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• 



2 - V AKIT 13 ŞUBAT 1939 

işaretler: 

Akademiler 
hakkında Ziraat Kurumu 

Di7orlar ld: Hayvan Kesimini 
''- Bizim de bir film akade- Artbrmağa Karar Vereli 

m1m1z ohun! Bir edebtpt ve 
fikir mecllslmb bulunsun! Belediyenin et fiyatlarını 9CD 

Bu dilekler çok ferlnde, çok defa ucmktmallDdan ıonra lıtan 
güzeldir. Fakat film akademt.ı bulun et derdine bir nihayet veril-

nl tst17enlerln bu sözil ma. • mittir. 
bet llim dünrasındadır. Onlar Çünkü Devlet Ziraat iıletmeleri 
bir sözierlle bir dünranın ufuk- kurumu et plyaaaımı elinde bulun 
larmı efrederken beriki lle .durmafa kati olarak karar vermit
blr bafka ilme bakmakta ve tir. 
W sözün çbdllf leThalar in • Kurum bucUnden itibaren hay-
sanlara bir muka7Ne lmk&nı ı kesimini arttıracaktır. Difer 
vermektedir. toptancdar aon 1e1dlden de mem-

Bu mukayeae ''orada var, nun ıörünmezlene Devlet Ziraat 
burada niçin olmum?,. teklln. ipetmeleri İltanbulun biltiln ihti· 
de bir huretln Uad81l olan yacını karfllayacak ıurette hayvan 
hilmfln17et balln1 ol.il'. kesimine bqlayacaldardır. 

Cehennemin kaldm:mları çok Aynca bucUnden aonra Kurum 
defa hil8niln17et .ka7alarUe dö - her nevi hayvan keameğe de bat· 
oeıımlştlr. Falan, ye7a lalan lıyacak, baylelikle piyasadaki nl
memlekete bakarak eksik gö • am rolUnU ıeniıletmiı olacaktır. 
rillen bir müessese)1 örnek edl. 
nerek. kurmak cehenneme bir 

. --0--

:~:;;::n daha b~ka Devlet gelirinde 
: • .:~~~::: .:::. buyuk artış var 
kanunlara t.Abl oldutuna lna • . 
nan bir muhit ıtzundır. Allkalı makamlar, memleketın 

"Mil.sb t ilim 1 b- ''- ti iktısadl inkip.fının en bilyilk ve. 
e " n --.et ti 'ka 1 k bil h · 1 · "Wm zlbnl tl od mi ıı sı o ara , tçe ta mın en ve 

7e " m em ce • tah il.,tı 't k b' • ı lnd 1 tidal ı • na aı ço enteresan ır 7e., ç o p 8087etedekl • 
... ,nln lünn iıtatiıtik huırlamııtardır. 
... ro u oynamaktadır. 

BöJle bu muhitte akademlfl 937 maU yılında irat ve servet 
pksanız topa tuta&nD ima vergileri 36 milyon tahmin edil
l'Uhlan ~nu derhal inşa ed ~ mit iken 46 ; iıtih14k ve muamele 
cekt.u. 

8 
vergili 10 milyen tahmin edilmiş-

Edeblyat akademlalnclea Gn- k-.:ı 113, fnhfsarla~ ~hasılatı 37 
ed bl ata, ~ &ilH1 milyon tahmin edilmııken 39; dev 

Heybeliada imar ediliyor 
Denizbank Adanın Abbaspaşa 

plajına iskele yaphracak 
Heybeliadanm imarı için büyük 

hazırlıklar yapılmaktadır. Bilhaa
aa Adanın iıkele civanndaki yan
gın yerleri park haline aokulacak 
ve buralarda eıki ve mamarayı bo 
zan evler iatimlik edilerek lıkele. 
ye dofru ceniı caddeler açılacak· 
tır, Adaya bir de betcn ve modem 
vapur iskeleli yapılmaktadır. 

İlkele inpatı yan kadar ta· 

• 

mamlanacak ve bu yıl Heybellada 
çok ctıselleftDlt olacaktır. 
Denbıbank BUyUkada plijma ol 

duğu gibi Heybelladanm Abbas
pap plijma da bir vapur iakeleal 
inpama karar vermiıtir. 

İlkele ilkbaharda yapılacak ve 
Adalar araamda fıliyen vapur bu
raya da uğrayacaktır. 

DENIZBANK 
istinyedeki bazı amelelerini çıkardı 
Denizbankın 1stinye fabn1ca ve lar yalnız Deni.zbank vapurlarının 

havuzları aon zamanlarda birçok tamir ve bavuzlanmaıına münha

amelesini itten çıkarmıttır. Buna sır kalmaktadır. 

sebep, itlerin azalması ve ecnebi Diğer taraftan bundan bir mild 
vapurlarmın artık eıkiıi gibi ta.. det evvel lüzumundan fazla itçi 
mir ve bavua itlerini burada yap· alınması da son vaziyeti doğurmug 
tırmamalandır. 

Bu arada bilhassa Romanya va
purları, Romanya bUkGmetinin bU 

yük bir saç havuz yaptırması yü
zünden artık buraya celmez ol
muşlardır. Aynca evvelce ecnebi 
vapur kumpanyalariyle daima te. 
mu halinde bulunan eski Franaız 
§irketinin bu faaliyetini yenl idare 
gösterememekte ve fabrika, havuz 

tur. 

Fabrika ve havuzlar bu yüzden 
mUtkUl vadyette kalmıt ve kadro 
larında tenıikat yapmağa meobur 
olmuştur • 

Şimdiye kadar iıten çıkanlan 
amelelerin bil'Q~ yüzU geçtiği 

söylenmektedir. Bu arada daha da 
bir miktar ameleye yol verileceii 
bildiriliyor. 

Limanlar Heyeti ı Denizalb Gemilerinin 
Ankaraya Döndü .lnpab 

Karadenbde lnp edilecek Erel- Huk8y fabrikalannda inp edil 

lzmitte bir mek 
talebesi öldurul 

PO l I 5 te bmit, <Huaust) - Evv~ .. ~ 
gam bmitin Tabakhane mau-.. 
alnde hayli esrarengiz bir c1' 

Bir Baba Oğul Ağır yet işlendi. ti 
Yaralandı Şehrimizin kenar ve s~.~ 

mahalli olan Tabakhanenin CllJ. 
Dün Betiktaıta Dikilitatta bir kenarında ve tarlalar içinde P" 

kavı• olmuı ye bir adam 90pa ile çQk bir ev vardır. Bu evin, 
bir baba otlu afırca yaraJamıttır. 1ert Uç kiıidir: 1mam Refft ~ 

Dilcilitqta oturan Abidin Ye ıu 20 Y&fJZ\da Muatafa. ~. 
babası Febminin bir meseleden mektep talebesi 15 yl.§Ulda ~ 
dclayı ayni yerde oturuı Kenan ve MUltafanm karw ıs~ 
ile aralan açıktır. Fatma. 

DUn Ud taraf hiç yoktan bir se- Mustafa Fatmayı bir telll ti' 
beple kavpya tutupaUflar ve ba· ve1 Dtlscenin UskUbl nahi)~ 
ba ile oiJun üzerine ıeldllhd ı&- den kaçmmı. Sonra evl~ 
ren Kenan eline ıeçirıdlll bUyUk ve kllrt fabrikumda bir lf ... 
bir ıopa ile ildalnl de ıdamüdlı lan MU8tafa l&k:ln bir hayat 1" 
dövmllt ve batlariyle y(lslerinden p.mata bqlamıttJr. _.,. 
aprca yaralaımıtır. Fakat Uç ay var ki, bU ~ 

Yaralılar ıseyoflu hutabaneal· e\"fn etrafmda cin ve peri t 
ne kaldırılmıt. fakat bldlaeden ye1erlD1 andıran korkulu _!>1t...,. 
sonra kaçan K.enanı tutmak kabil lem deveran etmektedir. ~ 
olamamııtır. aman ta uzaklardan eve ~ 

· elektrik llmbuı siyam tu~ 
Kadınlann Çantasını ta ve hell pencereleri sö~~ 

Kapan Çocuk te, gecenin zifiri t~ı-~ 
Sokak ortasında zengince ıör. 18lık sesleri hışırtılar~

Jüğü kadınların elindeki para çan tedir. ti". 
talarmı kapmakla ıeçinen 16 ya- Evvelki akşam N~tlbe:~ 
pnda bir çocuk poliı tarafından luna devam eden kUçiik dJ1' 
yakalanmı1tır. Hıraız çocuğun ya- Netet "yine ne var acaba;!,. ft r 
kalanmasına yarayan ıon bldiıe aşağı kat~~! .ahi?'& ~nn !st 1' 
ıöyle clmuıtur: kabmda muthış bir ııWı ))tltl 

Fatihte Sinanafa mahallesinde nız evin. sakinlerini değil~ 
oturan Nimet ve Hamide adında Tadırnubakhane mahallesini at 1~ 
iki kadm tramvay caddeainde gi- h ı.lnKenlorku ve dehşe ~. i' 

· d · b ... a ıra er genç çocu6 -
d~rlerken bır enb.ıre •ısla •Otan kanlar 1 in.de lSJU buJmuşlaf• 
bır çocuğun ellerındekı çantalan- H ç k "'-·-h~ 

. emen va aya '-"""' ·~~ 
nı kaparak 'kaçtığını görmUıler ve Udd . . . Ba H ı·ı JUV. m eıumumısı y a ı • 
feryada baıtamııtardır. Dofu elkoyarak tahkikata bil 

Hırsız ortadan kayboJmuı. iae de lamrştır. Fakat bu mUthft fi~ 
zabıtanın arla tahkikatı neticesin- nm fam bUtUn araştşnnalafl 
de kapkaçı yapan yakalanmııtır. h n b J am...+Jt. ,.. 

d
. k d 

1
.. men en z u unam 19" -pt_ 

Bu, E. ıme apı a oturan o ya- kat ilk anda şüpheler N~!I ~ 
ımda Nıpn oğlu Leondur. Leo- d i ,. W k -aAerl . eş ıuus a ve ayml'""'" _ .. t· 

:t e:~ :;:rl.e, ku~; le~e alt" emval ve em~lk hasılatı. ı 
inanan Jnaan mubltl JAamdır. milyon tahmin edilmııken 2 ; mil
Bu muhiti halketmedeıı, tefldl tefe~k gelir ~e cezalar 10 .milyon 
edllecek bir akademi l&D&ti, sa- tahmın edilmııken ı 5; ıktısadi 
nattan anlo.uuranlar taraluı • b.uhran, muvazene, hava kuvvctte-

rlfte vvdım ye bddavı kô 

li ve Çatalaln limanlannm proje- me!cte olan iki Denizaltı ıemimi-

~:lıa~~:qi.VJf'~fflW-' ~m!-MılftıS~T!-

nun üzennde çantalarda bulunan K J n i 1 • ollll"" 
.. ı "· ı.. ema uzer ne top anmııt ıe· 

.ufalc .tefek bazt;,.CfYNa{..,o.eU~f\mUI ı ~o ~ u bl k:"' ~ 
' • CeK Kaaar yaman ? ... jı• 

~~t' • .. t.v f • ' " ~ dıelerine sebep te bulun~~ dan ~ .. Dil. nrgllerl 42 milyon tahmin ı • 
sanat bundan istifade etmes; miıken 48 milyon lira tahsil edil. 
belki de gcrller. Toyluk, ihtiyacı . t" 

hluetmemck her işte köttldtlr. 
ınıı ır. 

rnnı .... u.nat Ye tııdr ..ı.a . --------------
mıda. Çok Acı Bir Ölüm 

Hitbir mabedi k&flrlerl ku • Bundan beş ıilıı evvel ve!at eden 
ramazlar. Sanatı da kalbi ohm. Süleyman Fallt Fenlğln refikası Ba-
1an "Ye bu kalbl beşert here - yan Binnaz da dün akşam Cenabı 
canla talkanmaran lnıan 1a - Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ila
ratamaz. yan Binnaz; Doktor Arif mcm Korle-

Bize akademiden enel aka. nln kardeşi, erklnıharp bin~aşılıllın-
' daıı mfistafl Ali Rıza llke'nın kayın 

demlfi bcsll7ecck ruh 1Azmı - valdesl, Doktor Operatör Hayrettin 
dır. Dlker'in, Ulus ıaıetcsi neşriyat mü

Sadrl ERTEM dfiril Mümtaz Faik Feniğin, Tıp Ca
------------- killtesi talebesinden Faruk Fenlğin 

Tramvay ve Tünelin anneleridir. 

T I• 1 • Cenazesi, buglin sa:ıt 1 ı ,30 da Kı-
ea 1!':11 fl. aılloprakta Kuyubaşında 12 numar:ı-

Tramvay ve Tunel tırketlerini lı hanesinden kaldırılıırak K:ıdıkö -
devriteslim almakla meııul olan yünde Osm:ın:ıAa c:ımilnde namazı 
heyet dün tatil cilntl olmasına rağ kılınacak Te Karacaahmetteki alle 
men çal ımalarına devam etmiıtir. kabristanına gömülecektir. Muhitin -

Tünel fabrika ve arabalarının de tanınan ve sevilen m::ığrureye Ce

mişlerdir. Xomiıyon mesaisinin men tamamen bitmlı -gtbidit. 
son kısımlanna orada devam ede· önümUzdeki ay merasimle de-
cekt:. . nlze indirileceklerdir. Denu ku-

önümUzdeki yaza her iki llma- mandanhğı merasim için bir pro
nın inpatına bqlanmuı mubr· ıı-am huırlamaktadır. 
rerdir. Yakında Nafia Veklleti -All 
bendislcrinden bir grup Ereğli ve -0--

çatalaizın.da tetkiklere batlıyacak inhisarlar Vekili Gitti 
tır. 

Piyankoda Kazananlar 
Tayyare piyangosunun d6rdiln

cü keşidesi dün bitirilmiştir. Bu 
keıidede elli bin liranın talihlileri, 
Zeytinburnunda talim alayında 
teğmen Tal!t, ödemiıte Mustafa 
Çekeci, Silvanda SaWıattin mahal 
lesinde müteahhit taa ve ortağı 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
Ali Rana Tarhan dan akıamki 
trenle Ankaraya gitmiıtir~ 

Vali Llitfi Kırdar ile Gümrük 
ve inhisarlar erkanı Haydarpaşa 
istasyonunda Vekili uiurtamıılar 
dır. 

-o---

Ebelerin vergisi 
tüccar Abdullahtır. :Maliye Vekileti varidat umum 
Kuımpqada Camlikeblr mahal mUdürlilğU alakalılara bir tamim 

lesinde 9 numarada oturan Hüse- ' yaparak ebelerin de serbest mes. 
yin ile Muharreme on bet bin, lek erbabı gibi kazanç vergisine 
K~nyada terzi kalfası lbrahime on IU.bi olduklarmı bildirmi§tir. 
iki bin lira çı1muıtır. 

teslim iti bitmek üzeredir. Tram· 
vay ıirlı:etine ait malzeme depcla
rmın birçoğunun teılim alınman 

tamamlanm•ıtır. 

nabı Haktan maACiret dller, beş sün 
içinde birbiri ardına ana ' ' C bab:ıl:ı
rını ka1beden Mümtaz Faik'a, kar 
deşlerine ve kederli ailesine taziyet 
lerlmlll bildiririz. ------------------------------------------------------------------

fJı oe .AlelJlı, Kitap musabakası --Maarif VekA.leil ilkokullarda 
okunan tarih ve 711rt bllglal ki- *Halnan,, adası sanat kayıAını doAru yllrntmek için, it meaele•i 
t::.plarının yazılmasını mbaba- Japonlar Halnıın adasını lşAal kısa dahi olsa, iki kilrelle lllzum yok Şehir Tiyatrosunda, Cellletlin Ezl· 
kaya tıkarmıttır. etmişler. Bir çok kimseler bo ada- muydu? ne'nin "Bir Misarır Geldi,, piyesinde 
------------- aıa nerede n ne oldutunu soruıtu· Bilmek veya bilmemek Bedia sabık • Muvahhit mütefekkir 

Çocuk Eıireeme rup durmaktadırlar. Siyasi Peyami Sara, otoriter relim- bir kadıo rolilnü ibda etmektedir. 
9 Mesele buiL hıal edenlerin is - terin medd:ıhlılını üzerine almıştır. Belkis (yani Bedia) bir aralık ihti-

KurUDHUl& Öğretmen mini taııraa bir ada. Onları göklere çıkartmak için fırsat raslar içinde kıvranır ve: 
Aranıyor Kualdlrek 1 kaçırmaz, ve otoriter rejimlerin za- - Sen bir kara kadınısın, ne yapı-

Cocıılt Eılr11eme Karama Umumi K···•---k il ferlerini nasyonalizme atfeder. LAkin )'orsunT 
... a~ bu carlp bir nasyonalizmdir. Deve • Diyen hocasına: 

M~~keılnden: Dlln, TQrkiye matbuatında Od kuşuna benzer. MeselA, bakınıı, - Ya etim, onu .unutuyorsunuz? 
Ankarada Cocuk Eall'IJeme Kanı· mfihim bldhe oldu. "Haber,, arka- "Server Dedi imzalı bir yazısında Diye cevap verır. 

:~~~~. ~:;:~ ~~çes~ 61retmenllll daıımız, kıymetli tair Necip Faııl Frankodan b.ilisederken ıöyle diyor: Şehir Tiyatrosu seyircileri için 
me 

1 
olmu ölretı!:::~:~· le~~: Kısaktlrek'la fıkralarını neıre başla· "Yabancıların naıuonaliıt lıtlld e- beJil ~aklka!::ır yaşatan bu cevabın 

$ili ' dı. melleri le mücadele etmek için bir ıehlr ıklısadıyatı nzerlnde fena blı 
alınacaktır. İstlyenlerln bal tercQme- F kat tekalbe tekdire tebzile de u l slri oldu. Et o ınndenberl pab:ıh -
lerlle Ankarada Çocuk Esirgeme Ku- a ' ' • tek kuvvet VOJ"dır: Naıuonall:m!,, c · 

U l M k _. ,._ t • ulrasa, "heyecanlı,, bnadlsler nr • 'Nasyonalist islill emelleri!,, Ru da laştı. 
rumu mum er e .. ıne m111acaa kt kta olan yeni bir sabah ga - İ cb 
la me • ye . ne demek! ç ve ' 

rı.,, ıete'li dllnkO ntıahasında n tabıl 
Beşiktaş Halkavinda "Ha~r .. den enel, Abidin Kısakllrek AkagilndlZ habızdır Şehre temizlik ıntwan asılacak 

"k' d 1 • imzalı blr blklya aqretU. HAdise malılm. Aka Gtlndüz, blr mış. Bilemeyiz halk bu nllahalara: 
mUSI 1 BrS 8rl Çallı lbrahlm, Necip Fazıl Kısakli- yazısında "insan denlle11 canlı ıQb- "Ey Şeyhi keraınetfü~J, ez, ez de 

Bc§ik~ MlkMnden: rek iç.in: re,, demek saffetini ı~ıltrdl. Buna iU)'QD lç!,~ mi dJyecek'? 
Befilrtaı Balkevinde Xeman. - Ya uzun kürek olsa ne yapar - derhal bir doktor itiraz etti. "Hayır, Fakat bızce, bunları asmadan ev 

dıkf insan gübre olamaz!,. dedi. Biı, ih· vel metinleri tashih edilmesi lAıım · 
piyano. mandolin ve viyolonsel Demişti. Simdi. Kısakürek~r iki - tisaslara hürmet ederiz. Nerede kııl- ıelen levhalar var. Mesela trarnva)' 
dersle~ 18 cumartesi günü sa. te,ırıi~ hulunuyor, artık onları Kısa· eh ki, Feyzi Ozgen ismini ıa,ıyan d~, otobiiste ~·~rab:ı~an~ fç~ne t~ -
at 16 da baılanacaktır. kürek ı, Kısııkürck ıı di)•e anmak doktor, bu işin mütehauıııdır, "üro- kürmek beledı)ece )asak eclılınl,ıır .. 
Kayıt için. her gUn halkcvi iş- ırmm. loit,, dur, ve "hakka 'ki,, insanın güb diyen le,·h:ılar nr. İçine?! .. 

yarlarına müracaat edilmesi ıa.. _ Hem, deıll bir arkallnşıınız, rq de~il, çamur olduijuııu islııı( et • Demek dışınn tiikiiriilclıilir 
zımdır. mlştir. 

Fakat çantalarda bulunan 20 u. tadır Tahkikata devam ed1JP"" 
ra para ile birkaç kıymetli eıya teclir: 
meydana çıkanlamamııtrr 

80,,. E •• !:::::ku,• Fra•· Çanakkaled&P ~ 
sıca muallimi B. Asım Tevfik Sbnumu lki Mebuı Fazla Çıkf.1ııt 
tun km Bursa Necatibey Kız Sa Çanakkale (HıısusO - ti 
.ıal enstitüsü muallimlerinden na • ' d ıre relf d' 
yan Süheylll ile Nccatibey Kız Sa • yet umumi mecllsl a ~tıf 
nal Enstitüsll muallimlerinden B. lh mUdUrlerl huzurile Vali ııı'' 
an Çlzakca e,·ıenmişler, dlllünleri lu~oğlunun b.,,.•-~nlığı • o1ı• 

Jursada Belediye binasının geniş toplandı. lc;ttma Atıf Ulll11

18~ salonlarında yapılmıştır. Bursa Vali- nun kısa ve veciz bir e(J1 f,f1' 
si Şefik Soyer, Belediye erkAnı, Ma- l k Eb dl Ş f UIU ~tJ 
arif Müdürü, lise ve Kız Sanat okul- açı ara e e bBf,, 
ları müdürleri, mmılllmlerl, banka kUn hatırasını tebclleD ,,.,ıt ~ 
müdürleri, avukatlar, hekimler ve klka ayakta kalınaralt ~ 
:ılleleri düğllnde bulunmuJlardır. Du tazim Odevt yan•'-'•1·•qn 

1
, / 

ırada Ankaradan ve lstanbuldıın üyelerin mazba• --tarı t .. •!t 
bu düiıünde bulunmak üzere ıelnıit lerek onaylandı. 1 
dmscler de vardı. ki ,atl~;A ., 

Milnevver ve nezih bir topluluAun lklncl başkan ve l J il'. 
iştirak etti~i bu güzel eiılence Bursa- encümen Uyelerl sec;ttere~ 
da alaka ile karşılıınmış ve yeni ev- at raporları okundu " 8 -;J 
liler samimiyetle kutlanmııtır. Ta - edilerek lçtlmaa nlha1et 
rafeynl ve ailelerini tebrik eder, sa- dl. ..1 
adet dileriz. iki mebus fazla çık8P'.: 
~A~~~· -~ Saylav seçim' · i il• ~J 
TA IJV M .:: gereken hazırlıklar buıu:f'sır1 
iMi' -~' ı '"' bltlrlh.rek tpftlf J;ı. "' 

iiiiııiıiiiiiiilııiİiilııİ..__ s.;çlldl. VllA.yet tubarl11' '1 
Hava yurdun blltün blHgelcrinde kl d d lkl ıatl•'~ evvel evre en fffr . 

yağışlı ve kapalı geçmiştir. la~ııe Çanakkalede.n 'I 

Dün lstanbulda hava kapalı ve çıkarılacağı anlaşJ11Dlftıt• .J 
cüı'l y:ı~ışlı geçmiş, yaAışın metre 60 E .. "tm Ji Bir ~· 
murabbaına bıraktıAı su mikdan 0,2 D'!İıa e~ la~~ 
kilogram olarak ölçülmllı, rfizgAr ce VllA ti 1 d ~u 1ıl t'TJ 
nuhu g:ırbidcn saniyede 3,5 m. hızla ye m z e ı ,~ 

71 eğitmenli okula e o~ 
eıımişlir. Saat U de hava tazyiki, l ııı.4• 6 
761.9 milimetre idi. Suhunet en OnttmUzdekl yıl ç .cıJ~J 
yüksek fi.7 ve en düşllk 0,2 santigrat menli bir okul daha .ı -~ 
kaydedilmiştir. şimdiden 60 eğttuıeol ~ı 
--------ı:ı-----. gezici başöğretmenin 14~ 

:E p ·~ S•lı başlanarak ffşler"'n ~ ... ",,J 
- azarteıı~ ması muamelesine el•~ r"tl 
~ 18 SURAT' H SUBA r dili ve bu yılki eğit.O!~ 
c 2s Zılhtcce M llblcce larnun Alpulluda aÇ ,ti 
1- 98 Kuım 99 ICuım duruma gnre baıırllıl 

l 1 ij ı vam edllmelı:tedlr. -ti r_J, 
Vakıtler Vasa., Enııl~ Vuı E&aal ntmlı Hallı:evl, 1D_.. ,.; 

1
-.-a· .. -.-.-·-~-;;; 111 ramına hızla dev&JD ·~ 
uo•• ı::: 849 ı2 28 us ve haftanın hemen ıııt ~f 
lkınoı 11520 uo ırı2ı suo harfketle ge~mektecll'if" 
A .k••"' 11'6 1200 ıuı 1200 ler1Jı:aydederekme~1J,7 V•t•• t ~ ıı · St rn t2 83 yan olan dik~ ve ellr "1' 
'"'••k 1'11911140 151~ 1101 J•u da bu hafta ıeıncl• 
-------------- acıtacaktır. 



1 - VAKiT U ŞUBAT t• 

Son Haberler GörUp dUşUndUkçe 
~· ,_, ,_, ,_., -
Sebepler ve 

neticeler/ Fransız Kabinesi yarmki toplantısında 
,.ağbet artıgor F k t k k .. ::::.:.:.~:~~:ı:·:~nı-: 

1~4NBULUN bir iki re- geçirirseniz verilen "muılkl ran oyu anıma aran verece ~·=:-:.:;;~,:~:::: :!: 
''lç1t1,1:~ bUyUk kahveler • ziyafeti,. nln ciddi olması itin Parls, l2 (A.A.) - Dablllye 1 tına ve "kontrol mUfrezelerl., halarda işbirliği esaslarını kura.. ,·asındakJ ")flnorka,., l'uk 

~ .. • 8uıı.a •• usikl,, modası baş ne kadar he,·eı edildiğine lAyi· nezaretinin bir tebllflne göre, kıtalarında çalı,arak casusluk bilmek için yol açıh:nış olacaktır. Şarkta böyle bir tal .. anma1 a 
'4~ cletlldi nıoda,, demek de kile kanaat cetlrirsiniz. Bir lspanyol mUltecllerinden olan ve mukabil casusluk cUrUmlerl. Fransanın arzusu, imzasını anti • ;rol atmışmış ... 
»la dt ttıtkk r Ya ... Zira gayri kere eanatkArlar kendileri için on beş bin kişi talepleri uzerlne le itham altında bulunan 350 komintem paktının altına kon • }'ransız hudutlarına •&ilJl&D 
~Uı ?tzı 1 edilmesine gönıu. konser verme tarzında bir sah- "Franklst İspanyaya" sevkedil klolnln vaziyetlerini tetkik e - muş bir İspanya değil, dost ve bf. orduların peşinde, koca bl.r 
.. ~lt bır Olamaz. O kadar za • ne, yahut ona benzer bir mev. mlşlerdir. decektlr. Bunların arasında ha- taraf İspanya görmektir. Bu nıllletin 1:öç01en oluşunu görü-
ıı.. "ıııo" ley detıı. GUnUn birin ki seçmlolerdlr. Daima ... csslzli. plshane olarak kullanılmıo olan ciheti temin hususunda pek çok ,yoruz. Yollarda batağa saplan • 
...... "asını Madrit, 12 (A.A.) - Bay Neg .. kUIAta w w d Ü h •· ~ lat n geçmiş,, olması. ğl tercih ederler. Fazla taşkın- Uruguay gemisi Jçlnde faaliyet muş d ugrayacagın a § P e nuş arabalar, koşwnlarile ko _ 
""4 e1ebll rln "Bundan böyle cumhuriyet- kt it ,.. eceklerln sayısı lıkları ''sanatlarına bir hUr • yapmış olan harp mahkemesi yo ur. fenlenmlş atlar, kAh çu,·alla ör-

'•t,. .. llırını. cı !spanya hUkOmetlnln merke- MUSSOL1N1N İSPANYADA •-, •ltt•t• -u metslzlik saydıkları,, kadın er- t reisi Sallzar Ventura da vardır. tük, k.Ah çıplak 1.ruian ı--leri 11• 
... .. ... iki zlnin Madrlt olacağını ilA.n e • l\lE.~FAATt VAR MI? _.., 
~ lfer h s ..... Adı Ustun. kek hepsinin yUzlerlnden belli- Parla, 12 (A.A.) - Nasyona • ralanıyor. Sandıklar, aepetler, 

betı alde içkili musikiye dlr. "Harlçten şarkı istemek ya. miştlr. Ust tayyareler bugUn 10,30 dan Paris, 12 (A.A.) - Temps ga. döşekler, battaniyeler öyle acı 
~'ti. ııı:~ır UatUnlUğll var ... za. saktır,, dl.~ bir levha asarak Valanslya, l2 (A.A.) - DUn 11,30 a kadar Madrldln mUhlm zetesf yazıyor: görünüşlü bir döküntü, ki .•• 
' 11 ııı12,1~ anlaeılanııyor: ''İç • "gelişlgUzel., temennilerin cld- akşam beşinci defa olmak Uzere stratejik noktalarını bom bar· Minork aadasmm nasyonalist. Kamaralar, parllmentolar, 
'il ller 1,, olunca, musiki o- dl proğramlarını karıştırması • bir tayyare filosu liman mınta. dıman etmişlerdir. lere devri hadisesi istiklil pren. ikide birde: 
~ .. 1l•ı1t;ııınde kalır!! na lmkAn vermek istemezler. kasını bombardıman etmiştir. Madrlt, 12 (A.A.) - B. Neg - siplerinin bizzat Burgos hüktime. - Ordulanm12a gü,·eniyoruz! 
-~~ h l'ar; nıuıiklclk var. Kendi sanat ve lntibaplarını Sabahki bombardıman eına • rln ve Del Vayo ile henUz Mad. ti için de ne kadar mUhim oldu. Diyorlar. Uzun ba<:aklıt hayal 

'

itil•"'· 'tYecanların mabsulltı hA.klm kılmak isterler. Çaldık • sında 45 ev yıkılmıştır. rlde varmamıe olaıı. diler na • ğunu kafi derecede isbat etmek. pergerile çlzllmiş haritalar \'ar. 
- ... s k' ki ı öl Uş ve 2 5 kişi tedtr. Frankonun sal~hiyetinf ha. ~. -erlerinin de bir ta ları parçalar ara!iında Dede E - e ız ş m zırlar buraya muvasalat etmiş. Ömürlerinde ellerine ••ıplak bl-b hy t iz bir mUmessil İngiliz bayrağı • ~ 

tlttı .. el 8 oarkılarla birlikte !endllerc kadar eserler görU • yaralanmış ır. ler ve derhal nazırlar meclisi rcr kılıç almamış adamlar, bil• .. nın himayesi altında Devonshire 
1 bıttı Çalındığı şu zaman- IUr. Ve btitun bu ağır nıesull • 350 CUMHURİYETÇİNİN toplanmıştır. zırhlısında adanın kan dökülme. yülü aynalnra bakaı-ak kendile. 

11 Qlıfııtıu nıuıııkt dinlemenin ne yetlerln içersinde içki lle \'e ic- VAZİYETİ Hendaye, 12 (A.A.) - lapan den işgali hakkında müzakerede rinl Sezar, lskender, Anlbal 
ttııııı: IJÖYle bir gözden •e • kinin • irili u!aklı her gövdede Barselona, 12 (A.A.) _ Ha • yol mültecilerinden olup !span. bulunurken Majorka Ussilnden ge şeklinde görürorlar. 

hbıl ettiği • tesirlerle mUca • vas Ajansı muhabirinin bildir • yaya dönenlerden kırk seklz sa len İtalyan tayyarelerinin adayı Parmaklıklar, köpril korku _ 
>8'-t •klJ *** dele etmek zaruretinde bulu • dlğine göre, dh·anıharpler bu attanberl lruna gelenlerin adedi bombardıman etmeleri, !talyan luklan hatt.A saban demirleri 
Ot, )ı{ anıın dokuzuna ge • nurlar. Hula.sa. karmakarışık pazartesi , .e salı gUnlerl içtima 0 kadar çoğalmıştır ki, Nasyo • kuvvetlerinin hususi bir politika. eritilerek sllAh yapılıyor. Çün. 

lllı er'llsfkl sanatkA~larının bir vaziyettir • ederek muhtelit "Çeka,, teşkllA· nallst makamlar Katalonya mi- ya hizmet ettikleri ve lspanyol kü artık ekmek yerine blriblrL 
~•ıııı, kekll fltn edildlfi ıeık • • • ıtslerlnin ıecmesini muvakka • milliytperverliği davasile hiç bir mizi 1Jyeceğiz ... Toprak, gülle. 
t'ddıt rııı önUnde Uç beo mu • Gittilinlz yer, bir meyhane • ten durdurmata karar vermiş - alakalan olmadığı düşUncesini lcrle sürülecek, kanla sulana a 

'tdt ~e Crupıar dolaşıyor..... midir, bar mıdır, yoksa gUzlde ierdlr. Hudut aaat 13 ten beri tevlit ediyor. Bu hadise, Musso. cak ve adam gfü·deslle besle • 
11 bı_. tdesı henUz kapalı du. musiki sanatklrlarınnı bu- !spanya tarafından kapalıdır. lininin İspanyada bir menfaat necek. 

,ıı \'de~~hne. Rakı, bira, oa- lundutu bir muhit midir? Bun- ı• mtı• han 1 Memleketlerine dönmekte olan güttüğüne ve batı, Akdenizi ata.. Yer yüzündeki altı bin rıllık t, duıtı erı, mezeler ve ve si. ların UçUne hep birden, veya bu mUltecller Hendaye garının tüsünün idame edileceğine dair medeniyet Jzini, mermeri, tun-
·~ bı_. at •nı buram buram... teker teker ihtiyacı olanlar da Talebelifimde imtihana ısına- avlusunda ve beynelmilel köp- teminatın kıymeti hakkında bazı cu, kitabesi, taklan ve anıtla-
it t.\ kk\lltudur gidiyor... oraya gider. Fakat arada ya • madım; hocalığımda imtihan en rUye elden yol Uzerlnde emir mahfillerde mevcut §Üpheleri i. rlle hep birden ıııllmeğe uğra • 
t •ır, b IJat ... Perde açıldı. nan • eter varsa - her halde mu büyük üzüntüm oldu. Talebelikle beklemektedirler. Hududun bu "ame edecek mahiyettedir. Bu şıyoruz. • 

d lıt 'f>ı.,_'Y:·· Köoede bir ku:r. ı~kl oluyor. "MUzlk olan yerler- hocalığı mezceden gazetecilikte de sureUe kapanı r hiç dUoUnUI. şüphenin bir an evvel izalesinde Dün1a, dellnmit bl.r lAstik to-
11 ller kno. Banco, cUmbUe, de içki lçllmealn,, diye bir kal- bir türlil hoıuma gitmiyen ikide meml• olduğu ı Fransız ma bizzat Franko için otoritesinin te. pa döndü. Bozukluktan lıJç k11r 
~~'llİ ı,:nıan, def ve ıonra de ortaya koyamayız. Çalgılı bir imtihan geçirmit oldufumuz- kamatr mllltecilerln Jaşece is - yidi bakımından, bilhassa Fran.. tulamı1or. Bir yanını düzelt • 

il'\\\ b enıleler. meyhaneler her yerde bulunur. dan bahsedildiğini ititmektedir. klnları huıuıunda mUşkUllt~ sa ve İngiltere tarafından tanın. sek blle, düzelen tarafm karşı. 
' 0 ltlıror. Vo oralarda herkes, çalgıyı 1 • Evet, bakınız, bir arkadaıımınn maruz Jcalmı,ıardır. ması mevzuu bahsolduğu ıu sıra. sı çöküp çukurıa.,ıror. 
Ohu Oot, Of s'"A'i "" .. ~'""'" hfl" '1.~Vk va,ıta- vazmndan öğreniyoruz ki zavallı !=:11 ıı.t. 17 de lrun kumandanı da, bilyük fayda vardır. Bu ta - Dün,·anın bir cehennem gibi 
~1 .. 1 

t tötecı"• 1 ea nereK egıenıp gıae e1. matouat sen nanaıaroa ymc 01r ,, 
, .. ltlcrr en otuz UçlUk tes. Fakat kendisine ciddiyet ve yUk imtihan geçirmiı ve .•• muvaffak 0 _ yalnız kadınlarla. çocuklara ve nmmanın ancak müstaidl, mu • tutuşmasından, lıarabcyc dön . 
t '-ıı,1,rı data eakırdata ba. seklik izafe edflmlo musiki par. lamamııl Hendayede hazır bulunan harp kadderatına hakim bir surette mesinden, in$anlıim tükenJ • 

,111~dehlerı' aynı zamanda dub çalarına cellnce, bunları .din • Bereket versin, bunu sadece ealrlerlnl kabul edecellnl bil - sahip ve bundan bq.ka .A.vnıpa • tinden acaba Jdm ne kaaana • 
"' de 1 k t t k b ı dlrmltUr. nm batı cenubunda, . Akdenlzde cak? Benim bir tflrlQ akıl er • 

~, hır Yuvarlayan kr. eme s er en el ette k içki matbuat için lnıll•nmıyorLtr da Diler taraftan, nasyonall•t ve Amehfk~ ~almde hayati dJremedJğfm nokta budur. 
tı bıt " adam birden • icmemelldlr! meslek haysiyetine dokunmuı ol- makamlar, aalı sUnUnden ltlba. menfaatler yme ~ıç bf.r surette Yakın tarih österdi ki 

t,~~l't> C"' of,, sadaııına hld • Şimdi latanbulda rağbeti art. mıyorlar. Bir büyük h&diae karıı· zarar ve halel getırmesıne mUsa. g ' mu. 
·a~ vııerı 1 kt 1 .. 1 ki 1 iki d dı Mill . tih . ren lrun hudut karakolunun . harebeler kazananı da k&Jbe _ 

~J ba1ı:: n faltaşı gibi ma a o an c s z mus ,, ıın a mı r: et ım an geçı· u d 6 000 kişi kabul edeceği. ade etmıyecek olan devletlerle L d kad bcJA 
, bay•rıııaYor; sonra sahne • den maksat her halde bu ola • rir: Mecliı imtihan ceçirir, hükQ.. g n e · timat verici iyi komşuluk mUna.. ~n ar f& sokn1or. Bir 
'~ Sön rdan birine: cak: Haklkt sanat eserini te • met imtihan geçirir, ve'kilet imti- nl tebliğ etml~lerdlr. sebetleri idame fevkalade alaka. fun :ellyort ki yenenle, 7enl • 
l· "ttı.-..~,l>e •en Yavrum, onlara cavUz Ye hakaretten korumak! han feçirir ve bu imtihanların ar- FRANKO TANINIYOR dar bir İspanya için yapılabile. en, erttc, acıda ve çilede bir-
ı;otlbı ltı Sö1ıenıende devam ÇUnkU ya teki lçmell, ya. dı arası kesilmez. Londra, 12 (A . .A.) - Pazar ceği aşikardır. leşJ7orlar. Yalnız dökülen kan, 

"· ıarıı bir nazar atfe- hut musiki dinlemelidir. Bir mevcudiyet ve plıaiyetin gueteleri ispanya muharebele _ ITALYAN ASKERLERi NE akan yaş gönüllere hmcm bıça. 
l1ı Haklkt cinsten bfr musiki ça • imtihan geçirdiğini söylemek, onu rinin yakmda biteceğinde ıüphe 'ZAMAN ÇEKİLECEK? tını saplı7or. 

'te~ıı. tlttı: * * Iınıyorsa 0 esnada teki temek, imtihana çekmiye lüzum ıörecek etmemektedirler. Franko hUkft _ Roma, 12 (A.A.) _İspanyada- Yeni Jdnler alevlendirmekte, 
~ı, llerd-. Ce Ciddiyet n ha- musiki eserine hakaretten baş. kadar olsun kuvvet ve kudretinde, metinin derhal Fransa ve BüyUk ki İtalyan muhariplerinin ancak başka J'Ül'eklcrde öç 7angmlan 

~ 'ıııc ~lcır, etnıettedlr. içkisini ka bir şey .değildir. Musiki kö- salabet ve maharetinde ıüphe edil· Britanya tarafından tanılacağma Frankonun siyasi zaferinden 800· tutuşturmakta ne fayda var? 
, • .. tt ' t'l•rcı,: btrı, Yan tarafta • tU cinsten ise nya kötU şart - miı olduğunu ifade etmez mi? muhakkak nazarile bakılmakta • ra çekilecekleri hakkında bugün- Milletlere önderlik edenler, 
'°/ >ıı lltturcı bfrfnde arkada • lar içinde çalınıyorsa, onun t. Türk matbuatı Türk milleti fi· dır. lerde bir makale neıretmiJ otan ~~in, bu 1aman gerçele ka~ 
J ~I' llerı ,;tu nıunakaeayı çln dahl tçkl tcmeğe ıuzum yok- bi en büyük davalarda beraber yü. Sunday Times guetesi, lngil • Giornale D'ftalia, bugün fikrini goz yumo7orlar? 
~ ';tllt '1ı tUrup yükseklere tur; 0 "musiki,, yl dinlemekten rildü, beraber didindi, beraber tere hüktimetinin bu tanıma key. ıu suretle tasrih etmektedir: - Belki bende bö1le olmaz! 

ti~ t •.• , "bte,,urıuu haykırıyor: vazgeçmelidir. muvaffak oldu. Türk matbuatın- fiyetini hiç bir p.rta taalltik et. ltalya, Frankoya olan yardmu· Diye avunmak ne7e 1arar? 

',! > ""~l r ce 1 ..... -.r .... ET MU1'1'1B dan falan ve filan gazete, falan ve miyece'" kanaatindedir. Ayni ga- na ancak henüz dzcardan tehdit e- Sebepler değişmeyince hiç ne ı1 
~, IJta • m yet, ou _ ı:uıLl'f• 6' :r tJ 1 . .JI '11~ .. da dl:ııı Yahudi olma. filan fazetecinin kusurları olabi- r.eteye nuaran Fransa hükftmeti dilmekte olan bu aıyasi zaferin mü ce er değişir mJ? 

,v b,~ beıı.ıı:rı cıtablllrdl ... Bu Maraşın kurtuluşu lir; fakat Türk matbuatı ıimdiye sah gUnkü kabine içtimamda bu dafaasına lüzum hasıl olduğu tak- Halda SVHA. 
_.I b,t\lttııı. aı kareınıa çıkacak kadar geçirdiği imtihanlarcan eh- tanıma kararmı verecek, !ngiliz. dirde devam edecektir. 
P': 41,., eıı. •ah llını karışlarım. IJUo kut landı liyeti meydanda ve alru açık ola- lerin kararı ile çarpmba gUnkU Fakat İtalya kendisine siyasi Ankarada kayak 
;il, Ot)'to·btrden:ıede söyleyip ça • Maraş, l2 (A.A.) _ BugUn rak çıkımıtır. . . . . kabine içtimamı müteakip ilin o. zaferi asla empoze etmek tuanru müsabakafarl 
-~ul ~ .. , • bı .. "t re a"a.ıı.a kalkı • k t Kendi meslegınuze kendımız lunacaktır. Bundan sonra Sunday runda degvildir. İtalya yarınki ls- Ank 
ııw. • • .. " & şafakla beraber başlıyan ur u. .. 1. k' ba k d 12 (A.A 

'J Qı.ı.,I' ~ercıe ~tdaıı. cıtırıştıktan luş bayramı misli görülmemiş saygı ~oste~e ımh kık ı a
1
am an Times mütaleasına §U yolda de. panyanın siyasi rejiminin ıu veya kaf' ara, . .) - BurUn 

tt•~ '~•t.~ ~llıtıe':l>anıyor, çeklll • blr şekilde kuUanmıotır. Mera- saygı ıatemıye a zmız o su;. * vam etmektedir: bu tarzda faıizmin ayni clmasmı 'd ılel~r halınde Elma dağma 
"'V ~h • "' ne kadar isti • Franko bilkftmetlnin tanmına iddia etmemektedir. gı ere • halkevinin tertip ettfji 
, 'C ıim öğleye kadar cumhuriyet a- kayak müsab k 1 i t' k t~ .. •ıta" keyfiyeti katiyet kubettikten O yalnız bu rejimin, doğru yol- a a anna § ıra e. 

~ '"• lanında devam etmiş ve ondan den sporcular b ü bak-' tıı l!Qı.ı ltla•al sonra onunla siyasi ve iktısadt sa dan e..:ıı•ırtabilecek yabancı tesir u m 18 ıuan 
'•ı I' l'e arın hepsine sonra şehltlffe geçilerek aziz :ır-::r sonuna kad b.'yilk b' al.aka ile 

il e.- l'llzn.ı ve nüfuzlarından iri yani "lapan- ar u ır a 
tı~I )'erı O Klbt birçok ölülerin hatıraları anılmıştır. Gu••nlBTl•R peşı•nden.• ya, bpanyahlarındrr,, formülüne takip etmişlerdir. Bugünkü mll· 

ıı,,.,. ~1Yatetı erinden kalkıp 19 yıl önce aziz yurtları için _. sabakalardan alınan telml,. n 
lı 'il rtekı UYO'Un hale crelmi• bir bpanyanın ... e. 
i
l("•.. bt .. 1 .. len binanın .ıı. f d d kah • • :r tlceler • l rd ~ .. .- • •t varını yo.unu e a e en • •ııA ,_ b"l . . 1ı1un a ır: 
'ı be ikanı ti mı ı arzusuna te&a u etmeaını ar tn· 1 n-- Ak 

~ llcı •erk e ne dof. raman Mara,hlar BUyUk Şefle- 1 B k rt k t d' ış: - ~im m 4-10 
I' bitil tltareı'Yboluyorlar... rlnin aziz ruhunu be' dakika aşını u aran ap an zu e ıyor. 2 - Nazım Küçükulan 46 ı~ 
'>,il :cıberııer ~evresi de az sUkfttıa anmışlar ve cumhurt • 1 General Franko ordusu Katalonyayı itıal ederken Barse.. Bir Macar gazetesi niye 0-10. 

Q lror. artıar itinde yetin nurlu yolunda yUrUyerek; londan çıkan lspanya Reisicumhuru Az.ana da bazı nazırlarile 'f d ld 3 - Asım 54 saniye, 
~ttl >'ııı.. *•• yurtlarını dalma yUkseıtmeğe birlikte Fransız hudutlarına iltica etmifti. Bu mUlteci lapan. fail e i i Slahom: Nizım KilçUkulan M 
~ ' l "-ll'da ant içmişlerdir. Şehir hllA baş. yol devlet adamları 3imd1 Paris sokaklarında lllks bir otomo- Budapcşte, 12 (A.A.) - Ha saniye 1- 10, 
> ..,_ ,:1t•1•rı :•Ydıfınıız mu tanbaşa sevinç ve neşe içinde • bil içinde dolaşıyorlar. Fransız gazetelerinin yazııma gÖl'e da- rns bildiriyor: Papa emirname 2 - Rasim 61 saniye ile, 
~ '(•t rıııı:rıez u 'ekUde her dir. valarmr kaybeden bu adamların yüzlerinde en kUçUk bir keder leri ve faşizm ismi altında baş 3 - Asım Kurt 61 saniye 7.lts 
~ı''ı, '•rııtıta·r • *** alameti yokmut. Hattl ara sıra nete içinde kahkaha ile gül. makale neşretmiş olan sosyalist ile. 
'1 ~il le ber,be lar Pek ciddi DUn ıece •ehrlmizde bulunan dükleri bile görülüyornuıı!... ı Nepszava gazetesi bir hafta ta ------ ------
~' 1 •trııe b r, dinleyiciler Mara,ıı yUkaek tahsil gençleri Bay Azana ile arkadaelan Franaada lüks otomobil 1 til edilmiştir. Nasyonal sosya Çin de yeni banknotlar 

11~lt~'lt urd: Ciddiyete ek. BeyotJu Halk Partisi merkezin !erle dolaşırken !spanyada bütün kabahatleri onlarm emirle. list Oesszetartas mecmuasının Şanghay, 12 (A.A.) - Jaron 
hır ker ranıı:ror. de toplanacaklardı. Toplantı rine itaat etmekten ibaret bulunan yUz binlerce insanın her 1 da son nüshası lntlşardan me memurları Japon askeri mıt.kn 

b e daha sözden baeka gUne bırakılmıştır. türlü hayaU ihtiyaçlardan mahrum can çekiıir gibi bir halde nolunmuştur. Bu iki hAdise matının teşebbUsU Uzerlne r.ıa 
h "llllltlf ıztırap çektiklerini düıünmek gerçekten hazin oluyor. Ve bu Kont Bethlen'in gazetesi ilentıs halli bUk(,met tarafından c;ıkn 
~i~ le Rasyonel ısldhUl hadiseyi denizde fırtınadan batan bir gemi süvarisinin yolcu· yonal sosyalist Magyarsag gaze rılmış olan yent banknotların 

•ı'liiil !arla tayfalardan evvel vapuru terkedip kaçarak kendi hayatını tesinin bundan evvel tatil edil
1
mecburl surette kabulUnU cm 

Ve de "'1 fi . 1 • kurtarmasına zenzetenlere hak vermemek kabil olmuyor! 1 mlş olmalarile bir araya gelince,rctmlşlerdlr. Şimıılye kadar çın 
rs a e eri mese esı Haaan Kumçayı ortada dar bir matbuat serbesti ıı halk, bunu kabulden ımt:nn 

(Se'/oUMtci aa.yfamt.::da okuyunuz) si olduiunu göstermektedir. letmlştlr. 
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_,Kadın mı? .• 
- Ne o hayret mi ettin .. Kadı~ 

Fakat eğlenmek için bir kadın de
ğil, it yapacak bir kadın .• 

Hancının yüzü bir anda değiş-

miJti. Heyecanlanmrı, kekeliyor
du. 

Bir .deli gibi kapıdan fırladı. 
büyük bir keder ve ıstırapla yu
varlanır gibi merdivenlerden indi. 

Dayr, bir şey anlamamıştı: 
- Ne o adam delirdi mi? .. 
Diye sordu. 
- Galiba bizden şüphelendi. 
tki arkadaı fazla konuımaya 

vakit bulama.dılar. Merdivenden 
ayak sesleri gelmeğe başladı. Ka
pı süratle açılmıştı. Hancı, bir e
linde bir kadını sürükleyerek ge
tiriyordu. Perişan bir halde neye 
uğradığını anlamayan kadın, iki 
kişinin yanına girerken bile: 

- Bırak beni, delirdin mi sen .. 
Diye hancıyı azarlıyordu. Fakat 

hancı oralarda değildir. 
- l_şte size dedi işinize yara

yacak' bir kadın .. Benim kanmdır. 
İstediğiniz gibi .. 
Kadın vaveylayı basmış, üstünü 

baırnı yırtarak upuzun uzanmış
tı. Boğulur gibi nefes alıyordu. 

!liko yerinden fırlayarak kadını 
hancının elinden kurtardı. Yerden 
kaldırdı ve sedirin üstüne uzattı. 
Bir taraftan da hancmm haline gü 
lüyordu. 

- Be adam, dedi, karırun kal
bine indirdin. Kim bilir n~ sandı. 
Öyle getirilir mi? •. 

Fakat hancı zengin misafirleri
ne yaranabilmek için her şeyi yap 
mayı göze almıştı. Söyleniyordu: 

- Biraz da o hizmet yapsın, 

it görsün .. Hancının kansı olmak 
kolay mı? .. Sabahtan akpma ka. 
dar tenbcl tenbel oturup goöek ti· 
şiriyor. • 

- Haydi timdi biz dııan çıka
lım. Sen onu biraz okşa ve anlat 
ki, biz fena insanlar değiliz. On
dan iıtiyecefimiz İJ tehlikesizdir. 

tlko le, Dayı odadan çıkarlar
ken ı 

- Biz biraz gezindikten sonra 
geleceğiz, çabuk ol.. 

Dediler .. 
Kahkahalarla gülerek merdi. 

venleri indiler. Keyifleri yerinde 
idi Hancı, arayıp bulamıyacakları 
bir insandı. Kansını zorla bu i§e 
teıvik edeceği ae anlatılıyordu. 

• • • " 
iki arkada§ odaya döndükleri 

vakit hancının karıeını gelinlik bir 
kız gibi mahcup, boynu hü'kük ve 
ıırıtır bir halde buldular: 

- Aman efendiler beni affedin, 
bu hayvan kocam, gördüğünüz gi
bi hiç bir itten anlamu. Beni re
zil eder. Buyurun, oturun efendi· 
lerim, her emrinizi canla baıta 

yapmaya uğraşacağım. 
Sonra kt.x:asına datı<iü: 

& 

- Yıkıl kllr}ımdan aptal adam.. 
Git, müşterilerine bak .. 

Hancuun kansı daha baskın çık· 
mıştı. O gece planı hazırladılar. 
Karı doğru köye gidecek, kousı. 
nın Osmanlılar tarafından öldürül
düğünü söyliyecek, bir eve misa
fir olacak, Elisonun annesini tanı
ma fırsatını bulup kadının vaziye
tini tetkik edecekti. 

Son söz olarak: 
- Siz kanşmayın, dedi. Ben 

kadını buraya getirip teslim ede
ceğim. 

- lliko, sevinçle ellerini çırpı
yordu. 

- Aman bizden hiç bahsetme .. 
- Merak etmeyin, üç gün için-

de kadını teslim edeceğim. Fazla 
duramam zaten.. Benden de şüp· 
hclenirler. 

• • • 
Hancının kansı dediğini yaptı. U
çüncü günü akıamı Elisonun an
nesiyle beraber hana geldiler. ili
ko, işin bu kadar kolay netice1e· 
neceğini ummuyordu. Şimdi İJ ka
dını İstanbula götürmeye ikna et. 
melrte kalıyordu. 
Hancı karıSJna, onu geceleyin 

bize getiriniz, ben konuıurum, de. 
di. 

Anne, günler.dir kızının JStırabi
le adeta ~öküvermiş. Yıüzü bem
beyazdı. Fakat beyaz bir gül yap
rağı kadar temizdi. Hürmet ve 
ıevgi telkin ediyordu. 

~ak- otu.z. iki vasında vardı. 
Eliso ile yanyana durdurulsa on-
lar 11d kız kardeş sayılaack kadar 
fark gösterebilirdi. Kanlar içinde 
çırpınırken gören tliko kadının 

bu hali karşısında ne söyliyeceği. 
ni, söze nereden baılayacağını şa
şırdı. 

Dayı: • 
- Haydi lliko, dedi. Hemıirc 

geldi. Anlat .. 
tıik~. garip bir heyecana kapıl· 

ml§tı: 

- Hcmıire, dedi, beni tanıdı
nız mı? .. 

Kadın, bütün bunlardan bir ıey 
anlanuyordu. 

- Hayır. dedi, taruyamad m, 
benden bir ıey mi aoracahmız?. 

- Hayır, sana kuın Elisodan 
bahsedeceğiz .. 

Bu bir tek isim, genç kadını bir 
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an içinde sarstı. Bembey&z yüzü
ne renk ıeldi. Kollarını açtı. 

- Elisodan mı, .kızım Eliıodan 
nu? 

- Evet.. Onu ka~ırdıkları vakit 
ben orada idim. Sen kanlar içinde 
yuvarlanıyordun .. Seni yerden kal 
dırma.k istedim .. Kızını kurtaraca.. 
ğırnı vaadettim.. tşte o söıümU 

tutmak için seni buraya getirttik. 
iliko, bütün düıündüklerini bi· 

rer birer anlattı: 

- ' 

bıraktım. Allah içime öyle bir his layOf'du. Bunlar Dayt, İliko, ve 
verdi. Senin ku:mı kurtarırsam Eliaonun anası idi. On.a da erkek 
bütün günahlarımı affedecek sanı elbiJesi giydirilmitti. Kadın ıkü
y-;n-111. çü1c bir ıüphe vermemek için saç. 

Genç kadın da bu yabancı adam lanru bile kestinniıti. Ona Selim 
lardan ürkmüyordu: adı.n.ı vcrmi§lerdi. Fakat Türkçe 

- Kocam Kral Damit orduıun• bilmediği için Türkler arasında 

da asnrken öldil. Bir tek lazım dilsi~ rolünü yapacak, hiç konuı· 
-vardı, onu da b.çırdılar. Buralar mıyacaktı. 

beni sıkıyor, boğuluyor giblyim. Süvariler, doğru Potiye gidiyor 
Eliıo olmayma bava bile zehir o. lardL Orada vaziyeti öğrenccek
luyor bana, ıularmı içemiyorum. ler, istanbula da bir ıemi ile döne 
Bir lokma ekmek ağzımda tat ke- ceklcrdi. 
liHycr. İstanbul neresidir, nasıl ~ 

gidilir bilmiyorum. Fakat Eliıo
mu bulmak için ceheıuıeaıe bile 
giderim. Size inanıyorum . 

i KiNCi KISIM 

DAG ADAM 

- Bizden belki şüphe edebilir
sin .. Fakat seni tstanbula götür
mekten ne menfaatimiz olabilir. 
Yıllarca milletimin bağrını yakmıJ 
bir adam olduğumu açıktan açığa 
söylüyordum. Ama şimdi her §eyi ikinci gün handan ilç aüvaTi çı· 
------------------ -------, - Dayı, ıu dünyanın ifine bak. 

Tarihten bir yaprak: ...................................................... -....... 

Et ihtikan ve 200 sopa 
Et pahalılığı iji bir tü.rlil halledilemiyor. Sık ııık bqgöste. 

ren bu dert o kadar eski bir derttir ki.. 

Nedir bu bapmıza gelenler?. 
- Allah böyle iıtiyor arkadaJ ... 
- B:z de istediğini yapacağız, 

öyle mi? .. 
- Ne yapalım .. Açlıktan mı Ö· 

lelim .. Eğer İstanbula geldiğimiz 
vakit elimizde para olsaydı, şimdi 
ye lı:adar her iıi bitirmi1tik. 

- Ben ümidimi keıtiaı .. Poti
den &cleli altıncı ıcne oluyor. Beı 
sene içinde ne yaptık.. 

- Haha ... . ha .• ne mi yaptık

lıirçok insa11 öldürdük.. Birçok 
canlar yaktık .. Kendimizi tanıttık. 

- ----
V AKl1 

Aylık 

3 •>iıJt 
6 aylık 
ı yıllık 

Jlmıld:cl 
içinde 

9;, 
260 
475 

Tarife.den 

için ıyda otaı: kunıt 

Posta b lrliJine glrme>eıı 
•>da )'etmiş beter ku,,., 
medılir. 

Abone kaydını bildtre• 
tup ,.e lclgrar ücretini, ., 
parasının posta vc)'ll ııa:,.ı 
>'Ollııma ücretini idııre k 
zerirıe ıılır. 

rarkiurnin her poıta ,,,,, 
r Al\IT a abone 11a:ıtı::.
Adrcs değiştirme iiC: 

~ J..uruştur. 

ll~N OCRETL~l 
Tıc4reı llAnhırıııın ~~ 

salırı son<lan itibaren 1 cfl 
folarınd:ı 40; ic sayfııl:;cfl 
kuruş ; dördüncu stJ'f rı 
lklnc:.i •e ilçllncOde 2: bl b 
t: başlık yanı kesrııtcf 
dır. ki 

Buyuk, cok de,·amJı, 1) 

renkh ilfın verenlere •rı;ı 
ındirmt'1cr rapılır. Resifi 

rın santim - utırı 30 ıııı ı1 
TiCARi MAHIYETfE OL .. 

KOÇ(' K JJ.At'f,ı'rt ~ 
Bır defa 30, iki def•;; 11 

defu~ı 65, dört derası c;ç 
defası 100 kuruştur. 

1 
il~n ı.·ercnlerin bir derııı~Jıı 
vaclır. Dört satırı secerı 

1
, 11 

rıııtn satırları beş kuru~ 
up edili!'.. 

lllznıel kup0nu 
kuruk lld11 l.ori/tıi 

lndlrllır. ıi 

Vakıl hem doğrudan tıeıı1 
)a kcndı ıdare )erınde. ~ 

Gıda maddesi. en çok kir getiren ticaretten olduğu için, 
tarihin hemen her devrinde et ticaretine hakim olanlar, piya . 
sayı altUst etmişlerdir. Tam iki yüz seksen yedi eene evvel ts.. 
tanbulda müthiş bir et ihtikarı başlamıştı. Şehir İ§le.rine hakim 
olan ağalar, bütün etlcrJ kendi kızançlan haline getirmişlerdi. 
Sekiz akçaya satılan et. birden on akça çıkmış, kasaplar bile 
:sızlanmaya başlamışlardı. Sadrazam. işin önüne geçmek iç!n 
gümrük ve koyun emin.ini huzuruna çağırttı ve ı.ordu; 

İltanbulda bir Dai Adam, bir de ••••••••illi!~ 
Dayı peydahlandı. :..J 

kara cadı'lesinde ''11~1 I~ 
altında KEMı\l.El>Vlı 
ilin Bürosu eJı)le ıl!ll 
eder. (Büronun te.le/otıll· 

- Nedir bu ihtikar? .• 

- Benim bir suçwn yoktur. Ağalar istediklerini yapaTiar. 
Diye sızlanmaya ba.'.jladı . Fakat bu sözlerin hiç tesiri olma

dr. Usta: 
- Bu işi idare et diye aenl buraya getirdik. Ya~adığın 

i§in başına. neden geçtin!. 
Diye azarlandı ve bu bilyük suçu i~ln iki 'YÜZ eopa yemesi 

emredildi. 
Gümrük ve koyun emini, iki yüz sopa dayak yemekten kur. 

tulamadr. Bu iş hemen lstanbulun dört bucağına yayılmıştı. 
Tellal: 

- Sekiz akçadan fazlaya et satanlar gümrük emini gibi 
iki yüz değnek yiyecek .• 

Diye bağuıyorlardı. 
Ağalar, bu vaz.iyeUen sonra iı yapamıyacaklarrnı anladı. 

lar. Kazandıklarını kar sayarak ortadan çekfüii~. 
1061 hicri yılının bir şevvalinde hazinenin paraları dağrtı . 

lınca. tam elli bin kuruş fazla kalmıftı. 
Ağalar: 

- Etten kau.ndık, mevacibten kaybettik ... diyorlardı. 
N.A. 

- çok dofru .. Bu iki isim her- ALEMDAR SIN~·· 
kese korku veriıor. Fakat ne ç.t· rf..VI r:o.l'' 
riyo;. üdı.idini ·kesmiJ.. 1 - ~eyhin a§ ~ 

1 - !çim kan ailıyor. Zavallı ka 2 - Napoli şar 
dın .• Bu hasrete tahammül edemi- ·,ot-~ 
yecelc.. ıtiko ile Dayı ve ı<;lı~jt 

- Ben baıımı alıp ıidece!im.. sı, Potiye geldikleri :,ı. 
; imdiden sonra yavrumu görmek nun çoktan hareket et t i~c 
de istemem .• Kim bilir ne hale gel haberini aldılar. Fak' ıi&ctl 
miıtir. Kim bilir bapna ne feli. ümidi vardı. İstanbul~•'' 
ketler gelmiştir, diyor. ne yapıp yapacaklar ı 

l Ah b . dtl'I • - Hakkı da y~k deği .. u bulup Elis~yu ehn 
esircilerden birini yakalayabilsem. dz. ~ 

Kanını emeceğim.. Potidc bir yolcu ıtal11r ~ 
- Kara Höllil buralarda imit 

1iyorlar. Ama bir tek ıörenc rast
ı layamadık .. 

- Ka irnı ıon defa Sac1r Pap
mn konağına göndersek, belki o 
uz Elisodur. 

- Gitmez.. Ben bir daha bir 
W söyliycmcm ona •. tçiın dayan-
mı yor. 

ıdı a • 
mek için altı ay .ka. ıetP' 
mişti. Limana hiçbır i.' 
rnıyordu. Sefere ııaıı~ 
mi de fırtına kor1'111 ,ıts ~ 
damıyordu. Altı afl ıs ,.., 
runtusu ile 5'eçirdi1'te~ 
abharda küçük bir ye 

la çıkhlar. Paraları(~ 

-- .~~ 
zilnü kaMmu~sm. Bu ~ar 1ıİ' ~ 

Karamazof Kardeşler 
kaarrgihı olaa "K. •. ,. kasaalmna git
miJtim. Oradaki halle epeyi kar?J ktt. 
Ama zengin Te zc.ke dütkün kimse· 
terdi. Beni her aile, seve seTe kabul 
etti. Çünkü hem n~li bir genç. hem 
zengin bir zabittim. Se"'et isr, dünya
nın hiç bir tarafında alktJso; kalmu. 

farlrrna varma~hğıba kızıyordum. Her
kesin bildiği bir ıeydcn sade benim ha 
berim yokmuı ... 

Halbuki bu kıza ben, kaç lte1'e aev
fimden bahıetmiı, hülyalanmdan söz 
aç-nı§tım. O, böyle bağlı bir varlık ol
duğunu anlatac.ık en küçük bir imada 
bile bulunma:uıttı. Bunları dütündük
çe çileden çıkıyor ve Jcıplıa.ul bir hid
dete bpahyordum. 

yeni vermiılerdi Ye ona hıÇ ftfll"Ji 
bu kadar tert vurmaınıştıtr\ ,, 
ki kardcJlcrim üıtünden kffj]J tıd Al 
fazla zaman geçtiği halde b ,Pi il"" 
neyi andıkça utanç ye ıstı~ _j 

Yazan: Dostoyev ski 

te•lreın Hakkı Saba Cesaia - f • 1 
-

- Elbette! dedim, elbette .. Yaprak
lar bile onun ismini zikreder. Vahşi 
hayvanlar da böyledir. Onların da 'lı:en 
dilerine göre kullukları var. Ormanda 
gezen azğın bir ayı bir gün ağaçlar al
tmdaki kulübesinde oturan bir azizin 
kapısına gitmişti. Aziz hiç çekinmc
oen bu mahJUka ekmek verdi ?e: 

- Hadi git Tannrun himmeti sen
den ek3!k olmasın . 

Dedi. Ayı, ar'lcasına dönmeden ve ih
tiyara asli bir zarar vermeden uzak· 
laştp gitti. 

STAREÇ ZOSiMANIN GENÇLİK 
HATIRALARI 

DOELLO 

Zadegln alaytnda sekiz sene gcçlr
dim. Bu yeni hayat çocukluk hisleri
mi çok deliıı:cmifti; fakat hatnaıarı
mm hi~ birini silemcmiıti. Yalnız yal
çın ruhlu, zalim •e sersem olmu§tt•m. 
Gerc;l bir etiket yaldıziyle aüılenmiı. 

muaşeret kaidelerini öğrenmit ve Fran 
ıız:amı ilerletmiştim. Fa.kat askerler
de silinmez bir .-ertlik hasıl olur. Ben
de bu bal son dereceyi bulmuştu. Çün
kü arkadaşlarım arasında en çok has
sasiyeti elan bendim. Zabit olduğum 
vakit alayımızın terdi uğruna kanımızı 
dölrmcğe hazır~. Ama hakiki §ttef 

hakkında hemen hiç birimizin çok bil
gimiz yo'ktu, öğrenmiş olsaydık bile 
bu şeref kaygısın1 herkesten önce ken
dimiz gükd ik. Sarhoılulc, çapkınlık, 

hayaa ztık adeta ogünecek ft:ylerimiz· 
di. Fena adamlar olduğumuzu söyle
mek istemiyorum. Haytr bu gürbüz 
ve ıen delikanhlamı ayn ayn pek gü· 
zel ruhları vardı. 

Paramızı har vurup harman saYura
rak yiyorduk. Hele ben ... Hele ben .. 
Yalnız ıaırJacakbir halim, okumağa 

kaf1r olan merakımdı. Büyük bir zev'k
le kendimden gcçe'f'Ck ckurdum. incili 
o demlerimdc bir kere açtığım yoktu. 
Aama her neden: e yanımdan da ayrr
mazdtm. Dört sene sonra alaynmnn 

1ıte orada bapmızdan bir hidise 
geçti ve hayatımın en mµItim ehemmi

yetli izi oL:fu. Bu kasabada genç, gü
zel, zeki ve ruhan asil bir kıza gönül 
verdi:n. Zen3in ve itibarlı akbaraları 

\>enim alakamı hot br.ılayorlar ve meın 
nun görünüyorlardı. Kızın beni sevdi
&ini hissettiğim dakikada anladım, ki 
ben ona kar.ıı yalnız hürmetle müte
hassiaim. Tabi evlenmek için teıebbü
se &iriımedim. İJin doğrusu ıu. ki 
genç ve zengin bir be.kirlığın verdiği 
zevklerden uzaklaımak bana güç geli
yord u. Bu sıralarda bir vazife ile beni 
haika bir yere aönderdiler. tki ay ora
da kald m. 

Dönüıte ~ kız•, zengin bir emlik sa
hibi ile evlenmit buldum. Bu herif 
benden yaılı ve basit bir adamdı. Hal· 
buki kasabada bana bilgili, ttki ve par 
lak iıtikballi bir renç diye bakıyorlar· 
dı. Htt nedense, bu it benim kanıma 
dokundu. Hele ço1ıtanberi bu adamm 
o km iat~iğini, ni,anb gibi )'it1&dılr· 

larmı ve arada anada bir salonda bu
lunduğumuzu öğrenince küplere biner· 
etim. Bn siyade bunun M•l olup da 

Nihayet bir gece blabahk insantar 
bu.aurunda hiç akla gelmez bir sebep
le rakibime 'hücum ettim. Onu öyle 
kud rıp coşturdum ki, adamcağız, ni
hayet aramtzdalri müthiı kunet, ubi
liyet ve silah kullanma farkma rağmen 
da.yana:nıyarak bana eldivenini kaldır
dı. SJnra.dn öfrendiğime göre e da 
bu düelloyu beni kıskandığı için isti
yormu,. Z.:ten eğer benimle TUnıtmak 
tan çekinmek istese bile, karnının SCT

si ve aayııs nı kaybetmek endişesiyle 
buna btlanamaımış. 

:Ben, bizim alay zabitlerinden bir 
mülirimi ~ahit göstermiştim. O vakit
ler düello şiddetle yasak olmasına raf
men orduda hemen hemen bundan hiç 
birimiz çekinmiyorduk. Ertesi gün sa
bah ttken:·.,, kasabanın dıJında bir 
yerde b!'Jılapcaktık. işte tam o sıra
da ba§nna bir iş geldi. Uğursuz bir it. 
Akpm eve hiddetle girerken bilmem 
nasıl bir sebeple emirberime kızmıı ve 
zrrall:ya tiddetli bir tokat' vurarak yti· 

nırım. ~ 'I' 
Adamın yürünli kanat ,,_,, f 

yatnuıtım. Uyandığım ıa t>abçer' / 
güneı doğuyordu. Kalkı~ tiııt- ,,. ~ 
kan penurenin yanına gıt a"~ /. 
zel bir ııün bqlıycr. lcUt~,rde' /: 
içimde acıt Te alçak h~eke ;ardı· ~ ~ 
nı duyulan fena bir bi5 İuos i~ 
kan dökmek üzere oldLI dflJ7 
böyle §eyler dtııünUyot.d 
kendime 11e>rdum. 1çiDl: 

- Hayır! I 
Cevab nı verdi. -ıtl'• 
- ölümden mi korkıt)'V"-

Dedim. A 7ni ıea: .,; 

- Hayır 1 tıl ~f 
Dedi. Nihayet as~l .~ ~ ~ 

Ben, aqam eınirbcnm /. atUt'1 f 
11 yaptığım fmalı'ktan ~ f 
lubr çekiyordum. O "'1 ııtd ~ f 
yalimcJe tekrar yal'yorıo\St ftl":I' 
çık açık bir daha ıördöSll"tıt' 4" f. 
dam, kartımda dimdik a~e, "'~ 
elleri pantalon zincirle '-~" 
karda, rösleri açık, bet' iJı ~ol~ 
ıanrhyor ve k:runına1c i.ç .. ~ 

• ıtı5• 
le kaldıramıyordu. Bıt t14f) 

(Dcva'fll' 
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Saray entrikaları -- Yazan : Asım Us 
l«ehzn - 36 -
~ ıııuıt et. ~i Paşanın gUmri1k - vet olarak halktan aldığı paraJa. 
~ :znı Cezayirlioğlu Mı. rm yerli yerine iadesi, ayrıca 
'li Ilı~ .evrak arasından ken. rüşvet verenlerin de cezalandırıl.. --------------.-----------------------------------------i 

, ............... ~ 

~ 0 U havı bir takım senet. ması kararlqtınlmııtı. 
bı •. ~Ya. çıkıQı bu." yilk bı·r ..... D , • Haftalık Radyo .. ~ vı;k v .. ... amat .w.ehmet Ali Paşanın ıa. 
lıa.. lını aldı ,. hm t Al" d ti -,. ~,· • .w.e e ı are esnasında taraf ve güm. 
~lyıe ıt Pa~n adamları va- rükler mWtezimi Cezayirlfoğlu 
S~ıtı.rUk iltizam işlerine Mığırdıçtan aldığı paralar Tanzi-
-~ !'A .. _ tahkike çalı3ırken matı Hayriyenln fllnmdan sonra Ankara radyosu san, serenatlar Ye saire. pi). 19 Ko- borsası (fiyat). 21.30 Temsil - Sulh yanın eski ,arkılan. (Amerikan h 
lh. ---.Ietlerı·n· d k 

1 
nu•ma (Türki'-·e postası). 19.15 Türk mfıJdecisi komedi (yazan • S. Beh- va1an _ potpurisi). 18.30 Progra 

""'l!la ın mey ana çı • yapı an icraatın tesirsiz kaldığını " J l:ı . Bebep lın TÜRKiYE .RADYO DIFOZYO!'l müzlli (İncesu faslı - Karııık fasıl). zad). 22 l\lü:r.ik (Küçük orkstra - Sef: 18.35 Müzik (Bir konserto - pi). 
~ <:4ki O 0 uştu. gösteriyordu. POSTALARI 20 Ajens, meteoroloji haerleri, ziraat ~celp Aşkın) : 1 - Johann Strauss • KonuJma (Haftalık spor scrvJsl). 1 
~ licau ~~anhtık devrinde dev. Dikkate değer olan cihet §U idi Türkiye RadyfJsu • Ankara Radvoıu borsası (fiyat). 20.15 Tiirk müziAI. Bin bir gece (\'als endlgo). 2 - Gol· 15 Tü"rk müziji <fncesaz he)•eli _ S 
ı.. .\ bir çın hazine hakkını ye- ki Mehmet Ali Paşa Mığırdıçtan DALGA UZUNl.UGU: aÇlanlar: Vecihe, Reşat Erer, Cndet vln - Cambazlar (fokstrot). 3- Kom naz faslı - Celll Tokses, Hakkı De 
"l.Qı ınaı~nan: halinde idi: ''Dev. aldığı paralara mukabil yetm~ lG39 m. 183 Kcs.1120 Kw.; T. A. Q Kozan, Ruşen Kam, Mesut Cemil. O- ıak - Viyana aşkı (potpurilcr). 4 - man, Eşref Kadri, Hasan Gür, Ha 
~ 

0 
d denıı. yemiyen domuz,. beş bin kuruşluk bir senet vermiş 19,74 m. 15195 Kcs.120 Kw.; T. A. P. kuyanlar: Muzaffer llkar, Melek Tok. Llncke - Dans melodisi. 5 - Schmal· di Tokay, Basri Orıer). 20 Ajans, m 

~ll blre":in idari ahlakını gös- b d. k d' UhrU il ·· 31 70 nı. 9·Hi5 Kc~./20 Kw. göz. 1 - Ali ala - fehnaz peşreYl. ıtich - Küpidon ve Psişe (Suili). a) tcoroloji haberlerl, ziraat borsası ( 
J! •. : dü t ve U sene 1 en 1 m e mu.. ' TORKl\'E SAATiYLE 2 - İbrahim ala - hicaz semai (Gül· (rumb:ı). d) Gezinti. e) Kavgacık ve yal). 20.15 Tilrk müıııı. Çalanla 

~'l:§tt p s urdu. hilrlemişti. Bu mühUrlU senet ih. PAZARTESi - 12 - 2 • 39 ler kızarır şermile). 3 - I.emi - Hi. barışma .. 23 Müzik (Cazband). 23.45 Refik Fersan, Fahire Fersan, K. N 
~ İlıltır aşa Oysmanlı saltanatı_ tilis, irtikap yolunda hayretle- 18.30 Program. 18.35 l\lü. caz ıarkı (Severim her süzcli sen- 2-' Soıı ajans haberleri ve yarınki ya:r.f Seyhun, Eşref Kadri. Oku)'a 
"l1ll b aza dogru götüren aznil. re şayan bir veıika idi. zlk (Senfonik pliıklar). 19 Konu:t den eserdir). 4 - Yusuf efendi - HI- program. lar: Mahmut Karındaş, Safiye Toka 
'- llıadiltıda_ bu irtikap ve irtL İşte Abdülmecit devrinde Tan. nıa. 19.15 Türk müziği - Fasıl heye- caz şarkı (Sevdayı ruhun aşk eline). 1'AHŞE.MDE - 16 2 • 89 1 - Emin ala_ SuzinAk peşrevi. 2 
h I~ ;sı bulunduğunu gördü. zimatı Hayriye ile her türlil irti. ti - Cem Tokse~, Hakkı Derman, Eş. 5 - Rıfat bey • Hicaz şarkı (Sislen- 12.30 Program. 12.35 Tilrk milzl- Şükrü Osman • SuıinAk şarkı (Mil 

'
tlıtıu i~--anzınıatı Hayriye ile bu k. "rti dd 

1 1 
• §iddet.. rd Kadri, Basri Üfler, Hamdi Toka) dl hava tarfı çemen). 8- Dede efen- iıl - pi. 13 Memleket saat ayarı, ajans, telAyı dert olan). 3 - Udl Ahmet 

~e ap ve 1 §&. ma . e er n~n (Bayati ra~Iı). 20 Ajans, meteoroloji dl _ Hicaz ıarkı (Şu karşiki dağda meteoloji haberleri. 13.H - H Müzik Suzinlk şarkı (Meht içinde). ' 
ı.. • tezaletlerinlıı önilne le yasak edılmesıne ragmen ba. haberlerı· zı·r.,at borsası (fl'-'at). 20.15 · (Ca b d Çi" ) L t k t h l~:ı.~ ıstenıi«>ti. d "rül" , .. ~ bir yeşil). 7 - Şehnaz saz semaisı. z an - gan an o~ or es ra- A met Rasim - Suzinak farkı (P 

de~"<l v zı devlet ricali arasın a go en Türk milziiU (Klfısik program - Bes- 8 _ Artaki _ Kilrdili hicazk;r şarkı sı. 18.10 Program. 18.35 Müzik (solist revadır ıevdilim). 5 - Fahire Fe -.. ~aça! ve frtigaya kal"§I mUca- bu cUretkirlıktan dolayıdır ki teUr tanburl Ali efendinin hatırası (Artık ne siyah ııözlerlnin gölgesi). lcr - pl). 19 Konuşma (Ziraat saati). san - Kemençe taksim. 6 - Güllz 
h, Çtkaıı l~keşit Paşanın karşısı. meşhur şair Ziya Paşa §U beyti için): ı - Tanburl Ali efendi - Suzı7 9 - Artaki - Kilrdlli bicazklir (Cis- i9.15 Türk müziği <lnccsaı suzinAk halk tilrküs!i (Sinemde bir tutuşmu 
~'ati ... _ ... e~el Abdülmecidin söylemişti: dil peşre\·i. 2 - Tanbudi Ali efendı mln ıibi ruhun da silıel). 10 - Ru- faslı • Safiye Toyakın işllrlkle). 20 7 - Sadettin Kaynak. Muhayyer t 
~-'"Glıalllı HU p 

1 
Mil onl.a alan mesnedi izzette • Suzidil 1 inci beste (~ıkıldı darbı şen Ferit Kam - Kemençe taksim. Ajan~, meteoroloji haberleri ve zi. kü (İşte seni seven) 8 -Tanburl c 

~ U. ıteşlt srev aşa 0 • Y ç .., sitemden). 3 - Tanburı Ali efendi • ıı _ Ovrik efendi • HicazkAr şarkı raat borsası (fiyat). 20.15 Türk mil· mil - Muhayyer saz semaisi. 9 - S 
,~neti ~aşa büyilk mUca - serefraz Suzidil 2 nci beste (Bilmedik yarı (Mestin bu ıece). 21 Memleket saat ıiği - Çalanlar: Vecihe, Cevdet Cal- 16hattin Pınar - Nihavent şarkı (H 
tııJ l~a cesınde bu engeli kal. Bir liJQ.Ç kuru§'U mürtekibin cd. kim bizden). 4 - Tanburi Ali efen· ayarı. 21 Konutma (Hukuk ilmi yay- la, n. Fersan, K. N. Seyhun. Oku· 1J ya~ıyor). 10 - Udl Hasan - Nih 
~ 1-tınıaıılllUvaffak oldu. Tilrlü yı kürektir. di _ Suzidil aAır semai (Kani )'adı ma kurumu). 21.15 Esham, tahvilAt, )'anlar: Sadi Hoşses, Milzeyyen Se. vent farkı (Hatırımdan hiç çıkmı. 
ı .. ~~ erı ile §Öhret alan HUs- Re~it Paşa bu cilretk9.rane ir. ıehlnle). 5 - Refik Feraan - Tanbur kambiyo - nukut borsası (fiyat). 21. nar. 1 - .Andon usta - Hüseyni peş- 11 - Sadettin Kaynak - Muhayy 
~ '<>tıra Sadaretten azlolunduk. tikaplarm mesuliyetini biraz da taksimi. 6 - Tanburi Ali efeııdi • 30 Müzik (Radyo orkstrası - Şef: Pa. revi. 2 - Cemil bey - Hüseyni farkı (BaJrıma taş basayım). 21 Memlek 
"'tııltta.. Yalısında ikamet ile sarayın vaziyetinde buluyordu. Suzidil şar!;, (Yandıkça oldu suıan). etorlus). ı - F. Mendelsohn - BartoL (Görmek bter sözlerim her). 3 - saat ayan. 21 -Konuşma. 21.15 
"'l "llletı d"l . 7 - Tanburi Ali efendi - Suzidil şar- dy : Hebrldler uvertürll. 2 - L. \'an Suri ~eyda ·Hüseyni şarkı (Gel be- ham, tahYillıt, kambiyo - nukut bo 
ııı. \ 'l' .e ı mişti. Fakat bu Abdülm. ecıt henUz "Ok genç yaş. kı (Bı"r nı"g"lıla ey dı"Irilba). 8 -Tan 1 r .,. · ı 1 ad t) • Hilseyln Fab ( k :-ıat an ~ .. Heethoven: 8 inci sen fon a mRJur. nı vas ın aş e • • - • sası fi)•at). 21.30 Müıi (Radyo o 
~ tan ltı zunat Paşasının ih. ta padışahlık tahtına. oturmuştu. huri Ali efendi • Suzidil farkı (Her Allesro vivace e con brio. Allegretto rettin - şarkı (Mcrhamel kıl). 6 - kestrası - Şef: H. Ferit Alnar). 1 
1 t d\trtn e.tıolunduğu yerde ra- Saltanatının ilk devirlerinde dev. bir bakışında neşe). 9 -Tanburi A- scherzando. Tempo dl minuetto. Al· Cevdet Çağla - Keman taksimi. 6 - \V, A. Mozart- Senfoni mi bemol m 
~buı~acağı anlaşıldığından let işlerinin gidişini eunun, bu - li efendi - Yürük semai (Ceyhun a: ıesro vivace. 3 - ı-~r. Smetana - Ulla- Hüseyni türkü (Dıığları aşamadım). Jör. Adagio - Allegro. Andante c 
~ll§tu :ekirdağına ne!yo _ nun eline bırakmıştı. Kendisi de rayan dldei giryan). 10 - Tanburı va, senfonik şiir. 22.30 Mü:r.ik (Opc- 7 - 1'useyni türkü <Yakın sel yakı- mote. Minuetto 7 TTio. Final, Alleır 
ıı. ?el'! a}ı·ki.nılluşvet maddesinden O'ençliğinin icabı olan 7.evklere Ali efendi - Saz semaisi. 21 Memleket ret Jmpleleri. pi). 22.45 Milzik (Caz- na). 8 - Mahmut Celilettin paşa - 2 - ı-~n. Schubert - "Rosamund 
"'tı. ... ı dl. 0 saat ayarı 21 Konu•ma 21 U Esham, band. Çidan) Lanto• Orkestrası. 23. Isfahan şarkı (Dili biçare ıenin). il Perde arası mnzıı.ı. N. 1 ve 3. 3 

A.·~ ~-,.1 •erııe.. a ıye meclisin • (azla dalmı~tı Zevkler hevesler, · y • • -o y e r l"'ll. .. k · ' .. tahvilAt, kambiyo - nukut borsası (fi. 4~ _ 24 Son ajans haberleri ve yarın- - Arlf lıeyin • lsfan oarkı (Canda E. Grieı I inci Per Gilnt aüiU. Mo 
~et bi2tnett ararda bir daha eğlenceler israf hayatını dogur • yal). 2 ı.3o Müzik (Küçük orkestra • ki proıram. hasiyet mi var). 10 - Isfahan lllrkü genstimmung (Sabah). Ases tod ( 
bı: .%elt. . l\de bulundurulma. muştu. Saray muhitinde para ih. Şef: Necip Aşkın) . 1 - Llndner • ÇARŞAMBA- 15 _ 2 _ 39 (Feslegeııi ckdim sül bitti) .• 11 - zenin ölümü). Anltnıns Tanı (Ani 
a~'~d l~in nıa: ... a" .h' t : •---Mı• .. t~--ı·· _ _..b .. ırt .-a i..tihldl.hm ve aµiis. il': :ı rıın vorıu:;u C!antelji) . 2 - Munkel 1.'> .ıın t>rocu·Am. 12.3a Tllrk mnti. Ralımı beyin bayati arabaıı farkı ranın dansı). ln der Halle des Ber 
'lh .. 6 111 lln. ı 1 ıyacı O - ıma ın a Ir Ve ayale gelmez - Ycneılik h:ıtşrası lSerenad). 3 - ~ • · d") 21 '-1 m1 k "iliş b a''l k l k ld v ı1ı • pl. 13 Memleket saat ayarı, a]ans, (bana noldu degış 1 • ı• e e el königs (DaA kralının ininde). 22. 

~ 
in k .J 1 o ara a ıgı ~ekilleri meydan almı..+ı • {:zernik - Güzel sanatlar festivali (u. ,e K 21 ı · ha Ul'Ugun k ·ı . .. !i" meteoroloji tiııberlerl. 13.10 • U ?ılü- ı;aat ayarı, 21 . onuşma. • l> Es m, Milzik (hafif milzikler, operetler 

U 
'- esı mesı, ruş (Devamt 'Var) vertilr). 4 - Dietrich • Fifreler maşı. :zik (Riyueti cumhur bandosu • Şef: ıahvilAl, kambiyo - nukut .boraau .(fJ.- aaire • pi). 22.45 MIWk (Casband 

D ad 
5 - Mililer - La Polama farkısı llze- Jhsaa KQnçer). 1 _ MarJo Kosta _ yal). 21.30 Jılilzllt (Edip Sesea tara- Çipo) Lanloş orkestrası. 23.45 _ 

l; 
"'' a faı•ukçuluk ve f ı•dancı l ık ~:~/~t;~'·- : :-3:ecker - İlkbahar Mart- 2 - Delibes - Koppelya balesi- tından yJoJonseJ solo). Aalon Rubins- Son ajanı haberleri ve yarıokl pro ... f nln polka ..,. muurkası. 3 - Keler - ıein - Sonata opus 18. <.:eıuaJ Rcılt - ram. 

12.30 Proıram. 12.35 TOrk halk Bela _ Sea lspanyol unrtllril. 4 _ Piyanoda refakat eden. 21.55 Mü1ik CUMARTESi _ ıs _ 2 _ 30 
Q l l mfizliJl: Osman Pehlivan Tanburacı, E. Kalmann _ ordaş prensesi opere- (Opera aryaJıın • pl), 22.15 Müı.ik. 13.30 Program. 13.35 Milzlk ( 

Yapılan işler etı atında ve Bayan Jrfan. 13 Memleket saat a- llnden potpuri. 18.30 Proıram. 18.35 (Küçük orkeı;tra-Şef: Necip Atkın) band - Çigan) Lantoş orkestrası. 1 
yaM, ajans, meteoroloji haberleri. MOzi'- (Cazband _ çıaan). Lanto• or- ı - Kutsch - Macar martı. 2 - Ma-

Kü nk k t • " ., Memleket saat ayan, meteoroloJI, 

l
•z n h Q t v er dı" 13.10 - H Mllzik ( ç or s ra • kestrası. 19.15 TQrk mfizlli - lncesaı inzer - Viyananın çamaşır )'1kayan jans haberleri. U.10 Müzik (dans m 

..& Şef: Necip Aşkın). 1 - Vallher - faılı _ CelU Tokses, Hakkı Derman, kadınları (polka). 3 - De Michell • 
Uanseden kuklalar (Fokstrot). 2 - zili • PL). 15.10 • 15.30 Tilrk milzil 

yerli ırkla mübadele etmek sure. Miltzlader - Bana bir dans daha çal- Etref Kadri, Hasan Gnr, Hamdi To- Hasret (serenad). 4 - Gebhardt - Çalanlar: Fahire Fersan, Refik Fe 
'--y, Basri Oner (Mahur faslı). 20 Karnaval (vals). 5 - Lautenschlaıer san. Okuyan· ,.. cml R za 1 T 

tile yerli tavukların neslini orta sana (Viyana melodisi). 3 - Johano ... • ~,e 1 
• - a ) 4 L" d Ajanı, meteoroloJi haberleri, ziraat - lkbahar (Arjantin serenadı). 8 - burt C.:emil - HicazkAr peşrnL 2 

dan kaldırmağa çalışacaktır. Strauss - Bir:de (vals • - ın ner borsası (fiyat). 20.15 Türk milzill: Kutscb • lspanyol kaprlcyosu. 7 - Udi Cemil - Hlcazktr şarkı (Lay 
Köylere tevzi olunan, tavukla. • Şaka ((an.tezi) . 5 - Pacherneııı - Çalanlar: Vecihe, Fahire Fersan, Re- Mililer - Kfirük serenat. 8 - De Mic- mı una dil). 3 - Arı"f bey - Hicaz 

. . . Leydi Hamıiton operetinden potpu- .. 
ı ra bakacak bılgılı insanların mev . 

18
.
30 

Program. 18.35 Milzik (Çf. fit Fenan, C. Çatla. Okuyanlar: Mus heli • Sen serenad. 9 - Bucaloul - Ur şarkı (Açıl ey gonca aatberk). 
cudiyeti el:zem olduğundan Muğ- rı. tafa ÇalJar, Semahat Ozdenseıı. 1 - Pestalozza'nın Giriblribln ,arkıaı. - LQtfi bey - HicazkAr şarkı (San 
la merkezinde bir kurs açtırarak tik. Bunların fidanları Muğla Kanuni Arif bey - Sultani yegAb peş. 23.15 Müıik (Cazband • pi). 23.45 - noldu göniU şadolmayor). 5 - Refi 

revl. 2 - Dede efendi - Sultani h· 24 Son ajans haberleri ..,. yannkl Fersan - Tanbur taksimi. 8 - Ari 
115 köyIU gence bu sanatı öğ. merkezinde tesia ettiğim nUmune glb alır aemalsi (Nihan ettim). 3 - program. bey· HlcazkAr ıark1 (Gilldll açıld 
rettik. fidanlığından verilmektedir. Ta- Santuri Ethem efendi • YeıAh tar- CUMA_ 17 _ 2 _ 39 yine gül yilzlil). 7 - Rakım. Hlca 

İklimi ve ormanları itibarile ammümüne çalışılan fidanlar mU. kı (Güller açmı,).' - Udl Ahmet e- 12.30 Program. 12.35 Tilrk mil- kir şarkı (Bekledim fecre kadar). 
Muğla vil~yeti balın en neflsinl tenevvi elma, kaysı, badem, gel. fendi - Yeglh prkı (Yaradan öyle zlAi - pi. 13 Memleket saoat ayan, a· - Sar: semaisi. 17.30 Proıram. 17.3 
çıkarır. Bunu bilhassa mUtehas. tali. kiraz ve vişnedir. yaratmıt ki). 5 - Lemlnln • Yeglh jans, meteoro!oJJ haberler). 13.10 - 14 Müzik (Dans HaU - pi). 18.15 Tür 

l k ti 
. d d şarkı (Andıkça ıeçen ıUnleri). 8 - Müzik (Kilrllk orkestra _Şef: Neclp rnilzlJl - lncesaz heyeti • Setaraba 

sıs arın tet iki ne cesın en a. Fidancılıgıw ögwretmek Uzere 115 lh k (A k k ~ b l Mustafanın - Yeg pr ı ş ın a. A~kın): 1 _ Vinkler _ Kemanın aşk faslı. 19 Konuşma (Dış politika hl 
ha iyi anladım. Kovanlar ve a köylil gencine kurs açılmış ve bir ranlık yolunda). 7 - Kanuni Arif şarkısı. 2 _ Beethoven _ Menuetıo diseleri). 19.15 Tilrk mildli (Hal 
istihsali Uzerinde tetkikatta bu. buçuk ay devam ettirilerek kursu bey (Saz ,emaisi). 8 - Mahmut l1 (sol majör). 3 _ Aubert. Şişmanlar tilrkfileri - Sivaslı Aşık Veysel n 1 

• lunarak §U neticeye vardım: . muvaffakıyetle bitirenlere vesi. Zavil prkı (Aldı aklımı bir ıonce resmi geçidi (komik parça). ' _ rahim). 19.3;\ Türk mllz!Ji • CaClan 
~1'~ Vilayetimizdeki kovan adedı kaları verilmiştir. Vilayetin meb. leb). 9 - Leyla hanım - hilzam (Ey Zlehrer -Aşık oldum (Romans). 5 - lnr: Cevdet Calla, Refik Feraan, Ke 

>ıt>ı ralışT.·,. .. 
4

.,.z:..z (196.000) dir. Hepsi de eski ve zul olan "z.eytin., işlerinde köy- sabahı bQsnll an). 10- Faize- Acem J. Strauss - Sabah havadisleri (nls). mal Nl;\azi Seyhun. Okuyan: Hal6 
\. ite - """'• .,... ı.n dır B 

1 
or kilrdi (Bir ntasıı yare diiştilm). 11 6 _ Hanns L6hr _Tempo tempo (Ga· Recai. 20 Ajans, meteoroloji haber-

~lı~ı., Cai Göreli asırlık kovanlar ·. un an . • lüniln bilgi.sini arttırmak için a- - Saz semaisi. 21 Memleket saat a- lop). 1 _ J. Strauss _ Ritter Pasman lerJ, ziraat bonası (fiyat). 20.15 Tem 
~..Ji~ <Vak ı tadan kaldırmak fçın bir mU~e- çılan r.eytincilik kursları faaliye. yırı. 21 Konuşma (mlzah saati), 21. operetinden (polka). 8 _ Niemann _ sil. Germen tYaıan .. Prosper llerl· 
. "a~et 11llisı it) - Muğlanın e. hassıs temin ederek Muğla me:· tinde devam etmektedir. 10 Esham, tahvll4t, kambiyo - nukut zenci dansı. 9 _ Leopold. Yeni dnn mee). Tercüme ve radyofenlk mon-
~~ten an-'flay Recai Güreliyi kezinde bir an istasyonu tesıs Köyler civarında mevcut batak taJ <Ekrem Reşit). Temsil esnasında 
~ \>e. )dutı'1tı-ken son bir ziya. ettim. Bu mUesseseye, otuz a~e. lıklarm sıhht zararının imleıi ı. Eöelenceli k o·· se : kilı;lak orkestra J. Zizetin operuın· 
~-ve t_Jc

0110 
~ ziraat, veteri- 1i dadan ve 30 adedi yens nevın.. ,.in bu yıl Muğla ile Marmaris L dan par\'a çalacaktır. 21.15 Memleket 

~ ~bı;_ · lni ı l 60 k yap ~ Ya saat ayan, esham, tahvilli, kambiyo 

~""' ~ be 1 eri üzerinde den olmak tir.ere ovan - rasmda Gelibolu civarında ve r B" · 3 - nukut borsası (fiyat). 21.25 Polk-

~~ tttı __ Yaııatta butunnı .... ı_ tırarak lüzumu olan diğer fenn1 mar·ıs şosesi Uzerinde (90) de - ır nevı tatlı. - Sanatlar. 4 - Za-"tl "'4.Ql S .... man, silt tallılanna konan un. & _ lor (llaik müzljti ve edebiyatı - H. B. 
~ 

1 
e lca~uı 8.Ynı Güreli beni 1evazrmatı da aldırdım. karlık bir okaliptils fidanlığı te.. Bırakmaktan emir, Bir hece. 8-Eh- Yönetgen; Knlsl Tecer. 22 Haftalık 

~~ltt l'e.r ~erek oturmak. Bu kovanların kullanış şeklini sis ettim. Bu fidanlıkta takriben ll bir hayvan. zannet ki. 7 - Bir no- posta kutusu. 22.30 - 2• Milzlk, ope· 
~' ~ ısoyıeg~~dikten son. öğretmek il7.ere merkezde, ~.15 ilç milyon fidan yeti§tlrilml§tlr. ta, kayık. 8 - Kışın içilen ısıtıcı bir ra aryaları (Cazband), son ajanı ve 
~lr\ı.. Sô1.e •- di. köyden celbedilen 115 genç koy- İhtiyacı olan köylere parasız fi. içki, avcıların aradılı. 9 - Sanat, he. yarınki program • 
• ~ .... ~ "Cl'VuJc i b uk 1 ğı sapta birler hanesi, fimlt eL 10 - - -----------
~ tı ~ · : l..15 .~uıutumuzdan lUye kurs açıldı. B r uc; ~y. dan dağıtmaya _baş ıya~a z.. Geçer, atlar, valde. F'$Q TURAN TiYATROSU 
~ 11 at ~ iah . ko!ilnıilzde, va. tık tedristen sonra hepsine. öğ. Köy şabsiyetı manevıyelerın.in f 
~ ~~t o~lksı.~etı nıaneviyele- retildi ve köylerine göndenldi. gelirlerini arttırmak maksadıle, Dünkü Bilm • • t~~ee• l'aptırUı.ere ikişer fen. İstifadeleri köy şahsiyeti m~nke; her köyde 10 - 30 dekarlık tar. Halledı"lm• eceŞmıkzınl. i l ~~t;;::;ıs:;:\~~~! ı.:~ \ita" arak Muğl viyelerine ait olmak ti.zere 11" v talara imece ile mUtenevvt mah. 11 e 1 ıı...... ,,.,/,ı arkadaflan 
~~ ı ta .ret na a mer • d ar . tO ~ '°' "u}t 1.... . lllına tesis et. ve dadan ve yens nevın en otnık sul ekd.irmekteytz: SOLDAN SAGA: S O T K A R D B Ş L B R 
ı,~~ ltod ct":BYonundan Lo. ıtovan yaptırarak işe baf!lat . Son iki se~e içınde bu suretle ı - Kilçilk tehir, bir kümes hay- l - Kasaba, kaz. 2 - Anıtlar. 3 - VodPll 3 perde. Localtll' 100. Hır,,,,. 
~~~ . <>lttaıt 81 tavuklardan qalen iyi netice alıyoruz. BUtUn :ıldu'bmız netıce köylUmUzUn ha- vanL 2 - Abideler. 3 - Tahmin, za- Zan, an. ' - Anaç, yaf. 5 - Kayık, .20 paradi tO kunıı 
~~ '11-u lc6~ı Yhınieer tavuk '•5y1Uve bu nevi fennt kovanlar kiki ihtfyaclarmdan en mUhlm- man. 4 - Toplu, semiz, ana olabllir 111ha. 8 - Sif, sakar. 7 - Su, atan. 
~ ,~lard:l'de teııa edilen ~,.minfne çalı!SJYoruz. terine cevap verdi. Bu husua a. manasına ıele nbir kelime, kadınlar 8 - Arasında. 9 - Re, kaTiln. 10 -
d.:' '11 ~t ~ Yetiteeıek ili K ... ı. 

1 
ti eviyeleri na· za.mf ehPmmiyet vereceğimi ilA. bahsini sevmez. 5- Sandal, meydan. Cahil, ma. 

~nltı llereJc rıı cfnalerl P ç. l5y gt:UAı ye man ennl k tm l"vim 8 .._Kebap demiri, eli bir işe yat· YUKARIDAN ASAGI: ALEMDAR SiNEMASI 
"'t~ lieıtı bu ıuret e mUba- mma tevzi edilmlt olan f 0

• ve e . e 
1
· • w• UrilmeıL mayan. 7 - Mayi, atıcı. 8 - !ki -e- 1 - Kızak, un. 2 - Aşure. 3 -

~i ~l l'erlf ta le vilayet van adedi 1130 dir. Eskı sabanların ~eeış • >·in ortasında. 9 - Bir hece, yazın Sanayi.' - An, nişasta. 5 - Bırak, iKi FiLM 
~ l'a!ld aıınııeırr \'Ukların ıs. Fidanlıklar: ne 939 mali yılı içmde başlıya 1 çıun bir yemiş. 10 - Okumamı,, tı. 8 - At, sanki. 7 - La, aandaL 8 - 1 _ Şeyhin atla. 
-,~'l an da 'Vi •• Her köyde köy şahsiyeti ına. cak ve tohum temtzl~?1~. makine- bilsfslz, bir hece. kanyak, n. 9 - Ar, ahat, um. 10 - 2 _ Napolı" &arlac•-. 

ttzt~ layet istasyo. neviyesi adına beş ila on dekar.ileri tedarik ederek koyluye vere. YUK..t.RIDAN AŞAGI: Aıar, ana. -s- a.a 

· ~'t.>a.ı!l§na..<: 'nu dan ibaret birer fidanlık tesis et. ceğiz .. , l - Ka)'IIlala yarar, bir renk. 2 - SOLDAN SAGA: '-l"llllılllllııllM-.ıl"llllılllllııllM 
• 



Beden Terbiyesi İstanbul eli • 
rektörlilfü elkrim ajanlığına e • 
mekll yarbay Omer tayln edl1 • 
mi§tir. . 

Tayin hakkındaki evrak tas ~ 
dik edilir edilmez, Harbiye Mek
tebi eski eskrim hocası olan yeni 
ajan vazifesine başlıyacaktll'. 

Nailt Moran 
Atletizm Ajanına 

:V ekilet Edecek 
İstalıbul mmakası atletizm aja. 

m Rebii Gorbon'un istif ası iize _ 
rine inhilll eden mezkur ajanlık 
vazif esf, Beden Terbiyesi kanu. 
nunun mevkii tatbike kqnulacağı 
1 haziran. tarihine kadar atletizm 
monitörü Naill lıloran tarafından 
veklleten ifa edilecektir. 

-0--

~- 1. C. 1. ve T:s. Kz nın 
Sicilleri ·İptal Edildi 
Ankara, 12 (Hususi) - Be • 

aen Terbiyesi genel direktörlUğü 
taratın.dan verilen bir emirle ge. 
rek Türkiye İdman Cemiyetleri 
İttifakı ve gerek Türkspor kuru
mu zamanında yapılıp yeni usule 
göre tecdit edilmiyen bütün si. 
ciller iptal edilmiştir. 

Galatasara ,., 1 larm vunışlarile alamadılar • 

Voleybol maçl~rı 
Galtasaray Haydarpa§a Lisesini Mağlup Etti 

Fenerliler senenin gol rekorunu 

Fenerbalıçe 14 - 1 opkapı 
Ftmer'bahçe: Rll3amettin- Yaşar, Le'bip - Re. I TOf11otJpt: Sokrat - Hriato, &ıdetffn _,_ 

§at, At1geUdi8. Ali Rıza- Vahit, Naci, Fikret, E. Hamdi, Münir - lamail Hakkın Al4, O 
sat, Haldun. 

Son ve malt\m. karardan en çok 
zarar gören Topkapılılar dilnkU 
müsabakaya ancak dokuz kişi ile 
iştirak ettiler. Bu suretle mağ • 
lilbiyeü evvelden kabul ettikleri 
anlaşılan Topkapılılar. fazla gol 
yemem.ek için canla baela çalı1-
malarma rağmen kuvvetli rakip. 
leri karpsmda bu işlerinde mu -
vaff ak olamadılar. 

Hakem: Adnan Akın (lstanbulapqr) 

ci dakikumda Nacinin ayağiyle 1 taktılu .. f 
ilk golll attılar. Bunun ualimda -

Bu sayıyı yine Nacinin yaptı. kazandığı bir penaltıY' 
ğı ikinci gol takip etti. Alt.m.cı i8e de sarı • licivertJll'!i 
dakikada iki gol yiyen TopkapL vuıtasile dördilncil, rıa 
lılar biraz caıılanır gibi oldularsa sile beşinci ve Na~.r. 
da bu parlayıı bir anda BUndü. altıncı gollerini çı~el 
Tek kale halinde oynanan milsa. Sarı lacivertlileritl ~I . 
bakanın ilk devresinde aan • li. ıniyeü altında geçen w~ ~ 
civertliler Esadm ayağiyle üçün. raki dakikalarda ~ \ ll 

Sarı • llcivertliler ~açm ikin· cü defa topu, Topkapı ağlarma (Detxmıı 10 ~~ 

Beşiktaş - 6 01181 O~"~ 
Befiktq: Mehmet Ali - Hüsnil, Taci - Şahap,ı Hilôl: Murat - Akif, Muammer-O ,,,'fi ~vı 

Feyzi, Hüseyin - Ep-ef, Bedii. Rufoan. Hayati. nel, Selim - Muza/fer, Rüstem, Jltaftl. t ~. 
Ltltfi. , ... ., baıı 

Şeref ııtaclmıla yapılan yegin•jti ~~!::';=.yap. bu §l!kilde ~ Hll!l ~ ~~ 
birinci küme mUsabakasma da tL ti. 'f'I' f ~"ı 
Beşiktaşlılar ancak on kişi ile Kısa bir 7.1.manda iki aa.yı ya. lkinci De _Jf tı 
iştirak ettiler. Böyle olmakla be- pan. Beşiktaşlılar bundan aonra . . Jlltıtl~ 1 

Bu karara göre eskiden yapıl Haydarpaşa lise.!'ini mağlup eden Gaüıtcısaraylılar 
mış olan bütün siciller Ur.erinde Beyoğlu halkevi tarafından ter kol Şişliyi, Yüksek Muallim. Mek 
gerek fertlerin, gerek klüplerin tip edilmiş olan voleybol turnu- tebi Eyübü, Da.riiH&faka Yük. 
ve gerek bölgelerin hiç bir hakkı vasına dün de evin salonunda bü. sek Mühendis Mektebini, Yüksek 
kalmamıştır. Keyfiyet 8 - 2 • 939 /yük bir kalabalık önünde devam Mühendis Perayı, Gazi Enstitüsü 
tarihinde bütün bölgelere tamim 

1 
edildi. de Kurtuluşu yendiler. 

oyunda açık bir hikimiyet kur. !kıncı haftayDl o0", f. 
raber Hili.lliler mağ!Ubiyeti ev. dular. Arlık top Hilil aahasm • şekilde başladıysa da "";"....)~ 
velden kabul etmiş bir balde oyu- ıtra1' '1'1~~, 
na başladılar. dan çıkmıyorddu. Dört muahcim kikadan sonra te sl~ _Ad J". 

. . .. le oynamak mecburiyetinde kal - Yu:1Il~ baskl&I nt• J!Pr....1 
. Nıtekım .. ilk h~~u ya~ Be. dığı için bir hayli fırsat kaçıran incı dakıkadan SO ~'fi'~ 
tıktaşm dort kışılık akmcı hat- Beşiktaşlılar nihayet 15 inci da. si önündeki Beşiktae 

edilmittir. Yapılan karşılaşmalarda Çelik Günün en mühim maçı Galata. 
---------------------- sarayla Haydarpaşa lisesi takım. 

tı Rıdvan vasrtasile ilk golü çr. kikada Feyzinin pasıyle Bedii ta. tikçe artmıştı ve~ 

Ve/alt w Şf§lilf oyuncuıar çaımur derr,JMtndmt U..'POk1aşır1cen 

ları arasında idi. Çok güzel ve he
yecanlı geçen bu müsabakada Ga 
latuaraylılar kuvvetli rakipleri. 
ni 15-12, 15-12 ile mağlflp et. 
tiler. 

kardı. rafından üçüncü golü de attılar. Hayati beşinci de ~ 
Bu sayı HilM takımmı büsbiL Z1 nci dakikadaki bir korner na doğru da RıdvaO Jllf 

tiln bomu ve sağdan tekrarla.nan atı§Dlda da Rıdvanm yerinde wr tq gollerini attdatbttt 
bir siyah • beyaz akınında Haya. duğu kala ile top dlSrdilncü defa ce 6-0 gibi açık 

---------------------- Hilil ağlarını buldu birinci devre ıiktq lehine nib& 
Lik Maçlan Puvan Cetveli 

Bera. Mağ. Attığı Yediği Puvan Takım: Oyun 
2 65 13 48 Be§iktaş 17 
2 1 80 12 47 Fenerbahçe 17 
4: 2 51 19 43 Galatasaray 17 
3 5 35 24 38 Vefa 17 
4 6 46 31 35 Beykoz 17 
3 9 21 41 30 Silleymaniye 17 
2 11 24 61 27 Hilal 17 

13 17 72 25 Top kapı 17 
2 12 19 51 ~ lstanbulspor 17 

Galip 
14: 
14: 
11 
9 
7 
5 

" 4 
3 

• 
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-------------------------~-----------ei-rf-nc_i_S_;_ıf_K_öŞ_ö_;;-:---------------~ ?IKU~~; 

KiJKuRiKU .... ! Sıçanın Kuyruğu 
Harozumun bet pençesi 

Kokoruko cin horozum 

Mor pilicim kayboldu 

Horozum gık, horozum gık. 

Horozumu çay lak kaptı 

Kendi gitti iım i kaldı 

Sana yazık, günah oldu 

Horozum gık, horozum gık. Sıçan süt bulmak için 
Hemen koştu ineğe 
-" Karde&, ver bir !mcan sUt 
İyilik olsun diye! ~ _ = = -~ _ -- ---- -- _ -~U~U~I.!_~···::: 

di ~a'!._o~~a!Dı~aı ~-e!!"ıe_k_-:_~e!:a~~ 
ıa~'1 i N G i L T E R . E 

Bir giln bir küçük sıçan 
Gezip tozmak istedi, 
"Deliğimden çıkarak 
Kıra gitsem mi?., dedi. 
Önce bir ayağını 
Çıkarmıştı delikten; 
Sonra ikincisini 
Sonra dördünü birden. •• 
Nihayet kuyruğunu 
Çıkarırken, bir kedi 
Görüp: "Ey sıçan kardeş, 
Elime düştün,, dedi. 

İnek te cevap verdi, 
- Buzağımı bul peşinl 
Eğer bunu yaparsan 
Bil ki olmuştur işin!,, 

~ Bugünkü ingilterenin dünya üzerinde önemi hayat ve 
;,; _y~şama tarzı Türkiye ile tecim durumu 

Londra şehrinin genel görünÜ!Ü 

dalardan ibarettir. Geni§liği yaL 1 büyük şehirlerinden biridir. 
nrz Büyük Britanya ve İrlanda a. Bu şehrin en büyük önemi bütün 
dalarının 242,600 kilometre mu. dünya ile tecim yapan bir şehir 
rabbaı ve nüfusu 46,823,000 dir. olmasıdır. Londrada hayat günün 
!ngilterenin Avrupadaki sömür. yirmi dör saatinde gözleri ka. 
gelerinin sayısı üçütür. Asyada maştıran ye insanr şaşırtan, bir 
on, Afrikada on üç, Amerika.da 
üç, Okyanusyada üç olmak üzere 
otuz bir sömürgesi vardır. İngiL 
terenin sömürgelerile genieliği 
39,555,330 dur. Nüfusu 498 mil. 
yon 516.540 tır. 

!ngilterenin idare merkezi Lon 
dra şehridir. Bu dünyanın en 

şekilde geçer, yollar otomobil, 
kamyon sellerine uğramış gibi 
olur. 

Burada da üniversite, kollejlcr 
ve diğer birçok okullar vardır. 

Eton kollej adı verilen okulda ta. 
!ebe merasim günlerinde siyah el. 

bfse ve silindir şapka ~yerler. 
İngilizler sporu da severler 

muhtelif mevsimlerde türlü spor. 
larla uğraşırlar. İngilizler ayni 
zamanda donanma bakımından ,.. 
çok ileridedir. !ngiltere donan
ması halen yapılmakta olan gemi 
1erdcn başka 940,000 tonilatoyu 
bulur. 

İngiltere bütün dünya devlet • 
1erile alış veriş yapar. Türkiye I' 
İngiltereye 6,350,000 liralık mal 
satar. 

DERLER 

Sıçan koştu, o koştu, 
Pek daracık bir yolda. 
Sıçan koştu, o koştu 
Biri sağ, biri soldan. 
Artık küçük sıçana 
Bütün delikler dardı. 
En sonra kedi tutup 
Kuyruğunu kopardı. 

Sıçan uzaktan dedi: 
-'' Duydum gli.relmişsin sen. 
Kuyruğumu ver benim 
Canımı al istersen! .. 
Kedi de cevap verdi: 
- 'Mahsus yaptım ben bunu. 
Bana biraz süt getir 
Vereyim kuyruğunu,, 

Tabiat Bilyisi : 
-··--·······---

Günlerce yonılmadan 
Hiç bir yerde durmadan 
Bıkmadan uzanma.dan 
Akar gümüş dereler 
Huları serttir pek 
Ii:aya1arı sekerek 
J{ıvrılıp bükülerek 
1\kar giimüş dereler. 

Yukarıda resmını gördüğünüz 
maymun Afrika bölgesindeki 
Kongo ormanlarında yaşar. Bir 
insan büyüklüğündedir. Bu may. 
mun diğer maymunların en bilyü. 

Wlllllll._.lllllıı,.ıllllll•-... 11111111tfll.v .. ve en kuvvetlisidir. Boyu bir 
buçuk metreye yaklaşır. Kılları 

1 esmer ve siyahtır. Sessizlikten 

Sıçan koştu ahıra 

Sordu: "Buzağı nerede?,, 
Ahır da sıçana der k1: 
- !şte biraz ilerde.,, 
Sıçan yaklaşır ona 
- Yüıil arkam sıra!., der. 
Biraz saman verince 
Buzağı da ilerler. 
Şimdi ikisi birden 
Yakl~ırlar ineğe, 
İnek te yavrusunu 
Sevinir gördü diye. 
Artık sütü alınca 
Sıçan koştu kediye 
Sütil verip yalvardı: 
- Kuyruğumu ver, diye! 
Kedi verdi kuyruğu 
Sıçan teşekkür etti, 
Sonra güle oynaya 
Doğru evine gitti. E. Recep 

yalmzlıktan çok hoşlanır. Kolay. 
ca ağaçlara tırmanır. 

Meyva yer. Resimde öğle uy • 
kusunda yatan bir goril ma.ymu.. 
nunu görüyorsunuz. 

(Resmi yazı ile birlikte kese. 
rek tabiat bilgisi dosyanıza. ko. 
ytlnUZ.) 

YAPILIR? 

yerler liava ile temas edince ÇOK Izfarap verir. ~r-r- ı -
Yaradan bilyük olmak ~ile, dörde katlanmış bir gaz bezini 

(resim 2) temiz bir yağa - tercihan parafin yağına • batırınız; 
Y.aranm Ustilne koyunuz (resim 3),. Ü.zeriD,e, idrofil pamuğunu gü. 

ulce yerleştiriniz (resim 4). Dikkat ediniz ki. pamuk yara.nm et. 
rafını iyice örtsün {resim 5). Bun d::ın sonra, yarayı. ~ok sıkmadaJı 
güzelce sarınız (resim 6), hastaya hakve, çay gibi içecek bir şey 
veriniz. - ~ 
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Maarifte Rasyonel ıslahat: · & 
- ,_, 1-1 pQ' _,_,_ ~ze-- ,_, ~ 

Bina ve ders alet-
ETROSK VAPURU İŞİ 

Yapılan tetki 'atın ciddiyeti 
leri meselesi çok yerindedir 

Yazan: O. Nuri Çerman 
DUnkU yazımızda, öğretmen-! Gerçi partice ve halk için çok 

lerl, bir zümrenin bütUn dersle- semih olaiı cumhuriyet hllk!l.

Sonra zavallı makinist ve ateşçileri 
mi mesul edeceğiz 7 

rlni değil, yalnız birini okut- metince orta tahsllln meccanen Geçen nı._:_:ı.ları,.... ·-- birinde 
makla mükellef tutmak ve bu olması bir prensip olmuştur. Es- EtrUsk vapurunda yapılan tet. 
suretle liselerde keyfiyetin en kiden mevcut medreselerden kiklerden bahsederken kazan • 
esaslı unsurunu maarlfimize ka ve onun yarattığı geri zihniyet- !arının hacimleri kUçUk ol. 
zandırmış olacağımızı yazmış- ten kurtarmak için gençliği lA.- duğunu ve mukavelede geminin 
tık. yık ve millt esaslar dahlllnde sliratlne alt olan maddenin 

Keyfiyetin mualllmden sonra tedrisat yapan mekteplere kUI- noksan bulı.:nduğunu, inşaat 
diğer mühim unsurunu da ders fetsizce koşturmak için konul· tezgahların·- bundan istifade 
ıl.letleri ve bina meselesi teşkil muş olan bu prensipten yalnız ettiklerini, bu yüzden Etrüs
eder •. Bunun ikisi de bütçe, da- fakirleri gözetmek, hattA. kitap- kün matlup süratle seyredeme-
ha. doğrusu vara işidir. larını blle devlet~e vermek şar- diğinl yazmıştık. 

Lise binalarında gerek mev· tiyle artık fedakArlık edilebilir. Denizcilikle uğraşanları ya -
cutlarının ta.miri, pavyonlar 11A.- Çtlnkü rağbet 0 derece fazladır. kından alA.kadar eden bu mese. 
vesi veya yeniden lise binaları Fakir halk çocuklarından para le etrafında. öğrendiklerimizi 
yapılması hususunda her yılın almayınca orta tedrisatı bedava bugUn kariler!mize arzederken 
maarif bütçesini biraz fazlalaş- yapmak prensipinin lklncl sal- hUkftmetlmizin bu işi kemali e
tırmaktan başka bir tek çare ki olan (kültUrUn yalnız zen· hemmiyetle tahkik ve takip et. 
daha. hatıra gelebiltr. O da ye- ginlere inhisar etmemesini) nin tirmekteki kararın isabetini 
ni lise isteyen şehirlere, binanın de önUne geçilmiş olur. Çocu- de memnuniyetle kaydcdlyo . 
hiç olmazsa yarı parasının, o şe- ğunu gurbete gitmeden okut - ruz.· 
hlrdeki halk veya teşekküller mak fırsatını bulan ve çocuğu. Açık denizlere sefer yapan 
tarafından temin edilmesini nun A.lA.t ve vesait bolluğunda bütün gemilerde - bizimkiler de 
şart koymak... okuyacağını bilen pek çok veli- dahil olduğu halde - birer ihti. 

Hakikaten birçok zengin ba- ler senede 10 lira. vermeği mü- yat kazan vardır. Bunlar yolda 
balar bilirim, çocuklarını gerek him bir yUk saymazlar. Bu pa- herhangi bir A.rızaya karşı kul
şefkat, gerek masraf dolayısly- ra az da olsa gene faydadır. Bu- !anıldığı gibi, limanlarda da, 
le lise tahsili için başka bir mem nunla (servetin. mUnevver a· seferde çalışanların temizlen • 
lekete göndermekten ise kendi dam yetiştirmesini inhisara. ala- mesini temin hususunda lstifa
şehirlerlnde açılacak bir lise bi- cağını) da zannetmiyorum. de edilmektedir. EtrUskde ve 
nası için binlerce lira vermeğe Esasen ilse azlığı buna se • bu tipteki diğer gemilerde ih • 
A.madedirler. Herhangi bir şe- bep olmaktadır. ÇUnkU ancak tiyat kazan olmadığı gibi gemi. 
hirde lise isteği· 0....:.:.Hnanızı bu-1 hal ve vakti yerinde olanlar ço- lerin mevcut kazanları da do -
ıun veya. yapın, ~Traçılacak- cuğunu lise tahslll için başka kuz yUz tonluk olan Suvat ve 
tır" denildiği zaı !!all orada halk memlekete gönderebiliyorlar ve Ülev tipindeki gemilerdc"-lyle 
ve hususl teşekküller bu mesele- binnetice bu şerait dahilinde aynı eb'attadır. Savahlll mUte
yi halledebilirler. Bu suretle roUnevver adam servetll adam- cavire vapurlarındaki kazanla. 
ımkA.n bulunan yerlerde lise bl- dan yetişmektedir. Zeki fakir- rın EtrUskUn kazanlarının aynı 
naları bütçeye kısmen ve bar ol- ler gene ilk, veya ortayı biti- hacimde olması EtrUak ve arka
ma.dan temin edllebillr. rince yokluğun esaretiyle emel- da.şiarının UA.veler yapmadan 

Diğer taraftan dört senellk il- lerlnl söndürmekte ve bir çok- hiçbir surette istenilen sura ti 
selerin mUmkUn olduğu kadar ıarı bulunduklarf ,Y,erlerde çU- temin edemlyeceklerlnl aşikA.r 
c;ok açılması bugUn mevcut ll- rUmektedlr. Eğer bu fakirin bir halde aöat9:11m~tedir. 
selerin talebe kalabalığını azal- yakınında blr ll11e oi9ftydr -yarı~ Sonra Etrusıı.: vapurunda ev ~ 
tacağından, binalarında mUte- nın münevverlerinin adedi çok velce te~bit olunan şekillerin 
addit lA.boratuvarlar, okuma O· faılc:. olacak ve bunlardan yarı- haricinde bazı tadila.t da ya • 
daları, konferans salonları, coğ- nın büyük adamlarının vücuda pılmıştır. üzerinde durulan ve 
rafya, musiki, resim, jimnastik gelmesine daha çok meydan ve- ikinci derecede ehemmiyeti ha 
gibi derslere mahsus dersaneler rilmiş olacaktı. ÇUnkU malöm iz görUlen bu tadilA.ttan başka, 
açmağa. imkA.n verecektir. Bu bir hakikattir; dünya büyükle- geminin yolu ve kömUr sarfl -
da keyfiyete çok fazla tesir eden rlnln çoğu fakir ailelerden çık- yatı ile ala.kadar olan bazı de -
mUhim bir Amil olur. mıştır. ğişikllkler de yaptığı anlaşıl -

Bina işinden bahsederken Binaenaleyh köylünUn fakir mıştır. 
mektep binası yaptıran bUtün aile çocuklarının da lise Etrüsk ocaklarında geminin 
makamlardan şunu rica etme- ı tahsilini kolayca görebilmeleri yoluna bir noksan getirme -
den geçemeyiz. Yeni yapılmış için dört senellk liseleri çoğalt- mek şartlle kömür sarfiyatını 
olan Gazi Enstitüsü, Balıkesir mak, mümltUn olduğu kadar azaltmak için inşaat şartname
Necatlbey muallim mektebi gi- halkın ayağına götürmek lft.zım sinde tesbit olunan bazı terti -
bl binalarda. dersane azlığı bU- dır. Çoğaltılan bu liselere koşa- batın yerleri değiştlrllmiş ve 
yUk blr dert iken takriben 150 cak talebeden de muktedir olan- bu keyfiyet kazanların çekme 
bin Ura.ya mal olan ve henUz bit- tarından yılda 10 lira alarak o k_billyetıni ve binnetice istimin 
memlş bulunan İstanbul Kara· llsenin Alet ve malzemesine sar- düşmesini icap ettirmiştir. 
gümrük orta okulu binası da. fetmek keyfiyetin m Uhlm bir Çekme boruları kazanların 
ancak sekiz dersanellkmiş. Or-, kısmını temin etmiş olacaktır. fayrabından bir iki saat sonra 
ta mektebe gelen talebenin her Gerçi ilk senelerde mühim bir dolduğu için istim dUşmekte ve 
sene geçen yıllardan çok daha yekftn olmasa da zamanla bu binnetice geminin yolu azal • 
fazla. olduğuna ve bu civardaki on liralardan o lisenin temin et- maktadır. Bu defa da makinist 
ntıfusun bilhassa. orta mektebe tiği ..-esalt görmek istediğimiz ve ateşçller, yol almak lçin o -
girecek çağda.ki talebenin kesa- miikemmeliyeti bulacaktır. caklara fazla kömUr atmakta -
fetl meydanda iken sekiz dersa- Mefkureci, enerjik mUdür ve dırlar. Ve kazanları ·zorlamak
nentn kıymeti nedir? Vakıa bir muallimlerin yaratıcılığı da ve- ta.dırlar. Bu zorlama sarrtyatı 
mektep için ideal olacak dere- sait, l:>ina vesafr keyfiyet bakı- arttırdıktan başka kazanların 
cede konfor ve diğer şartları mu mından seneden seneye 0 lise- hayat kabiliyetlerini de azalt -
kemmeldir. Fakat bu mllkem- nin tek!l.mUlUnU arttırır, akla maktadır!. 
meliyet gelecek seneden ltiba· gelmedik varlıklar yaratabilir. Doğru mudur,· gidip geminin 
ren çifte tedrisat yapılarak ta- o ho.lde: makine dairesini görmediğimiz 
lebe yetiştirmek itibariyle hl~e o l:.alde, kemmiyet mi, keyfi- için - bilmiyoruz, fakat geminin 
indirlldikten sonra neye yarar! yet mi? sualine karşı hem kem- ocak dairesindeki bu tertibatın 
Pek zaruri olmıyan o muhit ve- miyet, hem de keyfiyetin bera- bir kısmının kazanların çekme 
ya memleketimiz için lüks sayı- ber. yUrUmesi ıuzumuna dair en 1 ka~lliyetini fazlal:ı~tırmak için 
la.bilecek birçok teferruattan doğr1.1 cevabı kıymetli Maarif tadıl olunmak, maı,sadile yer -
sarfınazar edilerek bu para Ue Vekilimiz Hasan Ali Yticel orta !erinden sökUlmUş bir halde ol. 
hiç olmazsa. 15 dersane yapıla- öğretim kitabının otuzuncu say- dusu söylenmcktc,.ı·r. 
bUirdl. Binaenaleyh, yeni ya- fasında ne güzel vermiştir: Görültiyor ki, gemilerin inşa-

vapurun { .ıltilmesi icin bir 
milyon lira sarfı IAzımgeldiğı 

3öylenmektedlr. Doğru tso ne 
yazık! 

Komisyon 
işini bitirdi 

Raporunu Hazırlıyor 
Bir müddettenberi Deniz Tica

ret Müdürlüğünde toplanaralı: Al
manyada inşa edilen Etrüsk va. 
puru üzerinde tetkikler yapan ko 
misyon çalışmalarını tamamlamış 
raporunu hazırlamağa başlamış· 

tır. 

Komisyon raporunda, vapurun 
eski Denizyolları tarafından ne su 
retle Almanlara sipariş edildiğini, 
nasıl teslim alındığını ve bir müd
det evvel vukuagelen sürat düşük 
lüğünün sebeplerini ayrı ayn izah 
etmekte, vapurun bugünkü halini 
ve mahzurları olup olmadrğını da 
kaydetmektedir. 

Komisyon, çalışmaları sırasında 
vapurun ifk: tecrübe seferlerinde 
ne kadar sürat elde ettiğini de c 
zaman tutulan zabıtlardan tetkik 
etmiştir. Mevsuk olarak öğrendi
ğimize göre vapurun Almanyada 
inşasından tetkikler başlayıncaya 
kadar geçirdiği safhalar gunlardır : 

Etrüsk Almanyada intaıı bittik.. 
ten sonra orada bulunan tesellüm 
heyeti tarafından tecrübeleri yapıl 
mış, fakat mahzurların izalesi için 
teslim alınmıyara'k birkaç ay daha 
Almanyada kalıııak suretiyle tadi
lat yapılmı§tı. 

Nihayet muva.fı:k görülerek tes-
ıl-ın aı.uuu..., •"-,t'UJ. 11UHU.U ......... •U. .f>...,1. 

miş ve burada bir fen heyeti buzu 
runda tecrUbeleri icra eıdilmi§tir. 

Uzun bir seyahatten gelme'i do 
layısiyle vapurun kazanları paalı, 
kazan ıskaraları ve altı da kirli 
bulunuyordu. 

Buna rağmen bu tecrübede 13 
mile yakın bir sürat elde etmigtir. 
Deniz Ticaret müdürlüğü ancak 
12 milden aıağı bir ıUrat yapan 
yeni ibir vapuru tescil edemiyece
ği için araıulan yoldan fazlasını 
yapan Etrüsk'ii tescil etmiştir. 

Dedikodulann Sebebi 
Vapur ha'idonda birçok dediko. 

du ve rivayetlerin çıkmasına se
bep olan h!dise ise bundan bir 
müddet sonra olmuştur. Etrüsk, 
kazanları ve bilhassa altı temizlen 
meden Denizbank tarafından der
hal Mersin hattında seferlere baş
latılmış ve bu seferlerin birinde .de 
vapurun sürati birdenbire 10 mile 
kadar düşmüştü. 

işte bu haber her tarafta birçok 
dedikcdulara sebep olmuş, bazı 
kimseler vapurun süratinin 7 mile 
kadar düştüğünü bile iddia etmiş
lerdir. 

Tabii bu vaziyet hükumetin de 
gözünden kaçmamış, meouslan· 
mızdan biri bu dedikodu ve şayi· 
aların hakikati etrafın.da tktısat 
Vekilinin izahatta bulunması içir 

1eclise takrir vermiştir. iktısa', 

Vekili Hüsnü Çakır da bütün de
dikoduların önüne geçmek, ve ha 
kikati öğrenerek sual takririne de 
c~vap vermek üzere bir komisyor 
!mrulmasım kar::.rla~tırmrJ. bu su 
·~tle Etrüsk vapurunu tetkfü etler 
komisyon kurulmuştur. ' pılacak mektep binalarında der- "Cumhuriyet neslinin elit atı işlerini takibe memur olan-

sane adedinin çokluğu her şey- zümresini yotiştirecck olan or- 1 .. ,. , kazan planlarını fabrikanın 
den evvel ehemmiyet verilecek ta öğretim müesseselerimizin verdiği hesaplara göre tr•'-ik 
bir keyfiyet olmalıdır. 1 bu keyfiyetten fedakarlık et- etmeden tasvip et,...· ;lcr. ve ka. 

Yeni açılacak liselerin a.1a.t, meksizin kemriıiy<>tlc keyfiyeti I zan tertibatını, şnrtname hilA. -
edevat ve demirbaş ihtiyacına müvazeneli tutarak temini Tür- 1 tına olarak ya kendileri değiş · 
gelince: Bence hal ve vakti ye-

1 
kiye Cumhuriyeti Hiikumctinin 1 tirmişler, yahut fabrikanın bun 

rinde olan talebeden yılda on önemle çalıştı~ı d:nnlnr nrnı-m- ı ları şartname hila.fında bir şek. 
lira almak, bunu muhtelif for- da:hr." ile koymasını mahzurlu r;örme 
malitelere tA.bi tutmadan yalnız 1 ı5ıe bu dnvanın halli :ıltı yıllık or- mişlcrrltr. Görmemişlerdir. a · 
o mektebin ders a.ıetıcrt, IA.bo· ta tah<1ilde iki defa olaı!nlnn rler'I ve 1 ma, i~te i!k gemiyi snlarımızt 
ratuvar masrafı ve artarsa de- bahi'lleri bire indirerek, altı l'tlın 

1 
be~dcnen, ve istenen ı;ckilde ge 

mirbaşma sartetmek maarif birisini ilk o'rnJrı vermek, hiri$ini ele tirmcmic:ılerdlr. 

:{om is yonun Tetkikler: 
Komisyon çalışmalarına başla ~ 

:aşlamaz bilhassa vapurun kaza:ı 
lan ve makine tesisatı üzerin~e 

tetkiklere girişmiştir. 

' yabancı lis:ın tahsiline hırakınak, lıöy · · k 

ÇJnkü o zamana kadar prüdoı 
'tap:is aistemi olan bu kazanlar
fa.ı şikayet edilmi' ve sderlerd 
nüte:nadiyen kazan b::rularmdar 
mlar sızdığı, bu yüz<len de sık sıl 

0Joruhrm deği~tir:lmesi Iaz.mı::eL~ 
i ~öylenm:ştir. 

~·· 1lbuki bu d ~ l:aza:ılar son .ı:a 

Japonya Hainari adasını 
· işgale devam ediyor ~ 

17 ayda bombardımanlar yüzürı- ~ 
den. 80.000 sivil Çinli ölmüş ~~ .... 

bin 157 sivil ölmüş ve 44,050 51 .,: Londra, 12 (A.A.) - Şanghay

dan bildiriliyor: 
Çin mim yardım komitesinin 

neşrettiği rapora göre, harbin ilk 
onyedi ayı zarfında 80 bin kadaı 
gayrimuharip Çinli ölmüş ve ya
ralanm ştır. Bu müddet içinde 53 
şehir 1318 kere bombardıman edil 
miş ve bu bcmbardımanlarda 35 

yaralanmıştır. ~ 

Tokyo, 12 (A.A.) - Doıııei j ·~~-
jansı bildiriyor: •ti• 

Japonlar Hainan adasının ift 
line devam ederek adanın en 
.Jtim ıtratejik noktaalrını ele g ııt 
.niılerdir. ___....-: . Ita; 

Müstakil mebuslu ~de ( Kısa h~iherı~) 
• Londra- Filistin İngiliz .. A• 

rap konferansı ikinci içtimaım dUn 
saat 15,30 da akdetmi11tir. 

* Tokyo - Japon dcnanması 

kumandanına Fransız - Japon mU
nasebatına zararı dokunacak her 
türlü hareketten kaçınması için 
şiddetli talimat verilmiştir. 

* Cebelittarık, - Cebelittarık 
umumi valisi Sir EdmuncI ibnsi.de 
maiyetiyle birlikte Nevcastle kru· 
vazörü ile Fasa hareket etmiştir. 

Kruvazöre Glasgov kruvazörü ile 
iki denizaltı refakat etmektedir. 
Ziyaret resmi mahiyettedir. 

* Berut - Fransız Generali 
Weygand bu sabah husust bir zi
yaret maksadiyle buraya gelmiş. 
tir. 

• Brüksel - Kabineyi teşkile 
Jaspar memur edilmiştir. 

* Moskova - Iran Ticaret he
yeti yeni bir ticaret muahedesi ak
ti için müzakerelerde bulunmak 
için buraya gelmiştir. 

• Nevyork - Fevkalade seri 
bir tayyare ile Losancelea • Nev· 
york arasındaki mesafeyi 7 saat 
45 dakikada geçmi§ olan mülizim 
Ben Besley Hovard Hueheı'in re
kcmırl:u lar:anıam~tu. Bu rekor. 7 
saat z~ çıaınk~ '25 _J!amy.e ır. 

Ankaradaki lik maçları 
Ankara, 12 (Hususi) - Anka. 

ra lik maçlarına bugün de Mu. 
haf xzgUcü stadında devam edildi. 
ttk müsabakada Ankara.gücü ile 
Gençlerbirliği karşılaştılar ve ne. 
ticede GüçlUler ikiye karşı dört 
golle galip geldiler. 

İkinci müsabaka Galatasaray 
lJe Harbiye ara::mda cereyan et. 
ti, çok muvaffakıyetli bir maç 
yapan san • kxrmızılı1ar kuvvet.. 
ii rakiplerine ancak 6-4 yenil. 
diler. 

temdir; yegtne mahzurlan boru. 
larının sık sık değiştirilmesine ib· 
:iyaç göstermeleridir. 

Esasen bu sistem kazanlar A
kay idaresi için yapılan Suvat ve 

lev vapurlarında da var.dır. 
Komisyon kazanlarda sürate te· 

;ir edecek mühim bir mahzur gör 
:nemiştir. istim ve makine borula 
rında yapılan tetkikler de normal 
leticelcr vermiştir. Ayrıca Mar· 
marada iki tecrübe seferi yaptır.!. 
-nış, bunlarda 13 mil stirat elde e· 
J;Imiştir. Yani her tarafta dönÜF 
loiaşan rivayetlerin fazla müba
lğalı olduğu anlaşılmıştır. 

Yalnız b-..ı tecrübeler.de vapurun 
:artnamede gösterilen miktardan 
'azla kömür yaktığı görülmüş ve 
~etkilderde bunun da kullanılan 

';ömürlerin i.lralarmdaki farklar· 
lan ileri geldiği anıa,ılmıştır. 

Almanlar vapurun şartnamedek: 
>Ürati olan 13,5 mili yapamamas[· 
uda kömürlerin farkında bulmak. 
a -lırlar. Komisyon bu hususta da 

'etk1kler yapmıştır. 
Yani umun.J;et itibariyle kcmis 

;onun elde ettiği netice normal· 
lır. vapurun bazı tesiEat ve techi· 
:atı üzerinde görUlen noktai na
:ar farklarınd:ın d:ı halen Alman-
ad;ı inp edilmekte olan vapurlar 

la istifade edil!!cek ve burtlarda 
·eni kararlara göre ufak bazı tadi 
lt yaptırılacaktır. 

Komisyon bug~1nlerde raporum· 
l e~~alete gönderecek ve tktısat 
/ekili Hüsnü Çr.k r bu raooru cf· 
'ciirıumumiyen:n tenviri i~iıı neJ· 

(Ba§ tarafı 1 tııcide) 
(MUStakil} in böyle bir JıtJlı 

(ıstılah) ı olmadığını söyleJll 
muarııımızı hükmünde yaın.ıı 
rakmak için kafidir; fakat 
bununla iktifa etmiyellın de.~ 
lise Halk Partisi müntehib15Y 

lerinin reyile gelen bir .Jtl~ ~~ d 
manen de olsa, kendisi.nl ~ 
Partisi programmm tahıılt~ 
na hasretmek mecburiyeti ti 
den çıkarılıyor, bunu ara 
lım: 

bUtc;esinln yükünU haylice ha·, 1 Etrüsk vapurunun bu azan 
flfletmlş olıır. • (Devamı 10 uncuda) ve çekme tertibatr ile <ll~Pr altı m:anlarda taammüm etmiş bir sis· rettirecc!d~r, 
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VAK/1 ın 
l<oÇak HikaYeierı 

Altı Binden 
Biri 

Barselonanın Son · Günleri : S - - ~ ~-

F eliketin rengi 
beyazdır, denebilir 

Y•••nı Ralph Mc Carthy Çeviren ı V • G • 
Hikayenin Muharriri 

RaJph ile Cartby (Raif Maldcarti) hı"kiyelerinin menuun 
cOnlük hayattan ve bilbaıaapolis vakalanndan ~8;11 bir mu
harrirdir. Ayni samanda büyük bir Lon.dra ıuet~ımn baımu.. 
barriri muavini otan bik6yeci her ıün ıazetelerdeki va~ 
altı romana, on ikA filme mevzu çıkabileceği fikrindedir ve vaktı 
olsa bunlann hepsini yazacafmı söyler. Bu hi~iye_li~ de bir oto
bU. kuuı &erine yumııtır. Hikiyesine, bid11ey1 bır ıa.ıetede 
alarak bqlıyor. 

ıir olduklannı taylilyorlardı. Ya
pabilecekleri bir .. y olup olmadı
imı sordular. 

- Hayır, tqekkilr ederim, de-
dL 

Hldise hakkında polisten malQ-
mat alabilecefini llSylediler. On 
dakika aonrı da dııır.da, yapur 
altında idi. 

O saman aklına çocuiun ıiltii 

ıeldL Tim'iıı ıüt vaktine yetipne
ai için acele etmesi lbımdı. Tak
ti çafırdı. (Yedi ay evvel, evlen
melerinin yıldönümU milnaıebeti. 
le otomobile binmiflerdi. O sa
mandanberi ilk defa olarak timdi 
biniyordu.) 

- Milıakiln oldup kadar ça
buk, dedi. Çocuia akpm ıiltünü 
vereceiim-

Şoför cüldU. 

Her tarafta beyaz yatak çarşaf
larının a ltında çocuklar uyutuluyor 

- Peki efendim, dedi. Benim Biru sonra, Blum Ue Dcnnoy, rlyor ve bir kahve istiyor. 
de çocuiwn var, bilirim... Havas Ajansının önüne durmuı- Otelin salonu ıenif. Fakat kö-

Adam oturdukları katın kapısı- lar, ajansın verdiği haberi okuyor- ıe bucak bavullarla, çantalarla do
na ıeldilderi saman kendi kendi· tar. Okuduklan her kelime hidi· lu. 
ne: aeyi cöslerinin <>nünde canlandı- Alvares Del Vıyo daha Franıız 

- Çoeutu çok beklettik mi aca nyor. toprafmdan çıkmadan, lapanya· 
ba? diye soruyordu. Mecliıte Bonnet a<>zlerini biti- dan eden muhacirlerle kal'fllqı· 

Kapıyı açıp içeri sirdiii saman riyor. Celse tatil ediliyor. Rusna· yor. Demek halk, onun nnnetti· 
d _Doktor, dedi, vuiyeti vahim iladıX....• d d rocuk ralanmıı mı idi? Kalbi, vücu unu çocufun a ....- uy u. ._ medeki meseleleri tetkik etmek il· finden daha bilyllk bir panik ıek-

··-·ca'- derecede a-ordu. Y• mi? a<>yleyin bana eter... Uç ıyh'-tı Ovuncax.... ... ba•rnda 1amy lind .__ ? 
-- & .. ,, -- & • .1- • ._... S-- zere n•r+i OTUplan tOp Or. e -çıyOI' 

Lakin adam arkasını dC>ndU: ı'- -ıuu.. r-- ··-Ylf yavaı kolunu, ayapnı oynat- durmuı, yarı a .. Tvr, yarı •"" Hariciye Nazın Bonnet Radikal Otelin yemek aalonunda, bir 
- Bakalım, dedi, birazdan an-

maya ça1ııtı. yordu. crupunda tekrar beyanatta bulu· muaya on dört yatlarmda bir kız 
"'---- baktı. Gözleri kapalı layacafız. - Da da da da... çocu~· oturmuı, bir elinde ek-_,uua Kadını kaldırdılar, o beyu im- T nuyor: ... 

idi. Adamm yapacak ip vardı. eea _ Akdenizdeki yollann htirri- mek, bir elinde bir parça sucuk, 
dat otcmobiline koydular. Kocası d 

- Nuıllm, bncıfım? Bir ye- b" silr zamanı defildL Bapn an pp- yeti meselesini mi ileri siirilyonu- bir ondan ısırıyor, bir ondan. da arkasından atıldı. Fakat ır po-
rine biqey oldu mu? · b1DU, arkasından paltosunu ıttt nuz? Bu meselede Fransız - inci- - Çok yimeyeyim, diyor. Ye-

di "'- lis onun otomobile cinnetine manı . tU '- ... '-- • Xan9UU Jamıldatmak iıte · .._. lan mutbafa &itti, ıü -.oyuu -yna- 1iz beraberliği tamdır. iki memle- mek yemeyi epeydir unuttum, mi-
dın inledi. oldu. Otomobilin krom kaplı o maya. Sonra celdi, çocutu kuca- ketin filolan Akdenizde bekliyor. dem bozulur. 

•• d. tU d eli. içi illç kokuyordu. dı. '--- F b"" ·-.:ı - ..,.serime bir ıey üt , e yardımcı doktorlardan biri: ima al "Cumhuriyetçilere .silih ım cön· Bu -.u, ransu ta uyetiuuen 
Adam ilk defa olarak korkmuı- . · • AJcpmtan çocup ne yapıhyor· derelim, diyorsunuz? Tam Bane- oldufu için, annesi ile beraber, ilk 

tu. Teltf içlnde batmYordu: - Bırakın, dedi, 
0 .sa cınan- 'du? Enel! banyo, aonra ıece ça. ıonaya perken Frankonun eline olarak hududu ıeçmlye- muvaffak 

- imdat! Yeti".ı .. ı Kocuı. ma•rn ..11-La ı-- afnna eln%ik- tra1 1 ri dn • i · olanlar.:ı-- bın.0 
• .... o --..&.·1· kapısını kapacblar :r··· u.u ...... Fransız mi yaz e uımea yı uau 

Allall ona dolru kotuyordu. Bi- t-ı ııı • d · li süt titniııi verip yatafa. mı olur umyoraunus? Gazleri sevinçle parlayarak: 
rill• Çan çala çala bareket ettj veca • Dikkatle daYl'&nlrak çocutu %1 Kaaaınueoi, - Yarın Pariıteyi.sl diycr. Uç 

_: Çahkl dl,ordu. Otoblldn deden hı.ela ilerl~ye bapdı. ıoydu. Çocuk, elbiselerini bu el· Franz lnadadanda gündür yUryoruı. Uç gündür yü-
- htırap ~ekiyor mu, acaba? ır v •• 

- Hayır. Şimdi artık çckmi· \erin li'karma•ma a\1!ft'&d1gı 1Cj\n B~ Kız /"'-en an Ve Bir zümü yıkadığım yok. Pariae side· 
Adam o .zamana kadar Jr.ctan bafmmya lıatladı. Adam çocu- "'l"i Y-1 -.- lim bir. U.tiilte Uç kere yilsümil 

bir polia hiç cörmemiıti. Bu ıtır yor. . . . . - iun yilsilnil aildi, banyoya ıötiir- Parça Sucuk ,,...,........ 
tavırlı, kaplumbaia aclamlarm bu - Kendisi ile cöriltebilir mi dtl )'lbclı, Jnd11Ja4k, _.... yap Jtertıaa ll'raaMdmn ı.,_,•71 AlftlW del VaJO'Aun 18.zleri 
bdar çabuk kopl»ilecelderinl hiç yim? Bir cllıkflra tılr pw ı*fra enpd. .W• yolan Ol tmafma yedeflllll yqanyor. Hemen hnap ıörUyor 
.zannetmiyordu. tmdat otcımobWndeJd adam b&. 8oma 6lerlata 1Rrfae ~ bir ldJyclUr. K8yilıı ıol yüumda· ye otomobiline binerek cidiyor. 

Polisler onlara dotru kotuyor, 11 ile ipnt etti. O dadl ~1..111 ... -.-.ı.a. ardı, ballacb. Çocu- ki evler tıpanyol topraklannda ka- lki yUs metre cittilrten ıonra ta-
. t . - Mary? Mary1 ye -en- ....... .._.. 1ır 

, otomobil çanları çalıyordu. ki D beni? Mary yav- ıun ıuı pbl 'Jmmm dudaklarmm • panyol topraklarmdaki ilk nöbet-
~ flrktdeblldi. Sealeri, lm'ht otomobili ıeldi. Dururdur- uyuyor mUIUn ' arasına lbtik emziii yerdi. Çocuk Köyde bir tek otel var. Nuırm çi karı'kollan yunır1'k1anm .alm· 

te.:_~ U, eline ve vücudu· mu içinden sedyeleri çıkardılar. rum? ....ı-ı •-• "bl• ba•,•dı ailtil eme eme içmeye. Bu otomobili bu çtelin kapısı öniln- 1anna rrötUrerelC kendisini ıaelim· 
ıt.t~.~ loföriiıı ytl· Yıimur hiJ1 yalıyordu. Sular i- ~~ ~?si=~=-~ aı: sU::nlara ne pahalıya mal otmuı- de duruyor. M. Del Vayo içeri ıi· hyorıa:. 
~olun Userinde bir liklerine kadar iflemiıti. Kanlı da tıd di;:r:;ıu. Acaba altıya kadar tul Vadide de ilk Jspanyol kayil 

' 'llt~ banya kaldırmıı, mütemadiyen inliyordu. Adam: 
1

' 'd bilir miyim? Çabuk elde· Adam ancak ondan sonra kede- yük bİrJey kaybettifini bilmiyor· brfllma çıkıyor. Köyiln Wni Jun 
~46. OtobUIUn o ko- - Merak etme, yavrum, dedi. ~ 11 

e ri ile batbafl kaldı. Xucafmdaki du: Paha biçilmez, dünyada her kueru. Burada yola karpdan kar· 
._ ~ erinin caddedeki Biru IOnr& J>irteyiıı kalmaz. Şim- s~ "ttlkçe llSırilyordu. Oto- çocufa bakıyor ve kamının bak. ıcyden daha nadide bir ıey kay- pya bir ip ıermifler. tpin arkum-

tal'dtı. ~arlanmıı oldufu- di ıeldiler bin kaldırıyorlar bu- bild ~ dam bdmm nabsım tıp cibi yapmaya çalıpyordu. Son betmiıti o. da bUyllk bir kalabalık yar: Xa-
'it ltarıaınm inledifini radan. mo ~ ~eye varmadan Uç ra birdenbire, kendini tutamadı, - Minnacık çocufum. •• Jıılinna. dın n çocuklardan milrekkep bir 

icl .. ~~ baiırdıfmı, İmdat otomobiliyle ıelen adam- :::. ::eı kadın iSlmiiftü. hıçkıra bıç'lma allamaya bqladı. cık çocuium benimi Ne olacaklm kalabahk. .fpin kesilmesini bekli· 
~ ~ ıelen çıfhldan lardan biri hemen Userleriııe ifil· 111 e •sminf bmmm yqmı öyle unıJa aanıla atlıyordu ki, sen timdi? yorlar. O aman hayata dotru ko-

o.._ larıldıit için ıa- di. Polis orada toplanmıı olanla· 1 eı:ura 
1

8 lerhtden yaı aJrmı.. çocuk da bqladı allamaya. O zamana kadar baıbaınm •i· pcaklu ... Fakat daha iki ıün bek 
~ ra otobilsU bira.r'blchrttı. OtobUaU tay der e:u,ı .;r ta-m vardı. Adam- Adam on dakika hıçkıra bıçkı- Jadıitm hiç cörmemiı olan çocuk liyecekler. Kalaba1ık dakikadan 

~"'llUtrı lan~ bir tablo- biru kaldırabildiler. Fakat bu ka i."; n:~~ kimselerdi. Çok mütees- ra ıiJadı. Çocuk, babasının ne bil babasına bakıyor ve c\Uüyordu. dakikaya artıyor. ( .t rka.tt t'Gr) 
~~t .. !i~ı farkediyor- dan Wl idi saten. Jd __ ._

11
_

4 
tel.rikaa 

~-te -uı eden saman Adam ayala kalktı ve bnsım - V .&JUT'm taD --.ua • romu -
ltçtl ve her .. Y bacaklarından tutup çekniık iıte-

~ -.,. di. Fakat kadın, kocamm k'Ollan· 
&. ~ 111ıca,. kadar o. na 71Mtı. Adam, oau yere bırak. 
·~~ "1belen bir ıe- mımak 4G1n kollanndan tuttu. xa
""---~ de buldu. Karı· dm sat elinde ıUt fİleainİ h11l 11• 

-:' ~~ almıt. onu kı llkı tutuyordu. Şittye birtey 
._.. ~-~ lıtiyordu. Ka- olmamııtı. Adam aldı ıiıeyi, pal
~~ boynuna totunun cebine 10ktu. 

a dın-ardan yana - Karım yaralanmıt 1 diyordu. 
' Ona bakın, .,_ bırakın, bana bir 
~8zlerinl tofiSrün .. Y olmadı. 
~: Yordu. Kasa ta- Kadını tuttular, ayala kaldırdı· 
it ~ kadar ıazleri lar. Adam kamının Userinde kan 
~kaldı. ıardU. Parmaiınm kestiihüs .za. 
~~ Ülıklnı yoktu. man koyu Jmmm bir kan akar, 
~. ~ sı'buttı. 6yle bir 'kıpJarmıa kan. 

1ılf Sı Oflardı. Adam Biri : 
~~ tn!lık •ttıiuu, b.. _ Çabuk, yere yatırın, diyor· 

't~"'ıt "'• btr ~ lmı14ı du. 
~ Yere çarpan Kadını bir ıedyeye yatrrdılar. 
bit~ lealerinı ipttL Polisler halkı ıeri çektiler. 
"a iti t. Tanı bir ald- - Çekilin, bqına toplanmayın, 
~-4"~ Jalau 711 hava allDıl 
L~ U)!crdu. Bir kadın da: 
~ "'1.~'latça, fakat de- - Vah sanllı 1 diyordu. Benzi 

.... ~YQI •amanda idil ke1ilmit-& ' inilti •esleri Hakikaten, 1radının yi1si1 bem· S ~~~41:: bu aealerln bey... otmuıtu. Yalnı.ı, Userinde 
~~ anlamıyor· damarlar )llrmm kırmın belli olu 

t. ~ Clzerinde, ka yordu: adam bu clamarlan o sansa 
'~ ot da, Yatıyordu. na kacŞar hiç ı&memiıti. Birden· 
~ oboıUa tofar bire tellp kapldı. Ya eter ... 

~da .... _ Sı&lıt imüt otomobili ile ıeten 
--.Yord'Je Ya adamlardan blriDl JLıolundan tuttu: 

llO&TLAK 

döldllUyordu. Bu Ahne bir ADJye aUrm.U,. sUrmemiı· 
tL 

Keııdlme pllnce, Di duJdutum .a., )(adım Per. 
rodonun: 

- Matmuel Xarmlll& ne oldu, nereye gittf 7 
Sözleri oldu. 
- Bilmiyorum. dedim, fakat, petinfg dofru rel. 

mitti. 
- Hayır. Garmedim. 
Bunun ilzerine Karmilla diye aealenerek aramaP 

bqI&dık. 

General kendine p1mlttl: 
- Ne, diye 11e>rdu, imıl Karmilla mı T 
-Evet. 
- YL •• Yani Jlillarka iamiıadeki harflerin bqka 

ttlrltl malamnıp! Vaktile uıl ismi Mirkalla fdf, da. 
ha dofrusu Kanıateln kontesi Mlrkalla ! 

Yavrum. .. Buradan ma.ldqımz! Killteye kop. 
nuz ve papu gelene kadar oradan çıkmayınız. 

Tam bu esnada, içeriye oduncu ile benber, fhtl • 
)'ar orman bekçisi girdi. General onu ~ce yanı. 
na gitti, babamı da 11UrUklemittI. Uç adam, orada, 
uzun uzun konuetular. Nihayet babam yan,mıa gele. 
rek: 

- Xızmı, dedi, vakit geçikti. Dönelim. 
Eve dönilnce, Karmilladan bir haber olmadıinu 

gördüm. ve artık mUthiı hakikati anlamıfbm. Hort. 
l&t o idi. 



10 -YAKtT 13 ŞUBAT 1939 

f hıtatasaray - Beykoz 
(Baf tarafı 6 ncıda) ı alan yUzllnden rakip sahadan ay. 

arasmdan savurduğu şiltle topu . nlmTyan san _ kırmızılılar - o. 
Sa.fanın plonjonun:ı rağmen sarı. yunu aça'mamak yüzünden- gali 
siyah ağtanna taktı. biyet sayısru atamadılar. 

Mnğlflp va&fyete düşen Beykoz. 30 uncu dakikadan sonra orta· 
lular bundan sonra daha ga)-Tet- da hiç bir işe yaramıyan Sal~ • 
li fakat bir hayli sert ve favullü hattin sağaçığa geçirildi. Bu de. 
oynamağa başladılar, bilhassa Se 1-işiklik te fayda vermediği için 
kiz Mehmet, Cemili sakatııyabil. müsabaka ilk devredeki netice ile 
mek için ne yapmak lazımsa ya- 1-1 beraberlikle bitti. 
pıyor; tekme atıyor yere düşen 
rakibinin sırtına biniyor ve mü. 
temadiyen hakemden ihtar alL 
Yordu. 

26 ncı dakikada: Muavin hat
tının usun bir vurutüe Galataaa. 
ray kalesine doğru uzanan topu 
iyi kontrol eden Bahadır Adna.. 

*** 
MUsabakanm - yukarıda da 

yudığmuz gibi - ilk kmnı heye_ 
canlı geçti; ikinci haftaymda 1a. 

banm çamuru, topun ağırlaşması 
yllsUııden oyun uvkll olmadı. 

Galatasaray takımında kaleci. 
ye fazla iş düşmedi, müdafiler 
cidden mükemmeldi. Mmvin hat. 
tı vasat bir oyun oynadı; muha. 
cimlerden Necdet ve bilhassa Sa. 
1&battfa fevkallde fena idile!'. 

Beykoz takımı çok canlı bir o. 
yun çıkardı. Safa, Halit, Musta
fa faaldiler. Takımın en göze çar. 
pan elemanı Bahadırdı. 

Refik Osman, maçı hiç te iyi 
idare edemedi. 

Oyun esnasındaki hatalanndan 
başka ilk deV1'eyl iki, ikinci haf. 
tayını da - mUııabaka eanamıda 
tevakkuflar hariç - tam dört da. 
kika eksik oynattı. O. ll. K. 

:!u~U:.:ı~sı;~~ bera • Hususi maçlar 
Bundan sonra top yine san • (Baf tarafı 6 tlCtda) 

kırmızılılar sevk ve idaresinde o- Peranm başladığı tık devre ta· 
1arak Beykoa yanın sahasında mamen mütevazin geçti. Pera 
dolaşmasına rağmen san - siyah merkez muavini Çiçoviç'iıı aksa. 
mUdafaasmm rakiplerini iyice muı ytlaüııden bol bol fınat bu. 
marke etmeleri yllzünden başka · lan Muhtelit muhaclmleri sık sık 
ca gol çıkanlamadı. Devre bera- siyah _ sarı kalesini ziya.ret edi-
berlik1e bitti. yorlardı. 14 üncü dakikada muh· 
ikinci Devre: telit kalesi öntlndeki bir karga . 
İkinci devreye Galatasaraym şalıktan istifade eden Çulaf i ma. 

- muhakkak kazanmak azmiy • çnı ilk sayısını çıkardı ise de mub 
le - btribirlni kovalıyan tiddetli 1 telit akınları iki dakika sonra 
httcmnlarile başlandı ve san .. Angelinin falsolu bir ıUtUyle be
kırmmtılar ilstilste iki korner de raberliği temin ettiler. 
kazandılar fakat bunlardan isti • Ziyadele§en muhtelit akınla ,. 
fade edilemedi. 10 uncu dakika. rmdan birinde sağaçık Anesti, 
da yine Cemile favul yapan Sekiz Pera kalecisinin bir hatasından 
Mehmedi hakem oyundan çıkar • istifade ederek iki gol de attL 
dı. Mehmet bu karara itiraz etti Fakat Peralılar buna iki dakika 
ve oyun bir müddet için durdu. sonra yine Çulafinin cidden nefis 
Mehmet çıktıktan sonra tekrar bir kafa VUl"Ujuyla mukabele e. 
başlanan oyunda Bahadır merkez derek tekrar beraberliğe erişti . 
muavine geçmişti. On kişi kalan ter. 
Beykoz takımı kal'llS1Jlda Gala • İkinci kısımda Pera EtyenJ 
tanraylılar her an artan çok a.. merkez muavine geçirerek bq. 
çık bir hlldmlyet kurdular. Fa - ladı ve bu devre esnasında açık 
Irat Sallhattfnfn pyanı hayret bir h~imiyet k~ da .mu _ 
derecede beceriksiz Te ağır oluşu vaffak oldu. Bütün devre mUd • 
Beykoz beklerinin canlı mUdafa- delince oyun Pera muhacimlerile 

muhtelit müdafaası arasında ce 

F anır -T opkaoa 
(Baı tttmfı 6 llCl<la) 

rar Naci vasrtasiyle yedinci bi. 
ru sonra da F.Bat tarafından se
.kbiıld sayılarım çıkardılar. 

İkinci Devre 
İkinci devre yine Fenerlilerin 

Da!kısr altında geçti. Bu kısmın 
ba§langıcmda Fikret 1lst0.ste dört 
gol atarak sayı adedini on Ud
ye ibllğ etti. 

Bamblno llçllndl Pera gıo1thıl 
attı. 

Pera ilk devrede, muhtelit 
ise ikinci haftaymda kuandıkla. 
n penalblardan istifade edeme • 
meleri yüzünden mllaabaka 3-2 
san-siyahlıların galibiyetiyle ni
hayetlendi. 

~ Vefa - Şiıli 

Sefer, Lütfi, Zeki - Namık. Ab
clüf, IMcıa, G«ro. AdMft. 

Şi.1U: .Annenck - Yu.n/, Jlar. 
tayan - lstepan, TmM. Ar§e. 
mr - Aii<YfJ, Nııni.1fW, Su1dur, 
lıfikrop, Diran. 

Müsabakanın ba§langıcmda 
Mikroba yapılan favulil Arşevir 
çok g\l7.el bir vuruşla Vefa kale
sine soktu. Bu suretle Şişli ilçlln· 
cn dakikada ilk goltl kaıannuı 
oldu. V ef alılarm kısa paslı oyu. 
ıiuna mukabil açıklarile eert hU. 
cumlar yapan ŞieJi takımı niha
yet Diranm nefis bir şlltlyle i· 
kinci saymmı da çıkardı ve ilk 
devre 2--{) bitti. 

İkinci haftaym Vefalılann .te. 
mere ~rmiyen gayretlerile bq.. 
tadı ve daltikal&r ilerledikçe oyun 
sert ve f avullü bir hal aidı, 20 nci 
dakikada iki takım oyuneulan • 
nm bl'rfbirterile kavgaya bqlacb. 
ğmı gören hakem sonu fenaya 
varaeafmı heapbyarak bll busu. 
si dostluk (t) mU8abakumı ta
til etti. .. kBR. 

ikinci Kümede Grup 
Birina.i Olıla 

Dünkü Müsabakalardan 
Yalnız Biri Oynandı 
İkinci kUme mllaabakalanna 

dün de devam edilecekti. Fakat 
Kadıköy sahasmdakl Orlak~ • 
EyUp maçına Ikl ktnp te takmı 

Oyumm 35 inci CJakinsmda 
Hristomm yaptığıpenalttdan Na
ci istifade edemedi. Bundan son. 
l'8. yine devam eden Fener hücum 
lannda Naci birıDtrini taldp eden 
iki gol daha attıktan 1IOll!'a mti
aabaka 14:-0 gibi bUyilk bir gol 
farkiyle rakiplerini yendi "Ve bu 
11e11enin de gol re'konmu teais et. 

Galatasaray - Beykoz müsa _ çıkaramadığından müsabaka ya_ 
bakasından evvel Şieli ile Vefa pılamamr§br. 

mfı oldu. • • ~ 
. . .. 

takmılan Tank Özerengintin ha. Şeref stadında da Feneryılmu 
kemliği altında. hususi bir maç gelmediğinden Karagilmrilk, Bo. 
yaptılar. ğaziçi takmı çıkaramadıiuıdan 

Bu mUsabalmya Vefa iki Şük. Kasımpaşa hükmen galip adde • 
rüsnnden, Şişli de Alberle V)astar dilmişlerdir. 

diden mahrum olarak ~u şekilde Kasımpqalılar bu galibiyet • 
çıktılar: lerinden sonra kendi gruplarmda 

Vefa: A~ - Orltmı, Vahit - blrincl olmuılardır. 

- v AKIT'nı ldtao eeldtnde romn tefrik-... -

1 Maarifte ruyonel 
ıslahat 

(Bq tarafı 8 incide) 

lece orta tahsili dört senelik Jise yap. 
ınııık ve me,·cut orta mektepleri, bi
naııı ve talebesi müsait olanlarını bu 
dört senelik liseler ballae ffnl et
mek - zeqia eocakJanndan ~ede 
lıir miktar lcre& alarak o lisenin iliıt 
ve lıiborahlftrlarını zenginleştirme· 
tıe .....,tıaek - maalli111leri haldlrl 
branşlanacla cahtbnnak, "%Ümre IDll· 

ullhalililldea brtarmaktır. 

Atatart m..ıehti kmtanna aaq-

Boya Malzemesi satın almacak 

Benbmg iıtliyacı içitı pazarlıkla btr miktar bo~_. 
mm aba almvaJırtır. isteklilerin p!raitt öğrenmek~· 
mn hrial TopNM Deniz Hanında Denizbank alım .....
viline vermeleri w paarlık için de 20--2-1939 gü11B 
dlrtte JiDe ayni w •• aüra6a.at etmeleri lhmıdır. 

şuu JllP.n.. (lııatla mlclalaa ~ok, _...._ _________________ _ 

~:::. ::::!. .s:,:iat:ı: T~..1rn.. er Fabrikaları A. $ (battı marif ıok. utlu maarif ur- UI IU JV 

~:. ~-:u'-1!9.:::=.:.:: ilan Meclisinden: 
her oephealacle btr kliltlr S.bıy., '1'llrldJ9 .... Pabrikalan A. <:ı, hiuedarlar he~ 
raratmak icaheder. ':ıl yem 28 pbat 1939 sah gilnli saat on birde Ankara 1e 

Meslek okulları daki busu.si dairesinde sureti &diyede toplanacaktJr. 
mukavelesi muclbinıce 1'abl yilz hisseye malik hissed 

Bu dava orta ölretim ve lise dan- --- _aıd 
~ında daha miilılmdlr. Çüuktl mem- mil oldukları hisse senetlerini veya bunu mtısbit -. 
leketin iktisadi h•yatında işinin eh· gOnUnden bir hafta evvel Ankarada ıirket merkeziıı9 
li «Nan leknik ekıaanlar Dati1aca aa- Sankalarma veya Sümer Bank'a tevdi ederek birer 
aaruu çok uadirdlr. Yeni açılao lab· rakası almalan rica olunur. 
rikalar bir larart• dunun, JU IÜll· RUZNAME: 
delik hayatta bile pek tolı: aranılan 

betoncu, 11Tacı, boyacı, nakı,tı. 1 - Şirketin 1938 1eneal muame1At w bM&batJ 
hedaaacı, demirci, &enekeel, dunr- mecltaf idare ve mUraldpler rapor.. iarmm okunmaaı ve 
cı vesaire ıibi sanat ustaları ıae ka-
dar aıdır. 2 - 1938 aenesi blllnçot ktr ve arar beupla.rmJD 

Kücük sanatların Türklere intikali idare mecllsiııbı lbruı, ~ 
kanunu bile bu ihUJaç karıısında ko- 3 - 1938 aeneal temettl ht.eatnin zaman ve _., 
IRy kolay tatbik edilememiştir. İşin hakkmda karar ittihUJ, 
pribi mee Hnat mektebi mnuula· 4 - 1939 senesi mtırakıplarmm mtfllabl w U 
rı vardır. halen memardar, Utipllr. d!ri, 
hattl Ut mekte.P muallimidir. - ... ..1111 

Oç, dört se .. enel Aalı:ua unat 5 - Mttnlıal meclisi idareİ ualıklanna mun.JP"" 
ukulunu bitirenlerle ııörilJtilm. Oku- mi3 olan vezatm ln.tihaplarmm tasdiki. 
ıu bitirdiklerine milteeuiCtiler. Çün· 6 - Esas mub.Yelenln 26 Del macldeeine teYfikd 
ktl hayatta bit' ı, bulamayacalın• ka- hitam bulan meclisi idare uaJarmm yeniden intihabı 19 
el buJona)'Orlar. lıle'ttebtn konforlu larmm t&Jini. 
Ye siaortah 1aa,..tma fimdiden hasret 1 - Keetili idare ••ama ticaret kanununun 323 'flf 
ciUJ'Q)'Ol'larcla. Haynt etfim: inşaa- maddelerinde yur1r tıalllı1,.etlerin ttuı. 

lul !.u tadar bol olchalıa bir memle- --------------------------kette bu in,aat tüeliaden !.lr ve7a 
bir kaçını <>ırenaalf olan aizler ne
den if bulamıYQnunuıT dedim. lı 
sabfplerl Macar ve Bu1prı!ır. Birlbi. 
rlnl korurlar. Bir kolayını balop li· 
l'aleriıai.z de ilk --DJarda onların 
bleclill ~i it ,....IUJ'IZ. Çıkarır
lar. Artık blr Utlplit aranz •• di)'OI'. 
Jardı. 

.>.-- -·-- _ ....... 4...-ı ı · -~--~-· -
nayi mektebi mczunl:ırını hararetle 
araması hususunda ıazele iJanlannı 
~ b• taaıio httl MY1e deTam 
ellillne hükmedecella. 

n.a.lalrl maJet melcteplerilliıt es • 
l.i1e auanıa ne klw teümil etti· 
llııi de ııeçen ... .lnkarada .açılan 
sanal mek!epleıi ...,isi bntiin dii11-
ya1a göstenniı oldu. Bu işin ba,ında 
cidden bu meslek mektepleri it"ln tn· 
Ubla biyill bir IOtfe .olarak eok de
lerli bir 1-f balmuaaktadır. Mesleki 
tedrisatta wnum •ildill' Riiflü, i)·i 
başarılarım şiknuüa ~üz bil 
kıymetli varlıktan memleket namına 
diyebilecelim ricalar §U ile sahada 
toplanabfHr: 

t - Medet Te nnat melrlepJerln. 
de IU'8Mlhlla, ~ .fmnca
)'I kadar laQalla elt1iD1 aradalmiıı 
lliititl itleri• pıbaerhdn •tümuı. 

2 - Bil ıailneni it tubeili mes
lek mekteplerinin a4odiaia çoialtıl· 
masL 

Kayseri Vilayetinden: 
BOnyan clvarmda çıkan ve Beydeğhmenl ~i~ 

maja dökülen Sanmaaklı ,8U)'Ul1 DT 100 Jd)~ ...J 
etnt eclilmlı Ye fenni l:eefinin ta ııaim itine mevcut ~· 
cibince eksiltmeye konulmut ve bedel ketfi iki bin ~ 
bulunmU§ ehliyeti lS-fabat-939 ,JJervembe gUnü .icra 

birlikt;·Ka~rl vilayet·'~~~ ~aU&n illn ~ 

Osman1t Batllcasmdu: 
Kemlekette tuarrlf hareketinin inklpfma ~ 

da olan OSMANLI BA.NXA8L Aile Sandığı (T~;J 
heubma tevdiat 71.puılar& kur'a ketideai •uretile .,.,,, 
mi)"eleıi teme karar wrıniltir-

Kep!eler 25 lılart .. 25.Ey1tl tarihlerinde icra 
ber hşiaeae aeafidaki f1tram.fyeler dafıtıJacaktır: 

l a4et T. L. 1000.- T&r'.k Bnlık 

• ,. " 
2&0.- " 

,, 
5 •• ,, ı•.- .. •• 

25 " 
., no- " 

.,, 
50 •• .. 25.- •• ,, 

Yanı cem'e 
85 adet T.L. 5.000.- Tirli liralık~ 

Aile Sandığı beeabmdüi 11189duatı kur"uım )111/1' 
taı-ihe takadÜID ~altı ay ıartmaa~ 'i 

T,. L. 50.- Ttlrk fuumıdaD aplı dttpnemit ~ 
kefidelera i§tirü ecJecektfr. 

'14 HORTLAK 15 

Filhakika, ~rtesi gün, general, babam. orman 
bekçisi, doktor Karnstein p.tosunun harabelerine,. 
gitmitlerdi. Otada, generalde mevcut pllnlara göre• 
araştırmalar yapılmı§t yUz sene evvel ölen kontes 
!Karnstein llillarkanm gizli mezarı bulunmuştu. Me
zar açılınca herkes gaşırmıgtı. İçinde Karnıma yatı· 
yordu. canı\ gibiydi. Doktor, nabzmı muayene etmiş, 
hafif vurduğunu tesbit etmişti. Sonra, bir kazık at • 
mıtlart kalbine saplamıglardı. Ceaettent ıcanlıymıı gi. 
bl bir feryat kopmuı ve sıcak kan akmağa bqlamıı. 
tr. Bu iş bittikten sonra da ceset yakılmı§, bir zabıt 
varakası yapılmıştı. Böylece, belki de dtıııyadaki son 
hortlak, ortadan kaldınlmtttı. 

... *** 
Bitirmeden evvel bir noktayı hah etmem lbım. 

Kontes Millarka bir qk yü.ıilndeıı katledilmit fakat 
Aııkı, her nasılsat onun hortlak olduğunu öğrenmiş
ti. lnsan nasıl hortlak oluyor? Bu noktayı izah et
nıek imklnsu.dır. Fakat müşahede ile tesbit edil• 
miştir ki, herhangi bir kimse bir hortlakta temas 
edene o da hortlak olur. Kontes Xarnstein de böy. 
lece hortıaımıtı. A§ıkı, hortlaklara yapılan muame. 
leden haberdar olduğu !çin sevgilisinin mezardan çr. 
karılarak bir ikinci defa öldiiriilmesine razı olama. 
mJf, ve Karnstein köyllne gelerek orasını hotlütan 
kurtaran Moravyalı asılıade o lmiş. Buna milkUat 
olarak ta Kontes Mirkalla'nm mezarmm yepnl de· 
ği§tirmi~ 

IAkin aradan seneler ge~ip te ihtiyarlayınea. 
yaptığı İ§İn vahametiİli anlamış ve !Kontesin gizli 
mezannm pli.nmı çiurek orman bek~isine vermiş, 
Kontes etrafa fenalık yaptığı takdirde, llzıpı gelen. 
lere plaıtı vermesini bildirmif. t,te general de, me. 
zan bu sayede bu1abilmiett 

SON 

ZAYl - Askerlik Jllbuldo al- -----"'i; 
dıJım askerlik vesitamla yan.ç 
ıaiifmuadan ıJdılam Jıilyi)'el nıab
mt :ılru alratblmıclan 7Uldal 'ı · 
karacalundan esklıhılll bltmft 10t· 
tOT. ~Afl1r. 



ş. 

r--~ ................. ! ......... lllmK ......... -~ 

Tayyare Piyangosunun dünkü 
keşidesinde kazanan numaralar 
/Jılefle1ine ikramiye çıkmış olanlar Eminönünde Tek 
kollu Cemal kişesinden i.hamigelerini alabileceklerdir-

No. Lira 

76 
279 
333 
342 
398 
617 
653 
695 
706 
778 
833 
848 
900 
943 
971 

lOQ3 
85 

159 
249 
259 
30g 
38Q 
S59 
594 
837 
9o0 
979 

2245 
248 
301) 
448 
494 
SQ7 
52g 
632 

• 772 

'~s 
8 ~ 

901 
920 
9511 

3145 
195 
2scı 
279 
lacı 
311 
<ı?o 
49cı 
SOg 
539 
594 
670 
729 
797 
805 
845 
ss1 
853 
925 

4147 
153 
173 
285 
as8 
351 
415 

soo 
535 
6Q4 

605 
7ocı 
724 
793 
795 
933 
979 

So57 
77 

389 
402 
432 
610 
642 
731 
849 
851 
933 
940 
982 
62cı3 

100 
100 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
3-0 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
30 

200 
500 
500 

50 
50 
30 

30 
50 
30 
50 

200 
50 
50 
30 

ıoo 

30 
50 

500 

30 
50 

ıoo 

50 
50 
ıoo 

30 
soo 

50 
50 
30 

200 
30 
50 
30 
50 
50 
ıoo 

\ 30 
so 
50 
30 
30 
30 
50 

200 
30 

200 
200 

50 
30 
30 

500 
30 

soo 
100 

50 
ıoo 

200 
30 

200 
30 

soo 
30 

500 
so 
sa 
30 
so 
30 
so 
30 
ıoo 

No. Lira No. Lira No. Lira 

324 
329 
500 
502 
525 
531 
585 
607 
676 
723 
726 
936 

7011 
90 

142 
146 
168 
200 
282 
301 
310 
517 
520 
579 
830 
951 
959 

8041 
181 
245 
260 
278 
298 
356 
382 
393 
413 
426 
485 
494 
581 
582 
665 
676 
694 
701 
836 
945 
947 

9133 
143 
272 
389 
397 
630 
767 
801 
802 
850 
901 
960 

10010 
45 

,.85 
173 
194 
257 
259 
274 
379 
395 
490 
566 
710 
836 
913 
989 

11111 
168 
241 
264 
367. 
322 
451 
475 
713 
756 
774 
7U. 
776 
848 

10000 932 
30 939 
30 977 
30 12060 
50 150 
50 335 
30 440 
30 451 

500 490 
30 569 
50 609 
30 7.ı;9 

100 764 
50 766 

1000 810 
50 13020 
30 ı7 

50 39 
50 43 
30 52 

500 82 
100 llB 

50 211 
30 257 
50 294 
50 39('1 

30 391 
50 509 
50 575 
50 (;01 
30 664 
30 68!=1 
50 728 
30 757 
50 eo5 
30 846 
so sso 

200 330 
500 355 

30 375 
30 511 
50 556 
30 630 

100 699 
· ıoo 813 

30 842 
30 15053 
50 81 
30 94 

100 203 
50 210 
30 229 
30 302 

100 336 
30 347 

100 397 
30 434 
50 450 
30 452 
50 580 
30 583 

200 671 
30 702 
50 749 
30 792. 
30 873 

500 883 
30 16120 
50 168 

100 23-6 
30 338 

100 338 
3{) 37 5 
30 440 
50 472 
50 511 

100 532 
500 558 

30 584 
30 699 
50 965 

30 17052 
30 147 
50 201 
30 208 
50 276 

500 347 
30 478 

500 482 30 
50 507 50 
30 1oı ao 
50 710 50 
50 763 500 
50 5oı 500 
30 823 50 
50 901 50 
30 908 30 
30 968 30 
30 992 50 
50 18035 30 
30 56 200 
50 270 500 
30 275 50 
30 444 30 
30 493 50 

100 508 30 
100 559 30 

50 704 50 

30 764 30 
30 79.1\ 50 
30 834 500 
50 847 50 
50 19000 30 
30 199 50 
3Q 260 30 

100 326 50 
30 413 100 
30 45?. 30 

100 608 50 
30 878 30 
50 88Z 50 

100 20253 50 
50 274 30 
3.0 490 30 

200 678 200 
50 748 500 

500 77 5 500 
90?. 30 

100 918 30 
30 958 30 
30 979 30 
30 21045 100 
30 60 30 
30 104 100 

100 134 30 
500 143 50 
500 148 50 

30 15?. 30 
50 182 200 
30 371 100 
30 445 30 

500 468 50 
50 549 50 
50 638 50 

500 737 30 
30 783 50 
30 790 30 
50 903 500 
30 92~ 30 
30 936 200 
30 967 30 

500 978 50 
500 22019 50 

30 128 200 
30 146 500 
30 196 30 
30 23ı ıoo 

500 262 30 
50 32?. 50 

200 39fi 30 
500 452 30 

3o 5ı6 100 
30 572 50 
50 671) 30 
50 935 200 
50 2301~ 30 
30 20 30 
30 31 30 
50 59 30 
30 80 30 
30 84 500 

30 153 50 
30 239 30 

200 310 ıoo 
30 32n 100 

200 339 100 
30 43~ 30 

100 466 30 

200 520 ıoooo 

No. Lira 

798 
947 

24036 
61 
81 
96 

314 
448 
474 
486 
487 
510 
548 
575 
601 
603 
623 
689 
758 
766 
882 
948 
973 

25056 
62 

139 

228 
258 
273 
305 
356 
3-63 
445 
472 
502 
604 
701 
748 
806 
813 
817 
924 
953 

26021 
51 
95 
99 

106 
229 
335 
358 
345 
369 
438 
497 
601 
60'1 
651 
660 
768 
846 
940 

27068 
69 
70 
79 

197 
240 
248 
265 
308 
515 
557 
560 
669 
899 

28008 
34 

141 
155 
167 
267 
305 
374 
404 
413 
440 
505 
509 
639 

500 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
50 

200 
100 

50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

1000 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

500 
30 

100 
50 
30 
30 
30 

500 
50 

500 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
50 

200 
3-0 

100 
100 

50 
50 

100 

30 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
50 

500 
200 
500 
30 
30 
30 

50 
30 
50 

100 
30 
30 
50 

100 
100 

50 
500 

50 
50 
30 

No. Lira 

654 
712 
753 
814 
845 

29220 
224 
242 
448 
503 
511 
628 
648 
761 
930 
999 

30038 
42 
78 

107 
188 
216 
220 
286 
340 
363 
402 
410 
430 
585 
590 
613 
657 
767 
831 
885 

31004 
113 
157 
174 
213 
462 
486 
499 
526 
647 
651 
666 
685 
707 
919 
965 

32041 
50 

101 
153 
276 
332 
J.98 
466 
497 
53!\ 
620 
650 
652 
717 

72~ 

736 
738 
74.5 
833 
910 

33000 
6 

157 
286 
320 
42.~ 

455 
476 
5sı 

670 
727 
360 

34126 
149 
271 
300 
401 
466 

50 
30 
30 
50 

100 
30 
30 
30 

500 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
30 
50 
50 

100 
100 
100 

50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
100 

50 
500 

3-0 
30 
50 

30 
100 
30 

500 
500 

30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 

30 
30 
30 

200 
50 

100 
50 

200 
30 
30 

200 
50 
30 
30 
30 
50 
50 

500 
200 

30 

30 
30 
50 
30 
50 
30 

500 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
30 

50 
50 

No. Lira 

474 
545 
563 
583 
631 
644 
835 
848 
934 
948 

35038 
41 

120 
164 
242 
245 
280 
465 
580 
669 
73g 

802 
840 

36034 
79 

122 
171 
185 
202 
216 

ı 230 

479 
349 
349 
389 

36494 
556 
657 

663 
664 
678 
754 
829 
927 

37031 
48 

266 
316 
328 
370 
486 
530 
63·3 
634 
766 
870 
913 
Ç38 

954 
994 

38011 
29 

207 
349 
542 
621 
689 
704 
705 
707 
811 
853 
924 
962 

39160 
262 
271 
3°58 
432 
479 
501 
508 
603 
674 
684 
706 
739 
84?. 
89Q 
915 

50 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
50 

200 
200 

30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 

200 
100 

50 
30 
50 

500 
30 
50 
50 
50 
50 

50 
500 

30 
30 
30 
30 
30 

500 
30 

30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

200 
500 

30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 . 

30 
50 
30 

100 
50 

100 
50 

500 
100 
500 

50 
50 
30 
30 
30 

200 

30, 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 

200 
3000 
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'' HASTALIGI ÖNLEMEK 
TUTULMAKDAN İYİDİR,, 

_. , .• ,,,,,_,,.cı.;a;'9 

Devlet .. Demiryoilan ve Li~anları 
işletme . Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 14452 lira olan 4664 adet muhtelit eb. 
atta Türk bayrağı 27. 2. 939 pazartesi gUnll saat 15 de Haydar
paşada. ga.r binasındaki satınalma komisyonu tarafmdıı.n kapalı 
zarf usulü ile satm almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 
1083 lira 90 kuru§luk teminatlarını muhtevi teklif mektuplarını 
eksiltme günü saat (14) on dörde kadar komisyona vermeleri lL 
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaeada gar blna.sın4ııJd ko. 
misyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (771) 

• • • 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mi.kdarlan ile cins. 

lerl ve eksiltme gün ve saatleri aşağıda ait olduğu listesi hiza.sın. 
da yazılı kayın traversler her liste muhteviyatı ayrı ayn ihale e
dilmek üz.ere kapalı zarf usum ile Ankarada idare binasında satın 
a.lmacaktır. 

Bu ~ girmek isteyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesi.kalan ve tekliflerini ayni 
giin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisli.. 
ğin.e vermeleri ıazmıdır. 

Şartnameler pa.rasız olarak Haydarpa.şa, Ankara, lrmlt ve 
Eskişehirde idare mağazalarında dağrttlmaktdır. (651) 

Liste Mikdarı ve cinsi 
No. sı 

Adet 
1 11025 Kayın makas tra. 

2 3195 
3 6608 

4 24892 

5 14280 
6 5929 
7 5880 
8 60410 

9 
10 
11 

1 12 
13 
14 
15 

12771 
26333 
93317 
70000 
38500 
12271 
9289 

versi. 
,, ,, 

Kayın köprll 
traversi. 
Kayın cari hat 
traversi 

,, t• 

,, ,, 
,, ,, 
" ,, 

,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
.. ,, 
,, ,, 

Kayın dar bat 
,, ,, 

Muhammen Muvakkat Eksiltme 
bedeli teminatı günü saati 
Beher adedi 

500 kuruş 4006,25 L.) 
420 ,, 1006,42 ,, ) 

) 

320 ,, 1585,92 " ) 
140 •ı 2613,66 ,, } 15..2.939 

215 
175 
255 
185 

215 
175 
245 
225 
175 
150 
150 

) çarşamba: 
,, 2302,65 " ) 115,30 
,, 778,18 " ) 
,, 1124,55 •• ) 
,, 6837 ,93 •• ) 

,, 2059,32 " ) 
,, 3456,21 ., ) 
,, 12681,33 .. ) 
., 9125,00 " ) 16-2.939 
,, 4618.75 ,, ) perşembe 
,, 1380,49 ,, ) 15,30 
,, 1045,01 ,, ) 

Nafıa Vekaletinden 
22-2- 939 çarşamba. günü saat 10.30 da Ankarada Nafıa 

Vekaleti binasında malı.eme müdürlüğü odasında toplanan malı:e
me eksiltme komisyonunca ceman 3110 lira muhammen bedelli 
Ankara garı anbarmda. ambalajlı olarak teslim şartile 47 adet 
telgraf masası ile 27 adet pil do labınm açık eksiltmesi yapıla • 
caktır. 

Muvakkat teminat 233,25 liradır. Eksiltme şartnamesi ve te .. 
ferruatı Ankarada Nafıa Vekileti Malıeme MüdUrlUğünden para
sız olarak alınabilir. isteklilerin muvakkat teminat ve şartname. 
sinde yazılı vesikalarla birlikte aynı gün saat 10,30 da komisyon
da hazır bulunmaları lazımdır. (291) (580) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın
alma Komisyonundan: 

1 - Vasıf ve örneğine uygun bir metresine Uç yüz elli kuruş 
kıymet takdir edilen haki renkte Uç bin yedi yüz metre kaputluk 
ve bir metresine üç yüz on kuruş kıymet takdir edilen haki renk. 
te dört bin üç yüz yirmi metre elbiselik kuma.ş lf>-2-939 ça.r. 
şa.mba gUnU saat onda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartna.mesl 133 kuruş bedelle örnek pa.rçasile komisyon. 
dan alınabilecek bu pazarlığa girmek isteyenlerin 1976 liralık te. 
ırıinat ve kanunda yazılı belgelerle pazarlık saatinde komisyona 
vermiş olm.alan. (427) (854) 
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.......... ·~~··· 
Beğ'enfllf lals. lllolll ,-• 

Bir. masa l'aC1\7os1Jna ltave edllen bTr elektHR' grambfo~ 

modern bir fonograf plakına kaydedflmlş · musl~lr,lr.:1. tekmil 

Uncellk ve ahengini tam· manaslle ifade edemez: Yalnız ge~ 

.niş ölçOIO ve dahlli, en bOyOk ses mOtehassısıerı tarafın.

'dan _derın blr .. surette tetkik edmp ·akustik şeraıtıne.1.tY.SJYJl;..Şe-1 

,kllde:hazırtanan:radyogramofon mobllyefl el.., 

.hazlar, asıl orkestra dtnıenlrke11 duyulan 

tahassüsü verebilir. 

40 seneden beri gramofon~ plakları ımaı eden 

RCA, mazbut.musiki meseıesını de hal• 

!etmiştir. RCA'nın vücude getlrdlQI radyo~ 

gramofonlar, tam . manaslle l]aklki birer 

musikL_aletldlr. ---

ipekli kumaşların yün ve tiftik battaniyelerin 
havlu ve bumuzların her cinsinİ, yatak, yorsan 
takımlarının, çamaıır takımlarının ıon modelleri
ni Burıa Pazan, lstanbul, Sultanhamam ve Be
yoğlu mağazalannda hiç yorulmadan temin ede
bilirsiniz. 

Resmi veya hususi mnessese dok
ıorlulu arıyor. Haber ıazeteslndc 
Doktor E. G. ye yazılması .. 

SAHİBi : ASIM US 
Neıriyat Mlldllril: R. Ahmet Stvtngil 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

1,eneke kutul<ırda 
kaşe Algopan 

Grip ve nezlenln, romatizma, baı \'e dl' atnlarmm en teelrU dl
ctdır. Teneke katalarda oldağanclan dalma terkip ve tesirini mu. 
balaza eder. Re.r enanede teklik kutusu 7,5 kuruştur. 

icabında günde 3 • 4 
kase alınablllr 

Vapurların kalkış gun ve saatleri 
13/ Şubattan 20/ Şubata kadar kalkacak 

vapurlarm isimleri, kalkış gun ve 
· saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Aksu), pertembe 12 de (Ta. 
n), puar 16 da (Ege). Gala.ta nhtnnmdan. 

Bartın hattına - Çarşamba 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de 
(Ülgen). Sirkeci nhtnnmdan. 

lzmit hattına - Pazar, salı ve peqembe 9,30 da (Uğur) 4 Top
hane nhtmımdan. 

Mudanya hattına - Her gUn 9 da (lılarakaz) vapuru af.atemi 
vapurlardan biri, cumartesi aynca 13.30 da 
(Trak). Tophane nhtımmdan. 

Bandırma hattına - Puartesi, çarpmba ve cuma 8.15 de 
(Trak), aynca çarpmba 20 de (Saadet) ve 
cun;ıartesi 20 de (Bursa). Tophane nhtmım.. 
dan. 

Karablga hattına - Salı 19 da (Bursa), cuma 19 da (Bartm). 
Tophane rıhtmımdan. 

İmroz hattına. - Pazar 9 da. (Tayyar). Tophane nhtmımdan. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Mersin), cumartesi 15 de 

(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sUr'at hattına - Pu.ar 11 de (İzmir). Galata rıhtmım. 

dan. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Etrüsk), cuma 10 da (Sadıkza

de). Sirkeci rıhtımından. ......__ 
Telefonlu: 

Merkez - Denizbank binası 42497 
ı.: A t l J Karaköy Köprübaşı 42362 

cen e er' s· k . Y 1 • 22740 ır ecı o cu salonu 

Pirinç • Mercimek - Arpa - Komflör • ~ 
0 tateı unu ve ıair müıtahzaı-

Yavrularınızı neşe ve sıhh 
ulaşt.ran bir zafer yoludll~ 

Tarihi teıiıi: 1915 M. NURi ÇAPA 

Türk 
•• •• uyu _ , 

Beşinci keşide: 11 ... Mart 939-dadd'• 
BDyftk ikramiye 50,000 ıı: 
Bundan baıka: 15 bin, 12 bin, ıo ~ 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) li~abk 
mükafat vardır .•• 


