C b' A 'k da biç . enu ı men a , ti 
- \TAIUT'ın kitn.p şeklinde romnn tcfriknsı - bul etmedı. . ~ .. keri hizmet mecburiYe. 

Dursunun Beykoz mahkemesın- M'l' t k'l'tı a gir1t 

14 JiORKU GEOESt 

Sarı snçh kız, lıUyUk bir lıe) ccnn içinde anlaA 
tıyordu. Söylediklerine karşısındakini inandırmak 
istiyormuş gibi bUyUmUş gözleı·i) le Jermlnln göz
lerinin içine bnkıyordu. 

Jermi, dlnledllclcrine ltimnt ettiğini sösteroıı 
bir hareketi> le onu temin otti. Mac4 ranın alt ta
rafı no olduğunu zaten merak edil ordu: 

- Dernm et, clccli. Devam et... Maccrena hem 
acıyor, hem de memnun oluyorum. 

-Ne demek? 
- Acıyorum, çUnkU başına umulmadılt fela-

ketler gelmiş, Memnun oluyorum; zira nihayet 
kurtuldun. 

- Öyle mi' zannediyorsun. Kurtuldum mu? 
Her ne hal ise ... Sonradan nnlntlıuı. Hamı. otelde 
ilaç Jçlrmişler. Uyutucu bir ilaç ... GözUmU açtığım 
zaman kendimi bir clftlik evinde buldum. Buradan 
hirknç kilometre ötede bir çiftlilc.., )i'aknt o cırt. 
llkte çalışan ahallyl sormayın ... Korkunç şeylerdi! 

Sarı kız, bu sırada, bUtUn başından geçenler 
gözünde canlanmış gibi, heyecanla sarardı. Jerml. 
Dr. Gorlun uğradığı dkıbeti hnkctmiş olduğuna 

gittikçe kanıınt getiriyordu: 
Sarı saclı kızın hlkdyesi hen Uz bitmemişti: 
- Dell çlftUk evine hapsolunduktan sonra Dr. 

Borl bir iki defa geldi. Fakat b~n kendlalno bir şey 
yapamayacaiım anlar.da ... Zira, afleden evvel. ba· 
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na zorla bir şey lclrlyorlar Ye ben afyonlanmış gibi 
oluyorum. Dr. Gorlun gcllş gidişi, benim vaziye
t imle alllkadardı. Ne yaptığının bakıyor, h!ld ya
şadığımı görmekle kalkıp gidiyordu. Çlftllkto be· 
tı 1 bekleyen haydut gibi bir herif do vardı. Dışarıya. 
nvluya çıkamayordunı. YcgCtne clostum Brus icli. 

- Brus, sizin ltöpeğlnlzln adı galiba! 

Sarı saclı kızın hu sırada gözleri .doldu. Işıl, 
ışıl yanıyordu. Tasdik makamında başını salladı. 

Sonra, iki damla göz yaşrnın yanalclarından aşağı 
yu,·arlnndığı gOrllldU: 

- E\·ct, diyordu. Köpeğimin adı Brus idi. Son-
rn o goce Gorl geldi. Yanında bir başkası dnhn 
~ardı. lkl kişi bir ka\'guya tutuştular. B ı sırada 

ben kapıyı uçık bulnnk kncmağa muvaffak ol
dum. Amn nasıl kaçıyordum, tarif edemem. Birse
nelik mnlıpuslyot hayatımın yegane fırsatını bul
l'l uştum. Ayaklarımda kanatlar varmış gibi uçu
yordum. Gecenin knnrnlığı içinde nereye bastığı· 
ını, nereye gittiğimi blhneden koşuyor, koşuyor

\lum. Beraberimde Brus ''ardı. Fakat Brue beni 
l•ır orto.6mda kaybetti. Şuradan, buradan hmlda
~ ışını, lıavlayışını işitiyordum. Fakat ben kendi ha· 
şımın derdine dUşmUştUm. Kttpeğo gidemiyordum. 
n rkP.n. 6llAh sesleri işittim. Bayıldım... Ondan 
6onra lşto seni gördUğUmll hatırlıyorum. BUUln 
btıdfk;ıerlm bundan ibaret. 

• ve ı ıs eş ı a n 
ce balyoz çalmak suçundan bır ay b 1 • • . ag ıoır. .

11 on beş gün mahkCımiyetıne aıt Halihazırda 1ngiltereI11 ıJ 
evra~ ;~ s_u;lunun muhak~meye pol ve Hindistandaki ord 
vcrd~ğı ıs~da o~ndu. }{atıl bun- du 570.000 dir. tıil 
da şöyle dıyordu · Yukarda sayd ğımıt 

'' - Ben 20 seneye mahkumum. kuvvetler istenildigi aııd' 
Tedavi için yattığ m hastahanede yUzünün her hangi bit 
ziyaı etime gelen Be kirle bir ağız P"tlak verecek bir hartı' 
kavgasından sonra, her ihtimale sevkolunabilir, ,?.. 
karşı yanımda taşıdığım dem!rle Maamafih, Ingilizler ~ ı 
bana tecavüzüne mani olmak niye ve deniz kuvvetlerini ftl . ~ 
tıyle yaraladım. Fakat maalesef mak uğrunda bilhassa 1 ~ 
öldü. Bu bir tehevvUrd\ir. Zaten beri fcykalade mesai sarf~ 
bir adam için 20 sene hapis ceza- Zabit kadrosunun ~oıal. 
~ı kafidir. Buna göre adilane bir vetlendirilmesi için yetil 
karar verilmesini isterim.,, bin genç hazırlanıyor. clJlı' 

Bundan sonra müddetiumumi ngilterede 2500 en 
mahkemeye bir tezkere verdi, bun ve poligonu vardır. :Sil oO 
da baş gardiyan Osmanın tevkif- kayıtlı aza miktarı 150·~ 
haneye yeni geldiği ve Bekiri ta· Büyüklere mahsus 01 ~ 
rumadığı yazılıyordu. Bu Dursun ki klüplerden başka 1'U~ 
tarafından Bekirin bıçağını sakla- ve mektep çağında çoC •' 
dığı yolundaki iddiayı cerhecHyor- sus olarak gençlik endal'dl 
du. lan vardır ki burataf 

0 
1. 

Müddciumumt sonra söz alarak gençlerin sayısı 200.~0t 
hadiseyi anlattı. Dursunun suçu- rıca 500000 §zatı jı;cı 

nun sabit olduğunu ve 448 inci vardır. ~ 
maddeye göre cezalandırılmasını Bu te§kilatlara eri 
istedi. gençlere atıcılık taliıııl ~ 

Mahkeme müzakere için tatil lır ve askeri hazırlıklı! 
0 

OtJ 
edildi. Yarım saat sonra açılan cel başlar. Hindistanda ıo ',; 
ıcde maktul Bekirin karde§i, mah askeri ıpor talimleri 1' 
kemeye karısı ve iki çocuğu namı. a lik teşkilatları varclı'• 

._ 
~? 



Hikaye T ecrobeli bir kap
tanla konuştuk n• sarJll1Wda. IWbuki IMa ....... 

de SilMt •llDJMıl biç Wt )'de (81f ..-0/ı 6 nolllaJ 
clfriilnll1ecek .... ecede p ca.t eQm ... .ıabOl,... Kıtm taıu.l· 
bir ıeJdlde batardı. lit haftalarca battl aylarca ılrdli 

- Bilmem far1ı:ettin mi, kilise- lil vakidir. Zira ocaklann mevkii 
nin avluaandald çiçekler ne ıUzel tJmal rlbclrlanna müteveccih ac 1 

oturdu. Gözleri çukura kokuyordu bu akpm1dlyı10rdu. nlaltı Jtrlerdir. 
.._.._ve yandan biraz parladık- kanar. Ban günlerde sabahleyin hava 

Uyordu. Peder SoJberg - Evet, tıpkı cf ttilfm ıecek müsait olur; tahmilit yapmak üu 
llaahaua biraz yan tarafa gibL re ocaklara cidilir ve bir müddet 
tutu,. ailal cöriiAiiyOl'da. ..... ~ aoma kadını IOftra bba bozar, tekrar cemh 
•paan leli. - ıa.t .... .,.eı, diye ilhe kay.illan pqlerine bağlayıp Bni 

ftlı1!!1!11'111 etti. 11,e d&ıelm dalcalann tid~n. 

·~~ ... yan. dedi. 

- Ne unn Wr aman. detll mfi den korkarak kendi memleketleri· 
- Usun bir saman tabii... n1n fivealnce •Gabdan, cabdan m 
- Dotzu, hakkın var. tıyoz., diye feryata bqlarlar. 
Kana yatalı yapmqtı. Paka. Bunlann feryadı inAnlD tllyle-

adam yemek yedili o masanın bil- r!nl Drpertir. Kaptan kendi cemi· 
pdan hlll bllan yordu. Ne o sini mi idare etain, yoka:ı refindc 
blr ilim.da ediyordu, ne 6te'ki. Gli· baib bulunan kayıkları mı muha· 
netin o kmlı apJdan artık taımmi f,.sa etsin. Çok kere de halatlanı: 
le taybolmuı, gökyilall mavilet- kopup battıklan vakidir. 
mitti. Odlmıı lçlne de berrak bir Zonpldaia plince: 
aydmhk dolmuttu. Yalnu aydın- Bundan otus bet aene enel 
Lia bakıp bilkilm ftrllecek oluna Franm kömür tlrketl tarafmdan 
ptln hanp .. ti olduiu tayin bir mendirek yapıldıpdan orada 
edilemesdl. toce yazdı b.~ ldtab• kömilr tlhmll eden ıemiler url 
b:le cündUsmüt sfbl kolaylıkla o- vesait sayesinde bir dereceye ka 
kumak kabildi. Çünldl burau çok dar kolayhk ıörUyorlaraa da fırtı. 
timalde blr tebirde: cUnet iıter nalı havalarda cayet dar olan bu 
elle tutulacak bdar yalan olaun, mendirekte aolulanlann tesiriyle 
ister çok aza1r. ayni derecede ıpk vapurlar birçok tehlikelere maraz 
veriy.cıdu. kaldıklanndan denize açılmak 11· 

- Artık denizde çaJıpm.tm, ne terler: balbukl menedlrefin infC 
it yapsam acaba denin? tarzı fenol obnadıtnıdan mania 

Kanu ona taeDl eder bir bakıt tefkil eder .. Bundan dolayı buru 
la baktı ve: ldeta cemiler için blr kapandır. 

- Ben dılldt 4lktikçe len his EniU1e ...... 
merak etme. Efer fırtına batı iatibmetlnden 

Yine bir middet ikili de blr teY be orada bulwwı cemller için bu 
koa..,...,,dır. 8oyuadular, ,atak. ruı da bir kabriıtan oldup P,i 
Janaa slrdi*"· Adam kanlıM.. llinandald batık rmiJerin eııku 
nida " .... ....,_ o ~etl da kaptanların rublan lnrlnde b 
ko1J1nmn aauada llkta. rer sebanldlr. 

Sonra titrek 1* aeale: tt~ MDllılad• a.11 Pap 
- Neyte, dedi. .Weylm ya ar- v~punmda mlllsUD bptan idim. 

tık. tık aeferimia ~ hattma ,. 
Kadm bqma &rWma doirU ta yapmak oJda. BnllJe IDUftU 

attı •• Jrocaamm yilsüne baktı. latumscla petlmise ka'Jlk ballayıf 
Fakat ıözyqllrmı tutamadı Hıç- Çamh ocağından ihrakiye almış 
kırıldı vı htJec:anb ~ aale: tık. Aradan elli HDe ıeçtili halde 

· T ihraki~ " hımule alına meseleli. 

mutfaia ptti. Arkasın· 
ill...~PlJI açık bırakmJttı. Adam 
~ele oturdu. yerinden biç 

h'tı :-;::::: insanın 
~- 8aUl onfn birili pt ,.., .,,.,.,. 7 ..,,., _.., • ~talzllle 

taı·· 
de lslad .. slden ~ye cll- ı'lp.ı ufı'aruaıa "'eh, nllaayet f&D.I ifi!. 
~ Palllt , .... odwıı iDi IMır l9Jl IMll ,._ Mr • BaşarsaJdım daha iyi mi chcak-

11-VAKIT 1 OONCIKANUN !111 

islanoul Defterdarllğından : 
Sene Heeap 

No. 
lmnl Adresi 

1936 322 Yerenuhi İçkili lo. 
Manelyan kant& Hubyar Hmidiye Cad. 24 N. 

., 1137 HUseyin Komisyon 
Remzi ve cu 
Hanri Sello H. A. Abut Ef. han A7 ~. 

,, 2487 Jozef Pa- Komiayon 

" •• 

.. 01 

•• 325 

.. 
•• " 

puoado cu Hubyar Emin Bey H. 
" ,, •• " .. 

Artilr La- HalJ yıka Hocahan Cad. 
font.en ma tabrlk. 
Mehmet of- Tulıa. Hamldlye Cad. Z1 N. 
lu ŞUkrt1 flJ9Cl 
hak Tra- B. Kun. Hayri Fl. caddeal 11 numara 
vea dura 
.. " .. ... " •• 

Verpi 
Lira K. 
55' Z5 x. 
110 85 B. 
210 80 K. 
42 18 B. 

274 D6 K. 
M 91 B. 
4lS 8' K. 
8 1'1 B. 

ili il Jt 
• " a. 
• tO x. 
19 08 B. 

• 380 00 K. 
'12 00 B. 

180 '° K. 
32 10 B. 

120 Kadri Otel el Hocapap Orhanly. caddeal 5 N. 192 llO K. 

1937 2194 Eyllp 

.. .. .. " ., 
Hubyar Bl,rhıcl Vakıf han 39 N. 

.. •• " 

38 "° B. 
80 6'l K. 
18 ıa B. 
• • it 

~ 
aıt Varak 

21aı 

3 72 

3/80 

112 

285 

l/lT 

2/8' 

3/15 

2/82 

• 21 B. 2/83 
Yubrda adi 'ft iti "f8 ilki tfm.ı llllrıdırl )mh .. Plll ilan,. fllı.t mtlWefterinlıa 

,.al ticaret ve lbmet )Wlerlnl bltdlnnemJt 'l't Jald)lll arqtırmalarda da hlunam•m11 oNukW 
mclan btzalarmda g&JterDen yıl. tara alt kazang vendlerl blsat tebllfl mUm1dln. olma4Jladan 
kak usulft ma1'kemelerl bııUDUDUD uı. Hl fnd maddeJerf muelblnce tebllf yerine pemek ..... 
nan olunur. 156) 

Y[Ni Tt:SliMAT 
tLMUMABERLERIMIZ 

l-IOlANTSb QANK-UNI NY. 
llC•cla o1duiU halde epeyce Di&. Fena olan 19ylerin muhak • 

an1a •• 1r için bDap onya kak 
1
11 tarananm ~ ::::;iz! Guz. ellıgvin artları 1 

bile gitmiyordu. işte hayatınızı böylece kontrol 9 - Meyus kimseler al7.e mem 
il~ bhn tumm altın· edebillnlnls. 9lmdl ınıallerl wrl- lekethı vazfyetbiliı ümitsiz oldu. (BtJf ta a/ı 7 üıddt) 

.... ~ çadırdmı ıeliyordu. Son yoruz: iuaD lüat ederlene onlara kar - Her zaman kulalndan reııaı 

Jtlltllanna G....Z Komatanlıiı Aniara Satra 
Alma Komiqonanılan: 

1 - VUlf ve tekil 6rnefbıe UJ'IUll ft lılJtaHdne dM J11 
kurut kıymet takcllr edilen bin tulla qlt eblltme mullle 2~1ııııııw. 
939 1ab &ttnl1 A&t onda 1atm almacakbr. &ı..:c~ ekmek kcıtii.ni de ı - Yanmııdan bir otomobil ti .. siyam yok, yalmurdan IOJl1'8 vermezden önce bir kat. hafif 1e. 

"""'~ x.Jn.o plfmeye baflayın- gegerek liııl bqtan ayala çamu • hava açılır .. dl,.cek kadar tevek ille bçar bir podra lnalllnmabdır. 
--.. d&ıdil odaya seldi ve tek ra bulana buaa tWa'edlp ~cus 1dll ga.tıerlr mlllnls! - KoJlan ve bacaklan sirklnlet 
"'k'=ain bqma oturdu. kurtuldum. ıdaba eaUecettün.,, 10 _ Kanım (yahut kocanıs) tken nabız etler:nl kaybetmenin 

.-.C..: diyecek ~ JIOiukbnlı mm • pek g&ecetfnlz gelen bir arkada çamı var mıdır~ 

2 - lartaamlll param olarak~ alDJiMJeeet 
a..ıeautme,. pımek lmtlyenlerla 33T'lln 50 brallü tnlalt 
IU'tD&mede )'udi belplerle blrUkte tim YaktiDcle .....,... 
YVIDlı1arı. (BO) (131) 

Demek eve dikit alıp dikiyor mz? p g8rmek lçtn evden çıkmanıza - Vardır. Bunun için eneli 
•~.ı• 2 ~ blr c.+ .. para kaybe '---' azerine bol sabun ldSpillil konmu; 
-ua -ye bnamm diktili tefe - eııa .,.... • mlni olursa "hakkı var ya, ~ bi k da / 1 lı•--Lal a ·-- •- Mllllırliııl~ 

1-.L.o._ der -ı. t -ıcbrırsanis ,.adam der sert bir fırça ile, IOIU8ı r aç " ılanbul • IJnclJ Cl'CI Jlıtmır,,,,,,.. ....,.., 9 rz_.a 1-.... mı yımau. , ,,_.u ..- masrafa sokmak istemedi., il d•n. daa: 2"t, 1u son samanJardL Fa 1e11de! Bunun ucunda ölbı yok misiniz? ldka aurmek özete aUncertqı e 
1lirlnci llDd teni değilim ld ya!,. cllyeblllr mlabıia? ıı-Btr hastahktan aonra illa nabızlar otuJur. Bu da olduktan Beyot111 Kal)'OllcukuDü C8tldea1 Beycılla Kal)'OncallaDala ·••I![ 
falla bir ıey aanmıyorum. 3 - Bir yemekte me kötll bir bir perb z ya-·ı. mecburiyetin IODra acak au ile y.Jwur ve yal 150 Nn. do Madeııcl Der DGrrl Kal- HO o. da lleclenel BaJ Diner 
~bu arada kocHmm elin lgld "N'dlklerl amu: "'Bu p.rap de ka!dl~ız t'~ hutalıkıan lı bir krem ıUrüKlr. man'ıt, man'a; 

tuhaf bir lellıetl &..... - Eler cilt kuru lae boyanmak Bakkal lamaU " Kadri Taner bi- Bakkal laman ve Kadri Tallll' 
1ar da ne fena, kurtuldufum saman canmım 11 • lçln naul bir fon yapmahdır? raderleri tarafandaa Berolla 8 neı radtrlere ~ bedellaclp 
var. l'abt aran yok yine içile. • tediğl her ~ yerim., teeellisin. noterllJlnhı ı t- ıo - $'I T. il mllad. muratlar laarlo ııı nr.ga 
bilir.,. kanıaffDde bulunur m11BL de bulun r muaunua! - B:UZ 1•lh bir krem ıürmek taballl bakında dalnmlala ..,._ 

eaf eHne baktı. E1lniD nu! 12 ahllemede llaamumm !tlfldlr. d•k kontaratb-Je m. .. raladatı Be-~ doQ'uı a--hıda ,....... 
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VOcudünOz- btftehlikenf~~ y~k.lfştığını haber .veriyor ~...., 

Grip! 
Hemen ASPiRiN; grip, soğukalgınlrfr ve afrıların errıMlyetn 

ltacı ASPiRiNi alınız ı Aspirln'in iyi ,tes,itini pek az sonra 

göreceksiniz. -
rsrarıa 

...... 

'{ıp • -~-
SRIIllN 

i stey ı n ız ı 
20 vı 2 tabletlik teklll•rı:!ı bulunur. 

Her şeklin OstOndekl fB markası atdıtınıı: matın 
hakiki oldutunun ve iyi tesirinin ıarantlsidir. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : · 
1 - ldaremizin Çamaltı Tuzlasına getirilecek içme suyu için 

§artnamesi mucibince 750 metre font boru açık eksiltme usulile 
satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 1150 lira ve muvakkat teminatı 86.25 
liradır. 

m - Eksiltme 13-1-939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün 1nhisarlar Tuz Fen 
Şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye i;tirak etmek istiyenlerin fiatsız tekl;flerini 
v~ bu işe ait kataloğlunnı ihale gününden 3 gün evveline kadar ln
hJsarlar Tuz Fen Şubesine verme Ieri ve tekliflerinin kabulünü mü. 
fazammm vesika almaları lazım dır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 
7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen Komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (9481) 

Mikdarı 

440 adet 15.480 1'.!3 
135 .. 3.921 " 
135 ,, 3.510 " 
710 23.271 •• 

• • • 
Ölçüsü 

400 x 30 x 30 
ıoo x 2s x 0,026 
400 x 25 x 0,026 

I 

I -Yukarıda eb'ad ve mikdan yazılı 232.71 metre mikabı tah· 
ta açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

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

III - Eksiltme 13-1-939 tarihine rastlıyan cuma günü sa. 
at 15.45 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacağından isteklilerin tayin edilen gün ve sa
atte adı ge;cn 'Komisyona gelmcİeri ilan olunur. (167) 

*** 
I - İdaremizin Pa~abahçe fabrikasında mevcut 3000 adet 

mUa.tamel galvaniz ve saç bidon 500 adedi derhal ve mütebakisi 
de en kısa bir zamanda kaldırılmak şartile satılacağından kapa. 
Iı zarf usulile arttırmaya konmuştur. 

U - Muhammen bedeli beheri 2.50 lira hesabiyle 7500 lira 
ve % 15 teminatı 1120 liradır. 

m - Arttırma. 20-1-939 tarihine rastlıyan cuma günü sa. 
at 16 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinde müteşekkil 
f:atış komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Arttınna ~artname1eri parasız olarak her gün sözü 
geçen şubeden alınabileceği gibi bidonlar Paşabah<'e fabrikasın. 
da görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 15 gü. 
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların ihale günü en geç saat 15 şe kadar 
yukarıda adı geçen satış komi:.!yonu başkanlığına makbuz muka
bilinde verilmesi IazımJ.tr. (&1 ı 

Jandarma genel ~omulantığı Ankara 
salın1tlnıa k om ·syonunden 

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 usulilc sat:n alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyonumuzdan alınabilecek bu 
eksiltmeye girmek isteyenlerin 487 lira elli kur~luk ilk teminat 
mektup veya makbuzunu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektuplarını belli gün saat dokuz buçuğa kadar komisyona 
vermiş olmaları. (5334) (95421 

İstanbul ~.Qelediyesi : ılAnları 
Senelik muhammen kirası 100 lira olan Beyaz.ıtta Çarşıkanı 

mahallesinde Tramvay caddesi sokağında ~lerzifoni Karamustafa. 
paşa sebili teslim tarihinden itibaren bir sene müddetle kiraya ve
r ilmek Uzere açık arttırm9.ya konulmuştur. Şartnamesi lev~m 
mUdUrlüğünde görülebilir. Ist:::r:iler 7 lira 50 kuru5luk ilk temi . 
ny~b~~l.i-~ektubilc beraber 16-1- 939 pazartesi günti 
~~t~'la.YP"alini Encümende bulunmalıdırlar. (İ ) (9519) 

T. iş Bankası'nı 
939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 

• 
32,000 LiRA 
Kuralar : 1 Şubat, 1 Mayıs, 

1 ikinciteşrin tarihlerinde 
1 Eylül, 26 Ağ~stos 
çekilecektir 

" ·ıKRAMlYELER: 
1 
5 
8 
16 
60 
95 

435 

A det 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 

2000 
1000 
500 
,250 
#100 

50 
25 

liralık 

" 
" 
" 

" 

- 2.000 lira 
- 5.000 

" - 4.000 
- 4.000 

" - 6.000 
" - 4.750 
" - 6.250 ,, 

32.000 1
250 

""" .................... lliıl ............... . 
T. fş Bankasına para 

o lmaz, aynı zamanda. 
yatırmakla, yalnız pura bir i ktirmiş 

talihinizi de denemiş olursunuz. 

-.---------------nd -.~wııw-..--.ı11111 _ _...,_._,_,...,._...,_,._,..,..,._...,_."'-V~~.w.x.LA.i.A--

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Üçijncü keşide: 11 ikincikanun 939 dur. 

Büyük ikramiye 50,000 liradır 
Bundan başka: 15, 12, 1 O bin liralık ikrami

yelerle (20 ve 10) bin liralık iki adet mükafat 
vardır ..• 

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

.._ 
·-- · -

-~* - ---· - . 
----------~ ----- ----i 
- --- -__...... --

Devlet Demiryollar1 ve Limanları 
iş~etme Umum idaresi ilanlar1 
Muhammen bedeli 9528 lira 50 kuruş olan 47 kalem mub~~ 

cins ve eb'atta demir ve demir levha 30-1- 939 pazartesi ~ 
saat 15 de Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafınd 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. ı• 

Bu işe girmek istiycnlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 1 
lira 64 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte tekliflerini :mu> 
tevi kapalı zarflarını eksiltme günü saat (14) on dörde kadat 'L 
misyona vermeleri IclZimdır. . 

Bu işe ait ı;artnamelcr Haydarpaşada gar binasındaki konıi' 
yon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (159) 

YARIN· KURACAG ı N iZ · EVİN: JEr.1f(İOİR 
• m 
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ZIR AN KASI 
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