
HERVERDE 3 KURUS 
Müsadere edilen Al

man gemileri 
Londra, !6 ( Hwtu8i) - Ce. 

llllbt Amerika sahilleri açıkla. 
l'lııda Uç Alman ticaret gemisi 
!,~ttefik harp gemileri tarafın. 
-ıı ınüaadere edilmiştir. 
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rlollanda • ltalya tica
ret müzakereleri 

neticelendi 
Bcrlin, ~6 (Hususi) - Ho. 

landa ve İtalya, hUkfunetleri a. 
rasında Romada cereyan et. 
mekte olan ticari müzakere bit. 
miş ve dün yeni bir ticari an. 
!aşma imzalanmıştır. 
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1=-inlandiya topçuları Sovyet 

açtılar z. kıtalarına ateş 
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___ sovyeflerden 4 ölü, 9 yaralı var ::~~!~~~i 

Dün üç büyük lngiliz 
gemisi battı 

Almanyada 
Mühimmat fab· 

ı er· 
,.., tikaları gece 
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'"" Undüz çalışıyor , ,,. "--..: 
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~ terlıis 

Çember/aynin radyodaki nutku - - - - -
lngiliz Başvekili, harbin ve 

anlattı sulhun gayelerini 
lngilterenin niçin hücum etmediğı sualine de şöyle cevap verdi 

"Harp sanatı zamanında tam 
yerine hücum etmeyi amirdir" 

Londra, M (Hususi) - Baş· 
vekil Çemberlayn bugUn 
"Harp ve biz,. mevzuu etra
rında Brltanya imparatorluğu
na hitaben bir nutuk söyle
miştir. Başvekil bu meyanda 
harbin ve sulhun gayelerini 
de daha sarih bir şeklide teba
ruz ettirmiştir. 

Çemberlayn, harp zayiatını 
saklamak veya görülmemilj 
mikyasta zayiat tasni etmek 
-zi bi Almanlarca takip edilen 
bir usulden ihtiraz edecekleri· 
nl ve hakikati dalma oldutu 

gibi bildireceklerini söylemiş
tir. Çemberlayn'in izahına gö· 
re Almanlar, kendilerine ağır 
zayiat vermeden tatbik edebi· 
leceklerlni zannettikleri usul· 
ler peşindedir. Son defa mayn 
harbi lle, lngllterenln muvasa. 
lesini keseblle~eklerinl sanı
yorlar. Halbuki Jngilterenin 
seyrlıeferl, bütün limanların· 
dan eskiden olduğu gibi içeri 
ve dışan iJJlemekte devam ede-
cektir. , 

Çemberlayn bu hususu te
mine muvatfa~ :olan fngtllz as-

kerl kuvvetlerine cemllek&r 
sözler sarfetmlş ve sonra bü
tün lmparatorlutun gösterdiği 
müzaherete teşekkürle onların 
harp dolayıslyle lktlham ettiği 
mUşküllta temas etmtJJtir . 

Bu mllşkUl&tı çeken halk a
rasında, ·atan uğrunda en 
aziz yakınlarını kaybetmiş o
lanların tuttutu matemi de u
nutmamış ve onların yelslne 
iştlr&k ettikten sonra, bugün· 
kU harbin başladığı zaman i 
çinde 1914 te ~örUlmtlş feJA-

(Demmı 1 '11cfde > 

:; 1111 den evvelki 
~iftar bırakıhyor 
,..--... 28 (A.A.) - Sillh altı. 
~\•blınıt olup 3 7 ay faal biz 
~bf, ren 1912 ıınıfma, hükume 

~~ ........... ~ ....... ~~ ........ ~~r· el· 
iJ ~ f eınirnamesi mucibince, kıs 
.,,,_ S~ide bir meruniyet ve · 
.1 ._: ~ hir. 1911 den evvelki sınıf
,; tt~. Yedek ıubaylar terhis edile 

mediğine nadim olmuş 
1~ il~ ile it . harbe ve ispanya harbi-

Prağdaki Kollej talebeleri kaçar
~ 1" et. tirak eden subaylar hakkın 
ıısi' ~ı kararlar verilmittir. 

~ larken kurşunla vuruldular 
...... , ... 
. " :..: '.., ti 

Y Sabık Kayzer Alma• -=·i~~~filôk .,ıv..; A1m1turya hududu. !6 ( A.A.) J 
- Havas : Lik maçlarının ilk haftası sona erdi 

Beşiktaş birinci oldu akında Norve- Amatcrdilm,!6 (A.A.} - Röy B. Hit1er ve amiral Reodor 

Ç 
ter ajansı bildiriyor: çok sıkı mllzakereler yapmak -e 1 k haber "leliğin ta ve en son keşfedilen imkin-yer ecece Berlind~ ven e lara dair telefonla keza sık sık Y göre, B. Bitler, kayıtsız şartsız 

le~ yapılan mayn muharebesinin görilflilektedirler. B. Bitler, olan 

Pragdali gelen yolcularuı ver • 
diği malfunata nazaran, Prag. 
da örfi idarenln illnmdan evvel, 
Dyce mevkiinde Almanlarla Çek 
le raraamda hacfüıeler vuku bul. 
muş ve bu hidilleler aonunda 
Gestapo idaresi hücum kıtalan. 

'>ıe a, 26 (A.A.) - Sabık bir hafta zarfında verdiği neti. (DmJamı 5 i'9Cide) 
!"ılllıı\ tngtllzce People gaze· celeri tetkik ettikten sonra,~ ----------------------
~ k erdtği bir habere göre. harbin daha şiddetıendiriımeaı Romanya intibaları : 3 

(TH:11t1m1 5 iltctd.t! 1 

~·~~a bir zaman zarfında emrini vermiştir. B. Hitler, 
~~lt n ayrılmağa hazırlan· maynlerin. 1ngiltereve karşı en 
~))', dır. Bu maksatla, dört yuvvetli silahı t~kil ettiği mil 
ı.». re hazırlanmıştır. Bu taleasmdadır. Alman gemi tez.. 
~ relerden iklsl on dörder gMılarmda işc;i bölükleri l'ilnde 
~~•t ll&kledebilecektir. Diğer üç defa nöbet değiştirmelerini 
L"l ~•&bık hükümdarın men· icap ettirecek kadar sıkı c:alış. 
"I~ t'Yaaını götürecektir. Sa- maktadırlar. Manevra kabiliyeti 
~~ 

1
&1zer, Doorn'dan çıka· çok fazla küçük tahtelbabirler 

~ 0 
Uraa Norveçe .gtdecek. inşasile iktifa edilmeyip 1200 

~ 'hnallnde Malsen gölU tonluk tahtelbahirler de yapıl. 
\\~d• küçük bir kasabada, , maktadır. Almanya, şimdiye ka. 
~';"1 Uc; hafta evvel kendi ,. dar bu modelde tahtelbahir 
\, lla kiralanan bahçe için· yapmağı ihmal etmifti. 
l~lliş ve rahat bir eve yer- Mühimmat fabrikalan, en son 
~il ~ ktır. Sabık Kayzerln evi- ı model mavnlerden, çok da.ha kUl 
="'« fri,atı, Norveç ve Hol· liyetli miktarda imal etmek il.. 
'l bt' hUt6metlerl tarafından ure emir almışlardır. Mucitler 
~ Ue tamamlanmıştır. durmadan çalJŞIYorlar. , 

~elmilel şöhretlerimiz var mı ? 

8urlıan Belgeiıin 
. fikirleri 
.ı~Ynelmilel şöhret yetiştirmek 
~ğil, kültürün beynelmilel esas-
larını tesis etmek delfrindeyiz. 

(Yazın Z incide). 

Bükreşin temizliği 
nasıl temin ediliyor? 

Bekçiler; kazançları ve yattıkları yerler 
YAZAN: Yekta Ragıp Onen 

Vali Bi1crqte ~ 1Cam~vonlanm bıriftı 
tetkik ediyor (~UIBI 3 cü 81.httede) 

B~tq - Beykoz maçından bir glJrünlıf 
<Yazısı 6 nıcı aahif ede) 

Günlerin peşinden: - ~ - --3-1 ~ --2-1 
Hatada ısrar 
))(ln bu sütunda hatasız iş görwck nıuıl bir movaffıa. 

yet ise bir hatayı muvaffaklyet ile tashih etmenin de hata..; 
iş görmekten Adeta farksız ayn bir sanat eseri oldoğundaı 
bahsetmiştim. Maa\eı.ef umumi ha7atta bu haldkaU takdlı 
edenlere nadir tesadüf ediyoruz. Ve memleket işleri ile nzl 
fedar olanlann zaman zaman batab nzlyetJerde uzun ar 
man bareketab kaldıkmı görüyoruz. 

Bile bile bir batanın t.Mhlh edllememetıl c;ok defa gurur 
tetdrt veyahut iuettnefls müllhazaları neticesidir; her türlü 
şahsi lıl8lerln üstünde tutulmak lAzrm gelen mnu menfaa~ 
lerln icabı dütilnülüne bu l(ibl ah,·alde hatada uırann bbzat 
hatadan büyük bir bata oltlujtu anlqılır. 'Mllll ve umum 
mmfut.lerl ferclt Ye f81ı81 prara, 1abut laetlnefae feda 
,ımemek IA&mıdır, 

HASAN KUMÇAYl 
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Fikir ve sanat : ..... 1 

Mehmet Eminin Ankarası 
~n 8"ne 7etmiş blrlncl Jıldon&imil teslt edilen şair 

llehme& Emin Yurdakal bu sene cenç 'e taptaze bir hayatın 
deek•nrnı verdi: Ankara! 

fJalJ' Hebme& Eminin wri muhteva ltlb&riyle asrmus ye 
aelilllerimb için en tase olp mevsalan .kavramaktadır. ş.tr 
AJıPrayı )'&lıuz beton ve 7alnıa bQndesenin klll"duğu bir 
tehir olarak değll, da.ha geniş, dahil ~erunl bir Alemin &em· 

bol& olarak 7aptmaktadır. Hakikaten asfalt sok.aklarla be
toa çaUlar araamda pçea bir Ankara ba7at.ı v&l'dır ld Olma 

denui bA7atınm hudutlannı resmeden e.erler pek azdır. 
llaıtA deneblllr ki enderdir. Şalr Mehmet Emin Yurdalml 
AnJraaoaam maned bavasJDJn ufkunu munlar ve beyitler lla. 
n..ı.-ıneanm gözleri önüne ıerl7or. 

Bu mane\ i Ankaranm üç cephesi llll&raların ufkunda 
ıma chailar glbl göze ~rpı7or: Ankara milletin kalbidir. An· 
kaıra bir hürriyet febrldir> Aüara Bön••n•'ıa bir dnwı 
Yuifeel görecektir. Helıme& Emln"ln Ankaruı bu Oc cepbell 
Ue fUrlnbı nesclni vüeada ~. 

"Aakararı" okurken IJlab'ln mtınenerler arasında Dk 
d.,.ı.a mlan Aklıma pldl: 

"Ben bir TUrkllm dlnlm clJıalm uludur ... 

Bu mm 86ylencUll Dlll&nla AnkaralUJI ,...ldıil .. 
111a11 araınnm• dolduaa mesafeler ne bilytlk tesaılan •cak
IND•ktadv. Mehmet. Eminin "Ttlrk ~+ çalma7a İ>aflacbiı 
anlarda Türk münevverinin kulatı onun tellerinden çıkan 
sese yabancı 1d.L. Ya a&'llSUll .. ud" m çal.ıfar. Yaba& AYl"ll· 
p.dan Ptll'Wll pamoloua pWdumı ~ 

Ud tarihin müzesine gitti. Taklidin gtllflnç blr f8J oldr 
ta gilç halle isbat olunda. Da betin 1111' ...,.,_.. alttblt 
o~ 4emektl. imparatorluktan nılllet.e pçlf ancak tal'1blD 
bö1le bnnakarıpk denetlnde tabaldmk edebilirdi. 

&o9Jet.e bilttba lmı ile bnf&I. Ve dilniln kQ1net.lerl alt· 
68\ oWQı. Jrlebıaet Jhnlnln Mil kıJme*' ba çalb.ntı ~ .. 
ka;lbolaa delll, me7claııa çıkan. millet devri De onun kablet· 
t.aribl ......Sa~ rabıta •Mlfealal l6ND ımana&Mr oı......,, .... 

Kll'k sene enel memlekette hlklm tUdr we aanat cere
~ bakarak bir gtln balkın dlllnha, ballan Weelojlslnl 
tebw ecılebllfaiine DMıl hillaneclllebllll'dl. Bu mllpbmn ~ 
YIJte llebmet Bm1a edeblp.Pn mubdderatma k.&fttU. 

Ve lltlkbal oaaa davMllll laınetlenc11rdl. 
JIWet edeblratı. millet ktllttb'a mnsaa..._ oldukça 
Heh•et BmlDl lbm&le lmlr&n 7oktur. 

• • • 
S•wM.kAr taılbln lll1lhtefem k9P""edM aa"eak lld TMtl 

ft1ahaı hanlardan blrlnl bals oldata ._.. seçmek _... 
h17etbd halwJlr. 
~ - olaa HDetkAr 'I& ""1jle ,.... bir çCir, ,..t 

bir ıo1 --... :o.la& c1olra8U unatla telpdk teUmtllan. 
IWaaet etmlt. ba teJrlmiUe keacll clamlaanu V111'1DUftur • 
.,..tpollona,, "AtNclli,. e teldi nrea.,.Olllan kYetk --•-.öl· 
cllerlDe ....,edea .JWDe1ene wt•'en pM. &anMID te•Aml' 
aatbumda rol uhlbl Qlaa bu .-.at blrtuderl .-ı tarlblnba 
uıl wlllerbd tefld1 edw. ~ t9 ..-MkA~ ,.-~· 
landıl". y ....... ·~~ lnttrrı.d.., d!llUll.-ı~---111 
ve daha llOlll'M1Ba ~dl 'ıatlierlntT.;tpoze ea •n•t . 
Ha7atl7etten m.wJrMdma e11ertnln nahlarda ılık btr nefes gibi ı· 
ı.ı>lqmuldır. Adı cmlerden cllle dol..-. mıaralan dada1dar
dAll dlpd7en nnMkVlar vaftlll".1'1, ~ı. c1evıln dellfmlt el• 
-, ~ l'llhmma mvk ç...._. llAlll olu ... "61. ICNI
,.._,. ~ blıt ktUttlr tektmtlll Olllan ima bir Mman
da anutaımara mabktin eder. Bana mukabil 1&a.lttn bir cep.. 
besini. bir k&,ealnl 'rilcuda setlrmlt. teklmfllilne hizmet et· 
mif ol&la "*iM belki 8lk, ü ........ clllı.de -yer .......... 
Juıı --.. •erleıl ~k defa popGler dalat olmu. 

iki Yastı blrclea hab olan unatkAr babtlprlJlmın en 
,abek mertebesine el'lşndş demektir. Şebpbt gibi •• 

Mehme& Bn+IMe bla, Thk tulldnln alaall lıstlbmed 
daha evvelde• ... ...,.... kudretini balaıofta. O ~ele 
haklı 141 ve haklı oldqwau bllttln tarih labat etti. "Ankara,. 
1NI _..,. en taze, en gbe1 eaertdlr. 

Sadri Ertem -

Bemelmilal şöhraUerimiz var mı 1 

Burlıan Belgenin 
fikirl.erı 

~ 'lllJ6'adJtl emaret filY. 1 talatk etmet fllDek ba lam•ta 
eelmN .~ lartıazm mML o w=• kadar b1tb 'mD'tr 
U. ~ ;Aat teknik. ,.ıtut A. ft mllletleııce ma,teNlrea aeıı • 
llAt •""'*'• dediflnıl verine Dlll olan meeat.,ı vbda Ilı • 
ptirmM • aradıjım vennek.. .,...ık w bana bir Udad me. 
-. ba ..... ~ mlal ide llbe eddıi1aft olmak de • 
De daha Jrbl&)' anlaplabllir: mektlr. 

Çinin Dm&nen bir noıita. 
nıda J9llllD 1dr patates DeV'\ 
eler 1'lbek ft8dlJ - Çinin JIJJm ora haDtmea taıımmak ve 
J'& eevllmeklek~bUytık ihra 
eat lllliaDlannc1an bfrine mutla
ka lnft'; boradan da bqka mem 
Jeketlere lb~ edilerek beyne!. 
milel plyua prtlarma UYl(UD 
M1tUn mahauller 1tibl bevnehiı1. 
111 ihtiyaç Ilatelertne girer. m. 
,_ bu patates bu ~br vasıflan 
bls deifl ile o yahm çıktıiı 
J'll'de iatftıllk olunur ve ondan 
,.mm on balla balı8eder. 

Bmlelml1el emıretl, bevnel • 
1nllel piyualarda ~ revac; glJ. 
ffD bl,r patatese veya herha~ 
bir mahsule kıyu etmek blraı 
.&eavlp olmakla beraber, bevnel. 
bDe1 t&rete 11"* herhaft!!I bir 
lnaıım hlc olmam evvel& ma. 
baln bir tmırete. daha IOlll'a da 
m1DI h1ldutlan qan bir milli 
tBlınte maltk oJmuı ltlmmunu 
t.lt bir tekfld• g&ltermek iti. 
a...ne~. 

DevrllDbde ~IAde maıı.une. 
rl clOnyanm diller milletlerine 
beiendinnek için DUl1 blltell 
iatihaal, plvualan tetkik ilmi ve 
hıtth•aJden satma kadar bOtUn 
bir ticari orgım.fzasvon llzımla. 
bevnelmllel töhretıer eıbnn 
di~er mllletJere kabul ettirmek 
için de bir memleketüı qok ..... 
Iı. ~k eeviyeli ve c:ok verfmti 
bir ldlltOr hayatına malik olma. 
11 ıca-,, eder. Abl taJa1lrde bfr 
Yeya. Ud fMareUn nhuru ye dl. 
~erlerine kabul ettf tllmetl lrablJ 
olsa bi'e bu teaadUfl b!r lllY o. 
Iur. Arkası Ş{elmu ve ferdi bir 
batan4n ibaret kalır. 

Kanaatimce, biz. be""8tmftf!1 
l!JlRnıtet yetfetfrmek detlfJ, ktll 
tUrOn bevn@lmllel esularm'f 
mttel!l!eıselerinl ft formlann' 
memleketimizde teld• etmek 
devrlndevlz. Bmm llvrldle yau 
tıfnnıs da mden bnnelm•Je• 
'8lıret .Wlrmeditllmtse defl1 

Esnaf barınma 
yurdu açılacak 

Esnaf hutahaneai de 
aenitletilecek 

Eanaf Cemiyetleri lclan bey.al 
bugün cemiyet merkezinde top. 
lanac:ak ve aaaf butaneliahı 
ıeaifletilmell ve.. yeni lılr bina in 
... ile dil• buı itler baldan· 
da kararlar verecektir. Bu arada 
bilhaua beklr esnafların barın
ması için Wr JUrt eplm• ela ıö
rilfWecekdr. Bu yurt için ba yıl 
biltçaine tablint koaacü w ya.ı 
n kadar yurt açılmq olacaktır. 

~,...._ 

Karadenizli talebelerin 
toplantuı 

Karac1enfz l!eelerlnden mezun. 
lal' oemlyeti db 18Delik koıige. 
lini yaparat ,.. idare heyeti. 
ni~. 

RelaliJe Mtr'at ()Jpç, iklncl 
rcfsliıle KbQn Demircioilu, u. 
muml ktllpllb Awl Kefeli, i. 
dare mthfllrlaıtlne Betik NUNL 
vemedarhh lılacit Okman, çor 
mftdtırl~ llurtua. muhulp. 
llğe Cevdet. ıebldara Bmlne, 
'P'ahrlye. teftiaJ heyeti rehlllfbıe 
Nuri mlfetU8Uklere Avni Yaz. 
man, Kenan Yıldıs lntlhap edil. 
mfttir. 

Nafia Vekili pldi 
Nafıa Vekili General AB Pu. 

at Cebeloy, din Anbndan teh
rimbe ReJmlttir• 

Vekilin ..,....ti huallclr. Bu· 
c0n Ankua,a Gaecektlr. 

Devlet MM.eorolojl ...uta.an 
den verilen maltmata göre, dUn 
hararet Fnurumda llfD'lllı al • 
tmda 3, Kllt:IDIOUICll alt t. BI 
leclkte 2, sıva.ıa .. Dlyaıtüı'r. 
da 8, Muilada 10, llllıirde 12, 
takendenmc!a 17, Alıtalyada 19. 
Anbnda .. tllDbakla 9 -
ldl. Hava 'ftüft w ~ıu 
ile Ep byılarmda kapalı. cll. 
• verlerde ~ picJmletlr. 
Kastamonu ve EIAsılda kar yat 
maktadJr. 

&dn hava.,._.. cenp m 
m ile Trakya w AJrdads byJ. 
1armda bulutlu ve lllftlll Nıt
tı. d~ m,.,,...,uda JW :per 
~~-

Puarte.I ... 
27 O. T•.28 O. T., 

ftılk ..,, - JÜ11t bll'tıallll 
1*-wJI ~·yahut~ 
..... lllJlllbdel aJüirı 

yetftıt~ 'bevll•lmlJel -
...... ~tma hayıet .............. ...,..f ___________ _ ... 

A manyadaki 
vapurlarımız 

Bunları g!firmek üzere süvari 
ve mürettebat bu hafta giliyor 
Almanyada lnp. edilmlf olaıı 

SIOO tonluk Dolu ve -D 
qpurlannı ıedncek llvad VI 
mlrettebat bu Wta içinde Al • 
manyaya hareket edeceklerdir. 

Harp vasiyeti dolaynlle ıemi • 
terin aeddlmetl yolunda buz tıecl 
birler almllllfbl'. Bu arada 1111 p
minin blrlblrinı yalan olarak 111· 
retmelerl ve yolda berbanil blr 
ihtimalle wkabulacak bir lrua 
ft1111aut Wr 1D&JD lnDJa • ..-

milerden birisi yapJanıru dil~ 
derbal w.,1lkla yarclaa edeblle
cekdf. 

Bundan ~ remfter •e mi -
rettebat lfcorta edilmftierdlr. 

Bu Ud ıeml ıeldlJrten IOllra 
Almanyada 3500 tonlak taıom i· 
le tisflacG 5300 tonWr pmimb 
kalımı olanaktır. 

Bunlar da aym tekilde 1ı111e 
befmcla aiemleketlmbe ıetidle • 
celderdlr. 

~------.....-.---------------
Başkasının birasını içmek 

istigen adam 

Dün hapse mahkOm oldu 

o 

Bir ihtiyar enkas 
altmcla kaldı 

Yeni çıkan 
bitarafhk ıark 
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nıerika bahriyesi, düşmanı 1r·-.. Görüp düşündükçe 

Acı bir ders 
--. ...... 

f 

süratle yenecek vaziyette j 

beniz tabsi~atı bir milyar ü-:yüz 
JHi11kii "\"akıt,, tn Unhi!iye \'ekiıl(>tiıl<'e ~lntbunt Kıımı

nıma iki t'ıkra. c>klenc.>t•c.f~i haberini okudum. Ilu eklerin es-
bnbr ınudbc H\l·iba:.uHll\ ı .. c ~u ı-.ıttıı·lar ;\ azılulır: İ 

"llilli ~mır re hn,!'-a .... iJetimizle tt'lifi lmkiiıhız u ınHli : 
l'nıııi;ı·pti ııı iz hnkıınırı<ln 11 hü,rii k nuıltzurln rı n ':-i kar bul una 11 i 
ynzıhu·ın lnh kikattnn C\"YCI nc':'ri ve dii n~ a nlnnli nln hu .. u~i i 
bil' n<>znket ' e rhemmiyl't keı-bettiAI son nylııı· zadında bazı 1 
~nzetclel"iıı :ı aıılı:o;ı ıniih1hnznl&ı·J ye nrnlaı·ındn hiikiiııı ~üren i 
reka.h<>t hts ... inc darnnnrnk ;ı·nııtıklan ne<:ori;\·ntı (;nlemek üze· 
re bn flJ'Ojc hazn·Jnıımı':'tır!,, 

Üfl~ ,.. 
l.Jeru 

milyon dolara çıkarılıyor 
ıııeı+ ~r ve Devaları : 

Nevyork, 26 (A.A.) - Nev· 
york Times'de okımmuştur: Romanya rntibalan : 3 

nen, ken<li pn;ı·ırne. bu snlıı·Jn ı·nı her bfrlni birer kırhıu,; 
;ı.ihi liizüme ;ı·ctllm. tleıu hiç hir günahım, kıl kadar ~uçunı 
olmadıi:ı halele. 

~, -
~ 81iınlak işleri 
a-1'.~ -2-

Şarl Edison senelik raporun:ld 
Amerikan bahriyesinin, düşmanı 
Amerikan sahillerinden uzak tut. 
makla beraber süratle yenmeğ'! Bükreşin temi_zlıği 

Gnzl't<',\ i <le \ lct tc-:ıkiliHı h;lıule <lifrdiiııc'Ü ku\· \·et snynı·- ı 
Jnı·. lla.ttft 011a " ll a!;>nıelııı<'ab Matbuat,, d<>rler. Bu i.invanlar, 
bu de' l<'t kın-,·eti i<.:incle ,\ cı· a lı ":tlar, elbette ~ebc.>p .. lz olma- 1 
mı<:otıı" J·;hliret hellruu•d<'ıı, tı·ğlnlik mcydnnn çıkmadan ,.el 
hiitiin bunlar ezid, n:;;u·ı hiı't•r kun et olma.dan, kcndileıini ı 
Cl'nıİJ'C'te \·e ılt• ,·lrte kabul ettiremezlercll. 

kıı~- "dırıne ait kanun de- ı 
s~Wf c~1 ~~:~·~ ~stimlak işlerinde 
ri~ Qt1ı"''Ulu. tatbikatta mucip 

dU kısnı endışe. razrnrnmı dün· 
'1 19tJ •na bır methal teşkil 

hazır olduğunu yazmaktadır. B:.ı 
raporda bugünkü deniz progra -
mının tacil edilebileceği fakat tat 
bikatta hiç bir suretle bataate ce
vaz olmadığı kaydedilmektedir. 

. nasıl temin ediliyor? ~nşğı, hak ':'<'kllııdc ı.:örii nen hu miikiHnUat·m aı·ka..,ınd.a t' 
hiç ı:;iiphc~iz ba~nı·ılıuı':' \ a:t.i reıcr, hıu·ea nmı~ emekler, uükiil
uıii, alın terleri \"aı·dır. 

"Si alaı-aı~sıı endişe mevzuu ıı u 
• ıto " bunun tatmini sure. 

artf! 
1ıııciı 

Şarl Edison e-emiler için tam 
bir personel istemekte ve bug-ün 
yalnız denizaltı mürettebatını:ı 

tamam olduğunu fakat diğer sı -
nrf gemilerde bu nisbetin harp 
zamanının ancak yüzde seks~ni 

Valimiz doktor Liıtfi Kırda. 
rm Bükreşte tetkik ettiği en 
başlı meselelerden biri temizlik 
işleri oldu. Sokakların nasıl sü_ 
pürüldüğünü, amelelere nasıl 
bakıldığını, kullanılan vesaitin 
nelerden ibaret bulunduğunu i. 
yice srözden geçirdi. Temizlik iş. 
!erir.de kullanılan eski ve yeni 
vasıtaları gösteren bir sergi 
bizden bir ka<; gün evvel kapan_ 
mıştı. Bununla beraber valimi?..e 
bunlardan çoğu gösterildi. 

RBI 4 ~ ~teı·eceğlz. Ancak bun· 
~ve;~·eı dünkü methalde 

d-' ~lan e sırasın r karıştır-
t r~, d .. kaıau küçük bir yan-

\ Uzeıtelim · 
ı:ııı . . 

derecesinde buldnduğunu yazdık 
tan sonra, böyle bir nisbetin ba ~' 
tip muharebe gemileri ic;in sulh 
zaıranında kafi olduğunu fakat ~e \'ak~ııunun bedel takdi· 

lı İlkzıfc_?:ar olan (Ehlivu
' ediı· .degıl, ikinci bir mer-

Personelin donanmanın seferber. 
liği halinde lazım olduğu derece· 
de talim p-Örmemİ!i bulundu~unı: 
ilave etmektedir. Raporda bdn · 
dan baska bir seneden diğer se -
neve g-ecilirken insaat pre:aramın 
daki vahdeti muhafaza lüzumu 
kaydedilmektedir. 

• ec .. 'e bu ehlivukuf bele-
, ....ı " ııe ·ı ' ·.,r btı ta : 1 ~~ liç kişilik komis-

~G . k:ctırıne alakadarlarca _ .. ı 'ak· 
KD'. İfeye 1 olursa mahkeme<'e 

kta.d 0 zaman davet olun
t ir ta ır. nu 11 , ·tır lln komisyona Ye chli-

ttili' rırı-ııı takdir 'rnsusuııda kuı-· 
# tır.ak tizcrc Yerdiği ölçU 

.ı \:~)· ı·· . 

Nevvork Tin;ıes l?'i'l"'etesine J!Ö
re, J:.ahrive nezareti deniz tahsi -
satmın bir milyar üç yüz milyon 
dolara çıkarılmasını teklif ~den 
Vinson. kanun Jayihasrnı kabul 
etmiştir. Bu kanun layihası kong 
renin gelecek l<anunusani toplan 
tısının birinni haftasında müza -
kere edilecektir. 

Bükreşin temizliği müstakil 
bir idare olan sular müdürlü
ğünce yapılmaktadır. Bu idare 
su tahakkuk tahsilatile birlikte 
cöpü. kanalizasyon resimlerini 
de toplamaktadır. Temizlik ver. 
gisi olarak her evden iki türlü 
re~im alınmaktadır. Bir evin da_ 
bili çör resmi o evin işg-al et. 
tiği sahanm metre murabbaı Ü
zerinden sokak temizlik resmi 
ise evin sokak üzerindeki cep. 
hesinin metre tulü üzerinden 
alınmaktadır. E~er ev veya a. 
partıman birinci sınıf bir cad_ 
dede ise resim nisbeti i<; sokak. 
lara nazaran fazla olarak ta _ 
hakkuk ettirilmektedir. Bundan 
başka her binanın dahili mcc. 
rası kanalizasyona bağlanmış • 
tır. Kanaliz~yon ücreti de, e. 
vin sarfettiği su miktarının met 
re murabbaı üzerinden tabak . 
kuk ettirilmektedir. Yani ne ka. 

? ~' ·~ıllfle1._~11~n~uıu.n istimlak 
lllı " 1 'azıyetı ,.e cııısali-

o 1" 'ı:r·ıoı satmı rayıcı. .. 
ı en ··ı t~ t o çU bu olduktan ve 

er h111Yize kadar mahlrn
ı·a k nııeaeeck denildikten 
ı·1 aııunun eski loymet ve 
Ilı~ ~~fi iı-ad ölçiisünU ter-
h~l.ı~ıı~rlcn dolayı hiç bir 
~ 1 

1 dcliasıııa malla ı olma
lk ''abedcr. Döyle iken ba1.r 
lctş~.aJ~iplel'inin içine bir 

J \ r 1 llık endişesi düştüğ"ü 
eC". ~.I' eııı rh·~ ki eli ı•. 
J t ıg~Sofyacıa filıln ev, Mısır-

~l ncıa filan dükkan iı;io 
~a.: edilen bedel, düne 

J• eıı~:ı~.rdan intifak edenl'3· » a oı ı:ı•ren parayı yarı ya-
el!isun temin edecek bir 

• <\cah~nıeye imkılu yoktur. 
~ ıı ta kanunun verdiği ölçü 
J ~ı~ ~tbik olunuyor? 

ae ıtt İlıılnnctan aldığrmrz ma-
5!ıd. l~lr ke biliyoruz ki, belediye 
9\~ ~~ı.ıUb 0nıisyonları istimU.ki 
e ~~k· ahsolan binalara ait 

~ 1 ka esa nunda istimlıl.k bede-
~ı~ s tuttuğu vergi matra-
ıtı~et "" ira.dları da rcsmt 
~11.~· 111dan getirtiyorlar Ye 
~oııltlara ıttıla peyda ettlk

~11~ ta takdire girişiyorlar. 
Yıl. ııa.tım rayicini de esas 
~' Otla.ı· 
a\at · 

~~ıı· anJadığrmrıa göre 
'ttı" komısyonlarr yalnız 
;eıı btırn rayici) ni tesblt ve 

1
e le Una göre takdir mcvki
tı aldıkıarr için onların 
~~ttıa.~atrahlarını bildiren 

1~a.r lll Y!l yalnız tenevvüre 

1 ~. ~ a.lunıattan ibaret ka· 
\eahut da istimltk bede

t"'. il.dinden daha ileriye ,,. "'il)' 

11~01• ecek bir sınır yeı1ne 
•a.t . 

eıı k 
t ebıh. anun komisyonları 

C:tllı Ukuru da onunla tak
~Q tad~~iği ve esasen kanu· 
lı gıe~~ı sebebi takdir hak
~~qu~· ışıetmek ltizumundan 
t4ırı ~ l~in bu noktada dur
r?ıtg1 Y~ şimdilik ameıt bir 
'b ba.ıd ktur. , 
~ Qlgiz ~ ortada bir takdir 
~ 4 llı hği zannı veren misal· 
' ı_enşeini alım satım ra"·i-
ı~ 'ill'i ,} 
1-1: n noktasında arama· 
' ıı \'ıtlt 

Raporda ecnebi milletlerin de· 
niz kuvvetleri hakkında aşağıda. 
ki malumat verilmekte ve şu sı
ra ile tasnif olunmaktadır: 

İngiltere 2.080.000 ton 
Birleşik Amerika 1. 7 54.000 11 

Fransa 7 50.000 .. 
İtalya 728.000 ., 
Almanya 541.000 ,. 

Japonya inşaatr gizli tutulmak 
la beraber bu raporda Japon fi -
losunun tonilatosu bir milyon iki 
yüz altı bin elli dört ton olarak 
tahmin edilmektedir. 

Raporun sonunda 1930 Londra 
muahedesinden sonra mektep ge
misine çevrilen 20.000 tonluk 
"Hiyei" zırhhsıntn bugün yeni -
den muharebe gemisi olarak kul
Janılmak üzere silahlandırıldığx 
ve modern bir hale konulddğu ha 
her verilmektedir .. 

yiçtir Ye komisyonun kanun
dan ald!ğı ölçlide yazılı göı·dU
ğümUz (istimlak tarihindeki) 
ibal'esi gayri menkuliln arsası
na değil, inşaya taalluk eden 
vaziyetine matuftur. 

Komisyonun da, itiraz vuku· 
unda ehlivukufun da, malıke· 
menin de tatbik için Yereceği 
mana bu olmalıdır. Bu suretle 
birtakım yerlerin istimlak ka· 
rarlarrna arizi olarak edin
dikleri kıymetteh yine tabii 
haline rücu etmiş olacaktır. 

dar fazla su sarf edilirse resim 
de o niıtbette zlvadeleşmekte Yf. 
ya azalmaktadır. Bir metre mi. 
kap suyun fiyatı sekiz leydir. 

Çöp resimlerile su ve kanali. 
zasyon ücreti müstakil idare ta. 
rafından toplu bir halde tahak. 
kuk ve tahsil olunmaktadır. Bu 
idarenin bütçesi 600 milyon 
leydir. ' . . 

Bükreste ameleler saıbaha kar 
şı işbaşı yapmakta ve ortalık ay
dınlanmadan e\'Vel ~ehri temiz. 
lemektedirler. Hiç bir müessesi'! 
ve bina çöplerini kaoısmm önü. 
ne dökmemektedir. Böyle hare. 
ket cezayı müstelzimdir. Ağzı 
kapalı kaplar kapının önüne bı. 
rakılmaktadır. Bunlar devrildL 
ği zaman bile açılmıyacak şekiL 
dedir. Bu kaplar boşaltıldıktan 
sonra tekrar iGeri alınmaktadır. 
Şehrin merkezinde çöpler gün_ 
de bir defa, mahalle aralarında 
ise iki bazan 3-4 günde bir a. 
Jınmaktadır. Halk çö~ü gelin
ceye kadar c;öpünü ağzı kapalı 
kaplarda muhafaza etmeye mec. 
burdur. Sokağa, arsaya çöp dök 
mek vasaktır. 

Cadde ve sokakları daima te_ 
miz g-ördüm. lstanbulda olduğu 
g-ibi orada da sabahtan aksama 
kadar çöpleri toplayan ameleler 
var. Fakat halk tramvaydan. o. 
tobüsten, arabadan inince elin_ 
deki kiğıtları, sigı: ~a paketlcrL 
ni ve buna benzer öteberivi cöp 
sepetlerine atıyor ve bu yüzden 
de sokaklar temiz kalıyor. Halk 
evini nasıl temiz görmek isti:vor 
sa sokağı da övle görmek terbi. 
vesini almış bulunduğundan sa. 
bableyin işine gidenler :vaya kal. 
dırımları kenarlarını pisledikle_ 
rini ııörmedim. Vazifesine, işine 
gidecek kimse ağzını, burnunu, 
boğazını evinde temizleyip öyle 
sokaı!a çıkıyor ... 

tar işlerinin derecesine göre ay. 
da 2000-3000 ley alıyorlar. 
Kendilerine yaz ve kış birer eL 
bise verilivor. İbate ve ia.şeleri 
de ufak bir ücret mukabilinde 
ınüst::ı kil idare tarafından yapr. 
·Iıyor. Çöpçülere mahsus ufak 
mikyasta hastaneleri vardrr. 
Hafıf hastalıklı olanlar burada, 
ağır hastaiar ise belediye has. 
ta nelerinde tedavi edilmektedir. 
ter. Bundan başka c;öpc:;üler sL 
!;"Ortaya da yazılmaktadırlar. 

Bizde p,uzctt>dlik. heniiz ~·eni lıir tc is oltluı:f;u halde taı-ihl 1 
knrı<:otıı·n<•ıtk o lıı rsuli, yine l"Üziimi.izii nAartneak H•ı;;lkalar 
hulııı·ıı:r.. llcr »eni .AÜn, eski !;>C'rerlere yenilerini kntmak için • 
Jı:t'c:ınelitlir. l"nı~at ac ı narak p;()rü~·oruz, ki rırnrnızcln benlnı· 1 
sedi~i iı:-in i nc<'llğini, gii~ibl<><liği dam 11111 ;rüksckll~i ni ka, _ , 
ra,rnıuı.rnıılar \lll" JklıJe lıirde onlaı·ın harekctleıi, dedet 
mnkhı.,siııi .. ınirkndiı'iyor, yeııi tedbirler, yeni euıni)·et, c;em· 
beı·lcri11in k11nılma .. 111a sebep oluyor. 

Bit· ;.:nzc>tenln hi rlnd 'nzifesi dünya j~·lndc, k<>n<li <le\·Je. 
tinin yıud ı uıt·ı .. ı, millet hnklarıııııı bekçisi olmakt ı r. Hele 1 
di.inyanın bu~ün kii ~ibl rıı·tınalı sarsıntılar p;cçirdi~i dern
l<wdc hıı ,·nzife, daha bü.riik bir dikkat, daha ta'!'km, daha 1 
titiz bir Hiıul istet-. (;fıı;ım geliı·se kılı kırka. ynı·nlını; fakat Bükreşte bekçiler 

Valinin tetkik eylediği mev. 
vulardan biri de bekçilik işidir. 
Bekc;ilt'r çok esaslı bir teşkila. 
ta bağlanmıştır. Valimiz Lutfi 
Kırdar, bf'kçilerin yatıp kalktı_ 
ğı, ders gördti~ü büyük binayı 
uzun müddet ge?.di. 

yanlı!;> aclım atmıya lım. ! 
''F.sbnbr ın ııdhc hi,rihnsr,. nın "Ynuln; mülah aza., ka1dı İ 

)'Üziimiizii kıznrtına~n yeterken, tlaha aşajl'ısmdıı ''rekaİlet • 
hissi,, nin de :rer uldıi:,ıın ı .c,fü·ii)·oruz, ki hu ı;rerc:ckten fc>ci bir 
':'e~·<li.r. nr, ·Jc.>te hu mecburiyeti yüklediii;lmlz, onlla.n bu acı 
dersi aldıii; ınıız ic;ln ne kadar üzülsek yeridir. 

·---··--.. - - .. ----·Hakkı Süha Gezgin-Binanın en alt katı mutfak, ça_ 
maşırhane, yemekhane olarak 
hu11amlmaktadır. Orta kat der_ 
·~ancler, 60 ki.şilik hastane. kıra. 
at saıonları, üst kat yatakhane. 
lere tahsis edilmiştir. Gece bek_ 
çilerd{'n çoğu biz gezerken 40-
50 ~~r kişilik yatakhanelerde 
temiz yataklarda uyuyorlardT. 
Banvo ve duş .verleri ise en mo 
dern bir şekilde idi. Bükreşte 
üç biıie yakın bekGi vardır. Bun 
tar ayda 2500-3000 ley almak 
tadır. Ayda 700 leyi yatıp kalk 
rna ve yem~k ücreti olarak ter 
ketmcktcdirler. 

Yekta Ragıp Öncıı 

Bir ;Amerikalı muharrir 

Londra radyosunda 
Aln~anca hi tabeJe 

bulundu 
Lonclı·n, 2<1 ( llnsu,i) - Meş

m ur .\ıııorikalı rııuharriı· Oz
rnld Viller .\luıanyada birlcaç 
ha ftadaıı beri yaptığı scyahn t 
ten ve lıirçok ınal•amlarla te
mastan son ı·a Loudraya döue
re k Lonclra radyosundan Al
manca olarnk aşağıki şayanı 

dikkat hitabede b•ıluıımuştur: 

ELLERiN· DiLi: 7 -
Ellerimizde yaşımızı 

gösteren çizgiler 
Buna rağmen 

şayet kafa c;izgisi 
gaylit meyilli bıe 
ve nihayetinde bir 
adacık bulunuyor_ 
sa bu işaret mev-
zuun büyük bir ru. 
hi düşkünlilk ve 
melankoliye du
ç::ır olacağını, bu 
anlarda herkesten 
kaçacdğmı göste
rir.. Bu gibi ani 
ve ~;ıyrimuayyen 
divanelik anların. 
da mevzuun inti. 
har etmesi de ih tL 
mal dahilindedir. 

Kafa çizg-isi ilze
rindeki adacıklar 

ef~~~ıt~· . 
~ , 

...... .. 
• ı'~ , 

, 

- --

, 
• , 1 

tetki~ _0lun~rken Diinl~ii ııiisharıw:da çıkaıı iir. N 1 . 
en zıyaal' dıkkat a· .. .. . (), 1 re.'1m. 
d . 1 ' 

. 
1• ı. Eııgıın dort numaralı resmi t•ı.,,-i•"'nı-e ı mesı azım o. _.,., ~. 

lan hususlardan biri de bu ada. !alet eder. Bu vaziyet dahilinde 
cıkların hnttın üzerinde ve par. bu çizginin her parçasının ayrı 
maklara ~öre bulundukları yeri kısımlara ayrılabileceğini ve 
tam(:>n tesbit t•tmcktir. Eı'!er bu bunlar sayesinde istikbal hak _ 
adacık hattın bac:;Jang-ıcında ya. kında fevkalade malumat elde 
ni mıı:-.teri tep<'ciği altında bulu_ etmemiz mümkün olduğunu gö. 
nuyorsa (Resim 4, numara 3) rüyoruz. 
bu· ic;,~•·r-t mcvzuun cocuk vaşm. Di~er bir taksimat ta mevzu. 
da ı~·en fikri iktidarsızlıfa ma. da fikri tebeddül veya buhran. 
lik olduğıınu iöstcrir. Bu tak. larm hang-i yaşta ba'şhyacağım 
d:rcle ı:ocuk hic bir ihtiyar kuv. pek a<;ık bir sekilde gösterir. 
veti, okumağa karşı hi<; bir he- Birinci parmağın altında görü
ves göstermemiştir. Dalg-ın ve len yaş baytın ilk virmi bir se. 
izzetmefisei1.dir. • nesini ifade eder. İkinci parca, 
İkinci parrnrıı?m altında yani behe~.i yedişer. ser.eden olmak il. 

Zühal tepeciğinde ve kafa cizgL ?..ere uç devre ıfade eder ve böy. 
si ti?,erinde bulunan bir adacık lece bu mrntakada 21 den krrlt 
;nüthiı;ı kan~ızlı!fa. melankoli~·e Üiki .. Ya~.a kadar_ izah etmiş olur. 
\'e bilhassa burnunda olmak ü_ çuncu parmag'ln altında bulu. 
zere müthiş iltihaplara işaret e. :ı:ın üçüncü. yedi senelik kısım 
der. 49 yaştan 63 yaşına kadar ge. 

E€er hat ~vıf ise veyahut çen hayatı anlatır, bundan son. 
tara::danıvorsa bu da hastanın l'a elin devam Ye sonunu teşkil 
hiç bir zaman ı:ifa bulamıyaca. eden kısımdaki hat yetmişten 
ğına d..:lalet eder. hayatın sonuna kadar olan kıs. 

r'Güncü oarmapn altında. gü_ mı iı::art't eder. 
neş tepeciğinin üzerinde bulu. l{AFA ÇJZGfSll\'1N GÖSTER. 
nan hır adacık (Resim 4, numa. D!C! MUHTELİF DECt 
r:ı 5) ('.ok e-arip bir iRarettir. Bu ŞlKLlKLER 

,~~e a/ kanun istimlAk be
Ilı a.~ /lll satım rayicini "~as 

a.ıı.cıa e~ıYor. Fakat ' ~ı 

Böyle olduğu halde dahi,· 
itikadımızca, kanunun bu tak
yidini, eski kanuna terkedi
len yergi mafrahr ile teliC et
mek doğrudur; yani demek la
zımdır ki, istimlf\k lüzumu ka
rarından evvelki alım satım 
rayici ile bir yere konan bedel, 
eğer vergiye matrah olan kıy
met veya A"ayri safi irattan az 
tutuyorsa komisyon veya ehli
vukuf o kıymet yeya gayri safi 
iradın tahriri zamanı ile bu 
son takdir zamanı arasındaki 
farkın sebebini izaha mecbur 
olmalıdır; bunu izah edemedi
ği halde bedel, vergi matra
hından aşa~r olmamalıdır. Bu
na mukabil bedel, vergi mat
rahından fazla olduğu takdirr 
de de o farka menşe addolu
nan zamandanberi verilmemi~ 
sayılacak vergi farkını dahi 
mülk sahibi ödemekle mükel
lef tutulmalıdır. 

Sabahlevin dükkanlar açılır_ 
den yaya kaldırım üzerinden yü_ 
rüyenleri rahatsız edecek su a. 
kıntısı, toz ve duman kesafeti 
görülmüyor. Dükkanlar kapan. 
dıktan sonra temizlenmekte, sa
bahleyin valnız vitrin ve cam 
silinmektedir. 

- Uzun zauıandanbcri se,·
di~im Alman milletini, son dc
rec:ede n.~şcsiz \'e bcdlıalu bul
duğumu ilir.ıf cdcyiın. Alman· 
)'anııı, l lı14 tc harbe girdiği 
za ma ıı göste rdi~i şevki ~öre
uıediııı. Bilftkis herkes, l.ıir an 
evvel harbin bilmesini isliyor. 
Alınaıılaı·ın milliretı>cn er ol
duklarına şüphe yoktur. "Nazi 
gençliğinin adedi fazla. olabi
lir. Fakat millet neşesiz ve ü
mitsiı ~;örüııUyor. Hiç bir mil· 
Jet, bu kadar isteksiz harbe 
girnıeıııi~tir. Ya:;;lılar, geı;en 

harpte <;ektiklerini uuutnrn
mıı;;tır. Blıtüıı millet, bir h<ldi
se önüne geçınektırn iirkmü:;;
ttir. Buglin Alman ailelerin 
den evlatlarını İspanyaya har
be göndermeleri istenirken, er
tesi gUn Staliuln Almanyanm 
dostu olduğu lltuı edilmiştir. 

Bir glin Lehlilerle Alınanlarm 
kardcşlikleı·iııden bahsol u ıı ur
ken, ertesi giln Lehlerin en 
kötü millet oldukları ileri sü
rü 1 m Uştlir. Nazilerin gcldiğ·i n
den beri Almanlar, bir an için 
hUr yaşamamıştır. Almanya 
ve Jngiltereyi gi>rdlikten sonl'ıı 
Almanların bu harbi kazana
mıyacağ-111a kanaat getirdim. 
llii rriyet, adalet vr. insanlık 
dUsturları :Nazilerin aleyhint' 

takdirde mevzu bir göz zaafın. Kafa hattı tetkik olunurken 

1~ıl" J' lq alım satım r .... d? 
ı·e lııt~~in, bir noktanın bir 
\~a. hır lll.ki ltiıumu bir pl~n 
tı' ~ı1tieşebbUsle fiilen mey
hllı ta 1ktan sonraki alım 

-~ 1ı- ı 11[.1ci vardır, bir de böY'-
Qt ııt lı: 1llılıl.ke tıl.bi olmak n i· 
ı~ 4a.ıı~~ Una uyan bir salft.hi· 
ltı 'a.t1lll e tanındığı zamanki 
~ ~adı rayici vardır. 
~ ga.tıı:ı:ı lllızca kanundaki a-
4 tııııı.1 a eklenen (rayiç) ke
~tı.ırt ll. hUknıu arsaya ve bir 

4 ~tt?tıt;sasma tatbik halin· 
e"Veık~e lüzum kararın• 

1 zamana ait bir ra.· 

Alım satım rayicini burada 
izah ettiğimiz şeklide anlayıp 

tatbik etmek ne bir tadil, ne 
bir tefsir meselesi sayılroıya
bllir; fakat Yergi matrahının 
istimU.klerde bedel takdiri 
üzerinde bir adalet Amili ola· 
bilmesi için kanunda seri bir 
tadile ihtiyaç Yardır. 

~hre e-elen köylüler de bu 
temizlik karşısında sokakları 
kirletmekten rekinmektedirler. 
Şehrin temizliğini temin eden 

vasıtalar tek ve çift atlı araba_ 
!arla motörlü vasıtalardır. 10 -
11 tip motörlii temizlik vasıta 
vardır. Bunlardan Fransız tipi 
bizim icin de ('.ok muvafık gö_ 
rüldü. Çünkü bu vasıta tazyik_ 
ic daha fazla cöp almaktadır. 
Bil.kreşte 2500 çöpçü var. Bun. 

dan ve mivoptan mt~ztario ola. en mühim cihet bu h:tttm gfü;_ 
cak demektir. E~cr bu adacık. terdiifi muhtelif de?i-i~iklikleri. 
!ar pek cok ise bunlar mevzu_ vazivetini ve bu hat üzerinde 
un !?'ÖZ haRtalıklarına müstait do'!an ve yukarı veva aı:;aihva 
oldıııTunu e-österir. dofru uzanan hatların çizilmiş 

Dördüncü parmağın altında ı;eklllerini kaydetmektir. Çün. 
ve Utarit teneciği üzerinde ve kü bunlar $ayanı dikkat haber 

çalışıyor .. , Al- kafa çiz~isinin sonunda bu.ıu .- me_!11batand1r. Mesela: A sagvıya 
Amerikalı muharrir, d ı d - '°"" nan _a acık ar, . ı;ıevzuun ıhtı_ o~ru mevilli bir kafa çizgisi 

manca hitabesini şöyle bilir· vaılı~ında bevnının za~·ıflaya. yolunun bazı verlerinde bir 
miR,'tir: v b• l t l kl ~ cagmı ve asa ı ra ıa sızı ara varım daire veya herhang-i bir 

- !nglllz, ilerde kara glin- müstait olaca~ını g-0Rterir .. E_ kavis resmederse (Resim 4, nu. 
terin kendilerini beklediğ'lni. ~er bu ad:ıc·,klar çok vazıh bir mara Ll). 
f~ka~ bunlara ~öğliR J!;ermeğ~ şekilde is~ .• ~~·. mevzuı!n fazla Bu işar;t mevzuun hayatmırı 
~ımdıdeıı hazır olclııklarmr pek asan ~er•.:-ınııeı dolavısıle rıl • bu devresınde hu~ ~ f a:r.1a 
iyi biliyor Ye harbin neticesin- j g-ınlık g~stcreceğini \'e fikri bir meşg-uliyete ı-apacağına de. 
den emin bulunuyorlar.,, yorgunluga duçar olacağına de. (Lütfen sahifeyi çeuiriniz) 
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htediğinizi bulursunuz, 
..,iıl. karanfil, limon çiçeği, yase. 
ınin ve yahut da şuruplar yap
mak için mcyva esansları, ruh. 
lan kullanıyorlar; mesela, porta. 
kal, çilek, ağaç kavunu .. Bunla _ 
rın hemen kaffesi kimyevi sen. 
tezler neticesinde elde edilen 
katran mahsulleridir. 

işte dostum ben de tıpkı bu 
çiçek, bu meyva ruhları gibi bir 
çiçek ruhu icat ettim. Bu esansı 
bir parça ekmek veva un üzerine 
ı:erpilince sectiğiniz her hanui 
bir yemeğin lezzetini elde edec;k 
~iniT .. Galat tamamdır. Bu sckiL 
ele kızarmış hindi ruhu. mayo. 
nezli b-alrk, kızarmıs biftek elde 
etmiş olacaksınız. H

0

iç merak et. 
meyin yalnızca bir kaç damla 
buna kafi gelecektir. 

Deniz Titonun son seyahatin. 
de olduğu kadar sakin değildi. 
Zavallı yumruğunu karnına bas. 
trraı ak. masa komsusundan mü 
aale istiyordu: · . 

- Af buyurun, müsaade eder 
aeniz-, kamarama çekileceğim .• 

Dedi. Terezinalı kimyager bi. 
raz müteessir olmus bit şekil. 
de: 

- Bütiin bunlar demek sizi 
alakadar etmiyor? 

Diye mukabelede bulundu. TL 
to izah etti: 

- Af huyurun. çünkü yemek. 
ten sonra artık mutfak islerine 
ait bahisleı i dinli yemem.: Ben 
hir kadına malik olduktan sonra 
hemt"n arkasını ·dönen erkeklere 
benzerim. 

- Hangi erkekler hunlar? 
- Hepsi .• 
Bunun üzerine kamarasına in. 

di ve ancak gemi meşhur Sene. 
gal sahiline geldiği zaman tek. 
rar güverteye çıkabildi. 

Da kar .. 
Rrhtımda sahile hücum eden 

halk arasında t~k tük beyaz §e· 
nıaJar, parlak üniformalr Avru _ 
p;ılr 7.abitler bir sürü zenci ara -
ısından pırıl pırıl parlıyor. Der -
hal nazarr dikkate çarpıyordu. 

. Ko~kain ka:şılamağa gelmemiş 
tı. Eger gelmış olsaydı Tito onun 
parlak şemsiyesi altına saklanan 
havalini derhal seçerdi. 

r. Vapurdan çıkması için la.ırm 
olan formaliteler yeline getiril -
dikten sonra sahili. bulan Tito. 
derhal önüne gelen ilk düz cad -
diyt- c:apmış yürümeğe başlamıştı. 
Solda yerli berberlerin kasabası. 
~agda Avrupalıların mahallesi bu 
lunuyordu. Uzakta bir vaha için. 
den süzülüp fırlam1ş gibi hem • 
beyaz bir tayyare kıpkızıl gök 

· yüzünü deliyordu. 
Burada çok enteresan manza . 

r<ılar göze çarpıyordu. Senegalli 
askerler, Avrupalrlar, eski arap 
usulii pazar yerleri. san şeritler. 

!alet c<le.r. ;\le eğer bu kavis ga. 
yet vazıh ise ve üzerinde hiç bir 
~iirşarj bulunmuyorsn. bu da 
mevzuun, hiç te pratik meyille. 
ri olmamasına rağmen, bazı §e. 
rait ,.e mecburi,Y.etler dolayısile 
muayyen bir 7.aman için yaradı. 
hşma. tamamen zıt bir iş anya_ 
y~mn ve pratik melekeye sa_ 
hıp olacağını gösterirler .. 

( nnhn t•N ... ' 

le süı;lü elbiseler taşıyan küçük 
zabitler, pey kelerin ÜT.erine bağ
das kurmuş. nargilelerini tokur -
datan, sessiz mütevekkil ihtiyar. 
zenciler. 

İki küçük zenci Titonun yanı· 
na yaklaşarak biri ayakkabılarını 
lıoyamağı, diğeri ise sakalını traş 
etmeği teklif ettiler. Tito bunla· 
nn her ikisini de reddetti. Tito 
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Tiiı·k .\riiıiAi: Ç:ıJanJ;ır: Yl'l'ıh··. lh·-
::;:ıt Erer, Huşcn Knın, Cc,·del J.;o

ıa ıı. 1 - Okuy;ın: H:ıılifr Erl('ıt. 

l Arif Bey - 1-\iirdilılıicazl.ıir 

biraz ileride boş bir ~andalye ge. ~:ırkt: ((iuruıı.r_ıli -~~iı'.rş). 7 Hnlı· 
risinde bekleyen berber ile hemen ııı• .. !.ley - Kııı:dı.lıhırtızkar ~arkı: 
yanı başında yer almıs olan kun· , .' So) it' t·v ııı~turı~'. n:ızenı~''. ~ı~ıı) 
dura boyacısını gördü. .l Sem.,L·ttın Zıya - K11rdılıht· 

l 
t·:ızkiır ~arkı: 1GiiYCn1111· lıiisnünıo). 

Ur.un. sarkık memeli lıerhcr 1 - ........ 1-\iirclilihit•:ızklir ~:ırkı· 
kadınları omuzlan üzerine attık - r Kaid ı ) ollıırıl:ı 1111 ~clı). ~, -· ~t·v. 
lan ve bir bez parçası içinde sa_ kı Bey - Kiınlilıhfruık:ir 1arkı: 
rıh çocuklarrnın karınlarını do· (St'ntle ııeap usş.ık:ı e1i~ et 1111 ~·o· 
yurmakla meşguldüler. Ve çocuk jlıılılı }. 2 - Oku yan: :\hıı:ılfl·r tlk:ır 
lar (umumi tabiri· olduğu için l - Arif Ucy - !\iha\ cııı şurkı: 
böyle yazıyorum) bu memeleri (Benim g<iııliim kalılı sende). 2 -
emerlerken babaları lakayt bir Ye\;ıri Asım - :\ihavrnı ~arkı: Bir 
halde bu et parçalarına bakıyor kı~ JleCl'Sı Sb;oliclt• kaldım). :~ - Sa· 
ve bağdaş kurdukları peykeler ü- dl'ltin K:ı~ ıı:ık 1-\iirılilı '):ırkı· 
zerinde nargilelerini çekiyorlar. c.U-ıanı ,ine ıık~am )İııı· l(iirıgcnı. 

Dört beş yaşlarında ve bir mus 4 - Saılı:tli n Kaynak - Türkıi : 
luk kadar çırıl çıplak bir cocuk (Fıra!). ;, - :\fuzaffcr lll;:ır - Tiir
Titoyu pantolonundan ya~aladı ı kiı: (Yc~ıl ~·oınılı yayl:ısı). 3 - Q. 
ve çok kötü bir fransrzca ile: ku) :ııı: Safiye Tokııy. l S:ıliıhııt· 

M liıı Pımır - Hicaz 'urkı: (Leyl:i 
- üsyö. benim güzel bir an. gibi hır,;kırs:J). 2 _ Suıiıhaltin l'ı· 

nem var. On franga sizinle ya - n:ıı · _ llic:ı 7 ~:ırkı: <Yüıilııı ~nı .. 1 

tar. • ılı• l; ıflıırl. :ı Hif:ıl ill•) Hiı-a1 
Tito kurtulmağa ~alıştı, çocuk ~:ırkı: r~idn lıiilhiil fi~an l'Ylrrl. 

ısrar etti: 
1 - Lemi - ı·ş~ak )•ırkı: <Silah 

- Müsyö, benim lıir de cok clırnl<'rinl. :i - Lı•ıııi l"~):tk ~ıırl\ı: 
gÜ;rcJ kızkardeşim var. Yedi ya- (~dı•r çı:klirn ııl'lrr). 20.1;;: Ko
şında .. Yirmi franga sizinle yatar. rııışın.1 • :!O.:ııt: 'f'iirk :ıliiziği (Faı.ıl 

Ve çocuk bir Avrupalının ani hı.-:ıeli). 21.l;ı'. '\Hiıik (Kiiçük or
olarak gelmesile derhal kaçtı .. Bu kcstrıı - Scf: Xccip Aşkın). l -
Avrupalı adam içinde bir çok gü. l':wl llolzner: Snksonyıı lcöylü 
zcl berber kadınları mükellef bir ılan,Jarı l. 2 - Xiemman: Zenri 
çay evi sahihi idi. Bu kadınlarm d:ın!lı. 3 - ltıılo Anoni: Sabah şar· 
en yaşlısı da on altı yaşındaydr. kısı. 4 - Karl Födcrl: Virrına şor· I 
Berber kadınlarım çalıştırmakta kı'ı: 5 - Felix Glesmcr: Sabah Sc· 

1 artık mütehassıs olan bu adam lamı <Fanteıi). n - Valtcr Borc. 
Titoya berber kadınlarının dün • heri: Bir Gecenin romanı (\'als). 
yadaki kadınlann en ihtirashsı 7 Fclix Glcsmer: Sıır i'\chri kc· 
olduklarını, çünkü kanlarının kay narlarınıln. X -- Puccini: To~ca 
nadığmı ve her sabah ustura ile 22.0ll: l\lemlekrl saat ayarı, Ajans 
traş olup gül sulan ile cildlerini lrnbcrlt-ri; r.irnut, cslrnm - Tnh\•i· 
kokulandırdıklarmı söyledi ve S'.I l;it, Kamlıi) o - :\'ukut borı.ası (fj. 
neticeye vardı: , )'nl). 22.211: Müzik (Küı;iik orke~-

- Bir kere bir berber kadını lrn - \'uk:ırıhıki programın rlc,·n· 
temasta bulunduktan, 0 emsalsiz rnı) 22.35: :\liiıik <Ocpa aryaları -
ze::vkini tattık-tan sonra artııc di· Pl.l ~ı:l.00: :\fiizik fCazhanri - l'I., 
ğcr kadınlarda zevk bulamazsı • 2:l.2:i/2:l.3fl : Yıırınki program Ye 

nrı. k~ıpanı~. 

- Şu halde buna alrşm.ak müt l sı::ııın ·ı tY,\TTlOS~ 
hiş bir ihtiyanıızJık olur. Çünkü 1"§1 lhı ak~:ını 20.30 rla 
benim oturduğum memlekette ~ K ı· r 
berber kadını bulmak imkanı 

1
, , 1°

0

1
1 eı 1 '~snıı: 

. • • ııı " u ,a,ıp "rıını:ror 
yok. Sız bana bu lutfunuz ycrınc --0---

şehr~n en temi~ _v~ ~ahat otrlini " 11 \LK üPERJ.;'J'l 
tavsıy~ eder mısınız. .. 6 llıı ı\k<;am Eski 

- Işte, hemen kar,ınızda .. 1 : ~~~ · 
F h 

11 
i c;ağlıy:rnda 

ransız cum uriycti oteli .. Şu 1 """ Saat 21 rle: 
halde demek lci mÜ!'lyÖ bir iş ya - O (' · 

- b - 1 <i ~ L BEJ.ASI 
pamıyacagrz. Hal ukı müıyö ço~ · 
memnun kalacaktınız. Maamafih j 
buyurun size kartımı takdim ede
yim .. Ev her saatte açık ve emri • j 
nize amadedir. Eğer müsyö ~eref 
vermek isterlerse ... 

Tito uzatılan kartı aldı, ihti • 
yaten cebine koydu. Bu pezevenk 
ısrarmda o kadar sempatikti ki 
Tito daha sert bir hareketle bu 
teklifleri reddedemedi ve daha 
on beş gün kendisini allaha ulaş~ 
tırmağa çalısan rahipten müsa • 
adc aldığı gibi: 

- Gelir görürüm. 
Diyerek, adamdan ayrıldı. 

'.ı.ı ı ı 

-o--
nıı~il niıa. E. S;ı-

ıli Tt'k Tiyalro~u 
Hu gece t'<iküdnr 
Hııle SinE'm:ı~ınrl:ı 

ntR Er.LEl'\CE 
.\KŞ \\H 

gen•: J.\:t<lıkşöy lJ.\LE 
Si nrına~ınıla. 

-<>--
flr.r .\~kam Bayan ~hıalla. !'iııliih:ıt. 

tin Pınar v-e Arkadaşları · Tıırihi 

J\o~tünılü Tablo. 
.S\ll, C\Z, K.\B.\HE, YARYETE. 

Biilün prorgamla her Par.ar i('ki
,j~ Çaylı !\tat ine. TL. 437iG. 

~abota ·~@m.!tnn 

'\ 1 hareketler yapıyordu. 
Bunun üzerine çılıpna dönen 

& zııvalh anne, mağUıp bir halde 
r pı>rhal yanındaki cxlaya koştu .. 

k'•k ne bağırmağa ne de imdat 
~ c ırma~ diişünmüyordu. Bir 
' :.·!< düsüncesi vardı: Yavrusunu 

rnilmkün oldnğu kadar ~abuk 

-----------------------------------------------

Sine k Beyi 
------------------------------15 

---· l)•ı c t>Jladm elinden kurtarmak .. 
Yüzü kadife bir maske ile ka- 1 adam kuvvetli elinin bir hare -

pah olan bir adam hemen arka- ketile buna mani oldu ve; 
smdaydı. - Çocu~mıza karı-ıı bir tel< 

Ka.ptyı kapıımı>ı ve içerdt>n ki 1 pırlanta isterim.. dedi. Hnvcli 
litlrmi~ti. Parmağını dudakla - ı çabuk .. durncı:ı.k zaman yok. BL 
nnın üzerinde, uvallı kadına zi o kadar enavi zannetmeyin. 
sunıasmı emrediyordu. pırlantalar dinamiW kasada de-

ÖJUden hi~ farkı olmıyan ~ldir. Bana derhal bunlardan 
Kri.stin, ensen bağıracak kuv - birini veriniz. Size iki dakika 
vete malik değildi. Hasta ~o - mtısaade veriyorum, aksi halde 
cuk ise çoktan uyuya kalmıştı. oğlunuzu canlı olarak iade et • 
.Meş'um ziyaretçinin sesi du - mem .. Kristin bir kere dahı yü-

yuldu: zllnden maskesini dütıürmei?e ~a 
- Madam, çabuk hareket et _ hırtı. Fakat havdut onu şiddetle 

mek li.zmı. Evlidınızm havatı vere itti ve bahrdı: 
elimdedir. Ve kendisini mlida - - Rezil! Baş bel Attı .. ftAat et 
faa edecek vakrt bırakmadan me~n. bunu c:ocuğun ödeye _ 
Ur.erine abldı, kadmı bilefinden cek ... 
yakalıvarak yere vurdu. KriMin baiıtmak iRtedi: 

- Alçak, sefil. - Bafırmah te$ebbUs etti-
- Susunuz.. Susunuz. tin takdirde de rocutun ölecek. 
Ve hemen u.vallı Htigonun Ü- Kristi'l haydudun etrafmda 

?.erine atıldı, ba;rrrmamuı için dişi b;r kanlan ıribi dolaşıv<"-~,,. 
eliyle abmı tıkadı, vornntar - - Haydi, d1tha cabuk. da.ha 
daıi birine mJn atkı sardı. Kria. çabuk .. 
ta &ıerhıe , atılmJŞ yaYnHıunu Dive havdut.. ısrar edivor v~ 
Jnntanaağa çalıtıyordu. Fakat çocuğu boğazlıyacakmış gibi 

Ye df'rha 1 avc1et ettiği za . 
m:uı elinde e~ nır .. rntafarı birL 
\'erir<' ikisi birden bulunuvordu. 

- f c;:tc. dedi .. alm .. fakal ha. 
na oı'rlunıu iad~ edin. ve kıymet 
hi<:ilmesi mümkün olmıyan bu 
prrlantalan san~i alellde birer 
cam narcaeı imhJ gibi hayduaun 
vUzUne fırlatarak ~uiu kol . 
lanrun arasmdan kurtardı. 

Adam sevincinden az da.ha ~ı~ 
lık konaracakb. Fakat ae.sini 
tuttu: Havali Umit ettiği huduL 
tarı a!Clmıştı. 

- Gllzel, dedi.. Simdi de kac:. 
rıı.ııma müsaade edin .• Efer tev. 
1df edilmfş o~a idim... derhal 
di~er!eri ı•elerekler işinizi biti. 
ttl"PkJerdi. 

Fakat Kri!tın &rbk onunla 
meşeııl olmuyordu bile. KtlÇük 
yavruyu ke,,lıa"11a almıt. onu 
~afaUne butı!"vc-ı, h~lara hı~ 
kıra aibyordu. 

Haydudun ublt ondan çekin. 
meaİ!M' mahal kalımyonlu. not •. 
nıca çıkıt kapmına dojr\ı yilrll. 

il ~OOCJS~~ll@ 
- 32 Yazan· Kadircan Kal 

Mikael onu bekliyecekti. 
O da delikanlıyı bekliyecekti. 
Hal.:>eş ve İtalyan milletleri a. 

rasmdaki gerginliğin· geçeceğine 
hemen hemen hiç inanamıyordu. 
Fakat buna rağmen hayat çok T.a 
man pek mümkün görünenlt-ri 
yapmaz da, hiç mümkün olmt. 
yanlarrn yapıldığını gösterir. 

Şoföre: 

- Daha hızlı!.. 
Demek i<iİn doiruldu. elini 

cama doğru uzattı. 
Fakat hep Elissayı ve onun 

gittiği tarafı düşünürken kor. 
kunç bir ihtimali hatrrladı: 

- Benitto her ~ye rağmen 
saat on altıda Mikaelin randevu 
yerine gitmcmesını istiyordu. 
Bundan önce tutulmasınt bekli -
yordu. Tutulmadığı ve kaçtığı, 
çok çok akşam üstü veya ertesi 
gün anlaşrlacaktı. işte o zaman 
gerek o ve gert'k Matanyo avla. 
rrnı kaçıran birer sırtlana bcn,.i. 
yeccklerdi. Matanyonun ~sini 
taklit edcrt-k Benittoya cevap 
verenin kim olduğu da araştrrı • 
lacak ve Habes servisi sefinin o. 
dasına onun yokluğunda yalnız: 
Elissanrn girdiği anlasrlacaktı. 
Hatta bu suc Sinyorita Priman • 
tiye veya başkasına atılacak olur 
sa, gene kız onların boş yere 
suçlu olmamalan için kendisinin 
yaptığım söyliyebilirdi. 

Demek ki Elissa yüzde dok. 
san tehlikede bulunuyordu. Faz
la olarak o iki yüzlü Bcnitto da 
kollarını sallaya sallaya toprak 
üstünde gezecekti ha! .. 

Mikacl bunlarrn ikiı.ine de ra. 
zı olamazdı. 
Camı vurdu: 
- Şoför .. dur .. 
Der gibi geriye baktı. 
Mikael, konuşma camını sağa 

çekerek emir verdi: 
- Geri dön .. son hızla Roma. 

ya .. 
Kendi adresini söyledi ve ila. 

ve etti: 
- Bir şey unutmuşum ... Gö -

reyim seni. Çabuk ol. Bir misli 
bahşiş. var ... 

Motör homurdandı. 
Otomobil hızlı bir dönüş ya.p. 

tı ve bir ka11rga ıihi biraz önce 
geldiği yollardan geçmeğe .ba~ . 
ladr. 

Odasına çıktı. 
Mektuplarına baktr onların bir 

krsmmrn eksik olduğunu hemen 

anladı. ı 
Bavulunun .en dibinden bir 

hançer çıkardı: ceketinin iç ce -
bine koydu; sonra doğruldu; dt- ı 
şan çıktı: kapıyı çekerek kilit -

~ili. ı 
Aylrğını peşin verdiği için 

pansiyona borcu yoktu. 
Otomobile girdi; bu sefer Be. 

nittonun adresini söyledi. Kapı. 
yı çaldığı zaman çol< ümitsiz bir 
yür. takınmıştı. 

Kapr açıldr. 
Beniıtto ürktü. 
İstemeksizin geri çekilmek ve 

kapıyı kapamak için irkildi. Fa. 
kat Mi.kael acı acı gülümsemeğe 
çalrşarak sordu: 

- Ne o? .. Korkuyor musun? 
İstemezsen girmt'yim. 

Benitto kendiı1ini toparladı: 
- Yok ... Ondan değil.. Tam. 

yamadrm da ... 
Mika('} içeri girdi: 

- Nedeıt odana kapandın? 
Konferansa niçin gitmedin? 

- ?? ... 
- Benim gibi bütün ümitleri-

ni kaybetmiş bir adam olsan, ne 
ise ... 

- Neden?. 
- F:lissa randevuya gclmi. 

yor: telefon etti. 
- Yaaa ... 
Benitto ~eniş bir nefes aldı: 
Mikacl devam etti: 
- Yalnız, beni 11evdiğini v~ 

bekliyeceğini de söyledi ... 
:_ ? ?? • 

- Şaşma! .. Zaten bunu umu • 
yordum. 

Mikael bu sırada kapıya doğ· 
ru yürümüş. orayr sürgüliyerek 
Bcnittoya şöyle demişti: 

- Anlatacaklarım var ... Kim
se •.iuymasın... Buraya i:elmekle 
belki sana fcn<a.lığım olur .. Öyle· 
ya. benimle gir.li gir.li konuşur • 
rlun. Halbuki ben bııgün koUan
mı sallaya sallaya geldim ve 
girdim. 

- Evet ... Öyle ama ... 
Mikael karşısındaki gence &o -

kuldu; şimdi burun buruna idi • 
Jer. Bu hal Benittoya hissedilir 
derenedc ürkeklik veriyordu. Çün 
kü o bu ziyareti hiç beklemiyor -
du. 
Habeş delikanlısı Benittonun 

omuzuna elini koydu. Acı acı gü
Jiimsiyerek dedi ki: 

- Bana Elissa başka şeyler de 
söyledi. Senin bir alçak. bir na -
mussuz olduğunu da haber verdi. 

- ??? .. 
Mikael kendia~e kurulmakta 

olan tuzağı kısaca ve keskin söz. 
lerle bir dakikada hatırlattı. 

Benitto her saniye saşırryordu. 
Bir aralık a.ğzınr açmak ve gen~ 
bir şeyler söylemek iıtedi. Fakat 
Mikael sol eliyle onun ağzına 
sert bir tokat yapıştırdı, sağ eliy
le de deketinin iç c.ebindeki han· 
serini çıkararak göğsüne dayadr. 

- Sesini çıkarma, yoksa ölür· 
sün L 

- Şey .. . 
- Sus ... Yalnız bana bir şey 

söyle... Bu dediklerim doğrudur 
d~ğil rni? .. Söyle, hiç Qln:ıaz~ ~q 
nu ıenin ağzrndan duymak iste • 
rim, itl~k ... Çünkü ben artrk..,gi
diyorum. Bir daha burada göre -
miyecekler... Hemen gidiyorum. 

- Ben ... Ben... Ben bir şey 
yapmadım ama ... 

Hnçerin ucunu Benittonun 
göğsünden boynuna kaydrrdı ve 
dayadı: diğer eliyle de iki bileği
ni birden srmaıkr yakalamıştı. 

- Söyle!.. Söyle diyorum, yok 
sa ... 

- ??? ... 
- O halde batırıyorum. 
Benittonun gözleri c.anının a -

cısından dı§arı fırhy1'ca.k gibiydi. 
Mikael deva,m etti: 
- Seni gidi komünist seni.. 

Vittoryayt da sen ele verdin ... 
Yalan mı? .. 

- Hayır ... Yemin ederim ki... 
- Neyse ... On-dan bana ne? .. 

Yalnız şunu söyle 1.. Anlattıkla -
rım do~rudur ve bdnlan yaptın, 
değil mi? 

Krsık, cılız ve titrek bir ses ce · 
vap verdi: 

- Evet ... Beni kandırdılar l. 
- Sen de beni kandırdın!.. 
- Şimdi ben buradan çık:lt 

dil, kapmın k!~idıni çevirdi, fa_ J cakla onu öp ve her zaman sev .. 
kn.t bu ı:ndn kıpı kendiliğinden Diyordu, 
açıldı ve bir nevi siyah şeytan Ve bu takdirden çok memnun 
gözleı i parı'd:lyarak mevdana kalan T..cnci kilçük çocuğu ace ~ 
<:ıktı. mi eller!le göğsüne bastırma.ğa 
G~len Totolitombo idi. Zenci: ~alışarak: 

- Vay, diye müthi~ bir fer. "Benim küçük efendim .. Be. 
yat kopardı. Ve derhal. daha ı.im küçük efendim .. diye mırıL 
havdudun kendisine saldırmıtSt. danıvordu.. Bu sırada Kristin 
na· mahal bırakmadan r,enci e. kalbinin en derin köşesinden ge. 
!indeki müthiş sopayı maskeli len bir his ile Allaha dua edi. 
haydudun kafasma indirdi. Bir vor, cocu~ınun kendi.ı:ıine bağış. 
ıslığı. kunı bir ctlrilltü takip f't. lanm.~ olması için t~kkürde 
ti ve hA,·ay1 yrrttı .. Sinek Bevi bulunuyordu. 
c.&tesinin mukeli fÖV&lyeei ka.. TADE'NIN YEMiNi 
fası 'P8l'e&lanmıe bir halde yeft 
yuvarlandı .. 

Krietin döndüğü zaman ancak 
haydudun yere yavarlınlflDı 
törmefe muvaffak olmU§tu. l'a. 
kat zenci derhal onun önüne ge. 
çerek haydudun feci vaziyet.ini 
Mklamağa. muvaff a.k olmuttu. 
Zfnci hanımınm elini tutmWJ bir 
yandan cesedin fect manzaruı. 
Dl ll&klJyor, diğer taraftan da 
10ruyordu:--

- Bir eey olmadı deiil mi 
Madam? Bir teY olmadı? 

K.riatin ona cen.n venbüe. 
cek vulyett.e deitldt.. l'a.kat bu 
eadık zenciniJl elini httrmetle, 
HVci ile nk!Jordu.. Bil'denblre 
yatt.ktan ldlçtlk c:ocuP aldı ve 
zencive wıata.rak: 

- Hilgo yavrum, Toti'yi ku. 

Tot..olitombo ririş kaDrsmı 
keaen cesede hiç elini bile stır. 
medi. Old• yerde bıraktı. 
Krietini kilçttk HU,O ile birlikte 
bqka bir odaya nakletti. On. 
dan eonra mU.tahdemlnden. her 
h&n«f birinin vak'a yerine yak. 
latmumr ıureti lcatiyede T"'eıt. 
netti ve derhal va.k'avt tahkikat 
bilimine hll>er verdi. 

t.tintak hAJdml beraberinde 
poliBler olduğu halde derhal 
vak'a mahalline ye .... Ya.ptık. 
lan :',!t.cetedln. yU:al1ntt l&ldJ. 
Yat 71 atmak oldu ve 
Krietiıı ~ manan. kareı
sında bir feryat ~ 
kmdini alamadı. 

- Serj, Serj. 
(DGU wr) 

~rkmaz: polise telefon eder 
rursun, degil mi? .. 

Benitto yalvarıyordu: 
- Vallahi haber <1e 

Pişman oldum ... Sen çok 
dclikanlısm .. Söylemeın .. · 
kaçanm istersen ! .. 

- Yalnız bu kadar de 
ları bana Elissa.nın anlattf 
tuzagrn bu yüzden boşa 
de söyler misin?.. b 

- Söylemem ... Zaten 
nanmazlar ki. .. 

Mikael onu sağ bıra1<3 

hatta bunu istiyordu, çiı 
yadan çrktıktan sonra !et 
hiç bir fenalık yapamazdı 
italyadan çıkmak için cı:ıt 
zaman lazımdı. O vakte 
lis iş başına gelirse 1<3t 
imkan bulunamazdı. Ust~ 
sin-den mühim olarak 

1 

selametini düşünüyordıl· 
bunlar gözönüne alınınca 
tonun ölmesi gerekti. 

'Dtıl~ 

Yeni N &'irİyat: 

Atrodit 
Pher Luıs'in bu ölmeı t'1 

hıılet hilape' inin dun~a şsll 
rındcn tercumeler küllh atı' 
ncşrolıınm115tu. Lseri dılırtl 
Yireni 11 Hay l\'asu hi Bın·lı~r 
~ıınıı söylemek. Afroditin 11' 

kıymetin ~·slnız muhafaııı t 

olmasını değil, ona bir kıl 
tılmış olduğunu bıle idıii•' 
,-erılirebilir. 200 srıyıfolı1' b 
tuttuğu hnhl~ fıl) kuruş fı,·• 
masıııı dn memleket irfoll 
bir fcdakilrlık sayar "~ o~ 
lorınıııa t:nsiye ederiz. 

* * * 
Al/A.\JAI{ - lzmirde cı1' 11' 

· "G .. zer ivin . .. erçt~ :ı-ıarı: u ı. . ., 
mak., olan bıı mecmuanıtı 

)ol 
sııyı~ı dıı neşrolunmuştur. • ı 
Ataca mektup ve Ahmet .J\ıl 
cerle mülakat bu sayının ıı1 
r,atı içinde dikkali celbedi~-O 

Londra ~e P.ı. 

fabrikalarından 

mahsus manto! 
tayyörlük ~ üks 
Moreau. harris, ıweed ,..e 
'iONLÜ KUMASL\RIN e111 
~eşil. cins ve renkleri Bel 
da BAK.ER ma~aıalarıııd' 
~·l'!rden mfisai 

fl\·'1'1-ırh .................... ~~· 
ı ı;tt 

ZA Yl - .Kız Mııalhm l\ e 0 
tmcı sınıfından aldığım 221 
ralı tasdiknameyi zayi eıtiıı1' 
sini cıkartacağınıdnn eskisİll1 

mü yoktur. 

• VA 
Gıııetedc çıkan bütilıı ~ 
re-,imlerin hukuku ınslı 
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/Çlllde tJI 

AylJI• O:\ I~~ 
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6 a1hh 473 

1 
~~~ 
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l arıtt'dt'D Halkan ~ırll~ 
avdıı otuz kt:rus diı~filiJf· t 1 
bırlı~ıne ızınnıyen yerıe~d 
\'f'tmıs bP~Pr kıırus zsrnffl 11 

\bone kaydını bıtdıre • 
tup ve telı;ıral ücreıın1• 11s' 
para~ının posla -ve:rs 119 41 
vollams ucretınt idare ı.ell 
rıne alır. ,,., 
~·~~: .. ;~~,;~; ;~~;" ~ 

<\ı1re-"" rlf'""iqtlrmf' iH'.fC' 

2:'\ lrnnı~tur. ,ı' 
11 • ~ t'CRETf,~ ... , 

ıtr~ 
l'ıcareı ilılnlannın ~rı ~ 

lırı -:onrfan ilıbaren llA 11 ~ 
rınrfa ıtO: fc <1svfrılıırd'ı· rı 
rus: d6rd0nd •Jf•d9 
"e (kftnf'Ortf' 2: biri 
ba,hk vanı keı;mece & 
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~nftlf flin Yfr?ft~ 
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lnlandiya topçulan Sovyet kı- 1 Buh~~ı~:;!içesi 1 

talarına ateş açtılar ds~fyi:~ç~~j~-=~a .~~~~: lfo.1to d:r .. Verilen haberlere gore, Kra~ 
\'&, 26 (A. A.) - Lenin· taarruzuna uğrayan mmtakada.ki liçe pederi kral Emanoel ile bir· 

1 
tıı~erlik mmtaka.sı erklru krtalar arasmda. derin bir infial likte. ba.zı milesse~el.eri ve ~nsti. • 
J'~ 26 teşrinisani güıi' uyandırmıştır. tülen zıyaret etmıştir. Kralıçen·.n 

· 1 45 dakika ek il ~ Moskova, 26 (A.A.) _ Ha- İtalyada bulunduğu ıu günlerde 
de lfajlin geçerb ' vas A~~nsı blLdirlyor: İtalyan ma:ırif nazın Botay Sof· bir ı...z,_ anın cenu u gar- yaya geldi. Bugün Bulgar üni • 

AUOinetre afed b B. :Molotl)f bu akşam r::ı· 
"'- So"Yet krtal me.s . e .u· tar::-:='""' •.. '..:Jva elrisi trio versitesinde açılan İtalyan kitap 
•ıre bir an tlzerıne hır- ~ .,, sergisinde söylenen nutuklarda 

Yor Ü topçu ateşi açıldığını Kokinen'l kabul etmiş ve bu· İtalyan • Bulgar kültür yakmlr 
fıt Öı~ ç kızıl askerile bir gUn öğleden sonra Rusya - ğından hararetle blhsolundu. t · 

hft. nt ı.mtiştUr. Yedi kızıl aske· Finla:ı~iya hududunrl~ yukua talyanlar burada açtrklan kitap 
~~~l IZ ve bir yedek subay gelen hA.dieelerd('"l dolayı ken· 5era1sinde 2500 eser teşhir etmek 
Ilı~~ lll'dır Le in ad k dlsine bir not:ı. tevdi etmiştir. ..,. ııı.~ · n gr as er teclir. Bu münasebetle tertip cdi. 
tune ıt .... :~ er~ harbiye birin· Notad -1 71 t: :ı -":rt hüklimeti· ten ziyafet ve merasimde ttalvan 
~1 Tiko~irof mahallin· nın. l.ıta 6mı huduttan 25 ki· sefir i Marakiz Talamo mühim 

. lltı ~Yapm~a memur edil· lometre geriye çekmesi taleı siyasi bir nutuk söylemi~tir. Bul-
hrik Fin topçusunun edilmektedir. gar gazeteleri son günlerde Ro -

itler mayn harbı'njn dı.ddetlen :~~jaa.~~~~~~~=~~mh;:!~~ 
' 

t • lerın tadıli taraftan bir aıyaset 
• takip edeceğini yazıyorlar. Hü • 

d 
1 

•

1 
. . • kumetin organı (bur,ün ve ya • 

iri mes emrl•nı vardı rın) kazeteai Bulgaristanın sulh 
' ve bitara.flrk siyaseti takip eder· 

ken (bekliyeceğini) de yazıyor. 

' ~ ~ (Baş tarafı J incide) yesi tarafından kiralanmış olan, 
1 Cıld~~rden Ingilterenin me. Polonyalıların 14294 t<mluk Pil· 
lekr ~a. dair, mütemadi • 6udski vapuru, bu sabah tngiliz 

~1~, hiar ed?len nazari,,e S~"e. sahillerinin şimali garbisinde tor
, ~1araf memleketler uze. pille:ımiştir. Tayfası tama:nen 
ın arı Berlinden emir al kurtarılmıştır. 

ık 'Yeebur edecek derecede Londraı 26 (A.A.) - Hook 
te .. a?mak ümidindedir. V ! vood isimli tn'7iliz vapuru bir 
•eyı lll "daf · i '"' ın u aa vazıyet al. mayna carparak batmıştır. Tay 

ar eo~ur bxra~ış oim~!tla fadan ikisi boğulmuş, diğerleri 
Ylt!erin mektedır. Nazıler, kurt3rıınu~tır. 
%1<. J\.!man ma~i oldu<Tu. 1 HASARA UORAYANLAR 
Serı:.-~ar edemıvorhr. fa_ 1 Londra, 26 (A.A.) - Ausse1 

l!ıka; ti mayn kull~d~!c'arı. ismindeki tngillz vapuru biı-
1;;\r~~evam edemıyorlar. 1 mayne c;arrarak ağır hasara 

S l>~O'f ALMANYAYI uğramıştır. Vapur romorkör· 
:7!-thc.ı ESTO EDECEK 1 ter vasıtaslla limana çekilmiş 
ıyc :n. 26 (A.A.) - İsveç tir MUrettebat arasında mu 

.~ki tA~rrı, Falsterbo a9kla • ve;a yaralı mevcut oiup olma 

1 
~ i rna~ ~ayn ~arlasmm l dığı henüz meçhuldür. 

·Ctiı (4i~al !st!'k~~ınde ge - Londra, 26 (A.A·) - Penin 
~ I:'aıstı! b~lclirmıştır. Bu su· sul and Oriental kumpanyası· 
'l!ıt birrpo ~u~ cenub.und~ 8 na mensup 11.060 tonluk Sus 

ıe':tnıstır derınl~k seyrısefa·ne sex vapuru, romorkörler refa
, tı h"11e. ~~ma .. y~nm bu ted- katında Taymls nehrine girer· 
b~l Ptot~ hükun:~tı ~ar;afından ken bir mayine çarpmış ve a 
ı_f•tıb sto edılece.ctır. ğır hasara uğramıştır. 
:-v:ı ... ,!LAN GEMİLER /l'a, 26 (A.A.) - Bahriye MÜSADERE EDiLENLER 
~Cıfti tebliğ ediyor: Londı·a, 26 (A.A.) - Antoıı 
~Sular and Ariental Mail ismindeki Finlandiya vapuru 

S d 1:'Panyasının malı olup Almanlar tarafın·fan mUsade 
~ t ın~a edilmiş bulunan kru re edilerek bir Alman Hmanı· 
~ lan:mda müsellah, 16697 na ~ötUrlllmUştür. 
, navaJpi.nde tüccar gemisi H~lstn?d, - (:A.A~ - Bu h/1r: Tayfafan 16 ve kurran gUn Alman~ar, Baltık deni 
/ctınden b. k' · ~ t zinde tsveç sahilt yakınında " .. ır ı§l nıus esna • l ~~rU?~re, bütlin mürettebat Finlandtyanın Brltann c vapu-

., anın boy ld y talı · ı·unu tevkif etmişlerdir. 3100 
fı•c~. gu ugu ının e... tonluk olan Brita.nnlc vapuru 
~l'iı, 26 (A.A.) _ Muha-a· tsveçte Goeteburg'a ıelltlloz 

ba~mdanberi İngiliz bahri götürmekte ldi. 

~ 1 . . u garistanın en b Ü v Ü '< 1 m a 'at. 
müte ass•s arı ö!dü naroiye 

fı.ıjf~ 
t~ta'1 25 (Hususi) - Bul 
~l~atıııı imalA.tı harbiye 
ı ~1 1arı ile tayyare fabrJ
ı l< I>lta Balkanı eteklerin· 
d/ıaııhk kasabası civa 

~ ar. Bu fabrikalardan bi 
4 t11c~ln 23 Unde bir mermi 
t~~1:llbeet esnasında Bul· 

( da en bUyUk mütehassıs· 
~,b ll. birkaç kişi ölmUştUr 
1 rııc ~~t 11 a direktörU Miralay 

~arlar teessür duymaktadır. 
Bulgar harbiye nezaretinin 

bildirdiğine göre lnfiltı.k vuku
bulduğu sırada Velçef ve Ray· 
nottan başka, mütehassıs MI· 
tef, Valkof, Velçef, mühendis 
miralay Sonof ile daha blrkar· 
mütehassıs ve amelelerle as 
kerler ölmUştUr. Zarar ve zi
yan bUyüktUr. Fakat Bulgar 
gazetelerinde sa.nsUr olduğun· 
dan hakiki vaziyeti öğrenme!; ~U ~ e YUzbaşı Raynof'un 

0 layxsiyle bUtUn Bul· 
~--~----~----------

m UtnkUn değlldlr. 

' 
ıtler, Pragı tahrip et-
ediğine nadım olmuş 

~eı-~ ( Ba.ş tarafa 1 incWe > rin Uç ki~?metre ~.arici~~! bu. 
~~n. bir Almanın cesedi. ıune.n Ruıın ~~e3ıne gotuı.:diL 
. 2~ir. Bunun üz.erine ler. Kaçmak uıttyenler, proJsık. 

Ü() kişiden ibaret olan törlerle takiP edilerek kurı:ttır'ı1ar 
~t~lcekleri tevkif edilmiş. la vuruldu. Yil;11i yaşından ~

bulunmadığı takdirde. ğı olan ecnebılerle Çekler, ıs. 
, lh~a he:r on kişide b!r ki. ticvaptan sonra serbest bırakıl. 
·:~una. dizileci bildiril • dılar. Kıta.iden kurtulanlar 

~thış bg 'Ve Dyce'de yapılan kampa gönderildiler. 
tal' 8.reketleri ame!e. ara. 1 Başka kollejlerde. .talebe. 
~et büvUk bir h;ye~an tankların ve mitralyözlenn ya.r. 

. bilş, Ye 22 teşrinısanıde 
1 
dımı ile yapılan muhasaralar -

lir ~grev fllna karar ve. dan sonra ya.kala.nrp götUrlildü. 
~ ~ akat casuslar vasıta. 17 teşrinisani ~U. S.S. ler Dr. 
~lllıanı v kararını haber a. Jlrarek'in klinisnni bastılar. Bu 
ı.~dil'd ar, S!Tev vuku buldu- Dr, S.S. ler tarafından ifıker>cf> 
~~ ~e fabrikadaki bütUn 1 edilen bir talebeyi tedavi et · 

el'ltıt lal'lnın kurşuna dizi. mişU. S.S. Ier talebenin verefl'I 
t. "'<I allı ilan ettiğirden grev den öldü~ne dair bfr vesika al 
ı:~~ 1§ttr, mak isitivorlardt. l)nlrtrır r•· 
~ l hU;ı~~. ( A.A.) - Havas vesikayı vermekten imtina e 
. l' ~~Yor: dinre. kendf•dTti • vak"'lıı.VT" ~ö .. 
Satı~goslavyatr talebe, 15 türdUler. Akıbeti hakkında hı<' 

ı ~al teza.h.Uratmı takip bir haber almam adı. 
tı;.~ıJ. hadiselerini §Öyle Cehennem! ırtınlerden wı,,nı . 
~:~. ır: hirrıave tılltrOmE>tinln BerTf.,.ife1d 
~~ ıt.,llı.Yonlarla. ~elen S.S. mfl+-..-•'li ~,.l\v" 1'<0,,...1~- ~"" · 
~ ı:re \re Ma.sa.rvck kol. tarafmdan davet edllml!tt- Hit. 

' ~~1~erek bütun tale-1 ıer, şend.isine, m~rt ayında Pra.. 
v~ bindirip... gı tahrip eemediğine nadim ol .. 

~emberlaynin nulku 
( Ba§ tarafı 1 incide) 

ketlere çok şükür uğranılma· 
dığıoı kaydetmiştir. 

Çemberla.yn bundan sonra, 
ışık söndürme tedbirlerine va· 
rmcaya kadar harp dolayıslyle 
konulmuş tahdidatı mevzuu 
bahsederek, "Gerçi bunları 
ıuzumauz kılacak bir vaziyet 
hükUm sürmektedir. lt'ako.t Al· 
mao lar tablyelerini değiştirir· 
ler de ant hücumlar yapacal 
olurlarsa, bu hazırlıklar ve bu 
tahddiat fayc1rsız kalmıyacak· 
tır,, demiştir. Bununla herabeı 
takyidatrn umumi emniyet de 
recesile mUtenaslp olarak kal· 
rh'"·' ·,,.,~mı ı;.övlemiştlr. 

Çemberlayn, lngilterenin niçin 
hücum etme·:1iği suali~ de harp 
sanatının "zamanında tam yeri • 
ne bilelim etmeği amir olduğu . 
nu" söylemiştir. 

Sonra harbin gayelerine geç • 
'1liştir. Harbin gayesi Franaız 
Başvekili Daladye, İngiliz Hari • 
dyc nazın Lord Hatifaks ve bir 
çok diğer nazırlann ağzından tas 
rih edilmişti. Bununla berl!;ber, 
bir kere eöylemeok tan:ngeline, 
harbin gayeleri Ue sulh gayelerf. 
nl ayn ayn kaydetmeli: Bu harp 
ten gaye, düşmana mağlCtp et 
mektir. Bunun için muhakkak as· 
keri kuvvetini mağlftp etmek l~ -
zungelmez. Diğer milletlere zor. 
la hakim olmak isteyen prensipi 
mağlup etmek gayedir. Alman 
halkı bunu an-lar ve daha önce · 
den kan dökmeksiz'n taha!:kuku· 
na yardım ederse daha iyi olur. 

SulhUn gayesi de, yeni bir de· 
vir vUcude getirmektir. Bu devir, 
haritayı yalnız harbi kazanmış o. 
lanlarm zorile çizmek suretinde 
değil, belki masa etrafında her • 
kesin mlitesaviyen görüşmesile 
meydana koyacaktır. 

Bövle bir devirde, her memle· 
ket. dah'len istediği hüHımet şek 
Uni tercih ed~bilir, fakat bu şe • 
kil, haricen ko!IJŞulanna zarar 
ver't'errıek 1'!artilc ..• 

Başvekil Çcmberlıı,•n, lXSvle 
bir Avrupanm her halde, bir ka~ 
hafta veva ayda kur.•hnuyacağr, 
belki seneler geçecef,:.ni söyle • 
mi!!tir. Bu gayede büt~n im~a:a· 
torluk müctemi milletlerınm. 
,imdiye kadar ı:o:örUbemiş bir şe· 
kilde rr.ütt ·hid olduklan .. ı ve 
yanlışa kanı doğnı için harb:t· 
tiklerine edn bulundu~lar:rnı ve 
muhakkak kazanacaklarını söyli. 
yerek sözlerini bitirmiştir. - ~,..-

İstanbul - Londra yo
lunun milhim bir la~mr 

d~ha açıldı 
Bel.,.ad, 26 (Hı•:ıusi) - Bev· 

nelmil4!l Londra • İstanbul voıu. 
mın Bel..,.radla Macar hmh,du a· 
rasındaki kısrrırnrn acdıP-ı di.ln ya
pıldı. Yugoelavya Başvekili ilt
nafıa nazın bu açdı11ta bulunarak 
mühim nutuklar söylediler. 

Alman takımı va ip 
~lin, !6 ( A.A.) - İtalya -

Aimanva futbol maçmda, .t\l. 
man tılk:ımı İtalyan takımını L 
kiye karşı beş sayı ile mağl!lp 
etmiştir. 

-fu&onu sövlerrıh,. ve ~ökUJen a 
~z Alnıan kaT'lmm fntT'·ammı a
,~,..,.;y,,1 vemfn etıni<rtir • 

Hıu~ha · radvoda bir h;ta;be i. 
radmıı m~btır oldu. Şehir sus . 
turuldu. ve bir grev vanarak 
.... rot~tndR bulurı,..,ıı.lc i!Clth•en a. 
....,,.,,. O'r"'-"'·''" ,.,.-ıtf' ,...n • 
..,-~merini kur~t•na clire"e~i teh 
didi karşısında. bu şrrevden vaz. 
geçm.eğe mecbur oldular. 

Fındık fiya'fan 
yü ~ sc.--lıyor 

Giresun, !6 ( A.A.) - Fmdrk 
mahsullerimiz için İngiliz piya. 
salarmın aç1lm8.5ı ve son gün. 
lerde ihraca.tın ylizde doksan.I -
nın bu piyasalara yapılması Gi. 
resun fındık piyasasında. büyük 
bir hareket husule ~etirmiş ve 
yükselmi.ştir. Bu cümleden. ola. 
rak fındık içi 30-35 kuruştan 
36-35 kuruşa kabuklu tombul 
fındıklar 12-12 kuruştan 16-
17 kuruşa. kabuklu sivri fındık. 
larda 11-12 kuruştan 15-1!>-
50 kuruşa çııknııştır. Yine mev. 
siın başından bugüne kadar en 
çoğu Ingiltereve · olma.k il.zere 
1.533.359 lira kıymetinde 4 miL 
yon 334.720 kilo fındık içi ve 
228.554 lira kıymetinde 1 mil. 
von 4 71,060 kilo kabuklu f mdık 
ihracatımız olmuş ve bu miktar 
umumi rekoltenin üçte biri de. 
reces!ni bulmuştur. Fındık pL 
yasası normal halini almış, ta.. 
lehin çokluğu karşısında arz az 
istekli ve fiyatlar da. ileriye doğ 
ru mütemayil bulunmaktadır. 
Umum müfettişliklerin 

la.:: l meselesi 
Ankara, 26 (Hususi) - U· 

mum müfettişliklerin lA.ğvedi· 
leceğt ve birçok valilerle 70 
kaymakamın değiştirileceği 
hakkındaki haberler Uzerlne 
Dnhlllye VekA.lett müsteşarı 
Nazif Erkin şunları söyledi: 

- Umum mUfettlşliklerlo 
IA.ğvt hakkında hiç bir maH:ı
niatım yoktur. Yetmiş kayma· 
kanun tebdlll de doğru· değil · 
dir. Değişen 20 kaymakam 
vardır. Bu da bazı zarurt se· 
beplerden llerl gelmiştir. Bir· 
kac vali hakkındaki ka.ro.rnıı· 
me de henüz çıkmamıştır. 

Dikilide zelzele 
lzmir, 26 ( A.A.) - Diıkilide 

yenidan dört saniye süren bir 
zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

--o-

Harp başladığmdanberi 
İngil;z zayiab 2147 kişi 

Londra. !6 (Hususi) - Har. 
bin başlang-rcmdanberi 2147 In. 
<{iliz askerinin öldU#fü tesbit e. 
dilmiştir. Bahriyenin zayiatı 
1526 ya baliğ olmuştur. Bun. 
lardan yalnız 800 ü Roya.1 Oak 
500 U Coura Geous gemilerinin 
batmasında. ölmi.iştü. 

tn2"1Jfi ticaret filosu 2:50 m . 
san kaybetmJştfr. Hava kuvvet. 
!erinin zaviatı, ölU ve kayıp ol. 
me.k üzere 370 tir. 

Fransızlar henüz zayiat liste. 
sini neşretmemişierdir~ Fa.kat 
ölen Fransız askerlerinin lngi. 
Uz zayiatmm yarısı nisbetinde 
olduğu tahmin edilmektedir. 
~-

Pr avda gaze~esi 
Finlandiya başvekiline 

hücum ediyor 
Mos'lwva, 26 (A.A.) -· Prav. 

da gazetesi, "Başvekil maka.. 
mınds. soytarı,, başlıklı yazısm. 
da, Finlandiya başvekili Kajan. 
der'e, şiddetle hücum etmekte 
ve kendisini sovtarı diye tavsif 
ederek Rus çarlarına karşı sem.. 
patiık davranmakla. itham et
mektedir. 

Pravda, çarlık yıkıldıktan son 
ra, iktidar me,"kiini ele geçiren 
muvaffak burjuva hUkfunetinin 
Finlandiyadan istiklfil esirgedi • 
tini ve Finlandiya milleti.n.i.n 
yanı başında. bu ietiklal uğ . 
rund:ı <'aroıı:ıa.nlarm anca.le Le . 
nin ile Staliiı olduğunu hatırlat. 
tıktan sonra, Finlandiya ba.şve. 
kilini, müza!rnreleri akamete ·uğ 
artını~ olma!{!a itham etmekte. 
halbuki Finlandiya millet!nin, 
Sovyet milletile dost olma.ğı ha.. 
,rikaten istediğini söylemekte • 
dir. 

Bu gaute, mU.talea.smı şöyle 
bitiriyor: 

Umulur ki, Finlandiya mille. 
ti, Kajander, Nevinden kukla • 
larm. Finlandiya devlet ~em.isi. 
ni, Beck'lerin ve Moscick'lerin 
takip ettikleri uğursuz voldan 
daha uzaklara götürmelerine 
meydan vermiyecektir. 

-o--

lomanya Almanya 
ticaret müzakeresi 

Londra, 26 (Hususi) - Ye· 
nl Romanya hüktımeti, Alman· 
ya ne lnkitaa uğramış ticaret 
muza.kerelerine yakında tek 
rar başlayacaktır. 

---0--

Yunanistanda terhis 
Atina, tt6 (A.A.) - Askerlik 

talimler.n henüz tamamlıyan 
1!'"3-·-1"'ln eo•rı...f:ı Tl"C .. '"""' pf 
radın 15 kanur.uevvelden itiba . 
ren terhisi hakkında. hUkUm.et 
bir kararname çıkarml§tır· 
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1 Dahiliye Vekili !s·(enderuntla 
Ticaret ne~e. erını. kabul ederek 

ddekler ıni din iyor 
Antakya, 26 (A.A.) - Şehri· Ayrıca Hataya geçmiş zamanla • 

mi.z<le bulunmakta olan Dahiliye rın ıztırabmı unuttura::.:k mesa
Vekili Faik Öztrak şerefine ve - iyi el~e etmek için elbirliği ile ça
rilen ziyafet çok samimi bir hava lışacak ve elde edilecek hayırlı ne 
içinde geçmiştir. ticede hissel::rimiz olması için eli 

Hatay hükGmet, Parti ve bele- mizden gelen mesaiyi sarfedl"ce -
diye erkanı ile seçkin bir davetli ğiz. Size büyük Şefin selamlarım 
kütlesinin hazır bulunduğu bu ~t:tirmiş olmakla ne kadar haz 
ziyafette belediye reisi tarafr-dan duydumsa, dönüşümde de bu kıy 
söylenilen nutukta Dahiliye Ve metli iltifatlarının Hatavhlarda 
kili şu karşılığı "ermiştir: bın:ktığı ems?lsiz t~ ::irini Milli 

Uzun zamandan-beri yürekleri- Şefe arzetmekle de bahfr·ar ola• 
mizde iştiyakını duyduğumuz cağım. Skzlerimi bitirirken ai • 
kıymetli Hatayın bu ziyaretim ze bir kere daha teşekkür eder 
vesilesile bana bütün Hatay hal... ve saadetler n:ıerim. 
kını ve orada şimdi içinde bulun· Antakya 2G (A.A.) - Dahili· 
makla zevk duyduğum Antakya ye Vekili Faik Öztrak dün sabah 
nm gösterdiği çok sıcak kabul • Defne şelalelerini, hastaneyi, 
den dolayı size ve sizin şahsımz. m .. ktepleri ve müzeyi gez~rek tet 
da Antakya halkına teşekkürleri- kikat yapmış ve ticaret heyetini 
mi arzetmek isterim. kabul ederek Hatavın ticari, ik • 

Ziyaretim benim için çok fay tı!adi vaziyeti hrıkkrnda izahat 
dalı oluyor ve bana çok kıymetli almıs ve bu heyetlerin dileklerine 
hatıralar almak imkanını veriyor. ittila kesbetm:!'ltir. öpleyin Parti 
Bu arada Hataya da bazı hizmet- baş'·an vekili tarafm:fan şerefine 
ler ifa etmek vesilesini de verirse büyük bir zivafet verilmiş olan 
benim i~in ayrıca bir babtiyarhk Dalıiliye Vekilimiz ile refakatin· 
olur. Cumhuriyet hliktimetinin de btılunmakta olan zevat saat 15 
biitiln yurda miı.tuf olan samimi de şehrimizden aynl?r2k isken .. 
ve güzel niyetleri. e!bette Hata . deruna ı:ritmiı;ler. eiddetli vağ • 
ya da şamildir. Bütün memleke - mura raji:men şehir haricinde ke
tin huzur, slikun ve saıu.let i-:indc sif bir hal'< kütlesi tarafından u • 
yaşaması baslıca dileğimi?.cfü. 1 ğurlanmıslardır. 

Menemenin imar pli.m ı 
yapılıyor 

inhisar!ar Vekili 
Ur fac' a lznılr, 26 (A.A.) - Mene· 

men imar pla.nrnı hazırlamak 
Uzere gönderilen şehircilik 
mUtehassısı Gnstav tzraeu 
dün buraya gelmiş ve vali 
Etem Aykutu ziyaret ederek 
görilşm Uştür. 

-o-
Egede fırtına var 

İzmiı·, 25 (A.A.) - Ege De· 
nizinde şiddetll bir fırtına hü· 
kUm sUrmektedlr. Bu yUzden 
Dumlupınar vapuru limanımı· 
za. 24 saat teahhurla gelmiştir. 

Menemene içme suyu 
verildi 

J.zmtr, 20 (A.A.) - Mene
mene içme suyu getfrllmesl 
için yapılmalcta olan inşaat nl· 
bayet bulmuş ve su. şehre ge
tirilmiştir. Tesisatın muvakkat 
kabul muamelesi gelecek haf· 
ta içinde ikmal edilecektir. 

-0--

Şarktaki zelzelenin 
tahribab 

Gümüfhane, 26 (A.A.) - Son 
hareketiarzın yaptığı tahribat et· 
rafında atrnan son malQmata na 
zaran Kelkitin Gelinpertek kö -
yOnde 1 S hane tamamen yıkıl • 
mış 20 hane harap hale ~elmiştfr. 

Pullur nahiyesine bağlı Lori 
könUnde 30 han~ tamamen cök · 
mile; aşağı Lora, Zaranr köyünde 
bir kısmı evler otıırulmıyacak 
hale ~elmiş, Poske kövün<le bir 
ev yrkılmış. dört kisi de tehlikeli 
surette yanlanmışt,r. Velimiz 
alakadar memurlar fel!:ket mınta 
kasına giderek açıkta kal·n halkı 
verleştirmlşler ve icap eden yar· 
dımfan yapmışlardrr. 

Urfa, 26 ( A.A.) - Gümrük 
ve İnhisarlar Vekili Raü Kara.. 
deniz. yanlarında birinci umumi 
müfettiş Abidin Üzmen ve trilm. 
rUk muhafaza g-enel komutanı 
olduğu halde dün buraya gel • 
mişlerdir. Valimiz K~zım Df'mir. 
er, İnhisarlar Vekilini villvet 
hududunda karşılamış ve 'Sehir 
methalinde baRlarında balkevi 
bandosu bulunduğu halde aske. 
ri kıta polis ve jandarma mut. 
rezeleri ve askert mlilkt erk~. 
esnaf cemiyetleri mümessilleri 
ve kesü bir halk kütlesi selam.. 
lamıştır. 

Cenup huduttan !!UmrUk taş. 
ki!Atmr teftiş etmekte bulu.nan 
Vekilimfz şehrimizde ild gUn 
kalacaklardır. 

Muş Elektriğe 
kavuştu 

Mu~, 26 (A.A.) - Geçen yıl 
sıhhi suya kavuşan Muş bu yıl 
da. yeni elektrik fabrikasının 
faaliyete geçmeslle ışığa ka· 
vuşmuş bulunuyor. Son yıllar 
içinde yapılan kUltur mahalle
si, çocuk bahçesi, yeniden fnışa 
edilen hUktımet konağı, orta 
ve on dersanelf ilk okul ile Yfr 
ni yenl caddeler ve yapılarla 
gUzelleşen ve lma.r gören Mut, 
elektriğe kavuşmakla bir kat 
daha medent blr şehir halini 
almrş bulunuyor. 
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Nevra l jı, kırıkhk 
ve bütün ağrı!arı
nızı cer hal keser 

İcabında günde 3 kaşe 
alınabilir. 

Heı· yerde pullu kutulan 
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Lik maçlarının ilk devresi son·a erdı 
Be_şiktaş birinci o]du 

Dünkü müsabakalarda Fener, Beşiktaş, Galatasaray, 
Vefa ve Kasımpaşa rakiplerini yendiler 

A'"1doluhisar - Davutpqa nıaçındon eweı aeremmal Beykozlu Bahailır Be,Sktqlı Rıdvanoı bir akınını keaiyor 

Şeref stadında Kadıköy stadında ........ ~ - - .. .. - ,,_,, - -
Pera 7 - Altınordu O 

Şeref stadında günün ilk ma. , yapıldı. Bqtanbqa bakim oy. 
çı ikinci kümeden Beyoğluspor nıyan Beyoğluspor maçı 7-0 
- A. Ordu takımlan arasında kazandı. 

Vefa 7 - i. Spor 2 

Atmtuğ 3 - Topkapı 2 
Şeref stadında birinci maç 1 Topkapmın ilk golünü yaptı. 

Kuımpqa. ile Top~ı a.raam. Mütemadiyen hücum eden Top. 
da yapıldı. Tank öZerenginin kapı oyunda hafif bir UatUnlük 
hüemliği ile oynanan bu maça kurmuştu. Ka1mıpaşa geri mU. 
takDiılar: daf aası bozuk oynuyor. 44 üncü 
Kaamıpaşa ! İsak - Rii§tü, dakikada Saidin sağdan sUrUp 

Rtl§til - Selim, Sabri, Hu.e. ortaladığı topu Topkapı akleci. 
yin - Cafer, Sait, lhsan, Ce- si elinden kaçırdı. Bilalin güzel 
mal, BiW, Ali. bir kaf asmı Topkapı mUdaf ii 
Tookapı: Silleyman - Ham. çok ~ kurtararak üçilncU bir 

di, Hasan - Sadettin, Sotiri, sayıya mani oldu. Devre bu su. 
mı.yta - Sldlha.ttln, Olmwı. retle 2-1 'Kuımpqamn- lehine 
SaMhattin, Hamdi Fuat. bitti. 
'Kuımpqa ilk on beş dakikL 1K1Nct DEVRE· 

da b'1liın. Bu arada Topkapı · 
muhakkak bir gol kaçırdı. 20 Kamn.paşa bu devreye bozuk 

Kadıköyünde günün ilk maçı 
aynı semtin rakip iki ldUbU ls. 
tanbulsp •r - Vefa a.raamda oy. 
nandı. Her zaman kartılaşmala. 
n zevkle seyredilen bu iki gU. 
zinc 1düb:.l,uUı. dün de bize :r.evk 
·u bir oyurı •eyrettirdller. Ha • 
kem Şazi Tacanın fdare9inde 
oynanan müsabakaya iki takım 
da qağıdald kadrolarile itti -
rak etmfflerdi. 
' Vefa: Safa - Süleyman, Va. 
bit - Abdili, Ultfi, ŞUkrU -
Muhteşem, Hakkı, Sulhi, Hüae. 
yin. Garo. 

lstaobulspoı : Saim - Faruk. 
Hasan - Faııık, Enver, HUae. 
yin - Fahri, Hayri, SWeyman, 
ııabıt,. Dodeollu. 

MUsabak,nrn ilk devresi lkf 
tarafın .kaJ'&JlJkjı akmlan ara • 
sında pek zevk:l ve heyecanlı 
oldu. tik fırsat İatnbulspor mu. 
haciınlerine dilltil iee de acele 
yüzünden kaçırdılar. Bundan 
sonra daha tuurlu oynıyan Ve. 
f aWar 26 ncı dakikada Hakkı. 
nm ayağivle ilk gollerini yap. 
tılar. Bu gol san aiyahlılan 
canlardırdı. Derhal Vefa kale • 
sini çember içine alan latan • 
bulap0rlular bir çok fırsatlar 
kaçırdıktan eonra hlkimiyeti 
tekrar Vefaya bıraktılar, 43 lln. 

cil dakikada Vefa müdafileri la. 
tanbulspor mubacimlerinden bl. 
rini &ati.lı bir tekilde durdur. 
dular. Hakemin pek hakir ola. 
rak verdiii penaltıdan tıtan.bul 
cporhılar &ver vuıtasile bera. 
berlik .gollerini yaptılar ve ilk 
devre bu şekilde 1-1 beraber. 
likle neticelendi. 

1ki1lci de\ re: Bu devrey'9 çok 
eanL bqbyan ).,.,.il beyazlılar 

3 ün~il d.ı.kikada Suthi vuıtasi. 
le ikinci ve 5 inci dakikada K•h 
teşem Y&SJtaaile 3 UncU golleri.. 
ni yaptılar. 

Kısa bir zamanda biribiri ar. 
kuma yapılan bu iki gol ~n.c 
lstanbulaı>orlulann morallerin! 
~ bul\l."tEI·• O)'W).UA .. 
tmdanıberl ısUflelerbu hacldtneien 
fula aaneden -.-auı aivahlılar 
mağlflbiyeti kabul etmit bir ee. 
kil~ ve tamamen Vefanm bu. 
kısı altında oynamafa bl.fladL 
lar. Bu vaziyetten istifade eden 
Vef'1ılar Hakkı ile .Sulhinin a. 
yağivle i ~ol yaptılar. fetanbul. 
sporlular buna yaptlklan bir 
golle mukabele ederek oyundan 
7-2 gibi açık blr farkla ınaf. 
hlp olarak çıktılar. Hakem her 
tUrlU tenkitlerden uzak kala -
cak kadar ı\lzel bir tekilde ovu. 
nu idare etti. H. B. 

nci dakikada Cemal Kaaımpaşa. bir oyunla bqladı. Topkapılı. 
nm ilk golünü yaptı. Topkapı lann güz.el bir ,utünU direk geri 
mütemadiyen hilcucda. Forvet • çeldi. Bu arada da devrenin o. 
ler gol kac;myorlar. Baskıdan nuncu dakikasmda Topkapı be. 
kurtulan Kasmıpaşalılar hücu. raberlik golünü yaptı. Golle be. 
ma geçtiler. 25 inci dakikada raber hücuma ~eçen Kasmıpaşa 
c'eza aalıUI dıfmda Topkapı. on beşinci dakikada sağdan c;e. 
fılar favul yaptılar. Cemal gU • kilen bir korner de Selimin aya. 
:r.el bir filtle ikinci goUl de yap. ğile UçUncil ve r;alibiyet golleri. 
tı. Soldan hücuma geçen Top • ni yaptılar. Kasımpaşa müda • 
kapılılar Kasrmpaşa kalecisinin f aaya ehemmiyet vererek oynu. 
elinden kaçırdığı topu bot kale. yor. Netice değişmeden 3-2 
ye atamadılar. Topkapıh Os • Kasımpaşanın ~alibiyeti ile biL 
man mütemadiyen gol gaçın • ti. Kasımpqadan Selim, Hüae. 
yor. Devrenin bitmeeine bq da. yin, Sait, Cemal, Bilat Topkapı. 
kik& kala Saıbahattin uzaktan dan Besim çok glU.el oynadılar. 
ve kalecinin bariz hatasmdan Hakem maçı güz.el idare etti. 

Galatasaray 9 - Süleymaniye O 

Beşiktaş 2 - Beykoz O 
Kadıköy ıtadmda gUnUn ikin. 

ci maçı hakem Adnan Akının 
idareeinde Galatasaray - Sil • 
leymaniye arasında oynandı. Sa. 
at 2,30 da bqlıyan mllaabaka -
ya her iki takım da kuvvetli 
kadrolarile ittirak ettiler. Günün ikinci ve mühim maçı J belli olmuştu. Betiktaş ağır ha. 

Betilrtq - Beykoz takımlan a. reketlerle ve topu kenarlara at. 
raamda yapılGı. Sami Açıköne. makla vakit kazaıuyorlardı. 
1in hakemliği ile oynanan bu Mac; ta böylece 2-0 Beşiktapn 

Galatasaray: Oeman - Fa • 
ruk. Adnan - Bedii, F.nver, Ce. 
lil - SalAhattin, F.§fak, Cemil, 
Buduri, Serafim. maçta takımlar: galibiyeti ile bitti. 

Betiktat: Mehmet Ali - Ta. Erref llutıu Silleymaniye: Hadi - Ruhi, 
ci, Faruk - Hllleyin, Bedit, Ci. ---------------------
hat - Hayati, Rıdvan, tbrahim, Ta ksl m s tad 1 n d e 
Şeref, 14'4ref. 

Beykoz: - Safa - Bahadır, 
Kemal - KU8tama, Mehmet, 
Halit - Turan, Cihat, Şahap, 
Ali, Klzmı. 

Betiktq Hakkı, Feyzi, Sab. 
riden mahrum. 
~ Beykoz çok canlı baş. 

ladı. tık bet dakikada mubak • 
kak ılti gol kaçırdılar. Turan ve 
K1mn. iki Beykoz açıklan Be. 
fiktq mUdafaasmr müşkül mev 
kie eokuyorlar. Yedinci dakika. 
da Şahap, onuncu dakikada Ki. 
zım bot kaleye topu sokamadı. 
lar. Oyunun yirminci dakika _ 
smda demarke vaziyette olan 
lbrahim köteyi rahat bir vuruş. 
la Betiktaşm ilk golilnü yap. 
tı. Devre de netice deği,meden 
1-0 Betiktaşm galibiyeti ile 
bitti. 

lkmci devreye Beşiktaş nis • 
beten müdafaa oyunu ile baş. 
ladı. Beykoz da bu sıkışık mü. 
dafaavı yararak gol vapamryor. 
du. Beykozlular bir kaç P.'Ol 
J>Olf8yonuna ~idi, fakat istifa. 
de edemediler. Betiktaş takı. 
mnda aııat kucfl ve sert ha. 
reketlerile oyunun tadmı kaçı • 
nyor. Bir aralık geriden nas a. 
lan Şeref bekleri atlatarak ikin. 
ci golil de yaptı. Artık vaziyet 

-- - - -- -
Feneryılmaz 5 - Gaıaıaoençler 1 

Hakem Basri Bütünün idare. I İkinci devrede daha canlı oym. 
sinde oynanan bu oyunun birin. yan Feneryılmaz 4 gol daha a. 
ci devreal 1-1 berabere bitti. tarak oyundan 5-1 iallp çıktı. 

Anadoluhisar 1 - Davutpaşa 1 
Hakem Refik Top. Birinci dev 

re her iki takımın gavretine raf 
men golsüz geçti. İkinci <!evre. 
de Anadolubieann 1 golüne mu. 

kabele eden Davutpaşa gene be. 
rabere vaziyete geçti. Oyun da 
biraz sonra 1-1 berabere bitti. 

F.Bahçe 10- Hilal O 
Hakem Hal\t Galio Ezgü. ' !<ada Melihin kaluile ilk golü 
F.B - Cihat - Faruk, 'Le- kaza"ldı. Bunq Melihin attıfı 2 

bip - Reşat, :Ayten, Fikret - nci J?Ol takip etti. 12 nci daki. 
K. Fikret, Yaşar, Melih, Rebil. kada kebü 18 dışından arkı bir 
Basri. şiltle takımına 3 Unctl sroln. kL 

Hilü: Seyfi - Muammer, Me zandrrdı. Biraz sonra Buı1 btı' 
salim - HalQk, Bekir, Niyazi etol da ha atarak birinci devre 
- lnayet, LQtfi, Orhan, Feyzi, 4-0 Fener lehine bitti. lıdnei 
Nimet. devrede biri nenaltıdan olmak 

Oyun bqlar bafllamaz hakim Uzere 6 gol daha atan F.B oyun. 
vaziyete geçen F.B 3 Uncu daki. rJan 10--0 galip çıktı. 

Daniı - Burhan, Orhan, Meh. 
met - SWeyman, İbrahim, BU. 
lent, Hibevin, Süreyya. 

Oyuna ı-eçel) gtin vefat eden 
Fenerbahçe mlleuislerinden Ga. 
Up ic;in bir dakika ıUkftttan son 
ra bqlandJ. Daha ilk da.:ldu • 
l!P'da SWeymaniye aahaama 
yerleşen sarı kımmılılar 5 in
ci dakikada Cemilin plbe bir 
ıUtU ile ilk gollerini yaptılar. 

Bu gol SWeymaniyeWeri llU'I 
madı. Onlar da arada bir yap .. 
tıklan akmlarla Galatuaray 
kaleısine ıniyorlar. 15 inci daki. 
kada Budurinin ileri pumı Ce. 
mil ikinci defa olarak golle ne. 
ticelendirdl Bu J~lle geY19yen 
siyah beYaztJlar ~ DCJ dakika. 
da Eşfak ve 30 uncu datıkada 
da Enveriıı J aptıfı iki gole ma. 
ni olamadı1a". Devrenin sonları. 
na doJre !'.t>rnil enfea bir :vu.nıe
la 5 nci golll yıötı ve devre~ 
Galatasaray lehine neticelendi. 

lKINct nFVRE 
Bu devre birinciye nazaran 

daha zevkli oldu. İlk dakikalar. 
da Sllleymaniye kaleeini aaran 
ısarı kırmmlrlar Cemilin ayafi. 
le 6 ncı Rollerini yaptılar. Bu 
gollıe canlanan Süleymaniyelller 
oyunu mUBavl bir tekle aokarak 
araaıra Galatuaray kaleısine 
tehlikeler dahi varattılar. 35 in. 
ci dakikaya kadar gol8U& de . 
vam eden oyun 35 inci dakikada 
Satibattinin Y&DtJiı '1 nci ~I ile 
tekrar zeü1i bir tekle lrfrdl. 

Oyunqn ııt0nlarma doğru tek
rar hAkimfveti ele alan Galata. 
aaravblu 38 ve 41 inci dakika. 
da ~mil vuıtaalle iki gol daha 
n.pe.rak oyunu ~ kuaıicb. 
lar. Hakem Adnan oyunu fev. 
kalade gilztl fdare etti. 

Hayrettin BaAtoglu 

Güzelliği hem yaratan.. hem 
tamamla 
bir iks ird 
Şu gUzel çehreyi 
latan güneş, tU 
inci dişlerdir. 
o dişlere can ve 

şüphesıs, 

"RADYOLtN,, 
Siz de ayni ıD 
elde edebflirslnl .. 
kat bunun için l1' 
sabah, öğle ve 

her yemekten• 
günde 3 def• 

RADYOLI 
ile dişlerinizi fırçalamakl 

Asi in Kena 
Sizi; SOCUKTAN, NEZLEDEN, GRiP 
BAŞ, DtŞ ve bütün ainlardan ve lank

lıklardan konıyacak ili.çbr. 

.iŞ BANKA 
1940 küçük cari hesa-a 

ikr.amiye Planı 
Ketideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 A.Sru-ı~ 

1 lkincitetrin tarihlerindo yapıla 
Kumbaralı ve 1nımbarf.13'1a l&uaDlannda en az e1" 

lunanlar 1nıraya dahil edUeceklertlir. 

' lWll iJ.f',._ ·4 .,..ı ... ;! 

ı det ic)()O liralık == 
8 .. 1000 .. = aooo.-
e " &00 " = 8000.- .. 
ıs 

" 2M •• = 8000.- .. 
40 •• 100 .. :a::: 4008.- " "13 " 30 .. - 8'7M.- .. 

910 " 23 .. = -uno.-

Tirfdye lı BanlcmtM JHJN gahrmakla yalma ,.,. 
mff olmaz. GY"' zamanda ttıliinfd ü ~ 


