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işaretler: --
lbrahim Demiralay 

htildaJ Harbi kanunlann devlet s d k d 
otoritetinin suıup vicdanların se- a 1 za e vapuru 
fcrberlik ilan ettiği günlerle baı- Vak'a yerine zararı 

la~nsan bu günleri hatırlarken tesbit edecek bir heyet 
be§eri tarihin nadir tecrübelerin- gidiyor 

Hapishaneden kaç- Bu eğlenceni 
mak istiyenler tadına ıanet! 

den birini yadetmekle kalmaz. F'inikc civarında kayalıklara 

Mektepler için yeni okuma 
kitabı hazırlanıyor 

Bir heyet çalışmalarına başladı 

Niyet kaçmak değil, jan- <Yazan: ntıon;;T Mt • ·ın) 
darmaları görmekmiş N B ynzık ki bnlınr mt'w;f 

Galata postanesi vezncl:iarınm ınlnin en se,;mıı \"C nı:ız Kahramanlar de~Tinin ufkunu sar- çarparak batan Sadıkzade va
dığmr da hisseder. purundnn kurtulan yükleri ha· 

Maarif Vekaleti orta okulların 
birinci, ikinci ve üçüncü sınıfla. 
nnda okutulacak okuma kitapla. 
rını yeniden yazdırmağa karar 
vermiş, bu hususta öğretmenle _ 

katili 24 seneye mahkCim Abdul _ h günler.ini ta.~rynn Xlsnn J\y 

lah, Antakyalı Tevfikle tevkifha- dnhn blı·lncl giiniinclcn çoğııım 
neden Adanaya kadar kaçıp yaka- zurı i<:lne Zt'hlr ohıyoı•: "ı Nf. 
Jandıktan sonra, geçen yaz da u - nhlntmnsı" diye bir l>elfl<lı 
mumi hapishaneden kaçmağa sa - ı;ılmu;, tntblk oocn oclcne ... n 
vaşmış, fal:at bahçe: duvarını at • clcfnki "Bir Nisan" ~iiniinde d 
larken ·yakayı ele vermiştir. iki ılost, hlr nllo n~yn. bir kn 

Gün ceçtikçe geri.de kalan bu mil Konya vapuru bugün lima
ufukda en güzelin, en iyinin iz. nımıza gelecektir. Sadıkzadc

lerini hissediyoruz. de bulunan tüccar eşyalarının 

ve şehrimiz namına iştirak ede. 
cek kimseleri seçmek üzere, önü. 
mUzdeki çarşamba günU vali ve 
belediye reisi Lutfi .Kırdarın baş. 
kanlığı altında vilayette bir top. 
Jantı yapılacaktır. Toplantıya 

şehrimizdeki matbaacılar ve mec 
muactlar iştirak erecektir. 

Bu kanlı günlerin ufkunda asılı 4.483 parcası kurtarılmış, di
lcahraman çehrelerden biri daha ğerlerl tamamen mahvolmuş. 

toprağa dii§tü. lbrahim Demiralay tur. rin de kitaplar hakkında mütale
alarını sormuştur. Gelen cevap . 
lar Maarif Vekaleti tarafından 

tasnif edilmiş, yeni yazılacak ki. 
taplarda dikkate alınmasına ka. 
rar verilmiştir. 

öldü. Birinci Büyiik Millet Medi- Zarar ve ziyanı teslılt etmek 
sinde top çember amir, iri bedeni için bugün şehrimizden bir he
ile bir taıralı tüccar manzarasmı yet hareket ederek hddlae yeri· 
veren lbrahim Demiralay her Mec ne gidecektir. Ticaret mahkeme 
liste yerini buhafaza etti. sinin seçtiği bu ehlivukuf heye· 

Memleketin geçirdiği fok.İ§af ti deniz ticaret mektebi mual· 
ıafbıdarma ciddi bir surette inti. timlerinden inşaatlye mtihendl
IMk eden Demiralay ela asıl dikka- limlerlndcn inşatye mUhendi
te layık olan taraf, onun cephede SU!eymnn Ye sosyete şilep baş· 

orıaınizatör bir nnıharip, Mecliste lspcktörU kaptan K~mllden mU
iyi lbir mebus, dostluğunda müte. rekkeptir. Heyet tetkiklerini 
'ftlzi, sakin bir adam oluıuydu. bitirdikten sonra şehrimize dü· 

.'1untazam latalı cepheler kurul nccek, IJurnda bUyUk avarya u
madan önce bir alay te§kil etti; sulUnUn tatbiki yolunda karar 
ve bu alayın baıına geçti. Milis verecektir. 
alayı ile dü§mana muvaffakiyetli Diğer taraftan yakında fab
alcmlar yaptı. Silahr omuzunda, rika ve havuzlar mUhendisle· 
lmatı altmda, bayrağı dalgalana rinden mUrekkcp bir heyet de 
dalgalana akJndan alana giden lb- kaza yerine giderek vapurun va· 
rahim Dcmira111y htiklil harbinin zlyetl etrafında tetkikler yapa
ıllinmez, kaybolmaz levhalanndan cak, ''apurdan ne şekilde isti
biridir. rade edileceğini kararlaştıra-

Onu sadece bu vaı(ı ile anmak caktrr. 
htiklal Harbinin abi'dcelri araıma 
ıokmaya lcnfidir. 

yapurun parçalanarak çıka· 

rılmnsı için buraya Ycsa!t de 
ı;önderllecektir. 

lnönü vapuru 

hpartanın gül bahçeleri arasın
da ve memleketin seması altında 

rnezııra terkedilen tbrahim Demir
alayı biz bir vatan tehlikeye düı
tüğü zaman vatandaım yapacağı 

en normal hinneli tahakkuk etti-
fnönU yapul'U hakkındaki 

tetldkler bitlrllmiş, vapurun iş· 
ren bir misal diye daima yadede- !etme kndrosundnn çıkarrlması 
biliriz. 

SADRI ERTEM ''e hurda addedilmesi kararlaş-

--------------------- mıştır. • 

it Bankası U. Müdürü 
sehrimizde 

Jş Bankasının yeni umum 
mUdUrU Selft.battln Çam dUn sa
bah Ankaradnn şehrimize gel
miş ve bankanın şehrimizdeki 

ı;uheslne giderek meşgul olmuş
tur. Yenl umum mUdUrU banka
nın şehrlmlzdekl mUdUrll NeJat
tan ve diğer nlA.Jmdarlardan ba· 
zı izahat almış, bu arada ken· 
dlsinl ziyaret cde'D mim renssu
rans umum mUdUrU Rıflu Ba
yarla da bi rmUddct gBrUşmUş· 
tur. 

Bu konuşmaların Refll Baya· 
nn tckaUtlUğU ~kkında oldu
fu tahmin edilmektedir. 

--"'<>--

Mimar Sinen ihtifali 
Mimar Sinanm ölümünün 352 

inci yıldönüınü münasebetiyle ö. 
nUmUzdeld pazar gilnü yilce mi. 
ma.rm mezan ba.11nda merasinı 

yapılacaktır. 
lhtffale ilnlversite talebesi, li. 

ee talebeleri mimar ve mUhendis 
okulu talebeleri iştirak edecek -
lerdlr. 

----o

Ticaret Odasının 
hesaplan 

TTcaret Odasının beş senelik 
hesap ve munmelft.tını tetkik et· 
mek Uzere Ankaradan iktısat 

vekft.letl mUfetttşlerlnden bir 
heyet şehrimize gelmiştir. He
yet calışmalarına dünden itlbn· 
ren başlamıştır. 
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Yeni vapurlarımız 
"Doğu" Temmuz içind 
teslim edilmiş bulunac~ 

Bir müddettenberi Ankaan.: 
bulunan Denizbank Umum Mücli.ı 
rü Yusuf Ziya Erzin l:!ün sabah 
şehrimize dönmüştür. ingiltercnin 
Swan Hunter tezkahlarrna -sipariş 
edilecek 11 vapur hakkında he -
nüz müzakereler bitirilmemi§tir. 

Yanlız bu vapurların evvelki in 
vaat projelerinde bazı mühim ta -
dilit yapılmrı ve bilhassa konula -
cak kazanların İskoç ısitemi ol -
ması kabul edilmi~tir. 

Neptün Verftin tezgahlarında 

in~ edilirken mukaveleleri f cı -
olunan üç büyük vapurun timdi • 
tik baıka tezgahlara ıipariş edil -
mesi mevzubahs değildir. 

--o--
Almanyaya gidecek 

makinistler 
Almanyada inşası tamamlanmak 

üzere olan 5300 tonlu'k Doğu va
puru temmuzda teslim alınacak, 

aynı ay içinde de limanımıza gcl
miı olacaktır. Vapurun makine 
montajlarında bulunmak üzere baş 
makinist Ziya ve ikinci makinist 
Sabri bugünlerde Almanyaya gi -
.deceklerdir. 

Haziran sonlarına doğru vapuru 
limanımıza ıetirmck üzere bura
dan tayfa ve kaptanlar da gönde • 
rilecektir. 

-0--

Babali yokuşundaki 
yol inşaatı 

Bir gazete Babıali yokuşunda. 

ki asfalt yol ingaatmın gayet a
ğır gittiğini yazıyordu. Dün yap. 
tığımız tahkikata göre bu yolda 
ha.va gazı, su, telefon, elektrik 
kabloları yapılmaktadır. Bu yüz. 
den inşaat yapılamaktadır. Bele. 
diye ali.kadar dairelere aık ıık 
tebliğat ya.parak i§lerini bir an 
evvel bitirmelerini tekrar etmi§-

____ ...... ı ____ ;........;._...,a
1
tJr. Bunlar tamamlandıktan 80n-

Vekalet, kitapları yazmak ü
~rc tedris ve terbiye işlerile ya
kından me~ olmuş zevattarl 
bir heyet teşkil etmiştir. Heyet 
Falih Rıfkı Atayın başkanlığı al. 
tında Çanakkale saylnvı Reşat 
1 ruri Gültekin, Ordu saylavı Ali 
Canip, Elazığ saylavı Fazıl Ah _ 
met Aykaç, vekfilet müfettişlerin 
d~n Halil V dnt Fıratlr, Hakkı 
Tarık Us, Fefik Ahmet Sevengil, 
Ankara erkek lisesi ingilizce öğ. 
retmeni Nurettin Artam, !stan _ 
bul kız lisesi edebiyat muallimi 
Süleyman Şevket, Haydarp~a 

lisesi edebiyat mua.llihi Mitat Sa
dullnhtnn mürekkeptir. 

Neşriyat Kongresine 
.~ehrimizden gidecekler 

Ankarada toplanacak ncf;iriyat 
kongresi işlerlle me.şgul olmak 

Stadyum inşaatlna 
yakında başlanacak 

-'. ---

Tabilerden 5, matbaacılardan 
2, çocuk mecmuacılarından 2, di
ğer mecmualar namına da 3 ki
şi iştirak edecektir. 

Yugoslav talebeleri 
geliyor 

Yugoslavya talebelerinden 50 
kişilik bir kafile başlarmda pro. 
fcsörleri bulunduğu halde bugün 
şehrimize geleceklerdir. Dost Yu 
goslnv talebeleri şehrimizde bir. 
kaç gün kadar kalacaklardır. Cu. 
ma günü Yunanistana dönecek
lerdir. 

,Y ardirektörler 
toplantısı 

Ecnebi ve ekalliyet okuliarı 
yardirektörleri dün maarif mü. 
dilrlüğünde bir toplantı yaparak 
bu okulların terbiye, tedris ve i. 
dare islerini daha sıkı bir suret. 
te kontrol edebilmeleri için mü • 
rakabenin sıklaştırılmasını gö -
rUşmUşlerdir. 

Buğday fiyatları 
Satışlar dünden itibaren 

normal hadde indi 

Abdullah·' Yusufu katilden 17 nhhnbı n.nrsınd.n ynpıln<'.ak ki 
seneye mahkum Rizeli Maksut ii~ çiik Ye siirck<;iz llitiflerle il.tir 
kaçmak istemişti. ctınc)1p ynlnn y<'re ''rnngt 

Tecrit edildikleri höcrenin bir nr!" cliycrck Jtfnf:rc gnıplnn 
köşesinde ele geçirdikleri bir pen- nı yerind<'n O;\·nnttp f>Oknklar 
ecre ıdemiriyle günlerce uğraşarak dökenler hıılunmıış. Ilunlardnı 
yarım metre kalınlığındaki duvan birinde ftfnlye grııpu, fllhnktk 
delmişler, bu suretle geçtikleri ö- ynngm oMııj:;,"lı söylenen yere k 
teki hilcrenin de demir parmaklık cJnr gitmek znhmetJne katlan 
!arını kırdıktan sonra, bahçe kapı- mış; diğ<'rlnde, hareketinde 
sının kilidini sökerek bahçeye cn·el bir clo kendi 1 soruştunı 
çrkmışlardrr. Bundan sonra saba- boş yere çnğırıldıJ::,"lm nnlnpnc 
hın alaca karanlığından istifade knrnrgllhmdan c:ıkmaınış .•• 
ederek otların arasm•la sürüne sü- Ji'nknt hnkm; hu tchUkell ~a 
rüne bahçe duvanna yaklaşmı§lar kn, no gibi mnhznrlar d()~r 
ve 2,5 metre irtifaında olan du - maktadır: Ilnndnn sonra sene 
vardan atlamak üzere iken bir jan nln her "1 Nf<;nn giinii" n<!e tt
darma tarafından görülerek yaka- fnlycye bn ne\idcn h1r thba 
lanmrşlarJı. \'nkl olsa, ftlalye ya boş hnlu-

Suçlularrn dün ağ:r ceza mahke nup ynngın olduğu söylenen ye
mesinde J,µruşmalanna başlandı. re koşacak '\"O 0 eJ.:nnda bir haııı-
. Her ik:si de verdıkleri ifat:fele - kn c•h-nrdn zuhnrn iclmt'sf mu~
rınde kendilerim müdafaa için tC'm«'l :rnngınn t.a.m 7..nmanmdn 
".te~rid,, i ileri sürerek kaçmak yctlşmcktl'n geri knlncnk, yn
fıkrınde olmadıklannı söylediler: hııt her :J'ttngm lhhnrrm bir de 

- Bizi o karanlık hücreye tec- kencllsi ~onıc;tnrmnk ihtlyatm· 
"t t . 1 d. Nih b" . . . . ' . rı e mış er ı. . a~et ırıbırım1z <lR l.nıhın:ırnk hllmecbnrlye 7.A. 

le konuşacak ıeyımız kalmamış.tı. rnnn k{lyhe<lccıcJ;;t ır. "Yn.lnncı· 
Günlerce a.dam yüzüne hasrettik 

. . .. . . · evi ynnm1ş da klmt:ıc inanma· 
Bızı çıkarmalarını soyledık: dınlc. ,, 1 1 b 

1 
b t ı ı . nırş c er er, unu s n ç n par-

me:fılcr. Jandarmalara şikayete 
1 

k 
1 11 1 

.. ,.... ,... 
. . n - m sn cı• m gostcrme,..c u,..-

karar verdık. Duvarı delıp bahçe- ? 
. • raşıyornz . 

ye çıktık. Fi1mmız jandarmaları ,,
1 

, . . .. di 
1 

b 
·· k · · . . .ı.~ ıı;;nn nen şey , n.şnnı · 

gorme ·ti, fakat hızı kaçıyorlar, ., 
ıye ya aa ı ar. uçsusuz.,, dedı- r 

1 941
_...., _,,. ~ d 

ler. ınıattnn s ..... o ""'C"' .m er-

Piyasada buğday kıtlığı baıgös 
tcrmesi ve bu yüzden fiyatların 
artma11 ldolayaile dilndcn itibaren 

fiili tedbirlerin tatbikına başlan -
j mı§tır. Toprak Mahsulleri Ofisi 

J ün sabah piyasaya mühim mik -
darda mal çıkarmış, bunlann yum 

1 şal:larını 5,32 den ve sertlerini 
l 5,30 dan aatmr§tır. Böylelikle iki 

gUn evvel 6,30 kuruş olan yum -

d. k ld 1 S . j,za kim ınnı;;nllfıt ctml<;til'. Bu 

~ h' J k a· ~ ' f . - A kcn, kcndfnf kıty lC fp RJl TIIn 
!J'a ıt o ara ınıenı en Jaıı.uar- .. ' ~ 

b M 1 d 
.. 

1 
·r hnfü1lni nşnnlar ~örnlmP..J~e baş· ma on aşısı az um a §oy c ı a-

. Jn·or. ''l Nisnn nlclntmnsı" ne· de verdı: • 
S b h t 4 5 l d 

·a· dir? Senenin bir giiniinii doldu· 
- a a saa , sıra arını a ı ı. 

K lkı b 1 k B. ran hAdh:clerc kRrşı, blrlblrlml-a p ~ ·ı;eye çı tım. ıraz ge-
• d•kt b" d b" zo kn:rşı iflmntsızhJ· uyandır· 

zın ı en sonra ır en ıre acı acı 

dUdük sesleri işittim. Ve koştum. m~k Jdmin 
1

hnldndrr? Böyle 
Gardiyanlar. mufslt bir nn nnc nramı7.da na-

ltalyan ll!imarı ·nyclti Viyoli 

Dolmabahçede yapılacak stad
yomun bir an evvel inşası için 
hazırlıklara ba.şlanmı§tır. Ge~en 

hafta Manisaya gitmiş olan !tal. 
yan mimarı Viyetti Viyoli §ehri. 
mize dönmüş, dün belediyeye ge. 
!erek vali ve belediye reisi doktor 
Lutfi Kırdarla stadyom işi etra. 
fında görlişmüştür. 

Viyetti Viyoli tarafından ev -
velce yapılıp belediyeye veril • 
miş olan stadyom projesi yeni 
baştan gözden geçirilecek, bu a. 
ra.da sporcular da çağırılarak fi. 
kirleri alındıktan sonra stadyo -
mun lrışasına başlanacaktır. 

İnşaat münakasaya konulmı . 
yacktır. Formlite yüzünden işin 
uzayacağı göz ön.ilne alındığın. 

dan keşfi yapılıp derhal faaliye. 
te geçilecektir. 

Kendisini sünnet etmek 
istiyordu 

Kumkapıda oturan Kirkor pğ. 
lu Diran iısminde bir Ermeni müs 
lnman olmağa karar vermiş, ih. 
tida için. virnyete müracaat et • 
miştir. 

şak buğdaylar 5,32 ye dil§müştür. 
Sıtıılar yalnız değirmencilerle 
kırmacılara olmuı. piyasaya, ya · 
pılmamıı tır. 

Toprak mahsulleri Ofisi lüzum 
görülürse yeni buğl.iay mahsulü 
piyasaya çıkıncaya kadar nazım 

rolünü oynamakta .devam edecek -
tir. 

-0---

Yalova kaplıca!arı 
h:ıftaya açılıyor 

Ha Yaların iyi gitmesi ve pas
kalyanın gelmesi dolayıslle Yn· 

lovn. lrnplıcalarr önUmUzdcki 
cumartesi gllnilndcn itibaren n 
çılacaktrr. bumin için hUyUk o-

- Jı'irar v~r. davranın, dediler. sıl y~r tntnhlllyo~: _ .. 
Hemen silahbaşı yaptım ve süngü S<>nc-nin Mr gunu soylcnen 
mü alarak bahçeye fırla.dım. her dılcli sii?ii tcrcfüliitlc karşı-

Duvar kenarına yaklaştığım za. Jnmnğ: dn,·ct cJcn bu fenn iti· 
man Abdullah ile Maksut ellerini yndın, iiç yiiz nıtmış tfört gün 
uzatmışlar duvara tırmanıyorlar, pi,ınııulıklm1 bn7ımızı <'IÖ\'Cccğl
bir jandarma da tüfeğini doğrult- mlz h!\di«clcrc schchlyct TCl'• 

muş: mesi miimkiindiir. 
- Durun, yoksa ateş cı::lerim, nııgiin ltfniycyc, ynnn can· 

diyordu. kurtaran otomobillerine, öbiir 
Nihayet yakalad.k ve tekrar hap giin iHiim yıltJı~uuln kıTranan 

settik . ., lhnqfnlnr için cloktorlnrn, hald-
Bundan sonra mahkeme şimdi 1 knf<'n nınlıtaç kimseler için bnş

Denizlide bulunan ve suçluları ya· ,,ırncnğmuz kaptlnra, Nlsıınm 

kahyan jandarmanın dinlenilmesi 
1 
birinci giinii - sırf o Nf""'" Ba

için ora mahkemesine talimat ya· lığının menhus <'ğlcn<'csinc ka· 
zılmasına karar vererek muhake · jprhp hllo ynınunkhğlmız zannı 
meyi ba~ka bir güne bıraktı. .nltınc~n. - bnkRmaz olacağız. 
Sarkıntılıktan altı aya Jhı saçmayı arnmmln. lliğvct· 

mahkum oldu meli)~;.,,. Z;Jten ''Bi~ Nisan" sche· 
Fatih ve Samatya askerlik şube blyle nlclatmak, bır zeldl ve fe

si memurlarından Ahmet Batu, tanet mnhsulümlcn zirnıle. hn-
tır. dün sabah Laleli taraflanndan giine kadar t.anıdıl'..rımız TO hiir-
telde hazırlıl{1ara başlanılmış· 

Yalova. bu s ene çok değişmiş· geçerken Naciye adında 16 yaşın met cttJb'1mlz ah1Ak ntzamları
tir. BUyUk otelin karşı tarafrnc. ıla bir krza rastlamış, kız hoşunalna hiç heklenmccllk bir tanmız 
kat>alı bir sinema Ye tiyatro sa· giderek peşinden takibe başlamış- demek oluror. Yek<liğ<'rirnlzi 
!onu inşa edilmiş, vadinin iki ta- tır. şiiphc ile tC'lftkkl etm<'ğc sc,·ko
rafrndaki ağnçlrklr tepelere yı- Ahmet Batu, attığı sözlerin hiç elen rn lııı tclilkki)i köklşttrip 
lnnkavl yonar açılmıştır. BUyUk birine cevap alamayınca genç kı. kol'kuıu; bir Jkinci tabint haline 
otelin yan ta:rafına isabet eden za hakaret etmiş, yakalanarak cür gctlrcbllccrk eğlencenin tn.dma 
posta ve jandarma klUbelerl de mümeşhut üçüncü sulh mahke - lllnct olsun. 

--------------------------yıkılmış, buraları park haline mesinc verilmiştir. tan, Mustafa, Kürt Yusuf, Hasan 
konulmuştur. BUyük Tayyar o· Hakim Kamil, Ahmet Batunun ve Rifatin dün birinci sulh ecza 
telinin yanından geçen derenin suçunu sabit bularak kendisini 2 mahkemesinde muhakemesine baş 
de Ustu beton olarak muntazam gün hapse ve 3 lira da para ceza- lanmıştır. Suçluların hepsi \:le: 
bir şeklide kapanmaktadır. sına cezası tecil edilmemek ilzere _ Kavganın nasıl çıktığını bil-

Bunlardan başka bUyUk ote· mahkC'ım etmiştir. miyoruz. Bir kör dövüşüdür baı -
Un banyo salonuna elektrikli Tevkifhanedeki hadise !adı. Kimin kimi yaralad ğını da 
mnsnj tı.letlcrl Ye birçok modern Mahkumlardan Kör Bekirin tcv farkedemcdik, demişlerdir. 

Diran resmi muamele bittiği te rtibat getlrl1mlştiı·. kifhanede bir Laz mahkum tara - Kavga esnasında hiç yoktan ya 
için dün evde eline bir jilet al - fın.dan öldürülmesi üzerine mev • ralanan Kirkor adında bir malı -
mJ§, kendi kendisini sünnet etme- kuflar iki cepheye a}Tılmışlar ve küm iyi olduktan sonra müd:icti-
ye teşebbüs etmiştir. Diran fu. I 1 bir gün kavga çıkararak tcvlôf - ni doldurmu§ ve tevkifhaneden 
la kan kaybettiğinden fenaloa • Çocukların haynımı yaklaşı- h · 1 U · l b" 'b" 1 • k K d' • d ,.:ı w ._ yor. Yn,·nılara iyi bir b:wr:ım aneyı a t st etmış er, ırı ır erı. çı mıştır. en ısı avacı oı.uugun 
mış, yetişenler tarafmdan Cer • gr.drmelrrl için hımrlnn:ılırn. ni de yaralamışlardı. dan mahkemeye celbine karar vc-
rahpa§& haaaneaine kaldırıl. ·--------___ ...,. Suçlu olarak sorgu hakimliğine rilmiş, duruşma başka bir gü:ıc 

ra yol inp.atı devam edecektir. mı§trr. verilen mevkuflardan Hasan kap- bıra'kılrnrştır. 



-----~~ ..... ..-.~+..-~--:----iAra sıra: 

Almanya hatJ e eblllr mi? L Meclisin andı Son Haberler 
Bu taktirde ;Almanganın Ba41obqmc1a11ecu111nand 

ıçlflnl takip etmek dilntbı tatıı Balık avı dalyanları B f •• •• •• 
çıkarahileceg"i ordu Fran- birmefPlea11dl. KlmlHlbıe meseıeainde enes za er gununun 

.,tna çıktılı bir mebum keıııc11 

.... ~~~f?!'.D~.:.~.'! kablJVeU" ~-'"=1!..= Japonlarla Ruslar gelecegw ini söylüyor 

... -a6-- ,___ -- #- -r yerek kelime delf,ttren mebus anlaştıl 
~ıe p~:..-::n:e:-.::.::;.ett1!:.~! brfıeecı nımd•bkalmad caon4a IUfle ar Nevyork belediye reisi de Ameri-
...... olaralr ... Ôı:..:m atOseriadeld tetldklerlr e ere ur a uzaktan kend.l Motkova, 8 (A.A.) - Sovyet· 
ttmalptft.... 1 tle1Utldir ıotabma de katılmak tehaUlkilnü gölte- ler BlrUtl Ue Japonya arasında kanın dem 0 k r 8 t devletlere 
le tanmn11f -~bir 4.!:'~ "J[ltl_: • War rlJ'Ol'du; fakat bU '°° bu kadar yapılan balik avı dalyanları an-
:~~~~~nl~•aa Ber fJternbeJ'S bU _,. 1'a::~~:ledilr;ted--"~8°!:-~tlçnyok• latmaaı mucibince, Japonlar, 4 yardım edecegvi mütalaasında 
--, --

1 
__ .. ..,... b"f'Tednl, rea- ta irunae ~ ..... .KH&"& fU: • nisanda Vladlvostok'da açıla· 

rin4e AJillA1l1&DDl ~~...... ........... bil· zmm konUflD& tiurlndekl teelrl cak dalyan artbrmasına lttlrak mıevland, 3 (A.A.) - Benes 1 B. LaguarU, diplomatik t&· 
mi r•----.,~ t.alalll ;:;;.:;· .;;,.__.,btlftlk çok zaptı Harf bıkıJ.Abı J'&ptık, edecek:Ur. Yeni anlatmaya gö- ile Nevyork belediye reisi B. birlerle beyanatta bulunmak· 

hula ~v•-JUlll c1atull 'blroOk u.anıan sesleri konUfUlduta slbl J'U81D re, eskiden Japonlara alt bulu- Leguerdla bir nutuk söyllyerek tan ~Una ederek ÇekoalovU-
hlr --'1'et kuaJlllllf " dlye. Bö1le iken bir "edece- nan 23 mahal Sovyetıere b • Cekoslovakyanın 18Uk1Allnl la- yanın zaptedllmemif, cumhurl• 
terc1me ecUlm1ftir· j:lme" Din yo. tO.rli1 8811e d-x..ıı ' ıra Urdat edecetl kanaaUnl izhar u-• I h dil -•• _, • .,. 

da oJara1r ''Arkadan yenilen ......., kılmıt Te Japonlar& bırakılan etmişlerdir. ye .&.UD. m a e meu.utH ,_ 
!Utter uwa udlclclet harbeclebl• papn --'-' ta -"'··dl. yb çept five ile oJmnd.ulu SÖ- kısımların. kira bedelleri de B B f kaçırılmıt oldutunu aö1leml .. 

~nü? Bit .mrata lıalbe pite· tekme,, .ı.n- or 7& ~ r114ü. · enes, za er ıttııunun ce· bWt .,,-.-.-- Dıtimal eril Bu tfıanıye ,ate Almanya 18zde ;ytızde on fazltlattırılmıfbr. Ja· ıecefinf, ıöyledikten sonra ha· tir. Onu taçırmıt olan hlm.,.. 
mi? Buna pk v • d itUAf lı1 ietıerine mailOp < (Hqa)'ir) kellmettnl (hl- ponlar, bu suretle 1enede 800 rlclye mttsteearı B. Summer Wel den bahsettll1 zaman fldf.81 ._. 

~J0r TO P_!!~rilea rakam-
1
1
9 
.. 
18.,!_ 1 .. mıe:; dOP"nllra kur .ldndJete) kelimen tampnlv- bin :ren fazla kira Terecekler- lesin ""koslovak~a hakkında cat alıncl)"a kadar tavırdılı 00" 

-v da bwm ..... _..yor, ~-p .,, kea Ye ıntaatta da hlrl1>fıo.blc1m dl B k vv # ...:::..:ı1 
~ aacü k ıma bit !Ilı bu cttml• r. una mu abll, 1928 anlat- seçenlerde 7apmıf oldutu be:ya- culu himaye eden bu ft4,pı:• 

11.... ya ö ço ..ı- .__ ~ Halbıdd tMıcfla A1mln matbaa. .,....ım~ lbmı pUrka, maıı bir sene usatılmıetır. nattan mtttenlllt memnunl7etl· almaymca oocutu Glcltırea 00" 
-:_ı ıiritebUlr~ 71e uu- -r. --t.....J _...____,_ dörtte bir ınebua banu temin 
IF iki ay eonra bir nedcaJIS .,..... tmcla tııUe metlmr _,, •~" er1eım.U. Japonlar, 109 4al7anın tir&- n1 izhar etmiştir. cu:t hının tarnnda ldarel 11-
~. Fakat ba ....,_ de Wr lerin 1918 4tkl mailülyetlnhl bU tıdndal: K~e b&ldm Jaa. cuı olarak kalmakta, bunlar- Mumalle7h neUce olarak 4e- etmlt olu7or. • 
Wr, olabilir ml t 1wa kıtlıktan ileri ~=!";; Uhlmta 7oı:1 Be181cmnlnll' m.._ c!a'll H4 1l bef sene loln açık ar- mltUr ki: HaUp, clnayeUn Jltlrmetı. 

!lltıer aiyaet:lnln • IÖll P~ 4ıkJarmı (8rilyoı'Usdn ld k teenal tırma ile ihale edilmektedir. Hqin kuvvete, gene hqln ,.::__\. 

!Eb dotru ,aJ1lıDak ol4upu d, laarblye n= •iJ'h= ltcOndUtlı Yemtntn muur Dflerlerl lçln de her sene husu· kuvvetle mukabele etmek llzım muhat olarak 7&11J'amJ)'&eag11Q 

edersek~.!" aac8k !::_ ::;::ayetin m!tefnl ious-ı7 Jerlnde, ıwn tbanıd J"lbek al blr anlapıa ;yapılacaktır. oldutunu telkin etmiyorum. aö7lemlftfr. 
- ~ CMllUUB11 ~ :~ '--• .__ .... _ -'--or. sesle okunmaya elverlfll dellJ- Sovyet mahflllerl, bu anl•._ Fakat dttnya, Avrupallln. bazı Mumalleyh, Amerika mlllett.. 
-emia llnmaa-. - ~ aı.UIU8& -....- _- r-·ı _.- memleketlerinde kendini göa· 
ö • ~ ldotnadan Bu,un, 1914 te oJdufu rlbf, Al- dlr; bu kttçtik muvaffakJ7et.t1s- madan dolayı memnuniyetleri· termefe başlamış olan manevi nln mUtecavlzl meydana çı:tara-

:C, •teriyor. etlere harp apr, maııya ytyeceliftbı yine y\lsde 20 lllln bafhca &milini buracla a- nl izhar eylemektedir. Fllhakl· ve içtimaı lnhllA.le bir nihayet ca.tmı ve demokrat deTle"ıre = ;";!,. cta pdd:ln Ruı 1ilnl haristen alıjor. Fakat, 1914 r&Jalım. ka, bu anlaşma mucibince~ Ja- Termek lazım oldufunu, alı:sl yardım edecetlDJ blltUıı cıttnt• 
b :..rbe pritfr teJdriliı ablne olarak, Alman nll· Fikret A.dll'ln Jmlatı çmla· ponlar, Sovyetlerln Japonlara takdirde medeniyetimizin orta· ya U&n etmek ıureUyle Jaarf>h& 

'-'~ ":tı.ı. AJman;..uı 1914 fuamıun bil)'Wc bir kıamı buıUn ım: Hem de çota un.n Mı keli· alt lmtlyazlan prl almak hak· dan. kalkacağını anl•mafa bat- önttne ıeçlleblleçefl !fAtal•-"' 

E
.du pbl, lld cep1ıe tserhıe lıtfl cıda ~r. Birçok melik bir cllmlet Bu metDl ma- kmı tanımış bulunmaktadır. lamıştır. ıindadir. .. 

c11r. ....,, Jılm1ay&ı pıavracdar nr ki, Alman milleti naya uydurabilmek için bir ne- Diler taraftan da bu anlaşma, ..-., 
çok ,....-- Wr 4llıJS ıcJrlrtaa alOJor diyorlar, bunlara feste okumak aerek. Yilbek Japonlarm şimdiye kadar mu• f • ı • t• d • f h t• • 

..... do,.....• ln!ql••k dOinı olmu. Millet yiye sesle buna lmkln JOk. halefet gösterdikleri açık artır- 1 IS in e vazıye Ve ame ini 
l'akat bua1ar ancak larulyeclen oek buluyor. Fakat, bir nuyona.. Tiirkçemlzln nalın fizerlnde ma prenalplne avdeti de muta- mnhafaza edı'yor 
~ ~ _..18 AJmall1&IUll Bat iktıladt mecmuaya cöre 1937 l.DkılAp isteyen Sedat Zeki, kek" zammmdır. 
"1 tmWU,.utr· Bir aemlebtln de. Alman ifÇi wmrfmm cıda alma dl davasDU!, • ıdan kuvvetli bir Hayfa, 3 (A.A.) - Buradaki tren grev ve ntımaJiolerde'Jl ımı .. 
~ bblJlptl al• Hı4ece .;mala- wslyeti tabünhı biru app1111da- örnek bul&l-.. ~= Madr•ıd'de gerginlik vehametlnt muhafaza ra kabine buhrq.ı hen.Us .. 
h ide&U. m.ıt Jıı:arnetl. unayl il. dır. Yemtntn &Jlll .kellmelerl '61· etmektedir. Şeyh Ahmet El olmamıştır. :Yakında Nuadt 
..- nadfedt iptidai madde lh· Bununla beraber, demek oluyor le terkip olunabWrdl: 2000 k" . h d'ld" Sakhlml, Pazar meydanında 61· Buharl'nln rlyaaetln.de bltaı'a! 

pda wnyetl Te alyut itti- Jd, bir lıarp çıkacak oluraa Alman iŞi lpS8 1 1 dt1rttlm1lştUr, blr kabine teekll edllmell ıtm{t 
41emektlr. milleti esasen gıda111 bir vaziyette Namusum flzerine söz veriyonım " drlt 3 (A A ) _ J 11 T dhf h k ti l d edllmektedlr 

~yanın bugünkü vaziyeti harbe girecek Halbuki Umumi ki: Vatan ve milletin saadet ve se- w.a • · · u an e f are e n n evamı, • 

1934 
ki . . i k · \ameline uymıyan ve milletin kayıt· Bestelro ile eskl riyaseti cum- Yahudilerin yuvarlak masa Bununla beraber mllll blolt~ 

o te vazıyctın mu aycıe Harpte Almanya ablokamn tesiri- ı11 şartsıı bWmiyellne eh·erroiyen hur başkA.Ubi Rafael Sınchez konferansı mukarreratına. mu· hentız muhalefetten vazgeçme... 
edenek f1lll1I cer-: dan ene! al~_. ... ~ ~ pn411.WP ttaıı~ "' ÇJP.q• Qaern. Te hu.kamet JUl'lııiliDla k&T.emet etmele,1 7&ıf1Dd«$ A- m1ftb' 'ft'•ftd•~-AW'....., 

Umumi Harıt -. &mi 9' ~ eu.ı.- •dakatı,n •71"11· :muhW.t« aüallerlncle- llÜIU.- rapl~ :la~ta o14uk~ ttkWI cectktlrmekle sıham. • 
:Almanya en nqla .. ,..., -~ 1>fii ,..ı.ı 1·•em•nt7•+.._.le • ecuı. mektedlr. 
anıda bulunuyordu. H~ aJa• Smat f gftte b JdiiHÖ~. . '**teclfr . .l.rQ1ar, -41 talı... Halepte Te Şamcla Mrbo sl-
~rı 25 ınilyar altın marktan memleketin harp ka'blll1etinde mtl • • Z tu.t kamplamid'-kl mevkufların rtllttııtı utıma71t PPtlDdl ı-
faala hesap ec!Wyorcla. Alman .dev ilim bir urıaurdur. &J&nları annedfldllln.e ıGre Franto,, hap1e ablmalannı ve muhace- IItıııtlmanlar araamcta TGku li-
ltt baııb'mda, tednfdıleld 1 mlL 1lıs alaacla ~)'8DD1 b(1yi1k Londra, 3 (A.A.) - Dall:r lllr bu1,1ın, .. bfltUJı d~Jd l1-' ~ftte 4erhal D.lhayet verllme1lnl lan oarpqmalar e1n.umü 
"' 800 mllY.O!I marka makabil ı bir Willl olılup muhak· presa pseteal. 4&hl1179 usare- pan70llva"' ldtabn bl, nu~i ı·ı;ıemektedlr\er. kao kltl 7aralanmıttır. 
~ 7 tifs milyon mark ihtiyat Billl... hlılsten ~ Unln Lon.4n. »oHa ldareıllıı4e Irat tcleeek'tlr.. ı , Şam. a (A.A.) - 20 cnn sil· 
.q.. yardı. AJmallyamD kredfai tt ....ı.-. ~ .,._ halihazırda taCUter&f,e 7&111•n Kanil;rav. • (A.A..) - A.lbf1'; -------------------~ 
0 kadar iıamch 1d barP eomma ru •yesbide ~ ~ nazı ajanl&ımm tam btr Uatal· Vuadot lta4rtt DillU aa.cıat&ai 
ki:da ta diyea hariçte mal tirmif, raaronel c•••J;I her n1 ve bmılatta son zamanlarda· meo118l ~an blt du, &ark! 
~U=U\1 ancak Uçta biri- memleketten. ileriye t'ldlrmltftlr. kl faallyetlerlııe müteallik bir ori!~•• hma.da~ Geııeral Me
~· nüc1eıı Termitth'· AJılwl1a bu&llq. ldmye'ft IJll)&t rapor tstemlt oldu&unu haber ııen.4•• vı erkbıharblreal ve 

~
liTl~tlnde bil• ,AJmln dM'· llllalmda ~ hile enel vermektedir. IOO l:&clat ıJVli ye uker Maine 

• Y Dıtiyatı 2 mil· -aelmektedir. admdakl tn.gntz hastahane s• 
bukamwı altuı marktı. B1111.unla ._.ber. pnu UAutaa- Afiaç bayramlan miat tıe bu sabah lllanll1aya 

rtr 200 b1ıl ımllJOA .ad• bor'Çlu mak Jbmıdır Jd, Almall .ana:vU k plmtflerdlr. BUDlar, Gandla'da 
Bu,on .AlmlDJ& bkmY« ay- 4aha ~ had derece Wr fa- J&pdaca cumhuriyetçi tapanyollarm talı· 

blı: ınemleket otarak actemekteft aUyetl• çalqmıktadsr. Sefebrellk Ziraat Vek&letiDıden. be1edlye • Uyealne memur beynelmilel de· 
'1 Hmaııda ~te ııeaıaı he uaa ec1ilince bu fu]iyet ancak pek 19 1>ir ta.mim gelmiftir. Bunda, legu7on azaeı ile birlikte Gala
.. bulunuyor· s&,ıkl1 u arttmJabilecektlr. Halbukt prp pmeadlfv idan8l tarafmdaD te& lımln.dekl tncftia truTasö· 
lllen bi~ ~ krtlılili ~temin• devletleri. bllhı• Amerika öyle tnn ~armm geçt1i1 y«iere L rttne blnırııtler Te aoııra Maine 
barid siyuetl IUl1I bir pa. dejil· ()nlar, harp halinde,~- taç dikilec:eil gibi vili.yetlerde gemisine aktarıııa etmlflerdlr. 
dayanmaktadır. Mark Jıeıaeıı .. ldl ~isı lıl6rt mislini sr. de birer gUn ağaç bayramı yapı.. tıpan.yol mtıltecllerl tngtıtereye 
tadır,.. mu]aabi1i J.ıeaaell ttfld1 et- kafabileceJderdir. • . 1&n.k ağaç dlldlmeai veba. itler· gldeceklenllr, 
lıeınmiyeak bir yekOa UtUıl ı.~ AlmaDY• i'11!, 11· le viliyet idare beyetlerinhı eau.. 
llıekte& Seneler var ki AJm&l?.)'A B ,.. U:mkUn olduiu b· h bir 8Ul"ette meegut olm•l&n bil. Beynelmilel delecu;ronun 
Zllalraf bDtçeeinl JL•ttetmlyor. O- ritd~~!.:.m icabettirme'k· dirlJmiltlr. vukuatın cumhuriyetçi maka· 
ııun içfn btltçe açıP, ne kadir dar bıup birU daha us.•· matın tahmin edemedlll blr ıtt· 
fnıa .;etsek yericlir· 1914 le mu tedir· Zira, demokrat devletler Unkapanı caddesi ratle cere7anı ka!'ŞISIJJ.da yal-
q ed nek, AJmlllyumı bu· yacak oluna ebeye ID&lJeme nrs 600 kadar mttltecf,.J tahliye .O: .:..dl ~uiyetl fed tayı.. fabribJ81111,~ phttmD&7& bat- Emin&ılnden Uııkapanm& b. edebilmiştir: Bunlardan 380 t 
lab ~k ~ dar bir cadde açılacajmJ yazDlJI. Valautyada ll'ramıs semlal Ue. 

Görüp Düşündükçe 
- ""'SJ- -~-1-? 

Kendi kendimize hücum! 
Dpril ve ana caddeler pbt, ıehrin en 1f1ek ve 

yerlerinde, but levhalar uıldı.. Karpdan ıaze hot &6rlhlllvd~
Jar. Fakat ben, hep tramvayla ıestllim i5ln, onlaml ne ~ıaldl~\.l{~ 
mu dilne kadar pek aeçememiıtim. 

Meler, reıimli, itinalı ıeylermft. DUıı durup lr.turup ~ 
okudum. Bunlar, belediyenin lıalJra verdifi ufhk liUdldtdfr:l;t~ 
Ağandan projektör Jflir kalınhğJ:tıda tUkrUk fıtkn"tan bit eaır 
grımn retnıi altında ''bir tWmUc. bin Jdtiyi huta eder,, ~ 
yaztlmq, daha apfılarda muar taflan, ktaru bıfaJar -,.,...~ 
bunlar var. Bir ilkmektep duvarı, bir ıaihk müzesi koridoru ~ 
cillel naiihatler. Fakat asırlarca paytahthtc etmif. bUtUn !Cltın#~ 
tını ihtira1J11I kamçılamlf, Ttlrkllliiln en uyanık beldeai 11)'1lıq 
bit tebrin sokaklarında, dopıu, pek ıCSse batıyor. 

Bu türltl tedbirler kimin lQindll'T O illnlar, lmaalar, retüi 
ler ve ağUtler brpamda durup okufacak ve dlltUılec;e'k olanlar 
için mi? 

Wr. ·--..ıyecllet lamıt bulunacakJarcbıtJ.erı -1eUın. tık. Bmta alt projeler hamlan· 200 '1 de Gandla'da Galatea bu 
.. ~d~ ~~yetin Asıl atked ~ mals:;.. lti· DlJI ve vali doktor Lttfl KJrdara vazlJrtl tıe nakledilmişlerdir. Bu zahmete btJanınıl•rm. yOzde dobanr, aten lokali; -~-.tı 
~e -rıene -r, _... x-.A•1t Vakıa A1IDIA wu ver11mJttiı1 ktlrUp ıUmkq_tmes. Bu çirkin auçu ltJiyenler ile, uJa okumU~ 
"kert vasiyet U.Cerine do5 .. - ·yte çok .renpadir: Tanare- Eınlııö!itınden Kereatecllere ka • • • Şu halde hartaıwı emelin ba,tlk lmmı bofunadır. 
Coiruya tetirl ftl'C,. .,oru.r. :s hafif ve alır toplar, mitral- dar olab sahan"' yalnız c1enis ta. Hıtler ıstirahat edecek Fakat l9)'8h ulraii JataalMıla, her tramatlanti~ .... 
ki bufiinkll barPler aanayi barbi.. ""d wıkW"· .rehlrli cazlar, 1llM rafiDm fltlmWdne lld milyon u. BetUa, a ı(A..A.) - .. Robert Le;y lll &özli\klil blsbahklar, burilann karpamda dururlar, teıdıı 
d\r. Cephede ne 'kadar uket varsa yol erFüat 111&1semeyi kullınznak ra kadar bir para ~ anla • pmı.ı O. •,allat etmekte oıan BlL manlara sorarlar, n- oldutunu anlaymca da Itodaklarmr ı,ıet 
fe'brikaıarda da o kadar lff1 bulu· ke e~. 1bUILı pbıtıftır. ıer, Şimal deldsbadil •)'a!ıatlnl temdl. rek fotoğraf çekerler. 
~caktı Almanya. hariçtea mil için inlllL Almlı1 or4ulUftUD bu.. de ıcuv vermlftb, ~ Alı - Ne çikar? Vanmlar çeblnlert 
aı. _ __!'· ti erradmdaıl bil· saıbuki, t efradı yok ve Mili ti Cemi • L.. ,uııtı Hambıup döııeoektlr. Di !. ~ i ....... i 1 L-t u d -'-- .1-WMllİ! 
~·nca, ib yat _.,_, ... ında P" ıUn taJimli ilsdP _, tanfıcbr. e er yeti &a70ft •'Rolleıt Le7., e l1tl muhrip refakat yecacewıu. av.,.., e er evuaıu, 1 z e _,,. ~ 
~ ~r lmımm fabna-- b AbDO~ en •ı,.. kaldı. itJeri mümeaailleri geldi etmektdr. bir ihtiyacın ifadelloJuycb, ben ide bayte dUtunenlerle be~ 
,Ql'Jnaya mecbur oJacaktır· k me -~ UJı:erlik .eneler~13 el<>'" Afyon 19Jerl tıerlnde tetkik· Dan IJlledeD llOlll'a BlUer, BeJıo. olacaktım. 

OeleUın AlıDan)'lndl ytyece _,_ oıcıutu: içlıı. 1901 • talbD ıePya.pmak ttnre memleketimi· lmd!a çıkarak adanm t.IR~ Pli.. Ama biliyoru.r, Jd ip aah bayle delildir. fu hal4e DiP 1.-
leleafne Harbedeıı bir kıtaJUl'l il- n-.... -'-dı askeri ı tJ 1 u m!ftlr. tanbulu bir kabile cehaleti içinde ı&atermeie katlana1m! mır Mlf. 
11...:..__ • 14 ı..ı bU· pınıu ~ '"".. AJmall)'& s~selen mile er cem 7e mu- Berltn, 8 (A..A.) _ B. Bitler &r 
-n ne bc1ar muh~ o Ua~mı ğ8rmeınlftlt, onuıı için _nn. bir ıneS111lerl dtt'D. akpm Ankara· Un• dilner d&mıes ~; tllyada, Venedı"kte, Londftnm bur Mmtlerinde de yerı.e tlldU. 
::11 bir ~t cleiilcllr· :erci• derhal ancak S sn111on ıd~. dan ıehrlmlze dlJnmutlerdfr. lıareket edecek ve beJrlenmlJ'e 1ılr llL ler varda. Ama bu tetdrlerfn hiçbir llobpda ltu dbHl ini~ 

bir mılllinl daha c-çe e- talimli ordu çıtarabilit• amil· Jltımestiller phrlmlzde Uç gUn dlM sahQr •tmedlll takdlft!e 20 ma. ra rütlanma.r. 
ICSıtdtık. Çtlnlril. Katalonya ceplı Udd t sarfında Fralll& laCP kilacaldar bu arada Yeşllkö- m. kadılr on.da JraıaraJrtır. auer, Konferaııa, ılnt~ p.rete, raayo cibl aleıale nma w tatıı-
~ as kaldılı için tetlim oldu- b:;k b~ orclu ~°! ~yle yan4ek1 tohum ıslah istasyonun =m:::ı!:,,:c1-,:~ 111% vecizelerden F1' daha tealrJl vuıta1ar dururken, '* ,. 
-~,~yitiyorlar. Bunu AJmlDYI y Bu vulyet blti&Ç sen da. tetkWenle bulunacaklar- n0ma..r-t-de hazır ~ .. ;;.: L.pı!~m .. •m-aI~ıy·dt.--~-~~-~~~~~=~=== ~~~ ~ ~ 1 

h-'Uzun müddet naayonaliat tol}'& kalacakpr· (~ 10 ..... ) aır, 4Claeoektlr. • 

•t idarlll. kendi lehinde bir ı>rot 
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Tarihten bir yaprak : \\ 
- ı._:s ....... ' 

Katil, maktul JLE 
r 

YAZANı ' 

'· VAKiT 
ABONE TARiFESi 

Jltmltlrd Jltmltke• 
<cfnde dııında 

Aylık 95 155 J'r. 
3 ayhlı;ı 2GO -425 " 
6 aylık •75 820 H 

Dördüncü Muradın idam ettir -
diği insanların blançocunu tarih 
ıu rakamlarla veriyor: 3 tehzade 
Sultan Muradın biraderleri: Baye
zit, Slileyman, Kasım, 5 sadrazam 
Kemanke§, .Mere Hüseyin, Hüs -
rev, Recep, Mehmet Paşa, 6 def
terdar, 5 yeniçeri ağası, bir sipa· 
hl ağası, ~ir milftil, 1 pir, 16 pa. 
fi, 7 aaneak beyi, ıo kadı, 4 kah
ya, 20 meıhur zorba, 2 katip, 3 
vergi muhsili, l tabip, 3 §eyh, ı 

Dürzi beyi ve oğlu, 1 Kokan beyi 
ve oğlu, 1 patrik, 1 Kımn ham, 1 
Gllrcil bam, ı Moldavya voyvdda-
11, 2 Fransu tercümanı, ı Eflak 
yoyvodast kapı kS.hyur, 1 Vene -
dik taciri. Yck\ln 100. 

~R~UTLU4ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 
.., .,,.., rrJWWt-.ı 

Maftkkar Ekrem Talü-......;;;..-:;-..,__. 
1 yıllık 000 1600 • 

Tarifeden Balkan Dırlill 
itin ayda otuı kuruş dü~ülilr• 
Posta birliğine ııirmeyen yerle 
ayda yelmlı beşer kuruş aaıo
medillr. 

Yil.s isim kalemden bir çırpıda 
ÇÜDYeriyor. Tarih, bazılarını he -
yecanlı bir vaka. birçoğunu ehem· 
miyetau bir hSdise gibi kaydcdi • 
yor. 

DCSrdilncü Mu:-at gibi tarihte bir 
çok hükümdar sayabiliriz. Bunlar 
da aaym.ı idam kahramanlarıdır: 
Hattt iiçüncil .derece isimler bir
çok insan CSJdürmüşlcrdir. Öldürt
mUılerdir. 

Birleşik devletleri merkezlerinde 
- 29- mağliip etmedik adam bırakmıya. 

. .. rak nihayet ibu a.kşam burada. da. 
hip oldugumuz notlara nazaran güre~iyor! .•• " 
canlandırmaya çalışacağız. Demp "Kendisine §erefli bir rakip 
seyin çok heyecanlı sergUze§ile. ayarda bir hasnn aradık' Y ~ 
rlnden yeni yeni f3.81llara geçme. low.Hall muhterem Sen i;ti h 1"4 
den, her Tilr.klln ~öğsünU iftihar. kmı hiç bir zaman iğfal etmiş :e. 
~ kabartacak gureş menkıbele: ğildir! Bu sefer de bu çok mühim 
nne fasıla vermeden devamı dog organizasyonu hakikate ulaştır_ 
ru bulduk. mak şerefiyle milbahi olurken 

Aerikada sekiz bin seyirci ıt.op her zamanki dürllst ve ciddi dü. 
layan o kadar bUyUk orga.nlzas. şilnlerimimen ayrılama.zdık. Mah 
yon, kurulmtı§'tur ki heyecan ve mut Yusuf gibi ha.-ilrullde bir 
dedi~odusu aylarca dillerden düı gilrcşçiye temin edebileceğimiz 
me.rrll§tı;.. . eş kim olabilirdi, .Misterler? .• 

Bu hadise sade dünya güreş Şüphesiz Petersen! ... Danimarka· 
&lemlııi yerinden oynatmakla kal lı Petersen! ••. ,, 
mamış Türk güreş tarihini deşe. "On senedenberi umum Avru 
reflendirmiştir. pa. ve cihan alafranga gUI'e§ ~ 

* * * piyonluğunu elinde tutan namdar 
Sene 1922.. Şubat aylarında.. D • kalı yıld anım.ar ız. .. ,. 

yız... "Dünyada yenmediği pehlivan 

' Koco. Yu~f 

kurban giderek, güreşlerin tadı 
ka~eak diye çok mtlteeesir ol _ 

~ mUŞlardı. 

En şöhretli ve hizlı devrinde 
Strangler Levis'i bir buçuk Ma.t. 
te yüzünü gözlinü kan içinde bı
rakarak ma.ğlO.p eden Frank Goç, 

(Devamı ııar) 

Bostan kuyusunda 
bulnnan kadın 

Kapanan hadise haldan. 
da müddeiumumiliğe 

ihbar yapıldı 
On bet gün kadar evvel, Kadı

köyilnde Kurbağalıdere civarın • 
daki bostan k:uyularmdan birin. 
de gebe bir kadm cesedi bulun. 
duğu ve yapilan tahkikat sonun. 

Abone kaydını bDdiren met• 
tup n lelsrnf ncretinl, abone 
parasının posta veya banka ııe 
7ollamı ftcretınl :idare kendi 0-
zerirıe alır. 

Türkluenln htr poata merkezlndl 

VAK/Ta abone ucı=ılır. 
Adres değıştirme Qcretl 

25 .luruştur. 

lLAN OCRETLER1 
Ticaret llAnlannın aanUm -

satırı sondan itibaren flAn sar 
raınrında 40; iç sayfalarda 50 
kuruş; dörd\incil sayfada 1i 
ikinci "' OçllncDde 2; birinci 
4; başlık 7anı kesmece i lira
dır. 

Büyilk. çok devamlı. klişeli. 
renkli ilan verenlere ayn 111'1 
indirmeler yapılır. Resmi U6n1 .. 
na santim • satırı 30 kuruştur. 

TiCARi MAHfYE'JTE OUOYAJf 
JttlCOK iLANLAR Birkaç gflndllr gazeteler katil 

Yaydmanm idam hilkmil ile meı
ıul. Sütun ılltun makaleler yazı
yorlar. Gelecek aszrlarm tarihinde 
bu idam lıldisesinde hUkmU veren 
ler değil, cezayı gören töhret ola 
rak kalacaktır. Casuslar, sahtekar
lar, katiller adlarile anılacaklar .. 
Bu, geçen uırlarm ananelcrini, 
ıeyrini değiştirmiyor mu 1 Vaktiy 
le katiller meşhurdu. Şimdi mak· 

Missouri eyaletinin Sen • Lui bıralmııyan ve kendi icadı olan 
şehri.. Birlc§ik Amerika. devlet- otU7.dan fazla yepyeni oyunlarla 
!etinin ticaret merkezi sayılan herkül gibi rakiplerlle Adeta a. 
bu vilayet Misisipin.in sağma dil.. lay ederek yenik düşüren ibir ka. Umum Prusya §arnpiyonu ~ 
§er. Miltekfunil ziraatte Amerika biliyet! •.• ,, Goç!.. Amerika şampiyonu boğu. 
nm baş eehri olan burada hafta. "Yalnız bu kadar mı'! .. Ha.. cu Levisi ilk defa mağJQp etmek 
lardanbcri gözle görlllür bir fa. yır ... !,, eeref ve şöhretini taşıyan meo. 
o.liyet va.r. "Biz, çoktandır bm ...... k ""';......... h hl" ! 

) da ölünün bakkal Ahmedin kan
sı Emine olduğunu, kazara Jru. 
yuya düşttığil 7.annedilerek def • 
nine ruhaat verildiğini polie ha.. 
beri olarak yazmıştık. 

HAdise kapanmtt amlırkeıı, 
evvelki giln UskUdar m.Oddeiumu 
miliğine bir ihbar vaki olmtı1, E. 
minenin bir cinayet.e kurban git. 
tiğl ıöylcnmJ§tir. 

Bir defa 30, iki defası 50, GC 
defası 65, dört defası 75 n o• 
defası 100 kuruştur. Oç Q~ 
ilan verenlerin bir defası bed~ 
vadır. Dört satın ııetcn llAnlarıll 
faıla salırlan beş kuruştan hr 
sap edilir. 

tuller. N. A. 

Yeni inhisarlar Umum 
Müdürü ite baıladı 

İnhisarlar umum mUdUrlUfU
nı tayin edilen eski tutun işleri 
mUdUrU Adnan Halet Taşpınar 
yeni vazifesine dtın sabnhtan i
tibaren başlam19tır. Yeni umum 
mUdUr kendisiyle ~rUşen gaze· 
tıcUere şunları söylemiştir: 

'' - İnhisar fşlerl esasen prog 
ramlaştırılmılJ bulunmaktadır. 

Dundan ıonra da 7enl icaplara 
göre yapılacak ııa.vclerle aynı 

program Uzerinde çatışacağız." 
Adnan Halet Taşpınar, bu· 

cUnlerde Anka.raya gidecek ve 
alA.kadarlardan yeni mesaisi et· 
rafında direktifler alacaktır. 

"'-~ n Hali h h J~ 6'"~ ur pe ıvan .,, 
.ı.e ow. , emen emen her heyecanlarından mahrum bulu - * *,. 

hafta büyük blrv güreş veya bo~ nan halkıınD& parla.k bir prog • • Bu kadar sabunlama! dan, bLL 
maçının ~pıldıgx muhtc~m bır ramla çıkmak emeliyle, spor ta. ıı rekl!ml d 
salon. Musa.bakalar Amenkanın rihinde nam bırakacak olan "Sen , ar an sonra o gece na.-
ekseri yerlerinde ne gündüz ne Lui güreşleri,, için Mahmut ve hoş bir vaziyet oldu. Hakikaten 
de gece yapılır .. Şimdi saat ala- Petersen'den başka mellhur ele. hiç bir fedakarlıktan kaçmmıyan 
franga tam dört.. Bir saat sonı'a manlar da angaje etmek fedakir- ve müsabakaların fevkal!de ca. 
pek heyecanlı dakikalar yaşana. lığında bulwıduk. Bu yıldızların zip olması için canla başla çalı. 
cak olan salon şimdiden binlerce isimleri de şudur: Kurt Dereli §an organizatörler, o sıralarda 
sc~ircile dopdolu. Geni§ antreye Mehmet! .• Türkiye şampiyonu! .. Avnıpada bulunan Kurt Dereliyi 
asker gibi sıra ile dizilmi3 yirmi. Hakenşm.it!... Diinyfuun en gil- ve diğer pehlivanlan da yülaıek 
ye yakm renkli ve bo)"<lanboya ul erkek vtıcuduna sahip, çıldır. Ucretlerle temin etmişler. fakat 
aflşler yetl~yormuş gibi, bizim tıcı kuvvette Rus şampiyonu!.. daha ik ak.sam bir Jcancıklığa 
Çelebi &.id& ta.a ~ıkii.rtacak de. 
recede dilli birisi ncf es almadan 
çığırtkanlık ediyor, maçları rek. 
Ilın edip kapı öntinıe de salonun 
içine de bol bol WsilAt yağdın
yor .•• 

"Misisler! .. Mfaler .. centilmen. 
ler! ... ., 

''Dünyanm en büyük ülkesi 
Amerika! .. Amerikanm en büyük 
pehlivanı Koca Yusuf!,, 

•'Duyan, gören, yaşıyan.. Han. 
gimlz "Müthiş Türk,, fu\ mühtiş 
kuvvetini unuttuk? .. ,, 

Hizmet kupona oetlrenle,.. 
lcacük lldn tarif uf 11il:de ~ 
indirilir. 
Vakıl hem dolnıdarı dop 
7a kendi ıdııre yerinde. hem A 
kara caddesınde Vakit Yurd 
altında KEMALEDDiN IREN 
llAn Bürosu eliyle llAn kabul 
eder. (Büronun telefona: 203J5J 

Diğer taraftan boş kalan tU
ton lılerl mUdUrlUIUne fabri
kalar mtıdnrn Omer Refik, tuz 
mUdUrlUğUne tuz muame?M mu 
Cltır11 İbrahim, müskirat mU
~UrlUfUne de mUsklrat işleri 

batklmyageri Ekrem Necmettin 
nktUeten tayin edilmişlerdir. 

''İşte! msan kuvvetinin en !ev. 
kalAdesine Allah vergiai bir ya.. 
radılışta sahip, anadan doğma 
Türk aslanlarından "Büyük Yu
suf,, un ahfadından, ırk kardeş. 
lerindcn (Şa.rk yıldırnnı) Kızıl. 

cıklı Mahmut Yusuf, Amerika. 

He SABAH, ÖÖLE ve AKŞA 
"Burada hm:a gü;;el. Sabahtan akf(lma kadar m1ctimiz 'kayak 

mıuıllimi Ue, beraber geçryor.,, · J 

Ka~amazof Kardeşler_ 
Yazan:_ Dostoyavski 

- Ne mUthiı geliıti o •.. ödlimil ~G. 
partdın ... Beni onı! bırakmağa niyetlen· 
diiht doğru mu? Ha? •• 

- Saadetini bt•landırmak iıtemiyor
dum. .. , 

Genç bd:ın, içindeki fırtınadan bu 
cevabı duymadı: 

- Hadi rit eğlen... Seni yine çafıra 
cağım!. 

Dedi. Gruıinika, Dimitrinin yanın. 

~an uzaklaıtıktan ıonra Ua gözlerini on 
dan ayırtnadL Hem din~'yor, hem oyun 
ları seyrediyor, h.:m de rnmitriye bakt
:yordu. Bir çeyrek ıonra f~krar çağırdı: 

- Ciel ıöy~e yanıma otur .• Anlat 
baM bakayım, benim burada olduiumu 
naarl ~~ıc.ndin? Ktm sana babtr verdi? 

Dimitd, hikayeyi ta taşmdan anlat
mağa lı"oyuldu. B:ııan duruy<'r, lcaşları 
ça~!ıyorôu. 

- Nen var kuzum? •. Bir acaipsin!. 
- Hi; ..• Gnııinika.. Orada bir hasta 

bt?'aktnn .• Bit htsta ki fyileıeceğtni 61· 
renebOme/r. için ömrümün on yılını fe. 
daya hazınm ... 4 

- Bırak timdi bu lif.ırı .. Şu hasta· 
yı nereden çıkardın... Demek yann sa. 
bah giin dolarken kendini öldürecektin 
ha?... Seni nankör seni! ... Ben, seni bu 
deli fiıeldifin için ıeverim Mitya ... 

- Genç lcaclm bunları tath bir SHle 
ıöylemitti. Sonra devam etti: 

- Demek uftumda her ıeyi göze al
dın. .• Her te1" hanraın .•• Yann aabah 
gözlerini yummağı bile... Bekle yarın 
sana so'k sevineceğin ıcyler söyliyeee
fim... Sen iaterıin, lri timdi ~yliyeyim 
ama, olmaz ... Yann,, Hadi git eğlen. 

Çok ıeçmeden yine çağırdı; göılerlni 
onun göıleri içine daJdrrarak: 

- Nen var Mitya? .• Niçin üzgünsün 7 
Neden kederlisin? Yok yok inkir etme. 
Gam üstünden akıyor .•• Müjiklerl <Sper. 
kcn bite telaıın, içini kemiren hıbı unu 
tamıyonun ... Madem ki ben neşeliyim, 
sen de ol, ıcn de kcytnen .•• Ben, bura
da birini seviyorum .•• l3il bakayım JcL 
mi? •.. Bak, bak ıu çoc:u'lı: uyuyakalmıı ... 
Şarhoş vazalh t.. 

Genç kadm, içki aiıi altında uyuklı-

yan Xalganofdan balısediyordu. Kızlar 
aarhot oldukça, prkılan da açık lölç.ık 
bir renge bllrünmeğe batlayınca onu 
tikaiddirmit ve ıüayı uykuda bulmuı
tu. Gittikçe oyunlara da hayasızlık gi. 
riyordu. Netekim iki kr.z, ayı taklidi ya· 
parken, her taraflarını açarak yerlere 
yuvarlandılar. Gürültüden Kalganov da 
&özlerini açtı ve yüzü buruprak: 

- Aıafı tabakanın ne kaba zevkleri 
vırt 

Dedi. Gruıinika, atıldı: 
- Adam sen de ..• Varsınlar eilenıin 

ler, madem ki bu hal onların hoşlarına 
gidiyor. 

Bilhassa, k8ylerde dolaıan bir asilıa. 
denin konuımaıım tasvir eden türkü o
nun dikkatini çekmişti. Kalıanov bunu 
dinlerken kızdı ve can ııluntısiyle göz
lerini kapayarak kanapeye devrildi. Gü 
zel ytlıU biru ıolmuş, saçları alnına dö 
külmUıtü. 

Gruıinika, Mityaya: 

- Bak, bak dedi, ne güı:el bir yüzü 
var... Biraz evvel uçlarını ok§ldım, 

ipek sanılacak kadar yumu~k ..• 
Genç kadın ona dofru eğilerek alnın. 

~an öptü. Çocu'lı: uyanc'lı ve .düıünc~li 
bir ta111rla: 

- Maksimov nerede? 
Diye •ordu. Gru,tnika gUJereJr: 
- Bale hele kimi arıyor, dedi; gel. 

bir dakika yanımda kal.. Mitya, hadi 
git ıuna Makaimcmınu bul. 

Mabimov, kızların yanından ayrıla
mıyordu. Arada sırada bardağını dol. 
.durmak için ıemaverlerdcn birine kaklar 
ıidiyor ve tekrar etekler arasına gömil· 
Jüyordu. Aranıldığını duyunca, koıup 
geldi. Gözleri nemli ve burnu kııar
mııtı 

- Ben de dansedeeeğim 1 
Müjdesini verdi. 
Gruıinikanın davetini incelikle · red

için Kalganov: 
- Ben de onu seyretmek iıterlm! 
Diyerek ayağa kalktı. Hep birlikte 

O tarafa yilrUdüler. Ralbuki Gruılnika 
Mityaya: 

- Al onu götür, ben, buradan baka
cağım demişti. 

MakaimoY, oynadı. Fakat Mityadan 
baıka hi~ l:imseye dansını befendire. 
mcl:ii. Sıçrarken tabanlarına avuçlariy
le vura vura dönmekten ibaret olan bu 
danı, Kalıanovu tiksindirdi. Ama Mit. 
ya ltoıup emllk sahibini kucakladı ve: 

- Yap Maksimov !.. Yorulrnuısun
dur •.. Sana bonbon vereyim mi, bir ci. 
ıara .içcrain ya... ~ 

- Bir ince ciıara ver. 
- Şarap, pmpanya içıene. 
- Hayır çok likör içtim.. Cikolatalı 

bonbonlardan bldı mı? 
- Maaa Qstünde bir yı~ın var, canın 

hangisinden çekerse at. 
- Vanelyalılar ihtiyarlıkta daha fay 

dalıdır hi 1 bit 

tim. 
thtiyar Mityanm kulağına eğilerek: 
- Ben:. <linlc dedi, ıu kızı göri!yor 

musun? •• Hani adına "Mari,. diyorlar .• 
lıte sayenizde onunla tanıtmak iıtiyo
rum ... J,Qtfcder misiniz?._ 

- Ne? .. Ne? .. Vay canınL .. Beni nl 
yerine ltoyuyonıun babahk1 

Mahimov kendini toplayarak qağı • 
dan aldr. ürkek bir sesle: 

- 8enim kimıeye fenalıtım dokt11l" 
maz ki... 

Dedl Dimitri: 
- Ye, i;, ellen, tepin, ne haltedd• 

sen tt, ama iıte o kadar ... Eğer başar•• 
bilirren 'kızın gönlüne de girmeğe ~ 
lıf. JCim ne der .• Para ister misin? 

- Belki ıonra bu ihtiyaç da hasıl "' 
lauk. 

- ... PekilA, gelir, alının. 
Mityanın batı ateıler lçinde~L Bir-' 

haoa almak içia aralığa çıktı. Tue ~• 
ser\n gece onun alnına söken yükü kal
dutr gibi oldu. Karanlıkta yapayalrul' 
d•. Baımı tllcri arasına aldı. Dacınıı 
mefkQreıi anıııın aydınlandı. lJıılundıY 
iu mevkii muhakeme etti ve: 

- Kendimi öldilreeebem tam r.aıol' 
nıdırl Ya şimdi, ya hiç! 

Gidip tabancalardan birini almalı 'ff 
şuracıkta i§i bitirmeliydl Bir ldak°" 
kadar hiç bir karar verme.den dU1ündU 

(Devamı 'Var) 
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Abdülmecit devrinde 1 
- - - ---

Tanzimat Paşaları 
----- Yu:an : Asım Us 

-22-
: ı;ya mukabilinde borç defterine' hususta icap edenlere kat'i. e?1~~-
i:i te olarak yazıldığını yine bu ler vermesi, vükeladan 1~1 uç 

ıiir· hademe kendileri itiraf ediyor - zat intihap olun~r~ ;;:~~ a:ı~ 
crt lar. İnsaf sız esnaf takımı da ver- m~elerinin tetkıkı ve ş .. 
ın· dikleri eşyaya ytız kat bedel ya· lanların ten.zili, ka~ule şayan g~ 

z..ı.rak o veçhile parasını istiyor- rUlmiyenlerın reddı, al~~n e~a 
clı:· lar. Saray hademeleri ile mUrte· nın icabında muayenesı~n 

1 
1'.1 

~: kip esnaf arasında yapılan bu salahiyet ile bu hey~te kava esı, 
.. ln b da sonra gösterılece muay-o· turlü alış verişlerin zararı ya ız un n .1 hazineyi mrara soımıaktan, iba - yen yerlerden başka va:ırta ı e es 

t t kalmıyor Saray hademesi sa- naf ve tüccardan_ her kım 0~kpa-
• b" verır ve para ı raz 

tın almak istedikleri eş~ayı sa- ralık :~:~abul. ve tediye olun 

Bir sivri akıllının maceraları: 

RADYO VE TiVATR.O 

Şehir tiyatrosunda 
Şeytan temsili 

dece ele geçirmek hırsı ıle hare· ederse • l l b"l 
ket ttikl . cih tle bunların kıy mıyacağınm lazım ge en ere. 

1 
• Şehir Tiyatrosunda cumartesi' 13.45 • H l\oıııışına (Kadın sn:ıti / · :\lnrş. 2 - Joh:ırın sır:ıuss _ Yiyn-

c • en ~ I düşün dirilmesi, mübayaat maddesı ha- akşamı "Şeytan .. piyesini seyret· ı:\' lı.ıy:ılırı:ı :ıil). 18.30 Proııraııı. 18 ıııı kanı lv:ıls) . 3 - Oubcr. 'f:ıcın el· 
?n~tlen ne oldu u asa ""b -ı zı"nei hassa nezareti gibi müna - t"m Şeutan sahnede adeta sem . Jj Mut.lk lO<l:ı rnıiııl)ı - Pil. l!l Ko- ıııa !arı oı>erıı .. ınııı u~ertüı ü. 4 - S. 

- nıUyorl Tamak~rlar ve mu a b" 1 
• J 1 ("J' •-• > 19 • ·ı·rı · · ar. . .... 1 cek emin ve mevsuk ır b l"k b" h . . I . b"J k n uşııııı ur ... ı)c postusı . .la rl. Jon(·~ • lıcıslııı opcrctinı.Jen potpuri ,. ı Urtekip ko - ~ıp goru e o ı ır şa sıyettır. smı ı e yo • 1 •• 

1 
• r .,.saya VS.SJta 0 an ID ~ h 1 Up her daireilıİn . . • Ulİl.İği ( hısıl le\ el 1) : J J ı-ln l\Ofll 18.30 l'l.ll{ruııı. l 8.:-J:i hlüzik (U:ılo ınil• 

O lllisyoncular da mesela bin kese 1 mahalle a.sro un ti tur. İsmın ne ehemmıyetı var. Ba- •,uş 'e :ırl,ııd ıışl:ırı. 20 AJ:ıns, nwlcu ııği - Pi.). 19 Konıı~ıııa. Hl.15 Türk 
1: ktymetinde olan bir şeyi altı bin bir senede ne kndar müb:yaa na doktor Alfred, hayır .doktor ıoloji lınhcrlcri ,zir:ıııt tıorsnsı Ui):ıl) muzıği F.ısıl lıc)eli): cernı Tol.se' 
de keseye satarak mukabilinde bir ynpabilcceği evveld~ tayın vel Müller de yektir. Şeytan rolünde 20.1:; 'J'iirk ınih:i~i. <.::ır:ııılar: Hıı~t·ıı \C ıırkudnşl:ırı. 20 Ajans, ıııelcoıolo [ 
•· rgi alı or ve bu sergiyi bu türl!i tahdit olunması, har~<;te bulunan ''Sami,. büyuk bir muvaffakıyc.t .aııı, CcHlet l~oz:ın, Zühtü B.mlnk ,ı lı.ıbcılcı i, zıı·ıınt borı..ısı ((i)ul) .. 

1, "1uamela~tm karı~ na alışmış olan sultanlara adet ve.çhıl_e ya131~ ve'. göste11ji. Bazı rollerde ~ok bağı • uiilıı. Okııy.1111-ır: l\lııhınut Korındrı~ :.!O.lj l iırk ııııııigı: ııluıılıır: \ ccıhc, 
1 d b 1 .Suriye Tokny: 1 - Kü~·iik Osınnn lıe· Fııhıre Fersun, Helik Fers:ın. Okıı 

rı bazı sarraflara yarı yarıya kır - mücerrep devlet rıca ın en .. ır_~r 1 ran ve biraz <la fazla artistik ve ) in - 1'\ern pt>şre' i. ~ - Hııhmi he ) :ınl.ır: l\lu'il:ıfn Çoğl:ır 'e Seıııalııı. 
dırarak satıyorlar ve ondan al : kethtida tayin olunarak. but.~n romantik olan Sami bütün piyesın l in • lll'~ oıi ~:;ırl.:ısı - Giil hazin sün Üzden ı;cs. ı - Hiizz:ım peşrevi. 2 -

Fransız şantözıerimlc1ıı 

Tincl Anis 
• dıklan üç bin kesclik (ka,~iını masrafların onlar \•as~.tası~e gu • ruhunu temsil ettiğini anlamış, lılil pcriş:ın. 3 - HakırıııD - l'ş~:ık ı : ıcııı efcrıı.fl - Jfüzr.:ıın şarkı • Eşkı 

hakdiye) yi dahi sağ para edıyor rUimesi, bu ıslahat munasıp §C. - makyajile, uzun bacakarile adeta 'ıırkı - ll:ıııo hiç yukışnıı)or. <t - \cşıııiııı h.ısrclinle. 3 - Udi Jlns:rnııı 10. 
la.r, yani altına çeviriyorlar; ?u kilde ve ilan olunacak ~arzda bır şeytanlaşmıştı. Şendi, nükteper • l.erni he\ in - lsfnlı:ın ş.ırkı - Nnrı :ış. - ~lııı.te.ır şurkı - liilti yar elılcn. 4 -

adamların Avnıpa.ya veya dahıle hı:ttı hUmnyunla vükelaya beyan dazdı, zekiydi. kınla kıil ol<luın. 5 - Hnhmi Leyin· ı ~c:\kı lıc.)irı - Hülzı:ını şuıkı - huşı:ıde 
f.--"ı"yesı· ı"""P eden borçlan oldu· buyurularak zatı ~ahane tarafın-1 Piyes başlarken kötü bir hava lsfnh:ın şarkı • Etme he.) lıude feg:ın 1 t:ıliiııı. 5 - \'l'cilıc • füınun t:ıkslıni. 
~ ...._. (j-:- Ccıııil l~c.)in . ." ~tulı:ı)\~r sn7.. se Ilı - lh'.z:ı.:ım ıurkiı - S.ııı:ııla ):ıptı
IDutdan, bir de ne kadar y,ar~r et· dan teşebbüs buyu:ulan tasarruf içinde başladı. Fakat şeytan bir m:ıısl. 7 - Zılhlu llard:ıkoc;lu - Snn. rn.)ım ~:ıcı~cııı. 7 - l:di Ahıncd i rı -

Y:ırşo,·n: G ncı senfoni (Çıı' 
kovskil. 

0 seıer yine kfu" da edeceklerınden usulleri devleti ahycnin umum koltuğun içinden esrarengiz bir su tur ı:ık imi. 8 - A ım be.) i11 - ili \cmıkıırdi şnı·kı • llır , rrusız l nre .. 

:u-tık altmm baho.sına da bakını- masraflarının kiiffesindc layıkı rette ~ıkar çıkmaz iş değişmiş. <uz şıırkı - llcr zıılııııı ciğer smt·. !I .':! - Mu ıur,ı ı;:ı,wjuıı . Nil\rız ~:ırl.ı. 
Yorlar· vü7.1Uk mecidiye altınını ile icra olunmazsa sebep olanla - sahne canlanıvermişti. 1.eyl:ı lı:ınıııı - llıcaz ş:ıı kı - 7.cvkı l.lıııa~ .ı.cnın ) uzııııu güren. 9 - !;le\'• 

' - 1 kuruşa daha n· ı a ug-rayacak . d·-· sc\'Cln ıhı}ııtnılını. 10 - Hulk liirkii ki JJC)lll - llı\.ıl7. ~.ırla - Kış l'(•ltlı ~iiı elli. yilz n tmış • .. zlU rm en ~ere ı ceza ar Saminin bu pıyestc göster ıgı ., 0 

l Yu f sn - J\oronril olncaksın. 21 Mrmll'" tınık. 10 - Sı.u: scııı.ıısi. :.!l ~lcııılckL'I 
:?!ya.deye arayıp nhy: ar dahi hırı ve bütün dairelerin masra • muvaffakıyet haydutlarda Kani • ket s.ı:ıt ıırurı. 21 Konuşma Ohıkul. .. ııat :ıl.ırı. 21 hurıuşııııı. :.!J.:lj fah:ıııı, 
ğıt iki yilz kuruşa. sa ar .. Iarmda telefat olup olmadığı doğ nin, Korkunç gecede ve Asmo:ie - ilmi ~uym.ı kurumu). 2t.15 E'ih:ıııı . ıah\ll,il, knmlıı.w. ııııkuı lıur.s:ısı Cfi· 
Zikrolunan Uç bin keselik ka~aımı ruca h>.lıkik olunup §U idare yo - de rolleri kücük ve az olmakla be. ıoh' ilüt, lrnınlıiyu - nukut borsası ı fi. y.ıtJ. 21.25 !\c~di plJl.l..ır • Hr. 21.30 
l'lakdiye bin beş yüz kesel.ık al- hm ...a )ıı'.r yeni ve mazbut usul ıaber Hadirtln, geçen sene biı rııt). 21.2:i • ·rşeli plj\;l:ır • H. 21.31l l cııısil (l)cnsi den •ınc • 1\oıııcdi). 

u tm getireceği için za.te~ bın ~·~ ... nması vükela ile devlet me • modern Yunan muharriririnin ismi :\lüzik (Htııhu orkc~ırası - Şer: ll:ı Ya.uııı: hcııı:ıl "!üzen. :t? ~hiziı.: \hii· 
ı selik eşyayı bin beş yliz .. k~edlı" murlarmm zanlarınca \"C daiı'ele ni unuttuğum harikulade piyesin ~.ın Ferit ı\ln:ır): l - ı.. Clıl'ruhini · c;ul: orke:slrn: ~er: ~ccip Aşkın): ı -

trnl .,.,tmış olmaları yuzun en . . a.sına kendı"lerı"nı" mec '").er. clnııy. J0 0llrnee'I" operasınıl:ın \I · •\nlkr l\uJCk - Hoınuııllk U\"crtiır. J a .,... rınce ıcr • de gösterdiği büyük muvaffakıyet " ' "' 
c-r halde bUyilk menf_aatler te • bur gördükleri birçok fuzuli mus vcrınr. :! - \'uıı Deellıo\'en - 7 ııı·ı 2 - Azzonı - !'iuLJh ~:ırkm. 3 - J. 

f~:ı.. Cahidenin yarınki ve gelecek se- 'ö o !)'J l' · d • ı· • •-in ediyorlar. Bu u.ulŞ ~uame- rafların bertaraf kılınması dahi senfoni, ı.n nıııı r, p. -· oco 'iO'> :-ilı"Ull'>S - ı.-.ır aş ... - ·ruıız nut -
d .. ltı f yatmm nelti tiyatromuzun büyük ve genç ıenulo,.. \'ivacl'. Allegretto. Pre'\to ürınanl:ırdJ, \c ıı ııı ıı i . 5 - Sclıııeiıler 

]P.Jer gtin en gune a n 1 ilave ve ferman buyurulması ha 
"Ükselmesinc sebe po1uyor . Hal- trra geı·ır 'fTe egwei" bu tedbir alı- artist~erbİ{\C be~ bağlanabileceğini .\ssul 1\1cno ııresıo. Allcgrp con lırio - U'Jr1Jl d;ıf;lunnın h:ılk ş:ırkı ve <lans 

1• tta.k' · , f bo • · ' bana 1 at etti. 3 - L. Y:ın BcelhO\"Cll - "Coriol n'" l:ırıııd.ın ııolııııri. ti - Mairızer - Se· 
n rnuame a . 1 emnı~e 1 

mrsa birkaç ay içh:ıdc Çcyl.eti a.-. Şeytan piyesi bazı aşk nhnele~ ll\"~rliirii. 22...:\0 ~lüzik (~oli!i.ller..,. n·n.ıı i ...... lknntzky • Bclıı·kler ıwri· 
znluyor. Devletı ve halkı taham- li"enin gerek siya.sct"e, gerek i'J.). 23 \liizik (C:ızhand - Pi.). 23 l!» ı;i - Fılıııimlcıı - neşcli)im ş:ırkı ı. 

d "' -. rindeki yavanlık ve soğukluk müı · l ı .ı·ı · lnül edilemiyecck derece e z:ıra • malen emniyet ve itibarı avdet . 24 Son ııjoııs lı:ı!Jcrlerı 'c ~ ·· 8 - ı.copolcl • ı;p.ın.)a rııe ouı L·rı -
t 1 tesna güzel bir piyeıtir. Şeyta:ı · · J .l\1- 'k ('•nzlı nd l'I ) l'a "okmakla beraber mcvcu o __ nn eder. Devlet borçlarının hakiki rınkl ı.ırognıırı. ııutııurı . .! uzı .... :ı • . . 

" zl - bazı yerlerde bir polis hafiyesi :.!3.4:1 - 24 :son ujarıs lı:ıherleri ye yn-
ll'al\ mib~l<ülatın v e itiyatsı •r m mil:darı anlaşılır. 1lerisi de em • gibidir. Piyesin cümlelerinden bu ÇAHŞA~IB \ - 5/ 4/193!l ı ıııl..ı pn.ıı;ranı. 
r,ittikc;c artmasına sebep olu • niyet altına almmış olur. Bun • anlaşılıyor. 1yi değil. Böyle oldu

-Yor . Cian sonra mevcut borclnrm ö • ğu halde Sami oralarda bile rolü. 
''T'u halin dahilc?e ve hane: <' ı cenmesi isten bile değildir.,, nün bri polis hafiyesi değil, sem· 

·1 w• teh1i1·e mev~nıı 1 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

10.15 
10.30 
11.45 

Bi\kreş: Srnfonl Cesnr Fr.ını ·. 
g~ fcl: Hay<ln, l.ls1t. 
!.onura CN.): Orkcstr:ı, Srııı· 
rano. 

ODA Ml'Sll\ISI \'E l\O~SFJll.lm 

4.15 H:ıılio P:ıris: S:ırk1. 
7.20 
8. 

Herlln (ımın el.): Kııarlt>ller. 
Viyıın:ı: l\cmun \'c ıı.iy:ıno ile 
Sonata. 

!l. 
9. 

Eyfcl: Ş:ırkı, kt'mnn. 
I.ille: Piyııııo. 

!l.:ıo !\':ıpoli gr.: Keman, piyano. 
11.15 \'nrşo\"n: Triyo. 

3.5 Haclio P:ıris: Orkestra. 

7.30 Fr:ınl.:Cuı 1: Halk musıki!I. 
G. \'arşovıı: llnfiC l'ar\·ulıır. 

s .rı5 Bükreş: Orkestra. 
9.10 Königsberg Yes.: \'nryelc mu· 

ııikisi. 
9.30.Slrasbıırg: Operet ıınrçnlan. 

10. Londr:ı (N.): "1\anullıır üs-
tünde :ışk", 

10.20 Ucrli n: lian do konseri. 
IU.30 l':ırl, PTT: Eski z:ınıan hn· 

\•alnrı. 

11.15 Turiııo gr.: "Melodi ve Plim". 

11.30 Birçok Almıııı istasyonları: 

H:ırif ıı:ırçalar. 
?'!1U('in alabı ecegı ı ( Deı·a mı 1·ar) bolik bir ~ahsiyet olduğunu anla • 
dadı C"üratle r:ıresi bulı,ml'Y''\."' m•§tı. Sonuna kadar hir sürrme • r. • • b hl' :ı :ı 
f"rz olJ'1"111$lUr. Viikel<ının 11 

• ı den piyesi o götiirdü: ve bizi sü· 
RU3hı yarıacağı müz'l.l{erc,:r ~~ Teşekkür rükledi denebiilr. 

12.30 Proımım. 12.35 Tiirk miizi· 
Hİ. Ç.ıl.ınlor: \"eeihe, C:C\<lct Ç:ı~l:ı, 
HcCik Fcrsaıı. Okuyıın: l~:ıdifı: .1\er· 
dik: 1 - Husl peşrevi. 2 - Hdık 
ı·ersıııı -H.ı'>I şarkı - Yakılı cılı:ıııı 
ııtcşin. 3 -· l'di lbı·ulıiı11 • llıısl ş:ır 
lıı - Sc\lrıt>diklcriınlc J;linül a\·uıınoı 

4 - !.eminin • H:ısl ş:ırkı - Sazın gi-

l'ro[Jrcımd11l.-i ııcıldıter 7"ıırl.iyt: sua-
li ıi:t:riııt: ııe uült.Jeıı sunruki ıuu/ 12• 
oturak verilnıişlir: 

Hutlııpc~ıc: (,:ıgıın orkeslrıısı. 

l>A~S Mt;Sl1'1Sl 
de c',. •n ol'lm.,z. Gerek ~nhıle; . . • Şehir Tiyatrosu dün alcşam biz-
?'(> haric-e ürnit W' f'mnıyet 'er 1 ziz ,·nldcnıiz, lıib ~ik nııııı•nıız :'\~- .den ayrıldı; Hataya gitti. Biraz 
hı<>k emlc'·et dü~manlnrınııı fise Onurun ccnazcsıııde lıulun~na ' da oralara kültüründen götürsün 

' m ·' f t dolap • J r mektup \'e trlefon}o t:ızıret· 
lrurmalcta olcluklan esa tc gr:ı · . 1. k liıtfnnı\:ı lııılunnn Ben paradiden aşağı inerken bu se 
l . h halde pa - !erini lıılı ırınl' 1 
arını kırmak ic:ın er .. .. 1 .,1 :ırk:ırl:ı~ ,·e ıne~l<'kılnşl:ı· ne bize güzel gece er yaşatan, ge· 

d. . . . ~leme I·ar· buıuıı ı o . . .. J .• ""k . . . . . . . j 
·,ehımız efendımızın a ' . rınıızn :ıyrı :ıyrı tc5ekkıırc ı~ıy11 11• ce temsılı bıttıkten sonra ıçımı:D · e 

f!J sarav bcndelcrine meslek tayın mız engel oldul!und:ın, drrın ıııln· bu güzel tiyatromuzun hatıralari. 
"' l • t"r cı ır ı:::ızelt>niz bııyurmalan z'.lmanı ge mış 1 

• nettnrh~ınıızın 1-:ıvm~ .' . 
1 

.· le yakamız kalkık çıktığım kışı ha-
l. e· Ev- . . l 1 i!dlrilnıesını ı·ıca C( t'l iZ. •• •• .. y 'd 

-Al·nacak tedbirlere ge ınc · ılel.ılctı~ c 1 
1,. nı·n nmırltırladım. Adeta uzuldum. enı en 

' f dimi· • / nıtl Asım O mır: ' ı • . k . • . 1Jk 
"<'lemirde pndi~ahımız e en Tir." 1 

0 7'orıuııı. Opualör onu uzun zaman be lıyecegız. 
.,, • "d renin ,.,.,. ra-lltl mır. • ğ k 1 b 

:zjn hususi ve t•mumı ı a. ' - · • /lfd ()mır yağmurlar ve ilk so u lar a e -
~nzimi işinde başa geçınesı: bu raber tekrar onun sempatik ve -. • "' 1 Av günden güne terakki eden havası 

R el tın Og U - i9ine gireceğimizi düş~ndUm, ve U Z V ümitle, arzuyla beklemıye karar 
verdim. 

gel I• yor Bu münasebetle dostum muhar-

ru Paya rir Hikmet Münirin bir fikrini şu· 
lt. 'geçenlerde evlenen racikta yazmaktan kendimi alama Ruzve ın 1 

C karısile beraber bala· 1 dım Acaba, Şehir Tiyatrosu nıçın 
cülu eyms · . . 

., . k irin uzun zamandan bütün dünyada çok eskı ve yıne 
··rnı geçırme :s • *' J • A ... :fa bekleniyordu. çok modern olan açık hava temsıl. . ben vrup.. . . . 

:Ruzvclt bu seyahat ıçın leri vermıyor? 
Ceyrns . t b . . ' 

. beklemiş ve nihaye u Evet, nıçın. 
1lkbaharI karar vermiştir. Hikmet Münir yerini de bulmuş 

gelmeye N J d"" ·· .. ay ( it bu Avrupa se • tu. Gülhane parkı. ası , uşunun 
C ms :Ruzve ., 

ey 1A L-ondrada kala • güzel olmaz mı . 
yahatinde evve a Parise gidecek (PARADiDEKi ADAM) 

k ondan sonra . 
Jaca ' . e Almanyaya gidip ~ıt 
tir. italya ıl ~ deg -ildir. Amerı -

. eği rnalum b 
mıyec kratları onun u 

Ankara Radyosu 

1 CHKlYE Rı\D\"ODlFOZ\"0~ 
POSTAi.ARi kan müfret dem.o t etmiyeceği

"k" mernle1<eti zıyare . b" -ana ı ı ""hım ır ••. Tiirkiyt Jladyosrı • .".11/mra Uarluosıı 
· ederse bunun ınu I>Al.GA VZUZ\ı.t 'r.u: 

nı, · · söylüyorlar. 1G39 111 • 183 Kcs.1120 Kw. T.A.Q ya geleceğını 
. dbergin de AI- l!l,74 m. 15l05 Kc~./20 Kw. T.A.I'. 

Aynı ıekilde Lın "kada iyi 31 iO m. 946'5 Kcs./20 Kw. 
. esi Amerı . • 

manyaya gıtm halkın tayyar~ı - TCRKIYE SAATl\'J.E 

karşılanmaınış, • ·n propaganda SAl t - 4/4/1939 
nen soğutulması ıçı 1• "> 30 Program. 12.35 Türk mfizj. 

tı •. 
olarak kul_larul__ınış u.n ingiltered~ ~i • Pl. 13 Me~ılekel sn:.ı. n)nrı,_ aja~s 

Ruıvcltin oglun :fl esi ihtı 1 , e 111eteoroloJı h:ıbcrlerı. l3.1J Mu· 
kral tarafından kabul '

1 1 
m zik {Operet ve ne~cli u\'crlfirler - Pl). 

roali vardır. 

hl siııem dahi. 5 - Ce\·ılcl n~l:ı • Tnl. 
~ım. (j - llırahhn efendi· :'llalıur şnı • 
kı • S:ıh:ılı oJo;uıı. 7 - Mıılıur az sc
ınrıısı. l :ı l\leınlekct s:uıl ayıırı, :ı· 

junoı, ıııt>leoroloji h.ıbcrleı·i. 13.15 · 
10. 

ı ı ~lıizık (Hiy:ıseticıırnlıur hnrulosıı • 10. 
·er: lh~rın Küıwer): 1 - o. Guilloıı 

Ol'l:Hı\l.AH \'E SE!'\FONl 
KO~SEHLER 

Homn sırıııııı: "M:ırglıeril:ı 

d.ı l\orloıı:ı" ( Hcfice). 
\'iyun:ı Ycs. Turlno gr.: ~ıo. 
z:ırt, Bruhınoı. -__ ........ ____________ _ 

MOSABAKASI 

9.30 Kolonya; 11.35 Bre~lo,·, Sol
lcns, 12.15 Turino gr.; 12.25 J.ondra 
(Jl.); 1 J.uııclrn (N.). 

VAUYETE \'E J\ABAlrnl.EB 

J0.10 
1 ı .Jo.ı 
J ı.ı:. 

1 • 

5.15 

llıhcrıouııı !!: "Sulı akşamı", 
Oslo: Kabare. 
ı.oııllr.ı (~.): "Gülme zııınn-

nı". 
l'usle Parislen: Kabare. 

PİYES, KO="FERANS \'i~ 
ıw.su ŞMALA 1l 

füıdio Pnris: "MotaP't Prnlfdll 
iken", 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
Jstoklıolııı: ":'lliclzsche şair" 

(Alıııuııcn). 
1 i.2j 

'ı 8.10 Bcromiinster: Milletler Cc· 

Yıldızını 
• 

seçıyoruz 
BIRINCıYE 

Bir Bisiklet 
Clireşçi Mustafa 

8.18 
9.Hı 

10.15 

J 
\ 

10.2:; 
10.30 
JJ.40 
11.45 

111 iyeli raporu. 
Hoınıı ı: İngilizce Jı:ı, u.dis. 
Kolon~ a, llı:ınıburg: lngıli.ıcc 
lıO\'IUlis. 
Nnpoli ı;r.: Cç perdelik bir 
piyt'S . 
ı.unclrn (H.): "Domino". 
Stıııtsr:ıt: "l~ral lkn:ı:". 
BuıJopeşıc: lııgili7.ct• hu~ıııtis. 
llükreş: lııııilizcc lınYacllı;. 

11.\1.1\ OPı:nı~rl 
Bu okşaın 9 ılıı 

ÇAHDA~ 
<Son temsil) 

ZOZO lli\1.:\1.\SI. 

YAKINDA : \"E!\l ESER 

Tl'HAN Tl\"ATHOSU r ~J nu akşnın: 1/alk gecesi 
1 ı:rıuArul Sadi Tek \"e 
J ~ nrkoda~ları 

lkinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 1 

/ Resimli Hafta abonesi; altıncıdar. onuncuya kadar: Birer bo· 
yunbağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kişiye birer adet 

Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bii· 
yUkkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe kUçUk kolonyao 25 ki. 
şiye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

j Müsabakaya ıştirAk~~ponu: - 31 -ı 
--- _, -= ~ - ---- ---=---

' KURU STKI Vodvil J P. 
(Se) Atttrı Rc:,·Esft - MI~ PewC'llf 

Yar.)·ctesi 
J.ocalar 100; Heryer 20; P~radi 10 1.;r. 



6 - VAKiT 4 NiSAN 1939 ' 
Kadın işçilere dair 

.. -- ---
Açlık grevi mü
tehassısı Gandi 

lstanbuldan kağıthane köyüne seyahat: 3 
-.. 2-2~ ,,_, ~ .._., .--. ,,_,, ,_.,, ,,_. _..., -· ,,_.,, -

Kadınlar için mü-
essese sahiplerine 
düşen vazifeler 

Hadiseleri evvelden ha
ber vermekle de tanındı 

Hintli Gandi. bUtun dünyaca 
açlık grevleriyle Şiihret bulduk· 
tan sonra şimdi de açlık g rcvi 
mUtehassisı diye anılmaya baş· 

\adı . 

ir1ırahor köşk 
... 

Yazan: Samet Ağaoğlu 

Gandi yorulmaz bir şekildr 

'.lçlık grevleri yapmaktadır. 
Son olarak bundan bir ay ev-

Yıkılmış cami, saltanafrnı yellerin alamadığı 
gezintinin sonu 

Yazan: Niyazi Ahmcl 
zam köşk; ve hazin bir 

Kanunlar çalışan kadınların yal 
ruz sıhhi himayeleri ile. meşgul 

oln::ııyorlar, aynı zamanda ahlaki 
masuniyetlerini .de temin etmeğe 

çalışıyorlar. 

Fransız kanunun 71 inci mad. 
desi patronlara müessese dahilin· 
de ahlakın muhafazası vazifesini 
vermiştir. 

Bazı kanunlar hükumete kadın. 
ların ahlakları için tehlike arzeden 
i§lcrde ne gibi şartlar ile çalışabi. 
lecekleri hakkında nizamname yap 
mak salahiyetini ide vermi§tir. 
1912 ~arihli Isveç kanunun.da ol
duğu gibi. 

Bazı kanunlar kadınların ahla. 
ka zararlı işlerde çalışmasını ya
sak etmekte veya bu sebeple ka. 
dınların çalışamıyacağı işleri tes
bit etmektedir. Bu teminat, Maca 
ristan ve Polonya kanunlarında 

olduğu gibi. 
Ahliiki sebeplerle çalışılması 

yasak edilen işler memle"ketlere 
göre değişmektedir. Kanadanrn 
birçok yerlerinde beyaz kadınla· 
rın yerliler tarafından işletilen mü 
essesele~d·e çalıştırılmasr yasaktır. 

!mrahor kasrının nehir tara-
ı·el altıncı grevine başlamıştır. tındaki kapısında içeri glrnıe
;nndi bu dera da vatandaşları nin yasnk olduğunu bildiren bir 
fena idare eden ve karısını ita- levha var. 
alsizler kamprna :·ollaynn Rat· 
kot Prensini protesto etmek için 1Iaşıgı Baba: 
açlık grevine başlamıştı. - Buraya deli bile girmez .• 

Gancli son grevine başlamaz· Acaba 0 levhayı ne diye asmış· 
ılan bir gUn c,-:el Bitlerin yeni lar .. diyor. 

talepleri karşıı-ındn alınacak ça· 
releri dUşllnmr.k flzcre 1ngili?: 
kabin"sinln toplanmış olrluğ-u· 

mı 1\ğnınmiş ,.e bir müddet ı-on
ra. da htdliseler! d UşU nd iiğ-ll ~i
bi ırnlatmıştır. Tcsacliif olaral-' 
hftdiseler aynen Gand!nln izal· 
elmlc: olduğu şekilde tccelll et· 

ınişti r. 
Gandinfn h·• şekll<fo gafntcı• 

haber vermesi !ngilizlerin dik· 

Bakalım bizim Çelebi bu ka· 
sır hakkında ne malumat veri· 
yor: 

"Jmrahor lrnsrr KAğrthanc 
nehri kenarında bir çiınenzarda. 
haşeb binn bir kasrı zibadır . .Ali 
Osrnnn padişahlarınm atları bu· 
rada çayırlar. Emiri Istabl bu· 
rada oturur. Hubu mcskünda 
ılazırı nadir bir gezme yeridir. 
Nice Azim çınarları vardır." • •

1 
• . lrnt nazarınclan kaçmamış ve 

lerin kadın ve erkek ışcı er ıçın 
~ kendisini bir an evvel açhk gre- Çelebi, KAğıthanc mesiresini ayn ayrı olması mecburiyetini de . · 

, ,·inden çıkarılmıştır. ~imdı bil· şöyle anlatır: 
.i:'.Oymuşlardır. l . . ı•k d .. • tun nglltere Gandı ılc a u a ar 

Bazı kanunlar tenasulı aletler, h A K I 1 ti "KAğıllıane mesilesi Arap Ye 
. 1 d .. 1 d k d '!makta, altcı. ra ın ma ye 
ıma e en muessese er e a ın ve Acem, Hint, Yemen, Habeş sey-

k k · ·ı · 1 d bilhas~a kendislvle meşgul bu-

ı:ı rn gömiilii... Bllyllk salon, ı 
yUzlerce yılılırım hirden tava
nmcla gilrlıımiş gibl çökmUş .. 
RUzgAr clamdan koparabildiği 

parçayı alıp gölllrm\lş. Dere, 
havuzılan kapabildiği parçaları 

alıp gitmiş. ,,,.-

Bir ktsyIU : er e ışçı erın ayrı ayrı yer er e · yalıları beyninde lfınazir bir me 
lı b . . . k lunmaktaclır. k 

ça şması mec urıyetını oymuş. siredir. Su ve havasının letafe· - Artık hu kiiş tln tanrasrn· 
tur. Mesela Felemenkte ollduğu Macaristanın meşhur ti fevkalmatlüptur. Burada SU· dan da fnycla kalmadı. Senele· 

gibi. falcısı tevkif edildi ya sabun slirıneclen ikinci yıka· rln suyunu içe f(:c ne yakılır. ne 
Kanunumuza gelince : Bu husus ?\facrisatan, Çckoslo'\'"akya di· mşta her şey temizlenir. Hint taşınır. Rinayı kaldırmak için 

ta sarih bir hükmü ihtiva etmiyor. j:;er Orta Avrupa memleketle tuccnrlnrı metalarını Kı'\ğıtha· binlerce lira sarfetmek IAzım? 
Ancak gerek ağır ve tehlikeli işle· rinde çingeneler bUyti k bir ef· neye getirip bir kere suya ya- dedi. 
re ait nizamnamede, gerek 62 in. sane kahramanı olmuştur. Mc· tırmaları kifayet eder. Bu neh
ci ma.dde mucibince yapılacak ni- şum çingene güzelleri, meşhur rln iki tarnfı çınar Ye kavak a· 
zamnamelerde 'kadınların ahlakı çingene falcı kadmları hlkA.ye· ğaçları ile mUzeyyendir." 
himayesine müteallik hükümler !ere, romanlarn mevzu teşkil 
konulacağı tahmin olunabilir. eder. 

SAMET AC. lOCLU Bunlardan biri olarak M:a-

carlstanm en meşhur falcı ka-

( ) 

dmr geçen gün Budapeşte polisi 
Kısa haberler tara n1aan t1i\-1ttrc"dıımışttr. 

Dabet Silblgcr ismindeki bu 
• '-' . ' l. " " A 1 · l .. enı ım:ır P anına gore rAeo o· falcı kadın Macaris t a n da bl l-

jik saha olarak knrarlaştırılan mınln· h l r d öh 
G·· ıh 1 1 • tl <l 1 .1 assa son sene er zar ın a ş · kaya u aııc ıasla ıancsı c a ıı 

olduğundan lıu :>erden istifade edil· ret kazanmıştı. Falcı Avustur· 
mek üzere lıaşka bir mevkic yeni n: yanın Almanyaya ilhak edilece· 
modern lıir t;üllıaııc hastahanesi in- ğlni, İngiliz Kralr 8 inci Edvar· 
şa edilecektir. llu maks::ıll.ı Milll Mfi· tlın istifa edeceğini, Çekoslo-
dafna \'ekfılcti hütçcslnc bir milyon k 1 ~ nı y 
lira tohsisal ko:> muştur. va yanrn parça anacabı e · 

• Yeni Gülh::ınc hastulıancsinin velden haber vermiş. 

Çelebi bu gUzel yeri anlatır· 
kcn bakınız nasıl aşka geliyor: 

KöylUnUn hakkı "\'"ardr. 

Bir aralık kulağıma fısılda
dı : 

- Sakın köşkUn bir resmini 

alayım eleme. ~ıusaade etmiyor· 
' 'Tatil gUnleri kayıklarla ni· ~ · . 

Iar ... cc bin civanı Aşıkan bu cayı me
senete gcl1p cğleıılrlbr. Bazı 

canlar nehre girip şinaverlik e· 
derler. İki taraftaki ağaçların 

kökleri su içinde balık ağı şe-

lıekesine dönrnUştUr. Bazı can· 
ların ayağına ol kökler geçip 
"Hay be:ni deniz maskesi tut· 
t u " diye feryat ve fignn edip 
korkusundan .gark olurlar. Çok 
sakınmak lAzımdır." 

- N'f'den? .• 

- Her halele ~izli tutmak Is· 

tlyorlar da ondan. 

Sonrn uzun uzun 
mırıldandı: 

gUldU 

- Gizlenecek tarafı olsa ... 

ve 

Yaktlle camie geçilen küprli
nUn ilstiindeki tahtaları sökllp 

almışlar. Sebebini bir turlll an· 
Jıyamaclım. Bazıları: 

Adanada yeni 
inşaat 

Büyük bir yüzme ha vu:ıı: 
yapılıyor 

Adana, (Hususi) - Adan 
şehrinin imar plfınınm en ınl! 
hlm kısmı bu yıl bnşarılacakttr 
PJdnm bu kısmında bUyUk Jn 
şaat işi ''ardır ve buna, halkıtl 
iklim itibariyle çok muhtaç ol 
duğu blr büyük yUzme havuzll 
inşaslyle başlanmıştır. Atatur1' 
parkı arkasında vo 1250 metr 
murabbaındaki saha üzerine yıı· 
pılan yUzme hayuzu mayısa kn' 
dar bitirilmiş olacaktır. 

Bu bilyUk havuzun bir köşe· 

sinde yUksek bir ntlnma kulesi 
ele yapılmaktadır. Havuzun et· 
ra!mda gayet zarif soyunıntı 

giyinme k:ıblnelerl de olaca~· 
fır. 

B~ inşaat tainnmlandıktnn 
sonra parkın blr tarafında tu
risllerin zevkini okşıyacak bU· 
t u n lrnntoru lıav1 bUyUk bir otel 
kurulacaktır. Havuz 'l'"e otel el· 
rnrından istasyona doğru yeşil 
yollarla uzayacaktır. Esasen 
bu yeşil yollardan birisinin a· 
ğaçlanma işl bitirilmiştir. Yeşil 

Hemen hemen bütün kanunlar
da kadınlara içki satılan yerlerde 
çalışmayı yasak eder. Bu yasak 
Arjantinde olduğu gibi bazı kanun 
larda her yaşta kadınlar için ve 
Brezilyada olduğu gibi bazı ka. 
nunlarda da yalnız küçük kızlar 
hak'kındadır. 

.)fecidiyc köyüne yoı>ıJmosı dlişii- On beş senedenberi falcılık 

nulıııü~keıı, uzaklığı dolayısiyle lıu eden kadın şimdiye kadar mes· 
fikirden vozg?çi~ıniştir. :chirci Pı:ost leğ'lni serbestçe yapmıştr. Fakat 
ıılünında ycnı hır yer sosterccelı:tır. 1 1. M . i t d f I ılık ya-

Evliya Çelebi, gill pembe vU· 
cutıarınt ibrişim rotalara sarıp 
nehre giren gUzelleri ağzının 

suyu akarak anlatır. 

_Ateş l nkmak için almışlar· yer olacak kısmın ynpılmasınn 
ıla bu yakınlarda başlanacak· 

Bununla beraber bazı memleket 
lerde bu hususta karar vermek sa
lahiyetini idari makamlara bırak. 

mışlardır. MeseH\ ltalyada 1926 
tarihli emniyeti umumiyeye ait ka 
nun bu salahiyeti valilere verir. 

llaya haberi nlnın ııostnlnrı I~·in rng ın ac:ır s an a a c ' 
ınuazzonı kuleler lemini Uohiliye \'e- sak edilmiştir. Bunun Uzerlnc, 
kiiletinden viliiyeıc lıildirilmiştır. ilk olarak da. en meşhur falcı 

• 1-\üy eğitmenlerinin köy ihtiyar teyki! edilmiştir. ÇUnkU o falcı· 
lıcyellerinc dahil olae:ıkları vfüı,>ete lığı bırakmak istememiştir. 
telıliğ edilmiştir. 

• Ticaret mcl.tcbi eski muallimle· 
rirıdeıı riyaziyeci Kirkur Kômürci
yaıı "Bankalar takvimi'' nıli.rlc ihti
ra ettigi c:;cri için Yila.> ete müracaat. 
Ja bir ihtira beraati istemiştir. E-1 
ınekli muallim gu~·Jiıklc .> üriiycbi ldi· 
ğindcn vfüıyctc ~·ocııklarınırı kolla· 
rındn selirilnıişlir. 

• Şair Mclımcl Akifi sevenleri tem-

VENi ÇIKTI 1 
Fikir ve sanat 
meseleleri 

Çaybaşı gizlice, gözden uzak 
sevişenlerin telAki yeri imiş. 

Burada. ağaçların gölgesinde 
kaybolur, zevk ve sefa sürerler

miş ..• 
• • • 

dır .. rlerli ler. 

nır kısmı: 

- KöprU sakat olduğu için 
kimse gcçmeğe tc~ebbUs etme· 
~in diye bu hale getirildi.. eli-

yorlar. 

KöşkU hu halde gördllkten 

sonra insan: 
KAğıthane camil ve köşkU, Ol saltnnatm yell e r eı;;c r şlnuli 

zamanın Patron a. Halildcn daha yerinde. 

zalim eli ile mahvedilıniş eşsiz Mısramı olsun söyleyemiyor. 
bir mimarisi olan cami, pej- Keşkl yeller esse ele bu yUrek
mUrde bir dilenci kıyafeti gibi, ler sızlatıcı manzarayı gör· 

Bazı kanunlar kadınların yol ü. 
zerinde satış yapmasını yasak edi 
yor. 1921 tarihli Perü kanunu böy 
le bir hükmü havidir. Bazan da 
umumi yollarda muayyen saatler
den sonra satış yapmak yasaktır. 
Fransada 1913 tarihli bir kanunda 
akşam sekiz'den sonra her yaştaki 
kadınların mağazalar haricinde sa 
tış yapmalanm mcneyliyor. 

sil eden lıir lıc.>el ıııedıuıııun lı::ılıl"i·ı ı yeryer çatlamış, yeryer çökmilş, 
rıi inşaya başlamıştır. dökülmüş. Köşkün mermerleri 

• 'l ürk - Yugoslav nfyon onloşnıosı ı 
zelzeleye uğramış gibi toprak 

c\Yelkı gün J~eJgratıu iıuznlannııştır. 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 

v~~~INI: 

SADRI ERTEM 
mesek .• 

X1YAZt .ı\A~U:'I' 

Türk mur:ılılıasları salı gunfi ıııeııı-

lcketc <loneccklcrdir. 
• Iktısaı \'ckiılcti, alüknılarlara 

ı.ıöndcrdiği bir t:ırniıııde resıııl bina
lnrln fabrika ve müesseselerde tnş

kömürü, linyit, kok, petrol ve müş· 

Ahlaki himayenin taafüık ettiği 
diğer bir nokta, işçilerin mesken· 
leri meselesidir. Patron tarafından tnk:ıtı y:ıkıloe:ığını bildirmiş, malı· 
iskan edilen işçilerin kadın ve er· ruk:ıt k:ıııunu lılikiinılerinc tabi fob
kek için ayrı ayrı yerler tahsisi ı rika, müessese Ye lıin::ıların ıne,·kile
mecburiyeti vardır. 1926 tarihli riylc cinsl~riı~in Ye hunl:ırııı senelik 
İs an a iş kanununda oldugyu gi. nıahruknt ılılıy:ı~l:ır~nın bir. a.y z:ı~· 

. P y b 
1 

.1 l . k hrıdn iklıs:ıl vck:ılctınc bildırılmesı-
bı bu hususta eyne mı e ış on-

1 
. . 

1
• 

. • ıı ıstcıııış ır. 
feransının 1929 tarıhınde kabul et • l>cnizlıank tar:ı rıntlan lle:> bclia· 
tiği bir tavsiye de vardır. Bu tav. dacl.ı ynptırılnı ış ulnn vapur i'ikelesi 
siye ziraat sahasında kadın ve er· ıııe~ d.ın:ı çıkı:ırılmok üzeredir. Ye· 
kek işçilerin başka başka mesken. nl iskele, hinosiylc lıi rlikte şehrin 
lcıı:le oturtulmasını temenni edi- en modern iskelesi olal'aktır. 

• Be) ııclınild ha' a turizmi kon· 
yor. gre ine iştirak etmek li1.ere geçen ay 

ı.orıdra.> a giden giiınrük umum ınü
tlfırü M:ılııııul Nc;diın lıu h:ırt:ı şehri· 

ınizc döncct•klir. Bu kongreılc mil· 
lcller :ırnsı )apıl:ıcnk lın\"a nakliya
Lınd:ı gürrıruk işlt•rlııc ait mühim J..:.ı 

r:ırl:ır :ılınınışlır. 

Kanunlar hizmet mukavelesinin 
feshi sebepleri arasına kadınların 
ahHiki himayesini temin etmek 
makssdiyle hükümler koymakta· 
dır. Fransız iş kanununun 14 ün
cü ma ddesine göre iş !:ahibinin ka 
rısınm 81me!t •eya kansından ay. 
rılmast l~çi kad nın mukaveleyi 
feshetmesi için kafi bir sebeptir. 
Kanunlar apdeshane ve vestiyer-

• lstanbul ünh·ersitesi lıukuk ,.c • 
iktıs:ıl fııkiiJleo;I talebelerinden rıoo 

Gii ı · rlii ğiinnz lıny\'nnm l>rı• Trnrt oMıığ.ıı n ıı ...;;_, l rm~µ;~ lii71m1 ·yok 1\ıınıula •la Trnrt tnlıiy('<'isi 

i•mılylc şmıret alan J'oe Lo bu nıh!>;ôl huy, .ııı l ar. lun bi ı· l:oğunu im ~ch:ilclc biı· prıstn tuyynrcslnc 
clol<lurarak ınulıtcli! ı;;chlrlcr<lo halk n. tc~hir için göt.üı•mü : tiir ••• 

kişilik bir katile yirmi fl!.' nisan lı:ıy
romını geçirmek ilzere Bursaya bir 
gezinti y:ıp:ıc::ıkl:ırdır. 

tır. 

Çuku rovanm yazı yaklaşmış 
olduğundan Seyhan parkta dn 
hazırlıklara başlanmıştır. Ada· 
nanın. yaz gllnlerlndo en çok ka 
lahnhğını toplıyan bu yer bu y'Jl 
en iyi blr şekle sokulacaktır. 

Gazino, mUzlk, bar ,.e Jokantn 
.,-e sinema kısımlarında bazı ta· 
diHlt c1a yapılacaktır. 

Sanıldığına göre belediye, bıı 
sene şehir içinde otobUs servisi 

işini de halledecektir. 
SEYHAN BARAJI 

Adana, (Hususi) - Seyhan 
Uzerindekl muazzam bnrnjm in
şaatına önümUzdekl aylar için· 
de başlanacaktır. Su işl('ri toş· 

'til:1tındnn aldığım mnlfıınatıı. 

göre, baraj inşaatında kullanr 
;acak ağır makinelerin istasyon 
d:ın baraja nakli için tabii gc· 
nişlikte bir demir. olun inşası· 
ns. başlanmış ve bu inşaat iler
lemiştir. 

Bu inşaatta kullanıln<'al~ nğır 
makinelerin bir kısmı istrsyo· 
nn gelmiştir. lstasyon • lı:->raJ 
l~mlryolu ikmal edilir ecilmeZ 

1)U makinelerin nakline b"' ln· 
•acalüır. 

Şantiye kurmak Uzer<' grlell 
mlihendisler amele hlnal:-ırını 

l ·nşa ettirmektedirler. Bir ek bU· 
•·Uk çimento deposu kurulma}{· 
tadır. 

Kanal işlerine gclln<'c: 
Çukurovayı sulayaC'alc oınn 

'tana! teşkiHHının sağ tarafı ik
mal e dilmek Uzeredlr. UçUncU 
kısım da ihale edilmiş ve imıntt• 

ta başlanmıştır. Diğer ı.ısımııı· 
rm ctüdU de bIUrllmlştlı-., 
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VAKiT' iN SAVFALIK BCVCK HiK~VES i 
~ğer blr kı~ günti her hangi bir 

sebeple yolunuz düşer .de Navolle 
kasabası civarıa1dan geçerseniz, 
kasabaya giren yolun başındaki 
keskil1 ~·iraja büyük bir ihtiyatla 
yaklaşınız .. Bu dönemeç esasen 
fena bir şekilde yapılmıştır. Bil
hassa on üçüncü Lui zamanından 
kalma bir şatonun yüksek duvar
ları da önünüzü görmenize tama
men mani olur ve eğer otomobilde 
iseniz muhakkak yolun kenarın
daki hendeğe yuvarlanırsınız. 

Size bir tavsiyede bulunmak 
zahmetine katlanmamm sebebi, ge 
çenlerde, tarif ettiğim virajı bü
yük bir süratle dönmek istiyen mu 
azzam bir kamyonun akı'betine ya• 
kından şahit olmamdır. 

Gecrnin karanlığı içinde yoldan 
çıkan kamyon şatonun duvarlarına 
yüklenerek yirmi metre kadar bir 
mesafede büyük bir tahribat yap• 
ınrştı. 

Gürültüyü duyan kasaba hclkı 
hemen koşuşarak henüz heyecan· 
dan kurtulamıyan kamyoncul:ır n 
etrafını sarmışlardı. Uzun boylu 
açıkgöz: bir delikanlı olan şoför 
etrafını çizerek alık alık yüzünct 
bakanlara vakayı anlatıyordu: 

- Tam virajı döneceğim za· 
rnan, fc:ıerlcrin ışığında, yol üze· 
rinde, büyük, dumanlar gibi be· 
yaz bir adamın dansettiğini gör. 
düm. Şaşır.d.m .• Ondan kaçmak i· 
çin tdireksiyona sarıldım. Fakat ne 
çare kendimi kurtaramadım. Dü
şünün, otuz ton ağırlık bliyük bir 
süratle giderken bilhassa yolların 

da ayazdan buz tuttuğu 'bir za
manda nasıl manevra yapılır .. Ta· 
bii duvara tosladık. 

Fakat işin hoş tarafı bu değil .. 
Biz duvarı yıkınca birçok Sİ} :ı'ı 
gölgeıcrin taşlardan atlıyarak, ı;,. 
diklcn::len kaçıştıklarını gördü • : 
sanki Üzerlerinde siyah kaputla. 
taşıyan küçük şeytanlaıı:Jı bunlar. 

Dedi, sonra muavinine dönerek: 
- öyle değil mi Feliks .. 

. Felfüs hala kendini toplayama. 
mıştı: 

- Val:ı.lhi öyle .. 
Diye ~·)förü tasdik etti. 
O sırada bu hadiseye ehemmi

yet vermemiştim. Bunlar olagaıı 

işlc:di. Ertesi günü yeni seneyi 
kut:ulayacaktık, gidip istirahat et 
mck icabediyordu. Halbuki daha 
eve ka.dar bir hayli yol vardı .. Bu 
ayazC:a orada fazla kalamazdım .. 
Kamyoncular her halde şarabı fa:· 
la yuvarlamışlardı. Fakat ben u-

şüyordum. 
B~ va ';adan uzun zaman sonra 

.r :.; r lı izm~çisi vardı. Onunla 
l>irlıkte sık sık §atonun odalarım, 
salonlarını dolaşır, her kış uçan 
bir pancuru, yıkılan bir duvarı hü
zünle seyreder, fakat tamir etti
remezdi. 

Eski arazisinde başıboş <lolaşa
ra1c vakit öldürür, hazan da ava 
çıkar, hazan çayırlarda mantar 
toplar, bazan lda babadan kalm:ı 
kısrağa binerek şöyle bir dolaşır

dı .• 

* * * 
Firni bir sabah erkenden ken. 

dini şatonun muazzam kiriş kapı 
sı önünde bulmu§, kaldır mın ke
narına ilişmiş elindeki cevizi kır
mağa çalışıyordu. 

Firninin macerasını ela l;irl.aç 
satır için.1e anlatmak miimküntlür. 
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s ·-
vaffak olmuş, küçük yavru büyil
yerek güzel bir .dişi geyik olmuş· 
tu. Munis hayvan Firnie fevkall· 
de alışmıştı; onun odasındaki bir 
minder üzerinde yatıyor, bahçede 
sadık bir köpek gibi peşinden ay. 
nlınıyordu. 

Geyik kS!i miktarda kuvvetlen· 
diği zaman Firni onu yolun diğer 
tarafında kalan bahçenin vahşi kıs 
mına götürdü. Yüksek duvarlarla 
!Sevrilmi~ olan bu ormancıkta ge
yik de kendine göre bir hava bul
muştu. 

Bahçenin büyük demir kapısının 
tek anahtarı Firnide bulunuyordu. 

·- ·-
s 

ği ve yavrusiyle birlikte geri gel· 
miş ve böylece Firninin gizli aza
bı yeniden başlamıştı. 

• • • 
Umumi yolun öte tarafında ka

lan yarı vahşi bahçede mükem:nel 
bir geyik sürüsünün günden güne 
sessizce çoğaldığından kimsenin 
haberi yoktu. 

Mösyö Navolle ihtiyarlamıştı. 
Artık kütüphanesinden dışan çık. 
mıyor, bütün hayatı sararmış sayı 
falar arasında kaybolarak geçiyor
du. Bahçe ile yalnız Firin meşgul 
oluyor, yarı vahşi bahçesine yal
nız o giriyor, bazan ağasları buda
yor, bazan yeni bir fidan .dikiyor, 
fakat bütün zevkini, saadetini sa
kin geyik sürüsünde buluyor, elin 
deki ekmeğe uzanan bir yavru ge. 

-VA~AN:-~-----. 

1 
ETIENNE ANTHERIEU 1 

yiğin ıslak burnunun temasından 
sonsuz bir haz duyuyordu. 

İlkbaharda kanlara yeni bir can
lılık gelince, Firni bahçenin kapı· <CevDren : Muzaffer ACAR 

- Ne olur beni kabul ediniz .. 
Her halde bana verecek ufak bir 
odanız bulunur. Nebatları olduk
ça iyi tanırım .. Askerliğim sıra. 
sında her şey öğrendim, birçok çi 
çek yetiştirdim. 

Mösyö Navolle uzun bir müla
h'.lza.dan sonra bu garibi kimbilir 
nasıl bir hissin tesiriyle kabul et· 
mişti. 

işte bu şekilde Firniş atonun 
bahçıvanı oldu. Bütün sebzevatı 

yct:ştiriy.:ır; fakat asıl dikkatini, 
ıhtim:ımını OrkilJclere hasrediyor, 
onlara büyük bir zevk, hatta aşk· 
ia bakıyordu. 

------· Her akşam güne§ batarken Firni 
bahçe kapısına gelir, efendisinin 
geldiğini hisseden hayvan da he
men demir parmaklıklara yaklaşır 
zayıf bir kadın gözü kadar manalı 
ve güzel büyük gözlerini Firni'e 
diker sıcak n~.::arlarla bakardı. 

Geyik her gün biraz daha büyü
yordu. llkbahar gelmiş, bütün ka. 
inat uyanmış, ağaçlar çayırlar ye· 
niden hayata gülmeğe başlamış· 
lardı. 

Bir akşam geyik efendisinin se
sine cevap vermedi. lier zamanki 
gibi koşup gelerek manalı gözle
rile Firni'e bakmadı. 

sım açıyor, dinde büyüttüğü bu 

sevgili mahlüklan serbest haya
ta bırakıyordu. Hepsinin muhak
kak geri gelmiyeceklerini takdir 
ediyor, fakat bu taksime de kal. 
bi kanayarak razı oluyordu. 

Bir gün Mösyö Navolle Firni'i 
yazıhanesine çağır.dı. 1çerde iki 
tane de yabancı var:(~lı. İri yarı bir 
adam ile, sarı parlak gözlü bir ka
dın Mösyö Navollenin iki tarafına 
oturmuşlardı. Efendisi: 

lıkla bu mubte§em manzarayı ıey 
rediyorlardı. Mösyö Truso karıaı· 
na: 

- Mukavelede bunlardan hiç. 
bahsolunmadı .. En aşağı kırk ge· 
yik var. Gelecek sene başında be· 
heri su içinde bin frank eder. 

Firin vaziyeti anlatacak: 
- Bunlar bana aittir. Onları 

ben yetiştirdim, benden hiç kork· 
mazlar, bana alışkınıdırlar .. 

Diyecek oldu. Fakat yeni efen· 
dileri bu ihtiyar bahçıvanın sözü. 
ne kıymet bile verme.diler, hatta 
bu iddi:ısını reddetmek zahmetine 
de katlanm::.dılar, yalnızca bahçe 
dolaşıldıktan ı:onra demir kapıyı 
.Mösyö Truso kendi eliyle kilitle· 
di ve anahtan Firni'e ia:ie etme· 
ği galiba unuttu. 

• • • 
Firninin hikayesinin bu kısmı 

bütün kasabaca biliniyordu. Hika
yeyi anlatan demirci çekicini, ör
sün üzerine in.dirdi, sonra kırmızı 
demirden sıçrayan kıvılcımlara da. 
!arak derin bir göğüs 1:CÇirdi. Hi· 
kayesinin sonunu tamamladı: 

- Noele sekiz gün kala Firni 
yatağa düştü. Şatoda çalışan bir 
hizmetçi kız, onun her gece sabah 
lara kadar ldışarda dolaştığını ve 
ancak sabaha karşı öksürükler i· 
çinde boğularak odasına döndüğü· 
nü anlatıyordu, 

Mösyö Truso geyiklerin ıemiz 
olmaları için artık onlarla kendisi 
meşgul oluyordu. Onun için her 
iş yolunda idi. Şehirden birkaç av· 
cı davet ctm~ıti. Birkaç gün sonr~ 
geyikleri avbyacaklardı. On iki 
tanesi Noel için, iki tanesi de ye. 
ni sene için satılmıştı. 

Avcılara şatdda ziyafet verildi-
ği gece hatırını sormak için Fir
ninin odasına gitmiş idim. Müthiş 
ateşi vardı. Boğucu öksürükler i
çinde sarsılıyordu. Evvela beni ta
nımadı, yatağın üzerine eğildim, 

yuzumu yuzune yaklaştırdım .. 
Gözlerini gözlerime dikti. Bir şey 

!er anlatmak, kulağıma bir ıeyler 
söylemek istiyordu. Adeta sayık. 
!ar gibi .• 

''Bir şey yapmalı, muhakkak bir 
şep yapmalı .. Ah Yarabbim biraz 
kudretim ols.ı .. 11 

Diye inledi. 
Bir şeyler yapmak !ster gibi, 

yorgandan, zayıf, kuru bacağını 
<Jışarı çıkardı. Aman yarabbim bu 
bir iskelet bacağından farksız idi. 

Zavallı ihtiyarın sonu hiç de par 
lak görülmüyordu. Madam Truso 
bile tehlikeyi görmüş: 

''Sabahı C'dı!lim, 'bir doktor ge· 
tirir bak'.ırrrız., diyordu. 

bir tcsadiıf eseri olarak hadiı;enin 
h:ıl:iki ve meraklı mahiyetini öğ
rendim. Dinleyin size de anlata. 

yım. 

• • 

Filni bir yardır.ı cemiyeti tara
fından büyütülmüş, on sekiz ya~r 
na gelince de müstemleke lejion 
)arına gönülli.i olarak yazılmı~. 

cepheden cepheye koşup, yarı val. 
şi insanlar arasm:la, bal:ir orm~n
lar içinde ömür tükettikten &onr2 
nihayet çavuş payesini alabilr.ıi şti. 

Tabiyat bu ya .. Firni sükfıti bir 
meşrebe malikti. Yalnız kalmak 
en büyük zevki idi. Umumi yol ta. 
rafından ikiye ayrılan şatonun a
razisini:ı bir k smı Firinin eliyle 
güzel bir bahçe haline gelmişken 
diğer kısmı da yeniden vahşi bir 

Yarı endişe, yarı acı ile Firni 
geyiği aramağa koyuldu. 

- Firin, dedi. Sana verilecek 
bir haberim var .. Arazimi satıyo
rum. İhtiyarım; dün yad<. kimsem 
yok .. Beş on kuruşumu bir kenara 
koyarak son günlerimi şehirde dol 
durmak istiyorum. Palin'i beraber 
götürüyorum, sen de bizimle bir
likte gelmek ister misin? .. 

Demirci du:-du, yeniden göğüs 
. ceçirdi, c;onra .devam etti: 

• 
ırnçük Navolle kasabası ~ato ~ 

hibinin maiyeti tarafından tesıs 

edilm:şt ir. Birinci Navolle Ka~tu 
krala :::ır :. ı vazifesini fümal ettık· 
ten :;onra bunJan üç YJZ sene ev· 
ve! Navolle ~atosunu yapt rmı~tı.' 
Kont hudutsuz manzaraları sev.dı
w . • • ··yıe lalettayin açılmış bir gı ıçın şo . 
yolun kenarına duşen hakim. b_ır 
tepenin üzerini intihap etmıştı .. 
Kont sonbahar günlerinin, gamlı 

ki dan ~ehrin ki· 
gruplarır.ı:la uza ar :ı 

liselerinin çan seslerini dinlemek. 
ten renk renk açılan manzarala· 
rı, ~ökleri delmek ister gibi yük· 
selen sivri kuleleri seyretmekten 
büyük bir zevk duyardı. 

Ko:ıt ile birlikte bir kenara ç:· 
kilmiş olan bazı şovalycler de ku: 
çük cvciklerini şatonun bahçesı 

Filni bu müşkül hayatta bile 
kimseye sokulmamış, yalnızca y2· 
rı vahşi yerli halk ile ahbap olmu§ 

idi. 
Yirmi beş senelik hizmeti niha. 

yetinde art k istirahata çekilme:i 
icabederken, biriktirmiş oldugu 
paraya, alacağı maaşa rağmen, 
kendisini bekliyen bir tek kul da· 
hi olmaması Firninin canını sık-

mıştı. .. 
Bu düşünce ile Fransaya don· 

dü ve başıboş gezmeğe, hiç bir ga· 
ye gütmeden şehirden ~ehre do. 

1 magwa bazı kasabalarc."a birkaç 
aş ' . .. 

gün du~:luktan sonra yenıde:ı yu· 

hal almış. Otlar, ağa~lar her tara
fı sarmıştı .. Müstemleke hayatına, 
bakir ormanlara alışmış olan Firni 
burada kendine sıcak bir muhit 
bulmuştu. Bu vahşi ağaçlıklar i
çinde saatlarca kendini kaybettiği 
olur.du. Burada vahşi ağaçalr ve 
vahşi hayvanlar arasında hayatı 

geçip gidiyordu. Hiçbir düşünce
si, kaygısı yoktu. Fakat bir gün 
yeni bir hadise hayatına bir başka 
i/'eçhe verdi. 

Mösyö Navolle bir gün ufak bir 
gezintiden dönerken Firni'e rastla 
m ş, kolların;la tuttuğu küçiık, tüy 
lü b:r mahlüku işaret ederek: 

Geyik ileriı:Je duvarın bir köşe
sine sokulmuş,· şaşkın, heyecandan Firin bu daııbtıJen scrsemlemiş
titriyor, asabi bir kadın gibi sarsı. ti. Sustu; cevap vermedi.. Efendi. 

:.i devam etti: lıyordu. 

Duvarın diğer tarafından da - Mösyö ve Madam 'rruso be-
başka bir hayvanın devamlı böğür lıi~ .dostlar.mdır .. Buraysını kendi
meleri duyuluyordu. erı ıdare edecekler .. Eger kalmak 

Firni merakla duvara tırmandı , ester isen seni yanlarında alakoya 
·· f b h h caklar ote tara ta, a arın ayat veren ·· 
havasile uyanmağa başlıyan tabi- - Öyle zannediyorum ki, Mös 
atin, dişisine doğru sürüklediği yö Firni'in araziyi iyi bir şekle sok 
vahşi bir geyik ayağiyle toprakla mak için bize yardımı da dokuna· 
n kazmağa çalışıyor\iu. naz .. KcnJisi çok ihtiyardır. Ma. 

Firni uzun müddet hareketsiz arnafih madem ki öyle istiyorsu· 
kaldı, düşündü.. :ıuz, öyle olsun .. 

ilk olarak burnundan soluyarak Diye Madam Truso da sö.ze ka· 

- İşte o gece, o mübarek kam
yon 'iatonun duvarına tosladı, aç
tığı gediklerden bütün geyikler 
ormana kaçtılar. 

Demirci yeniden sustu, ocakta 
nar gibi kızarttığı bir demir çem
beri, örsünün üzerinde muntazam 
darbeler ile dövüyor, bütün dikka 
tini oraya sarfediyordu ... 

Çemberi kenardaki soğuk suya 
bırakınca: 

- Peki, ya Firin? 
Diye sordum .. 

- Firin mi? .. 
Dedi, iç geçirdi, anlattı: 

. . bö le . kenarına yerleştırmışler ve Y .: 
ce mütevazi köyceğiz şatonun gol 
gesinde küçük bir kasaba halini 

alrnıstı . 

rüyerek seyahat etmcğe başladı. 

Bu serseriyanc seyahati esnası~- - Firni işte sana güzel bir he • 
diye .. 

büyük bir ısrar ile dişisini arayan :ı ştı. E raziyi iyi bir şekle sokmal:. 
bp hayvanın kafasını taş ile parça· Yani her tarafı ekilir bir hale ge 
Jamak istedi, fakat yapamadı, son· tirmek .. Firni tehlikeyi sezmişti. 
ra sevgili geyiğini boynun•:fan tut Şato satıldıl:tan sekiz gün son· 
tu ve kapıya kadar getirdi, son bir ra yeni efendilerinin musir talep. 
defa okşadıktan sonra kısmetine !eri üzerine yarı vahşi bir hale ge· 
yolladı. tirdiği bahçeyi efendilerine gezdiı 

- Sevinerek kazayı haber ver. 
meğe koştuğum zaman onu <*ta
sıııın kapısı önünde boylu boyun
ca yere serilmiş buldum .• Hayret 
etmiştim, bu kadar kuvvetsiz ol· 
~uğu halde rataktan nasıl incbil
tnİ " tİ . Zavallı Firni ağzına bir yu. 
dum su verecek kimse bile bulun
'11adı:ın, oracıkta ölüvermişti. 

F;kat üç yüz sene zarfında bu· 
tada da tabii birçok değişikli.kler 
görüldü. Şatonun kenarındakı ku

. 1 .. k 
lübelcr birer çiftli'k evler ıse wş · 

' k" . ibi 0Id:.ılar. Yalnızca şato es ısı g 
kaldı. 

Şatonun bJyük bahçesi umumi 
bir yol ile ikiye bölünmüştü. . . 

Navelle sülalesinin son varısı 
bütün servetini hatta gelirlerini 
~c kaybetmif bir !delikanlı idi. E· 
lınde kalan ıon çiftliğin ufak ge
liri ile ge~inlyordu. 

Delikanlının Palin isminde ihti. 

d b. tesadüf eseri olarak da bır a ır .. 
gün kendini Navolle şatosunun o-

nünde buldu. . . 
. k . . ünler geçırmış olan 

Bırço ıyı g . 
hteşem kış bahçelerı-şatonun mu . · 

k~ Jarı güncşın :ı nin küçük came an 
1 parlıyordu. Bu 

yasiyle pırıl pırı . h d 
. . . kinısesız ru un a 

ışıklar Fırnının B"'t" 
w "b" andı u un 

bir ümit ışıgı gı ı Y · ·hayet 
.. d .. "n.dükten sonra nı 

gun uşu <'o ~ ru sato· 
karar vererek akşama g rk . hÜ· 
nun sahibini buldu. Asker ıll dal 

M .. ö Navo e 
viyetini uzattı. . os~ .. 1 ilde bu 

düşüncelı bır :>'et 
gın .ve • k"k ederken Firni yal· 
hilYıyetı tet ı 

varıyordu: 

Diye kollarındaki zayıf, titrek 
hayvanı uzatmış ve: 

- Bu bir geyik yavrusudur, taf 
]anlar arasıntla açlıktan mclerken 
buldu.:n. Her halde bir hain avcı 
annesini vurmuş olmalı .. Bunu sen 
al da büyüt .. 

Diyerek hayranı Firnie vermiş· 
ti. Firni şimdiye kadar işlenmemi§ 
olan sevgisi ve bir iş başarmak he
\·esile kendisini tamamen bu kü
çük hayvana vermişti. Oradakilere 
karşı nazik bir ihtimam gösterme
ğe alışmış olan Firni bu hayvan. 
cağm da çok iyi yetiştirmeğe mu-

Firni hayvanın yarı vah~i bah. neğe mecbur olunca Firni'in ıztı· 
çeden çıkarak ta'biatin sesine koş- -ap günleri de başlamıştı. 

tuğu küçük patikayı bir türlü gö· Firin yüksek sesle konuşuyor 
zünden ayıramıyor, aldatılmış bir hayvanların ürkerek kuytu bir kö 
:rkek gibi ıztırap çekiyordu. ııeye kaı;malarını istiyordu, halbu 

Artık yaz geçmiş, Firninin has 1 ıd yavrucuklar annelerinin bacak 
reti biraz daah artmış, nihayet kıç 1 !arı arasınJa büyi.k bir siikfınetk 
gelmiş topraklara beyaz örtüsünü otluyorlardı. 

sermiş, Firninin kalbindeki sevgi- Madam Trusonun parlak gözle 
yi de kefenlemişti. ı r inden bu güzel manzara da kaç 

Buna rağmen Firni, bahçenin marn ştı . kocasını: 
açık bıraktığı büyük demir pası. / - Bak Valeri. bir geyik sürü 
oının yanına lıir demet kokulu yon sii.. Diye il.az etti. 

ca ~.ırak~ağı ı~a ihmal et~emişti. Şatoıııın yeni sahipleri ağızları 
1'ılhakıka bır gece geytk, erke- bir kaı-;ş açık, büyük bir hayran· 

Demirci hikayesini bitirin.ce kir 
rikltrine çıkan yaşları kirli elleri
le durdurdu, sonra yeniden önün· 
J cl:i örsün üzerinde yeni bir de· 
miri dövmeğe başladı. 

- Peki, dedim, bu ölümU nasıl 
izah ediyorsunuz ? 

Dönüp yüzüme bile bakmadı. 
Yarı dalgın bir sesle: 

- Ya siz anlamadınız mı? .. 
Dedi, sonra elindeki çekici da. 

ha kuvvetle örse indirdi. 

Bir naha bu mesele.den bahset
medik. 



1 - VAKiT il NISAK 1931 

Çemberlaynin beyanah 
Londra, 3 (A.A.) - Çember - mek ıtnndlr. mıtlk a-ttuıa Ulla. 

laya, 'bucün Avam Kamarasında meU. A'n'UJl9da ltlmMI mGlülll .._ 
dlllD DiabeUe ~ ..... - ... --lı beyanatta ıeçen cuma gün ._.._ .--........ ,.,.. __ 

ı-r- t......,..__ --...-· _.. 

Şehir Meclisi 
dfln toplandı 

kil beyanatının buıüne kadar İn - ıer bUA deT&lll ..,... Ve ffm F* 
alltennia bütün teıebbüsleri ara- kati ~tta lııulanba,a bDlılll 
11nda tarihi bir ehemmiyeti haiz yoktur. 
dellflklik teıkil ettifini kaydet _ Bununla beraber BUyUk Brltaıa,a 

tikten 10nra demiıtir ki: bOkCUneU 8oyYWUer BlrUlt De mtma.. 
•betlerbıe hem de l)'l mODudetlmt 

Bu beyanat, büyük Britanyanın verilmem Jcap eden ellemmi79U tama. 
harici siyasetinde yeni bir devrin mlyle müdriktir. 
apbpdır. Eier Polonya hakikaten .Ancak, bul devletıerla Sov,.tıer 
tehlilulde oluna ıüç• !Üphesiz, Po- Blrlill ile mtınuebeUerlnlD mUfkGI ol. 

dutunu ek &atmde tutmak JlsnndJr. 
ıon,. milleti mukavemet edecek - Lord Haıtfaka PolODJ& barlclJ9 u. 
tlr. Ve bu takdirde de Fransa ve mn Beck'ID sa,....u mtlDUebetl1'e Dd 
lnsiJtere derhal ona yardım ede- memleketi &Wcadar edm lılr 90k .._ 
ceklerdlr. ..ı.ıa tatldldDe llDkb um ~ 

DmldlDI lsllar ettflrtea 8Clllr& fl5)'19 
Dm& ı 938 de her bir milletin demlfllr: 

41111&71 tahakkümü altına almaya tqUten btıkbıetl, enternuJonal 

çabtmama mubalefet ıe>stennif- m...aeWID nlb Jo1u ne llaDIDI ko. ~r llH'ltelnln t!llaH toplan hıımdu lılr rlJrlDlt 
tik. O zamanki Alman vaitelrini laJl&lbrmak lıll8Umllda1d roltlall • Şehir llecuaı. clUn aat on bette 
rib&'r alıp ıötürmUpür. lJi 1* tüUde )'&pm&JI WdU ederken vali ve belediye reJal doktor LQtfl Kır. 

bul llldl.:ı .. Almu - Poloa.7a mi. dana 1'9laUllDde açdmıfbr. Vali kıta 
itimat tamamile unııdıfmdan -'-tlerlDba tehHkell lılr tanda ID. bir nutuk llÖyli)'erek deml§Ur ki: 

lnsiJtere lıllkQmetl yepyeni bir il- klf&f edelıUecetl farul)'9llal dolUl'd9- "- Bu devremlsde bqlu:a meılJUl 
;yuetl ele almaya mecbur otmuı • Lord Hallfakl'm 1N Jamulta .0,-le. oıacatmua it Nt bOtçuldir, Şubat 
tur. Jka, Jaerfianai bir Alman teb- dlJderlııe nuaran meft\111 babeettlfl I tçtımamda manmatta bulundutum e. 
didinin l'lllllen ifade edllmlt oldu- ba 1aUINlr Alman uJtlm•l_.w Y• ...ıara söre bQ~)'l tauım ettik. Bu. 

Almaıa lataatmm Poloaıa lnlduchmdıa cOn ftl'ldat lu.111um takdim edlyo. 
lunu tuammuıı etmes: Ancak, bü tallflt edlldJtiDe dair 1qiUs matbuatı nm. Kurat laamalan da y&kmda Ye. 
tUn dUnya efkAnumumiyesi bil - tarafmdan ,apdul -.rtJattır. rllec:ekUr. Kararlarumda muvattala. 
J6k bir tellp d0fml1ftilr. Lord Halltalaı, !qUten hllktmeU. ,yetıer dllerlm . ., 

AJmanwa i..ı bir komfu olarak nln bu haberleri dolra teWdd etmedi, Buaclan *>Dn tubat deYnlllnln .oe 
~-. ~· ıtnt ve ancak n.a1,.u laUkrar ettir. lçUma saptı okunnnq, rum&llle79 P. 

bldıp ınüddetçe hiç tdmle ona f t mele ,.. Poloa,a 1* tebllb ıcuw-. cDmll. p1eD evrak eneumenıere ba. 
riabk etmeyi dUfilnmiyeeelrtir. İn - dakatcfılı takdirde battı banbtlld vale edOmlftlr. Bu arada putl genel 

ıtJU milleti kendisine yapılan mu- teeblt etmek için de artık ftldt bJ'.. MknterUtlJıdell 'el• teüere de o. 
ameleden bqlra tUrltl muamelenin bedemlyecett kulaat!lle ,...,.. oldu. ltuamuftur. Bunda f15yle delllJOl'dU: 
Alınla milletine yapılmaunı iste. tunu 8lSytemlftlr. 1otJ1u önder Atattlrk (çiD ,apılacak 

mu. ınsntere, ıncın.s - Alman K A R A B ·u· K uuta ı.taabul topntuım - kablm•. 
ekonomi mUnkerelerini en bllyilk • ..._.,,. De Jatenbul umumi mec. 

UefDba ~ bran anı " takdir. bir itimatla derpif etmiftl. Fakat id ) •- "·-·- Ancak Cumhuriyetin o_ 
1 Jd b ( Baıtorafı 1 int ı .. ----• itimat o .derece sarar mııta , u- aunc:u )'dd&ıDmtı dolaymt'• yurdun her 

nun tekrar teswi pek gUç olacak - dlln ısehrlmlze ıelmlıtlr. Jneaa- tarafmda merutmıe aımıp ı&ıder'Jen 
tır. Bilyilk Britanya hük6meti va tın son tekli hakkında Te fabli- topraklar partide mabfusdur. Bu me. 
slyeti tetkik etmit ve hususi ta - katarın ne zaman harekete se- J&Dda !atanbul vna,.tlnlnldıer de JDeY 

ahhiltlere cirlflniıtir. Eler Alman ı;eceıtne dair kendlılyle sörll .. ~-.~kdabr verilecek karara 
1..1: -re .. ...._..aca • ya. liyuetine devam edene teb.üt ı,ea bir mubablltmlR den'ff'1' 

altında bulunacak memleket yalnız kl : Bu auretıe, fleb.lr Umumi Kecllal. 

'-- akt Re"imleri "- tnıaat "Ok Uerlemlttlr. ala dllejlDba 79ı1ae seUrllmif oıaca. Polonya oUM&,..c ır. l lt &mı aycııanmıa an:ecı.r1nı ... 
her ne oluna olaun bütliıl memle. Tllrk ltçllertnln hararetıl ve Toplanbya ıuaıa verllmif, bir aaat 
ketlerin tecavüze karp koymak i- muntazam çahemaları netlcealn aonra içtima edilerek Reisicumhura, 
sin tqriki mesailerini temenni e - de elektrik aantıralını tahrik e- Keclls Re:alne, Bqveklle, D&blllye Ve. 
derim. Bütün Büyük Britanya Im- debllece\ ve akabinde kok o- kllln~=i~ ..1 
paratorlup ba llyaaetl tanlp "1 - cakla~• ltleteM1klıl •r ad- ,. ısta: • 11 • 

!emektedir. Umit edcrmi ki, tnpı- yete yttlaştırmıı blfiun.uyorus. ~-; 
terenin 'bu hareketi dünyayı bir Tahminimize göre, önUmUzdeki Şebir mecllllne verilen vllt.yet ve be. 

barbe delil, daha hayırh bir dev. ma:ynı ayın.da elektrik aantıralı Jedfyenln 939 aeneal bUtçe esbabı mu. 
re ıtitllnntktedir. ve haziranda kok ocakları ı,ıe- ct~lfne glSre vltlyet varidat muham. 

bil '-ti menatt ~ •neldnden 980.'TOS lira 

ııtm aebebl bina ve buhran versDerl 
tahlll&b seçen ..nelerde yüzde yet. 
mtp geçmedttl halde ODUmU&deki ma. 
11 Jdda taımı&ta uamı s&7Nt arı 
ve icap eden tertibat almaralc N9 •. 
neal lçtnde yapılac:a.k taUU&t DIAe., 
tlDlD 4.78e.ooo liralık tabakkuJcata •. 
saran ~ 18 • lbl&I edlle~. 
Bundan bafka ayni Hilelerde ao.ooo 
kadar JOl paruı mtlkelietııılD tüm 
harici kaldJlt da sOrWmtı,tur. Bımdalı 
ve bir de feDl tahrir netlcelerlu sOn 
arUı versfalnde de mabaaa denoede 
bir fulabk tahmin edlldtllnden Yaı1. 
datm ful& olacafl &Dlqılmlfbr. 

BeldJ9 varldab l9e seçen MnedeB 
Ha."T fululyle U7U83 lira tab. 
miD eclllmltUr. 

VD&yet belediye T&rldatı pçea ·
neden 1.ın.n2 ru1~e 12.m.ın 
llredn'. 
~cumhur !&ıllntlne çekDen tel. 

erat fUdur: 

111111 Şef .......... 

Belllcıamb•• 
BtıyOk Tt1rk mlletlnln kıymeW mtı. 

me..ılerl Ttırk tarlblDID en bbramaa 
eYlldmı en •vstıl bt1ytlk pUl;yeUnl 
yemden ba,anıza geUrmetde Ttırk mll. 
letlnln Mi 11 Şefe karii bealedlftl gUffll 
.... •TS')'I btıtaa dtbaya,a lılr kere da_ 
ba Dln ederken tetaııbullulann g6. 
dnde ve g'ISnlQnde okunan 1evlnç his. 
terini hemşerllerlnln bu aııll duygula_ 
rma tercUman olarak izhar eden ı.. 
~bul Umumi Kectlal tebrik Ye ta. 
•• bblel'bd ~ bwwwww Jb, 
lf.la ittifakla karar vennlfUr. Bu kn,.. 
nn '9riD• ptlrmekta • mlltnenıt 
bahUyarlt#DU derin tebrik ve tazim. 
lerlmlı- lirllkte arzcderlm. 

latuıbıJI Umumi llf'Cll91 ltf>lsl 
\'ali ve ~ye Rfolal Londra, ı (A.A.) - Lordlar Kama. 

rumda beyanatta bahlDu bark:tJe 
Mm'f lMd JJ&Utab, Çek-8IOTÜJ&. 
DID Almanya tarafmdan Ubakmm tim 
4179 laklar Bitler tarafmdan mUdatu. 
obman prellllplerln terki demek oldu. 
tunu llOJlemlf ve demlıtlr kJ: 

ye ece. r. tululJI• l."8.• Undlr. aa fule. 
.. Nakliye lhtlyacıaı temla e-- ===-===-==~-----=-------------

Dr.utft ...... 

Blnuaaleyb, Almanya koıqu dev. 
letıerln soııtııt- birinde kendi t.tıkW _ 
lerlnlll de ayni .untte tebllke,. dtlf. 
lllNIDdea korkmalarma hayret etme. 

Yeni Kabine 

debllecek olan mllteharrlk mal· K"' K b k• • b f 
zemenlll tedariki lçla yenl bir azım ara e irin eyana 1 
tedbir ahnmı,ur. 60 kadar lo- Jstanbul, 3 (A.A.) _ Bugün milli vnhdete merkez ol:ıcaktır. Sah-
komotHln ıelmesine intizar e- 20 • 25 kadar Unh·erslte talebe- sı3·ellen ba,k:ısı üstünde durmana 
d17oruz. Umumiyet itibariyle 

1 
gene pt:k lııbil bir i~ i!)lemı, olurtlu. 

tam bir nikbinlik haYası içinde si ev\·elA. Tan glazet:dne skonra Uunda nıulı:ıkcınc edilecek şahsi
da diler gazete ere a• ere son yetıerln lı.t)'lneli de rlbetle falan n 

ve muvattakı7et azmiyle çalıtı- filan devirde ralan ve ruan hAdisede 
yorus. Şimdi fabrikaların lnıa- zamanlarda Tan gazetesinde ıeçmlıı hlsmeı bakımından 61ç01mes. 
siyle 3.000 kadar iKi metcul- neşredilen bazı yazıları bir be· Türk ınkılAbındaki mnkil bakımın· 
dur. tıerde inşaat tamamlanıp yanname ile protesto etmişler- dan ele alınırdı. Burada 1.hırıın ınazl 
da fabrikalar ltlemele baıladı· dir. Bu beyanname ezcümle şu değil, >ürüyen mazi, islib:ıkle ılden 

Bafltnafl l intidf tı saman UOO den 1600 e ka- mahiyettedir: mazi vardı. 
dar amele lıUbdam edilecektir 1 Alalürkün memlekete ıelirdill in-

"Atatilrk'b hatırası ka ple- kıliap biuaı kendi eseri karşısında 
ki, o zamana kadar Karabttt sa- rlmizde tok canlı balundup bir her •iirliı muluıkemeii berlarar eden 

Altıncı B. M. Me 
lisi din açıldı 

Baştarafı 1 inade 
Tahlif bittikten aonra Mecliı Riyaseti intihabı yapılarak 

dUlhalik Renda yeniden ittifakla, Meclis riyaıetine seçilmit ve 
ticenin bildirilmesi herine künüye gelerek MilJet Mecliıi 
dan hükmda ıasterllen itimada ıu cümlelerle teıekkür etmiıt 

"Ads arkadqlanm, ıörtennek liltfunda bulundufunuz 
ıek itimattan dolayı ber birinize ayn ayn !Ükran ve minnetle 
ıunarnn. Vuifeml '6rilrken kıymetli yardımlannm esirgem 
nbi hepinbden rica ederim. (Allatlar). 

Nutku takiben riyaset dinnmm intihabına batlanmıtt r. 
Reli Ttkillllderine Refet Camtez, Şemsettin Günaltay, Do 

Mazhar Germen, idare lmirlilclerine Dr. Saim Uzel, Halit Bayr 
trfan Ferit Alpaya. lrltlph1dere Ziya Etili, Cavit Oral, Vedit Uz 
ren, Bekir Kaleli, Dr. Sadi Konuk, Keıpal Onal seçilmi,Jerdir. 

Riyaset divanının bu IUl'etle teıekkülünü Cilmhurreiıinin • 
tihıbı takip eylemlplr. 

Reylerin llecliı beyetf umumiyeti huzurunda yapılan taın 
netkeainde 413 reyle ve mncudun ittifakile Cumhurreisliğine A 
kara mebuıu lamet ln8nllnUn intihap edildifi bildirilmit ve bu 
tice 'tllrekli aDaflarla lrarplanmııtır. 

İntihap neticesinin Cumburreiline teblitl için toplanbya 
bir fuala •erilmlt ft Relı Abdülbalik Renda Çankaya kCS.k ne 
derc'k llDU Şefe Meclisin intihap neticesini bildirmittir. 

ReWcumbur tn&ıll B. M. Medisini teşrif ederek saat 
11,30 da içtima uJonuna cirmitler ve ıürekli alJaılarla ve içten 
ıahüratla kafıılanquflardır. 

Bu ceJwede keildilernie tahsiı e~ilen localarda Marapl Fe 
Çakmak De Ankuacla bulunan büyük elçiler ve elçilikler erkA 
hazır buluwkta)lılar .. 

Relılcumhur tnaon riyaset mevJriine ıelerek yemin etmit 
yine blltiln Mecliain ft bazirunun en derin aaypmm ifadesi o 
allq1an araımda içtima salonunu terkeylemitlndir. 

Bu merasimi müteakip kıu bir fuıldan sonra celıe açıldıit 
man qatıdald tezJdrler okunmuıtur: 

Bii)'ik Millet l&ıcliıi Yiluelc Reiıliiine 
3 Ni .... 1939 

Bilyllk MWet Mecliıinin yeniden intihabı dolayııile iıtffa ed 
icra vekilleri heyetinin iıtifaaı kabul eı~ilmiı ve Bapekllcte ye 
den lıı&nbul mebusu Dr. Refik Saydam tayin lalmmıı oldufa 
saygı ile arzederim. 

REiSiCUMHUR 
lSMET lNöNU 

BüJ'".ılt MWet Meclisi Yilnelc Relaliib-
S Nl-. 939 

Büyük Mitıet Meclisinin yeniden intihabı doJıyısUe icra 
1ci'1cri heyetinin vukubulan istifası kabul ve yeni heyetin yine t 
tanbul mebusu Dr. Refik Sa damın batlcanhğmda tetlrill tensip .............. 
kabul edilen yeni lıleyet liMllinin ilişik olarak sunuldutunu sayp 
lanmla auederim. 

REİSiCUMHUR 
I iSMET INGNO 

· .Mllye Veklll Kola,. me'-i ~ Silay 
Milll lıfUdafaa Vekili Bursa mebusu Gt. Naci Tmu 
Dahiliye Vekili Tekirdağ mebuıu Faik öztralr. 
Hariciye Vekili bmir mebuıu Şükrü Saracoflu. 
Maliye Vekili Etbıf mebusu Fuat Afralı, 
Maarif Vekili lzmir mebusu Hasan Ali Yücel, 
Nafıa Vekili Konya mebuıu GJ, Ati Fuat Cebeıoy, 
tktısat Vekili Samsun mebusu Hüsnü Çalar, 
Sıhhat ve lçtimat Muavenet Vekili Aydın mebusu Dr. Hul6si 
Alata1, 
GUmrll'k ve lnhiaarlar Velcill lstanbut mebusu Rana Tarhan, 
Ziraat Vekili Kütalıya mebusu Muhliı Erkmen, 
Muhaberat ve Milnakallt Vekili Afyonlrarahiaar mebusu Ali 
Çetinkaya, 
Ticaret Vekili Antalya mebuıu Cezmi Erçin. 

J.fecliı pazartesi gUnU saat 15 de toplanacaktır. 

pıeata. Ticaret VekAleU pne 
1trtnat VekAletlne ballı bulu
nan 4ahUI ve bartcl ticaret ve 
ldednc 1.tlerlıd milataldl nu
let halinde organize edcceJrttr. 

nayi ı,ebrinln de te'kenll~ ede- anlla ,.e gözlerimizin r•~ daha bir sürüklenmrmek alc>hindedir. 
cetlnl umu1oruz. Kuracatımız n.- •. ıL b ........ 1 Bunun irin Ataıilrkün kitabını ılmln, Ankara, 3 (A.A.) - Altıncı Bil1Uk Millet Meclisinin hucllnkil hf'nua a.urumADUŞ aaen a ...-•• • .. ~ • emin 
demir ve çelik fabrikaları mtt- ıarlhln tetkikinden ıeçirıoekle hic toplantısında Cumhurreisliline intihap edilmeai llzenne Y et-

'l'lcaret Vekllethıln lhc!uı 

41ab.IU Te harici ticaret işlerinde 
mWI melılaatlerl .korumak itin 
4nlet nsaltl ile bernelmllel 
lktuadl ve malt vui7etlerln 1· 
eap eUiil tedbirleri almaya hiz
met ecleceil gibi MOnakaW Ve
lrAletlnln ihdası 4a bucOne ka
dar idaresi muhtelif vek~etler 
anmula dai'r~ ve paptalan
Bllf Olan her tllrlll denls. ha\ n 
Ye kara nakU7at Tasıtalannı bir 
emir Te idare altında toplamak 
aaretlrle aralannda sıkı bir a· 
henk n irtibat teminine rardım 
ecleeektlr. Posta Te telıraf lda
l'MI tıe Devlet Demll')'ollan u· 
alllll mildilrUiklerl Miinakallt 

ekA1etlne '\'erlldlkten sonra 
afıa VekAlettnln vaslfeat dahn 

.ıra:te imar ve lnp işlerine in· 
hisar edecektir. , .. ., General Ali 
Paadm kırııı~tu phsl7etlnde 
•~mleketln imar \f! lnsa lşleırf 

plı'"slz JenJ blr faaliyet atha-
811& ctreeektlr. 

teaddlt defalar ıöylendltl gibi, de rnuJann neı,rlnl tlrkln bu- bir çtıkingenlik mev:ıuul>ahls olmaı mck üzere Meclise ıelitleri esnısmda Millt Ş~ tmıet İn6nü Mec
dUnyan.ın birinci derece1lndekt lu,or \'O );.ahul etml)"oruz. nh 'e olınaııı:ıl dır. Kiııını Kurabekir ıl- liıin önlinde toplanmış bulunan kalabalık bif halk kütlesi tarafın-
tabrlkalar meyanında Olacak- J(•nı.ıfüt rejimin sençlerlylz \'t' bı bul ındulu me\ kiler birçok vesika 

11 
la 

bil edlnmoe iınkan bulan bir !J:ıhsl dan ço'k içttn tuahUratla ıe m nmııtır. tır. Demir ve çelik fabrlkaları·jknrtancnnwn habruın.~ r- )eıhı de tnrlhte •>dınlatabileceli bir- Meclis kapısında başta Riyaaeticumhur bandoıu olduğu h&Mc 
n111 dlter hiç bir endüstriye ben· met edilmeslnJ lstl7onız. çuk noktalnr olacaktır. Ancak bülün bir aaked kıta raıime ihtiramı ifa eylemiıtir. Riyueticumhur inti-
zeml1en bir hususiyeti vardır: Tan cazeteal bu demarşı na- hunları, 'J ürk milleti, Atalürkiln ha- babı 101 pare top atımı ile illn edilmittir. 
Blllfuıla cece, gündüz ı,ıer. zarı ltlbare alarak bu yazıları ıırasına yapılmasını mukaddes bir Miltt Şef Mecliıten aynı merasimle aynlmıt ve Meclis önünde 

\'aıire bildili hllrmet duyıu~u itinde • d ld w "b" il ki" 
Orada Hkizer saatten Uç nöbet neşretmekten \'as ceçecetinl, bolla ileri sürülen dava şahst bir da· ve yollarda biriktn halk tarafından ıelitlenn e o ugu cı ı s re ı 
lşı;l deliı,lr ve fabrikalar 24 aaat kendilerine vaadetmltllr. Bu iti ,.

11 
dahi olsa onu butiln artık millet alkıılarla aellmlanmııtır. 

durmaksızın tahşır, Bu itibarla raz keyfiyeti itidal ve sotuk ınali olan vesikalar basineslrti ka!'f~- -..:....=------~-------------------
KarabUk fabrikalarında çaıı,a- kanlı bir ban lterlılnde yapıl- lıklı !}l'kilde me3dana dikecek ~·r Do~ru olmıyan bir haber 
eak amelenin o muhitte yerli o- .\ıaıürk enslilü~llnde tetkik edebilır -

tarak kalmuı lca.p etmektedir mıı, ve hiç bir bldlae husule gel· Türk milleti kentli!lli için ıter~kten Hatay ordumuz taralı n dan 
1 l rnn feda ed~n bfi) n ıı. bOyllkltri için 

ld, Karabük aanar.J fehrlnln fab mem şt r. hu"lushle bu tarzda liı&an kullanıldı· 
rlkalarla birlikte \'Ucut bulma11 r. 1 K.. ._.. '·- :ıını •i)rmekten inciolr. 

\'AKIT - ıenera urım nartıll'I:'" " .. k 
Umldlnl bu noktadan izhar et- klr'ın .~nkarada son ıünlerde bır ga- Türk mallııtalının da - l!ilm!lllZ •ışgal olu naca m'Ş 
mekteylm ... Karabük fabrika- Zl'le ınnlmrririnc )aplıi}ı be)anatın kaldıih için hcplıuizr dokuna ı - bu ' 
ıarın:Ja talışacak amelenin o dun tıkan ilk kısıuı, hem Alaluık'r :ıeunnllan _ r:ter br)annt dolru 
~eblrde yatıp kalkmaıı, ihtisas hem ıauırleriınize lıariı eılı)ordu. ı.uHlolunıııu,sa _ Jncindi"ml ka>- Pıırı5, 3 (A.A.) - Fiıaro ıoutesı lerdlr. BiilOn bunlar önftmlh!de'ltf Sa-

·cla etmekte olduğu işi tama- Sa ın mebus, tocukl:ırıınııa v~rd i• dc:lınelı> i:ı. llalay parlılmeatomınun, Halayın 1ı aOnu ve müteakıp ıunler kin der-
pe) ıuiı ınkılı\p tarıhinde, Atatürklln ı TürkıyeJe illıhakını ilin etmek ilk- '''' edıll>or. 
miyle kavraması için de pek e· ı nutkunda haksızlıklar Ye ) anlı1Jlıkloı Kendisinin l5 yıl mrnkll_ P kalc1ılı- rı'n·'· olduluna dair lakenderiyedeı• 

1 b u.. AJan•ın not11: :;aslı bir zarurett r. buluyordu. nı M>Jlı)·erek ıaıelelere ır teY yaz• gel~n bazı habcrlet neşrelmekleıllr. 
"TUrk işçisi ço:t istidatlı ve j dıranıatlıAını ifade eılen S&J ın IC~ne· Gene bu haberl .. re naııııran, 60 bin Anadolu Aj nsı bu haberi tek lbe Rız, Alaıürl ün nutkunda bakıııdık h' 1 k ıı 

5 
) le i 

tam muvaffakıyete namzettir. 1 .. r ,e )anlı!iı,lıklar olduAuna in nmı .nr 1 ıı: 0 nıox 0 l'n< ııus~ıa 1 kışlık bir Tilrk <trduoıu netlcc)e n- neıundur. 
1 i .. bu ıııatbııalın su.,ınnsı H) a su) leme· tiıaren HnltıYa airmek O ere hudut Fabı-ikada çalııtn<"ak TUrk K - )Onıı. (,örclultiiınüı 11ulıık başlan a- lll''Iİ ar. '.'ltnCl:t bir"' •h•Hl rarkı ı:ur- l:ı l11haşşul e•ınişlır. 

Ankarada bir kaza terle teşriki mesııl etmek Uzere oUtAı>a \r ıkalara dıı)anı ıııklıu.hr. nenıesl \e ıtc..rü,or~a hunu nı~nılekell Diler lararıan llalepte de Türk ko 
fnglltereden seksen kadar usta-f ;_ıılnkla hı111 lı."ulisel ·r rlkrl'clılnıuni~ lan\!lını şab~I davaları.hı~ daıına il~ ınileleri kunılduit~ ve Halay Türl. 
bA"ll ve m tıAlllm gelecektir:• baıı 1Cerıııiıı lıizın<'lh re ~ ~r Hr l ne ıOn f(•ircn nıathtıalın lehıne knllım- l\rıl mı lıırarınılan i ,.al olunur'kl'n bı Ceac maU1e Te ldaffd f.'•z- tik 111'<1 oln'ııl r: r:ı•.:ıı lılr mılll ııılirıı •.• 

'· "'ah f bir •cb•pJe re ası Te ııa ı in ur e!llcri ulurıııu. 1 •·nnı"ll'I r r 'ltnl'n 11\rl\iJ f'H~ n l\rn-llll lea de renlba.,tan kunılaea... ~ s "' " 1 1 r 1 1 n l«>Al"ll Lu~ük hır in .... 

An'kara, 3 (HuıuıI) - Bu.pin 
\ l!nl ehlr de 1 ıft fn nda 

Ti :ı t Velllotlnde ha) ırlı mu no~nktarlyle blrlllcte 'ehrtm•zr ~~~"l z;,;rb~; :unıhurireı. kurm,.nın m lnıhoruı be\ıtnnlının Konunu CHl ederrk ılllüın ,Wnuekle olan 
1 l l lI J{ b b ak,am k" b' k 1 ra <ıimdl ko)ınanııısı lı:in ne di)tcek· Türkleri kurtarmak ilıere kılnatın YaUakJ,ec.le.r beklealr. ge m f o an r. or u ıarihlnı yapı-n bir ıtap, ır a' - lerTJ 1 ılaha ileri )ilrüme ıni rica edecek-

~ 118 tekrar Karabüke dönecektir. 1manlar ıercüıneilııali olmıadı~ı itin 

alı :ın Çubuklu Arif Mır •a ~r 
ıenç toprak altında l;alarllk ölmUı 
tUr. 



-levyork S0rgfsinde 
c-boğa döğüşleri 

Beynelmilel Nevyork ser glstn-
3 bir cok eğlenceler ile birlikte F 
>ğa döğUşlerl yapılmasına da. 
ırar \'erilmlştır. irav 

' , ,.-~ -- re- -
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n 
afrıı·kla karşılamaktadır. Fakat 

, Ab·Amerikn hlmayei hayvanat ce· ı e -ı 
~ ne lyctleri bu kararı hoşnutsuz. rn r 1 
ıtir: mcrlkalı hayvan severlerln k lf f 1 d · d • 

üJc·ltUn gayri memnunJyctıerlnC'' T opra a 1 araş ırma arı evam e ıyor 

arın 
tinde 

~ ri~ ğmcn Meksika ve lspanyadan 
1 

- B • A [ A k / "" B / • 
enıc.ığalar Nevyorka doğru yoln lr m Q ll r e 0 0 g er l n 

karılmıştır. • • • 

Doğa d(jğUşçUlcrl bilhassa müzeszne kzymet[ l bzr 
lktoıcnerfkalılara boğa döğUşleri-

ralc n kanlı bir eğlenceden ziyade he g kel kaç l r dl 
co· r sanat olduğunu göstermek 

tYcslndedirlcr. Ncteklm bu 
ı in ısustn iyi bir tesir yaratmak 

in dünyanın en meşhur iki bo
nifıı dôğUşcusıı olan Gagoşo ile 
An·ranklin tle Nc\·yorka harel{Ct 
ne· ınlşlerdir. 

Gagoşo İspanyolların en ma. 
·ısj r boğa. döğUşçUsU ve hocası

gi· r. Franklln klasik Stil Uzerinc 
>sa dl.iğUşU Ustadıdır. 

aff, llu sergide yapılmasına ka
te ır verilmiş olan bu boğa döğUş. 

rı dedi koduları mUnascbctly-
vzi Amerikalılar ikiye ayrılmış
arırırdır. DöğUş taraftarı olma. 

anlar nihayet yeni bir teklif 
veaPmışlar ve hayvanların her
ar. anğı bir şekilde öl Umc ınah

Cınıolmamalarına riayet edilme 
a· nı istemişlerdir. Bu teklif bo

a döğUı;çUlcrl tarafından ka
uı olunduğu takdirde kıl ıçla. 

n uclarrnn kauçuklar takıla-
eıı ık ve döğUşlcr öldUrUcU olmn
i· 9.caktır. 
~ ----~~~~~~~~ 

Karol Lombard'la 
lark Gebl evlendiler 

Bugünlerde evleneceklerini bil
rdiğimiz artistlerden ilk olarak 

• lark Gebl nihayet evlendiler ve 
. olivuttaki düğün mevsiminin ilk 
• ığünü bu oldu. 

iki artistin nikahı Arizona hü -
· imetinin K.ingman şehrinde ya -

lmıştır. Merasimde yalnız iki ta· 
Jın birer şahidi bulunmuştur. 

ir d rahip Karol Lombardla 
e • 1 

lark Gebl buradan otomobıl e 
cvada bükumetindeki Bulder Si. 
Ye . . 1 ve düğünü orada 

gıtmış er 
cçirmişlerdir. . 
bu ''baalyı seyahatı '° onların " . . 

lrnuştur ve bundan başka ~ı~:ır 
cyahatc çıkmıyacaklardır. Soy -
ikle · .. ' k' artist balayı rıne gore ı ı 

1 cyahatıerini evlenmeden evve 
apınışla11dır. . 

l3ir iki güne kadar Holıv~da 
· I"l revıre-ıdcceklcr ve yeni bir ı m :r 

t:kclrdri. 

.. 

.. 

Doroti l.ıamur son filmlerinde gi. 
yimli. Artisti yeni çwirm~ğc b~
ladıgı filmin bfr sahncsındc lm 

7,1 yafctlc göreceği::. 

/ 

• 21 inci firavun sülalesinin es. 
rarengiz payitahtı Tanis §İmdi 
Nil deltası kıyılarında bir takım 
§ckilsiz ve kırmızımtrak kum te
peleri ile örtUlü uyumaktadır. 

Howard Carter ve Lord Kar. 
navon bir tesadüf eseri olan bu. 
rada bir gün (Tutank Amon) un 
mezarını keşfetmişlerdi. Bugün 
de Fransız Monket'in idare etti. 
ği hafriyatçılara bir Mısırlının 
mucizevi bir kazmasiyle Shes. 

hogn'un meza.n açılıverdi. Birin
ci Shcshong meşhur peygamber 
Hazreti Süleymanın kaynatası. 

dır. Mumya. gümüş pırıl pırıl bir 
sandık içinden çıktığı zaman her. 
kes hayretler içinde biribirine 
bakışt;.. Mumya altın vnraklarn 
sarılmış, bk sahra güneşi kadar 
parlak ve ışık saçıyordu . Arke. 
ologlar lanet kitaplarından muci
ze ve tesadüf kelimesini çıkarıp 
atmışlardır. Onlar ne bir altın 
arayıcı ne de bir sergüzcştcudur. 

lar. Onlara "detektif,, diyebili. 
riz. Evet tıpkı Seotland.Yard 
hafiyeleri sibi ip uçlarilc işe baş

larlar. Ellerinde gayrikabili red 
höccetlerle küçük fakat doğru 
malumatla toprağı kazmaya ko . 
yulurlar • 

En modern aletlerle mücehhez 
d irler. Ve böylece toprak tabaka 
tabaka karıştırdılar. Onların e
linde kazma bir operatörün elin. 
deki neşterler kadar keskin ve 

arkeologların eli de operatörlerin 
eli kadar hassas ve bilgilidir. A
§ağı yukarı Mısırda bugiin en 
mühim yer kazılarını I•'ransızlar 

iclre ediyor. 

Şampolliyondanberi bir çok 
Fransızlar Mısırın yanan kumla. 
rınıda eski medeniyetlerin sırrını 

keşfe koştular. Her sene "Ekol 
dö LmT., dan yüzlerce talebe f L 
ravunların sırrını öğrenmek için 
gidip gelirler. Bunlardan bir k:ı. 
cı nihayet hulyannm hakikat ol-

duğunu görür ve bir hafriyat ka. 
filesine tayin edilirler. Dundan 
sonra da kızgın güneş altında o 
sergüzeşt \'e esrarengiz heyecan. 
h hayat başlar. Çadırların altın. 

da Mısırın derin gecelerinin ve 
firavunların seslerin1 işitir gibi 
olurlar: Yerli kazıcıların maha .. 

retle ve ihtimamla çıkardıkları 
eserler karşılaştırılır; tasnif edi. 
lir. Bundan başka bir de çıkarıl. 
makta olan eserleri muhafaza et. 

mek, edebilmek korkusu vardır. 
Çünkü bir sürü soyucular ve hır
sızlar etrafta dolaşmakta Ye yi. 

ne bir sürü hainler küçük ve de. • ğcrsiz paralar mukabilinde ame. 
leleri ayartmaya çalışırlar. 

Arkeologlardan Amerikan, İn
giliz, Fransız olsun her birinin 
zevki ve gayesi keşfetmektir. !ç. 

lerinde birine bir gün bile bir aL 
tın parçasını, bir küçük heykeli 
cebine koyuvermek arzusu geç. 
mcmiştir. 

Fakat bir Alman arkeoloğu bu 
kaide hilafına hareket etmiş, bir 
gün geşfettiği bir küçük heykeli 
Kahire müzesine göndereceği 

Toprak aıtı ara§tırnuı1aruıda bir 7~.adın mıımyast. Bu kadın ~1 ya. 
§mda ölmJU§ olup o ::aman ya-§a mış firavunun gö:xlesiydi 

yerde alıp gitmek arzusuna ka. rer de Meta aşık olmuş ve saaL 
pılmıştır. ıerce seyretmiştir. Mısır hükii -

Bu o kadar şiddetli bir ihtiras 
1 

meti işi haber. alarak Berline ~Ü. 
haline gelmiştir ki uykuları kaç. line müracaat etmişse de Berlın, 
mış, günlerce ve günlerce bir de. heykeli geri göndercmiyeceğini 
li gibi dolaşmış, ,içinden büyük resmen ifade ettiğindenbcri hiç 
mücadeleler geçirmiştir. ll'akat blr Alman arkeolog Mısır hafri. 
dayanamamış, ~fısır gümrükçüle yatma iştirak edemez olmuştur. 
rinin şiddetli kontrollerini de ye. 
nerek bu harikulade güz.el küçük 
heykeli Mısır hudutları haricine 
~ık:ırabilmiştir. Bir sandığın içi. 
ne alelade pılı pırtı ve öteberi ko. 
yarak Berline yollamıştır. Bcrlin 
müzesi müdürü Bitleri davet ede. 
rck bu harikulade eseri göster. 
miştir. 

~ ~efertili nam ilahenin heyke1i 
olan bu güzel sanat eserine Füh. 

• J . ... . .' -4'~ 

Bu hafta çıkan 

Resimli H afta'yı 
Okuyunuz 

aze kandan yeni. sti-' Yeni. bir.sineffia 
• kralıçesı daha 

fade çarelerı bulundu 
İnsan kanı 20 gün ayni şekil- 1 

de muhafaza edilebiliyor 
Mosovadaki hematoloj i ve kan kikada, en uzak yerler kadar, her 

:verme enstitüsü, kan verme u. türlli çabuk nakil vasıtalariyle 
sulü iizeri nde geniş araştırmalar \ 'C ezcümle tayyare ile gönderile
yapmaktadır. Lcningratta, Har. bilmektedir . 
kavda, J{iev'de, Minsk'te ve daha Moskova ve Leningrat enstitü. 
sair şehirlerde, :Moskovadakine leri, kan gruplarının tayini için, 
mümasil yedi enstitü kurulmuş. standard seromların kurutulması 
tur. Memleketin her tarafında, ve tahlil edilmesi usulünü de 
70 bUyük ve 840 küçük kan ver . bulmuştur. Bilhassa kanlı plas. 
me istasyonu faaliyettedir. manm kurutulması usulü, pratik 

Sovyet alimlerinin fikirlerine neticeler bakımından çok ehem. 
göre kan verme, hemen bütün miyetlidir. Zira bu suretle plas. 
hastalıklar için iyidir. Son za. ma, aylarca, biolojik hassalarm
manlarda, mide ülserleri için, nz dan hiç bir şey kaybetmeden, 
miktarda keçi kam vermek nme. saklanabilmektedir. 
liyesi muvaffakıyetle kullanıl - :Pazln kanlı insanlardan alınan 
mış \•e yüzde 85 nisbetinde ülser. kanlarla doğum esnasında nor. 
'erin tamamiyle kapandığı müşa. mal surette akan son kanından, 
hede olunmuştur. tabii sahada istifade meselesi de 
Kanı taze olarak muhafaza et- Sovyct füiınleri tarafından büyük 

mek bahsinde de Sovyet doktor. bir dikkatle incelenmektedir. Ay. 
lan i)i neticelere varmışlardır. ni zamanda, geniş sahada, ölü ka. 
Bulunan yeni bir usul sayesinde, nı verme usulii de tat.bik olun • 
~an 20 güne kadar çok iyi sak. maktadır; ölü kanının, verici in-
0'.lnmakta ve taze karun ayni has. sanlardan alınan kanlardan, te. 
·alarmı muhafaza etmektedir. davi bakımından, hiçte aşağı ol-

ı Kan, bu suretle, istenildiği da. madığı tesbit olunmuştur. 

Geçen sene Fransada "hitabet 
kraliçesi,, ismini alan 18 yaşındaki 
üniversiteli Matmazel Noel Nor. 
man bu sene de ''sinema kraliçesi,, 
scsilmiştir. Sesli film devrinde her 
halde hitabet artistlerde aranmı
yacak bri hususiyet değildir. 

1 Saatte 746 kilometre 
Bir Alman tayyarecisi bu 

süratle dünya rekorunu kırdı 
Alman tayyarecisi Dieterle sa - onların rekoru ayrı hesap edilir. 

atte 746 kilometre katederek dün Halbuki Dieterle s~atte 746 kilo 
ya sürat rekorunu kırmıştır. Bun· 
hn evelki rekor saatte 610 kilo • 
metre ile Alman tayyarecisi Vurs 
tende idi. Dieterle onu 135 kilo -
metre farkla geçmiştir. 

Alman tayyarecisi aynı zaman
J:ı deniz tayyaresi sürat rekorunu 
kırmıştır. Deniz tayyareleri daima 
diğer tayyarelerden süratlidir ve 

metre sürati ile deniz tayyare re
korunu 13 kilometre farkla kırın ş 
oluyor. Rekor saatte 709 kilometre 
ile İtalyan tayyarecisi Angclloda 
idi. 

Fransızların tayyare sürat re • 
koru ancak saatte 503 kilometre 
dir ve Almanlarla aralarır.ıda 240 
kilometre fark vardır. 

Küçük sinema haberleri 
• :Margaret Mlşel'in "RUzgAr 

aldı gUtUrdU" isimli meşhur ro
maııı filme nlmmak Uzercd!r. 
\'il<lor Fleıning bu filmde re ji· 
sörlUk yapacak, Klnrk Gnbl ba~ 
erkek roIUnU oynıyncnktır. 

• Janet Makdonald son ~edr· 

diği "l'nskalya gC'cC'si" filnıin

dC'ki rolllnU muvaffakıyetle ya· 
ıınhllmck için birçok dC'fnlar 
hintli yemek mecburiyetinde kal 
ınıştır. Bu fil in çlwrllmC'sl 
müddetince yıldız hindi C'tl Y<'" 
mekten o knclnr bıkmıştır. 1\1, 
ahçıya bu sene mutfatınıı. k aU. 
yC'n hindi solcmamnsını tcubib 
etmiştir, lb. ıs metre liumaştan çıkmaktadır • . .,,.ld' E ıse 'd 1 icat euı ı . 

.Vals için ou sene resimae götlclüğünüz mo e 
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KO~AN 
Ortamektep istiyor 

Bina ve mefruşat hazır, yalnız. muallime ihtiyaÇ var 
Koz~ (Hususi) - Dört kaza 

nm merkezi olan Kozan ilçemizde 
'bir orta mektep yoktur. Agağıda 
vereceğim rakama nazaran bu ka
zada bir orta aıektep açılması §art 

tır. Çünkü, Fekeg, Saimbeyli, Ka
dirli ve nefsi Kozanın 103.000 nü
fusu olmakla beraber 48 ilkokulu 
vaı1dır. Bu okulalr aşağıdaki btan. 
çoda &östcrilen mezunlan ver -
mcktedir: 

Muğlada tavu~<çuluk kursu 

Kazanın adı 

Feke 
Saimbeyli 
Kadirli 
Kozan 

938-939 Beıinci 

beıinci ıı- sınıftan 

ıuf mev- 3 senede 
aı.du çıkanlar 

28 64 
25 
48 

119 
220 

55 
125 
281 
525 

Mevcut 3 yıl mezunu 

Şu hesaba göre, her sene 17 5 
talebe mezun olmaktadır. Bu tale. 
bclcrden hali vakti yerinde olan 
ana ve babalann 25 fC çıkrmyan 
çocuklanm aher kaza ve vilayete 
göndermek suretiyle devam eyle • 
mekte iseler de maalesef yine ar· 
:ıulanna nail olamamakta!dırlar. 

Çünkü bu çocukların başında kim 
seleri olmadığı gibi hayata henüz 
gözlerini açmış minimini yawular
dır. Geri kalan l 50 talebe orta 
mektepsizlik yüzünden mektepten 
çı'kar çıkmaz muhitin tesirile kah 

Muğla, (Hususi) - Şehrimizde a;ılan arıcılık ve tavukçuluk 
kursu devam etmektedir. Resimde V::.li, kursa devam edenlerle bir 
arada görülüyor. 

velere alı~ıyor, kumar oynuyor. 
Bu suretle temiz olan abUiklan 
bozuluyor. 

İ§te bu bakımdan bir orta mek· 
tebin açılması, ihtiyacı meydanda. 
dır. Halen mektep i!jin bina haztr 
diyebilirim. Hatta mefruşatı bile 
tamamdır. Yalnız bir muallime ih
tiyaç var. Hük\tmetimiz bu 
tedris yılında bu hususu nazara a
lrrsa 17 5 yavruyu cahaletten kur
tarır. 

Bir katil ikinci bir 
cinaget daha işledi 
Vaka kız kaçırma hadisesinde oldu 

&rtm, (Hususi) . - 21 Martı çağını çekmiı, Mehmd:li sol bazu· 
salı günü, g~ce aaat 20 yi 20 ge· sundan ağır surette yaralamıştır. 

e ~hrimizde hir yoktan bir ci· I Mehmet derhal ha5taneye lcaLdı 
Ç ı :ı- S 1 k k b •w• 
nayct i!lenmiı, •uçsuz bir deli - rılmışsa da çok ~~ :~y . cttıgın -
kanlı öldürülmil!tür. ölen, Rem- den s:ıbaha kat'fı olmuıtlir. 

zi Kaptanoğlunun yanında çalı - işlediği cinayeti müteakip ka · 
§aft aslen Görclcnin Dede tshak- çan Ihsan Kasaboğlu polis tara -
lı köyünden Mehmet Kako, öldü fmdan evinde yakalanmıı ve katil, 
ren de katilden sa'bıkah ihsan Ka yatağının altından çikardığı bir 
aaboğlıidur. çakıyx cinayet aleti diye polise tes 

ihsan Kasaboğlu, o akpm ıı.ar- Jim etmiştir. 
hoı otmuı ve yanına Mehmet Hadiseye Cumhuriyet Müddei -
K.akoyu alarak Okulak mahalle- umumiliğince .derhal el konmu~ 
sinde oturan nipnlısı Halit km ve katil !hsan Adliyeye verilerek 
Avniyenin evine gitmiJtir. Bir tevkif olunmuştur. 
müddet evde oturduktan sonra, 1hsan Kasaboğlu, bundan yedi 
nipnhsuu kaçırmayı kuran İhsan sene evvel yine bir cinayet i§liyc· 
arkada2ı Mehmcdi otomobil ge - rek altı sene sekiz ay hapse mab 
tirmck için çarııya yollamıştır. kllm olmuı ve bir ay evvel müd
Mebmct otomobille gelince, thsan detini bitirerek çıkmıgtır. 
niıantısıru kolundan tutarak sil - Bu yeni vakayı müteakip sorıu 
rüklemek, otomobile bindirmek is- hfiki:ni kendiıine "yine ne yap • 
temiştir. Bunun üzerine Mehmet, bn?,. deyince, ihsan Kasaboğlu 

''zorla kız kaçırılamıyacağJ,. yo - gayet tabii bir tavırla: 
lu.nda ihsana nasihat etmek ve kı- - Ne yapalım, sağlık olsun! 
zı kurtarmak isteyince, İhsan bı - demi~tir. 

Burdur çocuk esirgeme 
kurumunun toplantısı 

Edirne sdaty·umu 
Gönderilen planın 
tasdiki bekleniyor 

Edime, (Hususi) - Şehrimiz· 

de •yapılacak olan stadyom için 
hazırlanan ve genel direktörlüğe 
gönderilmiş olan plan 'kotenin bu· 
günlerde tasdik edilerek bölge -
mize gönderilmesine intizar edil -
mektcdir. 

Bu plan tasdik edilir edilmez 
stadyom yerin:tc esaslı faaliyete 
geçilecektir. 

Şimdiden saha yerinde temizle· 
me ve ilk ameliye yapılmaktadır. 

Muhtelif bölgelerde olduğu gi
bi şehrimizde de hakem kursunwı 
1 nisanda ~ılması bölgece karar -
la§tırılmıştır. 

Haftada iki gün olmak üzere 
iki ay devam cldecck olan bu kur· 
sa şehrimizin kJUpleriyle okul1a -
nn 20 yaşından yu'Jcarr olan tale· 
besi de iştirak edecektir. 

Halkevimizin ç:ılışma bürosun· 
da açılacak olan hakem kursu için 
şimdiden müracaat edenlerin sa -
ym 20 yi bulmuştur. 

iki ay sonunda genel direktör • 
lükten gelecek suallerle hakem 
namzetleri imtihana tabi tutula -
caklar ve kazananlara resmi mü· 
sabakaları idare etmek için dip
lomalar verilecektir. 

19 mayıs gençlik bayramında 
muhtelif mıntakalarda genel di . 
rektörlükçe atletizm müsabakaları 
tertip edilecektir. 

Şehrimiz atletizm hareketlerini 
teşvik maksadile genel direktörlü· 
ğiln buraya da bir atlet grupu 
göndereceği bölgeye bildirilmiş ve 
şim:liden hazrrfonınaları istenmiş

tir. 
Bu müsabakalara 

klüpçü olmak üzere 
iştirak edecektir. 

mektepli ve 
her ıı;porc:u 

--<>---

Silifke cinayeti karara 
bağlandı 

Silifke, (Hususi) - Silifkede 
köprü yanında oqnan mesaha ~me 
muru Ziyanın ölü olarak bulundu 
ğunu ve katilin yakaalndığını yaz· 

1 
mıştım. 

- !!urdur, (Hususi) - Burdur Çocuk Esirgeme Kurumunun se· 
nelik kongresinin yapıldığını bild irmiştim. Resimde kongreye işti· 

"'=tk edenlerden bir grup görülmektedir. 

Katil, vaka meydana çıktıktan 
ve yakalandıktan sonra derhal tev 
kifen muhakemesi yapılmıştır. 

Katil Silifkenin Makdem ma • 
hallesinden berber Ahmet oğlu 

soför muavini mahkemesi esnasın. 
da, akşam maktul ite birlikte rakı 
içmiş olduklarmr, gece ise kendi • 
sine tecavüzde bulu11:luğunu &Öy· 
lemi§ ve bundan muğber olarak 
kalbine iki bıçak vurduğunu ikrar 
etmi§tir. 

Katil doktora muayene ettiril • 
mi~. ifadesinin hakikat olduğu dok 
tor rııporile anla~dmıştrr. M uha • 
keme gece yarısından iki saat 

1 
ALMANYA 

harp edebilir mi 1 
(llaş lurafı 3 i111cDdeJ 

Sonra, petrol meselesi var. Fran 
;;a ve lngiltere gibi Almanyada da 
madeni yağ kuyusu yok. Fakat 
Fransa ile İngiltere denizlerde ha
kimiyeti ellerinde bulunduruyor. 
lar, onun için bunu hariçten tc;da
rik edebilirler. 

Almanya bu vaziyete çare bul
mak için suni petrol yapmaya ça· 
hştr. Alman istatistiklerine göre, 
şimdiye kadar memleketin sulh za 
manındaki ihtiyacının ancak yüz
Je kırkı temin edilebilmittir. Harp 
zamanındaki ihtiyaçla mukayese 
edilecek olursa bu, pek azdır. 

_ .: ... ., . .. , .. , "~· ~,- · ,, ~· -~·~t: ·uı.~~·' ; ,a~ 
,, . . " .• ,,.... .. . ,,. ,•• .• ... '. ''<!'"·' .•. t.• ".· •. ~~ ... ,.:ı. 
..... • • ·~ 4'\ .. • : .. • .t . . • 
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Diğer taraftan, bir ton suni pet 
rol elde etmek için 4,5 ton kömüre 
ihtiyaç vardır. Halbuki, yapılan 

hegplara göre, büyük bir millet 
:ıarp zamanında senede ıo milyon Pirinç unu 
ton petrol aarfcder. Demek oluyor Mercimenk unu 
ki, Almanya, bu kaıdar petrolu el. 
de etmek için 90 milyon ton kö- Bezelye unu 
müre muhtaç. Bu da bir senedeki Yulaf unu 
kömür istihsaliniır yarısı demektir. 

Patates unu Halbuki, bu kömürün yarısını pet 
rola sarfcdince yarısı kalacak ki, 
bu da diğer kömür ihtiyacma yet
miyecektir. 

Pirinç nipntaaı 
Komflör (Mısır hülasaıı 

Bundan. başka, maden kömürü Bakla unu 
Almanyanın mühim bir takas ma- F l 
lıdır ve hariçten aldığı mallara mu aıu ye unu 
kabil baıhca bunu vermektedir. Nohut unu 
Fazla miktardot kömürü olamayın· A. _ • hubuat 

• • w ..... d ,_ • b ıa .l"'U"l'a veaaır ca harıçten dıger m..-. c.ı.çn u - l 
mryaca'Jdır. un arı 

Nihayet, kömürden suni petrolu 

çıkarmak için de iıçiye ihtiyaç •• • •. • ... 
var. Petrolunu ba~ka memleketler Bu mukemmel ve Cfsız mustahzarat tabn ıh-
den temin edebilen memleketler tiyacımızın hakiki kar§ılığıdır. 
de ba~ka yerde kUllarulmak ihti- Tarih tesisi: 1915 FA. Nuri Çapa Be§iktaş 
mali olan işçilerini kaçırmamaya 
çalı~ıyorlar. 

Askeri ittifaklar kaldı. Alman-
yanın bugün iki mütdiki var: İ· 
talya ile Japonya. Bunların ikisi 
de harp kabiliyetleri bakımından 
Almanya ile ayni mahrumiyette o
fan memleketlerdir. Gerek İtalya.. 
nın, gerek Japonyarun ne hari~te 
kredisi vardır. ne de altın ihtiyatı. 
Bunlar da, Almanya gibi iptidai 
madde itibariyle fakir memleket
lerdir. 

Diğer taraftan, Japonya, Çin 
harbine sürüklenerek, çok %ayrlla· 
mı~ bulunuyor. Almanya da bunu 
farketmiş ve Japonyanzn bu muha 
rebcye girişmesi Alman matbua
tında tenkitlerle karşılanmıştır. 

Zira, Almanya için Japonya Sov
yetlere karır çarpışacak bir mütte. 
fiktir. 
Almanyanın askeri vaziyeti için 

en büyü1c kazanç Çekoalovakya
nın ilhakı olmu~tur. Çünkü, bura
nın ilhakı Alrnanyanm şarka doğ· 
ru tutmak istediği yolu açmış bu· 
lunuyor. 

Bununla beraber, Çekoslovak. 
yada kazanılanlardan istifade an
cak Alınanyanın memlekette sulh 
içinde yerleşmesi ile mümkündür. 
Bu da en a~a~r, birkaç senenin ip· 
dir. 

Almanya eğer bu birkaç seneyi 

•" • 1 • .. - • :~ ' ~,, ; • + 1 ~,".:. ':'. : ·~ ... • .~ .. ~·'''. 
'• - • . ,~. ı,. . ·- . . "'I • • .. 

' " . . .. ·.· .. ' .- . '.. . .. '•• .. ,, 

T raş olduktan sonra cil
dinize krem sürmeyiniz. p ,,.r 

Traş bıçaklan clldı yumU§a. 
tır ve yUzü.nüzü pamuk gibi 
yapar. 

Her yerde POKER ::!!1~;: 
. . . . ~ ~ . ' ... .. . ··, ' . 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Altıncı keşide: 11 Nisan 939 dadır. 
Büyük ikramiye 200,000 liradır 

Bundan ba§ka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 hin) 
iki adet mükafat vardır. 

10 bin 
liralık 

bekliyecek olursa askeri vaziyeti -------------------------
çok 'kuvvetlenecek. Fakat ayni za 
manda demokrat memleketler de 
silahlanıyorlar. Bilhassa Ingiltere
nin silahlanması büyük bir hız al
mıştır. 

Acaba Almanya bunu bcklemew 
den bir harbe atılacak mı? Asıl 

mesele bu. Onun için, sulh Alman 
devletinin bapnda bulunanların 

vereceği karara bağlı. 

Hülasa, Almanyarun bugünkü 
harp kabiliyeti 1914 tekinden çolı: 
aşağı bulunuyor. Buna mukabil 
muhtemel rakipleri ondan çok kuv 
vetlidir. Almanya o harpte mağ
lup olduğuna göre, bugün böyle 
bir maceraya atılmakta tereddüt 
e~eceği temenni olunur. 

( Lea Annales) 

sonraya kadar devam etmif, heye 
ti hakime katile on S'ekiz sene hil 
küm vererek meselede tahrik ol . 
duğundan bu müctdetin yarısını 

affetmi~ ve katil yirmi bir yapnı 
doldurmadığından bu cihetten de 
müddeti mahkumiyetin bir buçuk 
senesi tenzil edilerelc 7.5 seneye 
mahkfun olmuştur, 



[ INHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Mubam. Be. Muvakkat Temi. Eksiltmenin 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 
)ı{ikda.n 

Cinsi 
2000 adet . 1250.- 93 75 Açık 14 

!.!akinc şeriti ''Mavi - kınnızr.';" 3000 ,, 
2000 paket / ,, ,, "Siyah • kırını,, 

Sabit toz mürekkep .500 0*'1l' ... . 
Yazı makine yağc / Takrıben 25 .. ...,,. 

Sarı kalem ucu 
MUrekkep lastiği 
Staınpa mürekkebi ''mavi., 

2000 kutu 
:SOOO adet 

• (r 
2000 eıee 

500 " 
20000 tabaka ,, ,, "kırmızı., ,_ 6()0 K 

.• 

. .. 

' 224.-

40.-
379.-
272.50 
93.70 

393.96 

16 so 

3 00 
28 49 
20 44 
7 03 

29 25 

Pazarlık 

.. 
Açık 1 

Pazar. 
ti 

1 
Açık \ 

14.30 

14.45 
15 
15.30 
16 

16.30 

Sünger ka.ğıdı 1 \ Takriben g. ., 

.. _... .b. yukanda cins ve mikdarı yazılı 7 kalem kırtasi. 
1 - Şartname ve numuneleri mucı ınce ., ktır 

, . yn satın aımaca · . 
)e hızalannda yazılı usullerle a~n a t inatları eksiltme saatlerı hizalarında gösteril -

n - Muhammen bedellerı, muvakkat em 
?ni§tir. . gUnU Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki A. 

DI - Eksiltme 17--4-939 pazartesı 
lrm Komisyonunda. yapılacak~r. sözil geçen şubeden parasız alınabileceği gibi nümuneler de gö. 

IV _ şartnameler her gun 

tillebilir. 1 . ~ 7
1
5 gu··venme paralariyle adı geçen komisyona gel-

g'ırmek isteyen erın ,o V - Eksiltmeye 
lneleri. (2088) 

Vakıf Kitapevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 31-40 4 cü seri Kr. 
31 Rasin kUlliyatı lV 60 
32 Metafizik 40 
33 laken der 60 
34 Kadın ve sosyalizm 100 
3~ Demokrlt 25 , 
36 Dinler tarihi 125 
37 J.'ilozofi ve sanat 40 
38 Etika 100 
39 Heraklit 25 
40 Ruhi mucizeler 75 

650 
Bu serinin fiatı 6.50 kuruştur. 

Hepsini alanlara yUzde 20 iakon. 
to yapılır. Kalan 5.20 kuruşun 

220 kuruşu peşin alınarak müte
bakisl ayda birer lira ödenmek 
Uzere Uç taksite bağlanır. 

SAHIBT: ASl\f US 
Neşrly:ıt Müdürü: it. Ahnul Stıımgl/ 
Basıldığı yer: \'AlBT Matbaası 

Betonarme köprü inşaatı * * * . . .,200 000'' adet ''100" kiloluk ve 
I _ Şartnameleri mucıbınce · 1ı kapalı zarf usulile satın 

Nafia Vekaletinden: "50.000" adet te "50" kiloluk tuz çuva 

alınacaktır. ıdı beherinin muhammen bedeli (46) 
n - (100) kiloluk çuv~h ·nin muhammen bedeli (27) ku. 

kuııış, (50) kiloluk çuvalın kka:~eminatı (7912) lira (50) kuruş. 
l"U§tan (105.500) lira, muva 

tur. . 2-(-939 tarihinde çarşamba günü saat 
ın - Eksiltme l MUbayaat Şubesindeki alım ko. 

ı - Çankırı vilayetinde Çankırı • Kastamonu yolu üzerinde 
ahşap "Devres,, köprüsü üst yapısının betonarme olarak yeniden 
inşaatı (36.500) lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye çıkarılmı§tır. 

15,30 da Kaba.taşta Levazım ve 

lnisyonunda yapılacaktır. .. .. ü geçen şubeden ve İzmir, An-
IV _ şartnameler her gun soz · · d ı 

.. d (525) kuru~ bedel mukabılın e a ma-

2 - Eksilme 13-4--939 tarihine müsadif perşembe günü 
sa.at 16 da Nafıa Vekaletinde Ş~e ve Köprüler Reisliği odasında 
yapılacaktır. 

kara ba.§tlllldürluklerin en 

bilir. J ti k decekler mUhUrlü teklü mektupla. 
V - Eksiltmeye § ra e b k 

3 - Eksiltme ııartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
(183) kuruş muk!lb!linde adı geçen relslikten alınabilir. 

• ?C 7 5 gUverune parası makbuzu veya an a 
rnıı kanuni vesaıkle ~htİva edecek kapalı zarfların ihale saatin. 
fominat mektuplarını· 1 

kadar komisyon başkanlığına makbuz mu. 
den bir saat evve ıne 

4 - lsteklilerin eksiltme tarihinden sekiz gün evvel bir isti
da ile Nafın Vekaletine müracaatla bu gibi işleri yapabilecekleri. 
ne dair ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

kabilinde vermeleri JA.zmıdır. (:~452 • 

1 _ Şartname ve nümunesf mucibince 20.000 Kg kaim kın. 
ka alı zarf usuliyle mUbayaa olunacaktl":". 

nap n :__ :Muhammen bedeli 17.000 ve muvakkat temınatı 1275 

Ura.dır. . 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret Odası vesikası ile 
(2738) liralık muvakkat teminatlarını havi olarak 2490 sayılı 

kanunun tarifatı dairesinde hazırhyacaklnn kapalı zarflarını ikinci 
maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar komisyon reislL 
ğine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. (1924) 

1939 RESİMLİ HAFTA 
m _ Eksiltme 14--t-939 cuma gilnU sn&t 15 dr; Kabataşta 

Levazım ~1ıhesi müdilriyetindekl alım komisy,°\nur.da yapılacaktır. 
JV • - Şartname ve numuneler hec gii:ı sozü ge<;en şubeden 

parası: P.hnabilir. 
V - MUhilrlil teklif mektubunu bııu.ı Y•li~tle %' 7,5 gl

' 'cnme parası makbuzunu ihtiva edecek kapalı zarflarm eksiltm~ 
gil:'ı!l en geç saat 14 e kadar Komisyon Baıkanhğına makbuz mu. 

Her nU.lia yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yeglne rakip•İz gazetesidir 

kabilinde ''erilmesi lazımdır. (2015) 
Müvezzilerden ısrarla isteyiniz l 

• · 
İsl~ıııbul Qeledi~~esi llanlaı·ı 
. .. ..1 'ni senelik muayeneye getireceklerin nazan dikkatine: 

939 senesınde olçu e~ı . 17 inci maddesi mucibi~cc 939 senesi ikincikanun ayı içinde kayde. 
Ö izamnemesın.ın · ı · ·ı ··ı · 9''0 · l"k el · !çiller n . .. at kağıdı verilmı§ o an o çu erın ., senesı sene ı muayen erı 

diltni§ ve sahiplerıne ~u~tır 
l.-4-939 gu··nünde baş ıya . 

••1Mi leT' 
getirilecek 0~"" • t b'"t •· ··ı ··ı Muayeneye . "Ik muayene damgasını aşıyan u un o çu er. 

ı _ 93; senelik ve~a ı ~ dan veya damgasından güphe edilen ölçüler. 
2 _Sahipleri tarafından aya: silinmi§ veya okunamıyacak kadar bozulmuş bilfımum ölçU. 
3 - Senelik muayene damg 

ler kalmamaları ve i§lerini çabuk yaptırmaları için ellerin. 
· Öl U hiplerinin müşkülata .. marudzd e göre hareket etmeleri lizımdır. A§ağıda yazılı gün. 

ç sa •nlı uç ma ey · ·1;1 ı 
deki .. caat kağıdında ya... öl ül' eri muayene edeceklerı ı .ın o unur. m ura ıar ının ç 
lerae ve yerlerde ayar .memur . ar mcmıır1uk mıntaka 31nda 

Eminötıü Grup merkc~:: akşamına kadar Beyazıt nahiye M. lüğilnde 
.... den 31-S-939 gu 

1-4-939 gunun • merıııırltt1• muıta1:a srnda ~ 
crkcNı ayar 

Beyoğlu Grııp m "'.. .. k amına kadar Beyoğlu kaymakamlığında 
l-4 39 .. U den 15-5--939 gunu a ş ,, Beşiktaş kaymakamlığında 

2 - 9 gun n 20-6- 939 " " Sarıyer kaymakamlığında 
2~939 

" 25-7- 939 " " :: Yeniköy Nabiye müdürlüğün.de 
'lt\ _ 

939 " l5-S-939 ,, " Beyoğlu kaymakamlığında 
.;.1;1- '-939 ,, S-939 " ,, 
1.D-8-939 ,, 31- ~· mcrıwrlıı1: muıtal:asmda 

l-4-93!) 
16-5-939 
29-5-939 
5--6-939 

12-6-939 
12-6-939 
26-6-939 

l-4-939 
2-5-939 

15--5-..:93!} 
1~939 

1:?--6-939 
25-6-939 
10-7-939 
li-7-939 
21-7-939 
31-7-939 

7--S--939 
14-8-939 
17-8-939 
21-8-939 

Fatih Grııp merl•e::ı ayar kadar Fatih ayar memurluğunda 
.. .. ak~amına k l ğ d lı>-5-939 gunu ~ ,, Eyilp kayma am ı m n 

" 26-5-9;39 ,, " ' ,, Bakırköy kaymakamlığında. 
" 3-6-939 ,, " Yeşilköy Nahiye müdürlilğünde 
" g-&-939 ,, '' '' çatalca kazası belediyesinde 
" 17--6--939 ,, " " Silivri kazası belediyesinde 
" 24--6--939 " '' :: Fatih ayar memurluğunda 

., 939 " 
31-8- " r7ıı'· "ttntaknsıııda " . r mcmtı " " · 

K dı'J.:öy Grup markczı <1ya kadar J{adıköy ayar memurluğunda 
a ')" A 939 gilnU ak§amına - Erenköy Nahiye M. lüğündc ·· ünden o--'%- ,, 

gun iı--s-939 ,, " " Üsküdar kaymakahğında 
" 31-5-939 ,, '' ,, J{ısıklr Nahiye M. Iüğünde 
•• n ı:_939 ,, '' Beylerbeyi Nahi mtidürlUğUnde ;,--v--- ,, 

23-6-939 ,, '' ,, Beykoz kaymakamlığın.da 

7-7-939 ,, " BUyUkada T.aymakamlığmda ,, 
14_7_939 ,, '' ,, )faltepe belediyesinde 

21_7_939 ,, '' ,. Kartal kazası belediyesinde 

2s-1-939 " " ,. Pendik belediyesinde 

4_3-939 ,, '' ,, Yalo\'a kazası belediyesinde 

" ,, 
,, 
,, 

" 
" 

lO-S-939 ,, " ,, Şile kazası belediyesinde 
ıG-S-939 ·ı •• ,, Ağ\'a nahiye müdürlliğünde 

1s-s-939 ,, " ,, Kadıköy ayar memurluğunda 
.sı-s-939 ,, " c2180>. 

" ,, 
" ,, 
,, 

' ... 

Z A \' t 

2!120 nuııınr:ılı nm:ıtör şorörlük f'h
liyctiıni 7.ııyi eltim. Yenisini alac:ı

uııııdıın hükmü yoktur. - Abdülc~ldl 
/Jayramof( r.enru. (K. 1. 39) 

1 f - YAKIT, 41 NiSAN 1939 

Devlet . Demiryoilar1 ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanları 

• Muhammen bedelleri ile miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki 
grup malr.eme ve eşya her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 11. 
4. 1939 salı günU saat (10,30) o:ı buçukla Hnydarpaşada gar 
hin ası dahilindeki komieyon tarafından açık eksiltme usulilc aa. 
tın alınacaktır. 

Bu işe girm'.:'k isteyenlerin her grupa ait hizalarında yazılı 
muvakkat temin11t vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle 
birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları 
lazımdır. 

Bu işe ait şart."lameler komisyondan parasız olarak dağıtıl .. 
maktadır. 

1 - 12 adet çift silindirli diyaframlı çift knllu emme tu. 
lumba muhammen bedeli 11584 lira ve muvakkıo.t teminatı 118 
lira 80 kuruştur. 

2 - 500 adet el arabası demir tekerleği: .Muhammen bedeli 
1250 lira ve muvakkat teminatı 93 lira 75 kuruştur. (1952) 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Zeynep ve Halit Müeyyedin 12118 hesap No. sile Sandı· 
ğırr.ızdan aldığı (2325) liraya. karşı birinci derecede ipotek edip 
vadesinde borcunu vermediğinden 3202 No. lu kanunun -t6 CJ 

maddesinin ınatufu 40 cı maddeeine göre satılması icap eden 
Galata.do. Kemankeş Karamustafapaşa mahallesinin Kıhçali ca.d. 
desin.de eski 45, 47 yeni 39, 41 No. ıu dükkanı olan kagir bir evin 
tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Sa. 
tıı; tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artırmaya girmek ia .. 
teyen (202) 'lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımız.dan bi. 
rinin teminat mektubu da kabul olunur. Blrlkini§ bütün vergiler. 
le belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve telllliye 
rütumu borçluya. aittir. Arttırmaa şartnamesi 1-4--939 tarihi
nden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk 2'le.ri aer. 
visinde açık bulundurulacaktır. Tapu aicil kaydı ve sair !Uzum· 
lu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya 
girmi3 olanlar, bunları tetkik ederek satılığa. çıkarılan gayı;L 
menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur:. Birin. 
ci arttırma 22-5-939 tarihine mlisadif Pazartesi gUnU Ca.ğal .. 
oğlunda kfıin sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. 
Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin terci. 
hıı alınması icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık ala
cağını tamamen ge<}mi§ olması şarttır. Aksi takdirde son arttı. 
rnnın taahhüdü baki kalmak şartile 8-6--939 tarihine milim. 
dif Pcr§embe günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırmuı 
yapılacaktır. Bu arttırmada. gayrimenkul en ç.ok arttıranm fuı. 
tünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ali. 
kadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususi
le faiz ve ma.sarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yir. 
mi gün içinde c\Takı müsbitelcriyle beraber dairemir.e bildir. 
meleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemi§ olanlarla hal<. 
ları tapu sicillerile sabit olmıyanlar sah3 bedelinin payla~a. 
ıfrdan 1ınriç kıthrlar. Dahk fazla mhlmat almak isteyenlerin 

938/1212 dosya numarasiyle sandığımız hukuk işleri servisine 
mUracaat etmeleri lüzumu Hı'.in olunur. 

* * * 
DiKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü l,ot.ek 
göstermek isteyenlere muhamminlerimi~in koymuş olduğu kty"' 
metin nısfmı tecavüz etmemek Uzere ihale bedelinin yarısına ka. 
dar bor~ \Tmek suretiyle kolaylık göstermektedir. (2223) 
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GRiP - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUKALGINLIGI - ROMATiZMA • NEVRALJİ BAŞ • DiŞ 
aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

ALMAN RADYOLARI 
Radyo aleminin sönmez iki yıldızı 
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Türkiye mümessilliği umumi sahş deposu: Sadettin Sönmez, Sigalas ve ortakları ... 

Sirkeci Horasanciyan Han No. 7-8 Telefon 20412 Satış salonları: Beyoğlu Tokatliyan Oteli kar§ısı No 237 N. Stefanidiı, M. Logotetia ve Ssı. 
GALATA Bankalar caddesi 38, P. lZMtT : Faik Nushet Belgin,. ~ 
SiRKECi Hamidiye caddesinde No. 37, Nihat l§ık. R KARAMAN Ferit Özer. 
OSKODAR Hakimiyeti Milliye caddesinde 47, M. Ziya özaçıkgöz ii KARADENtZ EREGLiSI: Yusuf Ça,tabanoiulları. 
ANKARA H. Ali Dem ircan, Yenişehir. li KtLtS : M. Nuri Topçuoğlu. ' 
ANTALYA Ömer Hakkı Göksoy. H KONYA EREGLtSl Cevdet Apak. 
BODRUM Veysel Bar Iİ TRABZON : Ali Rıza, Miraç Işıllar. 
ÇANAKKALE Mehmet Ali Kızoğlu. 9ıoll:111-Uız,. :i TOKAT. Uysal Kardeşler Ahmet Melimet.,. 
DtY ARBAKIR : Mevlut Evirgen. ~ il URFA : Zeki Anlağan. <W 
EDREMiT Hüseyin Rahmi Genç. h Konya Hamdi Beştar. ~t.f'AG 
ESKtŞEHtR : Recep İnöntepe. Bursa : Şadi Erler ve Abdullah: 

1 GAZiANTEP : Ali Özahı. Bartın : Hacı Süleyman zadeler. 
Anadoluda acenta1arımız bulunmıyan yerlerde acentalık için müracaat edenlere derhal tafsilat verilir. Müracaat yeri - Türkiye 
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