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Inönü şehitliği ı 
ı Bu mukaddes yer nankörlüğümüzUn 

bir timsali olmaktan çıkarılmah 
lnönll istasyonunda bir hayli bakımsız kalmış. İçler acuıı bir ~ 

bekledikten sonra gilç bela bul- hal! 1 
duğum yaylı araba içindeyim. . Bakımsız dedim. Sakın bekçi. j 
tnönlinden iki saat kadar çe. nın hatası sanmayın. Hayır, o e. 
ken Akpınar köyüne doğru yol !inden her geleni yapıyor, temiz ( 
aldık. lki tarafa yalpa. vura vura tutuyor. İçeride bir çöp dahi 
gidiyoruz. Böyle arabalarla A. bulamazsınız. 
nadoluda çok seyahatlerim ol. Bekçiye soruvorum : 
masına. rağmen içinde bağdaş - Bu mezarlar ne için yap. 
kurup rahatça oturmağa bir tür tırılmıyor? Nedir bu hal? 
ıu alışamadım. Her zaman köy. O boynunu büküp içli bir ifa. 
lüler bu arabaların keyfine do. de ile anlatıyor: 
yum olmadığını söylerler. Bil. - Alakadar yerlere bildir. 
mem nedense be.n bunun keyfine dim. (Yaptıracağız) diye ha. 
varamadım. her geldi. Fakat henüz hareket 

Şimdi tren hattının kenarın. vok. Halbuki bir iki çuval çi. 
daki tarlalar içinden geçiyoruz. mento gönderseler ben bile sı. 
Her taraf sürülmüş. Arabanın \·ar. tamir ederim. 
gih yam sıra, gi.h UstUnde gi. Acı bir tebessümle dudağımı 
den arabacıya sesleniyorum: bükiip dalgın dalgın dilşünürken 

- Hep böyle tarla içinden ~özlerim beyaz taşın üstündeki 
sallana sallana mı gideceğiz? kıtaya ilişiyor. Tekrar okurken 

- Yok efendim, gimdi az son. bekçi gülerek: 
ra. eoseye çıkacağız. - Eski tUrkce olduğu için zi 

Sabırsızlıkla beklediğim şo. yaretçilerin ço'1t okuyamıyor 
aeye nihayet kavuşuyoruz. Ama ve bana okutuyorlar diyor. Hal 
şaee bana tarla içini aratıyor, buki artık ihtiyarlıktan olacak. 
gayet bozuk .• Arabacıya tekrar benim gözlerim yavaş yavaş 
aealeniyonım: seçmemeğe başladı. 

- Şehitlije ne zaman varaca. - Çok ziyaretçi gelir mi'?, 
jız? - E, gelir ya. Er.nebiler dP 

Elile kaqJdald bir tepeciği geliyor. 
fpret ederek: Biz bekçi ile konuşa konuşa 

- işte, diyor, eehitlik ıu te. kapıya do~u vUrUrken köyün 
penin üstündedir. Yirmi dakika muhtarı da geliyor, biraz da o. 
sonra oradayız. nunla konuşuyorum: 

BUtUn bu mUşkWata katlana. Harpte bu köyde imiş. Düş . 
rak aırf onu görmek için geldi. manın nasıl girdiğini, askerle. 
fim bu mukaddes tepeye bütün rimizin onları nasıl püskürtüp 
dikkatimi gözlerimde toplaya • kaçırdığını, Mehmetçiklerin kah 
rak bakıyorum. Fakat ne yazık ramanhklarını uzun uzun anla. 
ki da:ba çok uzakta olduğu için tıyor. Sonra elile tepedeki çl. 
bir ~y göremivorum. mento tabut yıg-ınlannı göste . 

Az sonra Akpınar köyünden rerek i~ini çekiyor ve gözleri 
içeri giriyoruz. Burası tren yo. yaşlı : 
lu kenarmda efrln ve kalabalık. - Şu tepecliin üstündeki o 
ça bir k6y. Arabacı, arabayı mezarların içinde yatanlar bir 
durduruyor, bana dönerek: insan değil birer aslan<lır, di. 

- Oranın bekçi.si belki köy. yor; biz onların nasıl çarpış. 
dedir, cUyor, bir soralım. ÇUnkil tıklarmı nasıl dövilştUğünü, 
anahtarlar ondadır. kahramanca nasıl öldüğünü. 

Ara.bacı, bekçiyi aramak üze. hepsini, hepsini gördük. 
re gidince arabanın etrafını bir Köy muhtarının göğsün.il dö. 
stırn çocuk aardı. Hepsinin yU. ve döve, içi yanarak anlattığl 
zOMe saf bir tebessüm var. Göz şeyler beni çok milteessir etti. 
!erinde 7.ekl parlıyor. Hepsi de Ağlamamak ve fazla teessürü. 
dikkatli dikkatli beni 11üzüyor • mü onlara belli etmemek için: 
far. - Hoşça kalın. dedim ve ara. 

Biraz sonra arabacı yanmda baya atladnn. 
beyaz sa.kallı zayıf ve ihtiyar Yolda ı.?elirken düşünüyor • 
bir adamla döndü. Bu nur yüzlU dum. Türk kahramanlığının bir 
adam: timsali olan bu mezarlar ne için 

- Hoş ~ldiniz diye beni se. böyle ihmal edilsin? :-\e icin 
lAmladıktan sonra ara.bacnım bakılmasın? Halbuki Şehitlik. 
yanma oturdu. leri imar için (180) bin liralık 

Şehitliğin bulundu~ tepeye bir tahsisat ta çıkarılmı~ır. 
doğru tırmanırken bekçiye so. Bu mukaddes vücutları bu 
ruyorum: kadar çabuk ıınutacak derecede 

- Buranm kaç senelik bek. nankör müyüz voksa? 
ofsiliniz? İnönü şehitıiı?ini nankörlüğü. 

O arkasına dönUp bakmadan mUzün timsali olmaktan çıkara. 
içini çekerek cevap veriyor: hm. Buna o civar köylüsüniln 

- 925 senesindenberi burasL iğıbiranıu izale etmek, vatana 
m 'biz yaotık. O zaman henüz seve seve kanını verecek yeni 
bekçi klUbesi voktu. Yaprak. kahramanlar yetiştirmek bakı. 
lardan bir kulübe ya.parak ay. mmdan da mecburuz! 
iare& içinde bekledim. M. Kardef 

- Sen Akpınar köyünden 
miain? 

- Evet efendim, buralıvım. 
- Harp olurken bu köyde mL 

idiniz? 

B - Hayır, o zaman harbe iş. 
tirat etmittlm· Izmire ilk giren 

Yugoslav milli bayramı 

Köy enstitüleri i~ i o 
hazırlanan proje 

Enstitüde tahsil müddeti beş sene, mecburi h•zmet yirmi 
sene olarak kaoul ed. idi 

Üğretmenler için bir de tekaüt sandığı kuruluyor 
Maarif vekilli~inin köy tedrisa. 

tını takviye maksadlle köy ens. 
titüleri açmağa karar verdiğini 
yazmıştık. Bu iş için hazırlanan 
proje yakında meclise sevkedi. 
lecektir. 

Projeye göre muhtelif şube. 
!erden mürekkep olacak ensti. 
tUnün öğretmen şu·besindeki 
tahsil milddeti beş yıldır. Di. 
~er şubelerin tahsil mUddetleri 
ayn ayn nizamnamelerle tayin 
ve tesbit edilecektir. 

Enstitülere tam devreli köy 
ilk okularmı bitirmliş çocuklar 

Afgan hariciye 
müsteşarı 

Müıteşan dikkatle sü
zen bir genç mahke

meye verildi 
Afganistan Hariciye Vekaleti 

mllsteşan ve Ki.bil hukuk ve si. 
yasi ilimler fakültesi reisi Ah.. 
met Fuat oğlu Mehmet Ali 
olduğunu söyleyen birisi ge. 
çenlerde Şirketi Hayriye va.pu • 
rile Köprüye ~irken, Vehbi 
Orhun adlı birisine, biraz dik. 
katli ve ısrarla bakmış, bunun 
Uz.erine Vehbi yanma gelerek 
kendisini tanıyıp tanımadığını 
sormuştur. 

Profesör ve diplomat Mehmet 
Ali tanımadığını söylemif, Veh.. 
bi de öyle ise kendisine bir da. 
ha bu kadar dikkatle bakmama. 
smı ihtar etmi§, ve neticede her 
iki taraf ta vaziyeti hakaret ma. 
hiyetinde görerek iş evvel! po. 
lise oradan cilrmll methut mah. 
kemesine intikal etmiştir. 

Profesör ve diplomat Mehmet 
Ali Vehbi Orhunun kendiıi gibi 
i~timai mevkii yüksek birine söy 
lediği sözlerin ve ta vrmm ha. 
karet mahiyetinde olduğunu id. 
dia etmiş, mahkeme Vehbiyi 3 
gün hapse bir lira da para ce. 
zaı:1ma mahkum etmi~tir. 

Ancak, Mehmet Alinin de ıs. 
rarla bakması ve sert bir ta. 
vırla: 

- Ben seni tanımıyorum, de. 
mesi mukabil hakaret mahiye. 
tinde telakki edildiğinden ceza 
sukut etmiştir. 

---o-

Edebiyat kitap 
komisyonunun 
çalışmalar ı 

Okuma. ve edebiyat kitaplan • 
nın taahihi ile meşgul edebiyat 
öğretmenlerinden müteşekkil ko 
misyon çalışmuma devam et . 

seçilerek alınacaktır. Tahsil 
müddetlerini bitirerek öğretmen 
tayin edilenlerin çalışacakları 
yerler Maarif Vekilliği tarafın. 
dan gösterilecektir. Mezunlar bu 
gösterilecek yerlerde yirmi ser.c 
çalışmağa mecbur olacaklardır. 

Öğretmenlere ayda yirmi lirn 
Ucret verilecektir. Muvaffakı. 
yet gösterenlerin ücretleri altın. 
cı ders yılında 30 ve ondördUn<:ü 
ders yılı başında 40 lira ola. 
caktır. 

Öiretmenler işe başladıktan 
tarihde 60 lira sermaye alacak. 

lardır. Aynca istihsale yara 
yacak tohum, cins fidan vesaire 
gibi maddeler parasrz olarak ve. 
rilecektir. 

Bu proje hükmline tabi ola. 
cak köy öğretmenleri için Ma. 
arif Vekaleti (Bir köy öğretmen 
teri tekaüt sandığı) kuracak. 
trr. Tahsisat öi>retmenlerin ay. 
lıldarmdan kesileeek olan vUzde 
birle teşkil edilecektir. Maarif 
Vekilliği bu iş için bütün mae. 
rafları karışlamak ÜT.ere bütçe 
ye 602.650 lira koyacaktır. 

Esnaf çocuklan için kamp 
34 Cemiyet bu maksltla bütçe 

lerine tahsisat koydu 
Dün marangozlar, sıvacılar, 1 lerine 4000 lira kovmuşlardır 

sütc;Uler ve kahveciler cemiyet. Bu kamplara 50 sa.kat esnaf ço 
leri toplanmış, bir senelik faali. cuğu ve 100 tane de mektepleri. 
yet raporlarile önUmlbdeki yıl ni iyi derece ile bitirmiş esnaf 
blltçelerini hazırlam11lardır. çocu7u almacaktır •. 
Bunlara ait raoorlar murakabe &maf hastanesi ıçin 100 bin 
heyetiıie verilmiştir. Diler ce.. lira sarfile yanılacak hastane 
miyetler de sıra Ue bugünlerde binası için de esnaf cemivetleri 
toplanacaklardır. bütçesine 50 bin lira konmuş . 

34 cemivet. esnaf çocuklan tur. 
için kamplar açmak 117.ere bUtçe. 

Oz kızma tecavüz eden baba 
Muhakemeye dün gizli bi, 

celse ile başlandı 
Çemberlitaşta oturan amele 1 kaldınldıit Beyoğlu hastanesin. 

Mehmet Subaşı admda bi. de ölmüştUr. 
riai öz kızı U yaşmda Necileye Sahakm cesedi adliye doktoru 
tecavüz etmiş, yakalanmıştır. Enver Karan tarafından muaye 

Cürmü meşhut kanununa göre ne edilerek defnine ruhsat veril 
dUn ikinci a'.ğır cem mahkeme - miş, şoför yakalanmıştır. 
sine verilen Mehmet Alinin mu. 
hakemesine mevkufen gizli ceL Baltacı hanı yanğmı 
sede başlanılmıştır. 

Mehmet Ali mahkemeve kızı 
Necile ile beraber getirilmişti. 
Baba. kız mütemadiyen ağlıyor. 
lardı. 

Sobacı kıyafetinde 
ev soyan 

Muhtelif semtlerde sobacı kı. 
lığına. girerek 14 ev soyan Ka. 
dıköylü Sıtkt dün ikinci sulh ce. 
za. mahkemesinde yapılan sor • 
gusu sonunda tevkif olunmuş. 
tur. 

Baltacı hanı vanmnı tahkika. 
tmı yapan müddeiumumilik i. 
kinci tetkik bürosu sefl müddei. 
umumi muaviıılerinden Fethi 
Başaran, yanında birinci sulh 
ceza hakimi Reşit Nomer oldu. 
~ halde vanınn verine giderek 
bir keşif vapmıştır. 
Yangın tahkikatı bitmek ibc. 

redir. 

lzınirde keklik avı 

N Jt1vari fırkalarmdan birinde 
e mW~m. Sonra yaralandım, 

tekaüde sevkedildim. Buranm 

Dostumuz Yugoslavya 1 KA. 
nunuevvelde milli bayramını 
kutlayacak. Umumi Harbin son 
senelerinde Avusturya • Maca. 
ristan ordularında parça parça. 
çarpışan, Sırp, Hırvat kuvvetle. 
ri varbklarmı boş yere sarfeL 
tiklerini gördükten sonra yavaş 
yavaş milıt bir ideal icin toplan.. 
mış bulunuyorlardı. Nihavet bu 
miııt ideallerinin tahakkuku için 
çalışmışlar ve bunda muvaffak 
ta olmuşlardır. Bu itibarla l Ka. 
nunuevvel 1918 tarihinde yeni 
Yugoslav devleti şeklini almış 
ve o tarihten itibaren de Bal. 
kanlarda büyük bir sulh unsuru 
halinde yaşamaya b~lamıştır. 
Devletin kuruluş yıldönUmU o. 
lan cuma ~il şehrmizdeki kon 
solosluk bina!ında merasim ya. 
pılacak ve bu münasebetle teb. 
rikler kabul edilecektir. 

. mektedir. 
Hırsız soyulan evlerden an. 

cak 11 tanesinin kendisinin soy. 
duğunu, diğer Uç evi soymadı. 
ğmı ileri sürmUştUr. 

lzmir, (Bu.aıai) - t.zmir av. 
cılar cemivetinin tanınmış avcı. 
larmdan mürekkep virmi kişi • 
lık bir grup pazar günü reisleri 
Mustafa Ba.nıU:uoğlunun idare. 
sinde Genniyamn Ildır mevkiin. 
de muvaffakıyetli keklik avı ter 
tip etmişlerdir. On saat devam 
eden yorucu avlanma neticesin. 
de avcılar 95 keklik ve beilS tav. 
şan vnmıak suretile muvaff akı. 
vetli hir netice elde etmişlerdir. 
FJav~nm sert ri.J~lrlı ve kısmen 
de ya~şlı ~ewıesine raimen av. 
~ılanmız vürUvfuşlerinden geri 
kalmamışlardır Avdan sonran. 
dırdan Germh·,.na avdet edilmiş 
ve burada bir maddet istirahat 
edildikten som ı- gece lzmire dö. 
nülmUştür 

bekciliğini aldnn. 
Şcbttliğe gelmiştik. Arabadan 

qa.ğr indiğimiz vakit ihtiyara 
dikkatle baktım. Aldığı yara 
kcabLY.lan olacak ki topallı. 
7or. Bastonuna dayana dayana 
yllrUdü, kapıyı açtı: 

- Buyurun, dedi. 
Şimdiye kadar içimde duyma. 
~ garip bir hissin tesirile 
gözlerim vaşla dolu, ağır ağır 

. -ııy0rildUm. Kapıdan içeriye gir. 
K•~ vakit iki taraflı sıralan. 
. tabut şeklındeki çimento 

Ka larm ortasında abide gö. 
Maı..ztıme çarptı. Yürüdüm beyaz bir 
Şctljnermer üstüne yazılmış Eski 

türkçe şu dört satın teessürle o. 
)! dum: 

By yolcu burada gl5rdUğün 
'..\! mezar 

TUrklerin latiklôl dbidesidir. 
Bir gökten bir göğe 1ıa11k1raıı 

rüzgar 
de lnöttü cenginin :«J.fer sesidir. 
MuJHrinci lnönfl ikinci lnönü 

muharebeai muharebesi 
m , 1.0 Kanunusani n,$1 Mart 
ka 336 337 
kıı B1zim icln çarpışıp mertce ö. 
~bu yiğitlerin bu kadar feda. 
~lıklanna mukabn bizim de 
Pn1ar için yantıklarnnızı gör. 
faek istiyorum, bakmıvonım. 
L Çimentodan vapdm1ş mezar 
Ilı' u.fda ve solda kilme küme 

ıııf'akat heı>sl de çatlamış ve ya. 
t ıhbn111. çlmentolan dökutm~. 

--o-

Profesör Fahreddin Ke
rimin konferansı 

Bugün Beyoğlu Halkevinde 
saat 18,30 da Doktor Fahrettin 
Kerim tarafmdan ''Hayatta tel. 
kinin rolü,. hakkında bir konfe. 
rans verilecektir. 

Acık teşekkür 
Tekirda! mebusu Cemil Uy 

badm ve ailesi. büyük kavm 
larmdan mütevellit en acı gUn. 
'erinde yüksek ve asil alaka il~ 
teselli veren. mektun ve telgraf 
~öndemıek. zivarette bulunmak 
ve cenazeve i«<tirak etmek sure 
tile ken1i1erfnl mlltM'Pkkir VP 

"l'lirı,., .. ttar bın'ran bUtUn doet 
akraba ve arkadqlarma am 
mfnnettarf eyler. 

Şimdiye kadar yapılan top • 
lantılarda edebiyat derslerinden 
talebe tam m.anuile faydalandı. 
nlmak tl7.ere Vekilliğin alacağı 
tedbirlere dair rapor okunmut 
ve kitaplarm tashihi işi komla. 
von azaları arumda taksim e • 
dilmiştir. 

Her aza orta ve lialerde oku. 
tulan kita.nlardan birinin dt12:el • 
tilmesi işini Ur.erine almış bu • 
lunınaktadır. 

Liselerin diğer derslerinde o. 
kunan kitaı>larm da taahih işi 
için Maarif Vekilliği tetkikler 
vanmaktadır. Tetkikler tamam. 
landıktan sonra edebiyat komiı. 
vonu gibi komisyonlar teşkil e. 
dilerek aynı şekilde çalışılacak. 
tır. 

Bugün'rli den aaatleri 
deği,miyor 

Orta tedrisat mUessetıelerinde 
okuvan taleobenin 24 saati nasıl 
~eçireceklerini te&bit etmek tt.ze. 
re doktorlardan mUteşekkil ko • 
'Ylisvonun Vekllete S?önderdiıfl 
raporu dUn neşretnıfıııtik. Bu ra. 
'lOr doktorla.nn sıhhi bakımdan 
11erive sürdükleri bir takım fi. 
'-t;rleri ihtiva etmektedir. Rapor. 
-ta J!'&ıterllen ve övJeden eonra 
'"in ta tl-Hd ileri et\rilJen iki aa. 
·tH~ mH+<-ılea tatbik edileeek 
l .. ~Mir ""MI tılt8t1,.,.- ''1elt~letir 

"'"""'lad·~ ve ·~'1f h"ttm oku' 
lıtrda. tatbik edilen dere saatle. 
ridf,. 

Belediye sabık makine 
,efi beraet etti 

Belediyenin satm aldıiı oto. 
bUsleri Yamanlar şirketinden al. 
dınnak suretile kendisine bir 
hususi otomobil temin etti~. bu 
hususi otomobilinde belediyenin 
benzinini kullandığı, bazı evra . 
kı imha ve zıyaa sebebiyet ver 
diği idcliasfle asliye birinci ceza 
mahkemesinde muhakeme altına 
alman belediye makine şubesi 
eski şefi Nusret Kolin, dün biti. 
rilen muhakemesi sonunda be. 
raet etmi§tir. 

Mahkeme, kararmda, maznun 
hakkında ileri sürülen su~lar 
için hiç bir delil buhmmadığmı 
tebarllz ettirmiştir. 

• Topkapıda tUtüncU İlyadi. 
ıin dükklnmi ve Kadrinin evini 
soyan sabrkalı hll'8ızlardan Ka. 
mil sekizinci asliye ceza mahke. 
mesi tarafmdan 19 ay 13 gOn 
müddetle hapse mahkfun edil. 
miştir. 

Doksanlık bir ihtiyar 
çiğnendi 

90 vumda Sabak dUn 'E!eve>P 
tu caddesinden kanqya cır~r 
ken, 964 numaralı taksi otomo. 
bilinin altında kaJmıt, hemen 

Karşıyaka avcılan da reisleri 
Efe Fahri ile birlikte Aliah na
hiyesi civarmd& avlanmJtlardır. 

Perıembel Cuma J 
30 il. T eı. 1 1. Kin. 

8 ~evvaı ı • 9 ~evval 
l\a~ım 2'1 Kımm ''~ 

Vakıtler Va5all Ezıınl Vasutl Ezanı 

Gllneş 

Öğle 
ikindi 
Ak tam 

7 04 2 22 7 05 2 24 
12 02 7 20 12 03 7 21 
14 28 9 46 14 28 9 46 
16 42 12 00 16 41 12 00 

Vatıı 18 19 1 37 18 19 1 37 

1 

imsak 5 ~o 12 37 5 21 12 39 
1 

Şehir meclisinde 
Tramvay, Elektrik büt

çeleri kabul edildi 
Şehir Meclisi dün saat on beş 

buçukta Necip Serdell.R'eçtinin 
başkanlığında toı>landı. Vefat e. 
den daimi encümen azumdan 
Hayri Uğur için üç dakika a.. 
vakta durulduktan sonra bazı 
mazbatalar okunup ka.bul edildi. 
Han, ma~aza. ticarethane ve 
emsali bina methallerinin kira.. 
va verilmemesi ve isnl edilme. 
mesi için beledive zabrtam tali. 
matnamesine bir madde navesi 
uvgun görüldüğüne dair kava • 
nin ve mülkive encümenleri maz 
bataaı kabul olundu. Bundan 
sonra Elektrik. Tramvay. Tünel 
ışletmesi 940 bütçe ve kadroları 
hakkında bütce encümeni maz -
batası okundu. Bu işletmenin 
940 varidatı 9.660.000 lira ola. 
rak tahmin edilmiş, masrafı d& 
bu miktarda gÖ8terilmiştir. Da.. 
imi ve muvakkat memurların 
939 senesi kadrosundaki avlık • 
lan 1.040.072 lira tutmakta iken 
fic müessesenin bazı subelerinin 
tevhidi savesinde 1940 senesin. 
de avnı masraf 967.032 liraya 
indirilmekte ve bu suretle sene. 
de 47.000 lira tasarruf olunmak. 
tadır. 

İşsiz kalan memurlara birer 
~ylık ikramiye verilmesi ve bun. 
ıaroan bir kısmuun devriteslim 
muamelesini lavıkile tekemmUJ 
ettirebilmesi için Uç ayı !leçıne. 
rnek ü:zere vevmiye ile çahttınl. 
rnalart da bütce kararnamesllc 
te9bit edllmiştir. 

BilU;elerin maddeleri okunur. 
ken bir cok noktalara itirazlar 
vaki oldu. Bu arada Hamdi Ra.. 
c:ıim bazı memtırlarm maaşlarına 
veniden zam ya'tlYlmasma itiraz 
etti. Bu müesseseler memurları. 
nm di~er beledive mUe8sesele • 
rinde calı$8.n memurlardan za • 
ten fazla maa,. ve ilcret aldıkta. 
rını sövledi. Ümumf müdUr bu 
zamların barem ica.bı olduı!u ce. 
vabmı verdi. Hamdi Rasimin 
ı:a.m vanılmamast hususundaki 
teklifi havli mUnaka.ı:-ad!1n son • 
ra kabul edilmedi. Azadan Za. 
htt tramvay varidatmm son ay. 
tarda a:rAJmasma da işaret ede. 
reit a~ı lii: 

- Biz Uc yüz kioııtve naso ver. 
dik. Halbuki l)Olisler. !ivil me • 
murlar, postacılar ve buna ben. 
zer bir cok kimseler bedııva ee. 
vahat edivorlar. KontrolU sık • 
'ııstmnah. bu P'ihilerin pevaha • 
tine mUsaade edi1J'l'1emelidir. Za.. 
hit. bundıtn b~ka Tramvav ida. 
resi tanıfmdıın PeRiktaPta işle • 
tilen otobüs Ucretlerinin rok pa.. 
halı nlduihmu. V'MT7.R ka~ıtr gL 
~en lmoıımıf ntM'ıilı•le-rin daha u. 
cuz tarife tatbik ettiklerini eöy. 
liverek tenzilAt van,lmasmı iste. 
dl. Reis m11avinf Rifıtt bunun na. 
?.al" iHkbte 1tlmara~ı eövledi. 

Zahit. bundan ba.Rka vatman 
ve bllet~!lerin az nan aldıkta. 
nna na.zan dikkati rekti, bunun 
da rt5z önüne almacaiı cevabr. 
verildi. Neticede her U~ idare. 
nin müşterek biltçesf kabul edil. 
di. Meclis bugUn yine toplana • 
caktır. 

-0----

Valinin tetkikleri 
Vail ve belediye reisi doktor 

LOtfi Kırdar dUn aabah beledi. 
venin Balat tamir atelyesinl tef 
tiş etmiş, sonra Tahtakale yan. 
tınmda varalanan itfaiyeleri 
hastanede ziyaret ederek hatır. 
larmı sorm~tur. MUteakiben it. 
faiy~ mUdUrlfüfüne giderek bazı 
tecrnbeler yaptnııuş, tebrik ve 
teeekkllr etmiştir. 

-0--

Hayri Uğur gömüldü 
Vefatını dün teeullrle haber 

verdl~miz beledive daimi encU. 
meni azasından Hayri Uğunııı 
cenazesi dUn saat on ikide Llle. 
lideki evinden kaldmlarak Val. 
de camime şrötUrUlmilş, cenam 
namazı kılındıktan sonra F.dir. 
nekam Şehitliğine defnedilmff
tir. Cenaz.ede vali ve belediye 
reisi doktor LQtfi Kırdar, Par. 
ti mUfettişi Tevfik Fikret Sılay, 
daimi encümen ve Sehir Mee. 
\isi azalan buluTimu~. 

Şark Demiryollannda 
Tasfiye halinde bulunan Şart 

Demiryollarmm sermayeel hlL 
sedarlanı tevzi edflmefe bqlan. 
mıııtır. ilk olarak hlsee bqma 
ı 5 lsvlc:re fran~ tevzi edilecet.. 
+ır. F.cnebl n"emlelrPtler"e bulu. 
,,sn h'cr.sf'<°'l\rh•n. da 15 tmrre 
'ran~m kal"l'"lt~ ohırak bu. 
londuifu memleket pa.raJan veri. 
lecektir. 
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lütün piyasası Pazar
tesi günü açılabilecek 

Romanya i nti baları : 6 

Romanyada oteller 

Prooaqanda nezareti tarafından deruhte 
edilen otel meselesi nasıl halledildi r 
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~ ........ -.. . Görüp düşündükçe - ··· 

Meğer suç nerede 
. . . . . . . . . 
~ 
i 

. ' ~Ubayaatta bulunacak Amerikan mümessi1im getiren 
. . . . . ı mış ... 

vapurun Maftaya sevki buna sebep olau 
t tlnkal'a, 20 (A.A.) - Tica_ 
b~ 'Vekili Nazmi Topçuoğlu, 
ııır llluharririmize vaki bcya
ıı~lrnda Ege ınrn takası tti tlin 
t.1Yasasınm !Ikkanunun birin
i 1 gunu açılacağını bildirmış
erdi. 

lU Ha~er aldrğımıza göre, tu. 
k•n pı~·asasrnın açılması, !lk
g ~nunun dördUncU Pazartesi 
Untı ne bırakılmıştır. 

b Bu ~on kararın alınması se· 
lı~Dlerı ~ lrarın~a salalliyettar 
t r zat bıze aşagıdaki beyanat-

sa:;;lara dayanan bir tebşir.di. 
İşte bunun içindir ki gekc<'' 

senenin bütün ekim hazırlıkla. 
rma ~ emnivetle başlayınız. Ha . 
zırlıgımzr iyi tarlalara inJıisar 
ettiriniz. İkinci, üçüncü derece. 
deki tarlala.rmızda başka mah -
S1:'_11er yetiştirebilirsiniz. Bugün. 
ku harp ekonomisi ic;inde müs. 
tahsile kar g-etirmiyecek bir 
mahsul yok gibidir. 

YAZAN : Yakta Ragıp unen 

Ben, bütün kalmlıaU ·' olda bili,\·oı', heı· kusuru, tekmiı ı 
ı·alıat .. ızlıiı,ı, olanı:a ı.ı;ünalu lwıı oıııın boynuna yüklironlluıı. i 
Halbuki, ';oU bi:dın lüı·c~tedler - Feneı· ~ulu, hiç de Ü~ le uc- ! 
/;:ilmi':'. Hiin bunu - nefsimde tccı·ül>e•Jle - aulamı';ot•n'ı . .Uu-i 
~uıı i':'to o tccrülJC•.re gii\ ''ncı·<'k !-.ize ıh! sii~ Jii 1orum. ! 

Ha) ır, kal>ahıll ~·ol<la <leğilnıi':'. J•'en~r ·, e h..eı·e ... ı ccilcı· i 
ıua~ıııdıt i':'li~ ı • ıı olol.ııi ... lcrdeıı, znmaıı zaman, <·auııııa tak!: 
Llcdikc;c bahseder, hal.kın onlaı·unu c,•ekliklcı·i .i';'l..encc>li ta.-.·; 
\ İl'e c;alı-:-ıı· '<' ~llc,'U <laiııın yola, yolun hozuklugunıt 3 iild~rdim. f 

1\leğ·t>r yaııılı~ orııııı':'nııı. J{ahahat ,,ohta ıleğil, knwyoıı l 
bozıııa ... ı ıu·abalardn iuıis. ! 

. ])~in ııııı~.'::.wııı_ h_iı· .bt<~lwzu andınt 11 1-.ıpkll'mızı \C ~cp- j 
yem bu· otohusc hınılını. Jc;ı de al. J{anapeleı· geni-;., ~al hır: Köylü ve müstahsil yurttaı;ı 

larım: 

a bulunmuştur: 
llı.1.!emleketimizden m tihl m 
b 1ktarda tutun mUbayaatında 
il Ulunan, Amerikan Glen kum-
anyası şark memleketleri u 

~unı direktörü ile lzmir Şuhc~ 
1
1 ~i rektörün tin seyahat ettik
Crı vapur İngiliz kontrol ge-
~il:ri ~arafından Maltaya sev
edılnıış olduğundan, Kanu

~Uevvelin birinci Cuma günü 
ı1.~ 1lmasr mukarrer olan Ege 
ııtun piyasasına mezkur kum. 
ranyanın iştirakine maddeten 

Toprak mahsulünün daha doğ 
rusu umumiyetle ciftci istihsa_ 
sinin kıymetinden ·korkmayımz. 
Harbin ilk günlerinin kare-aşalı. 
ğı geçtikten sonra düsük fivat. 
!arın nasıl salaha doıhı'ı gitti."ini 
görüvorsunuz. Hükumetini7in f'll 
büvük g-avelerinden birisi de J4 
milyon köylünün mahsulünü de. 
ğerlendirmek onun refahmı arL 
tırmaktır. Çok calışrnrz fazla is
tih:;;al ediniz. Vatan. hudutta oL 
duğu kadar tarlada da emek Ye 
alın terinize bugün dünden da. 
ha muhtactır. 

Otel Ye otelr"ilik ıne:;rılt>Bi 

Romanyacla hir t.urizm sanayii 
olaral' gözöniinc alınmış ve lıu 
işin halli Prnpagancla ıırzare

tinin uhdesine havale edilmiş. 
tir. 

bir saha iizerincle inşa olunan 
l.ııı otel ı:Jfl milyon Leye ıııal 
olmuştur. 120 odası, gazinola
rı \ardır. Biitiin konforıı haiz 
olan odalar GOO - 850 Ley a· 
ntRındaclır. Biitlin odaların ya_ 
nında banyo clııirlel'i vardır. 

A'cn·e>k, sarsıntı, ho':' biı· İ(,' ı.tıtlıklllıunası, bfr snlıncak lııl\ ahı· i 
lll';ol teı-;fri yapı~·oı·. no~lıı~·a (ıı·lauıal.,;la, > lllllll';ollklıj!,a ;.ı.iiıuül· 1 
ıııck hiı· oluyor. Jleııı fJt•htlı';olıtl' da !-.Cı·t 'e c;alka~ ıcı tle~•il.1 
Onda <la ılcl<'tıı ahcn kli bir hu 1 , 111'. "' i 

{;(iı. a<;ıp J,.aım.rıueaya ı.ndar :r.anıan g<'ı,:ti t,;<'<"lll{'(H. i 
haktı nı, ki ~orüı·: ~ ' 1 

- F<•ııcı·! l >i,rP ha) kıı·ıroı" · 
i lkin lrnlaif;ıııın iı;anm~dı ııı. Huğıı l aııaıı l'aıııı silcı·ek dı-;.. 

:;-an baktım . EH'l. Gcrçekt.eıı Feııeı·e gclnıi!';-iz. Hem n~·ağımız 
u,ru::-nı:Hlan, cliı·seklrrinıi;,ı; c,;ürümooen, ta\ anın .rıınını~ıınu, 
<lii':'t'meııiıı ıcknıe~ini ) cmedcn ... 

B \ C't hu yolda <lcl't ortaklarım bilil'ler, ld huı·a nııı oto
büslcl'i yumrıık ta \'anlı, \'C t("kmcdeıı scclfrli ~C) terdir. Eıı 
ı~ii.c;iik 'esile ile hCipii rürlcr \ c iı;inclekileı-iıı prsl iliııi 
c;ıkarırlar. 

Hen oıılarııı hiitiiıı hıı hıı,rsuzlukluı·ı111 gcı,;likleri yolu \C· 

rir, ~ olla hl1;im arnını.ı:dıı )"ttlııız nıasttm bil- a.znp nı\killiitini 
t•Uikh•rini sanu·dıın. ~IC'~cr ü~·lc değilmi!;l. Sııç hC'p hıınlarda, 
ba';'ha';'ı~ lnınlaı·ıla imi-: .. 

llıka.n kalmamrntır. 

0 
Elgo tütün ply;lsasr a~ılırken, 

tcdenbcri pek mühim tütün 
~Ubayaatmda bul,rnan bir 

Fakir halka 
meccanen ila~ 

verilecek 
Umpanyanm. ihtiyaı-ında ol. 

~?'a.n fevkalade bir sebep do
a~ ısııe mUbayaatta mevki ala
~amasrnın, kendilerinin mem
leketim izden almakta olclul~· 
trı m~ayyen ~liktardaki tü-
Unıenn tcdarlkınden malınım 
li.ntnıalan gibi vaziyeti ihdas 
;.rlece~i miilahaıasil~ ve direk. 
örlerın Pazartesiye kadar 1z-
ııııre yetlsmeleri ihtimali de 
~~izöniinde. bulundurularak, 
~ 1:'·as.~n ın Kan ~ın uevveli n dör-
lıncu PazarteRı gUnü açılması 

tıılı\"afık görUlınüştur. 

1 
Bu çok meşru ,·e müdıir se

t>C'p nazarı dilckate almdığı 
<l.krlirde, m Us tahsil le ri mizin 

lılrcı ı;a nııı ac:ı 1 m asındaki bu te_ 
~hhürti müsamaha ile karşıla. 
~ac.:akl.arını iimit ederim. 

TİCARET VEKtUN!N 
'tt.iTUN MüST AHSİLLERiNE 

HtTABESt 
Ticaret Vekili Nazmi Topcu. 

0.ğlu dün radyoda tütün müst~h
&tllcrine bir hitabede bulunmuş 
\tc ezcümle şunları söylemiştir:~ 

. Aşağıdaki sözlerimi ehemmi. 
lllıyctlc dinlemenizi rica ederim: 

.. ı - İşe yaramıyacak kısım 
lllustesna tütünlerinizin kamilen 
Satılacağından emin olabilirsiniz. 

1 
2 - Ekseriyetle şimdiye kadar 

~ du~~ gibi .. piyasanın açılışın
b a:ı ıtıbaren uç beş gün zarfında 
t eş on milyon kilo iyi tütün sa
Ildıktan sonra ahın satımın dur-
~asına meydan vermiycceğiz. 
d tı~panyalardan bazılan çekilse 
~?ı aynr şartlarla diğer alıcılar 
~ubayaata devam edecektir. Bun. 

1 tı. emin olunuz. Teliişınrz siz. 
terı . izrar eder, tedbirlerimizin 
kd.tbıkinde bizi büyük zorluklarla 
arşrlaştırır. 
3. - Fiyatlar, cinsine göre as

;a;ı. geçen senenin fiyatına mu-
1?ıı tutulmağa çalrşrlacaktır. Te
fa.ş ctmiyenlerin istikbalde daha 
}zla kazanması müsteb'ad değil. 
"it. 

t 4 - Tütünlerinizin ıskartası 
§~ayyün etmeden pazarlığa giri. 
lp satmayınrz. Denklerin dam
~ala:ııp haftalarca ve hatta aylar
~ sonra muayenesine katiyen 
g cydan vermeyiniz. Bu suretle 
/tışJarın biraz yavaş yürümesi 
t~turidir. Bunda bir mahzur yok
h r. Fakat muhakkak pek çok 
tı.lı:aızlığın önüne geçebilir. 

}' 5 - Aşağı cins tütünler, işe 
b arıyacak efsafta olmak şartiyle 
<l aşta İnhisar idaresi olduğu hal. 
'ı başka alıcılar da bulunacaktır. 

il) ~İsar idaresi, en ucuz fiyata 
lıia .nıübayaa etmeğe çalışan 
clark~ıcaret evi ~ibi değil piyasa. 
\•e k"nazımlık rolünü müstahsil 
~U oylüye temin edeceği bü. 
trı·~ faydayı müdrik bir devlet 
li~essesesi gibi hareket edecek. 

Anlvara, 29 (llusıısi) - Sıh
hat Vekaleti fakir halka mecca. 
nen ilaç verilmesi hakkında a. 
lakadarlara şu tebliğatta bulun. 
muştur: 

"Muayene ve tedavi evleri ta_ 
lima tnamcsinin yedinci madde _ 
sinin ikinci fıkrasında "fakru 
hali malum ve musaddak olan. 
l~rın ilaçları meccanen verilir,. 
dıye tasrih olunduğu halde ba. 
zı mahallerde fakirlikleri ma. 
lfım olsa dahi tasdikname ibraz 
edemiyen köylü halka ilaç vcriL 
mediği ve bu yüzden bir kısım 
fakir halkın hükumetimizin bu 
yardımından faydalanmadıı"tı ha 
her nlmmaktfldır. Bir kövlünün 
k'öy~nden tasdikname getireme
mesı veya kasabaya geldikten 
sonra hastalanması her zaman 
varit ve fakru zarureti halinden 
anlaşılan bir vatandasın da elin. 
d.e tasdiknamesi yoktur diye i. 
laçsız bırakılması muayene ve 
tedavi evlerinden beklenen g-aye. 
lere tamamen aykırı olacağın _ 
dan fakru hali maıam olanların 
müracatlarmda muayenelerinin 
icrasile beraber ellerinde ilmü
haberleri bulunmıyanlarınm da 
fakru zaruretlerinin hükfımct 
etibb:ısı tarafından takdir olu • 
n~rak. icap eden ilaçların ve. 
rı1mesı tensip olunmuştur. 11 

-0-

y em parası vergiden 
muaf 

Ankara, 29 (Hususi) - Husu. 
si müesseselerce memur ve müs. 
tahdemlerine yemek veya hayvan 
yemi bedeli namile verilen para. 
ların veya ayniyatın vergiden 
m~af ?lduğuna dair maliye veka
letı alakadarlara tebligatta bulun
muştur .• 

--o--
Ankarad:ı ekmek satışı 

nerelerçle yapılacak 
Ank.ıra, 29 (Husu si) - An_ 

kara bcJediyesi öbür günden iti_ 
haren ekmek satışını sırf bu iş. 
!erle meşgul olacak dükkanlarda 
satılmasını kararlaştırdı. Ekmek 
satışı yapmak isteyen dükkanlar 
hususi şartlara tabi olacak, bun
dan böyle bakkallar ekmek sata. 
mıyacaklardır. 

--o-

Mekteplerde müzik 
tedrisatı 

.\srf, temiz ve güzel otcılle

rin memlekete seyyah cclhi 
hususunda pek biiyiik rolü ol· 
duğu takdir edilmiş bulundu
ğundan hül;:unıet bir yan
dan eşhasa ait. otelleri ıs· 

!ah ettirmeye te,·essiil eylemiş, 
bir randan da .kendisi bu iı;i 
Uzerine alarak birkaç yerde 
çok asri oteller yaptırmıştır. 

IIUkfımet . bir kanunla n1pur, 
tren ve tayyare nakliye ücret_ 
leı·inden yUzdc ikisinin Propa
ganda nezareti emrine tahsis 
ettirmiştir. Bu paralar senede 
60 - 70 milyon Ley tutmakta· 
dır. Varidat Romen bankasma 
yatırılmakta, icabcttikçe alı
nrı> sarfcdi l mektcclir. 

Brasovdaki ".Aro Otel., de 
son za'manlarda inşa edilmiş 
bir oteldir. Rom:.ı.nyanın en 
yüksek minıarlarınclan olan 
Kreuga tarafından ıılaııı çizi
len bu otel büyllk bir rağbet 
görmektedir. 

Giizel, sıığlanı, tc>rtipli bir otobib <lıırnrıın kiirılii~iinıü
nü c;özdü. Fu l;:at oratln.ki ':'il'kct, nı·nlarına hi.il·le mııhte>sem 
bir arkndn':' almakla galiba çok bii~·ük biı· hnta j,Jcdilcr. 
Çünkü yarın il,\ ni arıt bayı hıılamnyır> da l ine eski ı..,keı'ıce ına.
kine>IC'rine binmek zorunda kalanlar, n.ıaplarım ·birdenbire 
bin k:ıt hiiyiiınii':' gürcrc>k kıJnıneti kopara<•nklar<lıt·. Jiiın bi
lir ... Belki <le ilk çıj?;lı~ı hasnıı h<'n olacn~ıın. 

.Arka tarafı çam orıııanile 
muhat olan bu otelin 140 liiks 
oJıısı. 40 da. sporculara mah· 
sus odası rnrdır. 126 milyon 
Leye <;ıknn otel sekiz katlıdır. 
Alt katta nıliteaddit gazinolan. 
dans yerleri, lokanta Ye barı 
vardır. Pek zarif bir şekilde 
ı:;üslen miş ve tefriş cd i 1 ın iş 
lii ks oda la rııı fiyatı 6 6 O Ley
tlir. Bunlann lı:Uçtik olanları 

400 Leydir. 

··-·--·-···-··--···-·Hak k ı S üha Gezg ı n ···-·· 

Propaganda nezareti bu pa
raları münhaı:rran otel işinde 
kullanmakta, başka bir yere 
harcııyaınrımakta<lır. Şimdiye 
kadar Hc\·Ju;, Delta. \'olkof is
mınde Uç otel ile Köstencede 
Mamaya otel ve g-azinosu iuşa 
olunmuştur. Turnu Severende 
bUyük bir olel yapılınaktadır. 
Bundan başka Kompanada, 
Bukoviııada, Braşovda. Kornc. 
darcişte de oteller yapıla<"ak_ 
tır. Olellcr inşa olunup tefriş 
ve tanzim olunduktan sonra 
bunlarrn işletmesine sıı-a gel. 
mcktcdir. Otel ucuzluğu ve 
hüsnUidarcsl de seyyah eelbiıı
dc bUytilc bir finıil olclıığ"un· 
dan propaganda nezareti bu 
işi şahısların eline bırakma
mak' adır. 

Açrlan münakasaya otelle. 
rin idaresine bakan komite de 
girmekte, ekscl'iyctle ihale bıı 
komitenin ilzerinde kalmakta. 
dır. Köstencede Mamaya oteli 
Propaganda nczı.ı re ti tarafın
dan yaptırılan otellerden en 
asrisidir. !?400 mcıtrenııırahbaı 

Kışın lrnyak sporu yı.pnıak 
için Romanyanın muhtelif yer-
1eritıde11 ~e1ei\ sporculara: tah
sis t"dll en od ai it r ın fiyatı ise 
120 - ·:wo L<'r nra13ındadır. 

Sinayac.la gördUğUmliz "Si_ 
nara llotr lpalası,, da fevka lft
de llikstll. Her tarafı çam or
manlariyle çevrilmiş olau bu 
ot~lde yazın hiç yer bulunma
dığ"ını söylediler. 

HAi ı 

Sinara ya glderl{en 1 l O bin 
niifuslu bir şehir olan Ploeşti
dcki yeni hali gürdUk. Bir 
milyon yccli yüz bin Leye ınaL 
olan bu hııl 7000 mctremuralı. 
har a.razi lizcrine yapılmıştır. 
Bu ha 1 Detay ha 1 bina !arın
dan dır. Şehir :;;akinleri buraya 
gelip b!itliıı gıda maddelerini 
satın almaktadırlar. Pf'k uzak 
yerlere araba ile se,·l•iyat ya
pı ı nrn ktaclı r. 

tki a~· cn'<'l Ililkrcştf' de 
çok bl!yUk bir hal inşasına 

başlanmı~tır. 

Yugoslavya klübü 
__-o---

Müteaddıt müsabakal3r ya:)mak üzere 

Yakında şehrimize geliyor 
k nd d t Y ugoslav _ ı 1crdir. Bu takım şehrimizde bir 

Çok ya ı a os ~ 'b' A k 
k tı . t kımlarmdan kaç mac yapacagı gı ı n ·ara. 

yanın en uvve ı a · · ·· b k ı 
· · · 1 "Yu"'oslav" isimli klilp da da bazı musa a. a ar .yapaca. 
~~~~~l~~leri ş~hrirnize gelecek _ gd~~ kuwetle tahmın edılmekte. 

ır. 

Döviz avans bakiyeleri Takım çok kuvvetlidir. Takı. 
mm sekiz oyuncusu cnternasyo. 

Ankara 29 (Hususi) - Mali. 
ye vckale~i tarafında:-ı vekaletle. 
re yapılan bir tamimde muvakkat 
vazifelerle harice yollanan me · 
murlara verilen döviz avansları 
bakiyelerinin yine dövizle iadesi 
Jazımgcldiği bildirilmiştir. 

-o--

Hükümsüz kalan bir 
kontrat 

Londı-a, 29 (Hususi) - Al
manya ile yapılan bir milyon 
sterlinlik kontura tın akim kaldı
ğı Arjantin devlet . de.~iryolları 
idaresi tarafından bıldınlmekte-

dir. 

nal olmu~tur. Bunlardan Lov. 
riteh dört defa, Amljelcovitch 
üç defa, Loukitch üç defa. Ajbl 
Krechimir bir defa, Savitch iki 
defa. Petrovitch on iki defa, 
Perlitch on iki defa, Marjano. 
vilch 53 defa enternasyonal oL 
muştur. 

Bu maruf Yu~oslav klübü son 
seneler zarfında değ-er yabancı 
klüplcrlc yaptı~ı müsabakalar 
da şu neticeleri almıştır: · 

ELLERiN OiL ı : 10 -
Kafa çizgilerinin deıa · 

lel ettiği manalar 
Benim müşahe. 

deme göre eğer bu 
gibi kimseler val. 
mz başlarına ha
reket etmeyip. ba
zı kimselerle müş. 
terek iş yaparlar. 
sa bunlar ı::ahsivet
lerinin bir mani 
teşkil ettiı?ini his
sederler. DolayısL 
le bu gibi birleş . 
meler umumiyet. 
le mesut neticeler 
vermez. 

Bu tetkike dalan 
bir Şirolog her 
şeyden evvel ev_ 
vela bu hattın el 
içindeki mevkiL 
ne yani. ka. 
fa c:;iz,ı?"isinin mutat yeri olan a. 
vuç ortasında mı, voksa daha 
yukarıda narmak köklerinin ve 
umumiyetle kain cizırisinin bu • 
lundu,ihı yerde mi reı:ımedilmiş 
olduğ"uııa büyük bir dikkat ve 
itina g-öslermclidir. Zeka ve dü. 
şiinceden kuvvetli oldu~nu, L 
kinci ı=ekil ise - yani kafa çiz. 
gisi kalp cizgisi yrrinde veya 
yakınında ise - bu da mevzuda 
his kesafetinin. hevecanlarm ve 
sevginin, entelcktllel kesafete 
faik oldut'!unu g-österir. 
KAFA C!ZGtRt f'ZF-'RlNDEKİ 

PUT VE r-.rusT A TtLLER 
Kafa çiz~isi üzerinde veya bi. 

raz üstünde bulunan ve durus 
ı;ekli ne olursa olsun her türlü 
out, umumiyetle ve münhasıran 
kafaya gelecek olan kazaları 
~österir. Bu kazaları putların 
bulundukları mevkilere göre sı. 
nıflara avırmak mümkündür: 

Kafa çizg-üıi üstünde veya ii. 
zerinde ve Müsteri tepeci~i al
trnda bulunursa (Resim 7. ntı. 
mara 1) bu me>vzuun müstebit 
ve doırmatik dü:::ünceve davana. 
rak hakim olmak arzusu· neti. 
resinde manız kalmaca(tl dar. 
heleri gösterir. 

f i 

terir. Bu takdirde menuun bir 
baş ha.stahğma duçar olması da 
muhtemeldir. 

Put serç.:parmak bitimi yani 
Utarit tepeciği altında bulunu. 
yorsa (Resim 7, numara 4) bu 
bir ilmi tecrübe veya herhangı 
bir macera neticesinde alınmıı:= 
olan varalarr gösterir. 

Herhane-i bir noktada kafa ci1 
gisine merbut olan mustatilleı 
ise (Resim 7, numara 5) her za. 
man için korunma, muhafaza i 
şaretleridir. Bu mustatillcr han 
gi tepecik altında bulunuvorlar. 
sa o tepeciğin tesirini almışlar. 
dır ki bu bahsi daha ileride gö. 
receğiz. 

ÇIYr KAFA çızcıst 
Çift kafa hatları da tek ola

rak eli kateden kafa çiz~ileri 
kadar enderdir. (Resim T. ru.ı
n:ıara 6.6) herhangi bir halde 
çıft kafa hattı tamamen biribi. 
rinden ayrı iki hat ı:'eklinde gö. 
rünürse bu mevzuun fikrinde 
daima bir ikilik olduğunu g-öste. 
rir. Bu gibi kimseler büyük bir 
entelektüel faalivct göstt'rmen-e 
muktedir oldukları gibi. av;ı 
zamanda iki cepheden de a'wı 
ayrı fikri faaliyet göstere;ek 
muvaffak olabilen insanlar <la 
bınlardır. Umumiyetle bu iki 
kafa çiz~isinden birisi havat 
hattına bağlıdır, diğer hat 'ist' 
Miiı:;tcri tcneciğindcn başlar. Btı 
vazivet dahilinde mevzuun ik 
meyli. yani hem fevkalade has. 
sas \'e mütevazı oldu~u ,.e diğN 
taraftan da kendisinden emin 
bulundui!u, fikirlerinin kıyme. 
tini takdir ettirmek arzusu i~in. 
de vandıı'fı anlaşılmış olur. 

Ri 6 .- Umumi Harpte kaybetti. 
q~1t büyük tütün piyasaların • 
l'ıtı ~giliz ve Fransız pazarla. 
bir: hukumetimizin aldığı ted -
'Yen ?dtler sayesinde tü tünlerimize 
~-· 1 en açmış bulunmaktayız. 
cli~S~k iştira kabiliyetlerini bil 
tUtunız bu memleketler 20 sene 
lard llleriı;nize müşteri olacak -
li h ır. AJansta tütünün istikba. 
~ıı.ı~kında v.erdiğim teminat 
ıçiıı .. rnanevıyatınızı takviye 
ela.ya 80Ylen.miş yalnız nikbinliğe 

nan bır vait değil maddi e .. 

Ankara, 29 (Hususi) - İlk 
ve orta okullarda müzik öğreti. 
mini daha verimli bir şekle koy
mak. okunacak parçaların söz ve 
sesini muayyen bir repertuvarda 
toplamak ve bunları muhtelif va
sıtalarla okullarda yaymak gibi 
esaslar üstün·de tetkiklerde bu. 
lunmak üzere Maarif Vekaleti ta. 
rafından Ankara konservatuvarı 
v~ m~zik öğretmeni okulu profe. 
sorlerınden müteşekkil bir ko
misyon kurulmuştur. Bu komis
yonun hazırhyacağı rapor Anka
rada bulunmıyan diğer bazı mü
zilc öğretmenlerine de bildirile. 
cek, onların da mütalealarr ahn. 
dıktan sonra önümüzdeki ders 
senesi için bu ders hakkında rJ;:ı_ 

ha pratik verimli kararlara varı- ı 
labilecektir. 

Arjantin yi.in ve Almanya şi. 
mendifer levazımı mübadele et. 
mek suretiyle bu konturat yerine 
getirilecekti. Alman müessesele
ri bu husustaki taahhütlerini ifa 
edemiyeceklerini bildirmişlerdir. 

Olimpik Paris 2--ü, Admira 
5-4. Rapid 3-1, Frençvaruş 
4-3, Ambrusiano 4-1. Ujpeşt 
3-1 kazanmış ve ~ofyada yap
tığı mac;ta da Bulgar milli takı. 
mına bir sıfır vcnilmiştir. Aynı 
zamanda iki sene evvel şehrimi 
ze gelmiş olan bu takım Şişliyi 
bir . sıfır. Perayı fü; • sıfrr yen
miş ve Galatasarayla yaptığı 
çok heyecanlı müsabakada da 
sıfır • sıfır berabere kalmıştır. 

E_ğ'er a vnı $ekil de bu put Zil. 
hal tepeci~i altmda bulunuyor. 
sa (Resim 7, numara 2( bu da 
ba~ ifaeriıYle hayvanlar tarafın 
dan arılacak olan yaralara işa. 
ret eder. Aym 7.amanda bu nul 
namf'rt rlfümıanlH ,·cva bir ka. 
w, me~ela bir infilak neticesin_ 
de filan baı:.t::ın alınarak yara
lara da i$aret eder. Suna dik. 
kat etmek icar eder ki.bu ka7.a
lar dııima meşum bir hazırhk 
eseridir. 

Ei!er put Güneş tepeci<!i al. 
tında bulunuyorsa <Reö-im 7. nn. 
mara 3) bu da bir sukut netL 
cesinde kazanılan yaraları gös. 

. B?yle r;ift kafa çizgisi g-ib 
bır ışaret her ne kadar zekhnıı 
şayanı dikkat bir irtifamı iı:;n 
ret ediyorsa da. ben tecriibeleriı 

(Devamı 5 incirlr 



· -VAKiT 30 iKtNCtTEŞRtN 1939 

Alnında, kollaı ıncla ter • 
taneleri beliriyor, ela ğılmr:ı. bo _ 
zulmuş saçları alnına uökülüyor, 
arastndan sahnenin i.izerine gül 
yapraklan düşüyordu. Mod ara 
sıra bembeyaz muntazam di§leri
ni göstererek, gözlerini kısarak 
gülüyor ve yarı açık ağzından 
hazan ter tanelerine kansan du_ 
dak boyası kan damlaları ğibi ya. 
:vaı yavaş sızıyordu. Kalçalarının 

aiyah noktaları. sevişme zaman-
1arm".la bile Titonun şahit olama. 
dığı bir ihtilaç icinde titreyor, 
kıvranıyordu. 

Ve daıısöz narin bir zambak 
gibi dalgalanarak dansediyordu. 

Yılan kıvranışları. hareketleri_ 
ni yavaş yavaş aşk gerinmelerine 
ttrktdiyor.. Bakışlarında lüks, 
kapı'is. dehşet, şiddet ve cinayet 
okunuyor.. 

Tito. böyle bir dansa bir kere 
de Pariste güzel Ermeni kadını 
Kalantanın villasındaki beyaz i
badet günlerinde rastlamıs oldu. 
~unu hatırladı.. Her sey tekrar 
ediyor, her şey venileniyordu. 

Kokain diz çöktü, sonra, eşine 
cinsi birle!}meyi hazırlamak ister 
gibi vücudunu arkaya attı ... 

Fakat birden keyfi kaçtı. aya. 
ğa kalkarken tebessüm etti. 

Birdenbire hiddetlenmişti. Ta. 
vanı topuklarının bütün kuvveti. 
le dövmeğe başladı. Hiddetten 
bütün vücudu titreyoı·, titredikçe 
hiddeti artıyor, topuklarının dar. 
besi şiddetleniyor, hızlanıyordu. 
Sonra dansöz birdenbire bağdaş 
kurdu. Bilahare bir bacağını kı. 
rıkmış gibi arkadan çevirerek a. 
yağa kalktı, kollarını göğyüzüne 
doğru krvıra kıvıra uzattı. 

Bir lihze o vaziyette kaldı, kol
i.arı ur.anını~. sanki çarmıha geril. 
miş idi.. Nihayet cansız bir cisim 
imiş gibi yere yuvarlandı, ve an. 
c.ak kendisini çılgınca alkr~layan 
ve anlaşılmaz feryatlar koparan 
bu siyahlar giymiş kıymettar ze
vatr. iiniformalan içinde kurulan 
yanık çehreli zabitleri selamla. 
mak için ayağa kalktı .. 

Tito güneşten yanmış kahve 
rengi olmuş. eller üzerindeki, sik. 

• la:ııcn tırnakların çılgınca hare
ketlerini gördü. 

Kapıda en· son model bir sürü 
otomobil sıralanmış bulunuyor • 
rlu .• Herkes çıktı. Kolları kurde
liihlar, siyah redingotlular, çıp. 
lak kollular, pırıl pırıl üniforma
lılar, sonra çalgıcılar, bir sürü a.. 
!at .kutusunu karısının kucağına 
yığmış bir İngiliz hokkabaz, et
rafı bir tutam çapkın zabit ile 
çevrilmiş Alman şantöz ve yal. 
nrz başına Mod ... 

Baş, Diş, Nezle, 

Boğucu sıcaklık daı,;ıhııı~tı 
Denizde esen hafif rüzgar şehrin 
biraz teneffüs almasın1 temin edi. 
yordu. 

Tito sevgili Ko'caini bclin<len 
yakaladı: gecenin karanlığı icin. 
de bir beyaz noktaya. uzakta bir 
vaha ortasında vi;kselmiş gibi siv 
rilen küçük beyaz camie doğı u 
yürU:neğe ba~ladılar. 

Şehirden c ıkmr~lar. t?"ecı: ve 
sessizlik icinde son evleri de ar. 
kalarında bırakarak. a~klarrnı i. 
tiraf ettikten sonra ilk maberli 
gezmeğe cıkmıs Jelika.,lılar gibi 
kendilerini unutarak cöllere dal
mıslar. karanlıkta beyaz bir mum 
gibi hafif bir ısık veren minareye 
doğru yiirii varlardı. 

Fakat ikisinin de üzrrlerinc 
meşıım bir ölgünlük çökmüş idi: 

- İtalyaya avdet icin Bovne'>
ayresten a •rıldım. Bu ak,:ıam se n 
defa cılma k fö:ere dan11ettim .. Ar. 
tık gür.el değilim bunu hilivorum. 
Ar•tırmış olrlıığum birkac kuruş 
var. Artık evime. o her zamankı 
dördüncü katıma (hattrlavorııun 
y.: ?I çekilecek. yemek kokuları. 

mahalle gürültüleri arasında ya. 
şıyaca~ım .. Kimbilir hala ho~ları
na gidebileceğim erkekleri bula
bilecek mivim, yoksa yalnızlık L 
ç:nde mi öleceğim .. Şimdi hayatı
mın mühim bir safhasında, iki yol 
ortasında bulunuyorum. Hangi. 
sinde devam etmeli.. iki bü. 
yük yol ki nereye çıktıklarını Al. 
lah bilir .. Fakat şu muhakkak ki 
benim için her ikisi de me~um 
olacaktır. 

İşte kadııı, tesellisi imkansız 
bir halde, bu şekilde konuşuycr. 
du. Fakat Tito ne kadınların. ne 
de erkeklerin ümitsizliğe düşe
ceklerine asla inanmış değildi. 
Biz insanlar nihayet hepimiz ni.k. 
binizdir .. Öyle insanlar vardır ki 
gazetenin son sayfalarında sami. 
mt bir aşk ararlar .. Zaman geç. 
tikçe, körlerde noksan olan 
hissin, işitme ve temas hisleriyle 
telafi olunduğu gibi bizde de bir 
telafi melekesi inkişaf eder. 

Yaş ilerledikçe bizde de bir 
nevi mürettep intizam başlar. Ar. , 
tık geçendeki noksanları muay. 
yen bir sistem dahilinde telafi et. 1 

meğe bakarız. · 

İlk kır tüylerini gören bir ar. 
tist artık her şeye veda etmek 
lazımgeldiğini düşündüğü halde, 
bembeyaz bir sakala malik ol. 
duğu zaman kendisini hala genç 
zanneder. 

,. Dn Jı,iı ''" r ) 
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Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derh«> 1 
.. keser. İcabında günde 3 kac.P alınabilir . imi 

Büyük Zabıta ~omanı 

Sinek Beyi 
18 

Ve zavallı babanın mühtiş bir ı uzattı, onu göğsüne bastırdı ve 
tevekkül ile çocuğunun üzerin. yavaş sesle konuşmağa başladı. 
daı kalktığı görülüyordu. Fa- - Yavrum Kriziam, bu ka. 
kat derhal tabiat kuvveti hL dar üzülme. biraz istirahat et.. 
kim oklu, onıun eğilmiş, çökmüş. Bu kadar ümitsizliğe dü!'.me .. 
biraz daha ihtiyarlamış bir hal. Allaha dua et ki bu menfur ka. 
de iri damlaların gözlerinden zadan zararsız kurtulduk .. 
aktığı görüldü.. Bedbaht baba Tade zavallı kadını cılgına 
7..a.ptma. muvaffak olamadığı ~evirmemek için. wförün kur. 
gözyaşlannm serbest~e akması. tulmuş olan tekerleğin üzerin .. 
na müsaade ederek evladının de müthiş kart: Sinek Beyini 
yanında diz çöktü, oğlunun can. bulmuş olduğunu ve zavallı yav. 
sız elini avuc;ları içine aldı ve rul\olln ödüğünü hic; bildirmiyor 
hıçkırarak: du bile .. 

- YaYrum. vavı um.. Kristin kocaı::mm kolun:ı vas. 
Dive inledi.. !anarak inlt"di: ·· 
Yaleri bir müddflt ağabeysini - Tade yavrularım nerede? 

kederile ba.5ba.şa bıraktı. sonra - l{rizia.: hevr:canlanma vav. 
şefkatle omuzundan tutarak: rum. t~tc bak Hügo hemen. va. 

- Haydi ağabey. Kristine de nında. hatta hic yaralanmamıR 
haber v~rmck lazım . bile. · 

Dedi. - Peki va Jaromir?. 
Tade sükunetle ~özlerini sildi - Jaromir daha ciddi bir ~-

\"e ayağa kalktı. Kristin durma- kilrle miiteessir olmuş .. 
dan iki yavrusunu Hügo ve Ja. Bu ıııözleri sövlerken müthhı 
t?mirf arıvordu. Kocası içeriye hakikati öğretmemek için titri. 
gfrdf, bedbaht kadtr"<l kollarmı yorrhı. Fakat bedbaht anR süp .. 

Salahiyettar şahsiyetle
rin Ra d yo hitabeleri 
Tinu l'I \ ' rl:ili .\'11:mi Toppıcıfi-

/11111111 , 1 ııktıra Um/110 ü t"xyonıı nclıı, 
füliiııcii/('l'/e ditirr miislah.~illere bir 
hilabNlt 1>11/ıııınıa~ı. Y e/..'dlef mıı· 
k11mlnrırı11:111, frıuıirı bııuüııld! im· 
kıinlorıııı/1111 ı ıı müsoil şekilıfr is
lii11ıle.~i11i t1fülrri11or. Birçok mil.,. 
/11/1.~i/l,•ri bir 11r11yıı !/l!Iİrmt'k ı•rıııı 

lı.-r biriylı· 1111n a11rı koııuşmul. knll 
bır :ıırıırt'I olııırıılıl.-c·ıı. bu yibi r.11· 
ıliı eld lr.11111.\/ar Jıer :umuıı fayı/11/1 

olaı·ıı/,tır. Ulııt'l"ir /."i, meır:ulu doıi· 

r111/mı ılo1/r11110 alfıkrıılar oln11lnrı 

<ırymıl:fl' ı•tlnrk /ı11 hilrıbeler 11111· 
/ıal..·kul• <llııleli/.,iıı ı•e makıwı/111 br
Jı.-111d111/ lıri.~ıl tı/11111.~ııııı çıılışı/sııı. 

rlıı ı/11 kci/i ılt>1jil ... lrılwm /{1111 · ı 
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u;ı~ rı. ı :.ı.J:ı : ı\ıııııs n :\f('leorulııı 

lııılıt•ı lı·rı. ı:.ı . :,ıı : 'I iiık .\füzıJlı : ı ;:ı 

bınhır : foııhın· Fl•r.,ıııı. Hcfik Fı·ı·. 

'an. \'<•ı·ıl ıı·. Okt1Hlll. \l'\'tıı ı llıı.k 

.\lıı,1-.ııı. J lkslrnitoıiır Jll'~l l'' ı. 

~ - ll:°ı'ı-İlll l\t· ~ lk.,ll'lllj.(fll ) UI . 

kı: 11-.aı,:ııı.ı ıııı ·dıııruııd:ınl. a 
.\l;ı hrrıııl Cclitll'I ri ıı !'). - lk~lı•n ı· 

g:ir ~arkı : n-:~ıc•r lahaııııııüll 1 
ı : ı.Ji t.:cıııil l;c~ll.'nıı.ı:'ıı )Urkı : ( ı., 
rcılııı ıh~ ıtGnliiıııii 'enliııı J. :ı 11, .. 
rik Fersaıı : T:ınlııır Tak-.ırııi. fi 
Dede - Bestrn iı.:ar ~arkı: \ Bl'n 'ı·. 
nl ~cvtlım <ıc,·eli). i - Hifal !in -
Saba zernıeme şarkı: !lfaJıtlr YH• ı 
değme). 8 - Detle - Cşşak ~~rkı: 

(Giıtı de ~elmuın•rdi) . !l - Hı.ıy:ı· 
ti \;11. 'rnı.ıı'i. l:J.311/ U.IHI : :\lü11I.;: 
Karı~ık hafıf nıiiıik - 1'1.l 18.011 : 
Pro~r:ını. 18.05: :\trııılrhl saııt llJ:ı· 

rı. Ajan' 'e ıııcleoroJoji hal.ıerlrrı. 
Hs.ı;ı: :\liizı k (Hadyo eaz orke~ırıı· 

~ı). 19.110: Konu~mu: (Ziran! ,:rnti ı 
19.Jj: Tüı·k :\lüıı$li: (;alaıılıır : \'<._ 
cihe. Cc\"dc1 ı;ağln, Pcfik Fer~ıııı, 

Kemal Niyazi Seyhun. 1 - Oku· 
y:ııı : Mustafa Çağlar. l - ~ihaveııt 

pe~rcvi. ı - 'lakım - :"iihaveııt 

şarkı: l :-;e yanan kalbime haktı) . 

:i - Sel. Pınar • 4 ~ihavcnl -,ıırkı : 

(ftal:ı ~a~ıyorJ. 4 Arir Bey 
Nıh:n·enl şarkı: (Sijyle ne<lir lı:ıi;.ı 
zıırııı). :ı - Faiı. Kapancı - ~lhıı· 

' 'cnt şa rkı : (f;tı güzelim Çamlıc:ı· 
;-:ı·ı. 6 '- fail; Tiirkü: lElve<lu do~ ı 
deh ~önull. :! - Okuyan : Sııri~e 

Toka3 . 1 - l itfl ~lehrnl'I - lliimuıı 

~arkı: (.\çm:ım açamam). ı - Rı. 

men !)en - Hlinam ~arkı: (SükC111 
da geı;er). :~ - Sadettin l\ayn:ık -
lllizı:ırıı tiirkii: (Çıkar yiicelerılen 

<Raılire müşlcn•kl. 4 - lrnıır !fay. 
rı - Hüzı:ıın ~;ırkı : (Öliirse!ıı ra· 
llklırl. :ı - Okuyan : Radife Eri an. 
1 - Lemi - Karcığar şarkı : \ Hü ... 
ııiinc et,·arı naıik şan senin ı. 2 -
Sa<lcllin Kaynak - Bayati şarkı: 

(Ömrümün ne~esh: geçli baharı). 
:! - Türküler: '.'abandan .ıeldim 

yınandan; Yine yol vermedi Acem 
da((ları; Yine de kaynayıp ço,ıu 

l~luslafa, Sariye, Radireı. ~l.1:ı: 

h.onuşma: ( Ooktorun sa;ıti). 2U.3U; 
Tiirk Müııği: <FaMI heye-ti). :ll.1:1: 
~luzik < h.üçiik orckslra ·· l;)ef: :\t· 
cip Atkın). J - Joh. Strau~~: Siiı · 
alleşnıe (Valı;). 2 - Villı l.:ıutcnı;· 

chhıQcr: Primıncr:.ı (.\rj:ınlin sere. 
nadı). 3 - Frederikscn: Halk mey· 
d::ını balesi). 4 - Cart Hobreht: 
Tezat (Potpuri). 5 - Brahms: ~la · 

car Dan~ı. :So. 5-li, 6 - Arman· 

belenmişti.. 
- Jaromir, Jaromir, zavallı 

yavrum muhakkak öldü .. 
Diye feryat ediyordu.. Tadc 

gözleri ya.5lı ricada bulunuyor: 
- Krizia. üzme yazrum ken

dini.. 
Diye yalvarıyordu. 
Fakat za"alh kadın bunlaxı 

artık dinlemiyordu bile. Kalk
mış, yataktan atlamış. perişan 
bir halde yanındaki odaya koşu. 
yordu. 

Karşılaştığı manzara bedbaht 
yavrusunun bembeyaz. soğuk ve 
mütebe!ı&im ölü celıreei oldu. 
Fervat ederek yerlere yuvar. 
landı: 

- Allahım, Allahım neler gö. 
rUvorum. 

Tade hiç müdahale etmiyor. 
<lu. Zavallı kadını bir kaç dakL 
ka kederile başbaşa. bıraktı. Fa. 
kat Kristin ayağa kalk.mi§ ken. 
disine ma.ni olmak isteyen ko. 
<'asrnm önünden ge~erken: 

- Rica ederim bırak beni.. 
Demiş sonra elbiselerini al. 

mu~. ~yinmiş vine kUcük yata. 
~m vanına gelmişti.. Tade ka... 
n.sını teselli edecek sözler aöy. 
lü:vordu. Fa.kııt o saııki bunları 
duymuyordu bile .. Dudaklarmm 
titrevi&inden koca.smm aözlerini 
teyit ettiği anlaşılıyordu, o ka. 
dar .. Gözleri ac;ılmll[I. sabit bir 
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- Bu akşam ltalyanlığım tut. ı 
tu; çok söyledim... Öyle değil 

- ?? ... 
- Böyle olması gerekti. Çün. 

kü Lidj Yassu o zaman Almanla
rın ellerinde olan l{enya müstem. 
lekesiyle komşu bulunuyordu. 
Emden kumandanı Mtillerin de 
kışkırtmasiyle bize karşı sava~ 

açmayı, Afrikada büyük bir müs. , 
lüman devleti kurmayı tasarlıyor. 
du. 

mi?... 1 
- Teşekkür ederım. Benım ı-

çin pek faydalı şeyler ... 
Mikacl sograya ilk oturdukları 

sırada kaptanın söylediği sözleri 
hatırladı ve sordu: 

- Ras Tafarinin bardağına 
na11l olup da şarap koyduğur.uzu 
anlatmadınız. Bu nasıl odu? .. 

- Haydi küçük salona geçelim 
de orada hem sigara ve pipomuzu 
içeriz. hem de konuşuruz. 

- Ben sigara içmem a-na !. .. 
- Ziyanı yok .. Benim hatmm 

için bir tanesini alırsmız. Zarar 
vermez. 

Burası kaptanın kamarasma 
bi tisik ve aralarında bir kapı l' u
lunan küçük bir salondu. Karşı. 
lıklı oturdular, kaptan sordu: 

- Bin dokuz yüz on altıda bü. 
yük Menelik'in torunu Sidj-Yas_ 
ıu'yu çiled•n çıkartan. ona çıl . 
gmlrklar vaptıran kimdi. biliyor 
musunuz? 

- Bilmivorum. 
- G~çenlercle motosiklet ka za. 

sında ölen, tanırıını!! İngiliz c<>. 
su su J.avrens'dir. 

- ??? ... 
- Evet. odur. Lidj-Yassu 1913 

de imparator olmuı:ıtu. Çılg-ır.c 
az~ın ve alaycı idi: kevfine düs. 
kündü. Babasının ölümünü gizli. 
verek onun bir an önce tahta geç. 
mesini ~eciktirdiği için Gucbi va_ 
!isini kilisede öldürttüğünü bili
yorsunuz. Halbuki başpapas al. 
tın bir hac;.ı ileri sürerek onun Ö
nüne geçmişti . Fakat imparator 
buna aldırmamıştı. 

-- Evet ... 
- Harar vilayetine yaptrğı se. 

yahatte kendisini karşılıyanları 
hiçe sayarak trenin diğer kapısın. 
dan giılice şehre girmiş. Bollo. 
lakos c.,teli.nin taraçasından hal. 
kın ..,.e Rasların şaıtkınlıklarına 

kahlcalıalarla gülmüştü. 

- Evet ... işittim ... 
- Habe~ bayrağındaki haç ta. 

şıyan aslan resmin·i kaldırdı ve 
onun yerine ( LlilaheillalJah) 
yazdırdı. Hararın güzel müslü " 
man kadınlarına yaklaşabilmek 

için müslüman oldu. Cibutiyc lo. 
komotifin içinde gitti; halkın ve 
Franıız büyüklerinin karsısına 

yağh suratla çıktı. Çocukluk ar_ 
kadaşı ve ~imdiki imparator Ta. 

Kaptan çok şükür doğrusunu 
söylemişti de bütün bunların Ha_ 
brşlt>rin kıvırcık saçlariyle kara 
g<:lzlerinin hatm ic;in yaptıkları
nı ileri sürmemişti. 

Mikael karşısında bu işten an. 
layan bir adam bulmuşken en çok 
merak ettiği şeyi ~ormaktan ken. 
dini alamadı: 

- İtalya bize harn açacak mı? 
Buna cesaret eder mi? 

- İtalya on üç yılclır zafer ı 
h~lyasiyle avutuluyor. Artık bu 
hulyayı elle tutulur. gö7.le görü. 1 
liir bir hale getirmek gerektir. 1 

Dıırma :lan Eritreye asker gidi _ 
yor, korkunç masraflar yanılıyor. 
Biliyor musun ki valmz Süveyş 
kanalından geçerken asker başı. 
na ve gemilerin beher tonu için 
verilen para şimdiden milyonları 
buldu. Şimdiden Eritrede yüz 
elli bin asker. yüz kadar tayyare, 
bir o ka1ar da tank ve ağır top 
var. Harp. patlıyacaktır; bunu 
iyi bilin! İmparator bunu bildiği 
içindir ki şimdiden hazırlıklara 
baıılamıştrr. 

Kaptan. Mikaelin kulağ· na 
dcğru sokularak ilave etti: 

- Tulondan kömür ald1ktan 
sonra dosdoğru Anvers'e gidiyo. 
ruz. Basma, kumaş ve makine 
yükliyeceğiz. Cibutiye götürece. 
ğiz. Fakat bu eşyanın Habeş hu. 
dudıına girdikten sonra açıldığı 
T.aman son sistem ve yepyeni si. 
!ahlara çevrilmiş olduğunu gö. 
reııler ne kadar sevinecekler. .. 

Mikael daha başka hikayeler 
de dinledi: bunlardan zevk duy. 
muvorduı Yakin katlanıyordu; 
c;ünkü hepsi de faydalı şeylerdi. 

Avrupalıların bin bir dalavere. 
!eri, hokkabazlıkları ontı iğrendi. 
ı-iyordu. Neden onlar da bir Ha. 
beşli gibi açık kcnuımuyorlar, a
çık iş görmüyorlardı? Neden bir 
türlü- doymalr\bilmiyorbrdı?.~.-· 

fariye büyük babaııı imparator 

1 

Menelilt tarafından verilen yurt .. 
tuğu alarak onu Adisababaya 

Kaptanrn. delikanlıyı zorla de. 
necek şekilde kamarasından sof
raya çağırması (Habe~ _ İtalyan) 
işinden uzun uzun bahsetmesi 
meğer bunun· için mi~ : iki tarafı 
kızıştırmak, onlar biribirlerini bo. 
ğaz1arkcn kendileri parsa\· ı top. 
lamak ... Bu arahk Mikael ile dost 
olmayı da faydalı saydığr anla.şı. 
lıyordu: çünkü elden geldiği ka. 
dar saygı ve sevgi gösteriyordu. 

gönderdi. ı 
- Evet ... Hepsini biliyorum. 
- işte bunları yaptıran. casus ı 

Lavreıati. 

Kaptan genç Habeşlinin gözle. 
rinin içine bakarak ilave etti: 

Mikael kamarasına çekildiği 
zaman kendi kendine düşünüyor. 
du: - Bu sırada ben de Ras Tafa • 

rinin yanmda idim. Bu pek kısa 
sürdü, fakat çok işe yaradı. 

dol::ı: \'enediktc ~l<'hlap. i - Juh 
Slrauss: Bu !\aılnıl'lt>r ,eni ,3r.,ın, 

ty ılüny;ı ~ '22.00 : Menı lchl ':mı :ı. 

ya l'I, ı\jıı "' ha hrrleri : ı i raal. E.-.· 
ham - T:ıhdlıll, 1':ııııhi)o - :\'u 
kul borsa~ı. ( Fiyıı1}. 22.20 : ;\liiıik : 

( Kiiciik ork.eslrR - \'ukıırd:ıki pro· 
,qnırııın drrnnı ). 22 .:lfı: r \liizik 
!S<"nfonik Parcalıır - Pl.l 23.00 : 
\lüzik !Caıbanıl - Pi.) 23.2:1;ı1 · 
Yarınki progr:ım. n· kapanı~. 

noktaya di·kilmiş dalgın duru. 
yordu. 

Tade'ııin sözleri bitince kalk. 
tı, sabit bakışı kayboldu .. Kıırı 
koca selameti biribirlerinin koL 
lannda buldular .. Nihayet Kris. 
tin ~özlerini kocasının gözleri 
ic:ine dikerek konuştu : 

- Onlan bulacağız değil mi? 
- Evet, evet Krizia onları 

muhakkak ele )?eçireccğiz. 
KU<;ük Jaromirin ölilmü tımu

mi nefreti son haddine vardır _ 
mı~tı. Aynı gece biitün şüpheli 
fr!Uhitlerde aramalar yanılmış. 
~ır cok yerler basılmıştı. Şüphe. 
lı şahısları kütle haliıır1e tevkif 
etmifşlerdi. Fakat herkes hakiki 
suçlulan cok daha başka yerler. 
de aramıık lazım olduğunu his. 
sedivordu. . 
. Fakat nihavet bu tedbirlerin 
hic bir müessir netireve varma
dı~ı ~örülüvor<lu. Çünkü za\•allt 
Jaromir ebedf istira.hat~ahına 
götüriilürken. vuka'rıda Kristin 
villbında. veni bir cinayet ha
ırrlan1vordu . 

Küçük vavrularrnr kara top. 
ı"aklara verdikten sonra dostla. 
nnm refakatile evlerine avdet 
eden Tade ile karısı. diier ço. 
cu.kları küçük Hügo'yu da evde 
bulamadılar. Çocuk k'-ybolmuş. 
tu. 
Küçüğün muhafazası i~in ev. 

- Bununla beraber İtalyanın 
Akdeniz için "Bizim deniz!" de. 
ınesi ve Nilin kaynağı olan Çana 
gölüne doğru ilerlemek isteme. 
si. İngilizleri telaşa düşürmek i. 
çin çoktur bile.. Onların menfa. 
atleri çarpışıyor. biz de bu çar. 
pışmayı körüklemeliyiz! ... 

(Siyasal bilgiler) talebesinin 
bütün manasiyle henüz kavradı. 
ğı bu siyaset zaten imparator ta. 
rafından çoktan güdülrneğe baş. 
lanmıştı . 

Mikael, düşüncelerinin sonun-

ı de hıra kılmıs olan Totolitombo 
yere devrilmiş, sıkı sıkı bağlan. 
mı.ş, ağzı tıkanmış. hiç bit- işe 
yaramıyacak, hiç bir şekilde ha.. 
rekette bulunamıyacak bir hale 
srkulmuştu. 

Zavallı ebevevn bu ikinci müt. 
hiş facia. karşısında yalnız kal. 
mış, bütün şahitlerin gözlerin. 
den uzak sessizce felaketlerine 
ağlamak istediler. 

Tade o gece hiç uyumadı .. 
Durmadan dinlenmeden mutta _ 
~ıl ya7,d1. lşi bittikten aonra ya. 
nındıı diz çökmüş dua etmekle 
me~ı•I bulunan karısı Kristine: 

- Haydi .. 
Dedi .. Ve kalktılar .. Kadın Al. 

tahtan aldığı kuvvetle de her za. 
mankinden daha kat.i kararh gö 
rültivordu .. Artık her türlü yeni 
tehlikeye karşıkoymağa. huır -
lrmmışlardı. 

Totolitombo ile V aleri de on. 
ları takıp ediyorlardı. .Aş:ı~a 
indiler. Balıc;eyi geçtiler.. Bir 
memur kencülerini durdurdu: 

- Benim, Tade Bielsky ve 
karım. 

Memur ~eçmelerine müsaade 
etti. Biraz sonra. yeniden durdu. 
ruldu. Demek artık tehlikesi7.ce 
yollarına devam edebilirlerdi 
Her türlü tertibat almmUJtı. Fa. 
kat nereye gidiyorlardı ki? 

(D,tı~ 1:ınr) 

ela bunun farkına vardı. Çok 
diği imparator Haile Selıiıi 
karşı olan saygı ve sevgisi 
kat rlaha arttı. 

Tulonda vapu :darİ avrı!J l'e, Be 
kaptan Vilyam Conston · onutl tlliz 
!ini candan sıktı. Yolculuk ~ 
verilen parayı almadı: ~un 

- Genç, bilgili, asil bir lİ 1~ 
beş delikanlısiyle tanışmak l3e 
nim icin det.;eri biçilemiyecelc ~~ 
kazançtır. Yirmi gün kadar tııb. 
ra yüklü olarak Marsilyadan ~lb g
çeceğ.im. O ~amana kadar d. tek a 
mek ıstersemz vapurum cmrı habe 
ze hazrrdır. Ne gün ve sa lıla r 
Marsilyada bulunacağımı 1! fı 
telgrafla bildiririm. tı.ı:......1 o 

Dedi. 6ını 

- Çok teşekkür ederim. }{0 
yılı sonuna kadar dönmek k ~rn 
rında değilim . Zahmet buyıı 11~ s 
ym. Sizin dostluğunuz da be tı.ni 
için, pek değerlidir. ~lt 

Ras Tafari bir vali iken irı'I linde 
r.ıtor olmuştu. Mik::..clin <le ya \ılnıa' 
bir zamanda Adisababada bir 11i<1ün 
kanlık sandalyasına oturmıy ~a 
ğını, hiç değilse elçiliklerden ~r 
rine veya dış bakanlığında • fire. 
sek bir vazifeye geçmiyece arar 
kim söyliyebilirdi. Çünkü im in<Jc 
rator Haile Selasiye A vru ' 
okumu!i olan ge:ıçleri işba 
getirmeyi prensip edinmiıti. 

Eski İngiliz casusu. bütün b 
lan inceden inceye düşünü 
du. 

* * * 
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TAYTU L. ~ Lo 
Elissa o gün de öğleden so llaJı. 

babasının çaltşma odasına eaıı 
mis: izahi 

.:__ Çok yoruluyorsun. Bu 
dersim yokken siıe biraz yar 
edeyim. 

Demişti. 
Matanyo kızının da kendi 

le birlikte aynı hedefe doğru 
arhmlarla ilerlemesinden ho 
nıyor ve onu da koyu bir fa 
olarak yetiştirmekte deva.m e laıt 
yordu. Bunun için onun söyled 'ltta 
Jerini biiyük bir sevinçle karşı Oran 
dı; sırtım okşıyarak: !l.be 

- Sağ ol yavrum, biz hep 
zin jçin, bugünkü coşkun gen 
için çalr~ıyoruz !... tlnu 

Demi~. önüne oldukça bü.Y ile 
bir yığın tutan bir kağıt tom• lıe!!i 
nı sürmüştü. ~evk 

r Daha ı ıo'Y} 
p 

Köy Dergisi ~:~ 
bıeu 

Köy ve köylü için ça ~<ın 
şan haftalık mecmu ~atı 
Yenı ellerle, yeni ,.e modern t~ 

e~er halin<le, kıymetli yazılarla ş 
kacağını i>Arcndik. Sayın köylüle y 
mize bildiririz. lkıı 

l:tıı:.n 
"ini • V A K I T tatlı 
~cı· 

Gazetede çık.an bütün yazı 
resimlerin hukuku mahfuzd P 

lar1 A.BO!'.E T ARiFESi 
41emltktl 

tcindt 

l11 r1 
Uemttk ltıal 
t1ııınd0 4ı 

1 
ı\1lik 
8 aylık 
6 aylık 
ı J'lllık 

U3 
260 
476 
900 

iM lif ı 

'*~ " R 
820 fi 

1800 .. 

farileden Balkan BırlıAI 1 
avda otuz k&rus düsillür. POS 
birlı~ine .Ormiyen :verlere ayd 
Vf'tmı, h"P' kuru~ zammedilir· 

Abone kaydını bı1diren met 
tuı> •c telRral Qcrelıoi. abo 
parasının 1>osta Teya banka 1 
yollama ücretini idare kendı 
rine alır. 
'"t\ .. lrfv.ı>nfn h r - -.1"\.c•..,. "",.y1tf 

ndt> VAKIT"a ahone ya7.11~ 
.\d.reııı 1'1f"1'i15ttnne ftcretl 

2~ kanıştur. 

t1.A'1 UCRETLERf 
rıcaret lllntannın untlm.,, 

tın M>nclan itibaren tlln sayfıll' 
nnda 40: fç savfılarda 50 
rus: d~rdiin<'O sayfada 1: iti 
ve Ocünc-füJp 2: birincide 
hachk vanı kemıece 5 lindır.4 

Rüyük. c;ot dnamh. kllst" 
renklt ilAn •erenlere •YM a. 
indirmeler yapılır. Remıl nan 
nn ıııınttm . satın 30 kuntstof• 

Ticari Ma .. fvettf" 01Dll)'•1' 
Küçft.k: blnlar 

Bir defa 30. iki defan S0. 
defası 65. dört defan 7& •e 
defan 100 kuruştur. Oe a 
illn •trenlerin bir defası 
Yad.r. Dört sabn ııeeen IJlnl• 
fazla utrrlan bes trnrustan 111' 
,ap edilir. 

Vakıf hem dolrudan 'dotr'f!/! 
lı:fntlt fıfare ~rinde. hem ~ 
frara cadıt,.stnde Vakti Y~ 
altındıt KEMALEDDİN tfl~ 
f!An ROrorn ellvte nan ltlF'j 
"""" IRıirnnrrn ,,,,.fnnn: !fl!fjJ 
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. . . . ]Fin · Sovyet i'1ti'Af] ~ ~ı~ec1:!i.' 1 men ya 1 n g ı l ı z sah ı 1- ( BGf earafa l ındde) il. bacün Şeqettin obıtay~ f 
Bu teklif benU. Sovyet bilkO.. bafkanhpda toplanank ~ 

-
Devlet Demiryoiları ve Limanları 
i Jetme· Umum idaresi ilanları etin• blldirilmemit lee de, an mede bulmwı Devlet Demiryol. 

d • • k k m 
0 

lan limanları i§letme umum mayn o ece ~ illn edilmiı bulunmakta mUd:uıp 1935 yılı beubı kati.. 
MOLOTOP'UN NUTKU aine alt kanun IAyıbnmm mlba. 

erine 
(BG§ tGTG/a l ~) 

~etini açıktan açıp itiraf et 
tecıir. Tahmin edildiğine gô. 

hıuı•· ... Bertin, ablukayı meneel ln. 
....,-az olan bütün ihracat malla. 

teemu etmek tasavvurunda 
tınduğwıu. yakında :reemea 

edecektir. 

~rlindeki bitaraf muhabirler. 
te~ ve İskocyanm bU • 
~ sahilinin, Alman tah. 

irleri tarafmdan dlSktlle • 
Dıaynlerle tecrit edileceğini 

ber vermektedirler. Resmi Al. 
ınalıfilleri Alman den~ 

..._filosunun, mütemadiyen art. 
"'SJ!ıt ilin ediyorlar. 

llolanda, bu yeni t.edblrfere 
~--en, Holanda gemilerinin de. 

. seferlerine devam edecekle. 
aöylemektedir. Deniz nakli. 

lı mahfilleri, bu terait dahi. 
de, gemilerinin denislere a. 
ağa nasıl ceearet edeoefinj 
nUyorlar. AlmanJann bu fi. 
anıa verdikleri cevap. Te • 

gar.eteainin mu)ıabirlne 
• harbin bu kadar inat ve 

dolu bir eekll almuı ha -
c. bitaraf memleketlerin nf8 

'll"'l1111t .... mahd'Jt menfaatlerinin he 
a katılanuyacafı merkezin -
ır. 

t.\flLER HANGİ Ll!ıl~· 
LARDA MUA YENB 

EDİLECEK 

Londra, 29 (A.A.) - Alman 
lJaı mın müsaderesine mU· 
lıuc kararnameye meTbut 

'-hl bl r notta mtıcehblzlere, 
tın fi c rl ot m o tteff kler tarafrn
ln Klrkvall, Dover, Dun· 
erque ve Havre"de teılı edil· 
iş olan kontrol Uslerinden bl· 
ilde tevkif etmeleri tavsiye 
clllmektedlr. Eller gemiler 
kdenfz veyahut KaradeDJse 
ilteveccfheıı 7ola çıkmıtlana. 
aıta. Hayf&w Portlald, Cebe· 

'lttarık. Karellya veyahut 
ran'-da tevakkuf etmeleri l· 
lbetmektedlr. 

Bu umanlardtr lr_..t .... 
inden tevakkuf etmlyen sa· 
ller, hamulelerlnln muaye 

68l ıçln herhangi bir Umana 
Ykedileblleceklerdir. 

Part•, 99 (A.A.) - B. Da· 
luye, dUn Amerikan sefirinı 
llbuı etmiştir. Mumaileyh lle 
enşel Alman olan mallara 
nuıacak ambarııonun tatbl· 

~tı hakkında görUtmU9 oldu 
"il tahmin edUmaktecllr. 06-
ıı,me, uzun ıUrmUttUr. 

Yarı resmi bir nota. ambar
'tnun yUzde 25 nlıbetlnde Al· 
ıtlıı.n cıevadını ve Alman lfçlll
•· · ihtiva eden bUtUn mallara 
"4llblk edllece#inl taerih et· 
~ektedir. 

1 
Fransa ile lugtltere, Alman 

•rın tı.ttl yan tşlenmlt mal-
1•rının da ihracına mani ol· 
~ilk tasavvurunda bulunmak· 
'411ıJrrtar. 

Yeni tedrisat siste 
mindeki sa~atlıklar 

Moekova, 29 (A.A.) - "Ha- kereıini tehir eylcmlttir. 
vu •• Molotof bu ak,am söyle. Muamele vergisi kanunun ikin. 
dlğl bir nutukta demiştir ki: el maddninin t•irhanelere ait 

Finlandiya hUkCmeUnin ~ov fıkraamın tefıirine ait kanunur 
ı tih mUnkereai esnasında talep üze. 

yetler Blrlllfne kar,ı t az rine biribirini takiben bütçe, ma.. 
ettiği hasmane ılyaaet, devle. 

(Saf tarafı l tndde) tin harlcl emniyetini temin liye ve iktısat encilmenlerinin 
lç1a çoeuklann ederinde ..-e. a 1 t dblrl ı bl ı ma bataları okunmut ve ba me. 

# için a.n e er a maya 21 ıe'- üzerinde bi"'ok hatipler taz 
melderbıl 7ed.lkten sonra tek- mecbur etmiştir. "' ·s 
ıv mektebe ptlrllmelertne Hl· .Aylardanberl yapılan muıa- almlflardır· nha enni 
mm gönnemlşlerdll':. (Jlatt.A kereler neticelenmemiştir. Fin Maliye Vekili 1 t v 1 
Profesör .Neşet Omer Unlver- landlya tarafından hudutta va. bunu miltealap .as alan iıktısat 
81tede \"erdiği konferansta bu htm tahriklt yapılmııur. Sol'. endbnen reisi tunail Sabuncw 
tekilde talebenin melrt.ebe P yet hUk1meti Helıinkldekl si- maelenin bir defa daha hOkO • 
UrUm b 8Ö metle tetkiki için mazbatanın en. esi •rar oldulunu f· yut ve lktnıadt mUmesılllerlnl cilmene iadeaint iatemit. bu talep 
ı ... ı,ur). Eter mlltebwula. geri alman1a karar vermit ve kabul edilmittlr. Meclia cuma IÜ· 
nn tanl7e81 VekAletln anJadı. ordusuna her ihtimale karşı nil toplanacaktır. 
il tekilde tatbik edllecek ve hazır bulunmak emrini ver. -~ 
mlltaleaam mutlaka mektepte mittir Leh ) ) 
7"P'1•M'D• lhttpç sösf.erile- Tekliflerimiz kU11tahca bir Franaadaki a ay an 
cek ldi7Mı çocuklar 7emekten red Te mtınakqa Ue tal'fll&n. cepheye gidiyor 
saat on dört buçukta pldlkten dı. Ffnlandl1a hUkCmeU Le· Lond.ra, J9 (Buaı&Iİ) - Le • 
90nra saat on yedi baçala ita- niJJ:&T&dı ordusunun tehdidi al. histan Bqveklli General Sirlros. 
dar Jlne mektepte kalmaları tında bulun1urmak lstıyor. lkl ki J'ranead& teaekktll eden Leh 
lc&bederdl. Halbuki VeWet memleketimiz arumda mev- orduuna hitaben b~ bir be. 
çocukların saat on J'8dl baça. cut ademi tecavuı paktına ri· yımname ~~..n-ı ... d 
la kadar kalmalan mtlmldln ayet etmiyor. işte bu bizi mez. Bu beyannamede c;M;l,&.LIUÇ e.. 
olamı1acatmı dtltilnmlltt llç kCr pakti hUkUmıuı saymaya nilmektedlr ki: 
saatlik mütalaa um•nını bir sevketmlştlr. Finlandiyayı mUs· ''Ordumuzun kuvvel manevi • 
baçuk saate lndlrmlfttr. Fula taktı ve hUkUmranlık haklan. yesl lonlmamlftlr. Ana kuvvet. 
olarak mekteplere gönderilen na mallk bir devlet olarak ta. terimiz tllkenmemfttlr. Harp de. 
talimatnamede hayatlarını ka. nryoruz. SoTyetler Blrll#i Fin- vam edecektir. Gemllerimir.de 
zanmak için çal'ŞJD&J;a muhtaç landlya milletine yardım et. esuen devam ediyor. Tayyare. 
olan çocuklann öftleden IODI'&- mek onun hUrrtyetinl garanti lerimiz harbe ittirak etmekte -
ki milt.alea mecbarl7et1nden eylemek emelindedir. HUkC. dir. Alaylarmm da yarm cephe. 
lsU.na edilerek •erbest bıra· metimizln yegA.ne hedefi Sov- ye stidecektir. 
kılmalan bllıllrllmlşt.lr. yetler Birliğinin Lenlngra.dı. Zavallı mllletlmir.e saadet ge. 

Şimdi vaziyeti bu tekilde nın emniyetini temin eylemek. tireceğimizf umarak lstikbale L 
b F i mania yUrilyoruz. Müttefikler 

ıe.blt ettikten llOIU'& bugünkü tir. Bu hedef ıu veya u n · hedefimizi benimsemitlerdir. Bu 
tedrbıat sistemindeki eo sakat landiya hUk6methıiıı hUınUnl. hedef, esaret ve barbarlık zo. 
nokta)& tekrar ı,aret edelim: yetine tAbi kalamaz. Maama. bUtUn 111 ı. 

flh bu meaeleıılıı muvafık şart nı aJtmda inleyen m e 
Mademki Maarif VekAJetl lar t,.lnde halllnln Finlandiya terin hedefid~ 

ortaokul talebeJerlnden ,..,._ -v ----....--

malt Jl&l'IU'et.I ile çal•tm&i• lle Sovyetler Birliği arasında. Lordlar kamarasında 
mecbur olanlan öiiledea aonra ki iyi mtınasebatta yeni devre 
HrbeR bll'&kl10I'; ned.ell dola. açabllecett kanaatindeyiz. bize aıt sual soruldu 
71 "'bia çocakJanmq1 evleri. SOVYET RADYOSUNUN Londra, 99 (A.A.) - Lord. 
..._.e çabftlnna. Ve uıaı SöZLERl lar Kamaruında Kralın nutku 
vulretıedal kena11m 1• müı'a- Moı1oova. 19 ( A.A.) - Sovyet tızerlnde yapılan mUzakereyt 
kabe eclefta.,, dl10 teminat ve- radyonnun Finlandiya aleytıbı • mUteaklp Türkiye hakkında 
ren T•llleria mürac:aa&lerln1 ka deki mopagandas_I, bu l&bah tfd hUk6metten bir sual ıorulmut. 
bal etmekte teredcUi& pe&erl· detJnin IOD haddhıe varmışbr. 
ıor? t'•'1•mak lçla çal•şm""a Bu Abahki ilk emtsvonda Bel. tu~UkCmet namına bu suale 
muhtaç ol&D bir mektep tale. liııki müldlnıeti erkhı "Kuduz cevap veren Lord Stanhopo de. 
bMintn m~ bir bakkal cttlk. köpekler .. diye tavıif edilmifler. mlştlr ki: 

.~~·-~~Wietmi*iesbıitiideii .&r~rl.llf:ftNPB~~r.r'f~'~·~~~~~~~ 8111111 .. • 1. • ..... . 
aeden do&aJI m•s,ed a1• ... aı• tılt. Bu anlatmalann Tark 
~efaleU altmcla olan bir ÇOCU· ~u::~:n nnı.=t;:ı:..~ milleti için old.utu tadar insi. 
tun öiJe7e kadar derslerini dil rlne ttı milleti lçln de tyt oldutun· 
oıeJttent... gördük&en sonra ar- bir ders vermek iç!n ken e dan herkes emindir. 

r- verilecek olan emri sa.bT!'81ZlıkJa 
t.ık miltalea PIDM• için vellal· bekJeımekted~er. Sovyet milleti. 
ne teslim edilmesinde mahzur dl 
"88&nur olunaıor? .Mademld h~metin Sovvet - Finlan · 

va ademi tecavUz ırıisakmı fes. 
~'OCakl•r ıbde den luwrbğı iletmek kararım ittlfa:kı. tuvl.., 
~ Çllıtmata mecbur oldukla- tmekteclfr. 
n öç ...ıaa aacak bir baçak Bundan ~tka Sovvet radvo 
ııHtlnl mektepte pçlreblllpr. ıu. bir amele mltlr..""nde kabul 
&ar; prl7e kalan bir baçak-. edilmhf olan bir karar nretlnln 
ad evlerinde çalıtmak sarue- de '--........ n.-.aA 

--~·- metnhü Oauuu.09•-· DUUIM' 
tinde kalı7orlar. Ba ~----- ~vte denilmektecllr: 
rm blltUn mlltalea umaalan· Sovyet ulrerlerlnin J'lnlandf 
m yeUJerlDln m11rabbe.a altm- ya haYdutlarr tarafmdan alnttl 
da evlerinde aeçbmelerbade DUi olan bnlarmm intikamı a. 
nasd bir teblllce vardır? 811D. macaktır. 

daa bafka mlltebN111 c1o1rt.or A.,_..1., o (A.L) -
olank reJI ...... olu Prale. Nlefwe Rotterdaınaete Courant 
dr N~ Omer 't()tleden llODI'& biri eli kl 
Ç0011ldan mektebe pt.1rmek ıaz:'~ m=efw n:.eıı: At. 
dOiJ'a delflcllr.,. dememae kar. manvanm vaztyetinf ~yle anla. 
fi ne cevap vertllr? tıyor: 

tı&ve edelim ki, ölledela ..,.. Almanva. Sovyetler ittihadı • 
ra btltan talebelerin ...ı oıa al· nm metaliblnl tamamen tasvln 
tqa kadar mektebe cteıama etmekle beraber, Uıtfllfa hfc bir 
mecbu edllmelllnde idari nok· nretle mOdahale etmıyeeektlr. 
taclaa ela mabarlar \'U'dıl'. la- K~. 19 { A A.) - Sov 
behleJln 8AM .ekbdea öiledeu vetıerln. bucl1D. Pialandlyava 
aoma Mat • alt.ip kadar ~ bir uıttmatam vererek. aon hl 
cuklar ile megal olan mekt.ep dlleler dolavmile, PfJIJandfva in. 
idareleri bqtba bu.a•lm1t bir ıaıarmm. 18 eaat zarfında Ca 

1
-

baldecllr. Mektep t.aıebelerlDID relle bonıundan 25 kllmnetre · 
daramlanna n.alre,e al& ldL .,.,rı eetflmesin.l lstfyece'fl Ti. 
rl vulfelerl aörmek ı~ .-. dende ve Polltfken ,uetelerinln 
be6t vakit blllaaMMN111&Jrtaclır. BelsinJd mulıabfrleri tarafmdan 
.~lha7et öiledea aoma bir ba- haber ftl'l)JneJrt.ec. 
çak HetHk mataıea ...,...... Natıonaı Titende euetest. l'ln 
da talebeleri murakabe et.mek tandfvanm bagiln Sovyetlere ~ 
için maammıer nöbe& ue de- ft1> ~ ve hOmOnivetfn,n 
vam ettlrllmekte, fakat ba te- veni bir miDlfnl ~nl 
kllcle Utenll• fula \'Ulfe7e vazmaktadD'. ır..een, 'PUi!' crUn 
mukabil keaclllerlne talMleet. kil hAcll8edeD ecmra Flnlandlva 
ldfa,etalsllllnclen dolaJI bir llerl hattan. srertve cJolra bir 
şef verllememektecllr. Tabalaat kilometre çekfJm;,dr. 
bulanmat ve verllmlt bile ol. 
u denlerl çok olan muallim- • 1 · :" 
ler baklanda ba fasla meeefnln ıngiliz tayya ·e errn 
....... bir ...... tetldl edıebt- baskını 
lecellnl takdir etmek ~ 
zannederb, doktor obnela ba· :LcMnit • (B..-1) - la 
cet )'Oktur. gtUı tanarelerl tarafından 

A8DI us ~1maaıamı Bornm adalma 
yapılan blcoma bilytlk ehem. 
mb'lt 'f8rllmektedlr. Bu htlcom 
bombardıman tanareat lle de· 
ıtı. aTCJ tanareıerl ne yapıl· 
mlfbr. Be bal laglllı a1'CI tar· 
yarelertntn aatlamh-.na bir 
mla1 olara1t' ... &eterf1mette11r 
Tanareler. t1mal denizine 
man 4Gbllft bmr olan tlc 
....,. JmtaB ,....,. .. nt· 

Dahiliye Vekili 
Ankaraya dönUvor 
~-(B....a)-l>L 

bJll7e Vek!U ,.ilk Ostrak dOD ...................... ,. 
%arın Alıbnp doaecektlr .. m.,Wrs 

Pelenai Derya . 
çıkanlıyor 

BalnrklSvUntın 2SOO metre a. 
ıklarmda 20 eene kadar evvel 

batan Pelengiderya ıambotunun 
~ıkanlmuı kararl&flDlltlr. 

Bu ft mUnakuaya konm°'. 
tur. Geminin ~karma lfl t•. kl. 
nmıuevvelde ihale edilecektir. 

Eller in ~ili 
(Baf tarafı 3 AncficN) 

mumda ne oluna olmn, tlft 
kafa çi1«ieinden daha iyi oldu. 
ğunu mUşal:ıede ettim. 

Çift kafa çlzellf buan bqka 
bir tekil de alabilir. (Resim 7. 
numara T .1) ea.e hat elln orta. 
smda iki narça.va avnbr. bun. 
larm b!ri mllstaklm bir hat ha
linde devam eder, dlhrl .Ay te. 
ııeciiHne do/mı mevleder. 

Bu takdirde "Ç"ıft phafyet 
karşıamda bulundufumuu unut 
mamamız llmndD'. Bu phslyet 
terden biri daha ziyade mevzu 
tm arzun kontroltl altırdadır 
ve btriblrlnden farklı çift bat 
iki fikri phal,etin bln"bfrüuHn 
tamamen avn olarak hareket 
etmekte olduldarmı g&terlr. 

ı l >alaa ven 

ŞEHiR TiYATROSU 

D Bu aqam 2UO da 
TepelJatı Dram Kllmı: 

ŞEYTAN 

o 
Komedi: KAN KARDEŞLERi 

-0--

HALK OPBBETI 
Ba Akf81D .Eski 
Callıyaada aaat 

21 de G6nll Bellıı 
lludk: 

Karlo Kapaoell" 
-0--

Rqlt Rlll B. Si 
dl Tek Tlyatro111 
Befiktq G8rt1 il· 
oemuı blortre
rlnin ikmali aeti
cealne delln be· 

vetıı.a ı. temsil •eremlyecelln 
,;ürle beyan eder. 

o 

ALEMDAR 11nı•ıııda 
ALtAHIN CENNETi 

Sanatkar ar anıyor 
Dev.e, emırro ları .Umum MUdUrlUfiUnden 
lıımirdekl moıörlü ''aııon depo~unda çalıştırılmak üzere birinci s 

nıf bir frezeci ve her tnrlll takım imi\linde ve bilemesinde ibllsatı olaı 
bir takımcı ile tO tesviyeci ohnacakıır. lmlihanda birinci sınıf iş~ 
derecesinde muV8fraklyet ırösıerenler tavzif edlltcektlr. MllracaaUar 
Ankarada Zat İşleri MildürlilAilne dilekçe ile yapılacaktır. imtihan dnll 
il imtihan edilecekler bilibara d lekçelerındeki adrese bildirilecektir. 
Dilekçelere bonservislerin ılişık olması llzımdır. (6097) (9846) 

* • * 
AşaJıda me,·kl, muhammen bedeli ,.e mu,akkat temınah yazılı ıay• 

rimenkuller birer sene milddelle ve nçık nrlhnna usullle ayrı ayn ltt. 
raya verilecektir. Milza)ede ts/12/939 Cuma ıunü saat 15 de Sirkecide 
9. işletme bınasında A. E. komıs)onu tarafından )apılacoklır. Şartna
meler parasıı olarak komisyondan verilmektedir. 

Mevkii ve Nev'i Muhammen bedel Muvakkat teminat 

Bakırköy istasyonunda aatıı barakaaı 240 lira 18 lira 
YetUköy istasyonunda büfe ve bahçe 235 lira 17,83 lira 
Küçilkçekmece .. . otel, bilfe bahçe 600 lıra 46 Ura 
Sinekli istas)·onunda kahve ve bakkal dilk. 55 lırıı 4,13 lira 
Çerkesköy istasyonunda: Bilfe. 230 lira 17,25 lira 
Sirkecide No. fi kAgir mataza 394,20 .. 29,57 lira 
Sirbcide No. 3' saç malan 510 Ura 38,25 lira 

(9888> 

lstanbul Belediyesi ilanları 
1'11mınııt 

mlldan 
;,eııelık 

kira 

13,50 180 Takalm eski topçu kıfluının kıtJa pçjdi anJa1ı 
aobiında eakl 19, yeni 13 No.h kıfla albndakl 
majuanın kiraya verilme&!. 

l,$0 20 Taksimdeki eski lopçu kışlasının klfla pçicll 
aralıJı aoblında 25/t l :reni NoJı lt14lada orta 
katta bir ocWnıa kiraya •erllmesL 

5,40 72 Taksimde kışla ıeçldi araJıtı ııoltalında 26118 
yeni NoJı kışla iiat katında bir od .. bir bellaua 
kiraya verllmeai. 

9 120 Taksimde lutla ıeçldi aralılı ıokatıada ti& NoJı 
. matasanm kiraya verilmesi. 

l,80 24 Taksimde kıfla ıeçldl aralılt aotaııada 9/1 NoJa 
merdiven allanın kiraya nrllmtal. 

2,70 

9 

15,30 

36 

120 

us 

204 

Taksimde kıtla •eçidl araJıiı sokaiıada 912 No.11 
kıtla altındaki majuanın kiraya •erllmell. 
Taksimde kıfla geçidi aralılı sokalı 9/1 ND.lı 
kıf)ı altındaki majaianua kiraya nrllmell. 
Taksimde klfla 8Cçldl aralılı sobiı 11117 No.Jı 
kıfla altındaki matuanın kiraya nrilmell. 
Taksimde iufla ıtçldi aralıtı sobiı 2111 JıloJı 
kıılanın tlst kalanda iki odalı bir dairenin tfrarı 

.. .. l".!ft• .,.,. ,...Üll .,..., 
atta W odab aalonan kiraya ftl'llmeal. 

nk teminat mlktarlarile tahmin bedtllerl ıukanda JUıh emllk açık 
ıırttırmaya konulmuttar. ihale 11/11/131 Puarteal tllDtl Aat 1' te o.J 
ın! Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve lluamellt llldlrl&IO 
kaleminde 16rilleblllr. Taliplerin ilk teminat makbua •eya mektuplarlle 
ıbale gQnll muayyen saatte Daimi Enclmeade bulanmaJan. (t7U) 

Dumlupınar .apuru 
yüzdürüldü . 

l>enlzyollarmm Dumlupınar 
\ apuru evvelki gDn Tekfrdainı. 
dan Mudanyaya giderken Jılar. 
mara ortumcla tD:ıraıı adumm 
cenubu garbı tarafmda karaya 
oturmuetur. Saa vapuru imdada 
g6nderilmlf ft yolcUJar Modan. 
yaya nakleclilmfflerdlr. Dumlu. 
pmar akpm ylldlrOJmllfttlr. 

BellOl1" l'citnelJ Sulh Hukuk Hd
ldmUllllden: 

Tanq Anıelidlı tarafından Gala 
tada Bayılt mahalleılnın Revanı 
sokakta l7 No.da mukim N1'8n 
Horboryan ve BeYollu SakııaJac 

(,;6pllllt çefme aokatında bir nu
mırah Nlkolaki ıparıımanının 4 
No.sında mukim Mihran llardlk 
yan aleyblerlne aı:ılan alacak dava 
sının muhikemesl sonunda 65 llro 
80 ltul'llfUn tabıllıne ve masarır 
muhakemenin nlsbet dıiresınde 
aaranara aidiyetine dair lS/10/939 
tarihinde kanr verUmit olduian· 
dan milddeialeyblerden Jılibran 
Mardiltyanın lkametıAhının met
bull,.U buebiyle itba bnr blUA· 
uaı blkQm makamına kaim olmak 
üaen Uln olunur. D. 939/115. 

lılanbal Adl.. tJ lııcl llırltd 
llalakemalndea: 

Müddei: Ata Unan. 
llOddelaJeyb: BabUyar l'atlla Li· 

maııata mab. Ders nann ~ 
No. 27-. 

Mılddei Ata tararındaa mld81· 
aJe1b BabUyar aleyhine •edan Bo
...... daTUIU ait anubal mr9li 
mlddelaJe1be lebUI tdU.- a.. 
)'ımb adnalne ı&ıderibalfle de 
mumaile1bla meUAr tAIMldh•• 
terk ile umu meçbale ıtttllbda 
beyanlle iade kıhlUDUI a..rtne 
Haltuk uauJQ muhakemeleri lr.ua
nunwı Hl. Hl. 141 " 111 iMi 
maddelerine tnfikan iade AllDla 
dava anuhali ile labkikat llalal 
gösterir daveU1e Yarakuıaua malı· 
keme divanbaaealne aaılmaaına •e 
939/ 115 numarada byıth ftba da
vaya mtlddeialeybln Ui> libı tcta
de cevap •ermealne karar ftl'UIDlt 
ve. bermuclbı tarar anabil ile da· 
veUye vırakaaı maı.keme dfvaablı· 
ne&lne asılınıt olmakla mumaileyh 
&huyarın )'Ukanda Juıb mlddet 
artında dHaya ceqp vennt 
tahkikat için ta)'ln kıhnaa tlll2I 
939 Salı ıüaü aaat (9.30) tk IUll. 
kememııde buır bululUDUI "'" 
kanuni bir vekil '6ndermal Jlıu 
mu tebli.I yerine ıecmek Oıenı Din 

k olunur. 
/ıtanbal ikinci icra llemurlu· -----------

lantlan: Oıküdar SaU. J inci Raltd Hd-
Dalremfdn 93711750 numaralı klml llnden: 

dOIJ8ılle mabcaı olup bu kere pa· Bitada Hamcll Bey mabtU•lade 
raya centJmestne karar •erilen Ga. makim aahireci Memduh AkaJcb• 
latada VoJTC)da caddeahıde 10 na- Kann11 Ruki" tarafından all)'· 
manda bir adet Bua dolabı ve bir bine ikame olunan aafaka da•uı 
adet elektrik motorunun blrincı nın cari muhakemesinde: tbmet 
aoık arttırmaıı 1/121931 cuma ın dhın111n metbu! bulunmaaı baae 
nll ... , 11 - 18 e kadar ıra edile- bile illnen ,·akl teblilat fllll'iltt 
cetur. Bu artbrmada mahcuz etY• mabkeme1e ıelnıtdıllnildea m6d 
mubammen delerinin Jllde )'elml~ deıaleyb ile evli olup olmacblumıı 
beflnl balmadılı takdirde lltlncı Cıkildar evlenme memurluluadıı: 
artbrmuı 11121939 da Salı lilnil sorulmasına ve bundan babsDe ılı 
apl saatte ıapılacakbr. Abcı olan- de oa bet ıün mllddeU. lllaea sı 
lar muanea lltln •• saatte mabal yap karan teblillne tarar Terli" 
llnde huır bulanacak memuruna nt muhakeme 11111/tal tarlblnt 
mllncaat ederek almalan illa olu· milsadif Cal'fUllba ıünl Aat 10 n 
nDI'. (30783) talik edilnılf oldulundan aıldde 

~Hthl -t~UI 111' 
tlneldılt Ytt· YAllf M•tttlıas• 
u ... ....,.,.h ... ,.., . 

.. ,.. Abmll ...,...., 

Unde Wru etmedlllnla " malak~ 
me1e lllmadlllnlı takdirde TÜJI 
lan bbal etaılt addolwıacalnu, il. 
G.b*ımak .............. 
llnll& tllnen teblil olanar . 



6 - VAKiT 30 tKIHClYf:$1Hk 

lstanbul Dö .. düncü icra Memurluğundan: 
Gayrimenkul aatı§ iüinı: 

Borçtan dolayı mahcuz olup Uç yeminli ehlivukuf tarafın. 
dan mahallen kıymeti takdir ve evsafı aşağıda yazılı §ekilde tes. 
bit olunarak satışına karar verilen Boğaziçinde Büyükderede Ke. 
feli caddesinde eski 40 yeni 28-281 1 ve ~ahallen ~5 No. 1ı ha. 
neyi müştemil otelin evsafı aşağıda yazılı şartlar dairesinde sa. 
tılığa çıkarılmıştır. 

Otelin evsafı: Sokak cihetindeki kapıdan girilir ve merdi. 
venle birinci seddi teşkil eden bahçeye çıkılır otel binası bahçe 
ortasındadır. Bahçenin sokak cihetı sokak umininden bahçe ze. 
minine kadar duvarla ve ikinci seddi teşkil eden dağ tarafından 
diğer istinat duvarı olup bu kısma birinci sedden mozayık mer. 
divenle demir parmaklı korkuluklu yerden çıkılır. Otelin ikinci 
katından arka cepheye bu sedden çıkılan bir kapı vardır. Bunun 
ittisali çimento trutvarlıdır. Birinci sedde büyük üç çam ve mazı 
bir kaç meyva ve süs ağaçlı ve çimento bilezikli bir kuyu ve ah. 
şap bir katlı gazino ve önünde çimento döşeli dans mahalli var. 
dır. 

Zemin kat: Bu kısmın beden duvarlan kagir, tavanı potrel 
volt& döşemelidir. Birinci kattan ahşap merdivenle inilir zemi. 
ni kırmIZI çini taşlık mermer musluk musluk taşı vardır. Ve ze. 
mini kırmızı çini döşeli demir soba ve mozayık tekneli mutfak ve 
zemini kırmIZI çini sabit kazan ve ahşap tekneli ve iki göz kö. 
mürlUğü ve bahçeye çıkılan kapısı olan çamaşır ve taşlıkta mer. 
diven altı vardır. 

Birinci kat: Bu kata sokak cihetinden mütenazır onar mer. 
mer basamakla çıkılır. Kapıdan girince zemini renkli karoaimen 
döşeli geniş bir taşlık üz.erine ikisinin ve taşlığın tavan ve kapı. 
lan yağlı boyalı ve duvarları renkli badanalı iki ve adi badanalı 
diğer bir oda ve zemini karaaimen alaturka taş ve mualuk taşlı 
heli vardır. 

lldnci kat: Sofadaki merdivenle çıkılan sahanlıkta mutena. 
zır merdivenle çıkılır. Sofadan ahşap bölme ile ayrılmış bir oL 
mak üzere karşılıklı dört ve hepsi beş odadır. Ve aralıkta ala. 
turka mermer taşlı heli. vardır. Diğer aralıkta bundan harice çı. 
kıntı teşkil eden r.emini çimento çini f ayana hell lavabo ve rer.er. 
vuar emaye banyo ve termesifonlu banyo mahalli vardır. Bu ara. 
lıktan çatı katma çıkılan servis merdiveni vardır. 

Çatı: Merdiven başı sahanlığında bir çatı altı ve bir koridor 
üzerine biri camekinla bölünmüş diğeri cadde cihetinde olmak 
üzere iki oda olup öndekinin balkonu vardır. Koridorun nihaye. 
tinde alafranga fayans heli ve emaye lavabo ve bir çatı altı var. 
dır. Binınm dahilt aksamı ahşa.biyesi yağlı boyalıdır. Elektrik, 
Terkos, telef on tesisatı vardır. Haricen yağlı boyalı ise de kıs. 
men bozulmuş ve çatı saçaklan kalemklrdır. Pencereler pan. 
jörlü cephede büyük ve küçük altı balkon ve r.emin kat pencere. 
lerl demir parmaklıklıdır. 

B1'in evaafı: Otel yanında bulunan haneye sokaktan Ustü 
açık zemini çimento avluya girilir. Her iki tarafında birer katlı 
ebniye mevcuttur. Sağ taraftakinin zemini kısmen çimento ve 
toprak harap olup garaj olarak otelin beş senelik konturatına da. 
bildir. Sol tarafta bir oda heli. ve elektrik eirketi muhavvele mer. 
kezi vallfır . .Bjııanm zemin katı altına teeadüf eden bir de kuyu 
vardır,. B(finç' M$fdi teşkıl eden bahçeye çi.lnento merdivenle çı. 
kılır bahçenin önü aed duvan önU parmaklıklıdır. Otel ile ev a. 
rumd& zemini çimento bir tarafı duvar ve diğer tarafı açık üs. 
tü ka.palı sundurma vardır. Zemin katma girilir. 

Zemin kat: 1'emini kırmızı çini döteli yemek odası ve zemL 
nl kınnızı çini maltız ocaklı mermer musluk taşlı çamaşır Jraza. 
m olan mutfak bu katm diğer katla alika ve irtibatı yoktur. Be. 
den duvarları klgirdir. 

BiritlCi"kat: Bahçedeki geçit mahallindeki demir kiriş üzeri. 
ne ahşap basamakla çıkılır. Karuimen d&Jeli antre bir koridor 
üaerine iJd oda bir heli. vardır. 

ikinci kat: Birinci katın aynı te§kilittandır. 
Binanın zemin kat beden duvarlan kAgir diğer katlan ve 

dahili aksamı ahpptır. ön cephedeki birinci kattan itibaren iki 
çıkma phniei olup üstleri balkonludur. Bir tarafı yangın duva. 
rile. Halen borçlunun eşyası oldufu aöylenilmiftir. Kapalıdır. 

Hudv.du: Bir tarafı Kefeli karyesinden Kireçburnuna giden 
cadde, bir tarafı Papazyan Ef. hane ve bahçeai ve diğer tarafı E. 
tem ağa bağı ve dalyan kulesi. 

Jluahaaı: Umum mesahası (13i5 00 19)s olup bundan 
,(136 00 19)s otel ve (..0 00 19)s gazino ve (73 00 19)2 hane 
'(1710019)s hane müştemili.tı (824 00 19)2 otel bahçesi ve 
(101 00 19)1 hane bahçesidir. 

Takdir olunan kıymet: Gayrimenbulün bulunduğu mevkiin 
19İ'etine, mütehammil olduğu iradına, tarzı inşaatına ve bina ve 
bahçesinin caddeye olan yilzUne ve hali hazır alım ve satım pi. 
yaauına göre otelin arsa ve binuma 7320 ve evin ve mllftemi. 
lltmm arsa ve binaya 3220 lira ki tamamına (105i0) on bin bet 
yüz kırk lira kıymet ehlivukuf taraf mdan takdir edilmiş. 

1 - İ§bu gayrimenkulün arttırma prtnamesi 7 - 12 • 1939 
tarihinden itibaren 937 /4768 No. ile İstanbul dördüncü icra da. 
ireaiııin muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açık. 
tır. tlAnda yazılı olanlardan fazla maltlmat almak istiyenler, ifbu 
§&rbıameye ve 937 / 4768 doeya numarasile memuriyetimize mil. 
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya ietirak için yukanda yazılı kıymetin yilule 
7.5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tev. 
di edilecektir. (Madde 124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtL 
fak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üz.erindeki haklan hU8118ile 
fala ve masrafa dair olan iddialarmı itbu ilin tarihinden itiba. 
ren yirmi gün içinde evrakı mUsbitelerile birlikte memuriyeti. 
mize bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicili ile sa. 
bit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya ietirak edenler artırma 
prtnamesini okumuş ve lüzumlu malftmat almıı ve bunlan ta. 
mamen kabul etmi11 ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 4 • 1 • 940 tarihinde perşembe gUnU sa. 
at H ten 16 ya kadar İstanbul Dördüncü icra memurluğunda üç 
defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak ar. 
tırma bedeli muhammen kıymetin yüule 75 ini bulmaz vey.a sa. 
bf lılteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta 
'bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiı alacaklarmm 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın ta~hhUdü baki 
kalmak OzeTe artırma 15 gün daha temdit edilPl'f"k 19 • 1 • 1940 
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Asipin Kenan l 

6 pondyonluk bir komprime ile (~u ,.e ateşten gayri 
narlçten hiçbir madde ilahe etmeyi düşünmeksizin) t~ ku· 
rmc mukabilinde 1~ dakika ~lbl kuıa bir zamanda zengin 
\'e' ıı;;tihah bir sorra hazırh)·ablllrııılnlz. 

Maruf ,-e meşhur lokantalarımızda dahi bu derece 
nefis bir çorbayı ber zaman bulamazsanız. 

Sizi; SOCUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, 1 
BAŞ, DIŞ ve bütün ağrılardan ve kınk-

lıklardan koruyacak ilİlçhr. _ ---

ıs. Komutanlığı Satınaıma Komisyonu ılAnları 1 
ihale günü talibi çıkmıyan birliklerin ihtiyacı için ı.&000 kilo arpa 

şehriyesi ile 32000 kilo makarna pazarlıkla salın alınacaktır. Münaka· 
sasına 13 Birincikanun 939 Çarşamba günü saat 10 da başlanacak ,.e 
a)'nı günde ihalesi yapılacaktır. hıeklilerin belli gün ,.e saalle Fındık· 
lula Komutanlık Satınıılma Komisyonuna gelmeleri. (9782) 

• • • 
200 adet yangın söndürme (su) kovası pazarlıkla satın alınacak· 

tır. ~lünakaşasına 12 Birincikimun 939 Salı günü saat 10 da başlanıla
cak \'e a) nı günde ihalesi yapılacaktır. isteklilerin belli gün ,.e sa:ltı~ 
F111tlıklıda Satıııalnıa Komisyonuna gelmeleri. (9783) 

* * * 
Komisyonumuzda me,·cul e,·safa uygun 8 kalem bakır ede\"8t pa· 

ıarlıkla salın alınacaktır. Münakasasına 12 Birincikanun 939 Salı günü 
saat 11 de ba~l:ınılacak ,.e aynı gilnde ihalesi ) apılacaktır. isteklilerin 

belli gun \' c salle Fındıklıda Komutanlık Satınalına Koıııis)·onuna gel· 
melerl. (9784) 

tarihinde cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü 
icra memurluğu odasında artırma bedeli satış isteyenin alaca. 
ğına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklan mecmuundan fazlaya çıkmak p.rtile en çok ar. 
tırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. 
Ve aatl§ talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen milhlet içinde para)'I vermeue ihale f•holwıarak kendi. 
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arr.etmiş olduğu 
bi<leıre ilmafa razı of ursa ona, razı oımu veya bwunmuea 1ie. 
men on bq gün müddetle artırmaya çıkanlıp en çok artırana 
ihale edilir. lki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 
5 ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmakswn memuriyetimiı.ce alıcıdan tahail olunur. (Madde 
133). 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fe. 
rağ harcını yirmi aenelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pul. 
larmı vermeye mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve delliliye resminden müte. 
vellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait ol. 
mayıp artırma bedelinden tenzil olunur. l11bu gayrimenkul yuka. 
rıda gösterilen tarihte utan.bul Dördüncü lcra Memurluğu oda. 
sında işbu ilan ve göeterilen artırma eartnamesi dairesinde sa. 
tılacağı ilin olunur. (22257) 

Büyük yardım ve faydası atikar olan çor· 
balık ıebze komprimelerimizin senelerce 
nefaaet ve tazeliğini muhafaza ettiğine 
şahid olacaksınız. 

ÇAPA MARKA 
Mercimek, bezelya, nohut ve sair hububat sebze ve 

c;orbahk komprlmelerlnl kllerlnlzde bulundurmayı ihmal 
etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiı ıervet 
gibidir. Bilhaaaa dar ve ııkışı1' bir zamanda 
kıymeti daha çok takdir edilir. 

Aileler için oldutu kadar 10Jcular ve sporcular için 
de her saman ve her 1erde sıcak bir 1emek temini kabildir. 
Bakkallarınuıdan M gramlık bir komprime, D, 100 
tramhk bir komprlmeJl 15 kuruştan alablllntnb. 

B~lktaş: ÇAPA MARKA Tarihi teslst 1915 

1 Askeri Fabrikalar umum MUdUrlUğU illnlan 1 

-

Tahmin edilen bedeli 256 lira 50 kuruş olan aşalıda yazıla altı ka· 
lem sebze Bakırköy Barut Fabrikası Muhafız bölük kilerinde teslim 
şartile Salıpazarında Askeri Fabrikalar Yollamasındakl Satınalma Ko
misyonunca 5/12/ 939 Sah ıünü saat 14.30 da pazarlıkla ihale edile
cektir. isteklilerin m~vakkat teminatı olan 19 lira 2C kuruşu herhangi 
bir ~jirllllüne yatırank alacakları makbuzla birlikte melk6r ıün 
ve saıttte Komfsyonda bulunmal:ın. Şartname her gün komi~yonda ıö· 

rülebilir. (9906) 
Kilo • 

900 Solan 
1200 Lahana 
1200 Pınsa 

1800 Patates 
1500 lspana. 
300 Taze bakla 

Harpakademisi Komutanhğı Sat1nalma Komisyonundan 
Tahmin edilen bedeli 130 lira olan Akademi mllştemilahnın tlmir 

milnakasası açık eksiltme ile 18 Blrinciklnun 939 tarihine müsadif Pa
zartesi (Jiinil saat 11 de yapılacak tar. Keşlrname ve şartnamesini ıör· 
mek istiyenlerin her sün, milnakasasına iştirAk edece'klerfn meık6r 
sün ve saatle Be15iktaş Malmemurlu~na )"alırılmış 975 kuruşluk mu· 
\"8kkat teminat makbuzlarile YJldızda Akademi Sahnalma Komisyonu. 
na müracaatları. (9805) 

Tlrklye Comhurly~t 
AKTiF 

M•rk~z R•nk•aı 25 ı 11 / 1939 vaziyet~ 

Kaaa: 
Altm: san Kl~ t6li00302 
Banknot , • • • 
Ufaklık • • . . • • 

Da1"üü'kt Jllt1ıabirkr: 
Altın: San Kilo~ ft78 111 
Türk Lirası . • • • 

Rariçte'kt Mul&abirlef': 
Altın: San Kilogram to 010 24!1 

Altma tahvili kabil serbest 
dövizler • • • • 
Diier dlSvizler ve borçlu 
Kliring bakiyeleri • • • 

Hazine ta1.mlleri: 
Deruhte edilen f!vrakı "lak. 
dive karşıhiı • • 
Kanunun 8 • 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat • • • 

8"11Mat cazdan•: 
Ticari senetler . • , • 

Baham w ta1ı"'1& ca.dant: 

{ 

Deruhte edilen evrakı nak. 
4 divenin kal'Şllıil esham ve 

tabvilit ttibarf kıymetle 
Serbest esham ve tahvillt: 

Avaular: 
Razineve kısa vadeli avaııa 
altm ve döviz üzerine • • 
Tahvilat Uzerlne • • • 
Hiuedarlar • • • • ı 
Muhtelif • ı • • , • 

21 .802.414.36 
20. 788.585.&0 

Lira 

1.806.631.91 44.175.631.77 

953.816.81 
?.1A.9:'\R.A:4 1.189.755.24 

14.080.218.46 

50.120.11 

4.463.479.40 18.593.815.97 

158.748.563.-

17.307.616.- 141.440.897.-

207.086.350. 79 2'11.086.350.79 

' 

48.054.094.97 
7.&88.547.68 SS.620.642.85 

7.G33.000-
12.769.&2 

7ff.3J1.48 14.813.131-
4.IOO.OOO

l6.80l.837.58 

PAS l F 
8~ye ••••• 

11&tiyat Gkrm: 
Adi ve fevkaltde • • • • 
Huaual • • • • • , 

Tedarilde1d Ban1motlar: 
Denıbte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafmdan vaki 
tediyat • • • • 
Denıbte edilen evrakı nak. 
diye bakiyesi • • • • • 
Kartılıfl tamamen altm olarak 
illveten tedavUle vaaedilen • 
Reeskont mukabili lllvten te-
da. vued. • • • 

TIJrk Urat MetHluatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diier dövizler ve alacaklı Kil. 
rtn2 ba klyelerl • • • , , 
Muhtelif • , ı ı • ı • 

•• 4.217.134.25 
6.000.000-

17.307.666.-

141.440.897.-

17.000.000.-

Lira 
15.000.000.-

lG.217.134.27 

138.000.000.- 296.440.887-

2.654.38 
34.112.872.31 

41.482.824.ıı 41.48&.47&.e 
106.639.179.93 

1 emmuı t93fl tarihinden itibaren: laklJllto fiac1c11 " 4 Altın tbıerfne ~ S 


