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Nazır Doktor Göbels, bu akşarr. 
birkaç günlük bir .seyahat icin 
Berlinden hareket etmiştir. Dok · 
tor Göbels, evvela Budape _:-te "e 
buradan da A tinaya gi.decektir. 
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Milli Şefin vatandaşlara 
yürekten teşekkürleri 

Musolininin nutku 
Yazan : ASIM US 

l1zun zamndanberi sükut eden 
~lısolini nihayet bilhassa Fran -
'lzjarın büyük ıbir merakla bekle -
~eri nutkunu söyledi. Fakat 
~elmilel sulbü muhafaza nok -
laıından bu nutuk büyük bir şey 
~\de etmiyor. Çünkü İtalyan Ba§. 
~~kili sözleri arasında ebedi sul -
lıQ medeniyet için fay dalı olma. 

dı· d • ~ &tnı tekrar ederek a eta ınsan -
tln iyiliği ,namına harp taraftan 

tol"Ünmekle !beraber yine uzunca 
b:ı, zaman sulhün muhafazasını 
~ ettiğini, bunun için de ilk ve 
':ırı §art olarak İtalyan emelleri -
~:ıı tatmini Iiızımgeldiğini ileriye 
'ıı··· •Uyor: 

- 1 talyan.ın milli emelleri ev -
~tld"Cn kabul edilmedikçe sulh yo. 
~da hiçbir te§ebbüste bulunmı -
>~cağız.,, diyor. 

Söyle olunca tabii olarak batı. 
~ t:elen §CY Jtalyanm milli emel-
tj ne olduğunu sormaktır. Mu

'olini efkan umumiyeyi merakta 
~kınamak için buna da cevap ve 
~tor: 

l - Tunustaki ltalyan tebaa -
lla ait statünün tanzimi, 2 -

Cİl>uti - Adi&ababa ıimendifer 
ttının yeni ahval ve ~eraite uy • 

~~ruJması, 3 - Süveyt kanalı ta -
1ıftsinin ltalya lehine tadili.,, di
e~k Fransaya ıkar§ı İtalyan e -
'lıtllerini üç noktada hulasa edi -
tar. 
İtalya ile Fransa arasının açıl -

~ına aebcp olan parlamento ha. 
d:leai ile 1 tal yan gazetelerinin on
"'ll scnra Fransa aleyhinde lbaılı
~ ne~riyatlan hatıra getiriline 
L.~Senin bu sözlerini sul hlehinde 
""l'iik bir terakki alameti olarak 
~buı cbnek liıznndır. Zira 1 tal -
t~I\ :mebuslarının ve .gazetecileri
llİıı : "·Tunus, Cibuti, Korsikayı 
'tteriz.,, demelerine mukabil Mu -
'o!İııi sadece· ''.Tunustaki ltalyan 
~asının h;lini ıslah ediniz, Ci -
d liden Adisaba'baya giden ıimen
lfer üzerinde 1talyaıun halda ve 
~lcasmı temin ediniz, Süveyı ka
~lından geçecek ltalyan gemile-
~lld .• d" • • de en alınan resmı ın ırııuz •• ,, -
~le iktifa ediyor. Bu suretle 
ı..tansa ile 1 tal ya arasında bir an. 
~'lla müzakeresinin-' baılamasrna 
'1.in hazırlanu§ oluyor. 
~lial<ikaten ltalya ile Fransa a -
~a bu noktalar üzerinde Mu 

~.İninin ~aret ettiği hudut 'cia
~ Unde bir mümkerc açılacak o -
~•a mutlaka ıbir anlaıma yolu 
t lllnacaktır. Fakat bu takdirde 
~l\lerdenberi Akdeniz muhitini 
~ ':" bulutlarla ihata eden tehlike 
ı.._ lirnaUeri de ortadan kalkacak 
'Ildır? 

\ ~u. suale derhal (evet) diye cc

~I> vennek mümkün değildir. Zi. 
~ l'unus, Cibuti ve Siıveyt kana. 
~~seleleri bu ~}de birer an -
~ flrıa yoluna girse, bundan sonra 
~Clııya meselesi üzerinde de yine 
~ ,:uııaşma formülü bulunsa bile 
'd~lın ihtilaflı meseleler bertaraf 
~ 'ltni! olmuyor. Daha doğrusu 
~ 11&olini ltalyanlann Fransadan 
~dikleri tamamen tatmin edil -
~f olunca artık başka taraftan 

~ 'ieya bu şekild0e h~çb~r dilek~~ri 'ltuYacağına daır hıçbır şey sor 
Yorl 

~ t~la olarak nutukta Berlin -
\ ' ınihverinin devamı hakkın.. 
~ "'-luda bulunarak yeniden 
)~ hlnnnıa ihtiyaçlarından bahse. 

• Orta A vrupada Çekoslovak-

Ankara, 27 (A.A.) - Reisicumhur İ smet İn
önü aşağıdaki mektubun neşrini Anadolu Ajan
sına emir buyurmuşlardır: 

ANADOLU AJANSINA 
Meb'us arkadaşlarımın ve vatandaşlarımın 

sevgi ve teveccühlerini i fade eden birçok tel
graflar alıyorum. Y ürehten teşekkürlerimi kabul 
buyurmalarını rica ede rim. 

TürJ.."iye Rcisicıımlıuru ve 
C. II. P. Genel Başkanı 

lSMETtNöNO 

Yeni mebusları mızdan dördü 
Mehmet 'Aldemir, 

/:mir 
Nn:mi 
lznıir 

Şelılme Yıznııs 

/:mir 
Osman Sahlrıl•a$_ 

Edirne · 

Romanya Başvekilinin beyanah 

«Romanya, topraklarının tama
miyetini bütün kuvvetile 

müdafaa edecektir>> 
Paris, 27 (A.A.) - Paris Soir 

gazetesin.in Bükreş hususi muha.. 
biri Jules Saucrwein'a beyanatta 
bulunan Romanya Başvekili Ar
mand Calin~scu, demiştir ki: 

"Hiç şüphe götürmiyen bir 
nokta varsa o da şudur: 

"Taarruza uğradığı gün Ro . 
manya kime karşı olursa olsun 
kendini müdafaa ederek toprak. 
!arının tamamiyetini bütün kuv. 
veliyle muhafaza edecektir.,, 

Calinescu, Almanya ile Roman
ya arasında aktcdilen iktısadi 

mukavelenin son beynelmilel ha
diselerle aHikadar olmadığını, 

çünkü bu husustaki müzakerele. 
rin şubatta başlamış olduğunu 
ilfıvc etmiştir. 

Bu mukavele, Romanyarun di. 
ğer devletlerle hazırdaki ve istik. 
haldeki münasebetlerinde bir de. 
ğişiklik husule getirmiyecektir. 

Macarların Slovak hududuna 
taarruzları devam ediyor 

Macarlardan 17 kişi öldü 
55 kişi yaralandı 

yanın Almanyaya ilhakından son
ra tehaddüs edea son vaziyet ise 
her vakıtkinden ziyade sulh için 
~ lıir _ ... ,. almq b ulunu 

yw. 
Hulasa M usolinin nutku sadece 

kısa lbir zaı:anda lbir harp tchli-

(Yazısı 8 incide) 

kesi bulunmadığını gösteren bir 
i§arettir; hakiki ve devamlı sulh 
istiyen her memleket bu fırsattan 
istifade ederek her ihtimale kar§ı 
miJJi J,ir birlik içinde silahlanma
ğa ve kuvvetlenmeğe bakmalıdır. 

Alr11anya'nın 
Yugoslavya üzerindeki tazyikı 
Yeni ticaret muahedesinin kabulü için 

şiddetli tesirler yapılıyormuş 

Hırvatlar Macaristan 
iltihak edeceklermiş 

Almanya r 
Danziği istiyor 
Polongada 
Almanya aley
hinde nümayişler 

Paris, 27 (A.A.) - Berlinden 
bildiriliyor : 

Almanya hükQmetinin geçen 
hafta P olonyaya üç nota göndere 
rek Dantzig'in Almanyaya iade -
sini, Oderberg şehrinin geri verit. 
mesini ve Polonya koridorundan 
geçmek üzere bir otomobil yolu 
inşasına müsaade edilmesini iste. 
diğine dair ldola§an şayiaları jyi 
haber alan Alman mahfelleri tek
zip etmektedirler. 

llcloratlan bir oürıi.nıış (l'azısı 8 incide) 

M u s o 1 i n i d i y o r ki: 

Almanyanın c~nubunda, İsviçre 

hududunda Alman kıtalarının bazı 
hareketlerde bulunduğuna dair 
verilen haberler de aynı suretle 
tekzip edilmektedir. 

Silahlanalım! böyle 
olunca dostlar sever 

Totaliter devletlere karşı blok teşkil 
edilirse harp çıkacaktır 

Diğer cihetten yarı r esmi mah· 
feller, Polonyanın garbinde kain ı 

Lydgoszei::le dün "Polonya bir -
liği., tarafından Almanya aleyhine 
bazı taşkınlıklar yapıldığı hakkın

daki haberi itirazla karşılamakta. 
dırlar. Bu mahfeller, dünkü nüma 
yişlerin münferit bir vaka mahiye 
tinde olmadığını ve Almanya aley. 
hinde yapılan bu taşkınlıkların ma 
alescf gittikçe arttığını kaydet • 
mektedirler. 

Faris, 27 (A.A.) - Jurnal ga
zetesinin Londra muhabirinin bil
dirdiğine göre, Almanya geçen 
cuma günü Polonyaya bir nota 
göndererek Dantzig meselesinin , 
Milletler Cemiyetini nazarı itiba
ra almadan doğrudan doğruya iki 
memleket arasında halledilmesini 
istemiştir. Notada şunlar talep e -
dilmektedir : (l'a:ısı 8 incide) 

1 - Almanyaya bazı haklar ve. 
rilmesi, (Dcuamı 8 incide) Jar )onların zayiatı 
İngiliz Erkanıhar- g 

biye Reisi OOOOO'kişiyi buldu 
Fransaya gidiyor 15 gündeki 210 çar.~ış~ada 

Londra, 27 (A.A.) - Hnrhiyc ne· 15309 Japon oldu 
zareliniıı lıilılirıliğiııc söre, Jnglllcrı• 
imp:ı:ırtorluk sencl kurmay başkanı 

General Vikont <iort, Genl'ral G:ıemc
linin lıir ılııvcti üzerine, lıirkuç giitı 

için Frans:ıyn sidecek, oracln ınnncv
r:ılarda hulunnc:ık ve l\laginot hattını 
gezecektir. 

\'arın tanarc ile Frıınsn~a hare· 
kel edecek l•lan İngiliz imııaratorluk 
sencl J,urnıay başkanına, askcrt lıu
rcJ,:ıı Y<' istihlı:ır:ıt ser,·isi şefi Gene
ral Powııcll, genel kurmay senislcri 
direkt6rü General Car, genel kurJnay 
serviileri <.lircktör nıu:ıviııi General 
lfotl.ılack ve Crııerıı 1 Powncll'in ns
kerl muşa\ tri Binb:ı~t Gor<lon ı cfa
knt etmektedir. 

Hongkong, 27 (A.A.) - Çin 
Ajansı bildiriyor: 

Cuikov Hann §ehrini geçmeğe 

teşebbüs eden Japon kıtaları ta -
mamiyle imha edilmiştir. 

Şunking, 27 (A.A.) - Çin A -
janst bildiriyor: 

Şantung eyaletinin şarkında 

birkaç gündenbcri şi:idetli muha
rebeler olmaktadır. 

Çin kıtalarmın, Veyhayvey, 
Fontcn ve Miupini istihdaf eden 
taarruzları muvaffakıyetle netice
lenmiştir. Bu şehirler elde edil -

rniştir. Düşman, geri çekilmekte • 
dir. Düşmanın zayiatı mühimdir. 
Çinliler mühim mikdarda ~anai:n 
de ele geçirmişlerdir. 

Şunking, 27 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, mart ayının 

ilk on beş günü içinde, Çinliler 
ve Japonlar arasmda 270 çarpışma 
vukuagclmiştir. Bu çarpışmalar -
da 15.309 Japon askeri ölmüş, ve 
1236 Japon askeri esir edilmiştir. 

Çinliler, 155 at, 54 7 tüfek, 21 ma
kineli tüf ek, 9 top ve 4000 kas.:ı 

(Devamı 8 incide) 
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Parti Genel 
sekreterinin 

Valiye telgrafı r· d d 
Keıbu.s intihabının bitmesi müna· ICaret 0 asın 8 

ıebeU1l• C. H. Pırlisl Genel Sekre- Yarın Mühim Bir 
teri Fikri Tuzer'den ctün Vali ve Par-
ti Jtaşkanı Dr. LIHri Kırdar'a "il tel- Toplantı yapılıyor 
ıraf •elmişlir: 

"- Türkiye Büyük Jlillet llecliıl- Yarın ticaret odasında sanayi 
nln altıncı intihap devreli irin ua- tetkik heyeti relıl Şevket SU· 
.ııılan mebus seçimi uurdunıu:un /,er reyyanrn riyaseti altında mU· 
tarafında lanıamlanmıı ve b11tun ,,e- him bir toplantı yapılacak Te 
~lciltr reylerini ta~ı bir ittifakla l'~r- b' Uddettenberl ikl etlere 
llmi:ln namezllerınt vermlılerdır. .r m ş Y 
/ti a11 devam eden intihap faaliyeti- sebep olau zücaciye ı,1erl ko
nln her ıafhaıında intllıabı mtbusaıı nuşulacaktır. 
konununun Parti mev:uatımn ve ge- MalQ.m olduğu Uzere bir müd 
n•l ıekrtltrlik tebligatının bütün /,u. det evvel bazı zUcactye tüccarla
kalclarını günü gününe ve tam olurtık rı lktısat veklletlne baevur
uerl11e gelirmiı olan başla si: mulıte: lar !stanbulda birkaç bU· 
rem arkadaıımı: olduDu halde Partı muş ' 
teıkildtımı:da va:if e alan bütün nr- yUk Musevi tlcarethanesln\n 
ltadaılarımııa 11erek iıtiıare ve gerek birleşerek piyasada bir troı;t 
ruını lntihtİplarda oösttrdlkleri yük- yaptıklarını ileri sUrmUşlerdl. 
••i 11• liuaaı ol11u11luktan dola111 bü- Şlklyetleri nazarı dikkate a
lin ikinci nıünlthlp arkadaılarımı- lan vakA.let, nihayet bu işin tet
za candan ıeıekkürler ue derin lak- kik ve hallini sanayi tetkik he· 
dirltrlml arudır, hepinizin sevgi ve 
ltll/(11 il• 118%lerlnlzden optrlm." yetine blldtrmlştir. 

Yarın yapılacak toplantının 

Hadiseler arasında: 
------------------··-•••••••••••• 1 • 

Ecnebi ve azllk mekteplrin
deki öğretmenler 

Maarif Vekileti tarafından göıterilen lüzum ve ipret üzeri
ne ecnebi ve azlık mekteplerindeki tilrkçe ve kültür öiretmen • 
leri Maarif Şuraaına arzedilerek müz:akere olunmak üzere kendi 
kanuni vaziyetleri ve hususi ihtiyaçtan ha'klanda bir llyiha ha
zırlamııtar, bu layihayı ait olan makama vermiılerldir. 

• Bu layihada ecnebi ve azlık mekteplerindeki tilrkçe ve kül.. 
türleri öiretmen maaılarını devlet bazineıinden alan ilk, orta ve 

~ liıe mektep öğretmenleri ile aralarındaki farklı muameleden ti
kayet etmiıler, devletçe yapılacak yeni bir kanun ile arada mil. 
savatsızhğın kaldmlmasmı istemiılerdir. 

Arasta haf riyaft 
Bir Niaandan ttibaren 

Tekrar Baılıyor 
Bir müddettenberl tatil edi-

ıMIB 
ISTANBUL 
Darülacezesi 

(Yazan: lltKMET MV'NIR) 

len Sultanahmet Arasta sokağı VALİ ve Bcledi7e 
hafriyatının yeniden başlaması Lftttı Kırdar, lıııtanb 

lctn lA.zımgelen müsaade müze- gelir gelmez ilk iş olarak Da 
ler idaresi tarafından verilmiş- AcezeJI zl7aret ettiği zaman, 
tir. Hafriyatın durdurulmasına nun bu hareketini bir fall • 
sebep, Baksner istlmllk işini Jlr addetmiş ve şehrimiz ib 
halledememeslnden ileri gelmiş yaçlarını ele alırken en yoksol
tlr. Baksner hafriyat işlerini larnnızdan, en düşkilnlerl 
kendisine veren müessese ile den işe başlamasını memn11ıal' 
~rüşerek lstlmllk işine alt to.b- yetle karşılamıştık. Şimdi 

sisatı almıştır. Hafriyata bir ni- Ultft Kırdar'm DarülAceze 
sandan itibaren baelanacaktır. kökünden ıslah etmek, şeh 

o içtimai vazl7etlnln lnklşaflf 

Belediye bütçesi :::n:~vv:ı:u:~::tt:ld~;! 
ldarei Hususiye Bütçesi öğreni7oruz. 

13 Milyon Tahmin · Di1nJdl gazeteler bu teteb 
Ediliyor sU anlatmak üzere, Darilllc 

Belediyenin yeni sene bUtçesl Ji, "hakikaten himayeye m Karadeniz vapurları 
yaz tarifesi 

bu sebeplerden çok hararetli ve 
münakaşalı olacağı muhakkak 
görUlmektedir. 

-0-

Hakikat halde ecnebi ve azlı"k mekteplerinde türkçe ve kül
tür dersleri veren muallimleri tayin eden Maarif Veld!etidir; 
bunların tayinlerinden maksat da o mekteplerde okuyan çocuk· 
lara Türklük rubu aıılamaktır; o mekteplerin ceçmitte oldufu 
gibi memleket içinde nifak ve fesat fabrikaları haline celmelerine 
mey.dan ve imkin vermemektir. Bu noktadan ba'lolırsa ecnebi 
ve azlık mekte,,lerindeki türkçe ve kültür öğretmenlerinin vazi· 
feleri devlete ait ilk ve orta mekteplerdeki muallimlerin vazife. 
terinden belki de daha mühimdir. Bununla beraber, bu öirct -
menlerin kanunt ve fiili vaziyetleri bu ehemmiyetin derece.ine 
göre bir türlü tanzim edilemedi. Bir kere ldevlet tarafından tayin 
edilen bu türkçe ve kliltür öğretmenleri maaılannr mektep ida. 
releri~en müntazaman alamıyor. Sonra te'kaüt yaıma ıirip de 
vazifelerinden ayrıldıkları zaman devlet mekteplerindeki arka
daıtan cibi bir maap nail olamıyorlar. 

1 hazırlıkları sona ermletlr. DUn taç olanlara" mfinha!llır kıl 
allkadar şube müdürleri Vail için bir ı•roJe haznolandıtmı 

Halkın Lehine Bazı Yakacıktaki Heyelan 
Deiitiklikler fY apıldı Gecen hafta Yakacıkta vu
Dentzbankın Kaardenls yaz kuagelen heyellnın arziyat b:ı

tarlfeıl bir nlsanda, Bartın hat- kım1ndan sebeplerini tetkik et
tı 7u tarlfe.t de 4 nl1&nda tat· mek Uzere üniversite profesör
'.blk eclllecektlr. !erinden PereJrsz ile, Hlmlt Na· 

ve Belediye Reisi Dr. LO.tfl Kır- dtrl1ordu. Donlllceze, kim 
darın başkanlığında Parti bina- !K'kajta bırakılmış sftt ÇOC111d 
sında bir toplantı yapmışlardır. rmı hilyiltüp Jmrtarmak, 7ah 
Bütçenin varidat faslı basılmak fakir, mıtlUI, mefluç 7oksul 

l tadır. Birkaç r;Une kadar ldarei ~'fl ~rulmuş bir müesseıe ~ 
husul:ılye ve fevkalA.de bUtçelm il. ııalde, son zamanlarda 
de baskıya verilecektir. ~ tembel kimseler için de 

Blr nlsandan ltlblren Kara· fiz do.ıı Yakacıla gitmlelerdlr. Belediye villyet, ldarel husu- me'kel olmuş imiş .•• 

denb postalan her hafta pazar, 

•lı Te pe~embe günleri saat Kültür Direktörlüjünde 
ıt 4• kalkacaklardır. Bunlar-

1 
dU öll 

Jlaarlf memur an n e-
da ıalı gtınkfl postalar Zonıul- dl ""'t ... ıu:ıı.u 

Halbuki cerek ecnebi, ıerek azlık mekteplerindekl bu mu
allimlerin maaflannı umumi bütçeden vermek, zamanı ıelince 
kendilerine tebtıt maaır bağlamak mümkünldür. Devletin bu su· 
retle hazinwinden çıkacak paralan bu muallimlerin hizmet et
tikleri ecnebi ve azlık mekteplerinden almabilir. Böyle bir usul 
tatbik edilmeğe baılanmca da ecnebi ve azlık mekteplerindeki 
öiretmenler hizmet ettikleri mektep idarelerinin memurlan ve 
müstahdemleri olmak vaziyetinden kurtanlmıt olur. Bu C:Sfret· 
menler ondan sonra mektep idareleri Uzerinde mükellef olduklL 
n kontrol vazifeıini daha müessir ıurette yaparlar. 

siye bütçesi geçen sene on bir Lfatfl Km!arm ilk hamle.t. 

1 

milyon lira kadardı. Bu sene kı1111etll hayır müessesesini 

d
l3 milyon lfra olarak tahmin c- tufc1lflerden temizlemek 
ilmektedir. Varidatın tama· 

caktır. Fakat sonruı?? ••• den sonra kUltUr re. ur & n-Wa ulramıyacak, buna muka- k k 11 _ 
bl1 pertembe postaları ufraya- de bir toplantı yapara o u a 
-"~ rın kUitUr işleri etrafında gö· 
m&tıl"o ~ 

DönUelerde ıon. iskelelerden rilşmtışlerdlr. '." 

kalkacak Taparlar kıt tarlfeıln- y I ---o-1 iT 1 bel 
Gkl muayyen ,&'Unlerden bir ıJ&OS avya ı ı a e er 
s\n daha evvel kalkacaklar, önümüzdeki nisan ayının be-

men tahsil edildiği takdirde bu İstanbulun Vali n Bel 
yekfınun bulunacağı muhakkak Reisini çok müteşebbis bir ı«tr 
görülmektedir. ~ re adamı olarak tanıdık. Bu ,... 

Belediye Kooperatif barla teşebbüslerinin tık ~ 
T oplanbıı lesi ardından endlee etml7 

Belediye kooperatif heyeti u- ğls. Bilhassa organizasyona 101; 
m umiyeal bJ,r;U.ıı bir toJ>lıntı yş- met veren L4tfl Kırdarm .n

b&1lellkle İstanbul& gelirken şlncl cUnll Yuıoalavyadan 45 
7&c\&kl iskelelere de birer ıun klşillk blr talebe kaflleal eebrl· 
enel uğrayacaklardır. mlzl gezmete geleceklerdir. Ta. 

Huliaa ecnebt ve azlık mekteplerine tayin eldilen öfretmen
lerin arzularını tatmin etmeğe engel olacak hiçbir sebep hatıra 
gelmiyor. Bilikiı onların taleplerini yerine ıetirmekle devletçe 
kendilerine veıilen vazife daha mükemmel surette ifa edilir. 

pacaktır. Toplantıda. kooperatl- ıaccze dışnıda kalması l 
ı •Un hesaplaPı tetkik olunaeAk- ıelen tembel ye ıenerfler JI' 
tır. bir endilstrl kuracapna, onJ_.. 

' nisanla başlayacak Bartın lebelere mihmandarlık vazifesi
hattt 7aı tarlfelerlnde de elmdl nl ıören Uç profesör vardır. 
ı.t&nbuldan Ç&l'f&mba gUnU 
kalkan postalar ıalt gllnleri ha
ri\et edecekler, cuma gtınt1 10 Lodoı Fırtınaaı 

., 

4i limanımıza döneceklerdir. Ege ve Marmarada oldukta 

Umit ederiz ki ötedenberi zaman zaman gazetelere akseden bu 
mesele artık Maarif Şurasının bir karan ile hal yoluna cirmiı 

olur. • - -

Beyoğlundaki inhidam lltanbul • Mudan7a hattı yaz ştddetll bir lodos fırtınası hU
tarlfelerl de 16 nlıandan ltlba- küm surmektedlr. Bu yUzden 
ren tatbik edllmele başlana- Finike civarında karaya otur-
oaktır. o co.ııden 10nra her gUn muş olan Sadıkzade vapurunun Beş kath bir apartıman tek tuğla ile 
!Jtanbuldan ıabahları 8.45 de, kurtarılması işine başlanılma· nasıl inşa edilebilir 
Mu4an1adan da akşamları 17 dıtı ,gtbl tetkikler de yapılma-

4• ;~:~:~:::;~~tı~~raf- mııt•r~ , Mütehassıs mimarlardan 
tan ıt.ao"'.da blrer Tapur hare- b• hl• k f t k•I d•td• 
t•tedecettlr. Böylelikle pazar 

1 

Süt Meaeleıi ır e ıvu u eş 1 e 1 1 
lfiıerlnl .Bunada pçlrmek lı· Belediye istişare heyeti dUn MUddelumumlllkçe, Beyoğ· 
~n flt&llbullu\arla, lıtanbul- toplanmış tehrln aut meselesi- lunda Yenişehlrde vukubularak .. .. . 11 • 
ü ceçirmek lıte7en Bursa 1 ar nl tetkike başlamıştır. 8 vatandaşın ölUmUne ve 11 ki· 
"1 Tapurlardan lıtlfade edecek- Bitmek ve yal ltlerlnde oldu- şlnln de yaralanmasına sebep o-

makhklar gerllmlş ve polisçe 
kordon altına alınmıştır. Hal -
kın içeriye girmesine müsaade 
edilmemektedir. 

Jerdlr. tu pbi bu mesele hakkında da lan inhidam hldlseslnln tahkl-
:raınıs tarifede muvakkat blr rapor hazırlanıp beledl7e r1- katına devam edllmektedlr. İnhidam esnasında yaralanan 

-1uak 'H 16 ma7ııtan ltlbaren ya.setine verllecektlr, Yıkılan apartnpanın sahibi, ve Beyoğlu hastahanesJne kal-
Ka4anJ& Te htanbuldan pazar Makarnacı Yani Raka mUddel- dırılan Pavll, Todori, Donna, ts-
~lan blrer posta daha lll- " , , umumi muavini Rıfat tarafın· tefan, Fatma, Hasan, Katlna, 
'fl•ecıttecektlr. Cumartesi ctın- Bir Ta°'"" d kil ı 1 -· an sorguya çe m ş, sonra Anestl, Llgor, Mlhal ile Haseki 
ıertnl karnlıklı tehirlerde geçi· b t b k l t .... İstanbul jandarma kuman- ser es ıra 1 mış 1• hastahanesine yatırılan . Elfml 
renler pazar akşamları bu va· 
turlarla ,.erlerine döneceklera danlıiı muavinliğine Binbaşı Göçen apartıman 27 sene ev- ve Koçonun sıhhi vaziyetleri lyl-

Şahap tayin edllmlşttr. vel inşa e~llmlt ve duvarları ille yUztutmuştur. tUr. 0 
E•• 48-•-'-dekl fırtına yU- tek tuila ile örülmüştür. Beş 

• .uM&& Ölenlerin hUvlyetlerl resmen 
sıınden vapur tarifelerinde bazı lnhiaarlarda Tayinler katlı binaların tek tutla ile ya-

• pılm00 sı katlyen bir bata teakll tesblt edilmiştir. Bunlar evvel-
ak1&klıklar otmuıtur. BugUnkU ild ı .. · .. y ibi s 1 Mebuı ıeçild' eri ~•n nzi - eder. Bundan baaka binanın ki gün yazdığımız g , u tan, 
Menin poetalı yalnız bu hafta d !nhi 1 v h M ki ı fö felerin en ayr:ılan ur ar u - harcı da en kötüsünden seçil- Ayşe Me met, ar r , şo r 
için 7apılmıyacak, buna muka- mum müdürü Mithat Yenel ile u· Nacr TalA.t, Nlko, Ihsan Yusuf, 
bil cuma ıttntı Jlerain postaları- mum mildilr muavini Milnir Hü1- miştlr. Todorl, Pavll, Makbule Abdul· 
nı yapacak olan Tarı vapuru 'a· revden bofalan yerlere bucUnlerde Müddelumumlllk bunların lahtır. 
Jı seferl lskelelerlne de uğraya- tayinler yapdacaktır. tesb!tl için bir ehllvukuf teşkl-
caktır. 

• Sah mb. -~ 
28 MART ~9 MART :=ııııı:: 

c 7 Seter 8 Sefer 

.... Hl Kasım 1'2 Kasım 

Umum müdilrlilfe tütlin itleri llne ve yerinde keşif yaptırma
müdiirü Adnan Halit Tat pınarın ğa karar vermiştir. Ehllvuk11 f 
umum müdür muavinliiine mu • heyeti mtltebassıı mimar ve mU· 
hasebe umum müdürü Hurremin hendlslerden teşkil olunacak
tUtün mildürlüfüne Ömer Refifin tır. 
tayininden bahsedilmektedir. Diğer taraftan Beyoğlu itfai· 

o ye grupu tarafından yapılan 

Almanyaya Sebze hafriyatın da içeride oldukları 
Gönderildi · tesblt edilen kimseler, ölU ve-

Mevıim sebzeleri olarak Almaıı ya yaralı çıkarıldığından şim

Okul Şarlalan 
Tanmmıı musiki prof eıörlerin. 

den Bay K. Ksantapulo okullarda 
talebeye öğretilmek üzere bir o • 
kul prkıları eseri vücUde getir -
miıtir. Muzik tekniği bakımından 
çok değerli olan bu eser bütün o -
kullara tavsiye ederiz. 

• 
o 

General Cemil Cahit 

Diğer taraftan aldılımız ha· terfih ve terbl7e itin ıP 
bere göre kooperatif memur- meşguliyet bulacağına iht.!J0'1 
tarından Neşet lle lılUnlrln va· yerfyoras. • 
zifealne nihayet verllmletlr. tstanbul Beledi7e Reisi, _., 

-o-- ruretın en ha)'U'b dey&la~ 
Bakırköy Tahsil biri olan maıru miitekaltlerl 

Şubesindeki Tahkikat ma7e" işine de bir bu: Ye 
Bakırköy belediye tahsil ve istiyor. Bugün İstanbul D 

tahakkuk şubesinde yapılmak- lcezeslne, kimsesi olına7an .,_. 
ta olan tahkikat bitirilmek Uzc- zı lhti7ar mütekaitler de, 
redir. larınwm istifade edilmek 

Buradaki bazı memurların dl71o alıJUDAktadırlar. JJ 
belediye varidat tahakkukatını Kırdar, bu ihtiyar. miltekal 
iyice tahsil etmedikleri görttl· rin paVJ'ODlarını genişle·• ... ~• 
mUştUr. Bunlar hakkında icap ve kendllerinl, milessese1e 
eden kanuni takibata geçilmiş- ketttıdcrl maaşlannm - be 
Ur. hak ettiğinden de daha tazl• 

Tramvay Ve Tünel huzura kavu"turacaktır. 

Şirketleri Düşkünlük, 7ok.sullnk ye 
HükQmet tarafından satın alı - sestzllk .•• Muhterem Lfatfl ~ 

nan tramvay ve tünel firketlerine dar. kalbinin derin kötel 
ait tetkilit 'kanunu projesinin Na- den kopup gelen bir allk&J• 
fıa Vekaletince bllırlaninası biti- gun dlmaitrun verdllt m~ 
rilmiıtir. Yeni mecliıin ilk toplan .,ekil ile bu miihim zaruret 
tılarmda müzakere olunacak ve selelerlnl hallederken, ehltt 
hazirandan itibaren tatbik mevki- ne karşı bosledlğlmiz h 
ine ıirecektir. - kendlslnl sıkacak derececi• 

Kanun ile bucünkü muvakkat artabilir. 
idare liivolunacaktJr. -------------

Beynelmilel Hava Esnafın Kontrolu f 
Turizmi Dün Adalarda 16, Beyolld 

Londrada toplanan beynel - da 71 esnaf tecziye ednınttt'!i 
milel hava turizmi kongresine it · Esnafın kontrolll sıkı bir ıurf 
tirak eden Gümrükler Umum Mil- te devam edecektir. 
dilril Mahmut Nedim nisanın ilk --o-
haftasında ıehrimize .dönecektir. .... 

Mahmut Nedim halen Inciliz Halkevinde Konfer 
cüınrülderinde tetkikler yapmak - Eminönü Halkevlnden: 
tadır. Tetkiklerden efde edilecek ı - Cağalollundakl sa1oıı 
neticeler, gümrüklerimizde de taı- muzda 28-3-939 sah akşaIPI 
bik olunacaktır. at 20.30) da muharrlrlerllll1 

Çekoslovakya ile den Bay Peyami Safa tar• 
Ticaret dan (Türk inkılAbı) roet'S 

Çekoslovakyarun Almanya ida- bir konferans verilecektir. 
resine ıeçmesi yüz:ünden bu mem 2 - 29-3-939 çarşamba ,O 
leketle olan ticari münasebetleri. akşamı saat (20.30) da 
mizin tamamen durduiu haklan • Dr. Bay Orhan Allsbah tar• 

1 
daki haberler doiru .delildir. A • dan da (Ulm ve terbiye) ırı 
likadarlar temallann eski ıekilde zulu bir konferans verlleC 

& 50 11 21 IS48 11 u 
1219 560 12 111 5 4:°• 
1H1 921 1651 D20 
• ., 11• 1111 12 00 
t002 ı 82 2008 ı 81 
... 940 408 987 

yaya pırasa, lahana ve taze bahk dlllk durdurulmuştur. 
cCSnderilmittir. Oldukça mWüm Tabmln edlldlline göre enkaz 
mikdarda olan bu ille ıevldyatın altmda artık kimse bulunma
devam edeeeii sanılmaktadır. Ba. maktadır: buna ralmen ihtiyat 
bk Te tase sebzeciler ilıraeata lıa· elden. bırakılmamaktadır. 

• ____ ..__..,.. ______ Qrlanmaktadır. Enkaz Jllınının etrafına par-

muhafaza edildifini ve esld an • tlP. # 
Umum Jandarma Kumanda- taımatara ıöre normal ticari mU • Her iki konferans için da 

nı General Cemll Cahlt dUn An-

1
nascbetler yapıldıimı ıöylemek - ye yoktur. Arzu edenler 1 

karadan ıebrlmlze gelml9Ur. tedirler. blllr • 
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Günlerin peşinden: 
M ıs ı rda ·bulunan 
........................ ·-·······-···· ........................ ·······-··············· 

Altın sandukalı 
Kaç türlü sulhçu 

var? 
Son Haberler 

Firavun mumyası 
Mısırhlar ölülerinin başucuna 

Italyan Başvekili Musolini ev_ 
velki gün söylediği mühim nu • 
tukta dünya sulhünü muhafaza lü
zumundan bahsec!en lngiliz ve 
Fransız diplomatlarını kastederek 

n' ' ' k b k ı d ? bunlara "profesyonel aulhcüler,, 
ıçın yıyece ı ra ı r ar ı. adım verdi. 

~ız filimi profesör Montet [ tu§uyorlar. Nihayet, fena bir ilah ~e~berlayn ve Daladye gibi 
ıre civarında uzun müddet • sayılan Set mağlup oluyor. l lngılız ve Fransız devlet adamlan 

11 
berı. devam et~iği kazı netic~- İlah Set'in merkezi olan Cani profeıyon~l. ı~l~çu olunca Hitler 

~ ~~ nıhayet eskı Mısırlılara aıt de fena bir şehir sayılıyor. Mi. ve Musolını gıbı ltalyan ve Al -
l'iik bir eser buldu. Jattan evvel 1000 senesine kadar man devlet ve hükiimet reislerine 
&u, altın sanduka içinde bir Avaris ismi ile anılan bu şehire de "amatör ıulhcüler,, demek la -
t \'un muınyasıdır. Cani adı Ramses oraya yerleştik. zımge)iyor. 

\'\'ela, Süleymanm kaynanası ten sonra verilmiştir. Fakat Avrupa devletleri yalnız 
l!'a\'Un Pösennes'in sanılan bu Avaris krallığının ilk hüküm • Berlin - Roma ile Londra - Paria 

Yanm, sanduka üzerindeki darı olan "kadiri mutlak Set,, mihverlerini teıkil eden bu dört 
terogllfler okunduğu zaman, Mısırdaki bir ananeye nihayet devletten ibaret değil. Onlardan 
\'un Şi§ak'a ait olduğu anla- vermiştir. O zamana kadar Mı • ba§ka Lehistan, Belçika, hviçre, 

~· §tır. Firavun Şişak, Pösen. sırlılar tahta yeni bir firavun geç Holanda, Felemenk, Romanya, 
den sonra tahta geçen Mısır tikçe seneleri baştan sayarlardı. Yugoslavya; Yunanistan, Türkiye 
Unıdandrr ve 22 nci sUlaleye Set senelerin biribiri arkasına sa. gibi küçük ve büyük birçok dev. 
~ ptur. yılacağı bir tarih deçresi açmış. ler daha var. O halde profesyonel 

fesör Montet Mısırlıların tır ki bu devre ancak 400 sene sulcüler ile amatör aulcüler bari -
hhlarla olan münasebatmı sonra sona ermi§tir. cinde olan bütün bu devletlere 
ik etmek üzere kazılara baş. Bugün San ismini taşıyan bu ''idealist aulhcüler,, demek doğru 

b- r. 
~kikaten, Mısırlıların o za. • 

a.r Anadoluda ya§ıyan ka • 
~erle münasebatta bulunduk-

eski Cani şehri Mısırlıların sanat olur. Zira hakiki ve devamlı sulh 
merkezi olarak kalmıştır. Profe- taraftarı olan sadece onlardır, 

HASAN KUMÇA YI sör Montet de tetkiklerini bu sa. 
hada yapmış ve firavun Pösen. 

~anlaşılmıştı:. M~~~a' .. yuka- nes'in me1.arını orada bulmuştur. -------------

an.cıadaki Mıdanı hukumdar:ı tter firavun mumyasında oldu. Tu·· rk Tı" ca ret 
. f' lII .. .. A tela 1 · ı ıravun uncu m< · gibi, Pönnes'in cesedinde de 

e hastaları iyi eden ,iJfih Is~ı. ... ı:· çok mücevher bulunmuştur. B k 
t~ ~eyk:lini göndermi§tir. . Yine Mısırlıların adetince ölü.. an aSI 
~ır cıvarmda bulunan bır !erin sandukasının yanma bir ta-
<elde de Eti'lerle :Mısırlılar a. kım kaplar içinde yemekler ko. 

daki muharebeler anlatıl .. nurdu. Ölüleri on binlerce sene 
Heyeti umumiyesi 

dün toplandı 
~ dır. dayabllecek şekilde mumyalama. 

Sırlıların Kıbrısa. kadar gel- sını bilen Mısırlılar bu yemekleri Ankara, 27 (A.A.) - Türk Ti· 
oldukları da orada bulunan de uzun mUddet kokmıyacak şe. caret Bankası hissedarlar umumi 

~erde~ anla.şıın:ı§br:. kilde ilaçlarlardı. Geçenlerde böy heyeti bug~n toplanarak ~n~anın 
Ofesor Montet ye gore Mısır. le bir mezarda bulunan yemekle- 1938 senesı muamelatına oıt ıdare 
Suriye ve Lübnanla ticaret rin hiç bozulmamı§ olduğu görül- meclisi ve mürakipler raporları ile 
l'lar, onlara süslü eşya ve ko. müştür. kar ve zarar hesaplarını tasdik et· 

~ererek tahta alırlardı. Mısırlıların Uikadmca, insan mi~tir. 
lteehur Yunan tarihçisi Plu • Uç maddeden mürekkeptir: Ruh, idare heyeti raporuna nazaran 
~,.,~latır: .~~ravun ~t'in_ öl- vUcut ve akıl. !nsan öldüğü za . 1938 yılında. bankaya yapıla1: ta· 
ilğU Oslrıs ın cesedı eskıden man ruh uçar, fakat vücutla akıl sarr.uf tevdıatı 1.377 .515 lırası 
enin mühim bir şehri olan (yani insanın iradesi, dü§üncesi vadesiz olmak üzere 3.329.544 li-

Eden diyor ki : 
Birleşiniz ve der

hal harekete 
• • 

geçınız 

Grin.sby, 27 (A.A.) - Dün ak
§am burada bir nutuk söyleyen 
Eden, sulh taraftan olan A vru. 
pa devletleri arasında bir birlik 
vücude getirilerek Almanyanın 

geni§lemesine mani olmak için 
bütün partilerin iştirakile derhal 
yeni bir kabine teşkilini teklif et. 
miştir. Hatip demiştir ki: 

"Birle§iniz ve derhal harekete 
geçiniz. Kaybedilecek bir dakika. 
mız yoktur. Öyle hareket ediniz 
ki dünya lngiltcrenin uyanık bu
lunduğunu anlasın. Partiler ara
sında mütareke taraftarı olan si. 
yasct adamlarını derhal çağırı • 
nız. Mümkün olduğu kadar geniş 
bir esasa müstenit bir hükumet 
teşkil ediniz. Bu hükumetin va. 
zifesi şu olacaktır: 

1 - Hariçte yeni tecavüzlere 
mukavemet etmek için sulh ta -
raftan memleketleri bir araya 
toplamak Uzere geçen pazartesi 
Lord Halüaks'm teşebbüs ettiği 
şekilde azimkfırane bir harici si
yaset takip etmek. Bu siyaset bü. 
tün partileri sinesinde toplayan 
bir hükmet tarafından takip edil. 
diği takdirde muvaffakıyet şans_ 
ları çok büyük olacaktır. 

2 - Dahilde, bu hilkfımetin va_ 
zifesi memlekete mümkün oldu
ğu kadar kısa bir müddet icindo 
azamf askeri ga~Tetler sarfetmek 
imkanını verecek tedbirleri al . 
mak ve tatbik etmek olacaktır. 

Hariçte ve dahilde bu şekilde 
bir program tatbik edileceği tak. 
dirde memlekette jttibat vücude 
getirilmiş olacaktır. 

~~s CB~gün ~Ub~an -~~zi- v.s.) kalır. Uçan ruh ta muvak • raya varmıştır. 
.. Cebaıl) sahıllerme gomül - kat bir zaman için ayrılmıştır ve 1937 yılın.da yapılmış olan tasar k 1 

'ttUr. Fakat cesedi toprak ka. bir gün tekrar gelecektir. ruf tevdiatı yekunu 2.504.454 lira Şeker f af ri a arın 
~lınemiş, bir ağaç, tabutu kol İşte onun için, mezarın içine idi. 

11...· ili.erine alarak yükselme: yiyecek koymak lazımdır. Çünkü Yine rapora göre, umumi mev_ H i ssedarları toplandı 
·"§lamı~: O sıra~& kız kard~ bu ruh gelip tekrar vücude gir. duat hesaplarında 1937 senesine 

Osiris ın cesedıni bulmak Ü· diği zaman akıl da harekete ge- nazaran 2.908.713 liralık bir teza. Ankara, 27 (A.A.) - Türkiye 
:Sı'blos'a gelı·yor Orada Stı- şeker fabrikaları şirketi !ıissedar-. çecek, vücut canlanacaktır. O za- yüt vardır. Bankanın 1937 sonun-
. kızlarla kar§ıla.şıyor; onla. man insan tabii olarak acıka . Ba 682.721 lira olan tutar gayri - !ar umumi heyeti bugün toplan • 

'İisülü şeyler, ko~~lar :eri • cakt~. Ya~ında bulduğu yemek. safi kan bu sene 103 lirası geçen mışt.ır. 
· lrızlar alıyorlar ılaheyı sa • Ieri yiyecek olan sabık ölü ondan yıldan müdevver olmak üzere Şirketin 1939 sene!li muamelatı 

n-öturu·· .. yorlar d · 1 1 • ve hesabatı hakkındaki meclisi i -~'b" . . · .. ,. sonra a, ziyaretıne ge en erın 1.026.027 liraya baliğ olmuştur. 
los kralıçesı Osırıs l kabul yardımı ile mezardan çıkarıla • liare ve murakipler raporları ile 

l'r;,r. Mısır ilahesi ondan Osi- caktır... Mahkumlar Hakkında btanço ve kar ve zarar hesapları 
~ cesedinin kendisine iade Mısırlıların zamanında böyle Bir Karar tasdik edilmiş ve yeni idare heyeti 
ltıestni istiyor ve ağaçla bera- canlanıp mezardan çıkan oldu azaları seçilmiştir. 
tı..ttbutu alıp gidiyor. mu olmadı mı bilmiyoruz. Fakat Anknra, 27 (Hususi) - Mohkuıni- Umumi heyet şirketin muame -
:'O!esör Montet bu efsanenin bildiğimiz bir §eY varsa yemek _ yet müddetleriı:in he~ab~ndn mahk~- tatından husule gelen 1.612.355 
lılarm Suriye ve Lilbnanlı • d k ~ h ld mun y:ık:ıl:ındıı,:ı tarJh ıle ceza en- lira safi kardan yüzde on adi ih· 

odun aldıklarına bir delil ler kok~a an çı t~~.. a e. <:~n- ne kon<luğu t:ırilı nrnsında hürri)•cli 
. lanan bır mumya gorulmemıştır ... tahdit edilmiş ol:ırnk ,.c,..cn müddetin tiyat akçesi ayrılarak geri kalan 

or. Çün" ku" tabutun bulundu- " ' ·-...J' "ld'k ~~ Bununla. beraber, Mısırlıların bazı ycrlertle n:ızar:ı nlınnı:ıdığı cari kısmından vergiler ııı.uırı ı ten 
'fillç, Mısırlılara satılan tah. bu itikatları, mezarlara böyle ye. muh:ıbcrcdcn anl:ışılmışlır. Mahki'ı- sonra tediye edilmiş sermayenin 
laaret etmektedir. mekler bırakarak onları koyduk. mun yak:ılnnmasiyle hürriyeti lnhdil yüzde 6.45 ine tekabül eden mık· 
~iye ve Lübnanda, yapılan ları çan k ibi şeylerin zamanı • edilmiş ol:ıcıı~ı cihellc ecza c\inc darının hiss~darlara tcmettu ola. 
tırınaıar oraya Mısırlıların k a g t . tfkl • teslim cclilinccre kndnr geçen nıild- rak tevziine ve artacak bakiyenin 
.tini kati bir şekilde te.sbit mıza almasmı emın e 1 erı detin mahklımi:\'ct müddetinden m:ıh 
t için bugünkü tarihçilere faydalı suhu ic:ıbcdcccAi nl5kadarlara lıildi- senei atiyeye devrine karar veril. 
ir. Mısırlılar her gittikleri 1m t .1 • 1 mı'c:tı·r. o uş ur. rı mışt r. :ıı 

h. ()lduğu gibi orada da. ken. -----------_:_----------~-
·~lılan için mabetler yapmış. Kozan' a A h .. il 

~~~;:~~ Yarım saat dolu yağdı lmanya lzlandada ava USSU 
\l firavun veya. Mısır prensi Kozan, 27 (Hususi) - Cumar- k u r m a k 'ı s t 'ı y o r teai 5aat 18 d e ba§lıyan dolu 
1tt~linin yazılı olduğu görUl • 18,30 a kadar yarım saat devam 
~ \tr, 
ı~ bu tetkiklere göre, fira • etmiş ve Kozan'ın cenubundaki y k J "E J k 

istikli, Yassıcali, Faydalı köyleri. Q l n Q m en,, r U V Q -
Suriyeliler ve Fenikelilere 

bir nüfuz siyaseti takip e- ni kısmen, Hacı Ahmetli, Çukur •• •• [ [ J •J k 
Orman ve Kurtoğlu çiftliğinin ZOrU Z an aya gz ece 

ve Suriye krallarına ''Mı-
~t mezruatını tamamen istifade edil - (T t . 
L .ensi,, Unvanı verirlermiş. . k"ld h . . Fransızca emps,, gazc esme Bu mesele, "Emden,, kruvazö. 
q11'uın" darlardan bı'rı· o"ldu··gu~·· mıyecek şe ı e arap etmıştır. K h d b'ld' ·1· .. ·· kı d 1 l d \lJC w h .. b' opcn ag an ı ırı ıyor: runun ya n a z an aya yapa • 

0 .. 1 Mı ırd hed' 1 Hasara ugrayan ve enuz tes ıt M 1. 1 b" al w • d .. k 
uıara s an ıye er .

1 
• d' b' d.. .. ec ıste soru an ır su e CC- cagı zıyaret esnasın a muza ·ere 

\'e firavun mezarlarında ol. olunabı en arazı ye 1 
w ın onum- vap veren İzlanda başvekili, Al. edilecektir. 

• • • &ibi, onların mezarına da dür. üç gün evvel yagan dolular lzl d .. d h manyanm. an a arazısın e a-
konurmuş. halen ta_:lalard~ ve mez.:uat .ara • va üssU kurmak için müracaat et. lzlanda "Buz diyarı., demektir 

lrlıların .ı. -yalılar u··zcrı'nde ımda yıgın halınde, henuz erıme • · ld w .. ı · ti k' · l ky ·"'- b"' "k b' .fili • • • mış o ugunu soy cmı§ r. ·ı, şıma o anusww.ı.ı. uyu • ır 

~ gibi bazı Asya kavimleri. mi§tir. Aynı semavı afat Kad~rl~ - Başvekilin verdiği izahata gö- adadır. Merkezi RC1Jk}avik oum 
ld:ısır üzerinde nüfuzu ol. ni.n tozlu köyüne ka.da~ gitmıştir. re, Almanya bunu, iki memleket bu memleketin ba§l?ca ihracatı 

llr. Mesela bir Asya. milleti Bıraz daha deva.~ et":1.1ş ~l~ydı, arasındaki eski anlaşmalara da- balıktır. Ommcıı asırdan 1S iincü 
"e 'l'ürklerin çok eski dede- Kozan ve havalısı koyle~~nı.. ve yanarak istediğini ileri sürmek_ asra l:.lular 71ıiıstakil bir mcmlc -
'ayılabilecek lksos.'~r Mısıra mezruatı batıracaktı. Köylu ve tedir. Bu anlaşmalar Almanyayı ket olan lzl.anila ondan sonra 
urerıe§mişler ve Mısırlıların arazi sahipleri hasara uğrayan "en ziyade mazharı müsaade 
ilhını kendilerine mabut al- mıntakanın keşfi ve icabı yapıl • memleket,, tanımah-tadrr. Fakat 

t~ dır. ı ması için mahalli hükumete mü - fzlanda Ba.~vekili bu anlaşmnla. 
ı:ı~eye göre Sel'le diğer bir ~caat edenlerinin sayısı gün geç- rm Almanya.ya. böyle bir hak ve-

an Amon muhıı.rebeye tu. t ikçe çoğalmaktadır. EMiN rı>mivf:>r"'C71,,; ;rn,~,. pn.-.;cıt;""· 

Nonıcçc, daha sonra Danimar7;a. 
ya ilhak olunnm~tu .. 1918 dcnbc. 
ri ela Dmıimarkanm idarcai aztuı. 
da, fakat bUaraf bir mem1akct -

Neşredilmemiş bir mülakat 

Fransız - ltalyan mü
nasebat1 hakl{ında 

Brian on iki sene evvel ne demişti 1 
Bir Fransız gazetesi Aristid 

Brian'ın 1927 senesinde bir İtal
yan muharririne verdiği bir mü. 
lakatı neşrediyor. ltnlyada neş • 
redilmemiş olan bu mülakat bü
yük bir ehemmiyeti haizdir. Çün.. 
kii, bugün olduğu gibi, o zaman 
da İtalya Tunus ve Trablus üze. 
rinde bazı taleplerde bulunu. 
yordu. 

O zaman Fransız hariciye na
zırı olan Brian'a, gazetelerdeki 
yazıları i§aret ederek, 1talyaıun 
talepleri karşısında Fransanın ne 
düşündüi;rü soruluyor. Hariciye 
nazırı şu cevabı veriyor: 

- Bazı ileri giden yazılarda 

öyle neticelere varılıyor ki ne ce
vap vereceğimi bilmiyorum. Lo. 
karnodnki bir siyasi olan ben I. 
talya ile muharebe eden bir adam 
olacakmışım! :!\"e münasebetsiz -
Iik ve ne delilik! Ne kadar Uzak 
mazime bakarsanız bakın, daima 
1talyaya krşı oln dostluğumu gö. 
rürsünüz. 

" ... Onun için, iki memleketi bi. 
ribirine ynklnştıracak çarelerini. 
çin aramıyayım? 

"Aradaki ihtilafları hal için ça
lışmaya amadeyim. Vaziyete ya
kından bakacak olursak, bence !. 
talya ile Fransa arasında halli 
mümkün olmıyn ihtilaf yoktur. 
Eh·crir ki insan bu meseleleri hal 
Jetmek arzusu ile ele alsın. İtal. 
•an ihtiyaçları, emelleri nelerdir, 

biliyorum. Bunları Fransarun 
menfaatleri ve hakları ile telif de 
kabildir zannediyorum. Fransa 
bu haklarını bir çok fedakarlık
la elde etmiştir, muhafaza etmek 
istemesi de tabiidir. Fakat bun -
lar iki memleket arasında bir iş 

birliği tesisine mani değildir.,, 
- Fakat, bazı gazetelerin ncş. 

riyatı anlaşma hakkındaki bu hUs 
nilniyete bir mani teşkil etmez ., 
mı .. 

Brian gazetecinin bu sualine: 
- Gazeteler mi? diye cevap 

veriyor. Evet, mühim bir mese • 
ledir du. Mussolini siyasete gazc. 
tecilikten geçmiştir. B<?n de ayni 
yoldan geldim. Fakat o, matbuat 
meselesinde, bütün eski hassasi.ıı 
yetini muhafaza ediyor. Belki ta:.. 
biat meselesi. Belki ben hükumet 
işlerinde daha uzun bir zaman .. 
danberi kaldım da gazetecilik he .. 
yecanrm gitti yerine ku~'1tli bir 
felsefe ihtiyatı geldi. 

Bunu bilmiyorum ama, fU mu. 
hakkak ki, gazetelerin hUcumuna; 
ben hiç ehemmiyet vermem. Gaoı 
zetelerin neşriyatı benim siyaseti .. 
me hiç tesir etmiş değildir.,, 

Aristid Brian, o zamanki Fran. 
sız hariciye nazın sıfatı ile, iki 
memleket arasında dostluğun te. 
essüsü için vaziyetin her zanıaII
kinden daha müsait olduğunu SÖY. 
liyerek sözlerini bitirmişth\ 

Denizbank Ve Etrüsk 
Hakkındaki Tahkikat 
Anknrn, 27 (Hususi) - Maliye vo 

lktısat Yckalctl müfettişlerinin Et• 
rüsk \'ıtpuru ,.e Dcnizbank hakkında 
yaptığı talıkikat evrakı 11.:tısat Yekü
leli tarafından tetkik edilmektedir. 
Rapor mündcrccatı hakkında vekalet 
bugünlerde ajans ,·asıtasi~le bir tcb· 
li~ ncşrcdccektlr. Tcbllğclc şimdiye 
kacl:ır gazetelerde ynpılan neşriyatın 
mahiyeti TC yolsuzlukların nelerden 
ibaret bulunduğuna dair malumat 
vardır. 

Görüp Düşündükçe 
.... - ,,--,, ~ ,_, ----~ aı:www::=-

Yıkılan apartıman 
Bir apartman yıkıldı; sekizi ölü ve on biri yaralı olmak üze

re on dokuz yurttaş kaybettik. Yaralılar için de bugün kaybet
tik diyebiliriz. Çünkü onlar da bir zaman iş ve vazife dünyamır 
dan ayn yaşamak zorunda kalacaklardır. 

Koca bir apartman, tabiatte zelzele yokken, bombardımana 
uğramamışken nasıl yıkılır? .. 

Adı Gpartman oldujuna göre, bina yenidir de. En külüstür 
bir tahta evin ömrü, yüzlerce yılla ölçü!Ur. Bizde en eski apart• 
man ise, ancak otuz seneliktir. 

''Beton,, a, çağımızın en göz.de mimari harcı deniliyor. Ger
çi üstünden zaman geçmedikçe, bu külçelcnişin gücil imtihan 
olmuş sayılmaz. ;Fakat ne de olsa ~atılan altında yüzlerce insan 
barındıran bir apartman leylek yuvası 'gibi bir nefeslik rürgarla 
dağılıp yıkılamaz. 

Şu halde, temellerine insan kanı bulaştıran bu yıkil.rşm, sc. 
bebi nedir? ~· 

Mademki ortada zelzele yok, bombardım~k, toprak kay
ması falan gibi hadiseler yok, felaketi dışar!da arJ_,,.ğt da lütum 
yok .demek. , .., 

Bana öyle geliyor, ki bir apartman istenilen yerde sorusuz, 
sorgusuz ustalar, rençberler ilşüştürülerek kurulamaz. Her me
deni şehirde bu iş, birtakım ince eleklerden süzülüp elenir. Semt 
belediyeleri, fen heyetleri, arsayı görürler, toprağım muayene e. 
derler, sağlam bulduktan sonra ehliyetleri, ustalıkları tanınmış 
mühendis ve mimarların planlanna yapılmasına izin ve;trler. 

Temelin, binanın, yüksekliğin, duvar kalınlıklarının belli 
başlı ölçülere uyması da gerektir. Bu şartlar, elele verdikten 
sonradır, 'ki apartman yapılmış olur. · 

Şu yıkılan apartmanın acaba tarihçesi nedir? .. Buna kim
ler izin vermiş? Hangi mühendis hesaplamış?, Hangi mimar onu 
biçime sokmuş? Çöküşün sebebi nedir?. Bir apartman iskambil 
dizisi gibi püf 1 deyince dcvrilemez elbette; bunun bir ~tlama, 
ayrılma durumu olması lazımgelir. Dağılma bunlardan sonra 
dü~ünülebilir. 

Ortada kan, gözyaşı ve sıra sıra tabutlar ... ~r. Polis, adliye 
artık bu i§in arkasını bırakmaz. Fakat biz, bu felake\~en ders 
almalıyız. Her semtte bir bina yoklaması yapılmak lazımgcimez 
mi? Eğer, bu apartman bir müstesna olarak gözden kaçmışsa, 
başkalarının da 'kaçmaldığı söylenemez. Bir yandan muayene e
delim, lbir yan.dan da bu çürüklüğe göz yumanları !iddetle ecza. 
landırahm. Yurtta~ kanı vakıf ~rbet değildir. 

Hakr Süha GEZGİN 
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lspartatla hükOmet 
konağı yapıhoor 

csa1<ımsız tarihi eserlerimizden 
----------------------------------- zwwwa ıa::wıs~sws~=---2~tıwwwı t'n :ıwwws 2-ti __ ...,w __ ..., ______ _ • VAKiT 

Kt ıkJı içme Suyu T esi
satı da Bitmek Üzere 
İsparta, (Hususi) - Isparta hli 

kQmet konağının inşaatı hayli iler 
lcmiştir. Önümüzdeki Cumliuri • 
yet bayramında şehrimiz yilz bin 
liraya yakın bir kıymette modern 
bir hUk\lmet konağına kavllşacak
tır. Yeni Halkcvl binası artık ta • 
mamen bitmiş sayılabilir. Şimdilik 
bazı ufak nok anlar tamamlan • 
maktadır. Geniş bir temsil salonu 
sahne, dokuz büyük oda, dört ~U
yük 'korildor, bir kütüphaneden i. 
baret olan binanın dö enmesi için 
çalışılıyor. 

Hasekisultan ve Bayrampaşa 
vakıfları ne halde 

ADO:\E TARlFESt 

lltmlc~tl 
içinde 

Aylık 

3 aylık 
G aylık 
1 yıJlık 

95 
260 
'i5 
900 

Tarifeden Balkan nırtı 

için &)dn otuı kuruş düşüt 
Posla birlı~lnc girmeyen yerle 
ayda yetmiş beşer kuruş :ı:ı 

Şehrimizde geçen yıllarda baş. 
lryan tazyikli içme suyu tesisatı 

da hayli ilerlemiştir. Evvelki sene 
bütUn kaynaklar birleştirilerek 

sular bir ana depoda toplanmıştı. 
Geçen yaz içinde de buradan baş· 
layıp şehri baştanbaşa kateden ve 
istasyona .kadar uzanan bilyUk ana 
boru ile iki yerde depo yapılmı~ • 
"'tır. Bu işler için yUz bin liraya 
yakın para sarfedilmiştir. 

Suyu ana borudan şehrin başlı· 
ca sokaklarına taşıyan §ebekenin 
münakasası 1da illin edilmiştir. Bu
nun ihaleye esas olan kıymeti 52 
bfn liradır. Öllilmüzde'ki ')'az is ... 
parta §ehrindeki b\itiln mahalleler 
tazyikli temi% suya kavuşmu§ ola. 
caklardır. Şimdilik sular ana bo
rudan mahallelere künk borularla 
tevzi edilmektedir. 

1spartndaki u tesisatına beledi· 
yeler bankası kredi açarak ve be· 
lediyeler imar heyeti de fenni mu· 
rakabeyi yaparak yardım etmek -
t dir. 

Şehrimizin buglinkil vaziyetinin 
haritaaı yapılması i~i on üç bin 
liraya ihale edilmişti. Müteahhit
ler i4e başlamı olup çalı§maları 

süratle ilerlemektedir. 
ViJAyet umumi meclisi müza • 

kereleri ilerlemi§tlr. Ge,cn sene -
yo nazaran öüyük bir farkla artan 
bir bUtçe hazırlanmaktadır. ÖnU -
mUzdeki yaıa ait yol faaliyeti prog 
ramı çok yüklüdür. Yeniden ilk 
mektep yilpan köylere vi15yetçe 
yardnnlar devam etmektedir. 

Maarif 1nzıbat Meclisi 
Yildyete balllI :m arlf inzibnt 

mccİlslnln scçtml evvelki hafta 
yapılmıştır. Yeni ıncclise vtl!\.· 
yet vali ınuavinl HUdal Knrata
ban, ,·ilft.yet .daimt encUmen n· 
%asından Refik Ahmet Sevcngll, 
kUltUr direktörü Tevfik Kut, E· 
renk~y yol dtrektarıı .Mahir, 
ilk tedrisat mUfetlişi Mehmet 
:Ali, ilk tedrisat öğretmenlerin

den Dcyoğlu kUltUr fşyarı Et
hem sccllmişlerdir. 

Haseki hastahane ine giden 
parke cadd~en yukan doğru çıkc· 
nız.. Hastahaneyi geÇerek yüz, 
yilz elli metre kadar ilerleyiniz, 
Haseki camiinin karşısında ve .so
lunda eski harap binalar görl.irsü. 
nüz .. Bunları tarihi kıymeti haiz 
ve bugün artık tam mfinasiyle "ha 
rabt., .damgasının vurulabileceği 

tariht eserlerdir. 
Ha eki hastahanesinin sırasında 

ve Haseki camiinin karıısında ol
dukça geniş bir arazi iiıerlne yer. 
leıtirilmiş mUtead\:ilt binalar Ha• 
ccki Sultan tarafından yaptırılmış 
olan medrese, imaret ve .zindan
dan müteşekkildir .. Camiin solun
da bulunan eserler ise Bayram Pa_ 
şanın Türbesi, medresesi ve ima
rctteridir. 

Her iki tarihi §ahsiyttin bırak
m·ı oldukları bu hatıralar gerek 
tarihi bakım:lan, gere'kse mima.. 
ri noktadan büy~k bir kıymeti 
hah:dir. 

Esasen en büyük vasfıllı tarihi 
eserlerinin mebzuliyetinde topla
yan htanbulumuzun her tarafı 
beş yüz senelik Türk sanatinin nü 
muneleriyle doludur. Ne yazık ki 
bu eserler bugün' harap vaziyette
dirler. Netekim görüp gezdiğim 

Haseki Sultan ve Bayram Paşa i. 
maretleri .de bugün gittikçe çöken 
birer ta§ yığınından başka bir şey 
değildir. 

Haseki hastahanesini geçerek 
cadl~eyi takiben medreseye geldi
ğimiz 2aman, evvela medresenin 
dış knpısı üstündeki muhtC1em 
yağmurluk nazarı dikkatimizi cel. 
beder. Yağmurluğun f ev kala de oü 
yük ve kubbeli olmasına rağmen 
taı kapıya kolayca tutturulması 

Türk mimarisinin kuvvetine güzel 
bir clelildir. 

Nihayet kapının üstüne böyle 
muazzam bir yağmurluk yerleşti
rilmesi de dü§Unce bakımından, 

ince bir buluJu ifade etmez mi? 
Kapı.dan içeri girdiğiniz :aman 

gördlığünüz çir'ldn manzara der. 
hal gözlerinizi tırmalar. Bugün 
Haseki Sultan mddrcsesinin iııi 
yangın\ ,~ yerleri gibi harap ve bir 
çok fakir fukar ile meskundur. 
Medresenin avlusundaki manzara; 
ipe serilmi§ pejmlirde çamaşırlar, 
üçer beşer oynaşan yalınayak başı 
kabak çocuklardır. 

içeriye bir yabancının girdiğini 
gören çocuklar: 

- Anne birisi geldi.. 
Diye feryadı basarak, kapılarına 

çuval gerilmi§ küçük taş odacikla-

var. Fakat bu tarihi eserler de di. 
ğerleri gibi tamamen harap bir 
haldedir. 

Bayram Paşa tilrbesinin üze· 
rindeki kurıunlar par~lanmı§tır. 
İmaretler yıkık bir vaziyette, med
rese kullanılmaz bir haldedir. Yal 
nız eski Sübyan mektebi bugiln de 
ilk mektep olarak kullanılıyor. 

Haseki Sultan Medresesi ve di
ğer kıennlar tamamen harap ve ba 
klmsız bir haldedir. Bu tariht eser
ler ile hiç kimse alakadar olma
maktadır. Haseki camii haf mücz. 
%ini A§kt Efendi ara gıra imaret
lere neıaret etmektedir. 

Kırk senedir Haseki imamlığı. 
nı yapan baş milezzin A§kı Efendi 
küçük ve canlı bir tarihtir. Med· 
rescyi; :zindanı ve imaretleri bir· 
likte gezdik .. Her gün yı'kılan, ha 
rap olan binaları, kemerleri, iııle
mell kapıları i§aret ederek: 

- Buralara kimseler bakmıyor. 
Her gün biraz tamir olunacağına 
harap ediliyor .• Bir zamanlar hır. 
sızlar dadanmışlardı. O zamanlar 
taı odalarda kimseler oturmuyor
clu .. Kubbelerin üstü ıher gün bi
raz daha sökülüyordu .. Şimdi od2.
larda birka~ fukara oturuyor .. Bu 
§ekilde hırsızlığın önüne geçili· 
yor; dedi. 

Haseki Suıtmı va.J."1/laroıın h."1'§ 'bakışı göriinı~ii. t.ıc haseki Sultatı 
mcd rcselcri 

Eğer vaziyet Aşkı Efendinin i 
fadesi ıgibi ise hakikaten acıdır. Se 
nin, benim diye tehrimiain 'kıyme
tini temin eden tarihi eserlerimü:i 
ihmal etmek doğru mudur? 

ra doğru kaçr§blar; çuvallar ara
landı, sa~ları darmadağın, gözleri 
karanlık çukurlara batmı§, bir ide
n bir kemik kalmış kadınlar baş.. 
lannı uzattılar .• 

Avlunun dört bir yanına sıra· 
lanıruş küçük odalardan sonra, 
dış kapıya mütenazır kapıdan 

dershanelere i!iriliyor .. 
Avlunun etrafındaki mermer sü 

tunlar üzerindeki pirinç bilezik. 
!erde !dokuz yüz doksan dört ta
rihi ve daha birçok malWrıat var .. 
Fakat bilezikler senelerin hattft a· 
sırların pisliğini taşıdığı için yazı
lar okurunu bir hale gelmiş: an
cak üzerindeki tarih seçilebiliyor. 

Kapıdan dershanelere girelim .. 
Çok ince oymalar ile sanatk§rtme 
bir şekilde yapılmış olan dersba· 
ne kapılan ve dershanelerdeki !do
laplar kim bilir ne ka.dar ufa'k 
menfaatler için parçalanmış, yarı
sı çalınmış .• 

Dershaneler .ile medrese kısmı 
tamamlanıyor .. Medresenin arl:a
smda evvela timarhanr., sonra da 

zından denilen kısım var •. Bura&ı 
dünyanın ilk timarhan~si.. Uzun Bııyram Pap türbedarı Tevfik 
senl'ler !deliler burada bat ındırıl- de dertli bir halde yanıma sokul. 
mış, sonra bir müddet buraya u. du. Kolumdan tutarak Bayram 
mumi kadınlar kapatılmış .. Bugün Pa~a türbednin kubbesini göster· 
ise bir taş yığını ve Haseki cami· di: 
iTl!n teneşir ve tabutJar'!'lln konul_ - Bak beyim şu kubbede iki 
dvğu yerdir. sene evvelki Irrtınada ik parça kur 

Timarhane ile medresenin yan· §Un xalkmış idi. Levhanın birini 
ya:ı2 yapılması da güıel bir man:ı tamir ettirmek kabil oldu, iakat 
ifa:ic etmiyor mu?.. diğeri hali ayni vaziyette! .• ı,te 

M cdresenin diğer cihetini baş- siz de görüyorsunuz .• 

tan lıaşa kaplayan imaretlerin yü:: TUrbedar Tevfik Efendi bana 
,sek bacaları bugün artık tütmü· . ti i d • il 

ayrıca, ımarc er , me rescyı, t r-
yoFr ... k t k b" -L.'1 b' beyi ve tekkeyi gezdirdi. Hepsi de 

a a ya ın ır zamauı;.ıa ıraz... h ' 
tamir görmil'Ş olan imaretlerin yÜ- arap "' . . 
·· "l ·· k' .. ll'ğ' b' Yalnız bugün ılk mektep olarak 

:zu gu muş ve es ı guze ı ı ıraz ku k. S"b kt . 
1 da km tı llanılan es ı u yan me ebı 

o sun mey na ~ı ış r. b. . •· 
JI k. h . ı.. • • d ıraz tamır gönnuş .. ase ı asUu1anesıne aıt mc re 

senin kapısı yanında çok güzel bir 
çt-~me de bulunuyor. Birçok tari. 
hi eserler bu küçük •dacığa sıkış· 
mış .. 

Haseki camiinin aırasında Bay· 
ram Paşa türbesi, tekkesi, medre· 
sesi, imaretleri ve Sübyan mektebi 

İki1'1'3i namazı vakti gelmişti. 
Ne Aşkı Efendiyi ne de Tevfik 
Efendiyi fazla tutmak kabil ola
madı; ayrıldılar .• 

Resim almak için Haseki camii 
minaresine çıktım. Buradan med. 
resenin, imaretlerin har .ıp vaziyc-

medlllr. 
AIJone kaydını bildiren 

tup ve tclsrd ücretini, ab 
parnsınırt postıı veya banka 
yollama fierellnl id:ırc kendi 
terine nlır. 
Türk/yenin lıcr posta mcrkc:ttl 

l ' AKIT a abone yazllır. 
Adres de~iştirmo tleretl 

25 Luruştar. 

1L.A.N ÜCRETLERi 
Ticaret llfınlarının santlrtı 

snlırı sond:ın itibaren nan s 
fnlarında 40; le sayfalarda 
kuruş; dördüncü s:ıyf:ıda 

iklncl vo Cçüneüde 2; birinci 
4; baJlık y:ıoı kesmece 5 Jı 
dır. 

Ilüyük, çok dev:ımlı, k!lŞ 
' renkli ilnn Terenlerc ayn •1 

- indirmeler yapılır. ncsınt il~ 
rın nntiın • sntırı 30 kuruştu~ 

TlCARİ ?ılAHlYETTE OLM11' 
KOCOK İLANLAR 

nır defa 30, iki defası 50. 
defası 65, dört defası 75 \'C 

defası 100 kuruştur. Üç s) 

illin verenlerin bir defası be 
,~dır. Dört satın geçen ilftnls 
fazın s:ıtırl:ırı beş lmnıştıın 
sop edilir. 

1/i::mct kuponu 
kllcük ifdn tarl(cst 
indirilir. 
Vakıt hem doğrudan doğrf" 
ya kendi idare yerinde, heın 
kara c.ııddcsindo Vakıt }" 
altında KEMAL:EDDlN 
Uftn Bürosu eliyle ilan k• 
eder. (Büronun telefonu: 20 

YENi ÇIKTI 

Fikir ve sanB, 
meseıeıerı 
VA~AN: 

SADRI ERTE~ 

ti daha"vazıh bir ıekilde 
yor. 

Kubbelerin kurşunları par'/. 
ça kaldınlmış .. Yüz dirbeOS 
şun çalmak için güzel ta~l 
lerimiz harap ddilmiı .. 

fstanbul eski ve tarihi e 
bol bir şehirdir. Fakat bu 
rin hepsi de harap ve scyy 
hayranlıkla değil, <bizim te 
gezeceğimi% bir halde t 

-= 
MUAFFE~ 

Karamazof K~rd"""eŞ!er 
Yazan: Dostoyevski 

Çewi~o! Uakk ı Süha Geqiu - 134~~--
Trifon, bu lsteğe pşmıştı. Cömert 

müşterisinin yüzüne kuşkulanar cık bak 

tı. Fakat sesini çıkarmadı. ÖnUne düş
tü, arka merdivenden yürüyerek bir 

koridordan dolaştni~ı. Bir odaya girdi. 
Ve mumu aldıktan sonra Mityayı ora_ 

ya soktu ve görünmeden görebileceği 

yere götürdü. 

Mltya orada çok kalamadı. Gruşini
kayı görür görmez, yüreği çırpUtllra.k 

g6zleri bulandı. Genç kadın, masa ba. 
§tndaki bir koltuğa oturmuştu. Yanın· 
tla genç 'Ve gUzel Kalkanov varl3t. Eli
ni eline nlmıştı. Kar§rsındaki ~Jlaksimo. 
va gilltrek bakıyordu. Kanapeye de 
''O,, yangelmişti. Sağında biri dah:ı var 
dr. Kanapedc'ki. ufak tef ek, geniş yüz· 
lü bir adamdt, çubuk içiyordu. Bir hoş 
nut~uzluğu \rar gibiydi. öteki Mityaya 
çok mun boylu görünmUştü... Nefesi 
kesiliyordu. Daha fazlasını göremedi. 
Kutuyu komodinin mcrmeti üstüne kOy 
'du ve yUreği ağzında salona girdi. 

Onu ltk ıtôren Gruşinika oldu ve: 

- Ay! .. 
Diye inlc0i. 

_ .,_-
- GEÇMiŞiN 1LK GöZ AGRISI 

Mitya, geniş adımlarla masaya yak· 
ln~tı. Yilk1>ek fakat her s5zde durarak: 

- Bayl!r! .. lJiyc başladı •.• ben.. me 
rak et'tneyin, TC Gruşinikaya dtincrck: 
hiç korltrnııyın ... ben de seyahat ediyo. 
rum ... Sabah erkenden gideceğim ... Mü 
saade eder misinir. ... Ben de sizinle be
raber bu <>daaa kalayım ... 

Bu sözler, kanepede oturatı yaban
cılara karıt Miylenmişti. Polonyalı tU
buğunu oğtından mutaaz.zimane bir ta
vırla çıkararak: 

- Biı, burada kendi kendimi:tt kal
mak için yerleşmiş bulunuyoruz ... Ba§ 
k bir oda açtırabilirsiniz. sanırım. 

Kalganot ise ona masa Ust\lnden eli. 
nl uzatarak: 

- Ah, siı misiniz, Dimitri Fiyodorb· 

viç? .. Hoı geldiniz, sefalar getirdiniz ... 
Diye haykırdı. Mitya: 
- Selim, azizim; size her :zaman 

dostların en iyisi göziyle bakmıştım. 
Cevabını verili ve kendisine uzatılan 

eli sı'ktr. 
- Ay! •. Parmaklarımı kırdınız! 
Katganov yan ~ka, yan gerçek o· 

Jarak b6yle bağırmıştı. 

Gruıinika, neşeli lbir ses ve ürkek bir 
gülümseyişle : 

- Onun el sıkışı böyledir, işte! 
Dedi, Mityanın halinden, fena ibir ni _ 

yeti olmadığını anlamıştı. Ama mı.na· 

srnı kavrayamadrğı bir hal de sezer gi
bi oluyordu. 

Emlak cahibinden Maksim:>v da sesi.. 
nl tatlılaştırarak: 

-Merhaba! 
Diye selamladı. Dinıitri ona döndü: 
- Siz de buradasınız ha ? •. P~k mtm 

nun olı:ium ... Dedi; sonra tekrar yaban 
tıların çubuklusuna hitap odcrek, son 
saatlerimi, bu odada geçirmek istedim .. 
Bu odada ben bir zamanlar gönlümün 
sultanına tapmı§tım. .. Son ~ecemdir 
bu .. Gelin lOtf edin de birlikte .:ostça 
çip c~lcnelim ..• Şimdi şarap 'Ve şampan 
ya gelecek .. - koynundan para deme· 
tini ç.ıkararak - bunları getirdim .• c:ri .. 
telim diye. .. Saz, zevk, keyf istiyorum. 
~çen ldcfald -gibi... Son gecemde l•u 

ncşeJl demleri tekrar yaşamak isti} o-
nım. 

Sözünü kesti. Çünkü boğuluyor, tı

kanıyordu ... içinde neler vardı, neler! .. 
- Polonyalı yabancı, bir Dimitriye, 

bir elindeki banknot destesine, bir de 
Gruşinikaya bakıyordu. Nihayet: 

- Söz kraliçemindir ... Eğer o, izin 
. ' verırse .... 

Diyebildi. Gruşinika onun sözünü ke 
~erek çıkıştı: 

- lşi amma da uzattınız ha ... Hita. 
bet yarışına mı çıl:tınız canım? .. 'Bıra· 
kın şu gevezeliği ... Otur Mitya ... Sen 
<le neler söylüyorsun? .• Yalvarırım u. 
na beni bu hallerinle korkutma! .. Uılu 
ciuracağmı vadediyorıoun ya... Gel öyle 
ise ıeni gördüğüme sevindim. 

Dimitri, ellerini kaldrrara\r:: 
- Ben, mi Gizi korkutacağım ? .. Ooh 

J1ayır, ben artık bir engel olmaktan çılc 
um ... Gtçti o zamanlar ... ~çti. 

Delikanlı, bunla~ı söyler Gôylernez 
bir sandalye}Te çöktü ve hüngür hüngür 
aglatnağa başladı. EUeriyle iskemlenin 
arkalığına tutunmuş ve yüzünü duvar
dan tarafa dönmÜ!jtÜ. 

Gnışinika, sitemli sitemli: 
- Yine mi başladın"? .. Orada da evi

me geldikçe, böyle yapar, hiç ~lama
.dığım uımn nutuklar s~ylerdi ... '.Bir ke
re de a~lamı tı. Tıpkt işte böyle ... Ayrp 
değil mi! •. Hem niçin a~lıyorsun? •. Ba 
ri gözyaşı dökmene orttıda ciddi bir !re
bcp olsa!.. 
Gen~ kadın 5on 'tümle Ustünde muam 

malı bir tar.da dumıuı ve ona 
tı. 

- Ağlamak mı?.. Ben ağıryo' 
yum? .. Yok yok .•.. işte glilüyo 

Mitya, sinirli, sürekli bir ka 
kıvranryor, bUtün vücudü sarsı 

- Hili teessUrün devam edi 
ha neşeli ol, hem §Unu bil, ki :Mi 
diğine pek sevindim Mitya .•• J. ıf1 
musun: pek sevindim ... - Etraf .,1 
kimane bir bakışla süzerek - o 
zim yanımızda kalmasını isti 
E\·ct böyle istiyorum... O gider-' 
de giderlm. 

Bu son sözleri, Gruşinika polod 
lara bakarak söylerken göıteri 
cımlanmıştr. 

Polonyalı genç kadının elini 6 
- Kraliçemin istekleri, rıaıa 

birer emirdir. cJI 
Dedi ve Mityaya ıdönerek en ti 

siyle ilave etti: 

-. Bizi huzurunuzla §ereflendİ 
zi dileyorum. 

Dimitri ayağa kalktı. Yeni biC 
ba§lıyatak sandılar. Fakat .dili d., 
lenmiş gibiydi. Bir iki yutkundıJ 
hayet: 

..__ 1çclim tiyle ise baylar 1 
Dedi. Buna hcr~s güldü. 
Gru§lnika· . r c 
- ~n. kota bir nutuk be~ ı) 1' 

Hele şükür kısa kesti... Afertn 
fDeva.mı t'ar) 
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Abdülmecit devrinde 1 
- - - ---

Tanzimat Paşaları 
Yazan - Asım Us 

16 -
Rivayete göre sadrazam Reşit 

Paşa aralarında büyük bir sami. 
miyet bulunan Serkarin Osman 

Bir Sivri Akıllının Maceraları: 

.A.bdülmecit buhraru hafiflet. 
~ için çareler düşündü. Ken. 
dıatne veda ederek giden sefir. 
~rın arkalarından başkatip Hak
(ı Beyi göndererek teessüf ve te. 
~Urlerini tekrar bildirdi. Ayni 
taınanda bu teessüflerini heyeti 
lilkeıaya da tebliğ edeceğini ila. 
\>e etmişti. 

Beyle bir gün hasbihal ederken B • ~ 
şöyle ~ir konuşma olmuştu: • l r ',)' l z 

Reşıt Paşa - cennetmekan "" 
3ultan Mahmut hazretleri büyük k 
bir padişah olmakla beraber sev- va as l 

kaçırma\ 1 Raav~ve Tiy~!'C:.. 
mahkemede Ankara radyosu diği kullarına iltifat etmekten 

hoşlanırdı. Ara sıra onların ev. ı 
ıe_rin~ giderek gönU~lerini alırdı. 15 yaşında Emine zorla deg" il 

TüHl.-IYE H.\D\'Ol>IFCZ\'ON 
l'OS1'.\ 1. 'Hl 

\r l!u sırada lngiltere krali!;esi 
1ktorya ile Napolyon arasında 
<r ınülakat vuku buluyordu. 
~anın Türkiye ile siyasi mü. 
~betlerini kesmek üzere sefir 
l'ııvtıel'in lstanbuldan hareket et 
lııek Uzere bulunduğuna dair o -
~haber bu mülakat esnasında 

Şımdıye kadar padışahımız Ah. ı 

dül~:cit efendimizin ~ir çok de. istiyerek kaçflg" ını söylüyor 
Tiid .. iyc Hnrlrosıı - Aıık:ır:ı TI:ııhosıı 
U.\l.G \ L:Zl'NJ.l'r.V: • j 

Hi1!1 ın. 183 Kcs.)120. Kw. 1'. A. Q, 

10,i4 rıı. 1519:; Kcs./Kw. T. A. P. 
31,iO ın. 9 IGa l\c~.120 l\W, 

~lyona bildirilmişti. 
)l..~u mülakat fırsat addedildi: 
· '1llısız ve lngiliz Hariciye Na. 
~ları arasında Eflak ve Buğdan 
~lesi müzakere olundu. lnti. 
batın feshi He devletler ara . 

llıdaki ihtilata nihayet verilmesi 
laştırıldı. 

li'a.kat Fransa, Rusya, Prusya 
ltalyn. gibi dört devletle bir. 

siyasi münasebetlerin kesil
~i üzerine Abdülmecidin teıa. 
artmıştı. Hfidisenin önünü al. 
~~ için sadarette yeniden bir 
~şildfk yapmaktan başka ça. 
~ bulamadı. ttkinci defa olarak 
'bitli Mustafa Paşayı sadrazam 
tıtı. Sadaretten azledilen Reşit 
a iptida Meclisi alii Tnnzima. 

-l tlıemur edilmiş ise de bir ay 
de oradan da azledilmişti. Bu
U7.erine Fransa hükfımeti se. 

ı:tne İstanbuldan hareketini tc. 
l' etmesi •emrini verdi. Diğer 
irler de ayni şekilde hükumet. 
· den emir aldılar. Bu suretle 
~ise de kapanmış oldu. .. "' 
lıeşit Paşanın son. defa sada -

en azledilişi, bundan sonra 
liai alii Tanzimata memur e

Jdiği halde oradan da bir aya 
~dan m:ak1aştmlışı artık 

Çok kimseler nazarında yıl

ın bir daha yükselmemek ü. 
düştüğü hissini veriyordu. 

lhtimal ki bu his ve tahmin 
ış ta değildi. Fakat Re§it Pa. 

tn. Serkarin Osman Bey vası. 
İ~Ie sarayda oynadığı bir rol 

ttııcı defa olarak sadarete geç. 
~ine yardım etti. 

Veni neşriyat : 

fa ıltıfatlarına, hatta ıhsanlarına 
mazhar oldum. Bu itibarla hiç 
bir emelim kalmamıştır. Yalnız 
Sultan Mahmut hazretlerinin yap 
tıkları gibi bendebanemi efendi. 
mizin bir gün şereflendirmelerini 
çok arzu ederdim. 

Osman Bey - Abdillmecit e
fendimizin ?.atı devletlerine olan 
teveccühleri büyüktür. J<;ğer bü. 
tün emeliniz bundan ibaret kaL 
mışsa elbette bunun da bir !;a. 
resi bulunur. 

Reşit Paşa - Bu sözünüzü bir 
\'ait olarak kabul edebilir miyim? 

Osman Bey - Bundan hiç şüp. 
heniz olmasın. 

Reşit Paşa - Yalnız bir şar
tım daho.. var: Efendimizin ben. 
dehanemi şereflendirmeleri sa. 
darette bulunduğum şu sırada 
olmamalı. Elbette bir gün 
mazuliyete döneceğim. İşle öyle 
bir znmanda efendimizin bu tarz
da iltifatına mazhar olmaktır ki 
beni ihya eder. Fakat bilmiyo . 
rum, bu şartla beraber yine vaidi
nizi tekrar eder misiniz? 

Osman Bey- Hay hay ... Efen. 
dimize her suretle hizmet etme. 
ği kendime bir vazife bilirim.,, 
rim.,. 

Diin şehrimiu:le bir kız kaçırma 
vakası olmuş, Cibalide oturan 15 
yaşında Emine isminde bir kız 

sevgilisi tarafından kaçırılm•ştır. 

Baba ve anasının polise müra -
caatı ile Emine, kendisini kaçıran 
aşıkı D::nizbank vinecilerinden 
Hüseyin ve kentlisine kaçırma işin 
de yardım eden yengesi Fatma ıle 
beraber yakalanmışlar, dün de ad· 
liyeye teslim edilmişlerdir. lki 
sevgili ve yenge Fatma birinci 
sulh ceza hakimi Reşit tarafından 
sorguya çekilmişlerdir. · 

Suçlu Hüseyin demiştir ki: 
- Emine ile sevişiyorduk. Bana 

bir gün: 
- Artık bu böyle olmıyacak. 

Beni babam:lan iste, dedi. Zaten 
ben de bunu bekliyordum. Yen -
gem Fatmayı yolladım; istettim. 
Red cevabı vermişler, bunu öğre · 
nince sok fena ol.dum ve yüreği • 
mc taş bastırıp unutmağa karar 
verdim. 

Fakat Emincnin babası benimle 
sevişiyor, diye kendisini dövmüş, 
o da evden kaçarak bize gitmiş. 

Benim bundan hiç haberim yoktu. 
O gece limana gelen bir Amcri -
kan vapurunda sabaha kadar çalış 
tım.,, 

Hüseyinin yengesi Fatma da 
vakayı aynı şe'kilde anlatarak, Emi 
neyi kaçırmağa çalışmadıklarını, 

kendisinin geldiğini ve o gece ken 
dilerindc kaldığını söyledi ve: 

lı:;te bu konuşmadan pek az bir 
zaman sonra Reşit Paşa sadaret. 
ten çekilmiş ve yerine Giritli 
Must:ıf:ı Paşa geçmişti. Serkarin 
Osman Bey. R~it Paşaya verdiği 
sözü yerine getirmek için müsait 
bir fırsat zamanı kollamağa baş. 
ladı. 

- Ertesi günü de, temiz, temiz 
babasına teslim edecektim. Fakat 

Giritli Mustafa Paşanın ikinci 
sadaretinde AbdUlmecidin bir fırsat kalmadan yakaladılar, dedi. 

gün siyasi bir meseleden dolayı 
sıkıldığı bir sırada Osman Beyle 
yaptığı bir hasbihal bu fırsatı 

hazırlamış oldu. ( A r1.-,,roıı mr) 

Bakire olduğunu ve kendisi kaç 
tığını itiraf e.dcn Emine kız da: 

Yeni hızla· köye doğru 

- Hüseyin ile biribirimizi sevi. 
yoruz. Evlenmeği kurmuştuk, Fat 
ına gelip babamdan beni istemiş, 
babam kızmış, kovmuş. Akşam o -
lup da ben işten dönünce, babam 
daha kapıda kar§ıl:ıdı: 

- Seni haylfız seni, ıdcdi. Ben 
Maarif Vekaleti Sarnıç seni zen:;in bir adamla evlendir • 

Türk köylüsünü So b'-L- meg~i düşünürken, sen git de ha. n •rKAÇ sene 
bilgiye kavuştur • içinde yeti~ bir- mallarla seviş ve beni başladı <löv. 
mak, köyüne yar~r- kaç genç hil<iyeci ı meğc. öyle dövüyordu ki avazım 
lı bir adam yapmak arasında on fazla çıktığı kadar bağırıyordum. Beni 
üzere köylüyü ye - nazarı dikkati cel • nerede ise boğacaktı. Bereket 
tiştirme davasına beden hikayeciler _ komşular yetişti, elinden zor kur-
büyük bir hızla de- den biri Sait Faik. tardılar. 
vam ediyor. Köy· tir. Uç sene kadar Zaten bu hayattan bıkmıştım, 
tüyü yetiıttirmck i. evvel neırettiği annem üvc)":lir. Babam da delinin 
çin, yine köylünün "Semaver,, isimli biri. En iyisi Hüscyine kaçmaktı. 
arasından seçilen kitapta okuduğu _ Başörtümü geçirdim; evden fırla. 

llıselerin bu işi ele almaları dü. muz hikayeler bü • yıp .doğruca rıhtıma gittim. 
11İi1ınüş, bu maksatla köy öğret- tÜn ediplerimizin kudretinde itti • Hüseyin vapurdaymış, kendisi. 
tlli yetiştirmek üzere eğitmen fak ettikleri ve seçilmiı mevzular ni göremedim. Tophanedeki cvi~e 
t•ları tesis edilmiştir. Eğitmen 1 üzerine kaleme alınnııı hikaye 1 gittim. O gece orada yattım: H~-
talarından alınan neticeler bizi 1 1 'ht' ed' d scyin evde yoktu. Bana da hıç hır !t mevzu arını ı ıva ıyor u. . 

gün bu mühim maksada bi - B d f S · · it el t sar'!nntıl .k yapmamıştır.,, dedı. 
~ u e a arnıç ısını a ın a op . . . 

Qaha yaklaştırıyor ı d - hik" 1 _.,,. h~._~ .. Hakım Reşıt suçluların ıkamet ~ · a ıgı aye er 6 --.,. 1KAye uı -
•ita.arif Vekaletinin köy tedrisatı tadının hakkında çok ileri atılnuı gah sahibi olmalarına binaen kcn 
I'\ neşrettiği cserle~dcn başka 1 bir adım telakki eclikbilir. Canlı dilcrinin serb.cst bır~~~lma~ına ~V
)' eğitmenlerinin çalı~malarını ve hareketleri bir üıliipta orijinol rakın muddeıumumılıge ıadcsıne 

Sırolan 200 Lira 

teren ve lbu çalışma safhaları - ve çok alakalı dekorla ıüılenc:- Ye Emine kızın babasına teslimine 
bütün inceliklerini anlatan ye bu hikayeler Çığır Kital>evi tara - kara ver.eli. 

bir eser daha bu zümreye katıl· fından basılmıJ olup 25 kuruıa 

t~•cr, İstanbul ilk tedrisat mü -
ti§Icrinden Bay Süleyman Edip 
~ttın "Yeni hızla köye doğru,, 
llt' ~ ıtabıdır. 

satılmaktadır, Bütün okuyucuları 
mıza ve güzel hikaye okumak iı _ 
tiyc.nlere hararetle tavsiye ederiz. 

Meşhur sabıkalılardan Bursalı 

Sariko J ozef, yeni bir işten Sul -
tanahmet birinci sulh ceza mah _ 

tine ait intıbalar.dan baılıyarak bu kcmcsine vcrilmi§tir. 
U kitap köy davasının ehem -

}etini ve köy eğitmen kursları
bu itteki rolünü esaslı surette 

tıta, tutulan mü§ahe.delerle bize 
~hu oıuak izalı eden bir ki-

~ita. R · · mh i i .. , P. eısıcu ur smet no· 
il~ 

lin Kastamonu kursu ziyarc-

teıkilatın bütiin çalışmasını hi - Sariko Jozcfin son marifeti şu. 
kaye §eklinde sa-de ve temiz bir dur: 
ifade ile anlatmıştır. Birkaç gün evvel Hasan adında 

Bay Süleyman Edibin eseri köy birisi Taksim heıalarına gitmiş, 

eğitmen kurslarının çalrıması c • ceketini hela kapısına asmıştır. 

ğitmcnlerin yetiştirilmesi hakkın- Hüseyin içcrdc iken Sariko : •a••ı

da fikir edinmek istiyenlcre çok ça elini helanın iç tarafına sok · 
faydalar temin edecektir. lmuş, ceketin cebinde bulunan 200 ... _ 

lirayı tereyağından kıl seker gibi 
almıştır. 

Hasanın polise şikayeti üzerine 
hırsız aranmış, şüpheler Sar1ko · 
nun üzerinde toplanarak yakalan 
mıştır. Fakat Sariko yakalandığı 

zaman paralar üzerinde sıkmamış 
tır. 

Sariko Jozcf, birinci sulh haki -
mi Reşide: 

- Vallahi hakim bey demiştir. 
Ben eskiden sık sık huzurunuza 
gelir4im. Fakat artık ıslahı hal et
tim, böyle şeyler yapmıyorum. Va 
ka sırasında Çiçekpazarında mal 
sattığımı isbat edebilirim. Eğer 

ben yapmış olsaydım, eskisi gibi 
itiraf ederdim. Çünkü yalanla ya. 
kamı sıyıramıyacağımı bilirim.,, 

Hakim Reşit aleyhinde fazla 
delil olmadığından ve ikametga!n 
malum olduğundan Sarikoyu ser. 
bcst bırakmış, muhakemesini de 
4 nisan gi:nünc talik etmiştir. 

Çocuklarını Kaçırmak 
İsteyen Erlcek 

Mehmet adında birisi karısı Sc-
nihadan boşanmış, fakat mahkeme 
çocuğun kadında kalmasına ka -
rar vermiştir. 

Çocuklarını pek fazla seven 
Mehmet buna ancak birkaç ay da
y~nabilm'~· evvelki gün eski ka
rısının oturduJu Kocamustafapa. 
şadaki evine giderek çocuklarını' 

kaçırmak istemiştir. Fakat Seniha 
kocasını çocuklar kucağında gör . 
müş, annesi ile beraber peşine dü· 
,erek elinden kapmıştır. 

Bu arada kavga başlamış, ve 
Mehmet her iki kadına da ağır 

sözler sarfcdcrek tahkir etmiştir. 
Bunun üzerine Seniha sabık ko 

cası aleyhine bir dava açmıştır. 

üçüncü sulh ceza mahkemesine 
vcı 'len Mehmet, <lün muhakeme 
edilm:ş, Seniha ile evvelce evli 
olduklarının tayini jçin duruşma 

~alik olunmuştur. 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
Yıidızını 
seçıyoruz 

BİRiNCiYE 

Bir Bisiklet 

TCl\KIYI~ S.'..'.Tl\'l.E 
21l - :ı - l!l:t9 - 1 ••• 1939 

Jl·\FTAl.11\ PHOr:HAM - No. Hi 
s."·' - 2111311939 

12.30 J>roıır:ıııı. 12.;ı:; 'J'iirk milzl 
ği • ııl. 13 ~lcııılckct ı;:ı:ıt ll~:ırı, ajllns 
mell'orolojj lı:ılıclcri. 13. 15 ~lıızı k ( K:
l'J )tk prngr.ıııı - pi.). 13.45 - 14 JO:o· 
nuşmn (K:ıclııı s:ı:ıli - E\' k:ıılınlı8ınıı 
dııır). li.30 Koıııı)ııı:ı (lnkıl:ııı t:ıı ihı 

dersleri - Halkt•\'İndt.'n naklen). 18 .:ilı 
Progrıını. 18.35 ?ıliizik (Neşeli ıııii
zik - ııl.). 19 Konuşnııı ('l'iirki~ c ııu~ 
lası. l!l.15 'J'lirk müziği {F.ısıl he~c 

li). Oku) :ın: 'J'uhsin Karakuş ve ::ııı· 
1 iye Tııl,ııy. 2U Ajuııs, meteoroloji lıa
bel'lcri, ziraat hors:m (linııı. 2U.lrı 

Türk müıdği. Çıılıınl:ır: Ziilıtfı Har
dal-çıoğlıı, Cenl<>l Çu~Un, Ccnlet l\o 
zan, 1\c.•ııı:ıl Ni)nzi Seyhun. Okuyan· 
l.ır: S:ııli lloşsc~. Scııınhnl Ozılense . 
1 - JIİ<':ı;r. llCŞl'C\ İ • Ü~lllllll !Jeyiıı , 

2 - !)ı.:rir lçlınııı - Hicaz şarkı - l>cr
diıııi ııınııı.111.1 ılokliiııı. 3 - ŞcvJ.:i lıc 

yin - Hic:u: ş:ırkı - Ar c) le 5Uçuııı 

ey l(üli ter . .C - Sekip lıc)lll - llic:ız 

şurkı - Mııh\'ohurı o inli. 5 - J\t ... 
rıı:ıl N'I) azı .S<>) hun - Kemençe tııksi 
mi. G - Ye :ıri A<ıııııııı - llicnz şar· 
kı - S:ızl:ır ~·:ılınır. 7 - lllc-ıız tiirldi 
- Çıkayım sıdeyinı he kuzum. 8 -
~l:ıhınul Ccli'ılrllin p:ı~:ı - llünııın 

şnrkı - Kerl'nı c~le ıncsl:ınc kıl. !l -
Hııkınıın - llüzzııııı şarkı - Aşkın ba· 
nn bir gizli elem oldu yar. 10 -
1.cnıiııiıı - Kiirılıli hicuık:'ır şarkı · 
~ıızlıınclı bülbül. 21 ~lt>ınleL:eı 5n:ıt ıı 

uırı. 21 l\onuşrıı:ı. 21.15 Esham. talı· 
viH'ıl, kambiyo • nukut borl'O<;t (fi. 

\al). 21.2;"> Neşeli p16klnr - H. 21.30 
\liizik (Hııdyo orkestrası - Şer: Prne 
loriıısl: 1 - 1.. Ynn Beelhoven: "Di<' 
wcilıc Jes Hoııscs'' uvertürü, Op. 124 
2 - L. Ynn Beethoven: 3 iinoü sen· 
fon i 111 i bemol majör <Eroika), Op. 
:;5, Allegro con brlo. ~lar<'la fııneb· 
re, Atlııuin ns~ai. Sdıcrzo, !dlegro \'ı· 
rnce. Finııl, Allegro ıııollo. 22.30 Mii 
zik (Oııeret • pi.). 23 ~lüzik (Gıız. 
b:ıncl ·pi.). 23.45 - 2~ Son njıın~ h:ı· 
berlcri ,.e ~·:ırınkl progı-:ıın. 

ÇARŞAMBA - !!!l/3/1939 

12.30 Progrnın. 12,3:; Türk mür.i· 
ği. Ç:ılıın1:ır: \'C'cilıe, F:ıhirc Fers:ın, 

Hdik FC'rs:ın, Heşnl ı:rcr. Okııy:ııı. 

Muzııffcr llknr. 1 - l'55ok peşrevi. 
2 - H:ılımi he~ in - Cşş:ık şnrla -
.\ğyıırc 11 igiıh r.yled illi nı. 3 - 1.!'m İ· 
nin - t'şşıık ş:ırkı - \'nş:ıınışlım ne 
ı;iiıel bczmincle. • - 7.cki Duygulu : 

A11knraTı T!asan (Futbolcu) 

lkinciye: - Şık ve kıymetli bir 5aat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dör.düncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdar.. onuncuya kadar: Birer bo
yunb:ığı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; l O kiıiyc birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbcş okuyucumuza birer şişe bü· 
yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçUk kolonyao 25 ki. 
şiye birer tuvalet sabunu: ajTıca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

1 Müsabakaya lştirAk Koponu : -25-· 

Fran.rn:! radyo artistlerintleıı 
Madam Fcnıand Albaai 

t.;şşak ş:ırkı - Bir gün gclccckıin d 
ye. 5 - Refik Fer :ın - 'J'nobur la 
simi. 6 - Türkü • lzmirin i\·in 
rnrdulıır beni. i - Türkü - Şu ıla 

l:ırı delnıeh gönülü e) temeli. 13 Mc 
lckel saat nyarı, ııj:ıns \'C ınetcorol 

ıi hıılıcrleri. 13.15 - 14 Miizik {Riy 
eli Cumhur ban<losıı • Şef: Jıı :ı 
l~uııçcr): 1 - H. Mııı;uct - Asl,er ına 
şı. 2 - E. \'nltlleufel - Dolores \ \'als 
:ı - Hoı.~iııi • !icıııirıınıis operııımıı 

uvcrlilrü. 4 - .A. Luigini - Mı•ır hn 
lesi (N. 1, 2, 3, •O. 17.311 Koııuşnı 
(İnkılap t:ırföi dersleri - Jl:.lkc'ı 
ıleıı nuklen). 18.30 Prngrnro. 18.3 
~liizik (llnfif senfonik ıılaklar). 1 
ı~onuşıııo. 19.15 Turk muzili (Fası 

lıcycliJ. Celfıl Tok es \'C arlrnclaşları 

:rn Ajans, meteoroloji hol.ıcrleı i, zı 

1·11111 lıors:ısı (Ci)al). 20.rn Türk rııu 

ziği. Çal:ınl:ır: \'ecihe, Ce,·det c_:.ı~l.• 

Heflk J:ers:ın, Kcmııl Ni) azi Sc) hun 
Okuyanlar: Müıcrycıı Seııar, Mıılıııııı 
1-\urıntluş. 1 - Sulin:'ık ı>e~revı. ~ -
Hacı Arir beyin - Sıııin;il.: ~ı.ıı l..ı 

Beni l.ıiz:ır ederken. 3 - lliristııııuı 

Suzlnllk şarkı • Göriincc gerılaoıı J:ı 
4 - Hacı Arif beyin - l'tl:ıhıır şıırkı 

Seninle durıu:ıl.; derdinalô. eylu he 
ni. S - l>cde efendinin - Rıısı şaı 

kı - Karlı dağı a~dımdn geldım. li 
H:ı:.l ~arkı - Ç:ılımıı lııık dede. 7 
faiz Kllpnncı - Hü eyni şRrkı - Anınn 
uağlıır cnııım dnğlıır. 8 - ~. ~~)'11111< 

• Hiiı;e)·ni şarkı - A.)rılık yıl ılunünıfı. 

9 - Er1.uruın ııı:ıyası • YaHu kıır
lınrı lıuııııır gözliiııı. 10 - 'fürkfı -
Sıırı kun.lele. 21 Mcml!!kel s:ıa.t ll):t• 
rı. 21 Konuşma. 21.15 J-:shıııu, tah,·J
lr.t, 'k11111biyo - nukut lıorımsı l{İ)'&I). 
:! 1.2:i Neşeli ıılfıklar - R. 21.30 Temsil 
(Tuyyarc pi) :ıııgo:m - Komedi). Ya· 
.mıı: Keııınl Tözcn. 22 Miizik (Küçük 
orke~lrıt - !)er: Necip A,kın): l -
Freire - .".y, ay, ay (Serenııde). 2 -
llnıhy - \'iyıına opereliıırlen polpll• 
ri. 3 - l\licheli - Memlckcl hasreti. 
4 - C:ınglherger - Benim küçük ted· 
di il\ ıın. (Saksofon parçnsı). 5 -
Kuts.clı - lspanrol kaprhi. 6 - Carı 
Hydahl - Melodi. 7 - l.ehıır • En 
operelinin vıılslıırı. 23 .Müzik (Caıı:
b:ınd • pi.). 23.45 • 24 Son ajans ha· 
berlcri ve y:ırınki program. 

ŞEHIH TiYATROSU 
28 • 3 - 939 Salı akşamı 

20.30 da 
DRAM KISMI: 
Korkunç Gtce .. 

11 1.K OPERETİ 
Bu :ık,:ım 9 da 
A5K BORS.\SI 

s. n temsil 
Çarş:ımb:ı akşamı: (CARVAS) 

TURAN TiYATROSU 
nn nkşem 

Hnlk gece~I 
Ertııi!rul Sndi Te'k n 

nrkadoşları 

BUJ..)A GEÇER YAHU (3 p.) 
(Se) Atili\ ,.e Mite Pençef varyetesi. 

Kaclıl;öyclt SV ımn·.~ ıi11mıa.undn 

2R_3-93!l s:ılı günü ak~amı saat 20,30 

d:t. Rtn l\flTHASIP ARA1''I'\'On. 
.ı perde 

ALEMDAR StNEMASI 
lKt FiLM 

1-Kcuırga 
2 - Dört namus be'Jip.i .• 
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Şehirde bir gezinti: Yurdun örnek 
nahiyelerinden 

- --- ·-------

~:t~~1Jt?6'>~ ~-~··:i[~j 
Yersız yurtsuz lstanbullul_ar Atabey Mektepler arasında spor müsabakalan 

Yazan: Niyazi Ahmet 
İsparta (Hususi) - Vilayeti. 

mize bağlı Atabey nahiyesi, Cum 
huriyet devrinin sayısız feyzlerile 
her gün artan büyük bir imar fa. 
aliyetine mazhar olmuştur. S 

-····-·--·········-·············-·-··················· .. ·· --······-····--········-
ilk karşılaşmalara bu 

hafta başlanıyor 

Bir Jraç sene evvelki polis ra. 
porlarm.da sık sık "bimekfin ta
kmu,, diye bir cümle kullanılırdr. 
Şimdi bu eski tabiri "yersiz yurt. 
suz,, diye yazıyoruz. Yani bu me
deni lstanbul §ehrinde yaşıyan, 
geren, yiyip ~çcn, uyuyan fakat 
yeri yurdu olmıyan jnsanlar .. 

Bunlar, hayatın hay ve huyun. 
dan hiç endişe etmez. Yegane en
dişeleri, esrar çekerken "aynasız,, 
adını taktıkları polislere yakayı 
ele vermektir. Cürmü meşhut ha. 
Iinde yakalanına tehlikesini at. 
!atanlar: 

- Cızlamı çektim .. 
Diye övünür, maharetlerini gu. 

rurla anlatırlar. 
' 'Yersiz yurtsuz,, adını verdi

ğimiz bu zümre hayatmı nasıl 
temin eder? .. Bu bir muamma gi. 
bidir. Gece kırk beıi derece rakı 
alacak paraları yoktur, fakat iç. 
tikleri renkli ispirtoya verdikleri 
paranın yekunu bir haylidir. Bun. 
lar "yersiz,, de değillerdir. Bir 
muhitleri ve şehrin bir çok semt
lerinde tanınmış, olanları vardır. 
Tophanede, Mumhanede, Sultan. 
ahmedin arkalarında, Şehzade . 
nin Halice nazır yangın yerlerin. 
de bunların mekanları bulunur. 
Bir .kaç gün önce bir zabıta ha
disesine ismi karışan bir kadın da 
bu yersizlerdendi. 

Bunlardan bir kaçı ile görüş • 
mek üzere Şehzade semtine git • 
tim. Cadde üstündeki pastahan,e
Ierden birine uğrayarak sordum, 
izahat verdiler: 

-Serseriler mi? Şu arka mey
'danlıklarda barınırlar. Fakat bu 
saatte pek bulunmazlar .. 

"Yahya güzel meydan.r., deni • 
len ve her tarafı moloz <lolu bir 
düzlükte ilk molayı verdim; dört 
tarafımı tetkik ettim. Kim bilir 
bu Yahya güzel kimdi?. İnsan 
buraların pisliklerini gördükten 
sonr! Yahya efendiyi buralar mı 
besledi?. diye düşünüyor. Su ke. 
merlerinin altlarında bir sıra ku. 
lübclere yaklaştım. Sabahın er
ken saatinde caddelerde süprün. 
tü tenekelerinden kağıt yırtıkla. 
rı toplayan, kalabalık meydanlar. 
da kucağında. her tarafı sanlı ve 
yalnız gözbebekleri pırıl pırıl dö. 
nen minimini bir yavruyu kucak
lıyarak dilenen siyah çarşaflı ka. 
dmlardan biri ile karsılaştım. 

Tercümeihalini krsaca anlattı: 
- Ben dedi, İzmirliyim. Ko -

camla beraber şu gördüğünüz ku. 
l iibede oturuyoruz. C ç sene ev. 
vel geldik! .. 

-Bu evi siz mi yaptınız?. 
Güldü ve: 
- Bunun neresi ev ki, dedi. 

Her tarafı duvar; arkasını tene. 
ke ile kapattık. Önünde de bir 
kapı yaptık. Oldu ev .. 

- Peki ne iş yaparsınız? 
- Ben kağıt toplar satarım. 

Kocam da temiz kağıtları ince in. 
ce kesip sineklik yapıp satar .. 

- Sinek olmadığı vakit mese. 
1 ~ kışın ne yaparsınız? 

senelerde başarrlan işler, halkla i-

müsabakaları Taksim 
müsabakalanda Kabataş 

stadında, Voleybol 
lisesinde yapılacak 

darecilerin ne derece kuvvetli bir 
sevgi ve saygı hisleriyle kaynaştı- Futbol 
ğma canlı birer delil::lir. 3000 nü
fuslu bir nahiye merkezi olan Ata 
bey, tarihi ehemmiyeti, tabii gü. 

otıırdukları yerler 

- Yazdan biriktirdiğimizi ye. 

zellikleri ile çok muhtaç bulundu- İstanbul okulları arasında bir 
ğu vecheyi iktisap etmiş, ve her nisandan itibaren müsabakalar 
Eene daha çok inki~af bulması için yapılmasına karar verildiğini yaz 
de takip edilecek yol programlaş. mıştık. · 
tırılınrştır. 

Müsabakalara ait program dün 
hazırlanmış ve a18.kadarlara teb. 

" liğ edilmiştir. Bu programa göre 
müsabakalar şöyle yapılacaktır: 

1-Viliiyetimiz mektepler spor 
bölgesinin spor faaliyetine 2 ni. 
san 1939 pazar .günü lstanbulda 

ı mevcut resmi ve hususi kız Ye 
cr~ek bütün liselerin faal sporcu 
talebesinin iştirakiyle başlana -
caktır. . . ' • -1 

riz. 2 - Liselerin faal sporcu tale. 
- Burada rutubet olmaz mı? besi, merasime spor kıyafetlerile 
Kemerlerden sızan suları gös. iştirak edeceklerdir. (Krz talebe 

terdi: jimnastik kıyafeti erkek talebe 
- Olmaz olur .mu, işte her ta. ise sporun kendine mahsus kıya. 

raf su .. Ama ne yapalım, bedava _ fetiyle ve bu güne mahsus olmak 
sirke baldan tatlıdır. Kirası yok, üzere merasimin başlama yerine 
vergisi yok.. Atabeyde tarihi bir Çe§'nıc beyaz pantolonla geleceklerdir). 

İzmirli kadından bir çok iı.a- 3 - Mektepler merasim günü 
hat aldım. Geceleri kovuklarda Bugün halkın, ismini şükranla filamalarını yanlarına alacaklar 
tüneyen ispirtoculardan şikayet kaydettiği ve başardığc eserleri \'C Türk bayrağı getirmiyecekler. 
etti: .dolayrsile şahs m sempati ile karşı dir. Yalnız merasimde mekteple-

- Ah onlar yok mu? .. Bir gün 1 d _ k' b 1
1 

d' .. B S b't r in önünde İstanbul kız muallim . . . .. . . .. h a ıgı es ı e e ıye reısı . a ı 
hepımızı goç ~tirıp guna ımızı _ . mektebinin getireceği Türk bay. 
alacaklar ... Musibetleri beddua Alparslamn yaptıgı ışler ara.sm~a rağr geçecektir. Okul filamalarr 
da tutmaz ki .. Allah vereceğini su yollan ve çeşmeler, yenı reıs Türk bayrağının arkasında :kız 
vermiş, ondan fenası can sağlığı .. B. Hakkı Gülcü tarafından git- talebe önde olmak üzere toplu bir 
Ölüm onları kurtarır.. . N . A. tikçe artan ihtiyacı mümkün oldu halde götürülecektir. 

ğu kadar kolay karşılıyacak dere· 4 - Merasimde mektepler aL 
cede tekemmül ettirilmektedir. fa~ sırasiyle yer alacaklardır. 

5 - Her mektep merasime fi. 
Okuyucu mektupları: ....•..........................................• 

Muhitin hayati bir ihtiyacı olan 
lfi.macıları da dahil 44 kişilik ta

Diş Fakültesi Talebeleri- su, bugün dert olmaktan çıkmış- Jcımlarla iştirak edeceklerdir. 

nin Bir Tavzihi tır. 6 - Yürüyüş nizamı üçerledir. 
Unlverstteye mensup diş tn· Diğer taraftan 936 yılında vazi. (Askeri takımların üçerle yürü-

babetl !akilıtesi talebelerinden fesine başlamış olan nahiye müdü- yü.ş nizamı aynen tatbik edile _ 
dUn şu mektubu aldık: rü B. Şemsettin Yavru, nahiyenin cektir). 

Tan gazetesinin 2G-3-9 3 !l tn· dertlerini, ihtiyaçlarını şahsi işin. 7 - Liselerin sporcu talebesi, 
rlhli nUshasmın sual, ce\·ap sU· den üstün tutacak derecede yük· 2 Nisan pazar günü saat 14 te 
tununda memleket gençliği ta- sek bir feragatle çalışmakta ve e- Galatasaray erkek lisesinde top. 
rafından Universltenln muhtelıf . .. . . . lanmış bulunacaktır. 

1 . 1 t h .1 u·ıd tl 1 ser verme'ktedır. Turk mımarısı- 8 M . G 
1 

t fakülte crın n a sı m u e er . k .. 
1 

b. .. . 
1 

- erasıme a a asaray er. 
hakkında sorulan suale verilen nın ço guze ır numunesı 0 an kek lisesinden saat tam 1't te baş. 
cevabın hatalı olduğunu gör- medresenin içindeki mezarlı~d~r !anacak ve sporcu talebe takım. 
d .. k. dilzeltiyoruz. kaldırılarak bahçe haline getınl- ları yanlarında öğretmen veya öğ 

ur.:..._ Tıp fakUltesine lrnğlı diş miş, yeni ağaçlar dikilmiştir. ret.men yardımcıları bulunduğu 
tababeti mektebinin tahsil mlid Burasına bugün "Atabey Par- halde fasılasız olarak lstiklal 
de ti ( 3) sene olmayıp ( 4) sene· kı., denilmektedir. cadesini takip ederek Taksime 
ü:r. ' gidecekler ve Cumhuriyet abide. 

Atabey nahiyesi hakkında söy. sine çelenk koyacaklardır. Bu es. ır - Diş tahabetl mektebi tıp 
rakliltesinin b:ı.şlıbnşına bir şu· 
besidir. 

III - !smi diş~i mektebi de
ğil, (Diş tababeti) mektebidir. 

IV - :Mezunları diğer Unlver· 
site şubelerinin salılhiyet ve hu
kukuna maliktir. 

v - .Alrndemik titrleri Uni· I 
versitcdir. 

VI - Doktor sınıfı iHlsesiyle 
tahsilin 4, 5 seneye ibHlğı ve 
doktor Unvanı verllmesi Univ-.?r
sitece kabul e<lilmlştlr. 

Jenecek söz çoktur. Kısaca ifade nada sporcu talebe abidenin et
e.dilmek istenirse bu şirin kasaba rafında bağlı krokide gösterildL 
pek yakında yurdun birçok nahi- ği şekilde yer alacaklar ve mızı. 
lcrine örnek olacak derecede var- kanın iştirakiyle İstiklal Marşı. 
lık ve canlılık göstermektedir. nı söyliycceklerdir. 

Bundan sonra yürüyüşe geçi-
lecek ve Taksim stadının ön ka. 

BORSA 
- Ankara 27-3-939 -

Hasan Deposunda Keşif 1 

Hizalnrında yıldız iş:ırctı !>lnn
lar, üzerinde muamele görenler
dir. Il:ıkamlar s:ıal 12 ılc k2pnnış 

s:ıtış fiyntl:ırıdır. 

ÇEKLER--

pısındnıı girilecek \'e mektepler 
kendilerine tahsis edilen yerlere 
gidecekler ve bundan sonra veri. 
lecek bir kumanda ile kız talebe 
sahanın sağını, erkek talebe so. 
lunu olmak üzere (jimnastik §en
liklerinde olduğu gibi koşar a. 
dımla alacaklardır.) Evvela 
Ebedi Şef Atatürkün hatrra -
sına hürmetle 3 dakika sükut e-

Yapılamıyor 
Hasan deposu yangını etrafın· 

da yapılan tahkikat henüz netice· 
lenmemiştir. Vaka mahalli temiz -
lenmemiş bulunduğundan keşif de 
yapılamamaktadır. 

Geçenlerde enkazın temizlen ~ 
mesine lbaşlanmıştı. Fakat kayma 
kamlığa enkaz altında patlayıcı 

maddeler bulunl:luğu yolunda ya. 
pılan bir ihbar üzerine bu da dur 
durulmuştur. Evvela bu maddeler 
infilak edemez bir hale getirildik 
ten sonra, hafriyat başlayacak ve' 

dilecek, lstikHil Marşı ile birlik. 
te İstanbul erkek muallim mek. 
tebi talebesi tarafından yapıl:ı . 
cak bayrak merasimini müteakip, 
verilecek ikinci bir kumanda ile 
ve koşar adrmla sporcular yer -
!erine döneceklerdir. Bunu müte. 
akip okullar tarafından geçit rcs. 
nıi yapılacak ve geçit resminin 
nihayetinde kız talebe öğretmen. 
lerinin ne1.areti altında munta • 
zam bir tarzda kendilerine göste. 

rilecek kapıdan çıkacaklardır. 
:Mekteplerin beraberinde gele. 

cek hademeler stadın iç giriş ka. 
pısrnda emre intizar edeceklerdir. 

9 - Merasim ve maçlar esna
sında alakadar muallim, hakem 
ve gazetecilerden başka sapaya 
kimse girmiyecektir. 

10-Komite başkanlarının teş 
kil ettiğı teknik heyet bütün me. 
rasim Ye müsabakaların umumi 
şekilde kontrol ve idaresile mcş . 
gul olacaklardır. 

11 - .Merasimi İstanbul erkek 
muallim mektebi beden terbiyesi 
öğretmeni Ferhat idare edecek _ 
lir. (Öğretmen Ferhat merasi . 
min idaresi için yardımcı olarak 
kılfi mitkarda izciyi beraberinde 
getirecek ve izciler merasim gü -
nünde icap eden sıhhi yardımları 
yapacak şekilde mücehhez ola _ 
caklardır) . 

12 - Merasimde Bayan öğ • 
retmenler beyaz bluz, koyu renk 
etek ve kısa topuklu ayakkabı, 

Bay öğretmenler ise beyaz kısa 
kollu gömlek beyaz pantolon ve 
beyaz ayakkabı giyeceklerdir. 

13 - Galatasaray lisesi bah. 
çesinde talebe palto ve ceketleri. 
ni çıkararak pantolonlarını da 
muntazam katlıyarak görünmiye
cek şekilde ceketlerinin içine yer 
leştlreceklerdir. Ceketler sol kol. 
da taşınacaktır. 

14 - Türk bayrağını taşıyacak 
erkek muallim mektebi talebesi. 
nin sağ ve sohında krz muallim 
mektebinden iki muhafız buluna. 
caktır. 

15 - Merasim geçişi esnasın? 
da talebe stadyom balkonunun 
başlama ve nihayet noktaları a. 
rasında başlarını sağa çevirerek 
ve kollarını sallamadan geçecek
lerdir. (İki izci ile selam yeri gös. 
terilecektir). 

Atletizm ı, 

Şehir Arası Bir Müsabıı' d: 
ka T ertip Edildi ııı 

Atletizm federasyonu, 19 Jilll

yıs gençlik bayramında yapılma~ 
üzere şehirler arasında bir atle • 
tizm müsabakası hazırlamıştır. 

Şehrimizin Fenerbahçe stadlll
da yapılacak olan bu karşııaşıns· 
ya; Ankara, İstanbul ve İzmir at
letleri iştirak edeceklerdir. 

İstanbul - Edirne 
Bisiklet :Varışı 

Ge~en sene olduğu gibi bu st· (! 

ne de 19 mayıs gençlik bayraınJJl· 
da lstanbulla Edirn,e arasında bir it 
bisiklet müsabakası tertip cdilC· tc 
cektir. Caıc 

Bisiklet federasyonunun idare ~ 
edeceği bu büyük yarışa; Ankll' 1c~ 
ra, lstanbul, Eskişehir , Bur53' ~r 
Denizli, Seyhan, Balıkesir, Edit• 
ne, !Kocaeli, İzmir, Antalya, Ça. • 
nakkale. Konya ve lçel mmtakS.
ları jştirak edeceklerdir. 

Güreş seçmeleri ~ 
Ankarada Yapılacak 
Giireş seçme müsabakaları " 

görülen lüzum üzerine - 31 nııJ 
ta cuma günü Ankarada yapılıı • 
caktrr. 

Yeni hakemler 
imtihanda Muvaffak 

Olanlar Lisansları 
Verildi 

Eski futbolcularımızdan J\J'i! 
Soydan, Hayri Ragıp Candeınit 
ve Sami Açıköneyin hakemlik eb' 
liyetnameleri umum müdürlüh-teıı 
kendilerine gönderilmiştir. 

VAK 1 T 
Xo. 
l 

3 
·1 
5 
li 
7 

8 
!I 

10 
11 

C e p 
Yaznn ve Tiirkı;eyc çevirenin ndı 
Kader (Volterden) Asım Vs 
Olimpiy:ul oyunları \'ildnn Aşir 
Kılerııns Terrn'I esrarı (Galopin'den) G. V. 
Yugo~ı:ı,·yn sl'ynlıut noll:ırı Asım Us 
Ş:ırk Ekspre'iinclc cinnyct (C hrisıie'dcn) V. G. 
E!rüsk \'nzosıı (I'rosper ~lcirmc'dcn) ll:ıyd:ır Rifnt 
Her memleketle birknç sün (Muhtelif müelliflcrclcn) 

Sayım :Krş 
208 15 
t2o ıo 
304 20 
112 10 
360 20 

64 :.ıo 

Ahmet Ekr<'ın 352 
Son kors:ın (Fon T.ükncrdc'den) Fethi Knrdcş 3iCi 
K:ıfk:ıo; hik:ıyclcri (l~:ızbek'tcn) Niyazi Ahrııcl 120 
Son Ehlisalip muharebeleri ( Kollins'ten) Ahmet Ekrem 27Ci 
Fıı!hol k::ıidrll'ri N'iizhet Abh::ıs 40 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosl.I 
Altıncı keşide: 11 Nisan 939 dadır. 

Büyük ikramiye 20,0000 llradır 
Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 10 bitı 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin ) liralı1' 
iki adet mükafat vardır. 

keşif yapdabilecektir. 11 r-~;=:·;~:.:·--ıl 

1 Yıırılun en uzak köşe~indcki il ____ il DİŞ TABİBİ •• IV1 
istikrazlar 1 A 

1 
~·:;i;~;ı:~;~~~a;~~d:a:ı~~;~

1

;:. e;!: I'' Ergani :.!O.- 1 Istanbul A k seray Valc!e camii ı 'e SABAH OGLE ve AKŞ 
rip Çocuk Esirgeme Kurumu _ ~İ\':ı'I - Erzurum i li 1 karşrsrnda ' 
na nre olıılım! T Urk borcu 1 peşin -·: . .:· :. 1 _ .. ,,,_'ılM'MKM"'Mm'IM_"'_'"WIMtt• - -· Her yemekten sonra günde üç defa di§lerinizi fırçaiayınız. 

ı .. ._.,_. __ ._. ____________ ,_. j. ~----------~ 



~.~,raklı Tarih Sayfaları ( 
7 - VAl\.IT 28 MART 1939 

·················-···························-···· .... 
Son Yeni~eri 

zorbaları 

Kısa haberler ) 

DAHiLi: 
• Yeni mebus intihabı dol:ıyısil le 

boş kalan lıazı ntc\·kilerc kimlerin 
tayin edileceği nliıka ile takıp edilen 
bir mevzudur. IJu ar:ıda inlıilôl e· 
den İzmir \'nliliğinc lst:ırılıul valı 

r 
\' AZAN: nıuo,·ini lllidaiııin, lsp:ırtn vnliliğiııc 

1 
eınııiyet ıııiidürü .Sadri Akanııı, ıııuıı-

R Ek l'it Yeklileri ıııü.steşarJığınn falını 
eşa f rem \'e terbiye az:ısındı:ın Reşat Şemset-

tiııin, orta leclris:ıt ınildiirlüğiine ls· 

_;:;...------------·----------. l:ınhul m:ınri! nıiıdiirii Tc,·fik Kul'ıııı 
1 l(abakçı Mustafanın sergerde - ı davet etti. Gelir gelmez yakalatıp ııost:ı telgraf ve lelefon umum mfı: 
ık ve Karadeniz boğazı yamak - boğdurttu. diirlüğüne eski J\nrs mebusu Dnhn 
!arın ·h "lA ·n B. Talibin getirilecekleri Jıaber nJın. ~ ın çıkardığı ı tı al ve uçün - ır kanlı zorba da Kalyoncu -
tı. S mıştır. 
"' elimin ha'i ile ikinci Mahmut neferlerinden Taşçı Mahmut adın. 

Manon Lesko 
Tekrar fiJme alınıyor 
Rahip Prevo'nun bu şaheserini evvelce çeviren 

Dolores Kastello niçin muvaffak olmuştu? 

,. • Gayri mülındillcr ceırıiyeliııin ni· "'rafından yenireri ocagvmın lagvvı daki kopuktu. Uru··ncu·· Selı'm·ın d ' 
::ı ::ı s:ının ôrdündc .ra1>1Jacnk konsre-~~asında geçen devir içinde yenıçe hal'inde ve ölümünde, Vakanüvis sinde bu cemi~ etin fcsheuilme.sl InC'\" 

~Ocağı kelimenin en öz manasile tin tabiriyle "hatırı sayılır itler- 'Ztıııbalıis olacnE:ı siiylcnmektcdir. 

Manon rolünü ~ w- -~ 
Simo Simon ~. 

1 ·r haşarat yatağı halini almıştı. den,, olmuştu. Fakat Seydi Ali • Nisanın birinden ilıb:ırcıı :ıı;ıl:ı-
Stanbulun en azılı 6erserileri, bal Paşanın kaptanlığmda kaptan Pa- cak Yalova knplıcaalrında yeniden 
dı tenzilat .rııpılrıınsı karıırluşmıştır. rı çıplakları, rrz ve namus düş- şa Çavuşu olmuştu. Taşçı Mah - • .\Iütckait ve :retinıkrc nit iskoıı. 
llıanı halitalart yeniçeri adı altın. mut Galata meyhane ve kahv-eha- to ıııuaıııclcleriııiıı .kola) !ıkla icrıısı 
da koca paytahtı kasıp kavur - nelerinde dolaşır, sık sık kavga çr- i~·irı maliye \"ektileti ile ziraat Jınrı
lııtışlar, yapmadıkları rezalet ve karır ortalığı kırar devirirldi. Şer- knsı arasında ynpılnıı nul:ışııı:ıyu gö. 
tecavüz kalmamıştı. rin.den kurtulmak istiyen esnafı re, ın:ın~larıııı iskonto ctıircnlerin 

Alemdar Mu .... afa Pa~anın Ru- b 1 h v adları hır bordro ile iskonto mu.ı· 

oynıyacak 
Fransız edebiyatının şaheserle

rinden biri olan Manon Lesko ikin
ci defa olarak filme alınıyor .. 

rı "" :r u suret e araca baglamıştı. ı ı 1 · 
Ilı ı . .. mc c er n111 bnşlı:ımnsmıl:ın on heş 
.c i askeri ile istanbula girip 1· Bır gun Kaptan Paşa Taşçı qün enci m:ıl müdürlüklerine gön-

• ~ilci Mahmutlu tahta oturtması Mahmudun idamı hakkında gizli derileccklir. .Mal ınlidiirliiklerıııin 
CJı.disinin de hükumeti eline al - bir emir aldı. Mahmut bir yeliyle lclkik ve lnsdikinden sonradır ki zi- İki asır gibi uzun bir zamandan. 

beri bir çok müteoessislerin ve.;tde
biyatçılann merakını kurcalayan 
Manon Lesko kimdir. Rahip Pre 
nost'm ismini bugüne kadar gctL 
ren bu kahraman Avrupadan Afri
kaya kadar sürüklenen bin bir ma
ceraya atılmı~. sevmiş sevilmiş ba. 
zan gülmüş hazanda ağlamış olan 
bu küçük 'kız kimdir? ... 

~t bir aralık yeniçeri zorbala - Beşiktaş önünde demirli bulunan ~ant .lıankn.;ı iskonto)u lıu bordro 
tının, sergerdelednin sesini kıs. bir kalyona götürüldü. Orada boy. uze~muen )ııpacaktır. .ı.\ln:ışlarrna 
llı . . lıacız konulnnlrırın haciz ıııiktartıırı 1

!, fakat, ikinci bir ihtilal nu vuruldu. Cesedı dcnızc atıldı. da mal nıüdürlukleri tarafıııdnn lıı:ıı· 
ile Babıaliyi basıp Alemdarı Kafası ibret olsun diye Babı hü - ka.r:ı l>ildfrileceklir. 
lııahvettikten sonra bir kat mayun önüne bırakı~dı. • Dolınnlıahı;c st:ıdyomu ynpıldı1'· 
~ah azmışlardr. Paytaht hal. İkinci Mahmut tarafından vücu tan sonra trnnınıy idnresiııiıı l1urııy:ı 
~na güvenerek yeniçeri ocağına du ortadan kaldırılacak zorbalar nıııııtnznnı otobüs seferleri ihdas ede-

• ~r§ı harp açacağını ve çok kanlı defternin başına yazılanlardan bi- ceğ'i lıalıer :ılııımıştır. llıı ıncvzu t+ 
hı • . rafında tetkikler ynpılını:ıkl:ıclır. 

l' §ehir muharebesinden sonra rı Unkapam nızam ustalarından • 1sıanhııl limanının projesi il..nı:ıl 
>cııiçed ocağını ort~dan kaldıra - ekmekçi İsmaildi. Zahirenin a.ıası- edilmek üzeredir. llir lngiliz ıuüc:.
Calt olan İkinci Mahmut, lbu kö· nx Tüşvet ile istediğine verdirtir, sesesine mensup miihendısler l.trn
<ihıden temizleme işine girişme - sair halka çürük zahire dağıttırır_ fıııcl:ııı lı:ızırl:ınııı:ıkla oJ:ııı Jıu proje· 
~ıı, birer ikişer ve gizlice en meş dı. Ekmek~i esnafı bu adamın yü- re göre, kömür ııııntakası gene. Ku-

"llt zorbaları ortadan kaldırmağa zünden mahvolmaktayddar. Sek - ıl·uı;eşıfnc oK~arok hırnkıl_acoktırl. kı:uk~t 
' ~§lrmıştr. v . . ıu se er, uruçcşme CJ\'ıırın l :ı · ı Lu· 

banbaşı Osman Aga ona da yctıştı. tün evler btiınlfık edilecektir. 

nu devrin en meşhur zorbaların 
~il biri Osman çavuş adında biri 
t. Bu adam Istanbul iskelelerine 
llsaııat olmuş, oradaki esnafı 

-qtaca bağlamıştı. Eli altında kan 
'!tatil, ipten kazıktan kurtulmuş 

~ r alay kopuk, serseri vardı. U -
lt bir işareti ile kendisine karşı 
Clecek adamın iki küreği arası. 
~ bir hançer saplaruverir:idi. 

Osman Çavuş her gün Bahçe -
l\pısı, Eminönü ve Yemiş iskele
ti arasında dolaşır, lstanbula ne 
l\ıiar odun ve zahire gelirse, zap
~der, sonra !kendisi istediği fi -
~ta satar, zahire ve odunu geti -
tıı tüccara da malının bedelini 
tCdiği kadar verirdi. 

ı:ı.1225 CemaziyelUlasmdaydı, bu 
.·'illan Çavuş, Unkapanma bazı 
~ta satın almağa inmiş ddabaşı 
~~ilerinden fbir adamla kavga et. 
iti. Odabaşı da canı gözünde, 
her gibi adamdı. Kafası kızdı, 
~ilde, gemiden indirilip yığılmış 
lltılar.dan bir tanesini kaptığı gi 
~Osman Çavuşun üzerine atıldı. 

ada bulunanlar araya giı1diler. 
llu her halde pek hoş olrruya -

'\( bir boğuşmanın önünü aldı-

Bir gün ddasmı ani olarak bastırt- • Kömür riy:ıtlnrrndnn tenzil:ıt ya· 
tı. Ekmekçi İsmai!i bir gemiye bin pılmnsı inıktını etrafında ~ :ıpıloıı 
direrek A'kdenize sürgüne yolladı. tetkikler, Sömikok fiyutl:ırııım f?n 

Fakat Küçükçekmece açıklarında lı:ışıııd:ı üç, dört Jirn knd:ır indiri-
• lcccğini göstermiştir. 

boğdurtarak denize attırdı. • ·ı·l"rk tı'cnret ı n ı ns · · 
ı • ı rı \, ı nnoıııırı şır-

İstanbulda Bahçekapı, Eminönü kPti Jıisscdarlarıııııı umumi ıoııluıılı· 
ve Unkapanı taraflarında, kahve- sı diin Ank:ırada l·:ıpılmıştır. ldnrc 
haneler ve bekar odaları, Galatada meclisinin Jı:ızırl:ıdığı r:ıporn göre, 
nefsi Galata ile Salıpazarı Fın - 1!):-17 sonunda 7.S2i.21 lirn lulun snl
dıklr, Tophane, beri taraft~ se et l!l3i sonunda 682.i21 lir:ı tulun gu~ -
. • • p r:ı:ra varmıştır. Bank:ı:ru yapılan tcv
ıskelcsıne kadar olan kalafat yer- di:ııta mühim lıir tezııyüı görülmüş
leri ve sahil boyunda kahvehane- tür. 
ler ve bekar oıdalan, üsküdarda • Ynıııl:ın tclkikler, Knrt:ıl ve J>en
da Balaban iskelesi gerisinde, De- dik cirnrında portakal ve ııı:ınclnı"ine 
bağhane civarında ve sahil boyun :relişeb!l~ccğini göstermiştir. Bu sc· 
d k" b ka d 1 b" h t neden ılıhnren lıu ınınlı:ıkı:ıy:ı nE::ıçl:ır 

a 1 e r 0 a arı ırer aşara dikilecektir. IJiğcr taraftan Kurt:ıl 
yatağı idi. Buraları ötedenberi ci\'arınd:ı eskiden olduğu gilıl iiziiııı 
düşkün gençler, süfli fahişeler ve mıntakası tesis edilecektir. 
baldırıçıplaklara yatak ve sığınak • Orm:ııı knııunıınd:ın soıırn eskisi 
vazifesini görürdü. Bir gün 'Uskü gibi köınü~ ):nııaııııyan ~ile l~:ılkının, 
darda bazı haytalar birkaç ırz ehli fındık yetıştırmckten goreccgl f:ıyıl:ı 

düşünülerek Giresıındnn tekr:ır fııı· 
hatunlara saldırarak zorla bu oda- dık fidanları gelirtilip lı:ılka · d:ığıtıl · 
lara götürmek istediler. Üsküdar mnsı knrıırlnşınıştır. Şile,. Giresun 
ahalisi ayaklandı, kadınlan hay - ve sair fındık mıııtııkalariyle nyııı arı. 
taların elinden kurtardı, bir taraf derecesi üzerinde bulunınnklaılır. 
tan da keyfiyet Babıaliye arzedil- • lsı:ınlıul mebusu Gencrnl l\:lzım 
di. Hükumet padişaha haber ver- ~ar:ılıekir, ı~nkar1nbd:ı ','1Türk~u~u" .~ıu d. Ik. . M h d _, I..! h 1 b. zıyaret etmı5, t:ı e e ı e goruşmuş-

ı. ıncı a mu ya ouer a ır tür. 

Birçok mmtakalar Manonun "a§ 
kının kendisi" diye tarif ederler .. 
Bazı edebiyatçılar onun "gençlik 
ve güzellik" timsali olduğunu ileri 
sürerler; bazılanda onu "insiyaki 
bir ~ilde ebedi zevkı Yeren mah
luk" diye tavsif ederler •• 

Bu vasıfların hangisini kabul e
dersek edelim Manon muhakkak 
sevimlidir .. 
Yalnız hayatında değil, satırlar 

arasında da herkes kendine bağlıya 
bilmiştir. Ne tekim lı. u sebcble def gU~clcllr, lJUtiin bu ınUcc~:herat, 
ğil midir ki rahip Prenost'm iki lllks onun hakkıdır.. :Nıtckfm 
ylizc yakın ese ri arasında yal- bunu tal{dir edenler , ona bu 
nızca hayatının hlk,fiycsl olan lUksU temin edecekler, istediği 
:,fanon Lesko ayakta kalmıştır. elbiseleri, mücevheratı alacnk-

llaldkaten bu eser güzeldir; lardır.. Fakat buna karşılık 
sUrUkleyicldfr; hiç bir noksnnr onclnn bir şey isteyecekler onun 
yoktur. Her sayfada yeni bir gençllğlnden, taze derisinden 
maceranın ilk adımı görl.!}Ur .. bir hıssa nlmağı düşUnecekler
ÖIUnlir, öldUrUllir, falrnt bütUn dir. 
maceralar bir tek hissin tesiri- Manon ihtiyar tilkilerin toz 
ledir: Aşk.. atmağa clUşUp kendini mahvet-

Manon sevişmek için daha miyecek. Gene ve güzel aşıkının 1 
çok ktiçUktUr. . Ilcnliz on altı koluna yaslanarak onlarla eğ-ı 
yaşında .. Erkek ise yirmi.. Ieııecek, falrnt bu sefer kanuni 

lki genç aşktan zevk duya- yakasına yapışmaz ını?. • 

rak ve aşkı zevk ederek yaşar- Artık sUrgUn, sefalet ,aclık 

!ar.. ve nihayet bfnbir hastalık bu 
Fakat lrndın IUks, mUcevhe- güzel çiçeği harap etıneğe baş

rata meraklıdır .. Erkek varını lıyncak .. Manon t emamen de
yoğunu feda eder.. Fakat yet- ğişmfştir .. Bir zamanlar aşkı 

mez. Ozaman ne olacak .. Manon temsil cclen, ihtiras yaratan 
bu arzularını nasıl tatmin ccle- Manon şimdi hasta, solgun bir 
cek?. hazan yaprağrna clönm UştUr .. 

;r h • • 
' "'akat herkes araya gırmemış 
lalardı Osman Çavuşun mü -

ferman göndererek bostancıbaşı - • Dnrül5ccze müessesesinin, şehrin 
yı, Sekbanbaşıyı ve Mimar Ağayı inkişafi) le mülenn~ip surette ıslnhı 
Usküdara geçip iki yüz kadar olan düşünülmeklcdir. Bur:ının ıslnlıı Ye 

bekar odalarım yıkmağa memur lınkiknten himayeye mulılı:ıı;l:ırn lnlı
etti. Bu hayırlı işe Üsküdar ahali. sis için bir proje lınzırl:ınncaktır. 

tşte bu nokta eserin mihve- Fakat ondan ancak lıir tok ha
rini teşkil eder .. Manon gençtir, tıra kalmıştır: Güzel tcbessU-

~ıneı bir dayak yiyeceğini de 
larnışlardr. 

si de can ve başla yardım etti, o- ~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1~te bu hal Vakanüvistin yaz-
' ' 
tı gibi, Osman Çavuşun mev -
Ilı namusuna aokunmuş, oda -

"lty-ı hempalarına da kolay ko -
~ temizletemiyeceğini anlıya -
<, sekbanbaşı Çelc'bi Osman A
~~a gi.derek odabaşından şikayet 
~Şti. 
Çelebi Osman Ağa Mahmudun 
~~larmdandı. Adaşının macera-

'tı.. • • • • o ç 
·•ı ışıtmıştı. sman avuşun 

~di ayağilc gelmesini fırsat bil
' heınen yakalattı, Ağakapısı a -

~"ıııda boğdurttu, bu suretle is -
\ huıu tehlikeli bir serseriden 
~tarrnış oldu. 
. eniçeri eşkiyası rüesasından 
1 

de Usküdarda hamallar ket -
~sı olan lbrahim Ağa idi. Bir 
~ddettenberi 'Usküdarda türe -
!, Ötekinin berikinin kızma, oğ 
~ ' 

dalar hemen yıkılıverdi. 
Gariptir ki, bazı bekar odala -

rın':lan çocuklu kahbeler için be -
şikler çıkmıştı. O.clalar yıkılırken 
eşkiyamn bir kısmı kaçmış, gizlen 
miş, fakat bazıları da yakalanarak 
derhal idam olunmuşlardı. 

Üsküdar odaları 1226 Recebi -
nin üçüncü çarşamba günü yıkıl -
mıştı. İki gün sonra da Y ctimoğ. 
lu diye anılan Galatanm azılı bir 
zorbasının bakından gelindi. 
Yetimoğlunun Galatada kule -

kapısx yanında bir kahvehanesi 
vardı. Bu kahvehane en çirkin if
fet tecavüzlerinin yapıldığı bir ba
takhane halindeydi. Sekbanbaşı 

Osman Ağa bir gün büyük bir 
cesaretle bu kahvehaneyi bastı. 

• SİNEMA _ .............. ..... 
MARLEN 

tekrar 
can lanı yor 

Bir iki senedenberi yeni filmle. 
rini seyrettiğimiz Marlenin per· 
de üzerinde tekrar gözükeceği h~ 

ber veriliyor. 

mu Ye dnnscden minik ayakla-
rı ... 

Rahip Prenost'un Fransız e
debiyatına hediye etmiş olduğu 
bu ölmez eser bugün bir kere 
daha beyaz perdeye aksettiri
lerek iki asır evvel yaşatmış o
lan aşk yeniden kalplerde yaşa
tılacaktır .. 

(Devamı 11 incide) 

~ edebsizcc tecavüz eder, hiç 
'i Seden korkmaz, çekinmez, o 
~fak bir işaretiyle her kötülüğü, 
~ kan dökmeği bile göze al -

l hempalarına güvenirdi. Sek -
~~§r Osman Ağa onun da hak. 
;~ ~eldi. Bir ~ün askere da • 

11
acak ulfıfe hakkın;la görüş -

< Üzere kendisini Ağakapısına 

Y etimoğlunu alıp İstanbul zin. 
danma attı. Kahvedeki külhanbey 
leri ve serserileri çilyavrusu gibi 
dağıttı. Y etimoğlu da zindanda i
dam edildi. 

Fakat yeniçeri zorbaları, yeniçe 
ri ocağını kendilerine siper etmiş 
İstanbul haytaları ve serserileri, 
böyle teker teker yakalanıp yok 
edilmekle temizlenece~ gibi değil. 
di. Onlara asıl 'kati darbe "Vakai 
hayriye,, .de irrdirilccckti. 

,. 

Marlen yıldızlar arasında ciga· 
raya en düşkün olan yıldızdır. Re· 
sim.de kendisine mahsus çapk n 
bir pozla cigara içmcğc hazırlan 
dığı görülüyor. 

Resmiııi gDl'clü§ii>ı "iz Mis Baııy 
1ıcnilz 19 ya§ında olı ıasma rağ
men bir buz şampiyonudur. Bıt

nımla beraber iyi de bir artisttir. 
Geçenlerde A mcri1cada yaptığı 

bir mıisa.bafoda birinci gelince 
l:cnrlisine ne ·mada1ycr, ne d~ 1ru. 
pa dcfjil elinde günWfjiiııfö: kö. 

• pc7~ vcrilm~tir. 



S :.. YA1crrı: 28 MART 1939 

Musolininin nutku Macarların Slovak Almanyanın Vüğos·.---Heyec;nh Zabıta Romanı-.... ~ 
<idi bHikis komünistliğin mezan Hu~~:~;~ ~~~;~~zları lavya Uz~rindeki K u R u KAFALAR 1 N Es R AR 1 Muıolininin nutkunun ilk kı -

umlarını dün vermiştik. Bugün de 
geri kalanım neşrediyoruz: 

''- Bu, Berlin • Roma mihve. 
rinin kuvveti ve onun devamı şart 
landır. Fakat bütün hareketlerde 
mul:akemeyi şaşırtan sathi bir kı • 
sım lciaima bulunduğu için, size 
ıunu katiyetle söyliyeyim ki, orta 
Avrupada geçen hadiseler mükad 
der bir şeydi. 

Size şunu da söyliyeyim ki, bü
yük demokrasilerin kendileri için 
pek aziz bir !kul olan Çekoslovak· 
yanın mevsimsiz ve biraz da zeli
l~ne sonuna acı acı ağlamaları on.. 
ların bu göz yaşlarına bizim iştirak 
etmemiz için çok güzel bir sebep. 
tir. Eğer mesele ahUik sahasından 
ele abrurısa A vrupanın eski ve ye· 
ni tarihlerinde mebzulen sabit ol
duğu üzere hiçbir kimsenin ilk taşı 
atmağa hakkı olmıyacağmx iHive 
edebilirim. Şurası barizdir ki, bol 
insana ve muazzam cephaneliklere 
malik olan bir millet ıbütün bunla
ra rağmen en küçük bir müdafaa 
hareketin!de lbulunmağa muktedir 
olmazsa bu, onun yeni mukaddera 
tına layi:c olduğunu isbat eder. 

olacaktır. Biz, cihanın hak1cımı.ı - fazyıkı 
da b·r h .. k.. . .. t . Bratislava, 27 (A.A.) - Slovakya-

ı . ~ u~ ve.r~c~ını 11 emıyo- daki Almanların naşiri efkllrı ol3n 
ruz. Bızım ıstedığımız dünyanın Grenzboıe gıızetcsl, MacarlArın Slo- Paris, 27 (A.A.), - Havas hlldiri-

İngilizceden Çeviren : H. MÜNİR 
baber.dar olmasıdır. 14 Eylül 938 vak hududuna taarruza devam ellik· yor: Belgrattan gelen haberlere göre, ---------• 
tarihli İtalyan notasında İtalyanın !erini yatmaktadır. B. ~fatek, ile yapılan mühim bir kon· -2-

fcran~ı milteakıp, harp mu,ıerek mu
Fra~say~ kar~ı olan müstemleke Bu gazeteye göre :\lacarlar müzn- halefet grupu ve Yugoslav milli par· 
mahıyetındekı meseleleri açıkça kereler ha,ıamadan enci mümkiın tisi - yani iki Bclgrat muhalefet tc
ortaya konulmuştu. Bu meselele - olduğu kadar en müsalt nokl:ılıırı i~- şekkOlü - hüklimct ile Hın·at mu-
rin bir adı vardır: Tunus, Cibuti,' gal etmek tasııvvurundndırlar. hıılefcti ara:ııında yakında yapılacak 
Süveyş kanalı. H . • . görüşmelerde, kendi adlarına da ha-

lınka, muhafızların crk.ınıharhı- rek t t k - B l\f . k c e me uzere . ate ·c tam 
Fransız hükumeti cimdiye kadar ye reisi Macarlara mukn\cmet ede- sal"h. t 1 t• y • a ıyc vcrm ş ır. 

ı;ok kal'l olarnk tekerrfir eden "asla" rek bunlann derlemesine çalışan Slo- B I t h l r t t kküll 
k e gra mu a e e eşe · · eri ve 

Leroy otomobile gittikçe artan 
bir hu: veriyorou. Büyük caddeye 
çıktı. Oturduğu yere adamakıllı 
sırtını dayadı. Kalbi, gö~ilnü bir 
çekiç gibi dövüyordu. Bir an için
de olup bitenleri düşünmek iste
di. Her halde ruya görmüyordu ... 

l:ıriylc bu meselenin basit blr müza· vak ıtnlıırını teftlş etmiştir. n M k - - 1 . 
keresinden bile fmtinada serbesttir. Macar ıopcu kuvvetleri diin Revis- v. ııçe , g~ruş~e crın yaln~z Hır- Bir polis karakolunun kırmızı 
Fakat, iki memleketi bU"Ün ayırm:ık- ta, Michnlokye ve daha bazı nahiye-

1 
at meselestınfe bıır hkal !.~retı hazır- fenerini görünceye kadar olanca 

., • . amaya mıı u o ara tn.-ıp edilecek . . . .. .. 
ta olan uturum, doldurulması imkan· lcrı hombardımnn ctmişlerdır. usul u-zc 1 d 1 b h i 1 maharetiyle otomobılı surdu. Ora-

n r n e yapı nıası a s ne e mu • 
sız değilse bile çok celin olabilecek ııdap~şte, 27 (A.A.) - Slovak tay· tabık kalmışlardır. da, uykusuzluktan gözleri kızar _ 
derecede derinlecfr•e hundan ş·ık" yarclcrrnın 23 ''e 24 martlıırda '-'DP· D'."f b' 1· k • • • a· 

Y .. ... t ki h-
1 1 

. d ~ı " ıı;cr taraftan, Bayan Tnbouisin mı1 ır po ıs omıserının yar ı • 
'·et etmesı"n Sonra hlldlsclerı·n ı"n ı arı ucum ar net ccsın e "' oc:ır- 0 . • . . . • . 
~ · ' • l:ırın ulfrad ğ . t 1 d eune gazetesinde ya:r.dığına gore, mıyle, otomobılın ıçındeki Erme -
kişnrı her ne olursa olsun kardeşlik, ' N " ·ı ~ ı dza~ıa ~u1n nsr ıbr: Almanlar, bir ticaret muahedesi nk· niye benziyen adamı .-ıkardı A • 
örf ve Adet lıalıları, sıhriyet gibi • a.,1 ıcreJnn a .. yara ı. zo ranc- tel k: 1 · y 1 .. . d :ı • 
Si'-·aselle niç nkrnhalıklardnn bahse- de 17 ölü H yaralı 4 otomobil 3 . ~e çın ugos avya \17.crın e te- dam ölmU§tU. ., •· _ ' ' • .sır ıcra eylemekte ,.e Hın·atlstıının 
dilmcslnden nefret ediyoruz. Çiinkü lraktor. ve !'i~kfz ev ~ınrnp olm~ıştur. l\Incaristnna ilhakı için de 'iddetli Cesedi karakola almıştılar. Ko· 
develtlcr arasındaki münasebetler Ungvnıda b~r yaralı, 3 otoınohıl ha- bir prop:ıg:ındnyı ilham etmektedir. miser, başını kaşıyarak, "vaziyet 
kuvvet münasebellridir. De\•lctlerin rapb. ·1Rohznyo da lıhlr ~·artah,b'hlr d~tlo- Yugoslavyndnki 450 bin ki,ilik Al- mühim,, !dedi. Sonra birdenbire 
siyasetini çizen unsurlardır. mo ı arap ,.e enuz es ıt e ı c· k 111 , ı· · · .1 d - .. 

. d.,.. b t h lb ı p 1 'd man c n )C ını tcmsı e en uç Al- kendını toparlryarak Leroyden 
Coğrnn, tarihi, siyası ve askeri ha- ;ıyen 

1 
·~~~ ~zı ~i~ a • 0

1 
oc e man p:ırHlmento Azası, müstncel su· ıordu. 

kımındıın Akdeniz, ltnlya icln bir h:ı- yara 1' 1 0 omo ve ev ıarap rette Berline tağrılmıştır. Yugosla\'· · . . ., 
yatl sahadır. Akdeniz dediğimiz ,.3 _ olmuştur. ya parliimentosundakl bu fiç Alman - Sen kımsın · 
kit bittabi buna Adr:iyntik denilen Ilı~d~pcı;te, 27 (A.A.) - Hudutların mebus ve ayan lızası, Alınnnya ve L · b. h td d' b 

tahdıdı hakkında müzakere. le_ rde ı_m· Yugoslav,•adaki "'İzli de\·lct polisi eroy acaıp ır a ey ı. ap~-
körfozde ltalynıı menafii herkese fa· lunacak olan Slovnkyn hıırıcı~·e mu~· Gcsıa ı"' k·ı·ı "ı 1 ·ı h b dan şapkası uçmuştu. Ost dudağı, 
ik olmııkln beraber İtalyanın inhi a· • . . po eş ·ı o ı a an arı ı e cra er 

hiç ses çıkarmaksızın bakıyor, şi~ 
man müfettişin ne diyeceğini btı
liyordu. 

n altında dn de#ildir. Burası Slav- teşarı 7.vrskovec in rlyıı-ıctlnclckı 51•0 - cnlışınakta ,.e 1\hıcarlstan kanalı ile az önce yediği yumruğun tesirile 
Nihayet ıunu da söyliyeyim 'ki, l:ıra atıktır. Jşte bunun itindir ki, '·.nk heyeti, bu s:'lhnh hurnya gelmı~- Hırvatların Macaristana Bhnkı itin kanamıştı. Cebinden çıkardığı men 

otoriter rejimlere karşı bir blok iki sçnedcnberi burnda sulh hnkinı tır. . k çok faal propngnnda l·apmnktadır. dille yüzünü ve ağzıru sildi. Sonra 

Doğrusunu söylemek lıizımı;e · 
lirse, müfettiş Teriman Rodertk 
Leroydan hoşlanmazdı. H ?şlan · 
madığmı saklamak lüzumunu dJ 
duymazdı. Bu nefret hissi, Lcro • 
yun gazetecilik yaptığı zamanlar 
dan başlamıştı. Leroy, zabıta rnıı · 
habiri sıfatiyle, gazetesi için ente· 
resan bir şey yazmak isterkttl 
zabıtanın arzu etmediği buı ha · 
berleri de gazetesine geçirmiş "t 
bu meyanda müfettiş Terimanl 
kızdırnuştr. Bazan bir cinayet et· 
rafında Leroyun kendisinden faıl• 
malQmat elde etmesine de sinirle 
nirdi. MilfettİJ Teriman zeki, çe • 
vik, atılgan bir adamdı. Bu meıİ' 
yetleri sayesindeldir ki, çok zarnJll 
geçmeden., müfettişlik mertebesirı' 
kadar yilksehni§ti. Fakat bUtnıı 

muvaffak adamlar gibi, onda d' 
gizliden gizliye bir vahi taraf, biC 
kıskançlık hissi vardı. 

te!l:kil edilir veya böyle bir blok lılılunu,•or. .Macarların Slovaklar arasında ıl Bu ·urclle Zagrcp ile Budape .. te ara ·· d k k · · 1.1 b" "" " - k ı -Ilı d b 1 v· :. ' .. • cuz anını çı arara ıçını.ıen ır 
teıtkili .derpitt olunursa bu re

1
·im- muza ere er 0

1:1 c en sonra aş 1
• a- sında durmadan efeli~ geli~ vnrdır k · · . . 

Leroya karşı beslediği duygıl 
da bu nevidendi. Bununla berabef'• ' 
haıdisenin hakikatine dair malıl ' :ı :ı Sonuncu ve fakat en esııslı ve her caktır l . k ü d b . 'I h··kn artvızıt çekip komısere uzattı: 

ler bu hareketi kendilerine kar"-ı k d • k. ve ıır ne R n en crı, "' ncar u -
:ı şeye te nddiim e en nokta silMılan· Ort~ el~i Vornle'nin riya~ctinde ı met mnhfilleri, nudııpeştede Yugos- _ :tşte, dedi. Kim olduğumu 

bir rr."ydan okuma mahiyetinde maktır. Parola şudıır: Toplıırıınızı, Maenr hcl eti. hilha~sa n-;kert ck:ııper- lavyanın Çek • Slovakyanın akıbe· .. • . . . b 
telakki edecekler ve kilrn"arzm harp gemilerimizi, tayyarelerimiz! lerle tckniktllerden miirekkep olıı· . ogrenın. Şımdı urada adamlarınız tıne uğrnyacağını, zira Hırvntlnr ile .• • . 

mat gene Lcroydaydı. Naçar sor' 
du: 

- Haydi bakalım anlat, nasıl 
oldu7 

her noktasında müdafaadan taar - nrtırnlım. Bunları her ne pahasın:ı caktır. . Slovenlerin Sırplar ile hic bir al~ka- ' sa, on~ soyleyın. _Benımle be -
ruza geçeceklerdir. olursa olsun ve hnttA sivil hnyntın . ~udn~eşte, :1 (~.A:) :;- Resmen sı olmadığını açıkta bnhsctmekte· raber gelsınler. Belkı de haydut • 

tnmnmiyle ortııdan kalkma pa- lııldırlldığind ı;ore, _3 'c -' .mart tn· dir. lan yakalarız. Leroy, bildiğini anlattr. Teri· 
Ceneva!daki nutkumda İtalya ile h d ı ı .... k ı i • aııın a da o sa, nrtırmn ıyız • .n.uv· rilılerinde Slo

1
vn · ta1yyarie1 er!~ n Y~P Bu nrııda da, 48 saattcnhcrl, Al- Komiser, Lcroyun yanına iki po man, - gözleri dikkatten daha .ıı· 

Fransayı ayıran bir barikattan vctli olunca dostlar ııe,·er, düşman- tıklıırı lı:ı,·a ıncum ıırı c " :ıcar ıı- mnnvn Yugoslnv,,a, .. a zorla knhul et-
1
. . ya.de ufalmı ... oldug· u halde .. bif 

b h . . ı. k l l k T ·hı h-tü l O d i ' 1 . Un! " , " " ıs memuru verdı. :ı a setmıştim. Bu ıuari at hemen ar cor nr. a~ı en, u n ~sır .nrın tanı.n . v~ cm r l o um'.n cmnıye tirmek istediği yeni ticaret muahede· taraftan da sakızını çiğniyere1' 
hemen yıkılmıı addedilebilir ve biltün neslll~rın dnlg~l~rı. uztrınde lcm~n ıtın l~zumlu nok.toları zap.tct- sinin akdi için Belgrat üzerinde şld- Leroy aynı otomobille geriye dinliyorldu. Sonunda 'başını seft 
belki de birkaç güne kadar ve hat. tek bir ses yukscllyor. \ e)I Atıllarn ... mesındenberı sene Slornldnrın ~ap- delli tesirler icra elmcktrdir. d .. d- Al b·tdiği . d' rld 

Musolinl, nutkunu şu söılerle bitir· tıklnrı Jı:ırn hiicunılnrı esnasında, on u. a 1 ne gı ıyo u. bir hareketle önüne eğerek: 
ta birkaç saate ka.dar nasyonalist miştir: Mncnrlardnn, nsker ve sivil olnrnk, J 1 • On dakika sonra, rıhtım civarın- - Pekala, dedi. Mühim bir tef 
ispanyanın parlak piyadeleri son Dütün zaferin sırrı şu ne kelimede- 23 kişi ölmüş, 55 :kişi yaralanmış· apon arın za yıatı daki sokağa geldiler. Otomobilin değil ... Londradaki yabancı serse' 
darbeyi indireceklerdir. Faşizmin dir: fman etmek, itaat etmek, müca· tır. . . ilk durduğu yerde durdular, fakat rilerin yaptığı bir iştir. Bir hanı' 
ölümünü bekliyen solcuların Mad dele etmek. Ru Ana kndar teshil crHlcn rakam- Baştarafı 1 ıncıdt ortalıkta 'kimsecikler yoktu. Lero· lede yakalarız. Uzun boylu takiP 
---------------------------- lara göre, han bombartlımanların· mühimmat elde etmişlerdir. Bun- h.. d h b. d 

Franko kuvvetleri ilerliyor· 
Alkazar şehri alındı 

Roma, 27 - (A.A.) - Bur
goslan öğrenildiğine göre Fran
ktst taarruzu mUsait bir şekilde 
inkişaf etmektedir. 

Frankonun kıtaları Almader 
havzasını isUlA etmektedir. 

Madrlt, 27 (A.A.) - MUdn· 

det ve sulbunu dUşUnmUştUr. 

Kan dökUlmeslntn önUne geç -
mck ıcın halkın davası bahsin· 
de, konsey, her turıu redakA.r· 
hkları yapmıştır. Her şeye rağ
men, yeniden mllzakcrelere bnş 
layablleceğimizl limit ediyoruz .. 
Buna muva!Cak olunmazsa hi0 

ya ucum e en, sonra ep ır en ve taharriye çıkmağa, polis hafı· 
dan H ev yıkılmıştır. - ""'an baoıka düoımanın 53 tankı tah· d 1 

Macarlar 360 Slovnk ve 21 Çcko - "'. .:ı • • :ı • arabaya sal!dıran hay ut ar' aıvıııp yeliğine lüzum yok. Anladın mı 1 
MoraT nskcr esir almıştır~ L. .....s ı~ıp ~ılmıştır. Sekız Japon har? ~itmi§lerdi: MüfettiJ Terimanın bu söı6• 

gemısı hasara uğratılmıştır. 33 kı. Roderik Leroy, tekrar karakola "Leroy - Fergus tahkik büroııl • Almanya Danzig\Ji lo~etre demiryolu bo~uı~~~~u.:· avdet ettiği zaman emniyeti umu· için bir darbeydi. Çünkü Leroy bıl 
üç Japon tayyaresı duJurul • miye müfettişlerinden Terinsan işi takip etmek ve neticelendir • 

İstiyor müıtür. . . gelmişti. 1riyarr, siyah bıyıklı, ka - mektcn kendi müessesesi için rnıı' 
Şungkınk, 27 (A.A.) - Çın lrn kaılı ve küçük, zeki gözleri vaffalayet umuyordu. Fakat ı .. e ' 

(Ba~ tarafı 1 incide) Parlame~tosu, in~i~ter~ ile ~a~ı - pml pml yanan müfettiş Terinan roy istifini bozmadı. Hatta, nıU • 
2 - Yüksek komiserlik maka · lan on mılyon İngılız lıralık ıstık· Lcroyu görünce: fettiJin sözlerine güler yüzle nııl· 

raz hakkındaki anlaşmayı tasvip ., 
mınrn ilgası, _ Sen ha? dedi. Yine karşıma kabele etti. Bir sigara yaktı. A& ' 

3 - Polonyanın Dantzig lima· etmiştir. k ·1· t" d. B'" 1 jr. ' 
( A ) J mı çıktın? zmın enarma ı ış ır ı. oy c ~ 

nından istifade etmek hakkının Şinking, 27 A. · - apon • Leroy bu ı?:ı.bi tevhihlere alı• _ meğe mecburdu. Zira, az önce 
yanın teşrinievveldenberi yaptığı _ t' :ı • 

taa meclisi sekreteri Juan del 
nıo, dtin akşam ''Ünlon - Radlo" 
iF.tasyonunda mUdataa mecllsl 

ibkası. mı• oldugvu ir-in, sadece güldü; yediği yumruktan dudakları ka 
kimse, olacak şeylerden bizi me Aynı muhabire göre, İngiltere as'lceri g~fları tahlil eden Central Y d:a· B. b i barmıştr. Yalnız şunu diledi: 
sul tutamaz. Zlra, biz, lspan- ve Polonya hükumetleri mali ve Daily News diyor ki: - Evet, ı. u:zat en ... § - - Londradaki yabancı :;eueı+ 

J C. d 900 b. k. · ka !er nasıl gidiyor müfettiş? 
ile Franko hUkO.meU arasında yada yeniden kan .dc)klllmemeEi iktısadi bir teşriki mesainin başlı· aponya Jın e ın ı~ı y· ter, dediniz, fakat bu iş, yabancı 

1 · ı 1 ı h · betmiştir. Halbuki 1905 Rus - Ja. Müfetti§ Terinan bu suali işit· teati edilen telgrafları okumuş· iç n elım zc en ge en er şeyı ca hatları üzerinde mutabık lcal - serserilerin marifetine pek benze' 
tur. yaptık. mışlardır. pon muharebesinde Japonların mezlikten geldi. ~omi~erin ~as:ı • miyar. Çünkü onlarm isledikleri 

1 - MUdafna meclisi taratın- Snlnt - Jean - de· luz, 27 (A. Berlin, 27 (A.A.) - Yan res. kaybı 200 bini geçmemişti. sı.nın.kenarma ılısercı< ce?~nden cinayetler.de kurbanlan~ı böyle 

A ) C h l el"I ordu baı; . . . Japonyanın, iyice tesbit cıtlilmiş bır çıklet sakızı çıkatldı. Kagıdım 1 b" b .. t .1. 1. 1 k b. 1 ..... dan Burgos hUkfımcUne gönde- . - um ur Y ,,. ~- mi bir surette tebliğ edılmıştır: . ın eJ yuz ngı ız ıra ı ır U"' 
. kumandanlığının ııazar akşamı B L h f d B askeri ve siyasi planları mevcut soydu, ve hır kısmı altından ma • b"l .. d d. J.kl . .,,. 

rılen telgrafın metni: atı e e erasyonunun rom . . . . . otomo ı ıçın e gez w ' erı . y kl neşrettiği tebliğ, I<'rankonun b h r . d k. Al 1 h değıldır. Bundan başka Japon or • mul dışlerının arasına attı, rahat k" d ... 1d. 
• ar!n pazartesi gUnU sem· erg ve ava ı~.ın e. ı m~n a. ey. dusunda maneviyat da bozulmak - rahat ciğnemeğe başladı. Leroy. ıTeg.ı ır. k. d ğ" t'r. 

bolik bir teslim mahiyetinde ol- EndUlUs cephesinde Kordu mın· tarı son tezahurlerı Berlın sıyası 
1 

k had· 
1 

. ~ erıman es ·ı tavmm e ış ı 
malt Uzere hnvn kun·etıerlmlzl takasında taarruza .gecllğinl te- mahfellerinde bir şaşkınlık hasıl tar.lır. Bozguncu. u . . ıse e:ı ve memişti. . 

size gönclcreccğlz. LUtfen bir yit eylemektedir, etmiştir. Zira bu federasyonun isyan hareketlen gıttıkse sogal - icra memurlug\J U - Haydi, haydi, uzatma! dedi 
saat tayin ediniz." Burgos, 27 (A.A.) -Nasyona- Alman • Leh münasebetlerini boz maktadır. Sesinde bir üstünlük, aynı :ıa' 

2 - MUdaraa meclisinin Bur· Jlst umuınl lcarnrkAhm Endii· mak için yaptığı sistemli teşebbüs· Katip Ve Başkatipler manda hakaret vardı. Leroy aıdı( 
gosa telgrnrı: ıustcki taarruzun murnffaluye- lerin tesiri henüz izale odilmemis Mühendis Ailelerinin İmtihanla Alınacak madı. Sa.dece boynunu bükerek : 

"BugUn öğleden sonra tes- tını teyit clnıelcte Ye Hirıojosa bulunuyordu. Şurası kaydediliy~~ Toplantısı - Siz elbette ~aah iyi bilirsi' 
lJm olmamız ihtimali vardır." del dugucen ve Alkazarm zap· ki, dün Brombergde yapılan teza- Ankara, 27 (Hususi) - Bugün Ank:ır:ı, '27 (Hususi) - 11.:nı mc- niz, dedi. Yalnız şunu sormak i5 ' 

tedildlğini bildirmektedir. On hürat bir istisna teşkil etmemekte mühen:lisler birliğinde yüksek "!ıı~·Jıığ~ırn eh·c:işli .01_'111 k~tip vc. l.ııı~ terim .öldürülen adamın hüviyetı Burgosun ceyabı: 
"Esasen bazı cephelerde baş

lamış bulunan tnarruzumuzun 
lakın lığı dolayıslylc slHihlarını

zı bir an evvel tcrkctmeniz IA· 
zımdır. Kıtalarınızn beyaz bay· 
rak çekmek emrini Yeriniz." 

Burgos, 27 (A.A.) - Nasyo· 
nallstler bu sabah cenuba doğ· 
ru, Talavcra. ve Toledo mmta
kalnrmda hücuma geçmiştir. 

Nasyonalist kıtalar, Tagoyu 
geı;:mişlerlC'rcllr. Şimdi Naye VC' 

llcrmoznya doğru ilerlemekte -
<lirler. 

bi d r l • bU Uk lk ·ı·k· Al 1 k k .. . . .. 1 k.ılıplcrııı hır lıslesını ,·ek.ılel ıılııkn- d . b. ld d b.ldı·rıiı n en az a csır ve Y m · bı a ıs man ara arşı çı an. muhendıslerın bayanlarından mu· d 1 , . 
1 

. 
1
. ('"" d .1 ne aır ır şey e e e e ı • ar arıııııı ıs enıış ır. ıon erı en ta-

tnrda ganalm alınmıştır. Nnsyo· lan hadiseler esefe değer bir su • teşekkil bir heyet toplanarak Ço • rııiınde şö)lc dı:ııllınektcdir: icra ıne- mi? 
nnllst tayyareler Allkentayı rette tekarrür eylemektedir. Bu cuk Esirgeme Kurumuna yardım• ınur Ye ınua,inliklerine orı.ı talıı.ilı Teriman aynı sert tavırla: . 
bom bnrdıman etmiştir. müessif inkişafa batı Leh federas yapmıya karar vermişlerdir. Top. bilirmiş ınnlı1-cmc ,.e adliye dnircle· - O, benim bileceğim iş, deÔ' 
-------- yonu tarafından yapılan tahrikatın lantıya Bayan Çetinkaya riyaset rind.c en ıı~a.i:~ üç sene mu,·arfaı:ı~cı- Leroy, şimdi biraz sinirlennl'' 

Fransada sebep olduğunu kaydetmek icap etmiştir. le lııznıet ctın~ş ."c ynşı otuz ~cşı geç· ğe başlam·ştı. Bununla berabet• 
. ıncınış olan kııtıp ve baş klıtıptcrdcıı 

ettı. 0 hl" t ·•·t·d 1 . 1 . gülümsemekte devam etti: 

N 1 . - - c ıye \"C J" ı ar n:-ı ıcr.ı ış crınc ııa\ 

eşro u nan yen 1 p f p d ınıılliık Cdl·n kı'illlll ırıııdun iıııtnııın - Nasıl isterseniz öyle 015 

1 
Lebrunun Londrayı ziyareti mü • ro esör ittar . . . ··f · M d k. b ıu·ıı~ • kararname er . . . - nclıccsıııde nnl.ı5ılnıılıırııı tarıııı tıı- mu ettış... a em ı ana .. 

. nasebetıle Fransa ıle ingıltere a Ankarada kurriir l'lıııiştir. \·rkillikçc göıııll·ri· yoktur, artık gideyim. 
P~r~s, 27 (A.A.) .._ Naz~:ıarlras•nda yapılan göriişmeler hak - Ankara, 27 (Hususi) _Türk_ 1l<'cck olan -;ıı:.ıl ,·:ırak:ılıırı ıızt·r)ııc ve Yarım saat kadar sonra, bir tll~ 

meclısı, bu sabah memleket mü.da. kında izahat vermiştir. 1 .. k 1 h" 1 b. k 1 1. . ı l"crilccck ılirl'l.tir ılnin·<>iııılı• uılli~ c 1 . b .1 1 . kakları11 
. . . . 1 u e ınt e ırço ,;:ıymet ı neşrı· .. . , . sı ara ası ı e §e uın so 

faasının takvıyesıne daır tanzım Dala.dier arkadac:lan namına .
1 

.. . 1 ı•ııcıııııcnleı·ııı c ııııtılı.ııı ~:ıpıl.ıı•ıık·ı 1 d. İ 1 rsd' . . . ' ~ ı yatı e maruf olan Cenevre unıvcr- . gecme ttey ı. şte tam Ju sı 
edılen bazı karanameferı tasdık,Lebrunü tebrik etmiş ve mumai. . . .. .. .. . ııı. J • • • • okll. 

. . B k d·ı· sıtezı antropoloJı profesoru Pıt - ~lcrkl'z Ye ıııüllınk:ıt nı.ılıkrıııı:lc· hatırına geldı. Elını cebıne s 1. et~ı~tır. u ararname neşre ı ı leyh tarafından Londraya yapılan t.ard bir seri konferans vermek ü- rin()c im , :ı'ıfl:ırı Jı"ı·z olrıııı' · l:ı tıı·· Irak. esrarengiz lüks otomobilin 
'C"mumi karnrgAhın saat 16 dn t · • ı · ı " · " • 

mış ır. • . _ zı.:a.~e~~n n~ıliz - !~a~sı: tes~ ·'zere refikalarile beraber şehrimize rnhcr ııhlitk ve seciye ve sirl'lcc lı:ıl- çinde bulduğu kuru kafa şeklİl'I 

kverdlğl blrktebliğ ccphclnln mer· 1 - Bahrıye kadrosunun takvı lnudunu takvıye ettığını soylemış.lgelmislerdir Konferanslar Halke lcri nııızhııt ''c krıı mcnıurluHuıııı "ı.1 deki cam yuvarlag·ı cıkardı ve 50 
C7. mınta ·asıııdu yarı nıış ol· yesi · 1 ~ · · .· ı · b • · · bili 

' ıtır. vind e Gazi Enstit .. s .. rv.I • 1Hı 1 ~ 1 ulıın .rn kııtıp 'c hnşklıtıplc· kak lambalarından taksi otom0 

duğıınu bildirmektedir. 2 - Askere alma usullerinin ta· Bu sabah alınan tedbirlerin ta· e. v u u e verı.I rin ıılıl.:ik Ye gidişleri lıııkl-.ınd:ı ıııeıı- . . d 
1 

k ·çirıô' 
y ı ı .,- ( JI . . lccektır. k . . ıçersıne vuran yarı ay ın ı ı a ens yn, w' A.A.) - a Jılı, mamlanması- için nazırlar meclisi sup oldu l:ırı ın:ılıkrnıc lı:ıl. ııııı) le •. • _ 

1 '11 burada bulunan General. 3 _ Deniz mühendisleri mik • b .... b. . ~· d h --o- mıııldcinıııunıiııin ıııii5tcrck iınıııl.ı· ı gozden geçırmege başladı. IJİI 
1 çarşa:n a gunu ır ıç.ıma 2. a Adi' H k l t 1 . . 1 1. . T h r b. d. b l"üçük Maija, muhnbirlnc aşnğıdaltl; d tt 1 1 . ıye u u c ş ei'l 1 rı~ c >1rcr 'csıkn nlınclıkt:ın ,,un re u a .r şey ı u. ,. JI 

. . 1 arının ar ~n ~.ası, • akdedecektır. U M ·· d.. 1 ·· w •• hu vesikalıırrıı tn:ılllık ettiği memur- kristalin üzeri sureti mahsusa 
b~)nnatta bulunmuştur. 4 - Sahıl müdafaasının takvı - Bugünkü içtima esnasında bun- mum u ur ugu 1 ı 1 k 1 ~ . . . ı . I · . . . ··1u J<I . . :ır ıa. ın' :ı n.,ır ı CVJ rcı ı~ c rnu r ışlenmış ve tamamıyle hır o 

:Müzakereler bir nnla~ınnya i yesı, dan maada milli şimenciifer şir • Ankara, 27 (Jlıısusi) - ~irı:ı~i ılc\- ll'rl'xt·n mlil:ılc:ı ,e knıwnt lıc}ıııı c- f h 
1
. • 

1 
., L buflııı" 

. • 1 ,.. 1 1 "E d.. . f , • . ı r· ıd 1 ır 1 k ' . 1 . 1 . . ası a ını a mı .. tı. eroy ..., \ araca~ımızı snnc ıı,,ımız > r n.r, 5 - .. n ustrı ı:• erberlı<iı,, ı . k:::tinin umumi mt.dür muavini ıı en ıı çı .ın rı ır<' ııı U < ı~ eı ı ıı· el lrııck ~urcıı~ I<' lıır lhtr ;\upıJ.ır.ı!: I . ~ . . ısıı·· 
• 

0 ıııt nı ·· ı- ·ı-·- ı 1 ı ı ·ı..· · 1 ·h . . . . .• . hır u;r;ur aametı veya bır tı dn. teellmlştlr .Millı korsey rin tahsisat ayrılması ıs 1 • · M ·ı ı·ı·-· 1 muı uı u :ııııc 'ıııı ııı ı rnrı ı · ııı •ret oıı ~ıın ı~· ııırlc ,<'l,ıllıl{r flon·ı 0 
' 

• • • :ı • ur eau nun arsı ya va ı ıgıne ta 1 • 1 t .1 11 11 . • ' l a na ·ht• al verdi 
Yalnız İspanyayı YC hallmı saa- B n t b 1 ·11 • • • k ·1 . . lrnrc rcı~ srnııı :ı,,111111 lu)ıııijılrrilıııe .. i t:ııııimeıı lclıliğ \C !emen- om sı ı ım . 
• o ne , eyne mı e vazıyet ve 1 yınıne arar ven mıştır. k:ınırl:ıştırılrıı ıştır. ııi olunur. .(Devamı var) 



L'{!kıt- M-;iizin-· -ı 
Hakiki bir aşk macarası 

Groenlantlı iki köpek bütün 
Parisi meşgul ediyor 

fran Veliahdi Prens Şahpur ile Mısır Kralının kardeşi Prenses Fen.İyenin düğünlerine ait güzel lc:ağıtlara hasıYmrı resimle 
illüstre Avrupa mecmualarile geLmeğc ba~lamıştır. Yukarıya bu meoınualardan birinden keserek koyduğumuz resimler nikah meraıi 
mini müteakip alınmıştır. 

llu öteki romanlara benzcmi- leri vardı. Korkuyorlar, bir şey- E l ini dokundurduğu hastaları iyi eden 
ıı bir aşk ve macera hikayesi· den çekiniyor gibi idiler. Fransız
. Dinleyin : lardan biri Singayı yanına alarak 

• ~\rvel zaman içinde Groenland- trene bindi. Arkadaşı Favası ya. 
' bir Eskimo köyünün köpekleri nına alarak bir tayyareye atladı. 

:ıdc bir başka türlü köpek daha Parisin Borje tayyare istasyo
'Yordu. o da bir kızağın hay- nuna dumandan daha siyah kara, 
~rı içinde idi. Bu kızağı do- güzel, vahşi bir kurt indi, Hay
köpek çekerdi. Ucu bucağı van yemiyor, içmiyordu; sahip-

Mucizeli kızın muha-
kemesi başladı 

~Ukınez karların üstünde çınğı- lerine fena fena bakıyordu. Fakat 
'eslerini beyaz ayılar dinler, üç gün sonra Parisin şimal garına 
~r bu kızağı alkışlarlar, pen- bir tatlı ve açık renkli dişi köpek 
' lcr mütefekkir bakar .durur- geldi. Bu Singa idi. Kendisini 
~. bekliyen Pavasla birleştiler. Bu 

Digor ki: 
verincede 

"Para istemiyorum amma, 
etmiyorum.,, almamazlık 

·· ··1 k b' ld ş· Paris, (Hususi) - Vaydman J b goru ece ır manzara o u. ım-
Okuz köpeğin en güzeli, siyah, ..s · b 'k' k"" v• k muhakemesinden sonra "Mucize 

elimi yüzünde gezdirdim. Birden. 
bire gözlerinin parladığını ve yü -· 
zünün güldüğünü gördüm: Ba -
bam iyi olmuştu 1 Ertesi sabah sa· 
pasağlam ayağa kalktı. 

. ıuı u ı ı opegın aş macerası 
ıyah ve parlak tüylüsü hika- p . t d k d' yaratan kız,, ın davası Paris hal -

arıs e evam etme te ır. . 
ıin kahramanı olan idi. Gü- -------------ı kını meşgul etmıye başladı. 

'le kavgac.ıydr. önceleri kızağı ilan Andree Maurel isminde ve 16 
d1l.lerin içinde dördüncü geli. Sullan,alun~t 5 µel Sulh Ilııku,k yaşında olan bu kız, evvelce (le 

U, Fakat o bir gün önünde Jlcikimlijjimlt11: maceraları anlatıldığı gibi, eliyle 
"ıı köpekle boğuşarak onu mağ 39/287 hangi hastaya dokunursa iyi c • 
ıttti; yerine geçti. Yalnız ra- Fatih çırçır cndılcsindcı 18 s:ıyılı den(!) bir sihirbazdır! 
durm k d' .... d . enle oturan Yııhya oğlu .\lchmct Rıı- Gen,. kız bugün, sahte doktor· 

1 ayor, ·en 1 onun e gı- şidin ilıti;nırlığı h:ıschilc kendisinin :r 
t kavgaya girişiyor ve bu t:ılclıi veçhilc Karlıköyündc cc,•izlik luk suçu ile mahkemeye verilmiş-
taıardan hep galip çıkıyordu. lı:ıkla sokak 20 !\o. d:ı kardeşinin tir, annesi de kızına müşteri bul • 
Yet en başa kadar geldi. Şim- k ı zı Fatma :\liirıirin kayyıını tnyin duğu iddiasile suç ortağı olarak 

lqc fok eti yüklü kızağın ba- ~dildiği ilan olunur. (28716) itham olunmaktadır. 
~ tnağrur olarak koşuyordu~ • Andree Maurel yaptığı bu işte 
tı çeken ıbütün erkek köpek- kendisinin bir suçu olmadığını 

''l>avas,, ın şefliğini nihayet söylüyor ve diyor ki : 
le mecbur olmuşlardı. - Ben kimseyi iyi ederim .di • 

iCııağın sahipleri Eskimolular ye kandırmadım. Herkes bana ken 
Sar bu hakimiyeti kabule di ayağı ile geldi. Bundan başka 

~hur oldular. En başa "Pavas,, hastalarım arasında benim teda -
}'dular. O zaman "Pavas" vimden fayda görmemiş, tedavi -
~i eşini kendisi intihap etti. min zararı dokunmuş kimse yok • 

~~ık kahve renkli, tatlı ve mu- tur. 
. tozm güzel bir dişi köpekti. "ilk iyi ettiğim hasta babamdı. 

Sahte doktor suçu ile muhakeme 

edilen mucizeli kız 

''Ondan sonra ft:lizim ailede kim 
varsa hepsı benim sihirli elimin 
yardiminı rka ettiler. Onlar da e
linin bir dokunması ile iyi oldular. 

''Bunu duyan kasaba halkı bi • 
zim eve koştu. Onları lda, iyilik 
olsun diye, aynı şekilde tedavi et
tim. Buna mukabil kendilerinden 
para falan istemiyordum. Fakat 
onlar kendileri veriyorlardı. Ve -
rince de almamazlık edemezdim 
tabii.,. 

Mahkemede "mucize gösteren 
kızın,, iyi ettiği hastalar da ıdin .. 
lenmiş, ve hepsi Matmazel Andrec 
Maurelden memnun olduklarım 

kendisine hayatlarını borçlu bu -
lt:nduklarıru söylemişlerdir. 

Fakir olduğumuz için doktor ge. Mahkeme kararını henüz ver _ 
tirtcmeldik. Ben bakıyordum • memiştir. Kararın bu haf ta içinde 

"Bir gün kendisini okşıyarak verileceği zannediliyor. 

f 

Bıı elbise Amerikamıı aıoo1c sa. 
hillcrinde bı~günlcrcl.e biU, göriLZ

mcklc beraber, Avrupaya yeni 

yaz nwdcli olarak giJleockttr. 
1 de "Singa,. idi. Ihtiyar adamcağız hastalanmıştı. , ~~~~~~~-----~--~~~--~--~~~~----~--------------------------
ttık birbirinden ayrılmaz oldu 

Mektupla muaşaka Singa efendisinin arkasın.da 
'bazen 300 'kilo yük arkaların
t'llların altında 30 derece so
l~ buzlarla örtülü ucsuz yol-

~ ?nUthiş kar tlpilerinin altın. 
Oo, 300 kilometrelik yolları 

&~t aşıyorlardı. · 
it .. 
. gun memlekete beyaz, kar-

tıbi beyaz insanlar geldiler. 
~ı insanları Eskimolar kadar 

"tlc.ler de şaşkın ve hörmetle 
11adııar. Bunlar üç Fransızdı. 
1ekcti tetkike gelmişlerdi. Es 
~lar nasıl yaşarlar, ne yerler,! 
Ctler, nasıl sevişirler, ne za

t •ğlar ve gülerler ? Bunları 
tııllıck istiyorlardı. Bunları 
~llıek için kızaklara binip u
ra, birbirinden yüzlerce ki
~ uzak köycüklere gitmek 

· Memleketin en güzel kö
tr· . 
d 1nı satın aldılar. Bunların 
~ c ide Siga ile Pavas da vardı. 
ttkikterini yapan üç Fransız 
b~cte dönmeğe karar verdi
'I> 0rıüşte kendilerini bu yoru-
•t tuk ve kimsesiz seyahatle

tefakat eden köpek dostla-
~ götürmeğc karar verdiler. 

ile Pavası da bir gemiye 
· ıer. Kopenhaga geldiler. 

~~leri görmeliydiniz, ses. 
kın fakat çok tuhaf bir hal-

Hikaye 
, 

G ece yarısı kamaranın kn.. 
pısı vuruldu ;içeriye si-

....................................................................... ~ 

yah, yağh çehresiyle korkunç 
Ylazaın: Dr. Cemil Süleyman 

bakı§lı biri girdi: ı di ben ne yaparım? .. Ocağına düş_ 
- Tanıyamadınız galiba ... De. tüm ağabeyciğim .. Gene ne olursa 

di. senden olacak ..• 
- Sesini işitmesem tanıyamı

yacaktım ... Bu ne hal? ... 
- Ne olacak? .. Yağ, ateş, kö. 

mür ... 
Baktım, tığ gibi delikanlı ... A

teşle demirle boğuşmadan kolla. 
rmm adaleleri, mermerden bir 
heykel gibi katılaşmış; yüzünden 
kan fışkırıyor; arkasında mavi 
ketenden iş gömleğiyle, vardiya
dan çıkar koşup gelişinden belli .. 
Bana anlatacak bir derdi var ... 

- Rahatsız etmiyorumya ağa.. 
beyciğim .. Bilirim. bu saatle u-

• yumazsınız .. Cür'ctimi af fcdiniz .. 
--Gene ne oldu?.. Panik mi 

\•ar yoksa? ... 
- Hayır hayır.. Panik değil.. 

-Peki ama evladım .. Beni, aşk 
mektubu yazar diye sana kim 
söyledi bir şey değil, duyan ba
§ıma gelecek ... 

-Vallahi kimseye söylemem 
ağabeyciğim.. Ver, ellerini öpe_ 
yim .. ne olur, bir daha yaz .. Ar
tık bu son olsun .. Zaten nasıl ol. 
sa bir gün foyamız meydana çı
kacak .. Çıkmadan evvel belki bir 
mandipsiye düşürürüm kafiri ... 

Bilakis muzafferiyet... Mektup 
Yuk.arulaki resim .~oıı Alman - iyi tesir yapmışa benziyor. Biz 
l talyan flore miisabalwsmrn ga. kalkmadan bir gün evvel, o, üJ_ 
libi Alnımı kızı Eli::a Lindavı gös kente Bandırmaya gitti. Elimi 
termel;tedir. Kendisi genç olma_ tekrar tekrar sıkarak: 
sına rağr,ıcn 1cuvı•elli 1.ıe par1ak - Yoldan mektup beklerim ..• - rarm sabah bir üv~e ile uyandırılmak ıstcrim. 

'bir istikbal 'Vaadetmckte(lir. Diye sıkı sıkı tenbih etti. Şim- - Peki efendim. Otelin kapıcı.sına söylerim. 

Bir kedi gibi, uslu uslu karşı.. 
ma oturdu; meHil meliil yüzüme 
bakmıya başladı. Sevimli çocuk ... 
Hatırından çıkmadım. safiyfıne 
~cslimiycti içime dokundu; yüre
] imde sanki bir tel koptu ... 

- Ver şu kalemi bakalım ••• 
'' Sevgili Perihan.. Gemi 

rıhtımdan ayrılırken, karanlık 

sularda küçük girdaplar gözüme 
ilişti; bakarken başım döndü ... 

Demek insan iradesine hakim 
olmasa, muvazenesini kaybede_ 
cek ! .. Ölüm, bir saniye içinde in
sanı, o korkunç derinliğe çekip 
götürecek. 

Fakat irade denilen bir el var. 
Jnsam kolundan çekip o sürüklü_ 
yor. Hiç şüphe yokki o kuvvet, 
daha ziyade hayata bağlılıktan 
doğuyor. O bağ olmasa, ölüm, şu· 

rada, gözümün önünde kaynaşan 
sulara okadnr yakın ki, düşer 
düşmez, insanı bir hamlede bir 
alev gibi sarıverecek ... 

Iztrraplı bir geceden soma s1L 
Jr;AD& Jl:avup.n bir hasta. içinde 

(Devamı 10 ncuda) 
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·-- Hikaye 

Arıcı lak, 
pamuk 

sütçülük, meyvecilik, 
ve fındık işleri 

Oç Yolcu Sellere 
Kapılarak Can Verdi 

~ (Huau. 
auet) - Sivu 
Orta Anadolu 
yayliamm en ft 

rimll bir afraat 
Jraeeat ve buf. 
day ambandtr. 
Son yıllar için. 
de vlllJet ve ~v 
reldnde uınumt 
siraatte prelr 
itleme. gerene 
iltlhl&l bakmım 
dan barls bir 
yibeJme mu. 

p.hede edilmektedit. Cumhu • 
riyet hllk6methıhı himayeai 
sayesinde bufday mahsulü fi
yatlan istikrar kesbetm~. çitf
Çi pazarlarda malmı yok 
pahasına satmaktan kurtanlmış 
ve normal fiyatla satmaya mu
vaffak olnı\Jftur. Ziraat BankL 
ımm her yıl vasi miktarda yap
tıfı lkruaUarla çiftçi en mUş. 
kül anlarında kuvvetli bir isti
nat balmq, tohum ve çift hay. 
vam tedariklerinde dahi bUyük 
yardıma muhar olmuıtur. 

Zirat abada ağaççılık, fidan
CJlık emnhuriyet devrinde vilA -
yetiml&de &ı utta gelen 'da va -
Iardan biridir. villyet merkezin. 
de teala edilen 125 dönUmlilk 
meJ'VUIS ffdanhkta aon yıllarda 
yetlfen blnleree fidan aelırlmiz 
V9 Jrualarma daiıbhml ve bu. 
ralarm aiaçlanmuı hususunda 
bQyOt faydalar temin edilmiftir. 

Bundan bqb her yıl ilkba. 
harda yapılan ağaç bayramların
da mmtakamısm çıplak aahalan. 
n,ı a1&cıaıvnakta ehemmlyetıt rol 

QYIWDitUr· 
At-cm hayatı ehemmlyetlni 

halknnrs ve çiftçimiz çok iyi an. 
lamıttır. 

Mücadele lıleri 
Çlftçlmizhı tarlada bulunan ve 

meyva bahçelerl mahınıllerine za. 
man zaman musallat olan tarla 
fareleri, hqarat ve tufeyli huta
bklara mUcadele açılmış ve mü. 
cadele UIUllerl halka ve köylUye 
l>iretflmif, binlerce dönUm hası. 
ıatm zryama sebebiyet veren bu 
muzır zırat hastalıklarm önüne 
esul? bir çalıema ile geçilmiştir. 

Ancılık 

Vilayetin Su§ehri ve Koyluhi. 
sar k&Zalarmın pamuk ve fındık 
yetiştirmekteki milsait iklim ve 
prtlan göz önünde tutularak f m. 
dık •e l&maıt tectttbelerlne bu i. 
ki kar.ada devam edilmekte oldu. 
ğu gibi merkeıe bağlı Pukinik kö 
yünde yerleftirilen göçmenler ta
rafından da yer fıstığı tecrübe -
leri yapılmI§, iyi neticeler alm • 
mıştır. Sivaam airat sahada kal. 
kmmasına çılaşan ziraat direk · 
törü Bahtiyar Aydınuğlu ile gen~ 

KOZANDA 
Ağaç dikme işine ehemmiyetle devam ediliyor 

minnettar kalacağız.. . 03 
mu başmıa gE> leni? .. Geld 
me .. Hastayım desem, til 
cak. tnanmıyacaklar .. Dil 
de rapor gönderilmeıya .. V 
dık iki papeU, kiralık bir 
kin aldık; Balıkpazarında 
demet yaptırdık . . Hafif 
kalayı tOtsUieyerek atıadl 

tomobile .. Verelini Tata'\"la. 
tuluş mu diyorlar, ne diyor 
işte orası ... 

-Nuri Bey geliyor: Nuri 
celi yor ..• 

Al~ kattan bir fısıltı .. 
kata kadar aksetti.. Me 
terden koşupn koşuşan•·· 
tı mı beni bir sıkıntı .. O • 
gelinle de#U. ben! ..• Herlı" 
rafımı sardı. Bir eey ıorac 
diye ödUm kopuyordu. Z1 
temi geldim, imtihana mı!· 

-Dlr şey ıöylemiyorıuJ 
Diyorlardı. Kıymetli tıııır 

nlıden istifade etmek iste 
Perihan bize mektuplarındl 
kuyor .. okadar gUzel yazı 
nua Jı:J! •.• Fakat nitln gase 
de bir neşretmiyorsunuz!,.. 

Ben. cevap vermlyorulD: 
-O r.izin teveccUhUnUz • 

dlm .. Değer bir şevler de~ 
Nasıl cevap iyi .delil 

Kısa kestirme ... 
~Değer blr şey dejU4• 

dQmek? .. Çok mUtevazl 
Bil mektupJarınııı bUyUk 
ranlıkla okuyoruz! .•• 

-o 11111.,_ teveec.UbUnUı 
dlm ..• Maınafi öyle ıörU)'O 
ki bizim foyalar yavaş 
meydana çıkmak Uıered1t .. 
radan bir cıılamı çekebil 
Çalgı, bir oyun havası ça 
başladı . . Biraz nefes al 
derk.en. blr banım dans ed 
oemealn ml? ... Bazan ke.Yft 
liyor, baloıda blr yaldaşı~ 
yafımt ayatına uyduruyo 
Yahut uymuyorduda bana. 
boşlukla. Oyle geliyordu. 
rumba mı .tanl'O mu ben rJ, 
rını pek çakmam.. Biri» 
nUşte k&l'JIWl aydına. b 
YUzUnU eqtttl: 

-Amaaan .• lskarplntıol 
batetttnlz .• Dedi. ikinci dil• 
orta da kalllTI bir soba 'f 
görmedlmde karının 1' 
boruya yapıil•rmıya;yuıı 

Bir çığlık baab; keudlol 
penin UatUne attı. 04aDIJ1 
de burcak burcak blr • 
kokusu: 

-Aman Allah yanıt 

Hekim yetiştiriniz .. , 
Tam fırsattı. 
Sonra bir mektup. 
"..... o gece ıl\allb• 

keytllydiniz; kendinlıi 

edemediniz .• Bana öyle 
ki uzaktan anıa,ma dab• 
ıacak .. Kıymetli mektupl 
beklerim ............ " 

- Ne dersin afabe 
tarı benl sepetledi mi 1° 

- ? !! ..... 
- 5 $abat 939 -

''Aksa Vapuru'' 

Yakıt Kitap& 
Dün ve yaran ter 

No. 
külliyatı 

31-40 4 CÜ -
31 Rasin .kfilllyatı IV. 
32 Metafizik 
33 hkender 
34 Kadm ve aoeyallaaa 
35 Demokrlt ;At 

38 Dinler tarihi 
37 FllOIOfl ve sanat 
38 Etika 
39 Heraklit 
.(O Ruhi muciıeler 

Bu 11erinbı tlatı SJ50 
Hepsini alaAlara yilsde 1J 
te yapılır. :Kalan S.20 
220 kuruıu pelin alına~ 
baldai ayda birer lira 
U.Zere Uç taksite bağıanıt· 



tardır.. Bilhassa Marmara ve Ege 
denizleri havzasında toplanmış o
lan zeytinlikler gerek cinsleri ..c 
gerekse verimleri bakımından dün 
ya piyasasında ehemmiyetli bir 
mevki tutmuşlardır. 

Marmara havzasında Gemlik 
Mudanya, Ban·dırma hattın.da, E-· 
ge havzasında ise Burhaniye, Ay_ 
vahk başta olmak üzere bütün sa
hil mıntakasında zeytinliklerimiz 
vardır. 

Zeytinliklerden iki şekilde isti. 
fade olunur. Birincisi zeytin yağı 
istihsal etmek diğeri de zeytini 
tane halinde kullanmaktır 1 

~EYTiNYAGI iST1HSAL1: 
Dünyada zeytinyağı istihsali gay
rimuayyen rakamlar göstermekte
dir. Bilhassa 1929 senesi fevkala
de yüksek bit yekun arzetmiş ve 

' 

zeytinyağr istihsalatı mecmuu 
(12.500.000) kentali bulmuştur. 
Müteakip sene bu miktar (4' miL 

Zeytin ağacı Akdeniz havzası- de 7 5,2 si sırf zeytinliktir. işte bu 
111n tipik ağacıdır. Akdenizi çcv- sebeple ispanyadaki zeytinlikler 
:tliycn bütün memleketlerde zey- mecmuu italya zeytinliklerinden 

el llltilik ve zeytinyağcıbk ileri gi- daha az olduğu halde lspanya hal 
ıc ~tn bir Ganat haline gelmiştir. yaya teveffuk etmektedir. 

0r, ~ Zeytin ağacı ziraati Akdeniz. iTALY A: - italyada yalnız 
dil 'lt\>zasında Kanarya adalarından olarak yetiştirilmiş olan zeytinlik 

~tabiıtana, Mezopotamyaya ka- ter umumi mesahanın yüzde 62 

~t uzanan geniş bir saha işgal ıini kaplamak~adır. Diğer ağaçlatt 
r• !der. la birlikte bulunan zeytinlikler ise 
ı G Af rikada ise bu ziraat Habeşis- umumi mesahamn yüzde 38 ini iş 
st• ~lla kadar ilerlemiştir.. gal etmektedir. 

_Zeytin ağacı Akdeniz havzası İtalyanın zeytinJikleri merkez-
'!acı. old~ğu hal~e son zamanlar: de: Toskaua, Latyarn ve Abruzya 
~ Bı:leşık Am~rı~a:da v_e Cenubı da cenupta ise Kalabera ve Sicil
l?ıcrıkada yetıştırılmege çalışıl- ya havalisindedir. 
1, hatta Birleşik Amerika, Ar- PORTEKİZ._ p t k' d . 

~rıt· ş·ı· p U • or e ız e ze,> 
ın ı ı, aro ve ruguvayda t" l'kl b"' t" ı k · k ı (tyr ~ . . • . . ın ı er u un mem e etı ap a-
ın agacı dıkılmış ıse de ıktısa_ t S h"ld ld y 'b" d ~ı k . . mış ır. a ı e o ugu gı ı ag ı 

ınahzurlar zerıyatm ılerlemesi- t k 1 d 1 · l"kl c mm a a ar a c a zeytın ı er var~ 
ınani olmuştur. d 
~ I~ 
<-eytin ağacı yalnız olarak ve-

~h Beyra mıntakasınC:a, Estrama-
Ut da diğer ağaçlarla birlikte ı . dura ve Aletntejo ovalarında bulu 

<ıltnektedir. " nan zeytinlikler ba~ka ağaçlar ile 
ı apılan bir istatistig~ e göre yal-

l ve diğer ağaçlar ile birlikte 
karışık değiLdir. J-1\lbuki memle. 
ketin diğer taraflarındaki zeyti:ı-

ş rnilyon beş yüz bin hektar ara likler bilhassa şimalde at kestane
llzerine ekilmiş olan zeytin ağaç · b ": sı, adem, cenupta ise bağ ve hu-

~ 1nın, beş milyon üç yüz bini bubat ile karışmı~ bir vaziyettedir. 
kdeniz havzasında bulunmakta· 
t. YUNANİSTAN: - Yunanis. 

1931 senesiyle 1935 seneleri a
\&ındaki mevcut zeytinliklerin 
&aplanması neticesi şu istatistik 

.ı 

•c eJilmiştir. 

tanda zeytinlik yeti§tirme k birin
ci pliinda gelen ziraattir. Zeytin_ 
tikler mezru arazinin yüzde 14 ü
nü işgal etmektedir. 

Bilhassa Yunanistanın sahil ve 

yon 500.000) kentale düşmüştür. 
Harpten sonra zeytinyağı istih

salati vasati olarak (8.000.000) 
kental üzerin·de oynamaktadır. 

Bundan maada (1.500.000) 'ken 
tal ile {2.000.000) kental arasın. 
da mütehavvil bir miktar yenmez 
zeytinyağı. da elde edilmektedir. 

Yapılan istatistiklere göre Ak
deniz havzasındaki memleketlerin 
zeytinyağı istihsal, is timliik ve ih 
raç miktarları şöyle tesbit olun
muştur: 

ispanya her sene (3.500.000) 
kental zeytinyağı istihsal etmek
te, bunun (2.800.000) veya (3 miL 
yon) kentalini istimHik etmekte 
ve mütebaki kısnunı da satmakta
dır. 

ispanya 1929 ve 1930 6encle
rinde (791000) kental zeytinya
ğı sattığı halde 1935 senesinde an 
cak (670.000) kental satabilmiş
tir. 

Görülüyor ki İspanyanın zeytin 
yağı ihracatı azalmaktadır. Buna 
mukabil Tunus zeytinyağcılıkta 

ileriye gitmektedir. Manmafih bun 
!ara rağmen ispanya, gerek istih
sal gerekse ihraç bakımından yine 
birinciliği muhafaza etmektedir. 

ispanya bilhassa Birleşik Ame
rika ve Arjantine zeytinyağı ih
raç etmektedir. (ihracatın yüzde 
45 i) Kübaya, yüzde 30 u ve mü. 
tebaki kısmını da, Portekiz, Nor
veç, İngiltere, Almanya ve Fran
saya satmaktadır. 

İtalyanın senelik zeytinyağı is
tihsa latı (2.000.000) kental kadar 
dır. Bazan bu miktar daha düşük 
olur ve istimlake dahi kafi gel. 
mez. ihtiyacını kafş·lamak ve ih
racatını temin c-debilmek için ita! 
ya, diğer memleketlerden bilhassa )' 

~ .\l YA: 
~~l\tz zeytinlikler 
1kcr ağaçlarla bir. 
le :tcytinlik-

Hekb.r 
805000 ,, 

cenup kısımlarında ezcümle Mora Tunus ve Yunanistandan zeytin
yarıın adasiyle, Girit, Peloponez. yc.ğı alır .. Böylece Italya senevi o
ve diğer adalarda zeytinlikler ye- larak 250.000 kental zeytinyalı ih-

1275000 ,, 

2080000 " 
1895000 " 
480000 " 
500000 ,, 

100000 '' 
350000 " 
160000 ;• 

tiştirilir. d raç c er .. 

FRANSA: - On dokuzuncu İtalyanın zeytinyağı müşterile-
asır ikinci nısfından sonra Fransa- ri Birleşik Amerika Devletleri ile 
da zeytincili'k bir hayli gerilemiş- Arjantindir. 

tir. İtalya ayni zamanda büyük mik 
1885 senesinde zeytinlik ile kap yasta zeytinyağı ithal ve ihraç e. 

h arazi miktarı (130000) hektar den bir memlekettir. 
iken l 935 senesinde bu miktar Yunanistaııın senelik zeytinya-

ellerinde tutmaktadırlar. Tunu
sun senelik istihsalah (500.000) 

kental bulmaktadır. Bunun (300 
bin) kentalini Fransaya, italyaya, 
İngiltere ve Amerikaya satmakta
dır. 

Cezairin senelik istihsalatı ise 
(200.000) ile (250.00G) kental a. 
rasındadır, bunun ( 125.0000) ken 
talı ihraç olunmaktadır. F<ısın zey 
tinyağı istihsalatı (70.000) ile 
(125.000) kental arasındadır. 

Bu miktar Fasın ihtiyacım kar
şılayamaz ve bu sebeple Fas Şi

mali Afrikada zeytinyağı ithal e
den memleketler arasına girer. 

Türkiyenin senelik zeytinyağı 

istihsaHitı (200.000) kental ile 
(250.000) kental arasında müte
havvildir. Türkiye bu miktar ile 
ihtiyacını temin ettikten maada, 
50, altmış bin kental kadar zeytin 
ya~ı da ihraç eder. 

Türkiyenin en binrinci müşteri

leri Rusya, Fomanya, Bulgaristar. 
ve Mısırdır. 

ZEYTJN T ANESt: Tane ola_ 
rak yenilecek olan zeytinltr tama 
men büyiidü'kten sonra 'k' parılır. 
Fakat lm zeytinler henü.: olmuş 
degil:iir. Gerçi büyümüş, etlenmiş
tir, fakat zeytinyağı çıkarılmak i. 
çin bırakılan zeytinler gibi da!1a 
uzun müddet olgunlaşmağa bıra

kılmazlar .• 

Zeytin tanesi umumiyetle istilı 
lak için koparılır. Bu sebeple zey
tin tanesi ihracatı yüksektir. lstih 
salat mecmuu 700.000 ile ( 1 mil
yon) kental arasında rnütehavviJ_ 
dir. 

70000 ,, 
15000 ,, 

( 100000) hektara düşmüştür. ğı istihrnlatı (750.000) kental ka-
Son senelerde de zeytinlik ile dardır. Bunun büyük bir kısmı is- Zeytin tanesi ihraç eden başlıca 

kaplı arazi hemen yarı yarıya azal timHike gider, geri kalam da ita!- memleketler: ispanya, Yunanis
m ş. bu eski zeytinliklerin yerine yaya, Amerikaya ve Brezilyaya tan, Türkiye ve İtalyadır. lsp . w • • d anya zeytın agacı zıraatın e 

r;:ıci planda gelmektedir: 

~ s:ANYA: - ispanyanın en 
lia l::ın zeytinlikleri Endülüs ve 

lalonya mıntakalarındadır. Bu-
~tda bütün zerriyatın üçte iki
l'tııktarında zeytinlik vardır. 

°' havalisindeki zeytinlikler 
<1000) hc'lctarhk bir arazi, Kor 
hcıvalisindekiler (243000), Se. 
,havalisindekiler (219000) hek 

ı ~'le arazi kaplamaktadırlar. 
Ptca sonra zeytinlikler yüz-:ie 

1tı Sbetinde artmıştır. 
'Panyadaki zeytinliklerin yüz-

bağlar vücuda getirilmiştir. satılır. Akdeniz havzası haricinde Ka. 
ŞiMALI AFRİKA: - Şimali Portekiz son senelere kadar liforniyada da zeytin tanesi yeti~-

Afrikada bilhassa Tunusta Fran- zeytinyağr ithal ederdi. Fakat son tirilmekte ve bu zeytinler Birleşik 
sanın hakimiyetinden sonra zey- seneler zarf.rı:ia istihsalatı 450.000 Amerika devletleri piyasaları ta
tincilik bir hayli ilerlemiş ve 350 kentale yükselmiş ve Portekiz·de rafından derhal çekilmektedir. 
bin hektar mezru araziye yeniden zeytinyağı ihraç eden memleketler İspanya umumiyetle yeşil zey-
50000 hektar ilave edilmiştir. meyanına girmiştir. Portekizin en tin ihraç eder. istihsal miktarı 350 

Cezairde zeytinlikler no~mal bi.r iyi müşterisi Brezilyadır. 1 bin kenta~.ir. B~.n~n ~ühi0m bir 
hesapla 70000 hektarlık bır arazı ı Fransada zeytinyağı istihsalatı kısn:ıını (dort~e uçu) Bırleşık A. 
kaplamaktadır. Fransız Fasında çok düşüktür. Başta Tunus ve Ce- merıkaya, gerı kalan kısmı da Bre 
12000 ile 15000 hektar arasında. zair olmak üzere Fransa senede zil ya ve Arjantine ihraç olunur. 
dır. (300.000) zeytinyağı satın alır. Yunanistan senevi (140.000) 

TtlRKIYE: - Türkiyedeki zey Şimali Afrika, l&panya ile bir- kental kadar tuzlu siyah zeytin ıh-
tinliklerin mecmuu 160000 bek- likte dünya zeytinyağı piyasasını 1 raç eder. Başlıca müşterileri, Ro-

1'-YAXl'1i 21 MART 1931 

manya. Amerika ve Mısırdır. 

Italya, yeşil ve siyah olmak ü
zere 120.000 kental kadar zeytin 
tanesi istihsal ettiği halde ancak 
altr, yedi bin kental kadar zeytin 
tanesi ihraır edebilmektedir. 

Türkiye büyük mikyasta zeytin 
tanesi satar. Türkiyenin ba~lıca 
mü:ıterileri Rusya, Romanya ve 
Mısırdır. Türkiyenin senelik zey
tin tanesi ihracatr altı bin ile on 
bin kental arasındadır. 

Son ı;eneler zarfında Portekiz
de zeytin tanesi ihraç eden mem. 
leketler meyanına girmİ!tir. Sene 
lik ihracat miktarı on bin kentali 
bulmaktadır. Fransada zeytin ta
nesi ihraç etmek şöyle dursun bila 
kis Yunanistan ve Cezairden zey
tin ahr .. 

Son seneler zarfında dünya zey
tinyağı istihsal ve istimlaki niha
yet müvazene bulmuştur. Bilhassa 
istihlak g!inden güne istihsal ya
pan memleketlere inhisar etmek
te:lir. Hatta Amerikanın zeytinya 
ğı talepleri bile günden güne azal
maktadır. 

Son seneler zarfında diğer to • 
humlardan elde edilmekte olan 
yağlar yavaş yavaş zeytinyağının 

yerine kaim olmaktadır. 

Manon Lesko 
(Baş tarafı 7 ncidc) 

Bundan on sene evvel Manon' 
un Romanı lsmlle Dolorcs Koıı
tello tarafından çevrilmiş olan 
bu eser hakiki kıymetini bula
mamıştı. Gerçi Dolorc• Koı
tello sarışın gUzel bir Manon ya 
ratmıştı, fnknt rahip Prenost'un 
Manon'u bu olamazdı, Doloreı 
Kostello tenıanıen gamlı btr 
kadındı .. Hnlbukl Mnnon mu
hakkak ki çok ncşelldlr, onun 
rnsıt muhabbetleri tebessUmll
dUr .• 

BugUn bu şaheseri beyu 
ı>eı·deyc aksettirenler :Manon 
rolüntiSlmone Slmon'e oynatı

yorlar .• Bu yerinde bir hareket 
olnbiliı· .• 

Manon muhakkak ki Slmon 
Simon gibi parlak, güzel, canlı 
,.c hareketli idi.. 

Rahip Prenosl'un l\Ianon ile 
bugünkU yıldız Slınone Slmon'ı 
muhakkakkl aynı görUşlcrl, ay
nı ynşamak zevkına aynı neşe

ye maliktir .. 

Bu filmde Simon Slmon ha
zan ııeşeli ,hazan hUzUnlU :ta
lrnt dalma berak sesiyle bir kaç 
gllzel şarkıda sHyllyecek ve mu
hnkkakkl rahip Prenost'un ha-

Bugünkü vaziyete göre Akde
niz havzası dlinyada zeytin ve zey 
tinyağı 9karan yegane mıntaka
dır. Fakat istihsal ile istihlak bir kiki Manonu temsil edebile· 
nokta üzerinde toplanmakta ve cckUr. 
zeytinyağı ithal eden memleketler 
azalmaktadır. ı:rııi11örııi Yabancı Askerlik Şube

M. A. si11clt11: 
1 - 1 lıınhuld:ı bulunan yabancı 

Fıılilı Sıı/lı JJirirıd Jlukuk Malı- nıükclleflcrden ıışa~ıda doğum n 
/;e.mesi11dtıı: sınırları gfısterilen yol.:l:ıma L:acak-
!139/208 Jarı scvlcdileceklcrinden toplanma 

.\rif Hikmetin J\:ı<lıkoyünılc Yel- ı:ııııü olan 29 ~lıırl 939 ~ününe kn
değinııcıı l>U\"Olcpc sok:ığınıla j:.! ılar nüfus CÜzd:ınlnrİ) le şuJıeye l{ele
lllllllfil'Ulı lıaııcıle ~:ıkin Ya~nr Bulcıı n·kh•rılir. Bedel Yenıceklı·rin l'.lf'del
alcylıiııe n~·tığı nl:ıc:ık cl:ıv:ısı için 1 leri 29 Mnrl 939 ııkş:ımınn knd:ır h
gli.ııılerilcn zııplı daya muııı:ıill')"-l lıul dilcı·cktir. 
hin ik:ımcıg:ılıı meçhul olduğu ıııü- f l - 31G:332 dahil piyade sınınarı. 
lı:ışiri tnr:ıfındnn verilen ıneşrııhaı· ı :! - :\! G :33S dahil muhııbere sınırları 
t:ın nnl:ışılınış \ ' C ın:ıhl.:cmecc mlld- 3 - :n 6 :333 dnhil nnkliyc sınınarı. 
dci vekilinin t:ılebiylc müudcinle~ lı 4 - 31G :333 d:ıhil mıızik:ı sınıfları. 
lıııkkındıı on beş iÜll miirldetle ili'ı- 5 - 31(i:3:i3 dolıil istihktıın sınıfları. 
nen tebligııt icrasına ve ınahkeıue· 6 - 316 :334 d:ıhil topçu ınınarı. 
niıı 14-4·939 saat ona talikine ka- 2 - 'J't>~rin g:~s ct'lhinde bedel 
rar verilmiş olduğundan hcrınucibl 'crınl:, olonlarlı daha CHclkl cclp
knror )'C\' IO ve saati ınetk6rda mah- !erde bedel ,.erdikler! halde Jcanunt 
kemcde hazır hıılunmadı~ı '\"C tara· !iebeplcr dolayısiylc se"kedllmemtş 
Cından hir ,·ckil göndermediği tıık· olanların ıta 30 Mart 939 gftnll •uhe
dirdc da,·ıının gıyaben b:ıkılacafıı ye gdmelcri aksi takdirde hıktarın
lchliğ makamına };nim olmak füere da kanunun gösterdiği ceza hükilm-
i16n olunur. 

1
(28715) terinin tatbik edilecefıi UAn olunur. 
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i Ne beyhude yere ıstırap çekiyor. Bir tek ! 
i kaşe GRtPIN bu tahammül edilmez ağrıyı J 
j dindirmeğe kafi idi. i ..................................................................................... -.--. ...... 

• GRIPIN: En şiddetli baş ve ı • GRIPIN : Gripe, baş nezle . 
diş ağrılanm keser. sine ve diğer nezlelere karşı 

ı çok müessirdir. 
• GRIPI N : Soğuk algınlığm- • ~RIPIN : Bel, sinir, romatiz

dan mütevellid bütün ağrı, sr ı ma ağrılarında hararetle tav _ 
zı v e sancıları süratle geçirir. siye edilmektedir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz, 
Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklit ve 
benzeri vardır. GRiPiN yerine başka bir marka 

verirlerse şiddetle reddediniz .. 

• 

A F - LA v A l .. ırKarışık ve nasıl :ı;apıldığı belli olmıyan .~Y• 
1 çocuk gıdala~ıyle yavrunuzun sıhhatini 

Jiinyada me,·cut ~üt maklnclerlnden en emnl- tehlıkeye koyarsınız. 
yctle kullanabileceğiniz yegane markadır. 

Genel Deposu: M.CAMCAN 
Galata, Mahmudiye Cad. No. 61 1 

Telgraf adresi. lsta nbul _CAM C A N ..-il-------·------________ ıı::m _________ _ 

~~r~=j ~nkü ~:~L!.~:.~:.~~=~tır. 1 
Buna mukabil 31 Mart günü Mersin postasına kalkacak 1 
(Tarı) vapuru yalnız sah postasında olan iskelelere de ila
veten uğrıyacaktır . 

Senelik muham- llk 
men kirası teminatı 

Floryada Florya çarşısında 1 N . Dükkan 350,00 26,25 
üstünde iki oda. 

Floryada Florya çarşısında N . 4 dükkan 300,00 22,50 

.. " 
,, ,, 5 ,, 

' 
300,00 22,50 

,, 
" .. ,. 6 " 

250,00 18,75 

" " " " 7 .. 240,00 18,00 

il " " " 8 ,, 180,00 13,50 
,, 

" " " 14 ,, 82,00 6,15 
,, ,, .. ,. 15 " 82,00 6,15 

Floryada Florya çarşısındaki dükkanlar birer sene müddet. 
le kiraya verilmek üzere ve ayrı ayrı açık artırmaya konulmuştur. 
Şartnemeleri levazım müdürlüğün.de görülebilir. İstekliler hiza. 
larmda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
11-4-939 salı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulun
malıdırlar. ( 1969) 

Allahın yarattığı gibi saf ve 
tabii hububattan yapılmış 

H -SA . ÖZLÜ UNLAR f 

Hasan özlü unlarını çocuklarınıza yediriniz 
'En yülCsek evsa fa m alik: olan bu özlü unu 

Dünyada mevcut çocuk gıdalanmn en 
mükemmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Patates, Mıs ı r, Türlü, Bezelye, Badem, 

Çavdarözü Un l arını çocu klar1nıza yedirini 

1 VAKiT Kitape 
Et ve sebzelerin pİşmemesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların te miz ve saf olmamasın

dan hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzir hayvanlardır. Bunlar; barsağın iç zarına yapışarak ve kan 
em erek yetişir ve ürerler .. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Dün ve yarı tercüm• 
külliyatı 

No. 41.50 S ci seri 

Halsizlik, kansız lık, Hazımsızlık, karın -ağrıları, karın şişmeleri, burun, makat kaşınma sı, ishal, oburluk, baş 
.lönm esi, salya akması, sar' aya benzer halleri, gece korkuları, görme de, işitmede bozukluk hep bu kurtların tesiridir. 

41 Dö Profundia 
42 Günün hukuki ve içtimai 

meseleleri 

uc BiSKU 1 MET sa 
... .....,., 

43 Eflatun 
44 Gizli harpler .. 
45 Disraeelini11 hayatı N 

Bu k~rtlarm en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyetle verilir. Her çocuk seve seve yer... Çocuklarınıza 
senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan 
olmadığına itimat ediniz. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutular içinde yazılıdır. 

46 
47 
48 
49 
50 

Metafizik nedir?. 
Yeni adam 
İrsiyetin tesirleri 
Politika felsefesi 
Estetik 

DİKKAT : Piyasaya taklit olarak başka Solucan bisküvitleri çıkmıştır. 
Lütfen kutuların üzerinde 1 S markasını arayınız. 

'3u serının flatı 610 
Hepsini alanlara yüzde 20 

FtY A Ti HER ECZANEDE KURUŞTUR . 

· inhisarlar ~·u. Müdürlüğünden : 
1 - Şartnameler[ mucibince ''200.000'' adet "100" kiloluk ve 

"50.000" adet te "50" kiloluk tuz çuvalı kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. 

II - (100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (46) 
kuru~, (50) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (27) ku. 
ruştan (105.500) lira, muvakkat teminatı (7912) lira (50) kuruş. 
tur. 

III - Eksiltme 12-4-939 tarihinde çarşamba günü saat 
15.30 da. Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım ko. 
misyonunda yapılacakbr. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve İzmir, AJı_ 
knra başmüdürlüklerinden (525) kuruş bedel mukabilinde alına
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlil teklif mektupla_ 
rmı kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka 
teminat mektuplarını ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatin. 
den bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mu. 
kabilinde vermeleri lazımdır. (1845) 

193!} Resimli Haf ta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 

Kapalı Eksiltme ilam 
İstanbul Defterdarlığından: 

14--4-939 cuma günü saat 15,30 da Istanbulda Defterdarlık 
Milli Emlak idaresinde toplanacak eksiltme komisyonu odasında 
(56582) lira (16) kuruş ke{?if bedelli Fatih Maliye şubesi ve mal
mü1ürlüğü binası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konul. 
:ntıştur. 

Mukavele, eksiltme, Xafia. !şleri Umumi, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer e\Tak 
(283) kuruş mukabilinde ~mli Emlak müdürlüğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat (4079) lira (10) kuruştur. 
lstklilerin teklif mektuplarım ve en .az ( 40000) liralık bu işe 

benzer iş yaptığına dair iclarclerinden almış olduğu ''esikalara is. 
tinaJen eksiltme tarihinden sekiz gün evYel alınmış ehliyet ve 
939 yılına ait ticaret odası vesikalannı havi kapalı zarflarmı 1 t 
-1- 39 cuma günü saat 14,30 za kadar Milli gmlak müdürlüğün. 
de komisyon başkanlığına vermeleri lazımdır. CM.) (1800) 

Makastar Selami --
l.l:ılıçck:ıpıcl:ı HASA~ drposu üs ilindeki y:ınnn lcrzillı:ınc'S ini OR07.-

1>IB.\ K k:ırşısııııln güzlükçii Arl.ırynnın iizcrindcki AS~I \ K \TA nak-

letmiş olchı~unıı sayın müşterilrrinc nrzcdcr. 

S.\lllB I : ASI~! l'S !'\c~riynt Müılilrii: n. Alımcı Scııwgil 
Bnsıldığı yer: \1 . .\l{IT .Matbaası 

to yapılır. Kalan 4.88 k 
1.88 kuruşu peıin alınarak m 
hakisi ayda birer lira MemD 
Uzere üç taksite bağlanJr. 

Devlet Demiryoilar1 ve Limanlan 
~ işletme Umum idaresi ilanlan 
1~isan1939 tarihinden itibaren D. D / 25 numaralı ma 

cevheri tarifesi alelUnıum taşlara teşmil edilmiştir. Bu tanı 
iEtif ade edecek taşların blok halin.de olması ve nakledildikleri 
ha1de aynca işlenmeden mimari tezyinatta, mobilyada vesair 
ya imalinde ve diğer herhangi bir mahalde kullanılmıyacak 

kilde ve nakil esnasında ambalaj ihtiyacı hissettirmiyecek d 
ccde .satıhları kaba. tarzda yontularak düzeltilmiş olmaktan 
fazla tasfiye edilmemiş olması şarttır. 
Fa.z1a tafsilat için istasyonlarn müracaat edilebilir. (1078) ( 

Silivri Malmüdürlüğünden ; 
Cinsi 

Harap hükumet binsı , Ahşap 

Ceza evi Kagir 

Takdir edilen ,,,. .. ,- "• 
Lira. 
500 
100 

Silivride yeni<len inşa edilecek olan hükiimet konağı ııa 
na isabet ettiğinden dolayı enkazlarının satılmasına satış ko 
yonunca karar verilen eski ve harap hükumet konğI enkazile 
za evi enkazı 17-3-939 tarihinden itibaren on beş gUn mUdd 
müzayedeye konulmustur. Taliplerin muhammen bedelin 
ye<lı buçuk pey akça.sile yevmi ihale olan 3-4-939 gUnUne m 
dif pa?.artesi günü saat 14 ele Silivri malmüdürlUğünde mUteşe 

· satış komisyonuna müracaatları ilan olunur • . (1892). / 


