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Pragda 20.000 polis 

Londra, 21 (Hususi) - Prag 
radyosu Pragda 20 bin silahlı Al. 
llla;ı polisinin bulunduğunu bil
dirrni~tir. 

Almanya - Belçika ı L 

caret görüşmeleri 
Brüksel, 21 (A.A.} - A 

manya ile Belçika arasınd< 

ki iktısıHli müzakerelere he· 
men derhal önUmtizdeki haf
tanın ilk günlerinde baslana· 
caktrr. · 
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............ -------------:---------------------------------------~--------------,------------Bu i g a ri s tan hiç bir harbi 
Uç gün içinde 38 bin tonilato 

tutan 10 gemı batırıldı 

Deniz 
bloka girmiyecek 

Hududun tahkimi için f ev
kalô.de gayret sarf ediliqor ı On iki bin tonluk bir 

Alman mayinlerine 
Japon gemisi de 

arasında çarpanlar 
Bütçeye772 milyon leva zam yapıldı , 
~ara ile modern sila:ılar, tay~areler ve caııhane almacakl 
londr aya giden j 

dilecektir. Son zamanda Al. 
manyadan Bulg-aristana bir çok 

Londra, 21 (Hususi} - Ja
pon sularından İngiltere~-, 
gitmekte olan 11,930 tonlul 
lıüyi.ık bir Japon vapuru bu 
giln bir Alman maynine çarp:::. 
rak batmıştır. Vapurun içind. 
180 yolcu bulunuyordu. Bun 
lann kurtarıldığı hakkııHi. 
malumat gelmiş ise de ölenle . 
rin miktarı nıalünı değildiı 
Vupurun 26 kişilik mtircttt• 
batı vardı. Tcrukuni Maru ü, 
nıin::le olan bu vapur Japonla 
rın bll.ı"ÜI{ yolcu vapurlannclu 
biri idi. 

ne yet 

Sofya, 21 (Hususi) - Bütün 
Bul,l?'ar gazetelerinin yazdığına 
göre Bulgar nazırlar meclisi 
devlet bütçesine munzam tah
sisat olarak 772 milyon leva L 
lavesine karar vermiştir. Br 
fevkalfıd" tahsisat Bulgıır ordu. 
suna '~·eni alınan tavvare cep. 
ha ne ,.~ ""'"'lcrn ~;ı,; ı. ı.,rll ı::a rf P 

harp tayyareleri getirilmiştir. 

Bunlar kafileler halinde Yugos. 
lav havalarrnm yüksekliklerin . 

Yazan: ASIM US 
}i··k~ . 

U umet ihracatmuz için alı. 
~ tedbir:ler u.:erinde çalışıyor. 
ıı ~ ınaksatla ihC"acat eşyasına 
ti tırn verilecek. Diğer taraf tan 
le~~ Menemencioğlu'nun baş. 
tek b~ iltmda lngiltereye gide. 
ıllg"}j ır heyet Türk mallarınm 
ı,,j z pazarlarında sabşmı ko. 
hu.[ ll!hnnak için müzakerelerde 

llnacak. 

'*ta E\t"Velce lngiitere ile Türkiye 
h......sında ticari münasebetleri art. 
t;•ıııak için bazı tedbirler ahnmı~. 
,: Bu tedbirlerin esası klering 
i~te111ine ~~:~·uyord.ı. Fa~~t bir 
tli ~ne. d-: ....... n e.~n tecr..o;Jal._,. 

•fordı kı bu &.alem Uıthikalta 
:~~u ~~ilen muvafld:ıyeti temin 

eJnedı. 

fi Çünkü Türk ihracat mallarının 
11 
l'•t! umumiye~le cihan pi,asasr

~: .nısbet~e vasati yÜzde 30 dere. 
h 'rd~ !üksek i<ij. Bundan c!ola. 
Celd~ilizler Ti.ı:-kiyeden alabile. 
~ ~rı tnallan hafka piyasalar. 
ı;i ll tedarik etmekte kendileri i. 
tı~· llle?faat görüyorlardı. Bunun 
"ld l~esı Türk:yenin fng:Jtereclen 
~ ıgı ınaIJann bedelleri ödene-

Yerek kalıyordu. 

l .. ~ngilteredeki ihracat müessese. 
"l°ı 'f'•• ki heci ur. reye sattıkları mall.:ırın 

tle ellerını almak için bir iki se. ı 
)o ';eklemek mecburiyetinde kalı
n l' ~dı. o kadar ki geçen ma_ 
tı 1 ıçı.nde bu şekilde in~iliz mü. 
J~e~Je~inin Türkiyedeki alacak. 
'ltl Yekunu on milyon Türk lira. 

1 bulınuştu. 
-h() 'tiirk • lr.giliz münasebetleri 
~:le ~lering sistemi ile inkişaf 
....... rne!ınce başka bir çare aı:a. 
-~"'I[ lazımı:eldi. 

~- l!u hususta ~üşünülen çare şu. 
~l'· T .. k" · de. ti u~ ıyc ıle İngiltere ~rasın. 
aiat ~ muamelelerde klering 
te/~nı terkcdip serbest döviz 
~ l.ınini kabul etmek, aynı za. 
han.da .Türk mallan ile cihan pi. 
~ladaaı arasındaki fiyat farkını 

ırrn k • . "h l>ti a ıçın ı racat mallcı-mn 
Ilı vermek. 

den geçerek Bulgar tayyare za. 
bitleri tarafından getiriliyor. 

(Devamı 5 focide) 

Lo:ıdı·aya h.arehet eden N""""1W& Afenrrnenr.fofflıl dWK Ankara. 
da1ı şehriınfr:e qeldiği zamaıı Köprüde m.. 

disitıi karşılı uanlarla beraber 

Menemencioğlunun riyasetinde
ki heyet Londra,ya hareket etti ' 
Hariciye umumı katıbi bu 
seyahatte iktısaoi meseJeler 
de görüşüleceğini söyledi 

den Cabir, Hariciye Vekaleti ka 
tiplerinden Şadi \'e İlhan var • 
dır. 

Heyet reısı ve azalar dün 
Ankaradan şehrimi1..e gelmiş • 
!erdir. 

.Numan Rifat l\1enemencioğ_ 
lu Haydarpaşa garında dostları 
tarafından karşılanmış ve doğ
ruca Takl!limdeki evine e-iderek 

(Devamı 5 incide) 
........_ (Devamı 5 incide) 
------~~~~~~~~~~~~~~--~--;:--~--~~-:-~-

Hariciye Vekaleti umumi k~. 
tibi Numan Rifat Menemencı. 
oğlunun reisliğ'indeki heyeti -
miz Londra ve Pariste muhte. 
lif temaslar yapmak üzere d~ 
ak!'-amki Semplon ekspresıle 
şehrimizden hareket etmi&tir 
Heyette, maliye nakit _iı~le:i u. 
mum müdürü Celal Saıt, tıca -
ret vekaleti dış ticaret umum 
müdi.irü Burhan Zihni Sa.nus. 
:\1erkez Bankası müdürlerin 

Alman ajansmm tecavüzü karşısında 
. .._......._. __ ............. .... ................. _ ......... __....... -··" 

Matbu8tımızın gös· 
terdiği hassasiyet 

Alman ajansının tekzibini arkadaş
larımız layık olduğu gibi karşıladılar 

cl.u 1\i:eseıe malıim: H.us lıuclu 
cu~da birer Zigfrid hattı YU 
l·a a getirmek için Romanya 
Yoj hatta bize yardım edeceği 
eıç·U~da Alnrnnyanın A nknrn 

151 tarafından bir teklif ya.· 

ııılclığıur bir Jngiliz gazctesı 
yazmış. hu haber ele Tan tara· 
fından nakledilmf~tır. 

Alman ajamu !stanbu1da 
çıkmad.m sekiz on giln evvel 
Londrada. ııeşrolunaıı lıu habc· 

rin tekzibini oraya tev<:ib et· 
nıiycrck bir TUrkçe gazetenin 
iktibası iizel·ine bunu bir te· 
raY'i.iz Ye t:ırizc> \'<'Sile yap· 
nı ıştır; 

(Devamı 5 incide) 

Londra, 21 (A.A.) - Geı;eı 
Cumartesinden Pazartesine ı. 
dar geçen müddet zarfınua, ~· J 
rııal denizinde, Alman nıayıı. 
!arına c:arparak batan gcuıih 
ı ın adedi ondur ve bunla ı·ın t<. 
nilatolan mecmuu 38 bindiı 
Uu on gemiden 4 ü bitara 
nlf'rnlekctlerc ait bulunmakta 
dır. (Devamı 5 incide) 

!lir hnftad!r Romanya-· 
da tetkikler yapan 

istanoul valısı 
Ha vamn fenalıiı yü 

zünden KöetenceClen 
hareket edemiyor 

Kösteııce, (Valiye re faka l 
lngiliz 11anurTarı ifeızi::Tcri konfro1ae 

~~-~~~~~~· 

Eski polis müdürünün 
muhakemesi 

· ooımabahçedeki izdiham ha-
disesinde k&b&hat kimin 

eden arkadaşımızdan telefon· 
la) - Romanyanın bir ha!!. ... · 
danberi misa!iri olarak bulu· 
nan Vali Lutti Kırdar Btikreş
ten btiyilk tezahUratla uğur· 
landr. Teşyi merasiminde bazı 
nazırla;r, sefirimiz ve muhtelif 
müessese direktörleri bulun· 
du. Bugün Köstencedeyiz. Kös
tence konsolosumuz Bay Fuat 
Vali şerefine konsolosluk bi· 
nasında bir çay ziyafeti verdi. 
Akşam Uzeri Köstenceden ha· 
reketimiz mukarrer olmakla 
beraber hayanın fırtınalı ol
ması yüzünden . yola çıkama 
dık. Vapurumuz ancak deni7 
sükunet bulduğu zaman lıare· 
ket edecektir. · 

Bir müteferrika komiseri Salih Kdıcın 
vazifesi başında bulunmauığını söylüyor?. 

YEKTA RAGIP (l'azısı 2 incide) 

Beynelmilel şöhretlerimiz var mı? - - ...... -
Halide Edibin 

fikirle -rı 
Ziya Gökalp hakkında milletler drası bir şöhret 

düşünülemez. Çünkü ecnebi 
dillere çevrilmiş, fakat _ ~!_l_l~tl~r arası o.amamıştır 

~ynelmilel fikir aleminde 
Türk şair ve mütefekkirinin yeri. 
ne dair açtığrmrz ankete rlevam e. 
diyoruz. Bugün romancr Halide 
Edible üniversite profesörlerin. 
den Mustafa Şekip Tuncun fi
kirlerini okuyacaksınız: 

IIALtDE EDtBiN 
FİKİRLERİ 

''- Beync]milrl söhrrti kendi 
memleketinde ve dilinde T.amanın 
çemberinden .geçmiş, yani zaman. 
la okuyanların "üstiinıie tesiri art. 
mış olanlar kazanabilir. 

(Devamı 2 incide), Halide Edip ve Şekip Tunç 
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işaretler -

Yeni harp ve 
insan kıgmeti 

İki buçuk :ıyclır ()('\ nm eden hnrp, 11111·11 hakkmda eski 
.,ccrübelcrc \'C eskiden J,nlınu fil~lrh~ı·e s:ıhip olunlnrı mütc
madi)·en siiı·prizlcl' içhul"' l.Ju•al;tı. Gö~·iini:rdl• yıldırım harbi 
değil, Jıudut müsııdcın.:.,i bile oh.ııyor. (;al'p <'ClJhC~lmle iki 
a7lık muharebe esnasında sadc<'O on htr ı ngiliz n kert mm üş. 
Miltehassıslar bu işin teknik t.aı uflarını, n!>kcri ~rbeplcıinl 
tahlil (•t!Olnkr, nctkcnln nas1I elde c<lllc'ıll<>ccğl hnkkmdn 
b< s.ıplara mü tcnlt tahminler yapmnlar. Bftna kalırsa bu 
harp in!tAll hayatı hakkmlla belki <le istemi) ca·(•k H'rilcn bir 
kqmetln ifadesi olmnk itlbarlylC" ) cnlitiı·. \·c hu bnkuııdı " 
ayrıca dikkate IAyıktu. 

\'a.kıa A\'nııı:ının oı1asııl'la, me!iicliı bir Çcl~oslo\ ak~: 
16 JJıcı asnn koJoıı1zasyon meto•Uarımn 030 ~cncslndc kemi 
vücuduna tatbik edildiğini deh,ct içinde gö •• lCktec.lh". Çok 
vataltlaşı istiklAllnl lstlyen kar<leşinc sil!Uı utmak lçln ateş 
hattına sürülcccktr. ~lot .fikl'inl. lı;tiklAl da,·asuıı bhiuci 
ideal edinen :iinlvcrsitelerl, ) ük cı, n.ekt"vlcıi iiç sene 
mü.ddetle kapatılacaktır. :En cilzldc, en m\iııen·er ocuklal'J 
kur';'ıma dlzllecelctJr. 

Belki de bir millet kollan na zincir nn·ulıll'ıt k ,·nt.a.nında n 
süıtftn edilecek uu.k ikllmlerd" kcndllerlnl' l>lr durak. biı' 
Jenl \'atan arayacaktır. 

Bu hAdlscler o kadar ta:ı.e:lir ki, heııii.:ı ajans hahcı•llğin· 
den tıll'lhe intikal edecek bir zaman bile geçmedi. İhtimal ~ <" 
Dl harple insan kı)'Dlett arasında bir müna!OCbet bulan bu ya· 
sıyı oku)·anlar dünya radyolarından, gazctclcrlmlen ihtimal 
daha müthiş .faclalann hlkAyesini <linllycccklerdlr. 

Jı'akat ben muharip kuvvetler hakkında insan düşünce
lerinin evvelki harplere nazaran bir hayli değişmiş ve bu de
llşme nctlcC8lnde ilerlemiş olduğnnR kanllm. 

llk harplerde lruıan kuv\'eti, insan kuvveti ne •llşdlşe, 
ba.,başa çarpışırdı. Döğüşen kuvvetler "llAh,. larm sembolleri 
ldt. Mihanlkl vuıtalar insan cmı·lnc sllAh olarak. gJrdikten 
80Dra da yine mlhanlki knn·<-tle imıan km-vetlni imha etmek 
emeli hAklm olmufta. 

Z.:fcrlerl elde etmek için insan feda etmek malzeme feda 
etmekten daha ucuz telAkkl edlllrdi. Büyük harı•te \'C ondan 
eTVelld muharebeleıde insan bii7lece daha ucuza. barcanıyor
cha. Bft7tlk harbin en b(lyilk kau.nçlarından biri muhakkak 
ki, mU.takbel muharebeler için en büyük fcdakArlıkt malze
me fedaklrfıtı olarak kabul eUlrmiş olm•umlır. TeknJk knd
redn lnklpfı da bu ııoktaJI kuvvetlendlrmi11tiı'. 

Enelce mabemede lmdk eden detletler inıoan kotvet
leıini bol bol ve cömertçe harcarlar ve kati neticeleri bö7lccil 
elde etmek .bıterlerdt. Şimdi, bol bol malzeme sarfcderck in· 
aandan tuarral etmep birlnd plAna alıyorlar. Bn ltlharla 
modern harp bir nevi teknlk'in ve mall kndretln mnhuehesi 
ol117or. Bu muharebenin IR.9AD zayiatı az olmuıua ratmen 
mall 'e teknik muraflan her halde g~mlş de\irlerdekindcn 
~k fa:dadır. 

Bu 7oıal harbin Hfl'I albf nedce.l de 8Ailqorum slirprlz· 
ler şeklinde olacaktır. 

Sadri Ertem -
Eaynelmllal şöhretimiz var mı ? 

Halide Edibiıı 
fikirleri 

"(Btlf ta.rafı l ittdde) ı 
Yeniler ve hayatta oJanlar hak.. 

i.nda fazla bir ıey aöyliyemiye
fim. Yalnız haftalık bir mec. 
uada çıkan bir millibtımda 
ylediiim ati bucün aramızda 

)aD Ömer Scyfettini zikrede. 
im. Çlmkü onun bda.r bumu.. 

-,ani m1utı! .balıktan alan bir 
tklra tesadüf etmedim. Bir 

yeailerin en genci oldufuııu 
ettiiim Nazım Hikmet orlji. 

,.Ute, ilhlm ve kudret bakımın. 
fıiMı ~r denilecek parçalar 

dı. Fazla ideolojiye aaptığı 
leri o kadar sevmiyorum. Fa. 
bana ıeliyor ki bu çocu. 
iatikbaJde beynelmilel bir 

tıti olabilir. Yeter ki mesle. 
e tekAmUl etsin. Onun en bO. 

~ merifeti amaam hem iyi, 
~ k8tü temayüllerini unatklr 

tiyle ifadesidir. 
't.kiler arasında bana göre e. 

"3iyatımızın en büyük simaIL 
bir kaçını verebilirim. Yu.. 

Emre, Fuzuli, SWeyman De. 
•• Galip dede. 

er bunlar yazdıklarını ya. 
cı dil ile yaznug olsalardı, on. 
için beynelmilel f(Shret kabil 

u. Fakat iddia olunduğu gi
~ Gökalp hakkında böyle 
f81ırct dilgünillemcz. ÇUnkü 

eseri ecnebi dillere çevril. 
• Ama beynelmilel töhret 
Ol8mmmftır. 

nsölt MUSTAFA şEKtP 
TUNÇ'UN FtKtRLERt 

- Bem:e meeelenin bu auretle 
dilmetıi bir faruiye mahiye. 
aflDU· ÇOnlcil fikri ve edebi 

.. ıetJed JU&taıılar her teJden 
"mllll" dirler. 

i•liın ldildtrde hareket ve te. 
,,._,""_*uda retirenler beyneL 

'um oı.un olmum ba kıy-
la;1- ..... Edebiyat 

.. , ... da .... JdlltU. 
~ beynelmilel 

bu hareketlerin tarihini 
~ eonra buh.. 

Kendi milli Jdiltüriimüzde mev. 
kileri ilmi bir ıurette taayyün et. 
memlş şahsiyetlerin eserleri ya. 
bancı dil ile de yazılmı§ olsa, bu 
tarih mal\im olmadıkça onlann 
~etleri anlafllamaz. Fakat ta. 
rih malCım olduktan sonra in:;an.. 
hiuı bir cüzi olan 'bir milleti ilcr. 
letenlerin aynı zamanda insanla.. 
rın büyükleri olarak tanmmalan 
kabil değildir. Meseli bir Fatih, 
bir Kanuni, bir Yavuz'un milli 
tarihte ve dünva tarihinde ovna. 
dıklan roller maH1m olması dola. 
yısiyle, şöhretleri hem milli, hem 
de beynelmilel Türk edebiyat ve 
fildr tarihi de siyasi ve a:ı':eri ta.. 
rihimiz gibi dilnyaca malüm ol. 
madıkça bunlann eserleri terctL 
me edilmek veya ba~ka bir dil ile 
yazılmak ıuretiyle hakiki kıymet 
ve manalarını kazanamazlar. Şu. 
nu da ilave edevim ki bevnehrilel 
olmak biitün dünyada f(>hret sa.. 
bibi olmak bir kıymet ifade et. 
mer. Bu ~ zaman çok tehlike. 
lidir bile! .. Hakiki bir kıymeti i. 
fade etmiven bir eser colc okuna. 
bilir, müellifi hayatında ve dün. 
yada fevkalade bir şöhrete nail 
olabilir. Bu hal bizim arryacağı.. 
nuz eserdeki değer, fikirdeki kıy. 
met olamaz. Aksine asrJ söhretin 
~örünmesine bir engeldir. İ!te 
bundan korkalun, buna fırsat ver_ 
miyelim. Ama bununla beraber 
uıl t6hrct ve kıymet mahvolur 
mu? Hayır. O nerede de olsa 
?angi devirde, hangi mevkide bu~ 
unsa aalınd~. muhtevivatındl'\n 
bir ıey kaybetmez. Ne demiştik, 
"O.illeti bütün dünyadaki insanla. 
-ın bir cild addetmiıtilc. değil mi? 
Şu halde eser okuııea da, okunma
sa da o phlfvcti tanınsa da, ta
nınm..a da bütün dUnyaya aittir. 
Z'amaru ıelince meydana çıkacak. 
tır. Debrt deninde anla'11ma. 
mqtı. lıleaeJa Z1J8 OCSblp'm 
tarancıhğı tahakkuk ettlff g{ln 

o btıttln vuzuhly1e tebtrtız ede. 
cektir. Bugün o bir kıynaet de~l
dir, demiyorum. Fikrim yaıılıı 

Yanlış kitap meselesinden sonra j 

un ive 11' site n ot 1 arı / ı!stallaneleri~i 
tetkik ediliyor •ardım içinbirtik'. 

Notları talebelerin basıp satmaları 
yanlışlığa mı sebep oluyor 

Edebiyat kitaplarmJ tetkik et. 
mek tizere İstanbul kız fücsin. 
de toplanan komisyon me~aisi. 
ne bugün de devam e<lcccktir. 
Diğer ders kitaplarile ilk okul 
kitaplarının vaziyeti bilahara 1 
alakadarlar tara.f mdan sıra ile ı 
bözden geçirilecektir. 

İlk ve orta okul kitapların.. 
da yanlışlar bulunduktan başka 
dün ileri sürülen bir iddiaya 
göre Üniversite kitaplarında da 
bir çok yanhıI:ı.r var mıdır? He. 
nüz bilinmemekle beraber fen 
fakültesinde okunan kilapların 
hatalı olduğu ısrarla söylen • 
mektcdir. 

Profesörlere ders kitabı yaz. 
dırılmaması, talebenin not ile 
derslerini takip etmek mecburi. 
yetinde olması da sebep olarak 
gösteriliyor. 

Üniversitede ders notlarmı 
bastırrp satma'< meselesi bu~ 
bir Ucaret şeklini almı~ır. Mn. 
arif Vekaletinin ıbu işi hallet. 
meE;i çok lüzumludur. Bastırılan 
notlar yanlış olduğu takdirde 
bil;?'i itibarile noksandır. 

Üniversitenin yanh~ kitap 
meselesi etrafında malümat al. 
mak üzere üniversite rektörlü. 
ğUne yaptığımız müracaatta 
rektörlük işi tetkik etmekle 
meşgul olduğunaı ve her fakül. 
tenin tedris hC'veüne kitapların 
ve notların gözden geçirilerek 
ne_tie;enin t>ildiri~i.pi J!öyje. 
muttır. 

Üniversite .lki~p, ,vf~Y.eti fa. 
külte tedris ııewti~rı tarafın.. 
dan kontrol ed!Jdikten sonra 
belli olacaktır. 

0N1VF.RS1TE F1ZtK DOÇEN. 
Tt'T'~ BfR t,.., .. t.•y 

Dis{er taraftan dünkü "Yeni 
Sa.hah" gazetesinde üniversite • 
de tedris edilen fiti~ kitabı 
hakkında yapılan bir nefJJ'iy&t 
üzerine fizik doçımtt Nusret 
Kürkçüoilu vaziyeti izah et. 
mek lüzumunu duyarak bize 
şunları söyledi: 

- Fizik kltabunın 936 tabı o 
sene haziran ayında. imtiıha.na 
girerek talebeye bir k<>laylık oL 
mak üzere hemen yazılmış ve 
çok muhtasar bir eekilde neşre. 
dilmim. Ertesi sene kitabın bu 
muhtasar §eklini değiştirmek 
lUzumunu duydum, ve muhtevi. 
yatını geııiş1clerek ikinci defa 
çıkardım. 1500 nüsha olara.1< 
bas!!an bu ikinci ldt:.;,> i!:i .sc::e 
müddetle satışta kaldı; bu sene 
ba.1:nda. mevcudu l:"tti. 

Bu itibarla kitabımın 3 cü ta. 

anllfllmaam. 
Cumhuriyet devrine ıelinceyc 

kadar Türkiye kWtür htkmnndan 
İılam ve ümmetçilik içinde kal. 
maktan tamamiyle çıkmış değildi. 
Bugünkü beynelmilel kıymetler 
modern Avrupa kültürlerine da.. 
yanır. Bi.mn ise bu kültürü her 
türlü içtimai kayıtlardan acurtul. 
muş bir halde temsil etmemiz he.. 
nüz pek yenidir. Şu halde henüz 
çiceği burqunda olan yeni kültür 
mahsullerimizin hakiki kıymetle. 
rini zaman tayin edecektir. Şim. 
diden acele hi;kümler vermek ih
tiyatsızlık olabilir. 
Tuttuğumuz yeni yolun tarihi

mizin hususiyetiyle mütenasip o. 
larak bütün cihanı al~kadar ede. 
cek kültür mahıulleri vermesi iL 
zım. Nitekim daha bugünden bey. 
nelmilel kültüre hizmet edecek 
~enç ilimlerin ve sanatkarların 
tomurcuklan görünmektedir. 

Yalnız bunların eserleri pojan. 
ler olmadıklan için mahdut mu. 
hitlerde tanmmaktadırlar. Öyle 
ümit edivorum ki önümüzdeki . 
nesiller bu tomurcuklan büyüte. 
ceJ.:tir. 

Y okaa bir cacrin başka lisan
la yazılmaaı ona bir kıymet ve 
şöhret temtn etmez. O tanınma.. 
d:fı g8rilnmcdlti yerde de bir 
krvm~ir Yeter ki bulunduğu ye. 
ri layık olarak iKal etmelidir.'' 

hım yapmak n~umıum duy. 
dum; ve bu ders yılı başında ki. 
tabı tekrar gözden geçirirken 
prof "f:C rii ı iki senelik takriri 
esnasında yaptıgı değişiklikleri 
ve fizik a 'e:nfrıde yeni clee odi. 
len kc~:f!c:-:n k!a:i:: t:d::!zatta 
aldı;rı c?ıcmmiveti ~öz önünde 
tutarak modern fi::ii:-c d~ha ge. 
niş miky~<Jta yer a"trdım. Ya. 
pılan bir kaç satıklık değil yüz. 

lcrce sahifelik ilavenin gayesi 
kitabı daha istifadeli bir sekle 
koymak olduğu tabıtdir. Yokla 
bir satış vaziyetinin gözetilme. 
diği mUhakkakdır. Çün~tii had. 
dizatır.da talebe miktarına nis. 
betle l:it:ıp çok az b:ısı:lmrştır. 
Ayrıca kitabın eski tabılan ol. 
madığı gibi eski tabılara sahiı: 
talebenin de yen:den kitabı al.

1 
masına bir zaruret yoktur. 

Boğaz açıklarında bir hadise , 1 

Bir kaptan bir tayfayı 
denize attı 

Evvelki akşam Boğaz açıkla. 
rında bir vaka olmı;ş, bir mo. 
tör kaptanı tayfalarmdan birini 
denize atarak kaçmıştır. Vaka. 
nın ta!silitı şudur: 

Ereğli limanına bağlı Ahmet 
reisin idaresindeki 22 toiıluk 
Elçin motörU evvelki akşam SL 
rıyerdcn bakkaliye eşyası yük. 
lemi§, Ereğliye ml\tcve<>..cihen 
saat 18 de hareket etmittir. 

Motör boğaz aç:!darnıa gel. 
miş, f:ıkat bu sırada makinist 
Ak~rli Ziva ile ka.rian Alı. 
.met bir para meeeleainden k&v. 
gaya tutuşm~lard:r. ztya kap. 
tandan- a' ... "a~ı pır:ıyı istemiş, 

o da atlatmağa ka11<mıştır. Bu 
yilz.den iki gemici biriıbirine gir. 
miş, fakat motörde bulunan 
Ereğlili Mehmet iaminde biri 
ka.ptana yardım ettiğinden ma... 
kinist adamakıllı daya.k yediği 
gibi muhtelif yerlerinden yara. 
lanmış. U.t.elik dmlz.e atJ1m11= 
tır. 

Bu vaziyette yümıep dahi 
muktedir ohmya.n t&yfa ahar
dan geoen l&Ddalcılar taratm.. 
dan lruıtantmıe. haatanew kal. 
dınlmlfbr. TavfUDU öld8rmek 
:dıeDiM atan k~• ya. k am !Çin Karadeniz llDiaD 
larm& teJgral1ar gekUmAetlr. 

Eski polis müdürünün 
muhakemesi 

D2!ma~ar.çedeki izdtham ha
oisesinne kLbiihat kimin 

Geçen sene, Ebedi Şef Atatür. j 
kün naaşları Dolmabahçe aara.. 
yında halk tarafından ziyartt e
dildiği ikinci gi.lnün gecesi, hal. 
kın tehacilmü karşısında karışık. 
tık olmuı, izdihamda on bir kiıi 
ölmüş, birçok kişi de yaralan
mııtı. 

tşin tahkikatı sonunda o sıra. 
larda İstanbul polis müdürlüğünü 
yapan Salih Kılıç ile muavini 
Kamiran, kontrolleri ihmal sure. 
tiyle kabailatli görülmüş, Salih 
Kılıç, tedbirdzlik ve dikkatsizlik. 
le ölüme sebebiyet vermekten ce. 
za kanununun 255 inci, IUmiran· 
da iht!lal ve terahidcn 230 Wltu 

maddelerine göre cezalandırılmak 
üzere İzmit ağır ceza mahkeme
sine verilmişlerdi. 

Geçenlerde muhakemeye iz. 
mitte ba§lanılmı§, fakat vakar.uı 
şahitleri fstanbulda olduğundan 
İzmit ağır ceza mahkemesi !atan. 
bul ikinci ağır ceza mahkemesine 
bir talimatname gönderere-k ıa. 
bitlerin istinabe yoluyla dinlen. 
mesini istemişti. 

İstanbul ikinci ağır ceza mah. 
kemesi dUn bu phitlerin bir kıs. 
mını dinlemistir. 

Mahkemede Salih Kılıcın veki. 
li Sedat ile Kamiranın vekili Suat 
Ziya bulunmu,tur. 

İlk phit Ta.kaim komiser mua. 
vini Fevzi şunları söylerrit'ir: 
"- Dolmabahçe camii önf'nde 

halkı dörder dörder icı:rive gön. 
deriyordum. Saat 20 ye do"ru in. 
tizam bozulmuştu. Saat 20.5 de 
süvari polisler kule önünde yer 
aldıar. Salih Kılıç beni göndere. 
rek süvari baş k~~~ İsmail 
V edadı çağırttı. Kenclisine: 
"- Halkı dağıtınız t" diye emir 

verdi. · 
Hadiseye tehacüm sebep oL 

muıtur. Polia mildtır muavini KL 
miran sarayın ic~rı .. ; .. ~e1-i Mu. 

avinlik odaaındavdı. Kalabahktln 

dıfUıya çıkamasdı. Kapının b. 
panmaaı yüzünden hallan uildi. 
iini göremedim." 

Saray bekçileriAden ömer GtL 
müt de t~lan anlatlDlftır: 

"'-Huine kapım anahtan bm. 
deydi. O gece öyle kalabahktı ki. 
polis hallan anttne ıeçemndl.,, 

Kadıköy poU. mürettebatın • 
dan polis Cahit de ıu ifadeyi ver. 
mittir : 

.. _ v ab gtlnil Salih Kılıcı 

görmedim. Biz inribatı temine ça. 
lrpyorduk. Ahali mUtemadlyen 
akın ediyordu. Kurdufumuz zin
cir takatimiz kesilince lanldı. 
Ben hücumda yere diltmllttilm. 
Yaralandım. 6 gün hutahanede 
yattım. Ziyaretin ilk c0DQ Salih 
Kılınç mu'\vi'1i K.&amana : 
"- Tedl'-irler yerirde, ziyare

te devam edin t de-ri•tl ~uay lra. 
pıaını o ıece kapalı gördüm." 

Taksimde etnaflık yapan, TrL 
fo V ueo twılan &aylcdi: 

"-Saat 9 da AtatilrkU son de. 
fa olarıık :oi:•arcte ~tmittim. On 
bire çeyrek kala içeriye eirctim. 
'.Ka1P'b11M~tan ~re "".+flnı. N .. •ea 
alı:tmıyorcJum. Zorlakla kurtul
dum. Ahali fazla tehacüm JÖster
mişti." 

Müteferrika koadacrlerindcm 
Sal'h fre ,,. ifrdede bılhınmuıtur: 
"- ~P.lih Kzt~ Jrıı~ l"C~ 8L 

at 2n de Pf"lr'i. KAminuı aııı-.v L 
çindeld muavinlik <'durıdavdı. 
Sarav kaoıtıı nııd kapadı. ıör. 
m~irıı. Yalnız on altı~ alay ko. 
mutanı: 

"- Bu kapı bayle durmQ. 
Açm·~ f" ~;~ bafırdı. A~rlrp açıl. 
,,.,-:ıc:t•~J"t bil.,..em. "•'"t ~.ı:ı, }{•_ 
hern va.kı aıra.arıct. en büyük A
mir olmaa dolavılivle buhmmaaı 
Jbımdı.., 

K.:bkeme priye kaJaa oe pbL 
din dalla dlaJenUmNfn• karar 
vernrif, rnuh'lmneJl llMlra bir 
cOne Jmğnıııl",,, 

D elediye, umumi h 
rin paraya olan ihtiya 

ne kadar temin ederse etsin. 
mühim müesseselerin herh 
canipten gelecek fazla bir 
dıma hor bakmıyacağnu kn 
etmelc lizımdır. 

Teberrulan kastetmivo 
Daiına memnuniyetle kare 
nan birer kazanç olmakla be 
ber, teberrular anzldir. Bir 
gin çı!:a.c:ık ta.. bir kaç bin 
hibe edecek. OT'unla hastane 
yeni bir alet alınacak veya 
delik ihtiyaçların giderilm 
de fayda görülecek ... Bwıu 
lenıck lav'lldır ... Maksadım, 
rnur.ıi hrtaneve en kolay 
lundan fai<at devamlı bir 
temin edebilmektir. 

Bu gel'r. velev ufak bir 
kun da. tutsa, zamanla k 
ve i tifa""si artar ... Şunu 
lemek istiyorum ki. PARA 
TEDAVi YAPil..AN HAE'f 
NPT ,ın- f°}.1f7~. zty).. R ı... 

LER BfR OCREn'LE GtREBl 
MELlDlR. 

Bu Ucret beı veya on ku 
ta olsa, yine bir şeydir. Bir 
tiyacr kuşılar. Hastaneye 
§işe antiseptik maddenin <' 
almmaama veva b!r tek "h 
eire" nin daha ili.ve.ine TtMın.-T" 
ola&, yine bir hizmettir. 
kaç hutanın daha yüzü 
maddi ve manevi rahatlığı 
mış olur. 

Umumi hastanelere, h 
!ardan çok ziyaretçi «e1i 
Her ~len z;•?Uetci, doetunu 
ya akrabumı, yahut en ,_JIPTTll
DI ~rmek için bir kaç k 
~emez aamrun. Daha d 
ruau bir kaç kurut utruna h 
tumm gönlfhıU satmaz. ~ .......... 
bu paranın, meccanen tedavi 
den o müesse9eye daha f 
imkln ve milsaade vere~'IPll
blldfkten IODJ'&. •• 

••• 
Rakı ve sut ~ 
Bana öyle Ş?eliyor ki rakı it ~ 

m~i ortadan kalclırm&ıt iti 
pek ook calıpyonıs da, lilt » h 
meie pek az tepik ediyorut. 
Rakı içenlere ••sut,, tavsijf 

etmek gUltınçtUr. Gerçi rakı1' 
da "Aslan llllttı,, ta~ edillr • 
ma, bi idi .;miz fl'llt ile arasmdf 
hiç bir münasebet yoktur.~ 
kıyı. aıhhati kurtarmak ~ 
mmda.n reva.çta.n dUı;Urmeğe Ol! 
lışırken, "s il t"U srhhali 
kuramk ve korumak için iÇmel" 
alıştrrmalıyız. 

Pilhasea çocukluktan bu ff;I,, 
yatla i\lfet etmek ıazmı ~ 
)ur. Son zam111larda ln~tP 
de 8000 mekteo çocuğu UzerlJlo 
de yapılan tecrilbe, her gUn Dl• 
ayyen ııiebette süt içmekle )llılll 
91'!1"'\tİD ~ .. M,,lfı, he"ll de ~bT'f9 
sırl:trııı.!IT ~N b;r netice elde edJI.. 
c:!iği ~rillmüftilr. 

Bu, bC .... 1e devam ettikre, ~ 
RI"• 1rim }\Hir ne b~Ar fayd,_ 
Jı:örülecek ve ne mtlstakar bit 
sı!ıhat muhafua edilmit oı. 
cakUr. 

Fakat sUtle tagaddi ettim .. 
iyi beelendim diye, yine sabab
lan bildiğimiz "süt" ten içlP 
akp.m1an "aslan sU.tü,. ne W 
vunna.mak prtile ..• 

••• 
Dört çeşıt sut 

Şunu da lmutmama1r ti, ta
bf.-tta dnrt ~t .ut vat• 

m•1- t"sa"lPr bu d'.Srt ~t _... 
ten aıtca'k birtle Wfet ~~ 
~yeaı ancak birini kalGJP""'"' 
lirmiş, bUnyeıtine uygun olJll 
çeşidine tesadüf etmeıM. rs
~ ,.t~ ~h·.,...,ucıı. "cıllt ir!'11!i~ 
nım .. di"f"nlerin derdi belki 411 
bandA11dır. 

Bana en ııvpn gelen .-, 
fiı:ıdi~i halde içerfahıe en as fll 
'lr!\.tı'-,lş ve narumdP- en P 
teuilat Y&J>ılmıs olamdır. 
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li--· Görüp düşündükçe 
i Yasak 1 

: . 
i . : 

......... -.. 

ngiltere ve Mısır, bugünkü
1 

>ıt' al' .:at ıı7 '" g:uı ... taıulnki kaı·dc!;>ICI'İıııiz Jıak-l>iı'rı, ,. 1 1 ,~ 1 . ,. 

kın<la aı·ı haberler \ eı·i~ol'tlu .• \ı·ı. fakat a~·ni zamanda .,.a._1• 

lacak kııdar ıı;ııı•ip, zanıaıısız , .c t'ıı~·daMz bir zıılüıu hnbeı:i ' ı 

arpte nasıl işbirliği yapıyor? 
. Ilul::;a~·l~u·, 'l'iil'k \atandu~lnrmın ''.ı\nk:u·a., raclynsı:nu ~ 

• dınl<-nı<'lerını yasak <'l mi"'l<'r" ·\nk"ı"l - "'of•'" n 1... l k: • • ,.., • . ·• • ... ' ' " ~, •' u ,..-, nSTJl{ a !"ıl<"n ~ : 
hır sı,nısı dostluk hanbı c"'er, cliplomnlların n•.-zından bal• 
akarken hu yııs:ıı?;rıı ınılnası ,·e St'bchi nedir·? e 1 

Ankara rttdyosu, ihtiliıl ıııal•slnn mı •·nh•·or ı• ı · . 
r '.. • • • " •' • ) u garıs 

il "d• · a ıseler ve Tarih: 

Bedelci esnafı 
• Ve 

ır köle meselesi 

Diinki( posta ile gelen ilıgiliz. nun nutuklarından müteşekkil ı 
cc ga::.ctelcrdc göriilcıı Jıavad~s bir kitap neşred.il~iş ve bu kL 
ve mütak:alarm en şayanı dik. taba İtalya harıcıye na..zırı bir 
kat parçalarını aşağıya iktiba.s mukaddime yazmış bulunmakta-
cdi11oruz. · dır. ltalya hariciye nazırı mu. 

THE Tll\IES'den: kaddimesinde İspanya ile olan 

Jecektir. tan I ul'l~h·ı·ıııı ayal~lanmağa ııı 1 k•';'l .. ırh~·or, ki hürle bi tctl· 
Bu meseleyi görüşmek üzere bir zırhına hiiı·iiıııııt•I( lazım gelsin'? • r 

lsve<; ve Norveçten bir heyet .Yılluı·,!nnh.•ri, hiz iizüınüz \'C s(izi.imii:r.lc lll<!l't \C namus- 1 
1talvaya Mtmişlir. hı hıl' J;:~~m711 olam';: J;:alılık. Jlat.tft so~ııklmn1ıhğı ~ahır , .c 1 
REYNOLDS'dan: talı:rnımııJ .. deı'<'<'<'lc~·iıı<• k:\tl.nr hile gtitiirerck, Bıılgarist:ıntla 

Franı:ada bir çok mültecile _ ıu·ı~ !"ll'a !'.oyl<·~ı<'n ı:ırıal'l H' Japılıııt 1::-lcri ı-.iniı-~iz ınııhakcıııc 
rin tevkifine başlanmıştır. Bu ctııJ,. thw ı;.\.'l ın ıu,ts~ıet taral'ıııı eh> al:ırnk islcdik. 
mültecilcr!n bir kismı Alman Rııııu, her halde Bııl~aı lnt• ela korkıını~zn yahut krndi-
yaclan g-elmiş bı.ıiunan faşist a= lcrinclt>n ç<>kinılii!,imizc n~rmezler. Çiinkii bu ,j,;l'IT'lın ,.0 ..,.·· _ 

1 ht d K A ·· ıt .. .. ı .... ..,u ey arrn rr ır. eza vusturya ru usıız ııı 11 ıak<'ın?ııi n ancak kıın·ctin<lcn emin in..,anlnr 
l; 
bstat Hakkı Süha askerlik· 

rıı·odeı meselesine dair gazc
•ı. ~Zdo glizel bir vazı v azd r 

ie· Gerçi 1v1rsir hükumeti, Mı- tesanütlerini ve bolşevizme kar. 
sır ile Almanya arasrnda harp şı vanyana dövüşmelerinden 
vaziyeti mevcut olduğunu ilan duydukları iftiharı teyit ede. 
etmişse de, mühasamat başlar cek sözler söyledikten sonra 
başlamaz Almanya ile diploma. ezcümle diyor ki: "İtalya aynı 
tik münaseb:ıtmı derhal kes. zamanda İspanyanın eski kuv
miş ve Nazi propag-andasma son ntini ve A\Tupamn hayatında 
vermistir. O zamandanberi. ker.dini gösterecek olan ''muva. 
memleketi "etat de siege" de. zene vazifesi., ni tekrar iktisap 
nen rejime tabi tutarak, Jngi. etmesi için dövüşe iştirak etti.. 
liz :rıiittefikine karşı taahhüt. İtalyan hariciye nazırı. lspan. 
Jerini daha tamam ve kolayca yanm istikbaline büyük bir iti. 
ifa edebilmeği mümkün kılmış. mat gösterdikten sonra bu iki 
tır. memleketin biribirinden asla ay. 

v~ Cekos:pvak~·:H.lan gelmiş o _ uıııhsııs imli) azlı hit' hal olılıı~ıınn bilirlP.t'. a 
lan mülteciler de. toplanarak _ ı-ju h~ldc bu kadar ~<'ili°;' bir ho::- gürii':' , c hıı <lcrcccclc 
yeni inşa tclilcn tahaşşüt kanıp_ 1.;a~lam hır kouıı;.u dosllıığ-u, oıılan neden hfüf~ tatmin ctnıi-

Q.tl.l ,, .. J • 

il. nakdi ve şahoi,, bcdelle-
larına konulm·ı~tur. Tevkif ed.i. l Ol'? nır gc.·ı,:c: .. hin misal, yiiz bin ı;.alıit, nıilyoıılatT:ı örnekle 
len mült.:ıcikr ara~mdaki me<ı. bbat <'«lilmez a .. 

e tno Olduğunu anlattı. Ben 
te arihin bu hususta çok eıı
d san olan bir fıkrasını ııak-

Jıur simalt"rdan biri, bi.itiin dii~- \1 ı J nrnnya_ mdııllarmr ntcş snrnıı!;i hiı• iilk<'<lir. flnıh·o 

. eceıfon 

yaca tanrnınıı- fasist aleyhtarı İ'i<' hın·a ic;iıule ~·iit•iiıımez ":-İm7ckh•rc rnsuslnk cttir<'n bir iı·ıei 
Piyes muharr.:.ri Frederik Volf. ı ı· · ı ı ı• ti • · 1 ı:-ı •.nı a ı r. •il ';illi' ar ıı:ın< e onıı dinlemc,i:i,i ynsıık e<lt-rı-;c n<'k 

s ~hd"J • 
llr l ~ı mecit devrinin meş-
ısın lUsrev Paşası lıir gUn aş

't sı, a kur'a isabet ettiğini ve 
:M:rsırlık. r, Almanlarrn geniş. rılmıvacağım., yazmaktadır. 

leme usullerinin siddet ve per. * Her sene olduğu gibi bu se. 
va.cıızlığı karşısında endişe ve ne de, lnıriliz ve Fransız ordu. 
istikrah duymuşlardır. Mısır, ları arasın.da futbol maçları ter. 
beynelmilel hüsnüniyet ve kü. tip oiı..:nar,aktr. Bu maçlardan a. 
çük devletler arasında hürriyet lmacak hasılat harp ianesi ola. 
ve emniyeti muhafaza. ile ha. rak muhafaza edilecek ve o yoL 

tur. Bu ,n·.1Iıarrir bilhassa Nazi \ ı •· . A~ı·ıpscnm<'z. ~ mn, >arı':' ic,:indc ya<:-a~·aıı Bulµ,ııı·istan ~llıi 
re]imini tenkit ve te~hir eden lıu· mcmlcketrn, dip konı';'ıtsıı, h<'m dostlu.!!u imtihı111 tılııııı~ 
"profesör Mamlok" adındaki e. 1. = .~ 
seri yazmakla tanınmıstır. Bu : bir <liı> ko1~17nMı hnkkrnd:ı hüylc bir t<.'<.lbiı-c bn':''·urıı<:-u ger: 

J. •Cl'e ğ el ııra ça ırıldrğmı duyunca 
l'lesk:r Süleyman Paşaya 

t ıa'd hır ~ektup yazar: ''Va
y atd aıremız.de öyle bir aşçı 
.,. arı/!'· Lakin bu aşçı şu ihti· 

ııa ırnnda muhtaç olduğum 

· = c;ekt<'ıı al'nıptlr. 
eser. şimdi İngilterede gösteril. 1; 

kt d
. • Sonra :\ine arııi hnlH'l'dcn iii!,r<>ni~·orıız, ki Jlll'SClC' '.'llll'l"'. me e ır. .: \ 1 .• • ,, 

'). '.!thİ Çorba ve muhallebi gibi 
, ll't z Ye~eklerimi t~biatime 

1 edir~fık bı: s~retto pışirmek· 

f
ıııa Vazıfesınden ayrılması 

rıı e B~ı sekteye uğratacaktır.,, 
fll Sk .usrov Paşa, !{endi aşçısını 

etieıe Çağırmak gibi bir cesa
u h~österdiklcrlnden duydu

fl'lo e e ll~~~tf de mektubuna nıı-
'2ı.ı~t t:ıgı şu fıkra. ile anlat

Sif; ı. 

etı 1~~1\:ur·a nizamnamesi iktiza
eıı'~ kur'ası çıkan efrada ay· 

11 . e.ılcl verilmesi caiz oldu-
a ~ 1 lıi kölelerimden el'-·evm ht - ,, 

<lru ta olan firnn falan paşa-
ofo uı an nıuayene edip muvafık 

ı11tl~ihmuzu aşçıya bedel ala-
nı l'sıniz 

l{ • ' 
lıır Usre\; Paşa. bu satırlarla 
oı ·~l>k ııaşalan vaktiyle köle 

el ig~ta~ lrnllandığrnı anlatmak 
. ~a trlıştl. Aı;;çı meselesi pailişa-
1 

1 
''lı kadar aksetti. AbdUimecit 

. ıı ,~sı:ev Paşa._. devletin kıdem· 
61 ezırlcrinden ,.e erbabı hay
lıı~ettcn bir zattır. Yazdığı 

ti' l~~up da doğrudur., .demişti. 
t. lııeıt lisrev Paşanın yazdığı 

tah tup bugtin bize çok küs
~ ~Uz~a geliyor. Fakat tarih bu 

te ır en onu itham edemez. 1ş
bfrıcıze o devre ait bir yazıdan 

··/ı.ç sntrr : 
ı:u Stanbul gençlerinden işe 
ha~e· hayır etmiyen birtakım 

iO- lincı.lhıar bir meblağ mukabi· 
hetl e•beueı yazılırlardı., Bu ci
deı ~ serasker kapısında be
bu;1 e-snafı dolaeırlar, şıına 

a bedel tedarik ederlerdi.,, .. 
Niyazi AHM ·~·r 

-------------- • 1 ıı rnnı 1·1Hl.rosıın:ı .rasak <>tmckten ele ihar<>t d<>idl. Orndnki 

yatı surette alakadardır. Gerçi da sarfedilccektir. 
Yeni yapılacak 

ilk okullar 

i kal'(~<'ı:olninıİ:I.<' Z\lliİlll Clc> ~·ııpılt~·or. lll\~'l'alll JllllllllZl SIHt(İllUe 
: (•nuu I er( .. ~a 1dıı·ılı:ror. J;n l~nr d~li knn lıları n1t•.s(ı-Ic c,:ıknı·ınnk 
: H:ın Tiiı·k ~cnc,:kı·iııt• l.<>c·a, iizlcl'(k bıılunıı~·or::ır. 
! Yok"'a ı-abı·m mfııııısı Ihıg'tll' liıı;ı.atınılıı bizim anlarnma· 

araPÇa konuşan dünvanm li. * Btıdaneştedcn alman bir 
derleri, orta şarktaki lngiliz habere göre. Almanlar, Varso. 
siyasetinin ferdi bakımdan ten_ vada bir genç kız talebeyi, İn. 
kitlerini yapmaktan geri kaL giliz aleyhtarı duvar afişlerini 
mamışlardır; fakat tC'msili ma. yırttığı irin hapis ve sonra idam 

Bir komisyon yerleri 
tesbit ediyor 

~ ~·nc•:ı.ğmırz 1>::: ... b~:!:~n hn~kn. hir mıinn~·a mı geliyor"? i·oksa 

1 
j anla';'nınk it;iıı 1.;aılc konıı':'mak ycfmiyccck mi'.• 

·-·--······ .. -······-·····-·-·· Hakkı Süha Gezgin ........ 
hiyette olan bütün. diıforlcri, Mı. ctmişlerdi.r 
sırın müstakil ve terakkiperver Bu afisler, bir tarafta har -
bir dost olarak mevcudiyetine, bin vücude getirdiği tahribatı 
İngiliz sivasi iz'anmrn yardımı ve yaralT sivilleri göstermekte. 
oldu~nu tasdik ediyorlar. dir. Diğer tarafta da İngiliz 

Vilayet hususi idare bütçesin. 
den ilk okul inşasx için ayrılan 
tahsisat alınarak okul inşa::ıına 
pek val<rnda ba!?lanacaktrr. 

ELLERiN DiLi: 
-------------------------------

Mısırın scvkülceyşi ehemmi. başvekili çemberlayni gösteri . 
yeti aşikardır. İngiliz - .Mısır yor: resmin altında da şu ya. 
muahedesinin imzalanmasın- zı okunuyordu: "İngiltere! bu. 
danberi Mısır muntazam ordusu, nu sen yaptın!., hemen her a. 

Okulların yerleri üzerinde tet
kikler yapmak üzere maarif mü. 
dürü Tevfik Kutun başkanlı~ında 
bir heyet çalışmaktadır. Evvell:i 
gün Kağıthanede yapıhcak yatı 
ckulu, dün de Mecidiyeköyünde 
okul olmak üzere ayrrlan yer 
tetkik edilmistir. 

Aile reislerinin nazan dikkaiini 
bir nokta celbedecek 

İng'iliz askeri heyetinin hara.. fiı;te İngiltere yazısı silinmiş • 
retli teşriki mesaisile gittikçe ti. Genç kızın idamı, "başkala. 

~büyümektedir. !\fısır tonrağma rma ibret., olarak g-österilmek. 

0 vaki olacak herhangi bir teca. tedir. 
vüzde, kendini göstermcğe ama. DAlLY MAİL'den: 

Bu arada yatr okullarına büyük 
bir ehemmiyet atfedilmektedir. 

Çocuklarımızın temayülleri 
dedir. ;ı. İki memleket arasında bir 

Mısırın ittifak devletleri pa. ticari anlaşma yapmak üzere -o--
yesinc göstereceği alfıka, fikri Kahircye bir Romen heyeti git. Orta okullarda yenı· 
b~kımchn da bilhassa kıymetli. miştir. 

nas_ıl anlaşılır? 
dır. Zıra Kahire Elezher ilnL Bu heyet, bir müddet evvel f • J }<;ğer aksine o. 
versitesinin bulunduğu yerdir. İstanbulda TUrk - Romen ti. ayın er hmık sağ elde 
Bu demektir ki. herhangi daki. caret anlaşmasını imzalamış c:::ı.talm alt dalı 
kad:~ Kahiredc, miislümanJa. bulunmaktadır. Erzurum lisesi tarih öğretmen. inki~af etmiş ise, 
rın bulunduğu yerlerden gelmiş * Kanadada bulunan bütün Iiğine Baha, Eyüp orta okulu ta. mevzu erkek oL 
binlerce talebe bulunmaktadır. hususi pilotlar, Kanada hava biiye yardımcı öğretmenliğine du&"ll takdirde, 
Bilhassa şimali Afrika ve orta kuvvetine gönüllü yazılmışlar - Şükran, Bakırköy ikinci orta o. kendisinde anne. 
şarktan ... Fakat aynı zamanda dır. kulu türkçc öğretmenliğine Tur- sının muhayye. 
Lehistan, Cava, Çin gibi uzak * Kanada hükt1meti ve onun. han, Eyüp orta okulu türkçe yar. lcvi veya artistik 
yerlerden de tahsillerinin son. la teşriki mesai eden sinema dımcı öğretmenliğine Nüsret, İs. meziyetleri in_ 
larmda bu talebeler mensup oL kumpanyaları, İngiliz kral ve tanbul erkek Hs:si riyaziye yar- kişaf etmiş de. 
du.kları isI.am dünyasının en krPliçcsi"lin Kanadayı ziyaret. clımcı öğ"rct:nenliğine Talat Açık- me'ctir. Mevzuu. 
mutaassıp ve muhafaza.kar mu. lı=>rini gösteren filmlerin bütün göz, Eyüp orta o!<Ulu türkçe yar. muz kadm oldu-
hl.tlerine Kahı·renı·n ırörüPünü salahiyetıni kızılhaça verecek - ğu takdirde bu. .. " dımcı öğretmer.liğine Kadri Ziya. k · · 
go .. türmek~A.:ı 1·rler. Bundan baş. lerini ilan etmişlerdir. mm a sını müta. 

LÇ'\.I l Eyüp orta okulu tarih, coğrafya l t k · 
ka Kahire, senelerdenıberi tale. DA LY EXPRESS'ten: ea eme ıcap 

N h ··k~ · 1 ·ıt yardrmcı öğretmenliğine Muam. d 
be yetiştirmekte olan modern * orveç u umetı, nın ere. e er. 

d al h be t · t mcr, Kadıköy 3 üncü arta ckulu Sol ı ·· · 
bir üniversitev. e sahip bulunu. en tr mu are ayyaresı c. e uzerın-

11.. t · t' B t 1 beden terbiyesi yardımcı öğret. de kafa · 
Yor. Buradan doktorlar, avu. se um e mış ır. u ayyare er , çız~ısı 

h t 1 · · ecı·ı · t' mcnlib0 ine İsmail, Üsküdar ikinci za,·ıf \"e haf.f 1 
katlar. mühendisler C'l'a7.eteciler arp en evve sıparış ı mış ı. J ı o . ,., Gel ta ı h .. k. t r orta okulu almanca yardrmcı öü. dui>-u halde sa°' 

• 

-:,."!~ V"-Jj I -- ·~- ,' -. 
•• ,1111' J> ~' , 

ve muallimler çıkmaktadır ki, en yyare er, u ume nıe - ... t'> , ·' 

k · · m"d faaya mahsus r1·10 ret11el"lif:ine Fethi, Eyüp orta o. ld d h k 1. bunlara da, arapça konuşan ezını u a - e e a a uvYet ı ve acık olur. 
A.teşe dayanır. tuğla 

.4.nı inıal edilecek 
le~e:.ar~, ~(Telefonla.) - Mcm· 
~ille •nıızc her sene hariçten 
lı.ıtl .Ş~ll!ot (A tçşe. dayann: 
~tlll a)kcınslerini dahilde imal 
bir;k•Uzere lktısat Vekllleti 
tııı.,tlı.~~ka tesisine karar ver-
1~ l> • Bu · fabrika' son yıllar
tıl'ac eıc ,ziyade artan Şam ot ih~' 
~i~a ını,~~lhassa Karablik fab~ 
la.rın'lll.rıın, bakır izabe fabrika· 
İersa' askeri fabrikalar ve~ 

1 ·ıh k ed'I ·şt·r kulu fransızı;a yardırrcı ö·~ret . s b • ·ı . şarkın daha müterakki kısımla. ara ı a ı mı ı . - a u çocugun aı esınden bir 
• rında efkarıumumiyeyi aydın. * Bir İngiliz ticaret heyeti menliğine Seima, Eyüp orta o • kuvvetli fil;ri kabiliyet tevarüs 
~ IatmAk vazifesi düşmektedir. Madrite gitmiştir. !spanya ile kulu in·gilizcc yardnrcı öğret - etmediğini Yeya bi?..znt kendi zc. 

d~ - da muhakkaktır. Fa.kat 
yırıe bu gibi ahvalde mevzuun 
~eb~tıı, muannit bir yaradılışa 
malık olması da mümkündür 
Bunu~ için de baş parmak~ 
tırn~~! ~aşiyan birinci boğum 
k~mıgını tetkik etmek lazımdır_ 
kı, b~~nu da daha ileride gö. 
recegız.. 

l·~~akelcrin ihtiyacı:r:ı karşıla
tale · ayrıca hususı sanayiin 
~-e\t~lerini de yerine getire
llıe~r· • Şamot ~ham ... ma.ddesi 
~ktımizcie bulunmuştur. 

t~ll h" ll ı Amerikaya ya-
:.~la.n kahve siparişi 

~tu~Utnetin kahve ithalini ser. 
~e . lta.kmasr üzerine Cenubi 
ieri}~~ya kahve siparişleri 
!:r an ege başlanmıştır. Sipariş. 
liar ~h~ bi.r ıbuçuk, iki aya ka. 
. %ıı .r:ın.ıze gelecektir. 

töre <illik; piyasanın ihtiyacına 
l'eıı1 stoıc vardır. Brezilyadan 
"ı: fi~allar geldikten sonra kah 
~Uııulatıarmda mühim bir u. 
~ir. olacağı tahmin edilmek. 

ş -o-

.~:~~i Halkevinde 
~de ~nı Halkevinden: Evi. 
~~}'ı.ı 8 yaşından yukarı türkçe 
~rlttlc P Yarma bilmiyen kadın, 
~açı} Yı.ırttaşlar için halk kursla. 
~ Ya~t§tır. Fanfar icin de tale. 

1t l'llt 1 l'tıasına başlanmıştır. Ka~ 
ll\lltJı.ı ~amelesi icin ev idare me~ 

guna ınUracaat olunması .. 

Kahireye, arapça konuşan lngi~tere arasında iktısadi mü • mcnliğine Nermin, Merzifon· orta kas=·ıı işlemiş olduğunu göste. 
dünyanın Farisi demek muva. na.sebatı ihya için müzakereler. okulu musiki öğretmeni Enver rir. Bu ta!<dirdc mevzu bü:vi.ik 
f k 

1 
de bulunacakbrdır. Göre! Eyüp okulu musil;i yardım. bir entellekti.iel foalivet geçir. 

1 !n~i~[~;e ve Mısır arasr!ldaki' * lsviçre federal müddei umu. cı ö5ret:nen!i~i:ıe, Beykoz orta miş ve fikri bakımdan ailesin. 
siyasi münasebat. fam hır sa. mili~i. "!sv~cre otoriter dcm:ık okulu riyaziye yardımcı ö,1r:t • den yüksek bir mevkie varmrş. 

•mimiyetle yap!lan teşriki me. rasi cemiveti,, namı altında bir m:mliğine Ay~e Muazzn. üsl:li _ tır. 
saile, her iki tarafın da mena. teşkilat meydana c;:ıakrmıstir. dar 2 nci orta okulu ing-ilizce yar. Bu ı;ibi hadiselere kenıdi ken. 
fiirııe hizmet edilmiş olması §ek. Bu teşkilatın, Almanyanın Ştut dımcı öğretmenliğine Filiz, üs. d:ne tahsil etmiş. çocuklukların. 
linde tecelli ediyor. gart şehr;nden idare edilmekte küdar 3 üncü orta okulu tabiiye da veya aile ocağında tahsil ve 

Mrsır bakımından bu hal. im- ve İsvicredc bir Nazi rejimi kur yardımcı öğretmenliğine Doktor terbiye görmedikleri halde. talı. 
paratorluk yollarmın müdafaa. mağı istiiı<laf ettiği öğrenilmiL Suphi, Eyüp orta okulu tabiiye sil~ karsı duydukl:ırr müthiş bir 
sı için mümkün olan en ziyade tir. yardımcr ö~retmenli~ine Ayşe aşk il~ bizzat tahsillerini yap. 
"·ardrmda bulunmak. yani Mrsı- l'\TEWS CHRON1CLE'den: Narc tayin edilmi~lerdir. mış kımselerdc tesadüf olunur. 
J • * Gemilerinin tahtelbahirler rrn kendi miilki tam::ımiyetinı -o-- Bu gibi bir işarl't a.vnr 7.a. 

ı. tarafından batırılmasına ma. müdafaa etmek tarzında taha.I\.. t f .. ,. ~ I B K manda, mevzuda ihtiyarın, ar. 
t -

1 
ı· ni olmak üzere sveç ve Norveç .ı ...... :ın_u ~!!!1 - urumu kuk ediynr. n~ı tereye ge ın_ zunuıı kuvıretini ve gayeye ba<7. 

ce, ona da bu genç ve daha az Amerikaya gönderecekleri mal. toplantı:;ı lrlr.fiı gösterir. " 
kuvvetli müttefikine, bulundu- stanbul Basın Kurumu reis. E"ter k:ıfa hattı sağ elde sol ları Almanya ve İtalya yoluyla t ı 
ğu taleplerde hesaplı davran. göndcrmeği düşünmektedirler. llğinden: eldekinden naha hafif ve fakir 
mak ve lngilterenin ticari ve Bu dünşünceye göre mallar, İstanbul Basın Kurumu heye. ise bu takdirde mevzuun fikri 
diğer münasebetlerini :rviısırm Almanya ve İtalyadan demir yo. ti umumiv0si, Türk Basın birli. imkanlarından layıkile istifade 
ilerlemesine yardım edec~k şe. Iu:vla geçecektir. Bilahara !tal. ğine iltihak hususunda karar e~ememış olduğu ve büyükleri. 
kilde intibak ettirmek için yıl. van limanlarından Amcrikayr vermek üzere, 23 lkinciteşriıı n•n malik oldukları zeka ve tah. 

~önderilecektir. Bucr;;nlerde A. 1939 mak bilmez bir arzuyla. çalış. r. ..,~ perşembe günü saat 13,30 Rııe Malik olmadıtr ve olamıya. 
mak rolü isabet ediyor .. , merikan gemileri de Avrupaya da Kurumun Be:vof!lundaki mer. caı'!r netice~ine varılır .. 

THE DA1LY TELmGRAPH- gelmediği cihetle, oradan İskan kezinde toplanacaktır. Sayın Böyle hallerde mevzuun kuv. 
tan: dinavyava gelen mallar da aynı üyelerimizin gelmelerini rica e. vctli bir ihtiyar sahibi olmadı. 

+:· Romada gen.eral Franko. yoldan İsveç ve ;..lorveçe getiri. deriz. ğr - hiç d~ğilsc fikri sahalar. 

··--~~~.rl:::::;;;::=====;.1~-:::::-;:;:;::::;:::::=::;;;;:;:;;,=;:;::;~;;;;;:;;;::::;~~~~~ 
1 

il 

. Bir ~rkck veya kadının sağ 
elınde~ı. kafa cizgisinin fakir 
veya ıyı t~kkül etmemi~ ol. 
masr teşebbüsü şahsi ve ~hırs 
noksanlığına delalet eder. Fil. 
hakika fikri arzuya malik"'oı 
mıyan bir mevzuda hırs bulun: 
masına esasen imkan görüle. 
mez. 

Gayet net. ince ve derin bir 
kafa çizgisi zeka işaretinden ve 
bu hat gayet geniş bir şekilde 
fakat avuç içinde hafif bir su. 
rette. resmedilmiş olan 7.eka i. 
şaretınden daha kmTetlidir. 

Gayet kalın bir çiz..,.i tesire 
k~pılı:bilen değişik ve 

0

mütered. 
dı~ bır .t,!lbiat ifade eder. Bu 
kaıdc dıger hatlar için de doğ • 
rudur. 

. ~alrn ve kaba cizgiler fikri ka 
bılıyetlerden ziyade bedeni kuv. 
vete şahaclct ederler. Eu gibi 
hatlara dal'a. zi~·adc ank ha _ 
\·.ad~ foal bir hayat yaşayıp 
f~l{rı cihetlerden zivade bedeni 
cıhettcn inki:-af ctmiıı olan mev. 
zularda rastlanır. 

I~afasile çalır.,an kimselerin 
um~•mi~·C'tlc hntbrı ve b:lhass1 
kafa çizgileri ince, hafif ve va. 
zıhtır. 

. ~~'.iilüvor ki yalııız ~!in tet. 
~1~1 ı,c ~:,·zuun me~~ulivet şek. 
lıııı dC' o.ı,rcıımck mUmkündür. 

(naha w•r \ 



Onun derisinden, onun nef -
inden, onun vücudumuzda ya _ 
rattığı cereyandan bizde kalan 
nedir? Hiç 1 Bu hareketimiz biter 
bitmez daha o giyinirken bile ga
yetle lakayt olarak şundan bun. 
dan, başka şeylerden lıahsetme. 
ge başlayoruz. Şu halcle bu h;ı - i 
reket bir sigaramn sôndiirühip. 
tablaya atıldıktan sonra agızda 

bıraktığı kadar bile bir lezzet, 1 
bir hatıra bırakmıyor demek. 
Fakat buna rağmen bugünkü me~ 
resimiz için olduğu gibi bize lıeş 
dakikasını hasretmiş olan kadı
nın bile başkasına ait oldugunu 
senelerce sonra haber alsak dahi 
yine de kalbimizin yırtıldığını 
hissediyor, ıstırap duyuyoruz. 

Metı esimiz bu hareketi başka. 
siyle yaptıktan sonra bize temiz. 
Jeomesi imkansız bir sekilde kir
lenmiş, kanı pislenmiş: derisi par. 
çalanmış. elenmiş olarak görülü. 
yor .. Halbuki biz aynı harekette 
bulunduğumuz kadı., vanrmızdan 
geçtiği halde bu mahliikıın bes 
dakika i~in olsun bize metreslik 
etmiş olduğunu hatırlamıyoruz 
bile ... 

Kıskançlık bizim düşün-cesiz 
beynimizden c::ıkan saçma, aptal
ca bir galevamn atesidir. 

Kıskançlık bir telkin, bir oto. 
sugjestion hadisesidir. 

Metresiniz sizi mösyö x ile al. 
d~tm'}trr. Sizin gerek metresiniz. 
den ve gerekse mÖ5yö x den nef. 
ret ediyorsunuz ve gözünüzün 
önünde bu iki mücrimin sizi alt
üst eden fiillerinin vaziyeti can. 
)anıyor. 

Fakat buna rağmen sizde ma. 
dam Y nin yatağında mösyö x in 
sizin metresinizin yatağında yap.. 
mıs olduğu fiili yapmak üzere 
metresinizi aldatıyorsunuz. 

Peki, madam Y den sizde kalan 
nedir? Hicl 

Şu halde mösyö x in de sizin 
giizel metrcsinizin derisinde bı
rakmıs olduğu bir hiçtir. 
Şu halde kıskançlık bir telkin 

meselesi. Bunun için de tir misal 
ister misiniz? 

Onu g~-mediğiniz müddetçe 
gavetle müstekrehı menfur ola
rak düşünur, kabul edersiniz. 
~Mf~ q,q~qcdüğünüz, ona tcaa... 
dü( ettiğiniz zaman derhal öldü. 
rcceginizi zannedersiniz .. 

Fakat onun fotoğrafım elinize 
geçirmek fırsatımı malik olursa. 
nız onun muntazam vücut hatla. 
rını zevkle seyretmekten geri kal 
mazsınız. 

Eger onu, sizi metresiniz ile 
al_atmıs olan delikanlıyı da et ve 
kemrkten bir mahluk olarak: ge. 

tirir karşınıza çıkarırlarsa hi 
köpürmeden, bilakis dudakları 
nızda manalı bir tebessüm ile o 
nun karşısına gider, titremede 
gözlerine bakar, hatta bu husus 
ta benim kadar müterakki iseni 
hoş bir hareketle göbeğine doku 
nur: "Bra\·o sana delikanlı" der 
siniz .. 

Muhakeme ile, tahsil ve terbi 
ye ile çok yakın Lir i:.tikbalde kıs 
kançlığrn manasız bir şey oldugt 
anlaşılacak ve bir gün gelecek k. 
bizim aziz yavrularımız (yarının 
boynuzluları) boynuzlanmağa 

kaarşı muafiyet kesbedecek ve ıs. 
tırap çekmiyecekler, çünkü biz 
onlara iyi hisler zerketmiş ve boy 
nuzlanmağa kar§t a~ı yapmış bu. 
lunacağız. 

Rakiplerinden uzak olduğu, on
ların kokularını Modun cildi üze. 
rinde hissetmediği. onların sev. 
gilisinin vücudunda yarattığ 
elektrikli cereyanı yakından gö. 
remediği şu üç hafta zaarfında 
Titonun kıskançlığı daha çok art. 
mış, müthiş bir şekil almıştı. 

>r. "" :ı: 

Seyyar bir kadın Titoya kendi. 
sini yirmi lirete satmağı tekli 
etti. 

- Pahalı degil. Hatta işçi ycv. 
miyesi bile bu kadar tutmaz. Pe. 
ki, gel.. Fakat her tarafını istedi. 
ğim kokuya bulamama müsaarle 
edeceksin .. 

His tüccarı, Titoyu odasına ka. 
dar takip etti, vücudunun her krs. 
mının Modun kokusu Avatar ıle 
dezenfekte edilmesine müsaade 
etti. 

Bundan sonra Tito muayyen 1 
tarifelere tabi muhtelif kadınlan 
tecrübe etti.. Bunlar gençtiler, 
güzeldiler, mütehassistilcr.. Fa. 
kat Kokain değildiler! 

Bunların derileri üzerine Koka. 
min kokusunu serpti, fakat Ava. 
tar sevgili Kokainin kokusu 
hiç bir cilt üzerinde ondaki gib: 
kokmadı. 

Her kadının cildi kokuları ken. 
dilerine has bir şekilde akset'· :ir, 
bu tıpkı her musikişinasın musi. 
kiyi kendine göre temsil etmesi. 
ne benzer. 

Tito bir '.kere de hislerini ta. 
mamen""duyurmak, bir kadının 
yatağından diğerine geçerek er. 
kekliğini sona erdirmeği tecriibe 
etti. 

Fakat derisi tamamen ölgün ' 
ve bitkin bir halde olduğu zaman 
IJile bir tek şey onu müthiş suret_ 
te tahrik ediyor, canlandırıyor. 
du. 

.M.odun hatırası, ona karşı duy. 
duğu arzu... (Dtıha ııar) 

1 ::-=:=:: ::::...::::: ·ı:~ :.... . ... . ...... ~-...... . .. . ·····-····· :::::: ::m:r::!:: ... r.:~ ... : 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve bütün a ~rlarlnız1 cferha ı 

keser. icabında sıünde ~ lnlse alınabilir 

-
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,----------------------------, Büyük Zabıta ıl9iomano 

Sinek Beyi 
-------------------------------10 Bir akşam yemeğinden sonra ı 
toplanılmıştı. Salonda Sinek 
Beyi kurbanlal'Imn en zengileri 
olan on •beş kişi toplanmıştı. 
Hariçle irtibatı olmıyan bir sa~ 
lona toplandılar, kapıya da To 
tolitomboyu diktiler. Pencerele
rin altma da intihap ettikleri 
uşaklarını yerleştirdiler. İçti -
ma giili tutulmuş ve bir suikast 
tetebbüsli korkusu ile Roland 
ba.basmm evini terkederek Kıri · 
zianm yanma ~itmişti. Bir teh· 
like karşısında mildafna etmek 
üı.ere 'paleri Bielsky iki kadının 
yanında kalmıştı . 

Esasen evde polis tarafından 
nezaret altına alınmış bulunu
yordu. 

Kont Scrizol celseyi açtı. Pa
ris ve Nis şehirlerini titreten 
haydutlara nefretle hUcum et
tikten eonra, bunlara karşı mil 
cadele etmek için ne gibi vası -
talarR baıs vurulması 18zım r:e
l~ii hakkında herkesin mü -
taliı.a beyan etmesini rica etti 

ve sözlerine şöyle nihaeyt ver · 
di: 

- Bence knsnlarımızın etra· 
fına mükemmel bir elektrik te
sisatı yanmanın en ciddi g-aran 
ti olacağı zannındn:vım.. Daha 
ilk teşebbüste bir zil bize ha -
disevi haber verir •. li;saseıı ben 
halen bu tesisatı yaptırmış bu · 
lunuyorum. Kaldı ki geceleri 
Felineti de· ev içinde serbest hı· 
rakıvorum. Uşaklarıma haber 
\·C'rilmiştir, artık emrim hil:i -
fınn hrm•ket cdcccklcrc g-clc -
cek olan zarardan mesul tutu 
lamam ya .. Fakat ne dersiniz 
kıymetli polis hafiyelerini d 
işe sokmak muvaffak bir led · 
bir olmaz mı? 

- Hayır. diye Tode reddetti. 
Biz yalnızca kerı"limiı.e Mive -
nelim. Bir hafiye bizim başı · 
mıza bela olacaktır. Biz hayat
larımızı vt- malmıızı emniyet al 
tına kovmıtk usııllPrini kPndi · 
miz düışünüp bulmalıyız. Hazır 
bulunanlardan biri: 

1111 .. .. .. 
n ;: 
:! g 
:ı .. 
!: .. :: 
n .. 

SdNIEMASO 
ALLAH iN 
CENNETi 

- Canım, ne yaparsa yapsın!. 
Zaten artık gidiyorum; gitmefe 
karar verdim . 

- Neden? :Döyle ansızın!.. 

Yazan· Kadircan Kallı 
- Haydi, gidelim. Geç kalaca- sinden dogan ve fı kıran bir 

gız ... Onu her halde görmeliyim. lama ile i liyordu. 
Dedi. Delikanlının diger buti.ııı a 
Benitto onu vazgeçirmek içit• daşlar arasında küçiık. ya 

i:ı11::::::mm;:111111nu::• •™---• - Kardeşim, dün Napoliye 
gittim. Bizim taraftan gelen bir 
yolcu beni çağırtmıştı. Fakat va-

son gücünü de harcadı: boşa git· ve insandan a ağı görülmeıı' 
ti. kızın gücüne gidiyordu. sab' 

SElllB T)\",\TIHJSL" 
f,oıııcılı l.:1~1111: Jluı;ıiı. 

ıdiıııli"ız 11 <:ı ... ıık Ti~ al. 
ı u'ıl. ı,t·ı l' :w.:rn ıt:ı ~ 
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Tepl·lı.ışı (Jı aııı l"smı: :W.30 du 
SEil\llX 
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H.ı it lli:ı:n E. S..ıdı 
Tek Th.ılrıı~u lııı 

ıı<•cc Bakırköy ~lılj 
ıh.ıdi siııcrıwsııı 

ıl.ı: 1\011. l'bes =~ 
l'l'rıll'. l.\:ırııo.ınrl:ı111 

1..orkııı" .rn ı•rl.ı•k 'ııld ıır. 
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ıv1unasıbın Kitabı 
Divanı muhllSC.'bat mürakip -

lcrindPn Yusuf J\enan Onsalm 
çıkardığı l\1uhaı;ibin kitabı ad. 
1ı eserini bütün musahiplere 
tavsiye ederiz. 

Eser. vergilerin sureli hcs1tb: 
hakkında tatbiki misaller ve u. 
mumi tcvkifat cetvellerini havi. 
tlir. 

Almanyadan getirile
cek vapurlar 

Almn.nyı:ıdan getirilmelerinr 
karar wnlcn Doğu ve Egemen 
vapurlarııım tayfalan hazırlan. 
mrşt.ır. Bunların Almanyaya 
~föıderilmclcri için MUnakale 
Vekaletinden anir beklenmekte. 
dir. 

... K_q_nferana 
Beyoğlu halkevinden: 
1 - 2'3.11.9.19 prrşe.mbe gü. 

nü saat 18,30 da evimizin tepe. 
b~ınd:ıki merkez binasında ha. 
kim Bay Ekrem Korkot tarafın. 
dan "Velayet ha'kkı,, mevwun. 
da mühim bir konferans verile. 
cektir. Herkes gelebilir. 

Kısa haberler: 

+:- Diin Bulg-aril'1tan, Yunanis. 
tan ve ltalyaya mühim miktar. 
da balık gönderilmiştir. I<"'iyat. 
lar yüksektir. 

«· Dün hariçten mühim mik. 
tarda ithalat eşyası gclmiı;tir. 

Bn mallar arasında şeker, çu. 
val bc1j, deri, kim)·evi ecza, o. 
tomobil akı;nmı. biber ve kını 
vardır. 

* Takas komisyonu diin mm. 
taka ticaret müdürlüğünde top. 
lanmıs, bazı kararlar vermiş. 
tir. Bilhar,ı:ıt tiiccarl:ıra vnil"
cek müsaadelerin kısa bir za. 
manda halli için ı;örüqülmüş. 
tür. 

puru kaçırdım. , 
- Bunun icin seni bulamamı· 

şım öyleyse ... ~Vah vah ... O ka · 
dar yorulmana rağmen!. .. 

- Yoruldum ve canım sıkıldı 
Çünkü rıhtımd~n üç vapur aske
rin ve silahın Eritreye doğru ay
rıldığını da gözümle gördüm. 
Harp, olacaktır. 

- Ben sana söylemi ·tim ya ... 
- Hakkın varmış ... 
- Bunun için mi gidiyorsun? 

Acele etme! ... Bu yakınlarda pat· ' 
lak vermez, Çünkü hazırlık bit · 
medi. Zaten oralarda yağmur 
mevı;imi de hemen hemen başla -
mak üzere ... 

- Oh;un... Ben gitmeliyim. 
Bununla beraber belki kahrım 
da ... Lakin bu ancak on binde bir 
ihtimaloır. 

- ?? ... 
- Anlatayım: Artık benim 

sabrım tukcııdi. Elissayla kendim 
göriışmeliyim. 

Mikael neler düşündiiğünü ar. 
kacıaşına anlattı. 

Benitto renkten renge girme · 
meo< ıçın kendısıni zoı tutuyor · 
du. Sa.ıki buyi.ık bir felfiketle kar 
şılaşmış bulunuyordu. 

Beraber çıktılar. bu gen-çle diğerleri arasında r 
üniversitenin kapısında Benit farkından baska bir ayrılıl< 

to birdenbire durdu: tı.... 
- Şey ... Ben odama kadar gi. oda bir çokları kadar aııla 

diyorum. Çantamı unutmuşum bir çokları kadar nazik ve 
da... ruhlu idi. 

Dedi. Cevap beklemeden uzak· Genç kız kendisinin de •. a 
laştı. daşlarma göre, Habeş delı 

ilk telefon santralına koştu. sına daha yakın bir esmerlilt1e 
Habe!i servisinin numarasını aç · duğunu görüyordu. Böyle'' 
tı: nıınla kendisi arasındaki farlc 

- Allo ... Allo ... Benitto ... Kay kiler arasındaki farktan azalı 
makam Matanyoyu rıa.yorum... du. 
Yok mu? Henüz gelmedi mi? Ne· Mikaelin yüzlerce kişi tara: 
reye? Albanova mı gitti? ... Ne dan hücuma uğraması, dayalı 
zaman döner?... On ikide mi?.. mesi, yaralanması ve bu sı 
Ben tekrar ararım, fakat siz de hiç kimsenin ona yardım c 
mJhim bir iş için aradığımı söy - mesi çok gücüne gitmişti. 
!eviniz... O sırada şöyle düşiınmutt 

·Telefonu hızla kapadı; çok ca· - Habeşliler bizden daha 
nı sıkılmı .. tı. ride olsalardı, yahut böyle O 

llızlr hızlı üniversiteye doğru masrna rağmen bir İtalyan talt 
yürüdü. si Adisababa üniversitesinde 

Henüz ders başlamıştı. ı le bir hücuma uğrz:!aydı, hoş 
Jier tarafta Mikaeli aradı. olurdu? 
Onu Romüs ve Romülüs hey - Kaç defa, babasının yasalt 

kelinin gölgesinde gördü. mesine rağmen, delikanlının 
1 Bıı sırada Elissa Mikaelin ö • sına gitmek, onun ne halde o 

nünden geciyordu. ğumı görüp anlamak isteı111 
Mikael gene kıza doğru bir a- Gizli bir ses, içten gelen bir 1 

dım attı ve selamladı. !ayış onu sanki afsonlamış bil 
Benitto ileri atılmak, onların nuyordu. 

konuşmalarına meydan verme - 'Üniversitede olan karı;a~ 
me1c istiyordu. Fakat bunu nasıl ve bu dayak işini evde aıınt! 

- Ne dersin? Başka yolu var yapabilirdi? Şaşkın bir halde, ye anlatttığı zaman bu duq~un 
mı? rinde mıhlı kalmıştı. 1 }'ıllardanberi hep yasli gör~, 

Mikael sözlerinin sonunda iOr
du: 

Henitto hemen cevap verdi: Bununla beraber Mikaelle genç 1 kadın dikkatle dinlemişti. 
- Ben bunu bcğ~nmeoim kar- kızın konuJmaları bir dakika bi· ı kes: 

de,im. Pek çok defa sabırsızl~k le sürmemişti. Biribirlerinden _ İyi olmuş!... Geşki ölcl 
yüzünden bütün hayatını zehir c· ayrılarak derse giren kalabalığın 1 seydiler! ... 
de:nler görülmüştür. Demir, ta - anısına katıldılar. Dediği; hiç olmazsa: 
vında dövülür. Hele harbin epey- Renitto hemen Habeş delikan- j - Adam sende ... Bundan 
ce uzak olduğu ve hatta iki tara· lrsının arkasından yctitti; arala- ne!. .. 
fın uzlaşmak için konuşmak üze· rrnda şöyle konuştular: Diye karşıladığr halde, ar. 
re bulunduklaıı su sırada, neden - Ona her ıeyi söyliyemcdim sinde, Habeı delikanlısına ac 
bu deliliği yapm~h? ..• Bug-ün i - vakıt yok; fakat... ğını ıösteren bir yüz: bclirtı'1 
çin Elissa sana... Evet!... Diye· - Ne oldu? Ona bir şeyler söylemek iste! 
mez. Helki söz de veremez. Fa - - Bir randevu aldım. O za • bi davranmış, sonra kendıf 
kat yarın ... Ortalık durulunca... man uzun uzun konuşabileceğiz. toplaıruttı. 

Benitto arkadaşını kandırma - - Nerede. ne zaman?.. Yalnız kaldıkları zaman ~ 
ğa çalışıyordu. - Şehir pari:rnda... Saat on krza: 

Halbuki Mikael isi kestirip at altıda ... Turnalı havuz yanında... ı . t 
; - yı yapmışsın!... nı• 

mak istiyor, bu isteg'inden vaz • - Ö ~ rs,11ir. ne yapacak!ı!1 ?... ·· · · I F ,_ tı/ 
Sen de mi geleı:cksin ?.. ıo1termı,ıın ... adt baban 

geçmiyordu. dan h()flanmıyacak. Onu gu' 
Son sözünü söyledi: - Hayır, fakat, hiç olmazsa dirmekten ve kızdırmaktan 
- Ne olursa olsun, onunla ko-. göz kulak olurum ... Bravo Mika- k 1 . ın ... 

nuşmahyım. Bana "kal!" derse el... Srni tebrik ederım. Demiıti. 
her 41:eye rağmen kalırım. ''akat ı - Ümitlerim çok arttı, ama, .ıt 

"' .r Şimdi genç kız hi: olmı:zsa" 
bunu onun ağzın<lan duymalı . herd;z hüsbiitün b:lli değil!.. nesini bir dert ortagı bulmıJf. 
yım. Bununla beraber "kalı .. ·• di- Kcmmtmanın ille zamanlannda 
yeceğini hiç ummam, çünkü bu _ pek meraklı ve heyecanlı olan Bunu~la bcrab:r Habe~ delik•~ 
rar!a beni her an bir felaket kar- Benitto simdi biraz nefes alabil- sma ar§ı kalbinde duyduğıJ 

. . kınlrğı ondan da gizlemi ti. şısında buldug~unu, sakınmamı sa mışt1. f 
Dersten çıktıfı zaman ka ' 

na söylemiş... - 18 - da, kalbi de dolmuştu. 
- Evet ... Öyle ... Fakat... o M'k r l · l' ıı 
- Mademki öyledir, gitmekle KAN KONUŞUYOR!... hem~n ~n~=~~ş~~ er soy ıyece. 

onun da arzusuna uymuş olurum. ) 
Eğer beni sahiden ıeviyoraa be- Elissa her dersi dikkatle dinle- (Daha. 1J~ 
rabcr ielir, yahut hiç olmazsa i· 1 diği ve her halde not aldığı halde 
lerisi iı;in söz verir. Ben de başka , o gün bir türlü bunu yap<amıyor
~ey istemiyorum. Onu beklerim. rlu. Kafasında bam~'\şka şeyler 
Lakin eğer hiç bir zaman birleş· bira,ir;n,. dolanın J:idivordu. 
memize imkan gormüyorsa ... Ni- Bu Hahes fl,.likanlrsma karşı 
çin boş yere bir ümide kapılarak onu ilk vördügü zaınandanberi 
bekl~meli... bir yakınltk bulmuştu. Bu duy -

Mika-ı c;ok sert ve keıkin ko - ru 0'1tın kafasından doğmuyor • 
nueuyordu. • -.~ du. p:ı:ycırd11 J-i 1-övle bir sey 

Benitto bu hal karşısında afal· ""''"'-nak en hiivük surtur. Fakat 
lamıstı. o hu ıı;ııc-u, i-ıterıeksir.i'1. kalbinin 
Habeş delikanlısı: hatta vücudunda kimbilir nere • 

• VAKiT 
(,azr.lcdr çıkan hu tun ~ aıı ' 
rc,imll"rin hukuku mııhfuııl 
A.Bo~·ı-: TA Hf PJ-;sı 

Ml'mltktl jtrmttM 
IL'fnrı~ rıısıtıdd 

A7lık SJ:; lM "' 
3 arlık 2flO 4~ .. 
6 •.Fhk 47:; 820 •• 
l ,-ıllık QfH~ JfJOO .. . - . .... ~. . - .. . .. ·~"""~~~~ l 1rıleden Balkın Hırlıli IC~ 
ayda otuz kı;rus dilsillür. Po6d' 
blrlrıtıne ıırtrmlyen yerltrf' d 
vetmls huer kurus umml'drl'' •· 

- Fakat bu milthiş haydut- du: 1 de konuşmafR başladılar. Bu 
lardan birini tevkif edecek ola· - Sizin pırlantalarınız ne o!. I ilk ic;tima gür.el neticeler ver. 
na neucn ikramiye vaadetmiyo- du? Haydutların, pırlartayı, mişti. Bunu takip edecek olan. 
ruz?. Ben on bin frank veriyo • masanız Ü7.erinc bırakmanı?. lar da rnuhakkak daha verimli 
rum. hakkmdakı tekliflerine riayet olacaklardı .. Kapıya. doğru ya.k. 

Dedi. Kont Scrizol: edocck misiniz? la.,mışll'lrdı, hemen biraz ötede 
- Ben de herkesin vereceği - Evet.. Totolitombo bulunuyordu. Bir. 

mikdarın mecmuunu koyuya- Herkes ona bakıvordu: d<'nbire herkes hayretle dona -
- Tabii bazı tedbirler alır_ kanldı .. Işıklar birdenbire sön. rum. 

Diye devam etti. Bu usul ba· sınız? müş, salonun nihayetinden yük 
na mükemmel g-örünüyor. Çün- - Hayır, diye Tade kesti.. A. selen al.ıylı bir ses: 
kü vatnklık, ortaklık edenler n· ilcmin ba"'ın'l bir facia gelme_ - Efendiler kasalarınızı gü. 
raslnda bu kadar c;ok para ile sinden korkuvorum .. Onun İ<'in zel muhafaza. ediniz .. 
~özü dönecek, alçaklar daima bu fedakarlıiı da yapacağım, Diye bağmyordu. Evvela şa. 
mevcuttur. fakat bu sonuncusu olacaktır. şırmış olmalarına rağmen ça -

- Kabul, divc Tode teyit et- Kimse aksini iddia ctmeğc bucak kendilerini topladılar. 

Abone kaydını bıldıren "''11, 
lup •e leJır•f OereUnı. ıb01,, 
P•r9sının rıoııtıı •eya bınk• ,_ 
vollama Ocrl"llnf idare kendi O• 
rlne alır. 

"'fi" klY en t n h .. " Y.l'\ıd" m """ r • Jf1 
ndfl VA KJT",. ahnne r•F1 
Ad.re• deifftfrme iic~ti 

2J knnJttnr. 
IJAA~ t'ORETLEJlf 

ti. Bun<lan maada evlerimize vcltenmcdi. Yalnız herkes kcn. Tade dPrhal cebinden bir elek-
haber Vf'riri tesiEıııt rln. vRnıtlım. di hesabına Tadc Bilsky'nin ce. trık lambası çık&rarak seeın 

- Hepimiz müşterek bir şe· saretsiz olduğuna hiikmediyor- geldiği tarafa dQğru sıktı, fa.kat 

l'lcaret lllnlar1nın sııntfrD; r,· 
tın sondan ttfbarrn f!An s•Y ·~ıı· 
rında 40: le sayf81ırdı 50 n'' 
rus: dördllncft sııyfada 1: ik1 •· 
•• ftç6nc0de 2: birincide 
baslık nnı kesmece 5 llr•d:~tl 

Rftyftk. ~ok de••mh. ti \'f'f 
renlrlf flln •erenlere ·~ 1~·11 indirmeler nınhr. Resmt ti ıff· 
nn anllm .. satın 30 taru•1 

kil tercih edemez miyiz? du. nihayet yin~ Kont Serizol hiç bir şey göremedi. I~ığm al. 
tıooa yalnız kontun yumrukla.. 

Diye Kont sordu. konuştu: rmı sıkara.k ileriye dognı- fır. 
_ Havır. bu herkesin ker.di - Havdi i\lösvö Tade. tabii lamış hayalini görmüş ve: 

arzusuna, tercihine bırakılma - bunlar laftır. Biz sizin böyle 
lıclır. Aynı miidafaa vasıtası istedikleri gibi oynatmalarına - Alçaklar, alçaklar .. 
daha rabuk kcşfolunup berta. müsaade etmiyeceğinizden emi- Diye ·bağırdığını duymuttu. 
raf edilir. , niz. Salon derhal yeniden aydmlan. 

Bu SQn fikir kabul olundu. Dedi.. Tade hususi bir ifade dı. Her tarafı inceden ineeye L 
Bundan sonra bir kaç gUn zar ile: ra<l,lıır fakat hiç 'bir şey bula.. 

fında yeniden toplanmağa ve bu - Kim bilir belki.. madılar. 
rntiddet i<'inde herkesin evinde Diye cevap verdi. Herkes de- - Uşaklarım araaında de. 
gececek olan vakalardan biribi. rin bır nefes almıştı. ÇUnkU mek böyle lbaş belaltan var. 
rine haber vermesine karar ve. bu çok uzun çıkan belki kelim<'. diye M&yö Merimans dii.§ün-
rildi. ~in.in altında gizli bir mana var_ dü ve ım neticeye vardı. 
Ayrılmazdan evvel Kont Se. dı. - B11 rezillt"rin heJ)8ini ko. 

rizol. Tade Bilesky've yaklaşa. Kalktılar ve kapıya doğru var, Parise gönderir. yenilerini 
ı ak çok yakın bir alaka ile sor. giderken küçük gruplar halin - an~aje ederim. (Daha. var) 

Tl<-art Matıl•et&e Olmrf•" 
KOçftk hlnlar "" .,, 

Bir dda 301ı iki dcfuı .,.,. 011 
dduı &S. d~n defası 75 ., rl'' 
defası 100 kuru,tur. tic •ed,. 
ılAn •erenlerin btr defall bıtrıll 
••dır. Dört utm 11eçen 11111 bf' 
fazla 18hrJan bes Jruruştıo 
up edlllr. 

Vatıt hem doJnrdın d~1'· 
k!ntill fdare yerinde. heı;ı:ırıfıl 
h,.. cadd,.sfnde Yakıl UiP. 
altında KEMALEDDİN bili 
ilin Bürosu eliyle ilin ~:,• • 
"""r ıRn""""" 'P'"'"""' '~ 

t 
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5-VAKIT 22 tK1NCtTEŞRIN 1939 

. . 1 Veni P.ılonya J Bilmrük ve inhi- l ital~an vapurl~rı ı-Ko_k_k_öm_u_··r_ü_ 
acar Harıcıye Nazırı Fr~l:S!Z top•·akb .. rında sarlar Ve\ili Şarki .Akbdenıız •eterle 1 ihtiyacı temin için 

J - ldu • rme a~ ıyor 
turu.. A A ) KA tedbir alındı 

K Ç k · · " Malatyada tetkikle ... d-- Wlfrno, 21 < .. ~. - i1ııu· 

t 1 Parıs, 21 (A.A.) - Nevyork .. " - nuevvel bid:n·etinden itibareıı Ankara, (Hususi) - İstan· on a Herald T?b~~C:" gazeteı;ine An. bulunuyor ltalya ile ı;ıarki Akdeniı llınaıı lıulun kok kömür ib.Uyacuıın 
gersden bıldı:ılı>:or.: . Malatya, 21 (A.A.) - Cenuı, ıarı arasındaki deniz milna tewJııl lı:ia lktısat Vekaleti ıU· 

"Haritaya ısını .~ı~~ geçmıren vilayetlerimizde bir tetkik seya- ırnıa.tı yeuidcu işlcnı~ğ'c başlı ratli te<ibirler almıştır. Bu me· 

U h • • •ık d f ve dlinyaru..rı en kuçuk ?evletı 0 • hatine çıkan gümrük ve inhisar. yaca.k ve gittikçe inkişaf ettı .randa Karabükten lstanbula n arbın baş'annıcındanherı 1 a a lan Yeni.Polonya ?evletı harp~- tar vekili Raif Karadım-iz, refa. rilecektir. Tries:c, Vencdil. n.ümür sevki te . ıi:ıı olunmuş· 
1 

7 j basına bınlerce ırul uzak.ta, Parı. katlerinde gümrük muhafaza u. Cenova ve diğer İtalyan Jim:n. tur. ln;ilteredcn Istanbulaı o ar k M 1 • i . ı· . 1 tt ae ot~bHle dört s~~tlık ~~sa- mum kumandam ve maiyetleri o] lariy!e Ege denizi. K::ı.ra.deniz kok köc1ar ithali için c!c te-a acar larıc sıyase ını an a 1 f~de ~kin ~xre .vadı5mde ~atım. duğu hal~e dün §ehrimize gelmiş Rodos ve Arnavutıua. H:nanla şobbUsntta bulunulmuş ve buj 
l:i lak edilen bır mı! uzunlugund~ tir. rt arasıntlald 23 scyrıs~fain teşebhfü; neticelendirilerek kö·: 

~a Udapcşte, 21 (Hususi) - metleri de ayni ruhla çaltşnırş· ve yanm mil genişliğinde bir a. Vali:nizle a:;keri ve mülki er. hattı ilk ağızda fa::ı.li~·ett· gı· mi..ır ı t ııai etmek istiyen ve bu• 
~I c:r hariciye nazırı Kont Ça- tır. Avrupanın sulh unu düşU razi dahilinde kurulma~~dır. kan, parti, belediye ve halk mü- çecektir. na 1w1 ea buıan bir tirwa Ve• ' 
u; h llgUn, mebusun meclisin- nüyor. Orta Avrupada kuvvetı: Ga.ıete, ı:ran~ı~, İngılız ~e A- rnes'.:illeri tarafından karşılanmr'" Yeni Litvanya kabineb h..llct c nı..:ı·ut.aı:.t etmiştir. 
% darbın başlangıcındanberi ve müstakil Macaristanın e- merikan sdırlennın daha şııncli. olan inhi!>arlar vekili, hükfımet k l -~ 
ti}' efa olarak Macar haric\ henımiyetini bUyUk devletler, den bu mmtakada yerleştiklerini konağında memleket işleri hak. uru uyor . Devht c!airelerindeki 
lunaııettne dair beyanatta bu· şimdi daha iyi anlıyorlar.,, ilave eylemektedir. Polonya cum. kında konuşmalar yaptıktan son. . Kauırns, 21 .<A.A.) - ~~! ka:Ptlar ayni tipte' 

l{llıuştul'. Macar hariciye nazırı bun- hurreiai ile nazırlar bu hafta so. ra askeri alay, parti ve belediye. Lıtvauy::ı. ka~ınesi teş:l~k~ . 
ll'ılşı~nt Çaki hülA.sa olarak de- dan sonra Hitlerin Macar - nunda buraya geleceklerdir. Bu yi ziyaret etmiş ve şehirde bir ge. ctm!$. bnşvckılllğc Meı ltlc J.5 • olacak 

1rt ırki: Alman dostluğuna ve Macaris arazinin ortasında bulunan 18 in. zinti yapıruştır. hariciye nez~retlne Urbsy. h... An kar&. (Hususi) - Devlet 
r ~e~ aca.ristaıı Adil, şerefli ve tan hudutlarının katf olduğu ci asırdan kabla şato Polonya biye nezaretrne gcner:ıl Mish daiı 0.1.. •• ~ ... ..: kullanılan enalq 

llı anııı bir sulh istiyor. 1stik· na dair beyanatını tekrar et- hükumetinin merkezi olacaktır. -o- ikıs. dahıiiye nezaretine gene- ye defterlerin tip itibariyle/ 
1 be/e eınniyeti muhafaza içiu miş, ltalya ne dostıugunuı:; Polonyarun ihyası güııüne ka- Ta 1 ebe tren 1 eri rnl Skuas tayin edilmiştir. birleştirilmesi ve kA.ğıt lstlhj 

tarı tUrıu tedbiri almıştır. Ma· ilerlediğini anlatmıştır. Yugos. dar devletin idari işleri burada Ta.ntlni?rrkai, Kaunas bele lAkinde tasarruflar temini için; 
~~ Stan taleplerini, daima Av· ıavya lle dostluk münasebet görülecektir. Dera saatlerine göre diye reisi ve Vilno mtlmessl ı IKtıı:ınt Vekaleti Saniyi Tetkik: 
'lllellanııı menam Uc telif et· !erinden ve Bulgaristanın te· tSTiHBARAT M~RKEZtNiN sefeı·ler kondu olarak seçilmiştir. D:ıL·c5indc bUtiln vekA.let mu .. 
ııı.,~tectır. Harbi, mevzlleştir- rakkilerini sempati ile takir TEBLtôt Alman - Rumen tica· I'ahlıaslarından mürekkep bir 
ıııage gayret edenlere bli.t\ln ettiğinden bahsettikten sonra Paris, 21 (A.A.) _ Polonya Ankara, 21 (A.A.) - Aldığı.. ret görüşmeleri komisyon kurulmuştur. Ver&.~, 
..\s~nasıyıe muzaheret eder. Romanya. ile de anlaşmağa ha· hükumeti istihbarat merkezi teb. mız malumata göre, Münakalat B ı· 

21 
(AA) _ DNB: cekleri kararların yakın bl 

"'ı·~· err ınaceraya girmek iste. zır olduğunu söylemiş, lngllte· 1. ~ d. . Vekilliği ile Maarif Vekilliği ara. er ın, · · zamanda tatbikine geçilecek 
""'.ıOr b tl ıg e ıyor. . d 1 . b' l·~· f . Almanya - Romanya ticaret rı,, 1 • 1920 denberi komş,ula· re ve Fransa ile munase e e Al mak mlar ta le sın a yapı anış ır ıgı ne ıcesın. tir. 
' e ı man a 1

' mamıy d M" kal~ V k·ıı· ~ · kt .. k 1 · · k-...... saplan 'tt,.,. anlaşmak taraftarıdır. rlndeki vaziyetin değişmem !, n-ı alı 1 1 - b' e una at e ı ıgı me ep. muza ere enrun çı .......... -
'"••el rv ony .oma arma ragmen, ır . . d b.ki ba l 1 dıg-ı hakkında yabancı memle . ......._ ce gelen Macar hUkfi olduğunu beyan etmiştir. k k Al kın lerımız e tat ı ne şanı an va. 

--.__ ~ · ço aa en, man ır a mensup k 1 d k 1 d · ti" d hab•rler bu - d kl 'dd' · 1 alı · kit cetveline göre uza yer er en et er e ın şar e en ... -
~ 01 u arı 1 ıa. ı:.ıy e 6 vennış ve 1 b 1 · d rada teyı't •dı·ımemekt•dı'r. iyı' 110m d k" M I' · f · d k mekteplere gelen ta e e erın ers .... .... anya 8 1 8Car par ISJ Ş8 1 )JOr 1 : bunla?A evlenne y~llannştır. Fa. lere vaktinde yetişebilmelerini haber alan mahfiller 23 mart ta. 

() · M . t d kat ~ılaı:ar~ ~~~;A Pol~ny~d: u. temin için yurdun muhtelif yer. rihli anlqmamn bazı teferrüatı. l'l'lanya ile acar IS an ar ..lSln a· ~u.mı.1~ehe~ter ı 1
1 

anakeAiere ep.. terindeki trenlerin hareket saat. m tanzim için yapılan bu muza.. 
, sını sı a ına a ar man or- ]erinde ders senesi başından iti. kerelerin memnuniyeti mucip bir 
1 S · f l hl • • h f 1 k f' dusuna katnuştır. Bu tarzı hare. baren talebe lehine lüzumlu deği- kild tmekte olduğu lU eıe numler nl aye eneCe U bk~t,.helf!t1~1:13tsyko~l 1 hlukukktund.yeni şiklikleri yapmıştır. ~~ bil~i~~::~. e -

~ ~tı Bttkreş, 21 (A.A.) - Küçük arazi sahipleri Macar partisi 
l'a Dr. Tilıord Eckhardt, Dacia gazetesinin muhabirine be-

tlatta bulunarak demiştir ki: 

ır ı a mı eş ı ey eme e ır. 

Belçik;;;Hoııanda Sovyet ~an~iya Alm.a~ ajansının fe. 
~im 20 sene sonra, Alman emperyalizmi yeniden ~oğuyor ve 
litı <lt Rus emperyallzmi yeniden kendini gösterıyor. Ber

iıll Ce -.. Bağdat yolu Tuna mmtakasmdan ve Balkanlardan ge· 
~' st cektır. Cenubu şarki A vrupasr memleketleri arasında siya· 

ltıu"e ekonomik bir ittifak yapılmadan ve bu memleketlerde 
~lıl Staıtar bir btinye kurulmadan, bu iki bUyUk devletin ar· 

Hududunda tahşit edi· müzakerelerı cav3zU karşısında 
len Alman kuvvetleri (B~ t4ra/ı J itscideJ Finlandiya parlamento· Tecavuz TUrk gazetelerine: 
Londra 21 (Hususi) - Al- ·ı k "Dostıariyle Almanya arasına 

• B ı ik H 11 sun,.~a go"rü"liı ece manyanın e C a ve 0 an· ~ 'S' nifak sokan misli ~örUlmemiş 
arrna. karşı konamaz. 

Dl", Eckhardt, sözlerini şöyle bitirmiştir: 
sıtı Cok yakrn bir zamanda Romanya ile .Macaristan ar.a
~ıadakı suitefehbllmlerin nihayetıeneceğini pek mUmklıu 
~etmekteyim. 

da hudutlarında yaptığı tahşi· Helsinki, 21 (A.A.) - iyi ha. surette yanlış siyası neşriyat 
dat c1ıcmmiyetle mevzuubahs ber alan mahfillerde temin edil. yapmış olmak,. iddlasiyle; 
olmaktadır. Fransızca Pöti Fa· tJiğine göre bu haftanın sonunda Tariz, "TUrklyenfn siyasi 
tizlyen gazetesi hususi muha parlamentoya Sovye~ler ~irliği. hattı ha.reketf,, ne "bu bimu· 
biri Belçika Ye Hollanda bu nin teklifleri ve Fınlandıyar.ın baba gazetecilik propagandası· 
dutıarında büyük • mikyastr mukabil teklifleri tevdi edilec.ek. nı, cfkA.rı umnmiyeyi Alman-
Alman kuvvetleri bulunduğu tit". Müzakerelerin gizli olarak ce. yaya ve Ankaradakl Alman 
ve fakat bu halin uzun müd reyarr edeceği zannedilmektedir. mUmesslli aleyhine tahrik için 
det devam edemiycceğini yaz. KADINLAR DA ASKERE bir zemin tellkki eder görUIU· 
drktan sonra "Bu kuvvetler YAZILIYOR yor . ., gibi vehim mahıulU, tett 

Deniz harbi 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

PJJ~lıtıaııyanm yeni tipte tor
~' .er kullanması ve bundan 
lııı'an felaketler efkA.rr umu· 
a11tede ınuemm bir intiba ha-

Eıtnıiştir. 
bıı{'aıiYet hakkında tefsiratta 
he Unan. gazeteler bu usultı 
a.J~clınlleı hukuk kaidelerine 
latı A.ı· bir surette muhalif o
tl:ıelr.bu tarzı şiddetle takbih et-

İedlrler. 
ıie~hna.nya deniz harbini şid
be 0tıdirmeğe çalışmaktadır. 
ge l:ıtzıertn tngiltereye doğru 
ı~1~ltlerını bitaraf vapurlar 
(tla tnUhim felAketleri mucip 
( 0 cak derecede tehllkeli hal~ 

Gemi 0 derece çabuk batmıştır ki ya.kında ya taarruza geçecek· Helsinki, 21 (A.A.) - Fin ma.. ve sakat görüşle ... 
tahlisiye sandallannı denize in. ler veya çekilmeğe mecbur o kamları, harp vukuunda milli mü. Alman Ajansı bu tebliğini. 
dirmck için vakit kalmamııtır. lacaklardır,,diyor. dafaa için çalıpnağa hasır olduk.. dUııdenberf haklı mukabeleai-

SfltlON BOLIVAR'DAN --o- tarını 'be,_rı eden iadmJarı by- ni görmektedir: Esasen mena· 
' KURTULANLAR İngiltere 750 bin ton detmeğe ba~lamqlardır. bii TUrk olmıya.ıı bu haberin 

Londra, 21 (A.A.) - Simon demir alıyor BORSA AÇILDI ne,rinden endlfeye düşmek 
Boliver vapurundan kurtanlan - Helsinkiı 21 (A.A.) - 11 te§- için bir sebep yok. Bir mUba-
lardan 90 kişi bugün Londradan Nevyork, 21 (A.A.) - Nev. rinievveldenberi kapalı bulunan dele ile siJA.h alan devlet bunu 
bir ıark limanına gitmi1lerdir. york Herald Tribune gazetC15inir. Finlandiya borsa.aı 22 teşrinisani.. dilediği gibi kullanabJlir. 
Orada.n Hollandaya hareket ede. istibarma göre, İilıgilterenin A. de tekrar açılacaktır. Türklyede matbuat sansüre 

merikadan 150 bin ton demir sa. tA.bi değildir.Bir gazetenin net-
ceklerdir. , akk daki Uzak L d • d 

Amsterdam. 21 (A.A.) - 'Si- tm alması h ın m ere. On raya QI en rettlğl bir haberden hUkOmetl 
mon Bolivar" ismindeki Hollanda ler neticelenmiştir. Takriben 15 protesto neye 1 Bu protestonun 
vapurunda bulunan 255 yolcudan milyon dolar kıymetinde olan bu h f şiddetli olması neden? Alman 

Üret demir önümüzdeki ÜÇ ay zarfın. eye aJ'ansı böyle bir tebJJM ancak 166 sının ve bu vapurun ~ . • o• 
tebatım te·~I eden 124 kışıden da teslim edilecektir. ncide isnadını lsbat edecek delilleı 

s-• "rilmek Gazete, bu kadar ehemmiyette (B<UJ taraf' 1 i ) göstermek şartıyla yapabilir 
Yüzünün kurtarıldığı bildı • d f ka -

bu neviden siparifin ilk e a Y· itte timdi Numan Menemma. dl: İngiliz - Yahudi mUmee· 
:Y:11a.k istiyor. 

"1t'l'ırtzau aajnsrnın Reykja· 
a.~1~en blldlrdftfne göre, Höfn 
f.aıt larında bir harp gemisi 
cat ip \'e ihtardan sonra bir ti· 
il.t~t Vapuru üzerine 12 mermi 
~, ış ve ticaret vapuru yan 

tedir. dedildiğini yazıyor. oğlunun riyaseti albnda Le;~ sllleriııln mu,tereken yaptık· 

N M I• ya giden heyetin belli batlı ••~· ları bir faaliyet varsa buna 
U~an enemen.c Bul rıarı·stan hı.çb·ır feltrinden biı·i bu yeni Iİatmu.D TUrk matbuatından, dtledllde-

- 1 tatbik teklini kararlatbrmak olıa. ri gibi, bazılarının dahi Alet 

Ştır 

}'1:> .. YiN TARAYICI DA 
t MA YtNE ÇARPTI 

til.lliic Ondra, 21 (A.A.) - "Ami. 
··~ı tnakamı bildiriyor": 

~}'1 ~tif .. ieminde bir mayin ta. 
~İli Ct genu_ İn.giltercnin prk aa,. 

~11> açığın-da bir Alman mayinine 
~.ara1c: 'batmııtır. 

~il., lr renıici ölmlif, bet tanesi 
tctt~lnluıtur. Gemin.in diğer mU 
tır, 'tından 9 kiti kurtanlnut-

··~ 936 •cııesiııde inta edilen 
~il. :tiff• 4 pualuk bir top ve da. 
idi. ~ğı çapta 4 topla mücehhez 
'llr• "~0 tonluk olan bu geminin 

Cltl 13 mil idi. 
lS~t GIZLt TUTULAN 

lo VAPUR 
leıt ~dra, 21 (A.A.) - ismi ha. 
~iai ~zU tutulan bi~ İngiliz ~~
lı~ llı .atmıştır. Gemınin 33 kışı. 
tııltıt lirettebatından 11 si kurta
ttıtıil. Ye bir Danimarkalı balıkçı 
'rıı'1 tarafından şimal denizi li. 
tır. arından birisine çxkarılmıt .. 

~ ~İ.itettcbattan diğer birkaç ki. 
ttırı~ &etninin kaptanı başka bir 
~afından kurtarılmıştır. 

oglu harnket ettı hl k • • k caktır. oJmıyaL&gl muhakkaktır. 
(B<UJ taraft 1 incMü? o a gırmıyece siıt~= :."J:i~:..~ı:::ı: !:"a!i~=~ ya~~~!~:r!~: ::. 

istirahat etmiştir, Numan ~ (Baştarafı 1 incide) ran. teY tqilterecleki demokraük zı ıe,ebbUsler ırşa etmektedh 
fat Menemencioğlu dUn k.~'":31. Yugoslav toprağında. düşen bi re.iiınin icabab idi. lngiltere bü. ki bunlardan daha vukuunda 
le görüşen bir muharrır;?Il.UJe tayyare Bulgar tayyaresidir. Al k\ametinin memleketteki iktnadi hUkQmetl haberdar etmı, ol· 
Londra ve Pariste ya.paca.gı: te.. manyadan Bul~aristana getiril cit.azlar üzerinde müeaıir bir mü. ması da llzım gelir. 
maslar hakkında. şu beyanatta meJ•te olan harp malzemeler rıJuıbe kucireti olmaması Türki. Cumhuriyet de lnglllz gaıe-

• d d mal ··L- --'--•- -"t teılne bu haberin latanbul ·bulunmuştur: Tuna yoluyla Bulgaristan. ar ye en muua)aa ~ ıwu. 
"- tneiltere ve Fransa ile Almanya:va ihraç edilen za.hıre ecseaelare ıu veya bu tekilde tav. muhabirinden gttUllnl hatır. 

bildiğiniz sıkı dostl~ ~~~. - ve toprak mahsu!'eri ile öden . aiylerde bulumnMma ımni olu. !atarak, vazifeli olanların dik 
betlerimizin icap ettırdigı ı~ mektedir. Bul~ar nazırlar m~ yordu. katine kokuyor. 
çok temaslar vardır. Bu defaJu ]isinin sarime. karar verdıg Bu!iicı iae vaziyet oldukça de. Biz de 'fan'ıu neşriyatından 
heyetimiz bilhassa iktı8adl ve 772 milyon leva, daha ~~a iitmittir: tnl(ilterede bir iktıaadi mülhem olarak il&n işine te· 
malt münasebetler sa.hasında te. Bul~ hududunun tahkımm< harp nezareti teıkil edihniıtir. mas eüelim: Tan'ın lfşaatı da-
maslarda bulunma~ gi~yor. harcanacaktır. Bulgar ~te Bütün harici ticaret itleri de.te. hl teyit ediyor ki. ecnebi men. 
fırsattan bilistifade t~ız ve Ieri bir huduttan bahsediyor a tin kontrolü aım. girmiıtir. HaL şelf mallara atı UAnlar bir ga 
Fransız devlet ricalile l!'örllşe. ma (hadutlar) demiyor. ~ ta it bununla da kalnwnııtır. Bu zetenin neşriyatına mUeSBlr ol-
bileoeğimden aynca büyük sen, son aylar içinde Bulgarıs.. defa Pariıte toplanan yi~selr. mak için bir sllA.h mahiyeti 
memnunivet duymaktayım. Se- tan, cenup hududunda askeri harp mecliıi harpte muzafferiyet alabil1yor. 
yahatimizin ü~ memleket men- tahşidat yapmış vA buralard2 gayeıine eritmek için bütün müı. "Nel}rlyatta Alma.oya lehine 
faatleri baJı:ımmrlan favdalı ola· istihkamlar mevdan.a getirme temlekeleri ve dominyonlanyle çatışmak tein kendilerinden ta-
ca<mıa kani bulllllıuyorum .. ,. ğe başlamıştı. Bulgar ziraat ne. birlikte_ Jngiliz ve Franaız or. abhUt alamaymca Alman llA.ıı-

Heyetimizin bilhassa İnıgil~- zareti askeri tahkimata lüzum1 dulan gibi _iki memlek~tin ha. larmr kestiler,, diyen arkada· 
redeki tema&anna çok ehemm.ı- olan kereste ve malzeme hak . yati ve ilctıaadi kuvvet kaynak şımızm bu cümleye "bu il!n· 
yet verilmektedir. kında Bulgar harbive nezareti laM"nı da birleıtirmeğe karar vn-. Jan öteki gazetelere dağıttı-

H'1vet bu akşam ~mplon ~ks- nin emrine ormanlar tahsis et. Jar., HA.vesinde bulunması Al-
presile Londrava mUteveccıherı mi3tir. Kız8.nlık ka.sab~smd~ mi~~r, itibarla Lcndraya giden ma.rı teı,;iriııin kendlliinden baş-
1stanbuldan aynlmıştrr.: . V~ipka balkanı eteklenndek Türk heyeti kartılannda harpten ka Türk gazetelerlne intikal 

Numan Menemenc:oglu ~ır. ttaıvan tauv. are fabrikasmd_r ettı~ı m!nasında olmıyacağı 
ali avınJ u evvelki nisbetle daha geni' bir ::> keci istasvonunda v m .. u . 1 bu··yilk hızla tavyare aksamı ı. muhakkaktrr; "llnkU bu llAn 

kt ıktı raı:,· .iyet ile konutacak b!r ln:;i. " emni"et dire'!rtöril, re or, . mal ediyor. Bulg-ristnm her ta. Jnr· kendilerinde "ıktığr ınUd· 
J af'] enısur uml li~ hül{'"i~et; bt•hct\ktır. A ·-nı za.. " sadi ve mali man ı e l?1 rafında !{az ve hava hüc a detçe de A 1 man politikasınıı 

ta afından u 11 · · '] m!"!nda lngiliz hükiimcti ile yapı. zevat ile dostları r · rmdan korunma usu erı s1vı satılmış bulunmıyorlardr. 
lacak iktısadi anbı~malar onda., ğurlanmıştJr. \ere ö~tilmekte ve mane-vra • "TUrk matbuatı para ile sa 

d S ik. · ao ... ra Franeı~ hükiameti ile gİri§i. lar vap1lnıakta ır on ı ay 1 tın alınamaz.. takat onları 
• alt ı BulrN> lecck müzalıerelerin neticelen.. çinde silfilı ma a man t°'- ilA.n yolu ile de satın aıınmı~ 

lar arasındaki Türkler 11;~1 · mesini kolayla,tıracaktrr. olmak suizannından kurtar-
mışlar ve yol i~aatmda ıstıh ASIM US mak içln mutlaka UA.nların 

/\iman ordusunda alay~ı zabitler 
j~erı~n. 21 (A.A.) _ DNB. a.. den evsafı haiz her nefer zabitli-

dam edilmişlerdir. Bulgarlar!' 1 · lti t mlllı·yetl aleyhinde neşriyat · kt s·ıu ni fstiyen siyaset en i zam e · 
Türklere emnh'etı yo ur. 1 mekte ve hl~ bir bloka. hiçbir yapm::1ya mecbur etmemeli, ec· 
'--Jtm etmekten çe'!<iniyorlar. i t ı nebi ', ıAnl ... " rın ga•et!"' ~re sev!:' ~ t 1 i B lgn antanta (Bulgar s ana tomr•ı- .-. .. -

Bulgar gaze e er ' u t d l 11 tav .. ~ssutunu r-mt '"'eya yarı tf t blta aftı" lan tarafındıı.n bazı e a : .. ı · ..,.. .. 
h-.rJcl ılyase n n r !ıklar yapılmadan) ~irmlye- reRmf bir teşekkUltın eHne ver-
ve sulh siyaseti oldutunu ya-

1 
melldlr. 

zarlarken muahedeleriD. tadili· ceklerinl ihsas ediyor ar, 

1 hıldiriyor: ğe terfi edebilecektir. Muvazıaf 
hitQ<lıeteler harp da ,,. zabitlerle ihtiyat zabitleri arasın. 

'L.~ zamanm z- z b"tl' 
t\ıf ~d~osunu tamamlamağa ma. daki fark kaldmlmı§tır. a ı ı. 
1tr. tlli b.ram.meıcr zıetrediyor. ğe terfi için etaf ffl't el~ 
~ karsısmda kahramanlık ıoster. 

ı.ı ltilrtl.r.namclerc ~öre • .içabe"! mcktir_. 

T 1'.hran elçilik 
müatefan 

Ankara. (Husus!) - Tah:= 
bUyUk elçiliği müsteşarlığı 
tedvire memur MUştik Sel 
merkeze nakledilmiştfr. 

İzmir Defterdar 
muavinliği 

Ankara, (Husus!) - lzm~ 
muhasebe mtıdUrtı lbrahl~ 
Hekimoğlu vUAyet defterdar 
muavinliğine tayin edilmtft,ir, 

-0-

Dikilide yine zelzele 
oldu 

İzmir, 21 (A.A.) - Dltutdl 
dUn akşa.m saat 19.30 da yeni 
bir zelzele olmuştur. 

Erzurumda zelzele 
Erzurum 21 (A.A.) - Ba• 

"gun saat IÔ.50 de burada ce. 
nubu şarkfden şimali garbiye 
doğru yedi saniye devam eden 
oldukça şlddetıl bir harekee 
tlarz olmuştur. Nüfusça ve in~ 
sanca zayiat ve hasarat yot•ı 
tur. 

--+-
Şehrimizde ya§mur 

devam ediyor 
Bir h&ftadMhert bozmul o. 

lan bava bilbe'M iki ~ 
bir hayli aoğum'Uf ve mtlteım&. 
diyen yaiıtlı geçm.işir. 

Bilha.aea. geceleri yağmur bil: 
hayH !Jİadtotli yağmaktadır. 

Ye§ilköy Meteoroloji 1stuyo. 
nundan alman malUınata. gôre: 
hava yurdu'l doğu~ cenup do4 
ğusu mmtıtlt&la.rmda buluthı 
diğer mmta.kalarda. umumiyetle 
kapalı ve yağ,§lı geçmif rür.. 
garlar Trakya., KOC1181.i, Ep böl 
geleri ile Ka.radenirin garp U. 
snnlannda efırıoıt iatikamettea. 
kuvvetli dJ~er mmt&kalarda ca. 
nubf islıkametten orta kuvvet. 
te Karadenizin garp kıa1m1ariJe 
Marmara ve F.ge denizlerbade 
ıtmaıt isti!tametten fırtma tek. 
Jinde emıiştir. 

Dün 1st&nbuJda ha.va .kapab 
ve yağışlı geçmif rtizgir ceıı~ 
tan 3 ili 5 metre hızla emm.., 
tir. Saat 14 te hava 1009 mili,.. 
bar idi. Sutıunet en ytiklek Oll 
Uç onda sekiz ve en dilştik ~ 
onda iki santigrat kaydedilm1"' 
tir. 

IZM1'l'TE KAR YA-alYOR 
İzmit, 21 (A.A.) - Bir be 

gilndenberi devam eden yağmur 
!ardan sonra senenin ilk .kan 
dün civarın en yüksek meridi 
ola.n Keltepeye düşmüştür. 
B1'l'LtsTE KAR YAOIYOR 

Bitlil!I, 21 (A.A.) - Son gUn. 
lerde devamlr surette ~ .. 
ta olan yağmur dilndenberi b.. 
ra ~vrilmiştir. Her taraf kar. 
la örtilliidür. Müna.kallt ım. 
men dmmu§tar. 

--0.-

Sadrettin Sayman öldU 
Esba.k Tahran bU7Uk elçisi 

Bay Sadrettln Sayman dlln 
gece KadıköyUnde, Moda C&d· 
desinde Yeniflklr sokağındaki 
15 numaralı apartımanda h&. 
yata veda. etmiştir. 

71 yaşında olan marhum 
Blbıa.H caddeatnln krrmetıt 
bir rUknU, zartf bir 1.ııaanı.m1t4 
fik bir aUe reisi idi. Bu ac11ı 
haber verirken 7etim kalan 
çocuklarına, yakınlarına tul· 
yelerlmfzl bildirir, bUytık ol· 
ıu arkadaşımız Mecdi Saclretı
tln Saymanın kederln.l pqla• 
şınz. 

Cenaze bugU.n saat 10 c1ıa 
.kaldırılacaktır .. 
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-
lstanbul Belediyesi ilanla 

12.:~u. t'ro,,1,1111 ,c ıııcııııcı .... , ,,,,., Da.ıma Radyolın çunku: 
ııt n.ı)rı. 12.::ı;;: Aj,ıııs \C ıııctıurufu. i---------------~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiııtll' 
JI halıcrlcıı. l :!.50: Turk muz ıği: .. 

Bir aşk meselesi (Pi.) 13.JU/ ı ı.uo: ~lıızıJ( ı.~uçuı. 

orkc ır.ı - Şef: ~rcıp A5kııı). 1 -ı . 
lluıııplıı ics: l'ıycru'ıııın \ed.ıı. 2 -
\nıadci: lıı' aııo Scrcııud. 3 - ı\lus· ı 
zko\sl,ı: lspan)ol ılaıısı. 4 -
Sclıııı;ıhtıcl·: Orııı.ında nşk. t 8.Ull: 
l'roı.w:ıııı. 18.•>j; ~ll•ııılı kel sa:•lı 
:ıa) rı. ı\ı:ıııs \C .\lclccıruloJı halıC'r· 

lcrı. 18.:!~ı: 'J'Lrk :'lhı:ı:iğı; (F:ı.,ıl he· 
)ctı). ı:ı.:!:i: l'"ıııı~ııı.ı (Dış politıkn 

Jı:ıtlio;l·ll•rıJ. l!l.111: Tııık mili.İği: 

.Mazlüum, kendisini mük<'l
lcf salonunda ı;ec:ılil\ kıyafeti· 
le bekli.ren Sıdıl,a:> a lrnvuş
mak Uzere, elinde beceriksizce 
tuttuğu rncnck~o demctile, 
hizmetçilere mahsus olnn mC'r
divenden çıkıyordu. üç4nc:ü 
merdiveni çıktıktan sonra clur 
du. Cebinden kliçllk nynasmı 
çıkararak tuvaletine baktı. 

Muntazam di~lerini ~iırerek 
gUIUmsedi ve mutfağın kapısı· 
nı çalmadan cn·C'l, kulağını 

koyarak dinledi. ÇUııkti kiiçlik 
Sıdıkanın bir amcası vardı ve 
bu zat genç lHzı hUyUttUkten 
sonra şimdi sen·ellni idare e· ı 
eliyor kendisini daima görme
ğe geİiyordu. Sıclıl.n, Mazlüınn 
demişti ki: 

- Amcam, vaktiyle Brezil 
yada mr, A\·ustralynda mr, işte 
o taraflarda bir yerde lrnnso
lostu. Gayet hiddetlidir. Onun 
için seni hizmetçilerin merdi· 
veninden kabul ediyorum. Ku
sura bakma. 

Behçet isminde olan bu am 
ca, içerde bulunduğu zaman 
şayet Mazlüın gelirse, hizmetçi 
Marl kapıyı açınca: 

- Canım ustan bize dlln ne 
kadar fena et verdi, ll.deta leş 
kokuyordu? 

Yahut: 
- Yedi beş daha on iki, he· 

sap tnmam değil mi? 
Diye bağırır YC kapıyı ;;ld· 

detle ka1mrdı . .Mazlüru Hziyc
tl anlayarak dönerdi. Fakat, 
.ıari tatlı bir tebes timle geri· 
lcylp yol verdi •i zaman o ka
dar güzelleşirdi ki, Mazlumun 
hemen bu lnza da Ha.nıaşk ede· 
ceği tutardı. Lftkhı buna mey. 
dan yoktu. ÇünltU mutfağı ge· 
çer geçmez koridorda Sıdıkayı 
çıplak kolları, ınnsunı tebesaU· 
mU ile karşısında görUrdU. 

Bugün Mazlüm yine kulağı
m mutfak kapısına koyup din
leyince, derinden bir erkel\ 
sesi işitti. Bu ses d!~·ordu ki: 

- Beni aldntnrnazsın. Dlln 
giderken bastonumu kalU ya· 
mnda bıraktığımı uııutmuş
tun • '1 atal~ odasında biı· lıas
ton elime geçti. benim zan nilc 
aldım. Bu baston da tıpkı be· 
JJimki gilıi fakat sapı fildişi. 
Benlmkislnin sapı kemik ... 
Kaltak, inkl\r etme ..• lki bas· 
tonu dn yılbaşında hediye et· 
mek için sen aldın. Bana tldl
slni, o çapkına dn fildişi saplı· 
sını yerdin! 

Yazan: REŞAT ENiS 
ru söylüyorsunuz. Fakat, i~ 

ı·an sılonnktaıı ibarC'l değil 
Çıldırasıya sevdiğiniz Ye sizı 

se\·diğini yeminlerle temin et 
ıniş olan sevgilinizin başka ıııl 
nasebetslz bir adamla görliş 
liiğllnU haber alınca ne yapar· 
smız? 

İhtiyar, doğrularak elini 
lrnldırllı: 

- ?\e mi yaparım? - ıl('ıli · 
eğer şimdikinden kırk yaş da
ha genç olsaydım, bastonum· 
la ral\ibimiıı l\afnsını ezerclinı. 
insan hayatta saadetini mu 
hafaza etmelidir. 

- Falrnt ... bastonum yok .. 
Geçen gece mısılsa sevgilimin 
yatak odasında, unuttum. BU 
tun felfılrnt tlc oradan çıktı. 

Bu söz tlzerlne ihtiyar: 
- Nasıl? 

Diye bağırdı. Mazlüm ona 
hlraz dnhn dikkatlice bnkıııca, 
tıpkı }{cndlsinlnki gibi bir bas 
tona dayanmakta olduğunu 

gördü. 
- Siz amca ha?! 

J~füJA'I' EXI. 

Fatil-:~ bir kad~n 
çiğnendi 

Cağaloğlu hastanesinin sahi
bi operatör Orhan; dün hususi 
otomobilile Fatihten geC1erken 
bir kadına çarpmı!-1, ağır suret. 
te yaralanan kadm hemen öL 
milş. operatör hakkında tahkL 
kata başlanılmıştır. 
Kadının cesedi adlivc dokto

ru Enver Karan tarafİndan mu. 
ayene edildikten sinra defnedil. 
mimir. 

--o-

Zincirlikuyu yolunda 
dünkü kaza 

Dün sabah, Taksimden Bü. 
yükdereye giden şoför hlusta. 
fanın idaresindeki otobüs Zin. 
cirlikuyu civarında bir kaza ge. 
çirmiştir. Şoför karşıdan gelen 
bir kamyona çarpmamak için 
yaptığı bir manevra sırasında 
ağuca vurmU§, arabasının ön 
tarafı tamamen parcalanmış. 
tır. ,

K.1rışıl, ıırogr.ıııı. 20.20: Temsil. 
:!fl.IJjlJ: Konıışııııı. ( llafl.ılık posta 
kuıu~ıı). 21.1(): .\lıızık (Hi):ıseıi. 

cumhur lı:ııı<lo u - ~cf: lhs:ııı kün
Çl'r). 1 - C.ıı'l 'fcikc: \larş. :! - B. 
ı;udıırd: ff,ıııcı qıh. :ı - \'cston- \~ 

.:'\ıcholl: ı:..:loguc ( \şk ~ıırl.ısı). 4-I ~~ 
Cesar l ·nınck: .Scnlonif, p:ıı·~·.ı. 5- ~~!lill ... ILıtr ..... 
Louis <,rossm:ın: <;:ırd:ış: 22.011: ı 
t\lcııılchı saat .ıyarı, Ajans haberle· Diş doktorlarının bütün ha tala-
ri; :ı:ir:ıat, l'slı:1ııı - Tnlı' il:ıı, Kum. rına söylediği gibi, dişleri sadece 
!Jiyo - nukut hors:ısı ıFi):ıtı. parlatmakla kalmı)·arak onları 
22.20: Scrhe ı s:ıaı. 22.:n: ~lüzik: mik .. oplardan. muzır sal yalardan 
(Opcrıı nr) ııl.ırı - Pi.) 22·jj: \lu· \'e hcımızlardan temızleyip çelik 
zık: { Cazlı:ınd - l'I. l 2:ı.2;ı1".!:ı.:ıo: 

\"ıırınki program ,.e knpnnış. 

İn~iltereye scvkedilc
cck mallar 

Ticaret Vekaleli alfıka.c'lnrlara 
gönderdıği bir tamimde, tüccar. 
larımız·n lngiltereye sevkede. 
cekleri m..-ılların menşe ş::h:ı... 
detnamelerinıi. noterlerde ing-i. 
lizccyc tercüme ettirmelerini 
bildirmiF' ir. İngilizler taraf m. 
dan yolda yapılacak kontrol. 
!erde bu suretle ihrn~:ıt malla
rımız kolaylık görecektir. 

--o
inkılap dersleı i 

Üniversitede inkılap der: !erine 
bugünden itibaren bac;la aktır. 
Bu münasebetle bugün Un"versi. 
tede merasim yapılacak, ilk ders 
Hikmet Bayur verecektir. 

ıt:uu c:csı zarftı~ ~-:.:::ı 

~~L~!~~:ı r~~~~.~I ,, 

yol:ırrl:ın fozlıı R:ııho sıılnıı~lır. 

G ve 8 LA.MEALi 

; 

En son ~lodcl 7. E :>: 1 T il 
H:ı<')ol:ınııı ıecriilıc eclıııiz. t 

B\KEH !\lı\Ü,\ZAI. \Bl:"~D \ lıl'ı 

~~
,,crılcn nıu~:ıil fiııl ve ş:ırll.ır I.• 

c-. ı. lın:ı 1.trı ılır. ---· 

gibi sağ!amlık veren ye3ane 1ksir-
dir. 

H b ' .. ""1 k er sa ilal, og .. c ve a · 
şam her ycme!:tcn sonra 
günde 3 defa di,.. lcrinizi 

R A OY OL i N· 
Di~ macunile muntazaman 

fırçalayınız. 

~ 

İlan 
Fatilı Sııllı 3 ıwcıı l/ııf;ııl. flı1/.:im· 

liij."ııclerı: 

Kıır:ı~unınık e~ki .ı.li Pa5a 70 nıı
m:ırnıl:ı polis müteknillerindcn 
ı\ minin evinde olurmalda ikrh lıa
len ik:ııııclf(i'ıhı ıııeçhııl buhınıın ve 
k:ırısı lnrarınd:.ın ma hkernemizdr 
sulh lcşeblJiı~ii dn,·n~ı açı in ıı hına il 
Tınn7.ııı ııı.ıb:..enır ı:ilnü ulıııı '2.!.I 
1 l/!l:l(J s:ınt 1U d:ı ın:ıhkC'ınrye gcJ
ıııediği t:ıf,ılirdc gıj alıcn karar \'C· 

rilıııesi il:"ııı olıııııır. (30üf~) 

Han 
Csldidar Sııllı :.? iııd ı:ul:ııl. lld.· 

1' i mlijji ıııl r ıı: 

.. Türkiye Cumhuriyeti 
1 Ziraat Bankası 

Buna mukabil Sıdıka: 
- Oh ton tonum! 
Diye yalvarıyordu. 1 
- Tontonu, montonu yok ... 

Beni rezil ediyorsun. Halbuki 
sana itimadım vardı. lıleğer 
alçak bir kadınmışsın! 

Kuruluş tarihi: ısss 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her ne\.i banka muameleleri 

Cskudard:ı A)azınn ıııohnllc~inde 
J~nri:)eh:ıne sokak 17 :\o, u:ı mukim 
iken ııkıl ha "tnl ıilın::ı nıii!ltelı\ ola
rak Bnkırkö.r ı :nır:ı7.ı akli~c re a-sa· 
Jıhc hastnh:rnc inde h kım ,allınchı 
lıııhın:ııı ~ait kızı Mı azze;ı: e n~ııi 

n<lrcste lıulıın:ı ıı kıırıleşi J l:ı~ ri 
Tunçtnn'ın vasi t:ıyinine :.! ı h ~ .m 
tarihinde J.:or:ır nrilıııiş oJmakln 
hıı hususla Hiraıl:ırı olanhırııı 111 
giiıı içinde mahkememize mlir:ıe:ıaı 
clıııcleri ilan olunur. 

ilan 
lslaııbııl ,\~li11e /Jürciüııcü llu· 

kuk llô/.:imliüirıdrn: 

Mnzlüm kapıda titriyordu. 
Demek Buy Behçet Sıdıkanın 
amcası değildi. Kendi kendi· 
ne: 

- Ah - dedi - seni değil, be
ni aldatıyor; beni rezil ediyor. 

\ c, geri clöndU. Merdivende 
rastgeldiğl bakkal çırağına te
essUrUn il belli etmemek için 
ıa.knyt bir ta\ ırla ıslık çalma
sa başladı. 

*** 
BUyUk caddede bir müddet 

yUrUdUkten sonra, önüne te
sadüf eden bir kanapeye otur· 
du. Şubatın açık bir gUnUydU. 

- Ah - diyordu - amcası de
ğilmiş. üvey annesinden ka
lan serveti de yalan .• Ya, ikimi 
ze de IJirbiıine benzer baston 
alması! Filhakika benimki fil· 
dişinden ... Geçen sun yatak o· 
dasında unutmuştum. An. Sıdı· 
ka, Sıdıka ... Seni o kadar çol< 
severdim ki! ... 

Mazlüm, eliyle yUzllnU ka
payarak uzun uzun ağladı. . 

- ... ·e o delikanlı? Bu yaşta 
ağlanır mı? 

Yanına, kibar ta\ ırlı, al. 
saçlı ihtiyar bir adam otuı-ı 
muştu. Mazlum, sun1e, mllp 
hem bir l~~rctlc ccYnp verdi. 

İhtiyar, dc,·am ediyordu: 
- Şüphesiz aşk meselesi.. 

Para biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı \·c ihbarsız tasarrur 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 dcfn 
çekilecek lrnr'n ile aşağıclald plfınn göre ikramiyeler 
dağıtılncnl;:tır: 

4 Adet 1,000 Liralı]< 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2,000 

" 4 
" 

250 
" 

1,000 
" 40 

" 
100 

" 
4,000 

" 100 
" 

50 
" 

5,000 
" 120 

" 
40 

" 
4,800 

" 160 
" 

20 
" 

3,200 
" 

~lüddei Ali Rıı:ı tn;nfından ııuid
de:ıleyh \'ıı~i l Çuni ak~ hine ikonu• 
eylediği ııınlıkenıcmiı 38/1221 e"a 
No.sın<l:ı ınukııyyel ul:ıc·ak Ye hac· 
zi n tasdiki dııYıı~ıncl:ı ıııüclde:ı Jcy. 
hin ,·eratına mebni 'ert'sesi Sofiyu 
Ye ..\lcğ:ıli ,.e Trironi nnmlannn <."t· 

karılan d:ı\'eli) eler, muınai)eyhiııın• 
nın muk:ıciciema ikamet l'lliklcr4 
Ilrvollhıntla .\~a lı:ınıamınu:ı i'.! ~o 
da :ı, 1 sene mukacldenı \'ıl:arak 

bir semti meçhule giıtikleri \'e tiıı

kn iknınetgiıhlnrı ııı:ılum bulunma· 
dığı ıııüb:ışir ıııe~nıhnlınd:ın :ınl:ı·f 
şılnı:ıkla müddealcyhlere il:ınen 

1 
tcbliğ:ıl ierasııı:ı karnr nrilnıio: ,.e 
Ye\·mi nıuh:ıkcınede 27/12/939 ln-J 
rihine miisııdif Çıırşnmba giinü saati 
1 ı de talik edilmiş olmakla mezkur 
J,:liıı ve saatle hizıııt veya bil\'ek.ilc 
mııhkcmcde Jınzır lıuhıııın:ınlz hir 
:ır nılid<lelle flfm olunur. 

*** hta11hul illı:ılal gümrüğünden :ıl· 
dı~ını 45i10G YC 7/3/!l38 tarihli 
depo m:ıkbuzunıı zayi cl\.im. Yc;ni
siııi çıkarncağımdun csld~inin hulo-
ıııü yoktur. (308~6) 1 

l'e11i l\cmfrpfri/.: Umiled Şirkttiı 
* * * 1 

G.ıl:ıta lthalfıt giimrüğune -ademi 

20/11 /93!1 Pnz:ırtc i giinn yopıl:ıc:ık iıulilııınla 21/11/939 S:ıtı 
ynpıl:ıeak inıtih:ınlar ~eri hırııkılınıştır. 

lle~:ıp t~lcri Miidiid1etinde miiııh:ıl lnıhınun 20 lira mıı:ışlı 
mııriyctlcr idıı 23/11/!J:HI l'c•r>cınlıc güııü s:ı:ıl 14 de iıt11 
yapılııcnklır. 

.\tideki şcr:ıili lı:ıiı olan tııllplcrin i lidıı ile mürnc:ı:ıl eıııı 
ve 2:UI l J!l:l!l <;:ıı-şamlıa ~iiııü okşaınına knd:ır yesııikiııi Jlesaı> 1 
~lüdürlii~linc fo{clirnıcleri il:"ın olunur. 

Bcleıliye ıııcınurlnrın<lıın ıır;ı:u edenler hu iınlih:ıııa ı:irelıilir. 
ucııuı~ srm.\lTt: 
1 - Lise ıııezunn olııırık. 
2 - Askerliğini y:ıpıııış olın:ık 'ey:ı n~?,erııı.:ıe nı:ıırnsı mıııı 

malı: \"l'\ a ıııiiecccl olnııık. 

:\ - Y:ı~ı ıs elen n~ağı ve :\;; ılc11 ) u:..ıı ı oi.ıı:ıın.ı: .. 
4 - Sılıh:ı<I )erinde olmak . 
• '.11.\:\ll..\C \K \'ESIJ~ı\l..\ll: 
1 - :>:iifııs cüıdaııı 

2 - )lcklcp ş:ıh:ıtlctnaıııcsl 
:ı - Askerlik \'C il.ası 

.C - İki kıt'a Cutoğr:ır. 

Urln ıııckleı> llll'ZUlll:ın için de :!2/11 ():;) Cııı ~aııılı:ı s:inii sn' 
de irııtilı:ın yapılnı•ııktır. 

ı:n·clki ıı:ıııcl:ıkl şcr:ıili halı ol:ınl.ırın '.!1/11 93~ :ık5:unın:ı ); 
nıiirucnııll:ırı tclılı{l olııııur • 

* * * 
Teınin:ıl 

ıııiklnn 

r lulı:ınımen 
lıcdcl 

2iG 

:- 'nelik kira 

.rn,.:·ı lSJ 

J\oııo;cn:-'m·"r ~alı c' nu 
ıılınae.ık :.! vJ I .. ]., .... "r, JJ:I 
hc~.ız pc\ıı> 

Yeni lı:ıl t• fıj Xo.lı rrtlİl 
y.ı:ı:ı iı:ııldl il ~ 111n.: tılUdd 
kir.n:ı \eıılmc,i. 

lıı.: ı .. ıııi•ı:•t ııı·· ' ·l'·!.,r• .,, ı. !ııııiıı IJe;tellori ~.t;,ı.ınb yazılı l 
2190 •' · lu !.anı .ı..n.ı .. .. :. e.ı m:ı ıl<I esini ıı son fıltrasın:ı g;,i:c p:ıt' 
ğa çıkarılmıştır. ~:ırlnameler belediye zabıt \'e tn111M11clal müdiirl 
1.;aleıııinrk ızörlilehilir. ltrnlc 4/12/!l:'!I pnznrf('o;i ıtfiu.ü saııl J.& de 0~ 
eııcÜnı!'nıle ynpıl:ıc-nklır. 'J'rıliptrriıı ilk tenıiııal ıııal hll1: \C y:• ınr 

lıırı ile iııale gunu ınııa~ 'en saatle 1J.ıiıııı cncuıııcıı.: ıııilraca.ı.ları 
(9ö31 

----------------------------------------------~--.-" 
~emz Levazım Satınarma Komisyoilu ııanıaı. 

-
' . 40,000 kilo c;üt 

:..J,OUO kilo > ... .,ıırl 

Beher Kilosun.ı.ı 
ıııulı:ıııımen b::<lcl 

10.50 
1;;.;;o 

- 1 S/:!/Teşrin/!l39 ı:ırilıiııde J.ap:ılı r.:ırrI:ı l :ıpılan cksiltınc 
de nri)en teklifler l üksek bulunıllı~u.ııh .ı :)U .:ır.lıı r.t klor \'c nıuh 
men lıcddleri süsleri len siit ve ) oJur<lun :.?S/2/Tcşr n/939 t:ırıh 
l'a llll an salı giinii !>:ıat lj de ı>:ız:ıı lık ek iltmesi y:ıpıl:ıcaktır. 

:.! - Kati tem inal 13'.!7 lira :ıo kuruş olıııl şıırtıııııneslnl gör 
i~lc)enler her ~un \C ckı;illınerc işliriık cdcceklcrın d::: lıellı sun 
sıı:ılic 1\tı (mp:ılfti<J.n lıtıHınıın J.'ômi r6n:ı müraca:ıtları. (95!lj 

Muh:ımmen bedeli 

S\l.000 I.ilo '.uru üzüm ....... . 14.480 

1 - 2 1lkincil~rin/93!l tarihinde kap:ılı zorn:ı yapılan eksiitnıes 
t:ıli!> - ı(.ı. "nı, "olan yul.ard:ı mil larile ıııuh:ı• ımen beJeli ;):17.ılı o 
kuru iiz.üinun :!8/lldııciteşrin/93!> tarihine r:ı layaıı s:ılı günü saat ı 
3ô da pıı:ı:arlık ck~11lıııe i yapılne:ıktır. 

2 - Kati l('nıinalı 2172 lira olup ş:ırtıııııııesini görmek 
riıı h~.r '({ii~ ve eksiltmeye J~tirıık edeceklerinde belli sun 
Kasııııı>:ı~a<.ln lmlun:ın koıni yoıı:ı ınürac:ıııtl.ırı. 

Muhammen bedeli 
I.ir:ı J\r. 

35.000 metre patiska .••••..••.. 1i.181. 50 

1 - 'l':ı:ılıhüdiinü ira edenıi3 en bir miilcııhlıit n:ım ,.e hes:ılıır. 
olmak. üzere ' mikd:ırlle tahmin be<leli yukıırd.ı yazılı J>utiskBll 
2;)/11/Tcşrin/939 turlhlnc rasllıyoıı Cumnrle~i siinü snat 11 de p:ıı:ır 
!ık eksillınc:;i yapıl:ıc:ıklır. 

2 - J\ııt'l tcıniııııtı 25i7 lir:ı 23 kuruş olup ş:ırtn:ınıcsini görıııt~ 
isteyenlerin her güıı ve pıııoı lık ek ilime ine iştirak ccleccklcrin ıJC 
belli gün Ye s:ıalle Kasımpaşııda bulunan komisyona muracunıııırı 

(9590 

·:ıl• Muhammen bedı:ıı 70oıJ Jirıı otan .ı!v ton harpıt 28/11/ 1939 !i 
aıinü saat 15 de kapalı nrf usulü ile Ankarada İdare bin:ısın<l:ı saıııı 
alınacaktır. 

Bu işe girmek i~thenlerin 52:-ı lırnlık muvakkat teminat ile J;nrııl' 
nun 1a)in clli~i YesiknlArı ,., lrkliflnrini aynı .ıün sa:ıt 14 de ı.ııd•r 
Komisyon Rei~liğine vermeleri Jitumdır. 

:)artn:ımeler p:ııa'iız olıır:ık Ankar:ıda fıılzemt' dairesinden, }Jo>" 
darp:ı~ada Te~ellüm ve Sevk :)crJıi;inden dnğıtılııcaktır. (9343) 

Bir mücellit takımı 
aranıyor 

lyi mnhafaza edilrnl~. uzun bir mUcell!t bıçaıı ne 
sair mUcelllt takımı aranıyor. Satmak istiyenlcrln Ankara 
cadde•lnde Vakıt llAn bürosuna müracaatları. 

Fakat sizin gibi yirmi yaşıntl: 
bir adamı aşk ağlatmalı mı' 

Bu göz yaşlarını siz.den dahı 
yaşlılara bırakınİz. Canınızı 
sıkmış olan bnyı:.nı hemen ko 
şup öpUnUz. 'fnsan hayatınııı 
baharında bedbaht olmak hah 
kını haiz dcğ!Jdir. 

nlH:JiA1': IIesaplarındı-Id naralar bir sene icinde 50 
liraclnıı ac::arrı rllismiycııl('rc ıı.ramiye çıktığı tnkclirde % 20 
fazlnslle \•erilecek tir. 

kifoyc idn \'cr<liğim 5332 knrnşlıık --~-..~--~'tl!Rı .......... .-.. llllıı-~1'1ıır1Aı .. IMl ... lll .. lliııııll-~ .. 
l08U79 .l'\o.h llt•pozito nıııktıuzuıııı 

sonra, şu cevabı verdi: 
1\ur'ııl;ır senl'<1e 4 <kf:ı, 1 ı;~ liıl, 1 Rlrin<"ikf111un. 

1 ~fııl't '°" 1 Haı.lrnn tnıihlerindc <,:<'ld lccektir. 
MazlQm, burnunu sildili:ter 1 

' - Teşekkür ederim, çok doğ. •••••••••••••••••••••-•••illi 
z:ı~ i etliııı, ~ rııisini :ıl.ır:ığırıııl.ın 

eski inin ht?knıü ;)'oktur. <3Ufı47) ~-'HIRf: ASllf U.S 
lSAK..~lY~ ·.... Buulilll .. scı:a .LUIZJ bla~. 

.. 

Omum Neşriyatı idare eden: 
~Ahmet SenDlil 

-

A 


