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h~Jkaıı A;.t~ntı Konseyillngiltere siliıh imaliıtıni 
dun ilk toplantısını yaptı Emsali görülmemiş şekilde arttumaya karar verdi 
Nevyork sergisine Hariciye Vekilimiz meçhul asker 
l\ı _ ~!~~ıı:sıM us mezarına çelenk koydu 

~~e~iilc_ pavyon Jıe iştfr•k Gı'ce Romanya Hariciye Nazın 

800 İtalya erkanıharbiye reisi 

Milyon liralık Mareşal Badoglio Trablusa gitti 
B 

· · f 'k 1 Bunun Fransanıo Tunusta aldığı 
~ •r ı :Nevyork sergisi hak-
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ltttaı........ rlc pavyonlarının ha- ~--··~--

ır ıs 1 raz tedbirlere bir mukabele 
yapılacak olduğu söyleniyor 

oı_ ~ası ısını .. .... -
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~e"ror~kıu cdi)oruz? Yoksa 
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lcılQ ''nuıs 8 .~kktnda gazetele
ltttı lleşlil'at utunlannda bir ta
l:rıe:or lntıy oldukça acaba ya-
ı 6 ba.ı. ıad~~ dire şüphelen-
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ltl\<1 'l>ıl"<:a~l'k çeşınesi, bura
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rkiye sembolii 

h ~ sy~· ' ! 'te eı ltılt.ış 1 'o iktiıoındi ,·e 
l::Qb- tell fot-0~tlaruu olduğıı gi
'°e "'tasın. grntıar, milli Türk 
~it ın. tar'h" )1lıc ~Ürk 1 1 defrrlerine 

~ l>aııoı <lcvıeune nit b ... 
olt ar, 'J'f u 

tol\1.1 llh1 kau •rkiye hakkm· 

~lltttt~ lıtuilsaa: ~e~m kollck 1-
ll.!lel't il bütün nıııl Tiirk (·emi· 
"'h .. .nı l.ıtn.1 1lerı inki ar ham-
ı. "!'İ~- -..e~ı b • 
"t h~ ettiı- ir teknik ile 

~Jtl. en her t ·· "-ltıl} urlii ,·asıta-
a tızun 

(!il~ llıaı~ uzadı) a ga-

'~)'eı-11 l'iırkt \'eı-dttı halde 
e ~t ınaııarının SÜ· 

rasma V8flldı reşal Badoglio dün Trablusn. ha-
(Ya..'""1Sı 8 incülc) reket etmiştir. 

Trablus, 20 (A.A.) - Mareşal 
Badoglio, bu sabah buraya gel. ÇİNLİLER 

Bir şehri geri aldılar 
miştir. 

Mare§a1 '&Uü>glio 

~ 
Balkan :Antantı konseyinin to p1aııdığı Bii1creşteıı bir 1nanzara 

Hongkong, 20 (A.A.) - Çin 
kıtaları, Hankov ile Yoşov ara -
smda kfiln Yangliutung şehrini 
geri almıştır. Çinliler Hankov ile 
Yo§OV arasındaki demiryolunu 
tahrip ettiği için, münakalat in. 

• kıtaa uğramıştır. lkinci bir Çin 
kolu, Hupen eyaletinin şimalin-
de Tu.ng - Çen şehrini çevirmiş, 
üçüncü bir kol da bu esnada Han 
kov'un garbmda Yin - Çcng şch. 
rlne hUcu mederek dUşmanı geri 
çekilmeğe mecbur etmiştir. 

Bcrlin, 20 (A.A.) - Alman 
efkfirıumumiyesi Libyn.dn. ltal • 
yan kuvvetlerinin takviyesini dik 
katle takip etmekte ve bunu 
Fransız - İtalyan gerginliğin • 
den itibaren Fransanm Tunus Ye 

Ceza.yirde aldığı askeri tedbirle
re karşı bir mukabele addeylc -
mektedir. isfemediğini ilave eylemektedir, 

Börsen 'Zeitung Ammittag, ga.. AVAM.. K.AM.AR.ASil ·.IN 
• (Yazısı 8 incide) 

Çemberlayn avam kamarasında lspa~ya hakkın
daki sorgulara cevap vardı 

«Franknnun tanmması hakkmda 
müzakereler yapıtıyor» 

Azana son bir defa daha 
Madride çağrıldı 

da ne clbl hazırlıklu _yapıldıfı 
açıkça anlaşılamrror. 
Maksadımız tütün, incir, fi-

(Yazısı 8 ncide) 

ilk Cemre düştü 
Rasathane müdürü Cemrenin 

dü§mesi hakkında izahat 

Yeni gUmrUk ithalat 
bay~nn~mo~i 

Oç gümrükte 
tecrübe edilecek 

zetcsi, Mareşal Badoglio'nun ye. MOZA!KERFSl 
ni teşkilatı tefti§ etmek üzere Londra, 20 (A.A.) - Hariciyt 
Libyaya hareket ettiğini ehem. müsteşarı Butler, Avam Kamara.. 
miyetle kaydetmekte ve İtalya.- smda. bir suale verdiği cevapta 
nm Afrikn.dald kıtalarını tak-vı- Italyanm Trablustaki kıtaatmı 
yeye devam etmesi ihtimali oldu.. )yeniden otuz bin askerle takviye 
ğunu yazmah1.adır. ettiğini söylemiştir. 

Bu guettt, ltalyanm Afrlkada Jıluhafuaklr mebua Sandy. 
ant bir hUcuma ma.nız bulunmak (Devamı 8 incide) 

Gümüş elli kuruşluk basan 
:Ankara, 20 (A.A.) - Muasır 

ileri memleketlerdeki mümasilleri· ıo k. . ı. k b. k l :: ;~,~u;:.:~~n:~~:~:!r:;1;;: ışı ı ı r a paza n 
k5.lcitnce yeniden haı:ırlanan güm. 
rük ithalat beyannamesi bir müd
det için Ankara, Samsun ve Mer • 
sin gümrüklerinde tecrübe ddile -

cektir. 

şebekesi tutuldu 
züın, fındık, vesaire. gibi zirai 
mahsullerimizin, yahut mubte· 
lif Anadolu hahları gibi mamn· 
IAtımızın bu sergide teşhiri lü
zumundan bahsetmek değildir. 
Fakat sergide teşhir Jçln Türk· 
lere mahsus bir takıın orijinal 
el sanat escrlerinln ihmal edil
mesi lüzumuna işaret etmek-

verdi 
ıııterde kolaylığı ve sürati temin 

1 
edecek bir ııekilde hazırlanan yeni 
örneğin tecrübesinden alınacak ne 
ticeler üzerinde yapılacak son tet. 
kiklerle beyannameye 'kati ııekli 

lzı:nir, 20 (Hususi) - lzı:nir, 
Manisa, Çanakkale, İstanbul ve 
Menemende 25 gündür faaliyette 
bulunan 10 kişilik bir kalpazan 
şebekesi tutuldu. Bunlar g.:..lmüş 
elli kuruşluk para basarak §Un. 
diye kadar 130 liralık kadarını 
sürmüşlerdir. Alçıdan kalıplarla 
diğer bir takım aletler tamamen 

müsadere edildi. Kalpazan eebe. 
kesinin verdiği son karara göre 
bunlar faaliyet merkezi olaralc 
lstanbulu seçmişler ve içlerin .. 
den Arnavut Halimi bir mikt:M: 
kalp para ile Istanbula. gönder .. 
mişlcrdir. Bu hafta içinde hepll'! 
Istanbula gideceklcrmi§. Suçlu • 
lar adliyece tevkif edildiler. 

tir. 
Mesel& sıvasın sırmalı Te 1• 

Bay Fatin 
(Yazı11 10 ncuda) 

pekli cıgara ~ubuldarı, karan· 
lık ı>erdelerl, giimüş şekerlik\er 
vo çay t.akıınları, gürün maş· 
!Ahları, Diyarbakır şalları, An· 
tep keten mendilleri ve Jşlcmeli 
örtüleri, Ank:aranm tiftik ma
ınulAtı, Harputun ipek lı;;le~l, 
l(aaulren.in Ketenleri, nızenın 
ketenleri, Sh·asın renkli ıner· 
nıer taşları, tJrkilbün balgAm1 _ ~ -.. -.. -.. -.. -.. -.. • 

Kı ıla ;DCV&V.ı>.ı>4.JWWU.. 
ta"' Bilecik çatmaları, z -
rı~ 1el işleri, Borsanın yastık -ve K 1 saca 
saire gibi el işleri... tık batıra Bekledigı". miz Bir Lugat 
gelen şeylerdendir. Sergi heye-
ti tarafından yapılacak tetkik Daha 
b ı a 

benzer daha birçok Maarif ı•ekaleti bir encümen kura. 
un ar . t K " l d f • . · e dana çıkarabilir. A· rnk bir "Edebıya amusu e v nı-

ŞC) Ierı IJl y 1 k tte bu ne başladı. yeni Jıarf /erle bası/mı,~ 
merika gibi bir mem e. e eurlcr kiilliuntına ilave edeceği kru
glbi şeylerden berbangı blri~n met bakımından rok isabetli bir te

rağbcte mazhar olması 'e muş- şcbbıis. 

t 
· bulması memleketimizde Fakat bız kamusa olcluğu /:adar, bt:l· 

erı /'o . 
miihim bir mıntaka halkının ik- ki de dalıa .:iva~•e/ bt•ir '1'. ter nı·~roclıe 

l d ektir ilıtiuacrmı: var: sıma ı uv •. u
tJsadi refaha erıncs em . • nan kelimrlcr·• irı lıigati! 

İhtimal ki sergide bu şekılde JJunıın irfn: "Bc/:leyelim, kelfme
mallarını teşhir edecek birçok ter istikror b:ılsızn; ondan sonra fn
kimseler, bir taktın sanatkAr tilıabınıı:r yapcıruk lıig<ıtin~!=i tedvirı 
1 ] bil

. ı• gibi kimseler eclr.ri:." cltMırk Jıaklı bir mıztalea ola· 
1u una ır. >il • • li - ı d . ne .bi nıa::. llu u:ılıla ataca ınıı- ıtr a ım. 
\ c sanat kA rlar serg~~ e gı bt!l:Trdiifirıf:: f slil;rara bir lıi:met ve· 
şartlarla mallarını gondercbilc-

110 0 isti/(r .. rı daııel eclrn bir tedbir 

ee-klerdlr? \TakJt benUs geçme- olacaktır. 
mlş iken bu cihetlerin ta)1nl ve //emen boy'e bfr lt1uat icln dahi. 

• lık ujraşmaalrına ba1lı11atı'ili..,. 

verilecek ve tatbikatı bütün güm. 
tüklerde teşmil edilecektir. 

Beden istişare heyetinin hazırladığı talimatname 
Maarif Ve"Aletlnce tasdik edildi 

Her mektepte birer spor 
yurdu kurulacak ve 
forması bulunacaktır 

Muhtelit mekteplerde kız talebe de spor yurtlanna 
aza olacak, kızlara mahsus takımlara girebilecekler 

' 
1 BiR RU 
• 
Muamması 

Birkaç gün sürecek 
uzun hikaye 

VAZAN 
Refik Ahmet Sevengil 
Perıembe günü V akıt 

ıütünlarında 



2 - VAKiT 21 ŞUBAT 1939 

işaretler: ----lstanbul belediyesi 

___ ,./ 
GONON ______ ___.,. 

n~:::::;~(~~:tlı:~n~::.~:~ Halkevlerinde . Re kto" r Ankara dan g e 1 d 'ı Ahırda işlenen B lk 1 da 
nuşulmaya başlandı. Bu çığın a an ar 
İstanbul Yall ,·e Bele<li)'o Reisi konferanslar Cinayet ' 

AKİSLERi 

L1ıtll Kırdar şehir mecllslndeki Dekanlar meclisinde yarın yeni Sulh Perisi 
nutku ile açtı. 1stanbulun dert- Mevzu Ve Günleri Katil Poliste Verdiği f. 
Jerlsa.deceidarltedblrlerleya- TesbitEdildi talebe birligvinin cekli görücülecek lfadeyilnkarEdiyor H..ıRtotl."EYeklll~-
hut basit vergiler ihdasiyle ka- Memleketimizin muhtelif ıehir. Y Y Birkaç ay evvel bir gece ya· rü Saracoğlu ~ _11111 
panacak şekilde değildir. Şeh· !erindeki Halkevleri bu yü da hal Univeraitenin bütçe vaziyeti ba§lanmıı olan inpatın bitmesi i- rısı Fatihte bir ahırda cinayet kiyasetle dolu oldur,'11 ~ 
ıin imarı içln 200 nıiJyon Ura- ka konferanılar tertip etmltler • etrafın:J.a Maarif Velciletile gö • çin mümkün olan her ıeyin yapı. :şıenmiş. AbdUlv ::ı hit adında bir şeyi de Jhth·ıı eden bcf ~ 
dan bahsohınuyor. dir. rüşmek üzere Ankaraya giden lacalJnı vaa.dettiler. adam, o gece ahıra getirip be- "Sulh perisinin en rab-.:,. I 

nahsotlilen miktar bizim için Bu konfcranılar için lat&nbul Univeraite Rektörü Bay Cemil Yeni talebe blrlifinin ne ıekilde raber yattığı Yusuf adında blr aldı~rı köşe, Balkanla~ 
çok rUksektJr; ve hepimiz de Universiteıi profeaörlerinden iıti Bilse) diln ıehrimize dC:SnmüttUr. olacağı hakkında henüz verilmi~ çocuğu öldUrmUştU. dl. ,, ol 
bunu böylece hesap edtyonız. faıde edilmesi istenmiı ve hangi Rektör kendisile görüşen bir ar bir karar yoktur. Bu meseleyi ö. AbdUlvahldin muhakemesi Sulh rerisl nedir .... ,;1... 

Şehrin Jnuuı ve belediye hlz· profesörlerin ne mevzularda kon· kadaıımıza Maarif Vcklletiyle nUmU2'deki çarıamba gilnil topla. dün, atır cezada başlamı,tır. gö7Jcrlnin rengini pek 1' ",I 
mctleriııin medeni bir şehre ya- feranslar verecekleri Rektörlükten yaptığı temaslara ait ıu malQmatı nacak dekanlar meclisinde görilıc Katll, Yusuru o gece Beyoğlun· miyonım ama, her ııald6 e ,t 
kışır şekilde başarı\ması için ih- sorulmuıtur. Rekt8r1Uk profesör_ vermiıtir: ceğiz. Alacalımız neticelere &öre da tanıdığını, meyhanede sa· ·un bir bakışı var. CıerlO .,; 
tJynçmes edilen miktar İstanbul !erle temas ederek bir program ''- Ankaraya yalnız Universi. birliğin vaziyeti hakkında o za· hoş olduktan ıonra Fatihte yat· .-ayan en küçiik bir Jc1'eıtııt,; 
için yüksek, fakat İstanbul mlk- teabit etmiı, bunu Parti baıkanlı. tenin bütçe iti etrafında görüımek man size maliımat vereceğim. Bir tığı ahıra glttlklerinl, uyuduk· le ızt görUnecck kaılar ~-'" 
yasında medeni dünya şehirleri ğına bildirmiıtir. üzere aittim. Değerli Vekilimize !iğin Universite gençliğine tam !arını ve gece yarısı Yusufun sakız gibi elbiseler ı'!.:;, 
için normalin altında bir raknm- Hazırlanan proğrama göre, An. bu münasebetle Univeraitenin ih- faydalı ve yararlı olması için icap kalkarak cebinde 30 lira bulu- Zincire vurmak değllı '';.-' 
dır. lstanbul belediyesi hakkın· kara Halkevinde 27 ıubatta do - tiyaçlarını da arzettim. üniversite eden bütün fedak~rlikların yapıl. nan ceketini başının altından dokunsanız, derhal ınorll~ 
da yaptığımız tenkitlerde dal- çent Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu muhtelif enstitü ve fakültelerinde masandan geri kalmmıyacaktır. çektlğlnl duyduğunu söylemiş nazile bir ten ta~nyor. ~~e• 1' 
mn muasır belediye hizmetle· "Türkiyede içtimai siyaset ve tat. ve: nın ucuna basa basa ür .. 

rhıi hesaba katarız. }l'akat ts- blkatı., İstanbul Eminönü Halke. Bir artisti bıçakla Karacayı ezen - Bunun üzerine ayağa fır· rilyor... ~ 
tnnbul belediyesi ilo muasırı vinde 15 martta profeıör Kerim ladım. Kavgaya başladık. Yat- A,·rupanrn muhtelif Jl1~ 
belediyeler arasmda vasatiden Nedim "fllujet prenıipi,, bmir VU rd Ular şoför tığımız yer yüksek bir peyke 1· terinde konferanslar itli ,,1_ 
aşağı \'arldat farkı vardır. Ben- Harkevinde 28 ıubatta ıdoçent Ya dl. Yusuf muvazenesini kaybe- ğu vakit Sulh ~ertstııiJl 

1
;; 

ce İstanbul belcd.lyesini normal vuz Ayadan ''Fikri haklara dair ba Hadise, Kadının Yüz Öldürdükten Sonra derek, aşağıda duran el araba· lannm ncnna basa ba!~cil, a· 
blr hale koymak tçin onunla zı umumi mülahazalar., K'Jnyada Vermemeainden ileri Hayvanı Denize Atb sının üstüne düştü. Başı çarpa- salonun bir köşesine sıı; ~ lt 

muasır belediyelerin btinyeleri 24 martta yine Doçent Yavuz A· Geldi rak öldU" demlştır. ve mukadderatını gatl 1 ' 
arasındaki farkı ortadan kal- yadan tarafından "Liberalizm ve Mecidiye köyünde oturan Tev· Halb ki Yusuf bir bıçak ya tıet ., t.. 

u -, görürsünüz. Söylenen et,. ı...""' 
dırmAk ıazımdır. devletçilik, hürriyet ve intihap eh. Tiyatro artlstıerlnden Mevhl· flk Alinin karacaıı bahçe kapı- rasından ölmüştür. onun yliref;lnl hoplatır: il ; ~l 

Münak&ŞA)'I bu sahaya soka- liyeti., Bursa.da Doçent Nüzhet be, evvelki akşam karnından sının acık bulunma11ndan isti- Rels bu noktayı sorunca suc· yecan benzini uçurur; Jı!e/ 'ı lııı, 
Cnk olursak t•lerl normalleştir· Toydular tarafından 6 mayısta bıçakla vurularak yaralanmış- fade ederek kaı;mış, asfalt yol 1 1 ka tml•tlr rin ..-.. .J~ 

•• v u n ır.r e v • detll hareket, o na ,,., ~ 
mck imkAnmı buluruz. "Dünya yapısı., Samsunda 29 ma- tır. Mevhibeyi vuran eski doıt- üzerinde dolatırken 7277 numa- Pollste verdlğl lfadesl okun- oldnp yerde bir kere dıJl kl~ 

İstanbul beledlveıl, blltlln yısta ldoçent Sara tarafından "Kı.. !arından ve şimdi konuşmadıiı ralı otomobil hayvana carparak b da inkar etml•tlr , "t111 " 1 mutı. unu ır. v • meğe mecbur eder. ~ h 
Turkive beledlvelerl .. lbl tanzt- yafetlerde biı ve hareket,, mevzu. Ali adında birisidir. ezmiştir. 5 1 li te· 1p •""...s 1:.r ,, ,, • uç u po s . Sanki masada oturt _ ,11:,ır. • 
mat <levrinin ihdas ettiği taklit lan etrafında konferanslar vere • All, bUtün lırarına ratmen Şoför Jlrayer hayvanın öldU· _ Aşağı beraber dUştük, bı· şanlardan blrl derbnl )(ıvr~ 
bir müessesedir. Hayatını an· ceklerdir. ~.\evhlbenln kendisine yUz ver· ğUnü görünce otomobiline al· cağı ceklp sapladım, diyordu. onu bileğinden kın'l'ayıl' 

11 
IJ' 

cak vergilerle idame eder. Ku- memesine kızarak bu iti ;yap. mış, Bebeğe kadar götUrUp ora- Muhakeme, şahitleri dinle- raoak; sonra hep birde~ 
ruluşu; imparatorluıtuu en za- Vali Ankaraya· Gitti ınıştır. dan denize atmıştır. mek Uzere başka bir gUne kal· :ğa kaçıracaklar, bıı~Jı> ;J 
vrf, en kmlrctslz zamanına te- Evvelki akşam saat 6 radde- Jlrayer sorguya çeklllnce bu AJ1l , • ., 
,,- Vali ve Belediye Reiıl LQtfi nııştır. ıar, senelerce ma.hku ..ı 
saclüf eWtıi için itibarlı bir ta- Kırdar diln ak,amld trenle Anka. lerinde, Mevhibe Gal&tada Ka· nu vabşl blr hayvan zannettiği· Dana Eti yerine aşal·acak 1"" 
rlhc vo an'ancye de sahlp ola- sap ıokağındakl 22 numaralı e· nt, öldükten sonra da denize at- 1 · deJI tı' 

raya gitmittir. vlne gelmlf, kapıyı açıp içeri tığını itiraf etmiştir. Manda Eti Sulh Pertst; 1918 ))61' 
mnmıştır. -A beledi Vali Ankarada tıtanbulun muh gireceği sırada Alt karşılamış- -o- Tavukpazarmdo. kasaplık ya· dünyanın kaç yerinde 

llalbnkl Avmpn.ua ye, t l'f ı 1 l h k'-- d •••--' d kka d kl man 1 d 
1 ri e ı mese e er a a.ın a aıu;cı.oar tır. Ali kadına eski hatıraların- V I d y pau laman, U ~nın a - hapso un u ... lın}kın kurcJul"~l ve menfe e v kaı 1 1 d kti apur ar & az ıM"' VA !'.Ilı (A. ı...,._,.-.14 ~ -~ 

.. ~ çıka d e tuet ere temas c ece r. iltYı!ıti~~~,·Ml'WS~ ~__..,w .... a~-.~ı 
ortn ~a r n e- --- ~~lJ)~~'\t&~~·aM'\~J.~ ._._ ı ... - ıtm edllmi~ 'r. ıere sıx..narak ııakkı hll) ,1e~ 
1:1okratllt halk müesscscsl&r. ı- K k k b t 1 f Yaz mevsimin yaklagması do ': 1 ı;• ri ıre .w 

Is an Ç Oca eski aşklarının a ırı ç n yanı· ·ı· lsmall'ın duru9ması 7apııınak ledl. Yo şimdi, )in c b~t ıv tfü:ırlıdır. tclcolo)lk manası var- 1 1 tl iayısiyle Denizbank ve Şirket b r-.1 te :r .i 
na dönme~inl söy em ş r. Uzere dHrdUncU aaUye cezama mlz Ştikril Saracoı; u ..,,tJY 

dır 1 b Hayn·ye idareleri hazırlıklara sııllı a ~ ~.t1 · Kanımı Omuzlanndan Mevhibe reddetm o. unun k~meslne gönderllmtştir. yor kl: ••nnlko.nlar, ..... J"" ~ Yalnız bu kadar değll, ol ayn, bacılam••lar, bUtUn vapurlarını ·• ıdıı;• 111 

ti Y 1 d Uzerine Ali cebinden ~ıkardığı "" .,, nin en rahat nefes " 1., il" Z,.'\IUıuıda büyük mali memba.- Balta e ara a 1 sıra ile havuzlara çekerek tamire H l d ut.tıs r .i 
bıçakla kadının Uzerlne atılmış, latinye avuz arın an d.lr." Hele nalkım bir "' ,,.d 

l:::.rı, iktisadi kaynakları ~ardır. Beykozda Kavakdereıl cadde- koyulmuşlardır. Vapurla.rda yaz Am 1 1 ınrzd• ~ A 
İstanbul belediyesi, kunıluı;u karnından vurmuştur. seferlerine yarıyacak tadillt ya Çıkanlan e e er ha şumiUlil bir sır-1-!.:', 

f d slnde 116 numaralı evde oturan Yarası derin olan Mevhibe, İl b h t ·releri: Denizbankın lslinye havuzlnrındıın 1 ne doj:.ru ,lrilldlğl şu ,.,,....-_ 
b:ıkınıından devlet tara m an 22 yaeında Sebahat Ue kocası 1 b pılmaktada. k a ar an ,· \ " ı,.a "ıkıırılan üç yüze yakın memur h""'"•n"' ı>erl'nln, btılerlJIJ ..Aft 

ı ı d k rul v bayılarak yere yuvar anmış, a- 1 d ba§lan _ , & ~ ....., .... .,. P'r 
J~ırım harbi scnc .. er n e u - 34 yaşında kahveci izzet kıs· ~ b 1 t nln hazır anmasına a ile idal'e arasında lhtiltıC çıkmıştır. y .. retle •· ... ııo·~P ara~'/ 

l edir Zn. ""ırıp çağırma&a aş amış ır. tır Tarif 1 nisa.-ı b"'emda k zl - h·• ... ,,. muş bir zavo.1 ı mucs·s· es • °?'- kançlık yUzUnden kavga etmiş· b mıı . e er -ııı Memurlar lş kanunu mucibince en· k bf 
'allılı{,"lnı halkın mumesıill ol· l dl All yakalanmış, Mevhibe Hase- tatbik edilecektir. ılilerine 15 ı;lin eV\'elden haber veril- turaı•nk bir ttncan a b t' 

d er r. ki hastahanesine kaldırılmıştır. nesi ıalımgeldllinl a6ylemektedirler. tıMnl, bir ikl çift ferıı ., .. ~ nııyıırak kurulmuş oımıısm an lzzet bir aralık alt kata in- em lt ..... 
b 1 da ara Vakaya mUddelumumlUk el ltalyan Tranıatlanti"gı"" Rununla beraber, Denlzbank biz~ lAkırdı ettiğini do tilJl ~ ~yo.:lc mali meın a arın • mla, odunluktaki baltayı kapıp k d b baberı 

v koymuş, Enver Karan artisti ~önderdliU bir tez ·ere e u vur edebtllrlz. t .ı1 
malıdır. yukarıya çıkmış, karısının sağ hastahanede muayene etmiş, Evvelki gUn limanımıza gelen ~ekzip etıuek isllyerek, amelelerin se· Sulh Perisinin ztya~ ... o,.. 

Şehremaneti tesis edildlil 7.a· omuzuna indirmiştir. Sebahat İtalyan bandıralı 48,410 tonluk ıon dolnyıslyle çıkarıldığını bildir- alkanlara geldiği s11'11" ""'~ef'. 
mnn imparatorluk elindeki va- yere vıkılmı,, bununla hırsını yarasını tehlikeli bulmuştur. tr tl f mektedlr: B asaıı,.. 

k dl lhtl J -o-- Conte di Savvoie anu an ıği DE"'.··tzn.•N'KI N""AVZlHt e ve dJlber kızın b -t ~ rldat mcmbalannı en - alamayan lzzet baltayı ikl defa t 16 d Akd ize .~ ~. '' z -nılP"" 
l ti A ıJd } • 9· • dUn ak§am aaa a en Ga:•teniıin 13 Şubat 1939 tarih ve hi" olmazsa efkArlı z--~-t yaçları için sartetm ş · C a- kadının vücuduna tndlrml•tır. Teslım" Muame eıı ıtü ih h ket etm'•tir ~ ..., ............ 

v mUtevecc en are ıv · 7.ns ıayı!ı 11aıhcuının 2 ncl ıa11fa11· tesadüf edilmiştir. s- r ~ 
rını kapatmak için bor<: •r-;:;r~ Sebahatin feryadına komşu· Tramvay ve Tünel &irketlerl - DUn. hareket aaaUne kadar ge • 11111 3 iJncıi ııitununda "Denl%bank d1 muhterem Bulgar ,.e ~ 
du; ve şehrin belediyeye va a ıar ve biraz sonra da zabıta me· nin devir ve teslim muamelesi mlyi yUzlerce kiti ziyaret etmiş. ba:ı ameltlerinl çıkardı" baılıDı al- Kösoh·anof'un çehrestıı~'.: f"'.ı 
membaı olacak krtalannı 1a· t k dl t t H y dun" fiilen bitirilmlatlr. Mart ba.. tir. Gemi ıtlvarlsi öfleden evvel tında ua:ılan bir ya:ıda: ııer-• 
b 1 t kedi rdu İltan murları yetlşm ş, en l!I n a "" l)•ni::1'an~·ın lstinue fabrikasında len muhabbet alAJnC ~i' 
ancı ııra er yo • • darpacı• Numune hastahanesine şında idareyi eline alacak mu • karaya çıkarak Deniz Ticaret mi.! • 1 ı ki s• w 

b b l dl st tkl dil tna.n tara- -r- Re. işl,.rin a:11lmalf vt ecnebi vapurların nln Balkan ar< a ~ :..il 
f~lcla: :ı:~ara edi~mlştl. tın- kaldırmışlardır. tzzet yakalan- vakkat idare teşkilltınm kurul - dUrlUj11ne plmlt ve mtldllr artık tsklcl ı1ibf tamir ve Jıauu.ı i•- bütün manaslyle bO:r· 11' 

mıştır. masma başlanmıştır. fila ziyarette bulunmuttur. terini bıırcııln yaptırmamaları ve Ro- mez bir hale getirmiş ' -6 
parııtorluk ,.e yabancı scrma- man11alıların da Köılencede ıablh r .. 
1el . ~ .-. .- .- .- - - .- .-.. -~:-<•>•·-. ··~ - biı havu: 11aııtırnıası ve 11eni idare- bWriz. .....ııı,,d:% r• .. :u ... n.ır.LJl,.Y.W/ .. -..R .. -.A..L.Y- - - - - - - - - i 8 Ih Perisi ıım cıa ... 

Bu betbaht maziden bize bu· nin, eıkl ~ir!:etln gösterdidi faalluet u v- ıet" t.I 
günkii lst.nnbul belediyesi kaldı. f,,eA u.e A IJ ,. •• & aö.dtrtmtmı..!f ve :aten evvelce lll· rcşteld Balkan kon 41t• _.,, ~ 
Bu belediye istiklAllr., kal'llf- _.... - ~ •rımundan fazla tıct alınma11 ua:ün- ktmbillr ne kadar f61l ti 1" f 

ı da ~'tn fabrikanın milıkül vıui11ette ka_ l- dislnl inciten, örsclef1~~,., :.ıt t. 
mak için lbmı olan şart an ·· h 1 ten u lld "i •-" ,.. " t BÖYLE OLUR ,.allı bir haUerl var. Yenlcamıın manyanın lhtl)·acı olan n ar t' dıDı. birt.ac 11aı iıclye 1101 ver 111 böJ·le blr kabalığı a1' . ~ 
gitgide elde etmektedir. ÇELEB ... cephesindeki çeşmelere biç olmaz- tedarike mecbur bulun<lui}u şeyler gibi, bir miktar ameleye daha yol ve-

1 
ne~ . 

lmparatorluk yerini milli bir Bir gazetenin ba,IıAı yanında sa salır musluk takılmalıdır. için altına ihtiyacı vardır. ·i/ı>rt'!Ji yıı:ılmaktadır. çlren olmadıiP iç n ıı ';' 
devlete tcrketmlşilr. İstanbul ıu llAnı gördük: SOYSUZ SAN' AT Almanya bu aebepten, bir milba· llalbııki, utnl bir dok uaplrr~ıı o- istirahatle blr koıtuğ• tttl 
belediyesi milli devletin yar· MODERN ADABI MUAŞERETi dele siyaseti takip etmekte, mese- •en Romıı:'l11ulı maıterilerimı:den söylenenleri bir şar1'l ~ 

Bu bir eserin Hanıdır. Altında, Son nünlerde, Almanvadaki mil· l:'l R -• herh:ınul mamul k Jıi b' bi mü•terimlıln ce-
1 

dl 
dnnlarına mazhar olmaktadır. • ,, ; omanyauan • ba~ ·a c ır tene , emekte r. ~-

bir Amerikan müeasesesine hücum zelerde, modern resme alt ne kııdıır eşya mukabilinde petrol ve bulday kllmedlğl ve se:on manaıebeti11le 1101 ~e fY., 
Yabancı sermayenin de hAklml- var. Ye bütün diğer gazeteler Rei- şaheser var ise toplanmış "So)·suz alınaktadır. vtrilmiı ameleden başka ba:ı amele- Belki de kı>~etll 1,.tı-",J 
yetinden kurtulmaktadır. Cum· sieumhurun Amerikalılara bugün· sanat satışı" diye, müzayedeye çı· Fakat son günlerde, Almanlar, ile de 1101 verllcctOI hakkındal•l ntş• Saracoğlunun °Balk•;ef ,,,-..; 
hnrlyct devletinin mllll lktlsa· !erde bir hllııbede bulunaca~ını ya· karılmıştır. Hükumet, üstelik, bu Romanyalılara mamul eşya olarak rl11at da hakikate uygun olmadıDı el· Perisi için en gcnJŞ n uıl ~ 
dı kurtarma yolundaki hareket- ııyor. IArençl! .. sanat eserlerini elinden bilyük miktarda bir armonik sto· ~tile, keyfiyetin ga:t.ltnin aynı ıa11· yer olarak" göaterJJlC:.~.:.; 
lcrl İstanbul belediyesine yeni Modern adabı muaşereti çıkarabilmek için, satın altınları, ku teklir etmiştir. Bu teklif Ro- 'aıınrn ayni ıatununda laıhihl rica blr teminat sayara~,::. •"="~ 

BU SUALE CEl1AP ihracat vergisinden de nıuar tuta. manyalıları şaşırtmış ve: olunur. ....ı.r" Y~ 
\ •aridat membalan temin etmek- İSTERİZ caJını llAn etmiştir. - Hele biraı düşünellm. =~----------- lerin seyrini bile uı _.ııtı ~ 
tetlir. A 1 Demi•lerdir. Çünkü, malum oldu· . ' ...;ı.rmemlş ve düllJ' .-lf ,.,. ..,6 

Biraz da ciddi konuşalım. Bu haber, Parla, Londra, ms er· ., 1 rı" mi!!! ~ Ç &" _.,,_cP"' Jtır" .. 
İstanbul belediyesi bu sebep- 1 damda du)·ulunca, blrçok san:ıt se- Au Uz::~. armonik "hava çalgı :ı ~ Salı artam. kalnalz ,.e hırsı diu- ., ·..n-

Sabahları Taksimden, akşam arı b' 5 · ı.:· Aleti- - r- ... -"" 1Y 
)erden son zamanJara kadar ha· verler, mQza'-'ede"e t-tirak için Ber- denilen cinsten ır mu 1 1 ~--- ••kdnlertne ıu.o....:J .. .J' Emloönünden otomobiller, dolmuş J .1 v > O ..,_ • ..- wlP" 
kiki \'arldat membalanndan sistemi ile balkı işine, gücüne, ev- llne ııtmlşlerdlr. Fakat mllıayede- dir • ~ 21 SURAT U 22 SUBA r ı verebllm~k nzere bil ~ 
mahnun bulunuyordu. terine taşırlar. Dünden itibaren, de, bu soyıuz sanatın eserlerini, 8 6 7 C 1 Muharrem 12 MuharTem kametlere gttınlş~tlr• A 

"Sevrlsefer" memurları, dolmut bir Almanın yüksek fiyatlarla artır- ıldı. L- 106 Kasını 1 ıo ı Kuım 1 ....... ,,. .... Şehrin iman ,.e hakiki suret- .1 hkl Yedi ııentde 367 Halkevl at r- .P.t 

l ri i "ril vapılmasına mani oluyorlar. dılı 16rlllmllştQr. Yapılan ta • A•. ,.apl "finde oo klo.i bu evlerin O· 1 ı ı ~ to belcdl)·c hlznıet c n n "'O • J b t ..... n "o • .. .. Vakı"ı v r_ ol nası "'-ani ,,..dV 
o Delki talimatname bunu menedl· kat neticesinde, u u ın prop._ - lcum:t odı.l:u-:na uArasa, demek her ""er ıısa. ~a • &:J. ·iP"" 1J. 

lebllmest için beledi hlzmctleri, )'Or. EAer bö;>le ise, neden bU1üne da nazırının akrabasından oldulu gün ,6i0 klşl eser oku)·or demek· -- - :- Tıb Cemiyeti foP _.d.r~ 
mcselA eleh-trik, trnm'fay, tiinel kadar göz )'Umuldu? De.il ise ne- anlatılmı.. tir. Bu raknm karşısında sevinme. •On•• 8'6 ' 1287 84' 121S tl 1'1JI:~ 
ve l.imAn nakliyatı işlerini bele- den flmdl mani olunuyor? Tevekkeli dememl,ler: İmamın mek, yeni bir ateşle kaleme sarıl· GO•• 12 28 8 89 12 28 e !f7 TUrk Tıp cemlye aotctof ,J ~ 
dlyeye dr,Tctmek en snlinı -:are ZEVAH.tRl KURTARALDI ded!Alnl tut, yııptıiıını :rnpmn! mam.ıı~ kahil mi? Ucınoı 152~ 931} !~ ~: 1~= 1 toplantı yapacak v~ ~tfİ 
_.. ·~A DA 11.HırRETMELt Lakin arlık tabi denilen snhaC- Ak••"' 17 M 12 OO !Fehmi Ayberk, T ~rft ' 
-ur. Ycnicnmlln 6nll açıldı, Fakat•· B"' ... ' .,..v' • vat•• ıo2 ı ısı 1923 11\1 l''uzafferEsatGi.JlÇbeı.v 

Bu membalarla İstanbul hem çılıncıı da, çeşmelerin reci vaziyeti 1938 senesine kadnr raılalık 11i>s· lıır da ılt>ğişmelidir, veynhut, Hal· lmaatc r, 1'9 1t 20 15 08 11 17 .ra. b 
belini kal<lınr; hC'nı do muasır- teren .\tınany:ı ticaret mü,·azenesi kevleri, kiltaphıınelerine alacakları mevzular bakkmd~,,,~• 

meydann çıktı. Lı' r ~c·.ıe!lenberi a"'ık göstermekte- eserleri tefrik için salAhl)·ettar bir 'n etütleri okuya~ lan gibi bir şehir olur. Dikkat ettiniz mi, musluksuz çeş- ~ ~ 1 d 
dl·r. Dunun manası cudur ki, Al- heyet yııpm:ı ı ır. 

SADRİ ERTEM mclerin h:ıdımnAalnrın:ı benzer ıa· v 



Ara sıra· 
·~ 
~~ap yolunda itimat ve teslimiyet 
tt1a,,..J,.,_ ". cya. birtakım ın· san- ı · · ·ı· ~ · d 1 . --.ı,..1 illl.. ımıyet, cazibesi ve u1vı ıgı o a· B d I ti h ti t h ı d ;w t 11 t e 
. Yet, biUı Utckabil itimat ve yısiyle daha çekici, daha inıani. e eD 8 şare eye 0 0 8Zlr 8 11111 8 ma DHm 

3-VAKJT 21 ŞUBAT 1939 

Görüp düşündükçe 
.........--. ~ ...._..._, -

Türk edebiyah 
kamusu dı olur •ısa inkılap istika- dir. Maksat nedir? Maksat, yeni Maarif VekAletloee tasdik edfldl 

~:dar ~~c~~-ı~~dar manalı fikirlerin, yeni kıymet hükümleri· H k t t b • Maarif 'cldlliği, Türk t:ıaebi· 
, ~et ifade ede~_ ır: ~~vf vdet nkin, ileri teknikin zaferidiEr; k~a~k er m e e p e 1 re r s p o r ~~at.mi ın kamusunu yazacak bir 
~ • scvgı ı a e e seriyctinin tutunmasıdır. s ının -.om syon ~urmuş. Bunu. bir 

a 
thııtr birbirlc . kapısını kuvvetle sanan bu yeni- müjde gibi sevhıerek okudum. 

?~~ OlUr.lı.r?rınc itimat eder ~ik!er lkati zafer, kati hakimiyet y u rd u k u r u 1 a e a k ve lnondeım bhatıirJadığımn göre el·· 
lıf -Yet ıtib . ııtı10r ar. ,.e cc u htiyaç sezilnıJş , .8 

ileri f' . anylc ! Karakter Bu dava mücadelecilerden, inkı galiba gene böyle bir komlsJ'on 
L.~~. 1 k .... IJlrı erı ve davaları lap istikametinde, derin müteka- f b c t kurulmuştu. Şu Jıalde birinci-
.~. ~üt~~1~~tikı_e~i görü- ,il itimat ve teılimiyet ister. O r m a Si U U O 8 8 I r den bir netice alınamamış ola· 

Pet ba ~ 1 a ıl ıtımat ve Büyük Fransız inkılabı içinde cak. 

~~. c~ı~ğın en kuvvetlisi, Robespierre ve Saint - Gust'un Muhtelif mekteplerde kız talebe de spor yurtlarına "Edeb.~yat Kamusu", ,üphe-
(1111 >'iiC tak u •rzmazı olduğu mütekabil itimat ve teslimiyeti şlz pek luzumlu bir şeydir .Hele 

~ ı. ltnlara yükseldiği prototip bir misaldir. tnkılabın bu ' k k 1 mahSUS takımlara girebilecekler b~~~gibi, birde,Jrdcnöteldne, 
-_,r lııııııa iki büyük kahramanı, birbirlerine aza 0 aca ı iZ ara butun inanr•ları, tclAlddlerı. 
Y :~. ta cık' v 

e / ır tUrı 13.. 1 bir misal var- itimattan ne derin zevkler duy. Ankara, 20 (Hususi) _ Baş • , Yurtlar bir küme vUcude geti. B - İhtiyari kısım: ze,·kleri ' 'e .kı) met hükümleri 
•'; . Or; ıdo)c Uyük İsken.der haı- muılar, ne derin kuvvetler almıı· vekalet Beden Terbiyesi Umum recekler ve üniversite rektörü bu 1 - Futbol, değişerek geçenler itin bu ıu. 
1' 1Stlıete h torunun getirdiği lardır. Müdürlüğü istişare heyetinin be. kilmenin reisi olacaktır. Üniver- 2 - Güreş ve bo:Cs, zum bir kat daha şiddetle kon· 

l1f llıttıYor1;~rrla~ırken bir mek Bu iki insan, b:n bir entrikacı· den terbiyesi kanunu hükümle • site kümesi, doğrudan doğruya 3 - Bisiklet, motosiklet, dlnl gösterir. Çünkü benim an-
Ptl, JCerıcİi . a.. yor, okuyor. ların açık, gizli bütün icatlarına rine göre tayin ettiği esaslar da. Maarif Vekaletine bağlı olacak. 4 - Tenis. ladığıma göre bu kamus, yeni 

h. tehi 1 sının, doktoru ta- karır beraber yürüdüler ve ... bera bilinde hazırlanan talimatname ı' tır. 5 - Eskrim, edehiyatın değil. dil'an edcbl· 
<QL r cnrnck .. 
~ Cdilın uzere oldu· her öldüler. Maarif Vekfiletince tasdik edil - 9 - üniversite müesseselerine 6 - Yelken ve kürek, yatı diye anılan ,.c tarihimizde 
bıt doı- ektedir. hkender, Ruı cemiyetini, çelik iradelerle miştir. Talimatname esaslarına dahil bütün ukerf talelx- ayn bir 7 - Ağır aletli jimnastik, hemen hemen beş, altı asır hü-G ~toru ı 

~ tauı 'Jt na uzatıyor ve, kucaklayarak bir mana.dan diğer göre: yurt teşkil ederek Üniversiteye 8 - Japon gilre§i, küm süren bir sanatın JugatJ 
llteclbii ~ .er içiyor. bir manaya; bir tekilden diğer bir 1 - Üniversite ve yüksek mek. bağlı olacaklardır. Kız talebe bunlardan A kıJ. daha doi;rusu anahtan olacak· 
.ı.~l!ttc~~ınat Ye teslimiyet, ıckle götüren Stalin'ler, Voroıi- teplerle liselerin ikinci devrele. 10 - !stanbuldaki diğer Uni • mındaki §ubelerinin faaliyetleri. tır. 
: \' . bakımın.dan mü. lof'lar, Molotof'lar, birbirlerine iti rinde, muallim mekteplerinde, ti. \'enıite haricindeki yüksek mek. ne ve B kısmının tenis, eskrim, İşe zamanında başlandı. Çün-

dir • 1nkı1a k k" k k ak be ~ . lnJtııa P yolunda, ya mat ve teslimiyeti, kendilerine, en caret lisesi ve erkek sanat me • teplerin yurtlan da üniversite ure ve ay §U lerine işti - kü biraz daha gecikseydi, belki 
~. htı1t P Yol~nd~ değilse: büyük destek olarak kullanmıılar teplerinde, kız enstitülerinde bi- gruplarına dahil olacaklardır. rak edeceklerdir. bunu başaracak adanııarı bula. 

lir: ckserıyctınin alcy· ve hala da kullanmaktadırlar. rer spor yurdu kurulacaktır. 11 _ Mekteplerde muai.limler· 17 - Mektepler kendi arala - mıyacaktık . 
. lttica Kemal Atatürk, bol techizat- 2 - Ortamekteplerde talebe • den birisi mektep müdürünün in. rında hususi ve her sene mektep Dhan edebiyatı hakkında 
~grupu, artık hayatiyet lı ve adet itibariyle faik düıman nin yaşına göre spor oyunları ve hası üzerine ba§kaptan tayin o. ler birinciliği namı altında res. çok şey söylcıunlştir. Burada 
~tetı,J· Yerlerini yeni tart kuvvetlerine; hisleri, fikirleri, ira müsabakaları yapabilmeleri için lunacaktır. mi müsab~~al~r yapacaklardır. onlan.Lan bahse imkAn yok. Fa-

l terle n doğurduğu müca- deleri takallüs etmit ve kapanmış oyun yuvalan kurulacaktır. 12 _ Bir mektebin bütiln tale. Mıntaka bırıncıleri Ankarada top kat ister bir zümrenin ister da-
'' .,, t:~rniı rnüesseıeleri di sözde ı~aset ve fikir adamlarına; 3 - Her mektebin yurdu ken- be!i mektebin spor yurduna gir- !anarak ~ektepler birincisini se. ha geniş bir kalabalığın malı 

dan .~a~ yaşatmak için, köklcştirilmit yanlı§ fikir ve telak di ismi ile anılacak, forması bu. meğe ve sıhht manii olmıyanlar, çcc1e8kler~rt kt 
1 

k olsun, bu edebi) at, bugin tarihi 
lıiı ~ birt ~uruklcdikleri bir ka kilere karşı emsalsiz bir iman ha- lunacaktır. bUtün spor faaliyetine ;irmeğe bel - b r a ~e b ekp el r ve. 1~ ta. bir nrlıktır. 

b• itler, a ırn ıcrgüzeıtlere a· Jinde tahlandı~ı vakit, itimat et- 4 - Bir mektepte birden fazla mecbur olacaklardır. le er u musa a a ara ıştırak '°•, t 6 d k 1 kt etmiycceklerdir. Binlerce Türk zckAsı tarafın-
hıı ~ >'etıil . tiklerine güveniyordu. spor yur u uru amıyaca ır. 13 - Talebe yalnız kendi mil. dan işlenen, gerçekten pek gü· 

tıbi h rncaı mukadder n. Tarih, inkılap yolundaki mütc- 5 - Birden fazla ~ekt.~p spor essesesi içinde bulunan mektep 19 - Resmi ve hususf bütiln zel eserlerin yarat.ılmasma va-
ttıı;\ ,, arckctlcri yapmak ve kabil itimat ve teılimiyetlerin mu- yurdu olan yerlerde hır kume tes rduna girebilecek, tatil • mektep talebeleri hariçteki klüp. sıta olan Dh an,·olu, 8 ,.r1 bir ... 0~ " "' 01Undak' · d'l k b' ·ı· t ta spor yu " " "'. · ~ 'te,li . 1 mütekabil i- vaffakiyet dolu neticelerini bağır- çil e ı ece ve ır vı aye mın · Ierde ba§ka bir yere gittiği tak· Jcre giremiyeceklerdir. ni, başka bir ze,·k müzesi 
!btder-~ıye.1t_,kbUtün manası· maktadır. kasına dahil ol.an b_,ütün mektep d'ırde oradaki mektep spor yurt.. 
11 "1t b 1 k 20 - Mektep, spor yurtlan ile halinde kalacaktır. 

;ot~ ~llhakk aı ı • kuru, cılız, İtimat ve teılimiyet, inkılap spor yurtlan bır 0 ge yapaca - Janna muvakkat olarak dahil o. 
ı ... ·'tırı_t •k her hangi bir yolunda olursa. fayda, iyilik, kuv !ardır. .. . . la bileceklerdir. Bu talebeler, bu Beden Terbiyesi te§kilatma da- l<,akat bu müzeye bir anabtar-
~ı. ıyor k 6 M ktep spor bölgesının hil sivil klilpler vilAyet, Maarif la ..,,~li 1 te .. ı-Aı h lan • 

<cı> ) • vet ve hayatiyet tapn bir aynak - e . . . . spor yurtlarının resmi mUsaba mUdUrlUğil ile mmtaka beden ... u -~· ş ~ azır a 
....._ 

01
Wldaki ittınat ve tes· tır. IHSAN AL TAY başkanr vila~ct valıSJ, ~ı: şehrın kalarma i§tirak edemiyecekler terbiy .. "i mu"dUrlu"ğU ar smd ki cağı mujdelencn kamus, bu a· 

'-i' s~ k~.m-~ı~:ı ba§~anı vılayet ma dir. an1 ~ t' . d a 1~ . nahtar demektir. 

1 I • e _ • arjf muduru ve' bır mektep ~por . aşma ne ıcesın e ve va ının . v ~ :a S d U .:;:i ri11."'"'0-ı..l ..... a~:;:1""'":ır. --· --- ·~ - ... 14 -Mtlhteht mekteplerde!kız mnv:ı.fakatilP. aııtrPnman. temas. Dlnvan c.l~lıiyatmı, yalnız 
1\ d -"" talebe de spor yurtlarına aza 0 • lan ve tetyit JJ1UA.hakaJ.8" _ya. 1ı1ue. ha7ale ballı bir sanat si-

f L a 1 köy s .d . K d k .. 7 - Ankaradald dil, tarih, coğ- lacaklb 'Vcf tizlUl ın&Jun llPDI' pacaklardır. Bunların remnt bi • bl dflşünmek 7anlış olur. Onda 
yıfİ' 'lal• h U 1 areSI Ve a 1 Oy rafya fakUltcsi, siyasal bilgiler takımlanna girebileceklerdir. rincilik milsabakalarma fff,fraki ümmet düo;yuınm bütün harcı 
~ " 1 ak k d b. f k okulu ile Gazi terbiye enstitüsü 15 - Kız ve erkek talebe ar&- için Beden Terbiyesi direktörlU. ,·ardır, Tefsir, hadis, ta avvuf 
ıs il s Itır l.y • 1 n a f r a ri r Veri 1 d İ de ayrı ayrı spor yurtlan kura. sında herhangi bir şekilde toplu ğUniln teklifi U7.erine Maarif Ve- eski kimya lsIAm esatiri diyebl~ 

~~_.; L·~q. ,.'tlııi d" caklardır. Bunlar Ankarada dl • \'eya tek •por mUsabakUI ya - kfiletinin müsaadesi ~rt olacak- leceğimiz 'bir •-knn ri .. avet· 
~ ~~tfı 'I> YaJi \'e uBn saat .en dört Diğer bazı vergi ve resim terki. gver mekteplerin yapacakları kil· pılmıyacaktır. tır. ._ • " ·'!:', C\ltdar ele.diye Reisi · ·ıe b k · 1 . ler, kullanılmaktan kalmış sillh , ~ • ,,. ın re· li . nı 1 azı omısyon ara aza seçımi meye dahil olmıyarak Maarif Ve 16 - Erkek talebenin yapaca. 21 - Yüksek tahsil müesse • 
:., / ~t ~del 0iit~enitı ıs ğındc. toplan. yapıldıktan aonra azadan Zahidin kAletine bağlr müstakil birer ğı sporlar: sel erinin spor yurtlan bu temas. zırh islmllcrJ, kadinı kozmoğ· 
r-,,. ~~~ ' 1'ti a ınuhtclıf fasıl verdiği takrir okundu. Meclisin yurt halı"nde ı'dare edileceklerdir. A - Mecburi kı21nn: la d v d d v b'l rafya "Jlmt nücum"• efsaneler 
iP"~ .. ~ e tasında 20166 l' n ogru an ogruya yapa ı e- b lard d 
,_ ' tıı >"aprJrn ıra yeni ıahaiyetlerin4ien olan bu aza g - Istanbul üniversitesine 1 - Atletizm, ceklerdir. un an ır • 
. ..J' ~t' ciiı?ı,ni ası hakkındaki takririnden 11onra ıunlan ıöyledi: bağlı her fakUite ile her yüksek 2 - Hendbol ve voleybol, 22 - Mektep spor yurtlan L Yeni nesil, hattA onlardan bir 
tJ" ~~ Otolll b !rıazbatası ile nu b" d l 3 - Yüzme, çı'nde yu"kaek kabı"lı'yet go··steren nesil evvelkiler_ ara.smda bile, 

,;"Ct Otıeı 0 il, otobüs k - "Ben üç meıeleye temas edece. mektepte ırer spor yur u o a - ~ 
~, tc1t

111
"' llıotoaiklet : :myo.n ğim. Birincisi Kadıköy ıu idaresi cak, faktlltelerde yurt başkanı 4 - Yürüyüf, ve uygun vasıflan taşıyan bazı bunlan hakl..-1) .,:, bilenler azal· 

~ c erden alınrnaktev ive ı3· hakkındadır. Bu idare kadroıun - fakülte de.kanı ve üniversiteye 5 - İzcilik, talebelerin temsili maçlara i§ti. dı. Bu~~ biraz <;etrefil bir ~ey· 
eıaa a o an 1 b vl ktcplerde mektep müdil. 6 - Müsait iklimde dağcılık raklerine ve bu gibilerin hwıusf tin iistunde, kendilerine gm e-

l ll rnın 25 lira k da fazla memur ve yüksek maaı ag ı me 

~h._ u>-~u ya çı a • 1 b 1 -~ ~ .. ~ d' Bu rü spor yurdunun başkanı olacak ve kayakçılık, programlarla yetiştirilmelerine nenler de hayli ter dUküyor. Yu-
. ~i.. • n görüldu" v.. da ar u uıı.uugunu ogren ım. iği ibl ~ b 1 ... , e gune 1 d 7 - Jimnastik, kiline başkanı ile mmtaka beden karda ded m g e&er q ar • ,t.diJ,...: n_cürncni ...... b t · vaziyetin devamını zararlı görüyo· ar ır. 

&. 'iti.· .. "it -~ a aıı -------------::---:--:---:-----::--:---::-- terbiyesi müdürünün müaterek pş, gecikseydi bu kamusun ra· 
~ 'llt "'' ır. rum. Bu idarenin ıimdiden beledi· De 1 şo d u ta . De . bankın yenı· kadrosu ':ıl l~ '""llU' y et raSIR a Ç YIR RIZ teklifleri ürerine valiler tarafın. pılmasma imkAn kalmıyacaktı. 
h~rı_ 'lere ı~~~ boı araalann a. yeye devri lhrmdır. h 1 dan, mUsaade edilecektir. Sebep olanlarla, bu uğurlu işte 
~ ._ t._ ... u t d t b J et Ankara, 20 (Hususi) - De 1et azır lnlJOr 'ıı "1Pat 1 mas cephelerinin kinci ımele e atan u un 1 -tt • 't yUk k ~alışanlara ne mutlu. 
'( ~ 'ncuııı 1 .ınasr hakkında ka. mcıelcaidir. Komıumuz Yunaniı. Şurası baımuavinlerinden hsan Ankara, 20 (Hususi) - 1ktr • unıversı e ve se mektep 
~ bıııbı.ıı Cdi~~ rnazbataır ~kuna- tan kasaplık hayvanı memleketi • Akturel. Şevket Ozanalp, Vecihi sat' Vekilinin reisliğinde müstepr talebesi için bu müsaadeyi Maa- Hakkı Süha GEZGiN 

•-.... 11ııd ... ~~1• l<'. uat Fazlı ı'ti'raz- mizden almasına ragvmen orada ~t Toruk Devlet Şürasr müddeiumu. Halit Nazmi, Deniz müstepn rif Vekili verecektir. 
t "f..,.ı ... v-.h Fransız Generali t~•t :rın <la le rın her taralında. biz.den ucuz utdmaktadır. Burada miliklerine tayin cdilmi§lerdir. Muıtafa Nuri, deniz nakliyat u • 23 - Üniversite ve yüksek mek 
~I ~· bu . apatzlmaır lazım • biz çok pahalıya et yiyoruz. Yap. -o-- mum müdürü Ayet Altuğ, Deniz. teplerdeki talebenin su ve atlı Veygand Dün Şehrimize 
~_'il ~l.ıtin ~ıte ~alnız eıtetik tığım tetkikat neticesinde bu pa- "'d O d . bank umum müdür vekili Yusuf spor şubeleri için Beden Terbiye- Geldi 
~1 ı.. o.tru ııatt itibara alınma- halılıg~a iki te•ekkül ıebep olmak. Tekirdag a r uevı Ziyadan mürekkep bir kcmisyon si teşkilitmm sivil klüplerinden Fr ı· v d 

--ıU o :ır 1. al 1 M if V k'l' ansız genera ı eygan ve 
~but nalcaıaı ınadığrnı ıöylcdi. tadır. Bunlardan biri et nakl~yat yapılıyor öğleden ıonra toplanarak Deniz • ısans d m~ ar~t aar e 1 ı refikası "Theophile Gautier" va-
~llıı 'dildi ardan ıonra mazba §irketi, diğeri de kasaplar cemıye. Tekirdağ, 20 (A.A.) - Sahil bankın yeni kadroıunu ıörüımüı· m~~a~ ~: :ı:t:~~da mevcut as p~iyle bu sabah şehrimiı.e gel. 
~- ~rı 10 · tidir. Bu meseleyi ·de eh~mmiye!le tür. mıı:ıler r ht d f t "4"' n kenarında yapılacak olan ordu evi. ke - · .1 rt 1 d ':ıl , ı ım a se are namına 
.. , ~'ti.idi.ta ~clacye beı daki· müzakere ctmeklifimi.z lazımdır nin temel atma töreni dün yapıl - Sanayi tetkik heyeti reisliği me~c:: ;;:t:enıe;~h:::a 8:a ~ Fr~~IZ asked ataş.e~i general 

'lıltili ~e ~kınci celse birinci Uç üncü mesele Kadıköydeki hal imd r 1 1 allu" k ed h sl rda b' 'b' 1 Voırın, konsolos vekılı Eymery, 
~ı. i tıp S b' 

0 
.. E . mııtır. Meras e va ı, memur ar Ankara, 20 (Husuıi) - ktısat en usu a ırı ır e • k-_. t . . .. b Le.. 

~~t.,. 
111da arıl..ı- c

1
rdcngertinin ınası, Şehremini perator mın rı'n.e m'u'tekabı'len yardım ••e bı'rı·. as ı:ı-.ı a aş. e muavını yuz aşı 

·.. :r Yı :s li 1 ve büyük bir halk kütleıi hazır Vekilcti sanayi tetkik heyeti reis. • 1 ef k t af d k 
> 04 eritild' · ç yağlan ve zamanında 250.000 raya yapı an birlerinin saha ve levazımından 

1
en ve 1rrdı ası ar ın an ar§ı. 

t,.t ,cağı •er ~kleri ınahallerin bu bina Kadıköy muhitindeki 216 bulunmu!, General Kemal Balıke- liğine Şevket Süreyya tayin edil- ı'stif d ed kl d' anmış a ır. 
ı. ıLL :r aıt h k . b'r so··ytev vermi•tir mi•tir. a e ece er ır. G 1 V d d" h . . 
~ ~,1 iloq"iYc c .. a kında mülki sebze bahçesinin ıebzelerinin satıl sır 1 :ır • :ır isti enera eygan un şe rımı. 

tdiJ e. talilll ncurncnıcrinin maz maıı için yapılmııu. Bugün bu bL au··nıerı·n peşı·nden •• şare Heyeti toplamyor dolaşmı§lar ve akşam ayni vapur 
tlt~'b.._ dı. atnarnc okunup tas na metruk bir vaziyettedir. Kadı - - la hareket etmişlerdir. 
,'O( .. ,.~ Ankara, 20 (Hususi) - Beden --o-
qt o' laleler· . köy bahçelerinin sebzeleri orad.ın ,_ " -· _,.,.""""' ..... "'"'- Terbiyesi genel direktörlilğü isti. 
•t ~~~ ~lllJ Ulın İmhasında mc-törle hale ıeliyor, halde mua - , D u·. g~ u·· n gare heyeti yarın sabah Başve - Aıçı Dükkanını Soyan 
tt~ 'llıJıi daıti tekr.clcn ırhhi ıart. mele göıtlükten ıonra tekrar Ka. kilin huzuru ile hava kurumu Bulunamıyor 
~ '~e tncu lıfe dair mülkiye dıköye götürülüp satılıyor. Bu merkezinde toplanarak beden mü 

t\~bt attır 0~cnlcrinin ınüıte. yüzden bu sebzenin fiyatı yük~e. • Düğün aile dediğimiz içtimai müessesesine temel atmak tö. kellefiyetf tatbikatı ve teşkilatı BakrrköyUndc bir aşcı dUkka.· 
\;~' h undu. liyor, Kadıköylüler bahçelerının renidir. Fakat bu temel atma töreni ile o .ailenin içinde otura. nb:amnamesının müzakeresine nını bodrum ile dUkkAn arasın-
'~ t~t ~ip ar~f'ian la§clerinin yetittirdiği sebzeleri pahalı yiyor cağı binanın temelini yapmak arasında bilyUk bir fark var. başhyacaktJr. İstişare heyetinin da yemek tıkarıp indiren asan· 
~ıı.~eı 'lllurıazı tar ~e ınakincleri lar. i dır: Ev yaparken temele sarf edilen para ne kadar çoksa o bina. bundan evvelki içtimamda ayn. stir deliğinden girmek suretiyle 
'.. >'lp 'ttihha · . k · a a·· v.. rr d'I · k l H s k 11 şuk u ' .. ,it . ılrp h ncnın hır Azanın bu tekliflerinin ma ama nın resanetini temın c er; ugune sa e ı en para ıse ma u lan bir encümen tarafından ha. soyan asan Ure e r • 
i CiL ~itler· ay..,an ölülerinin verilmesi, yapılacak tetkiklerden olan ölçüyü geçtiği halde aile binasının zayıflamasına, belki de zırlanmıg bulunan bu proJ'enin e. nün dördUncU sorguca yapılan 

llıı "''tiıt lttdcn · . -> )ord e lidU ııtıfade edil ıonra umumi heyette ıörüşülmesi onun yıkılmasına sebep olur. saslan hakkında genel direktör tahkikatları bitirilmiştir. 
~ ~~ ~ncuın::i .tavsiye 0 _ karar altına ahnmııtır. Onun için ev yapanlar temele !~ettikleri paraya acnna. general Cemil Tahir heyete iza • ŞUkrU bUtUn aramalara raf· 

.,.I\~ lılalta.ın rın bu tav- Ruznamede görüıülecek baı'ka malr; fakat aile ocağı kuranlar dUgüne para verirken hesap hat verecektir. İçtima& Vekalet- men ele geçmemiş, Ha.aaıı da 
~ ~r i~in : nazarı dik'lca- madde kalmadığından nisan birde iil~UsünU elden kaçırmamalı. !er mümessillerinden başka mev. bUtUn kabaJıatf ona atmıştır. 

dl. ıbata riya.sete toplanmak üzere ıubat toplantıla. Huan Kumçayı cut federasyonlar mümessilleri Hrrsızlarm muhakemcsı asli· 
rrna niha et verilmiıtir. 1 de bulunacaktır~ ye ilcUncU cezada yapılacaktır. 
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öl~~;~.::::;.n :::~.:.:::~· ..... •. _ ı/ A~ \G~Srn~~ ~ " 
- Gözlerini aç .. Bana bak. Al- ( ' ~~ ~ 

~~=:~~~k~~~h••n•mıban• \~'.VA.ZAN·: ·~ızı :ıAR ,. 
- Bırak İliko diyordu. Ölmüş MYAZI AHHEJ_I\. L 
~~.~~~~cl~~.. ~~~~~~~~;;;~~~~~~~~~~:~~~=~!~~~~-

tlik~ mUtemadiyen snrsıyordu. rık can vermi• olmasavdı belkı' sıı :r r 11 - Neyi duydun Zehra.. ·ı 
Kara Halil bir aralık g8zlerir:i dürürdüm. Fakat çektigvi ıstırabı tı er. Raziye kalfaya: 

- Bütün konuıtuklannızı... s f açtı: ı görmek t.na klfi geldi.. Hem bı• Kimdi onlar? •• _ - e ere çıkmaya hazırız .. Ka .. 
- Beni tanıdın nu Kara Halit..' rak artık onları.. Gel.. 'Bana lba- _ Eıld tanıdıklar.. ra Halili bulamadık .. 

Iyi bak .• Tifliste aarhot ederek şından geçenleri anlat .. Neler ol- Dediler. Iliko, Dayıya iliadan - Yalan .. Beni onlardan, anam 
uyuttuğun Dığlann Kralı... Seni du .. Eliso nerede .. Eıir kalyonu ne dan sakladın.. hiç bahıetmemiıti. Onu kendi ha 
geno buldum .• BugUn hesaplap- o!du .. , line bırakmayı daha muvafık bul. 

~ · ı - Zehra .. 
cagız s~nın e.. - Kralım .. Ben artık eski gün- _ Hayır, bana Zehra deme.. muıtu. Bir üçüncü arkadaıa ih • 

- iliko.. !erimi unuttum •• Beni burada bı- Ben Eliıoyum.. tiyaçlan da yoktu. 
- Ti kcndiıi.. Beni unutmadın rak .. hiç bir tı.ey bilmiyorum. p 0 • Ruiye kalfa.· 

:r - Yavrum .. unut artık cıki 
delil mi?.. tide kalyona girdim.. Istaııbula ilnl 

Ah ı ik 
ı eri.. - Peki, dedi. Sin adam \'fa ve· 

- 1 o .. Beni kurtar Uiko.. geldim .. Arkada•ım orada kaldı. :r - Hayır, unutamam .tlia.. receğim ... Yalnız veziri azam Ah· 
- Seni kurtaracağım ama, ev- Kara Halil ıbeni kendi itlerine kul li h Yil ı - Beni anneme cötilrmelisin.. met Pap hattı .. ÖHlm cöıeğinde .. 

ve esap ver.. z erce gUnah· landı. Sonra.. T h y ri k' · 
kı h d 

a ammill edemiyorum. Benim 1•• e ne ımın geçeceği daha belli 
sız ın ma ve en ıenin gibi bir - ilia .. Sana Eliıoyu ıoruyo· d 
h d d 

:L- çin İstanbula acJdiğini duydum.. eğit .. 
ay u u geuıı;rtmekle Allaha bil- rum.. Onu ıöyle.. Senelerdir bu • 

til iun 
.. ahlarımı aff tti .11-· k k - Zehra.. Dayr, o gün uzu:ı l!c.'ntler ma _ 

n e receı;.ım.. ızın ar asından ko§uyorum. An· 
Sö

. ı ban El' - Hayır.. Beni tutamaısın .. iyetinde çalıttığı MuıtaCa Pauayı 
y e a ııoyu nereye götür- nesini .de 1stanbula getirdim. Ha- :ı-

d
.. Kendimi öldürürüm. gördü. Ona kendisini t<ınıttı. Ye. 
un... yatım sona erinceye kadar Eliso· 
Ka H li 

.. 1 · Karanlıkta Jiddetli bir tokat ıe ni ıef erde Raziye kalfanın adamı 
ra a 1 goz enni bir nokta· yu arayacağım. 

elik k 
si ıonra ince bir k...ı..:ı ~1 v olarak bulunaca~mı söylc.dı". Uzun 

ya ere deli gibi uzun uzun tlia, sıtmaya tutulmu• gibi tit- ' cıuın çı• ıgı ı; ı..-k B. f :r yayıldı. seneler oıfdu hizmetinde mühim 
l.HI tı. ır tara tan da duldaklanm riyordu: 

· d' 1 · • k 1 · -Sesini rıkarma. :Jler gören Mustafa Pa!la, hasta 
germı§, ıı erını enet emış, can· - Benim vazifem .cnu bulmak, ::ı :r ·ı olan veziriazamın ölümünden 
ac111 ı e ıoluyordu. Yavaı yavaş onu kurtarmaktı. Fakat bir şey * • • 
baıutı 1likoyu çevirdi. Şimdi yıl- yapamadım.. - Beni burada tutamusın. sonra makama kendisinin münasip 

~örüleceğine emindi. 
vanr ıibi bakıyordu: - Ne oldu söyle .. Nereye gitti. Dayı ile İliko d.....JW.· •••aya cı't· 

B 
• ··ıd · ı · "'5•.. ... - Dayı, dedi. s::z aramızda .. 

- enı o iır bko .. Bana iyi- '.Kara Halil sattı mı?.. ===:---------------~ 
lik yıpaçaksm •• öldür beni.. - Hayır Kralım .. o öldü.. 

1 
- Bana Eliaoyu ı8yle Halil.. - Ne .. Eliso öldü mü? .. 

Seni kurtaracağım.. tliko öyle bir bağırıı bağırmış-
- Söyliyecek misin? tı, ki Ilia tekrar sarsılarak titre-
Koca eıir tüccarı artık kcnuıa- meğe baıladı. 

mıyıcak bale gelmişti. Gözleri ka - Evet .. Vapur daha !stanbu
panıyor, ağzından köpük geliyor· la gelmemiıti. Kendisini denize 
du. 

Uia kan ter içimle kapının önün· 
de atından atladığı vakit Uiko kar 
JISJna çıkmıştı. 

attr .. 
Uiko başını eğdi .. 

- Allahım.. O anne ne yapa· 
cak.. Sevgili kızını bir daha gör· 
meden mi kara topraklara gire -
cek.. 1 

!~~.!~!!-~ .... ~e~~t 
Zihniyet 

Franko, lapan.yada yüz binlerce hısanm cesed' "-- J d h k' · ti · · A . ı ı.u.c:r n e a. 
~mıye nı ıl n edıy~r.Ona, maglüplan affetmesini teklif ettiler. 

zası olanları tecuye edeceğini bildirdi. Cezalılar. karşı du. 
ran, mukavemet eden kwnandarlannış. Kendisi de bir kuman. 
dandı. Fakat kuvvet ve hak mllcadeleaı .. 

1 
. :ı'imur, Mısır hUkUmdarma Y aıdığı bir mektupta şu cüm. 

Bırlcaç güne kadar "' c ziri azam o . 
Juyorum. O vakıt s ·ni düJünü • 
rUm. 

- Allah ömrünüzü arttırsın pa· 
tam .. 

- Sen çok cesur bir kı&lama:ı 
ım .. 

Ahmet Patanın ôiünıü saraydd 
beklenen bir şt:ydi. Padiıah, hiç 
tellı etmedi. Yalnrz: 

- Mührü hümayun, Gilrcistan 
üzerine yilrümekte olan Sinan P.ı 
pya verilsin .. Buyurdu. 

Raziye kalfa o gün haberi Dayı 
ite ilikcya yetiıtirdi. 

- Sadrazam Sinan Pap oldu. 
Kendisi Gürcistan seferindedir 
Sizi ona gCindereceğim. 

Bu haber Dayının canını ıık • 
mııtı. Ne de olsa Muıtafa Pııay 
seviyordu. 

Akpma doğru Mustafa Papyı 
tekrar gördil. Zavallı paıa, hil" 
heyecanla ölüm haberini, sonra c!a 
müjdesini bekliyordu. 

Dayıya: 

- Çok az ka'ldı Dayı.. Nerede 
jsc müjdemiz ge1ecek. 

- Dayı ona ~cımrıtı • 
- Paıam, dedt. inşallah bu 

mevkü çok yakında elde ederıi . 
niz, bu sefer hiç üzmınc.ylniz. 

- Ne var .. Bir §ey r..i duydun 
Dayı? 

- Ahmet Pap öhhi t 
- Ne diyorsun .. Deınelr .. 
- Fakat yeni veıiria.ram dı se 

çildi. 
- Kimmiıı? 
- Sinan Paıa. 
Zavallı Mustafa Fata yerln'd~ 

sarsıldı. Bac'.1klart ~itriyerek yere 
çöktü. 

- Dayı, dedi. O benim amanaız 
düımanımdr. Artık oen yapmam. 

- Aman Paıam .. 
- Yok Dayı .. Sen bana bir iyi. 

• 
,\BONE TA 

llemltkfl 
trtnd• 

Ayhk 9~ 
3 3) lık 260 
6 aylık 4;5 
1 yıllık 900 

Tıırıfeden Bıl ... 
için ayda oıuz kurOI 

~-........ 
Posla hirlıRlnc gl 
ayda yetmi$ beşer 
medılir. 

Abone kaydını bi 
lup ve telgraf ücr 
parasının posla vef' 
yollama ücretini id•rt 
zerine alır. 
TDrlduenin htr poslı 

indirmeler )'apıJır. 
rın ıanlim - satırı SO 
TiCARi MAHl\"E'fflt 

KOÇOK ILAI'i 
Bir defa 30, iki de~ 

defası 65, dört defıSI 
derası 100 kuruştur. 
JIAn verenlerin bir ...ıı 
vadır. Darı satın ge~w

Cada saıırları beş k 
sap edilir. 

/li:met kupanu 
kürük ildn tarif eıl 
indirilir. 
Vakıt hem doğrud•11 

Y• kendi idare yerlll~.ı , ..... 
kıra caddesinde Jıf 
ollında J\EMALEDD il" 
ilan Bürosu eliyle 
eder. (Büronun tele/ot' 

- Ne yazık, cerrahı bulama· 
dırn .. Baıka yere götürmügler .. 

tliko gülümaiyerek cevap ver
di: 

- Lil%um kalmadı dostum.. E· 

Diye söylendi. Sonra ilia'nm 
omuzunu okşadı: 

- tlia. dedi, ben Elisoyu buhıp 
annesine teslim etmek için daha 
çok dolatacalctım .. Sen öldüğünü 
sö.vlüv.on_un. ~oao:uv~uıaı ,llia.,. 
Fakat benim için yapacak bljka 

elerı kullanmıştı: .. Malümwıuı olmamış ise biliniz ki biz Al. 
Jahın ~skeriyiz. Şikayetçiye şefkat ve gözü yaşlıya merhamet 
etmeyız. Kalplerimir.den rikkat ,.e teessür mütesellidir K ı 
Jerımiz taşta?, aded~iz çöllerin kumundan nişanedir .• : a p. 

lik et.. Benim yarumdan aynlma .. 
Beni evime kadar götür. Yırın da 
benim cenazemi alırlar .. Zehir içe. 

ceğim Dayı. 1--------
Muıtafa Paşa ıöyltdiğini de 

fendin kurtuldu .. yapmııtr. Birkaç gün sonra .caun 

, Fa~a-~ Tımur aynı zamanda §Öyle diyordu: Şark ve garp. da cenazesi kaldınlıyort:iu. - A.. Siz misiniz Kralım.. Ne 
oldu? .. 

- Kurtuldu .• 

- Bir insan nasıl k\lrtulur IIia .. 
DUnyanm kötülüklerinl:ien elayak 
çekenler kurtulmu mı? •• 

-Oldü mü? .. 

bir it kalmadı. Tekrar Kafkasya· 
ya gideceğim.. Eğer istersen seni 
de götüreyim .. 

- Beni bırak burada Kralım .. 

~ )CZiJf~,it'~~!iift~ ~AM.19$~ ~~im "'i'd1: 
&.t ederseniz silrurunuza ve lcederinir.e §erik oluruz. Etmezse· 
niz uğrayacağınız fecaate kendi nefsinizi mesul ve muhatap 
sayınız.,. 

Timur da bir kumandandı, bir seferde askerinden biri. 

l
ni.n ga~~t. ihtiyar old~~u için arkadaşlarından geri galdığını gö. 
rünce bır hayır sahıbı bu adamın başını kesip dünya ezivetin. 

içi; çok ıiii.,-ıMtu1ıll'Mt&t"So~uJ. 
lu sadrazamken bile açıktan açı • 
ğa makama talip olmuştu. Bir ara 
hk ikinci Selimin vaadini bile al
mııtı. Fakat tali ona bu makamı 

••• 
Gene Kafkas you.ı' ııt' 
Sinan Pap ordutll 

nin gözU önünde bilt~ 
&atvetini göstermek içil O' 
geçit resmi yapıyordıl· 
niçeri, üç bin muntaı.-ı 

çok gördü. - Bana bir daha kral .deme di· 
- Çok mu acıdın ona ye sana Gürcistanda söylemi§tim d k J ·• 

11
• B d h . . ,__ b en urtnrsa,. diye söylenmişti. Biraz sonra bir asker bir b ..... 

11ia ellerini yüzüne :kapayarak ıa en e er ıeyımı -Y et· 1 b . -v . .. . a uzuruna gıriyordu. Sordu: 
hıçkırmaya batladı. tıiko hiddet· tırtı. Madem kı gelmek istemiyor· ı _ Kimdir bu? 
lcnmiıti: sun kal burada.. Asker cevap verdi: 

Bu ölüm haberi Dayıyı son de• 
reçe yeise dütürmüıtil. ıtikoya : 

- Yoldaı. delji. Koca pap da 
ı&çtil. Biz ne diye sefere gidelim. 

nin iıtiraki ile yapılaıı 
etçisin!n gözünü 

_Utanmıyor musun 1lia .. Bili- Kucaklaşarak ayrıldı!&r. Şimd' ,- lil ::_,._ "da 
ıl . - • ı on n~ı ı mını arzu etugı pir 

yorum. Sen çok sadık bir arkada§· ıko, karanlık sokaklarda kay· Beş "Üz ku'" 8 t\ 1 .. 1 . • •• . 
• • • • • .. J ur sene evve goz erını hayata yuman Tımur 

un. Fakat 0 da korkunç bır hay- bolmuştu. Kara Halılın evının ..:>· işte böyle kumandandı. o da k d" . k ' 
Y kla 

.. u d ·kin · b. k b 1 en ısıne arşı duranların kelle-
duttu. ıptı rının cezasını gor-· n n e ı cı ır onuşma aşa - terinden kuleler yapmı..+r F k t dil 
d

.. mı•tı. !l" • a a aman eyenlere karşı mer. 

- Ne yapalım Dayı .. Yolumuı 
buraya çıktı .. Gerçi Kara Halil 
yorıanım parçalıyarak san verdi, 
ama, biz esir ticareti yapacak de. 

Sinan Pap geçit re ~ ........ 
rırken sadarete tayin 
miyordu. Haberi, bat 
Ycmitçi Hüaeyin .t\I' 
du. Yanında da Raıi1' 
emriyle hareket edetl . ...J. 

emz. 
- Ne yapacağız 

u. :r • hametli idi. · 
_ Sen mi <Sldürl:iün .. Eğer öy· - Hepsini duydum, Mahir.. Bu fıkr~yı Timurla Fr k k · · · d · 

- Burada cSurmaktansa, gitmek 
· M h' ır · K H 

1
•
1
. an onun mu ayesesı ıçın eğil, a. 

le ıse.. a ır, ıa nm, ara a 1 ın sırların yıkamadı'" bir harp zih · t" · teb .. · · · 
Y k il

. B '"ld'" d' d'w• • • · d" ş· d' o• nıye ını aruz ettırmelc ıçın 
ko bulunuyordu. Yeoıst': 
muhafızların arkada yektir .• Bizi avutacak harpten baı. 

kası olamaz. 
- o ıa.. en o urme ım.. ver ıgı yem ısım ı. ım ı genç yazdım 

Benim gözümün önünde -çırpına- bir kadınla konuşuyordu: j • N • .A. ( 

l' 
Karamazof Kardeşler' 

Yazan: Do.stoyevski 

Çewirm: -Haki& ı !aba C ... ta - 1 O'l • -

Onların "Hürriyet,. ten çıkardıkla. 
r: minayı beğeniyor musunuz? .• 

Bu telikki, zenginlerde infiradı, ru
hi intiharı: fakirler.de ise hırs ve cina. 
yeti beslemekten baf ka netice vermi
yor. Hiç bu telkinlerle dünyada bir in. 
aan kardeıliği kurula bilir mi? 

ZOSIMANIN CEHENNEM 
HAKKINDAKi FiKiRLERi [1] 
Aziz kardeıJerim, bazan kendi ken. 

dime: ''Cehennem nedir?,, l:liye ıorar 
-.e: ''Cehennem, gönüllerde sevmek 
kabilfyetlnin kalmamasıdır!,. cevabını 
veririm. Zamanın namütenahiliği için
de dünyaya eelen insan: 

- Mademki seviyorum, şu halde va. 
rım! 

Hükmünü vermekte haklıdır. Sevgi· 
•iz kalan bir yürek, hayatı cehennem 
azabile taıır. Kitaplarda cehennem a. 
teıinden bahsedilir. Bu derin !davaya 
dalmaktan ~elriniyorum. Fakat ıayet 
orada ıerçekten alevler varsa, bunu bi 
ze maddi ıztırıpla manevi acılarımızı 

unutturacak bir müjde sayıyorum. Çün 

• 

kü yüreğinde sevgisi .olmıyan bir tali. 
sizi cennetin bütün azizleri bir araya 
gelerek kurtarmağa çalıJaalar, yine mu 
vaffak olamazlar. Belki de bu tefkat 
onların içlerindeki azabı arttınr. 

Yalnız umuyorum, ki bu tek taraflı 
şefkat, bir çağlayanın yatağını derin -
leştirmesi gibi, o aıkıız kalpleri de ni. 
hayct yumuşatacaktır. 

Aziz kanjeılerim, bu .çetrefil davayı 
aydınhlc sözlerle ortaya koyamadığıma 
üzülüyorum. Fakat ıi.z de takdir eder
siniz, ki dünyada bazı ıeyler vardır, 

ki fikir senberirv.ten, aklın kucakları -
şından sıyrılıp gider. Bunlann anlamak 
değil, hissetmek gerek. 

Muhterem yo'Jaılamn, kiliıe, kendi 
kendilerini öldürenlere duayı yasak 
etmiş, günah saymııtır. Fakat bana ıo 
rarsanız, biz onlar için de dua etmeli. 
yiz. İsayı, muhabbet hiçbir zaman gü
cendirmez. Ben, büt"n ömrllmce bu ta 
lisizler için dua ettim. Size bunu itiraf 
tan çekinmiyorum. 

Cehennem:le hayatı ve hakikati ıöz • 

lerile eördükleri halde inkir eden malı 
Hilclar da vart:lır. Bunlar, ruhlarını §ey· 
tana baflınuı kimselerdir. Bunlar ken 
di ömürlerile Atlahı da \anımular. Gu 
111rlarile bnlenerek hislerinin ateıinde 
yanacaktır. Çektikleri acıyla ölümü a. 
nyacaklar; fakat onlardan ölüm kaça. 
caktır. 

Aleksi Kara Maz~vun notları bura· 
da bitiyor. Tekrar edeyim, ki bunlar. 
par;a par~ ıeyler.:lir ve çoğu yarım 

.kalmrıa benziyor. Zosimanın tercümei 
hali bile, yalnız gen~li1c zamınmın o 
da ancak küçük bir kıımını göater • 
mektedir. Bu adamın kanatlan, tcUk 
kileri tamamile a)tlınlatılmııtır. 
Stareçin 6ltimtı, hiç beklenmu bir ıe· 
kilde olmuftu. Filhakika herkes onun 
arbk ıon demlerine geldiğini biliyor. 
du. Fakat böyle birdenbire çökeceğini 
ummuyorlardı, Yukarda anlattığımız 

gibi doetlan, ar!.cr..dqlan ıuun nut~';u. 
nu dinlerken gördükleri hafıza ve i<.'a
de sağlamlığından ümide bile dütmiiı 
terdi. Hatta ıon nefesini vermeden beı 
dakika nvel, kimıe ölümün ona bu ka 
dar yakın ,cldufwnu asla tahmin etme 
mitti. 
Ansızm göğıünde ıiddetli bir sancı 

duyarak. elini kalbine göt~rdii. Yüzü 
biraz daha sarardı. Herkes onun yaru. 
r.a koıuştu. Iztırabına rağmen glilüm 
siyerek koltuğundan yere kaydı. Sec
deye kapandı. Kolunu uzattı ve vecit 

halin.de yeri öperek dua ede ede canı. 
nı Allahını teslim etti. 

Ölüm haberi, yıJ:hrım hızile bütün 
manastıra yayılmı;tı. Yakınları dini 
türeye uyarak onun son hizmetini gör. 
miye batladılar. Ruhani mecliı toplan 
eh. Haber, bütün kasabaya yıyılmıt

halkın heyecanı ıon dereceyi bulmuı
tu. Manastırın kapılarına büyük tir 
kalabalık il1U;müştü. 

Bun::.an da.1ıa &onra bahsedeceğiz 

yalnız ıunu aöyliyelim, ki bugün öyle 
beklenme.dik bir had:se oldu, k: papas. 
lır ve halk lt'aıında müthit bir heye -
can doğurdu. Zaman zam:ın hata bu· 
hadiıeden bahsedildiği duyulmaktadır. 

Aliyo§a 
Ko k\loç ko!&:ıı 

Stareç Zo~imanın cenazesi, hazırlan 
mınştı. Papuwı yıkamak idet deiil. 
dir. Bl işle Paiıy~ Baba uğraşıyordu. 
öl:'ıyü giydirdikten aonra, ba§Jna sekiz 
kollu L:r haçla saaıu bir papak kopycsi 
yUza siyah bir tülle örtillmüı, eline ~e 
bir put verilmiıti. 

Cenaze böyle hazırlandıktan sonra 
ıab:ıha kartı tabuta kondu, ziyaret i -
~in bliyük salona koymaiJ kararlaıtır. 
dılar. Jozef Baba incili okumaia bat -
ladı. O bitirince, Paisyos Baba bu va. 
.zifeyi alacaktı. Herkes pek meggu!klü. 
Dışar:!ı halk top!anmıştı. Ortalık ağa. 

rınca, hastalan ve çxuklarilc birlikte 
kalabal.k sö:.t:n etti. Onun ölümün -

den pfa bekliyorlardı. Stareçiıl 
zerindeki nufuzu, bütün a 
göründil. 

Paiıyoa Baba, kapılan ı;or1' 
lulan dolduran bu ıabırsıılıl' 
miyordu • tıte bu ıırada '"f)lJ 

lu ıahirle "Rakiten,, i de 1'J1' 
rasında gördü. 1kiaiıün kle b 4d
he verecek birıeyler seziliY~ 
ketitin her tarafa sokuldui 
kese bir geyler sorduğuıt\I 

büsbütün kutkulandı. . • ..a 
Madam Kuklakov, Rakit»"' 

rım saatte bir olup bitenleri 
i;in manastıra yollamf!tl· 
kadında merak, bir illet il 
Paisy~s Baba iıe, Aliyoşanııt 
rünmediğini dütünerek 
HüngUr hüngür ağlıyo~\I. 
larla sarsılan omuzlarına ~ 

- Artık ağladığm yeter 
Sil gözlerini.. Niçin ağlı>'° 
vinmek Jtzım nladım. Bu 
için ne ulvt bir an olduğııl'" 
musun? Dütün bu datrikad9 
dir?. 
ı AUyoıa. ellerini indirer~• 
tan ıiımit yüzünü bir ası g 
kat dayınamıyarak yine ai 
l:wdr. 

[ 1] Burada r~ ataaıııd" 
yen bimç sayfa atlanmıttıf• 
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Bir Sivri Akıllının Maceralanr 

~dUlmecit devrinde 

Saray e~ılrik;ıarı 
1 

Yazan : Asım Us 

m 
a-

Jaı3N - 44 -
\'ib .. _'Polyon hldi•-Ierin.den __...,..111ıı. ·--.. k ...., Sefareti vekAleten idare ettiği 

af 
ü-

~ ongresinden sonra bir senedenberi iki rnemleket 
ile lııgüte araıarı açılan Fran- rasmda çıkan zorlukları bertar 
~ re 1930 dan sonra etmeğe ve Babıali ile Fransız h 
-~ deınokraai ve monar kUnıeti arasındaki dostane mü 

BUGONKO 1 
( Raavo ve Tiyatro f -

'hat.~1 arasında biribir- naaebetleri muha!azaya çalJ~ma_ 
-.. ~lardı. Her iki dmı mı? 

Hadiseler, Şahıslar, Yerler Hakkmda 
u 

Ü 

n 

bq Parllnıanter rejimin Retit Pqa - Öyledir. Eu!l 
ı~ayı icap et.. tudik ederim. 

~ P de Mısır vallıi Komoloı - Fakat eaefJe slSyl 
"·-- &oaıını İstanbul lJe .A~ layan ederek bir yorum, vllkelldan bazı zaUcri 

L ~-:1.?.lu Uz.erine yl1ri1 _ hareketleri hakkmda ben ayni f 

a 
la+ı.:'~ 1-wl&h R klrde bulunamıyacafmı. Bazı ah 
ı:"'lllG&t m uı Çarm-"e etıneaı, Rualarm valde Fransız sef aretl hakkınd 

--lll1ldar harp filolan ile ta . llyık olan hUrmetln gösterilme 
183a &an gelmek mu _ dlffni evvelce zati aamllerlne 1 

................ FAYDALI BiLGiLER 
Geçenlerde ölen 
siyasi kimdir? 

Anl<ara radyosu 
TORKIVE RADYO DIFOZYON 

POSTALARI 
TIJrkl11e Haduoıu • Ankara Haduoıu 
DALGA UZUNLUCU: 

1639 m. 183 KcıJl20 Kw.; T. A. Q 
19,74 m. 15195 Kcs./20 Kw.; T. A. P 
31,70 m. 9465 Kcs./20 K•. 

TÜRKiYE SAATiYLE 
SALI - 21/2/1939 

• cr:.an. Ukuyaıılur: L\ıluzaııcır lıı..Jr, 

Semahat. 1 - Bayati araban peşrevi. 
2 - -Haşim beyin bey:ıli araban şar 
kısı (Nimeli ''aslın). 3 - Rahmi be
l in bayati araban fark ısı ( Gönlilmn 
hicrana). 4 - Su yolcunun bayati a
raban şarkısı (Ne)leyeyim). i - Ba· 
)all araban türkü (Düşme dalda), 
6 - Karacaar saz semaisi. 7 - Rai
lin kürdili hicaıkAr şarkısı (Renıi 
ruhsanna). 8 - Lemin.in kOrdill bi
cazkAr farkısı (Nazlandı bülbW). 9-
Ar.ll beyin suzinlk şarkısı (Çekme e
lemi a,ka). 10 - Saz semaisi. 21 Mem 
leket saat ayarı. 21 Konuşma (Su 
şairleri). 21.20 Esham, tııtwilit, kam
biyo - nukut borsası (riyal), 21.30 
femsil (Molla beyln hanımlan). ko
medi. \'azan: E. Reşit. 22 Yüıik (KQ
cük orkestra - Şef: Necip Atkın). 1 -
lianglberger - Küçük flüt için konser 
parçası. 2 - Kari Blume - CilU kırıla· 
rında. 3 - Tschalkovskl • Glltteals 
şarkı. 4 - Valdemar ıtblıh • Çakır 
keyfim: Viyana farkııı. 5 - Schubert 
• Senfonı (Si minör, bltmeml,). 6 -
Delibes - Bebek operetinin valsı. 7 -
\'Hfred Kjaer • Serenat. 23 MOzllt 
(cazbant). 23.45 - 24 Son ajans ha
berleri ve )·arınkl program. 

- Ja 
lt.ıı-.-.-_ lllU&hedeılle bo • ma ve lpret etmiıtim. Devletçe Siyaset hayatına son defa o-

~-Aelan baeka devlet. nuan dikkate almmuı icap e rak bir kere daha kaneması. 
- Dl 

-ya 
llM...~~llel'fne karp kapa den bazı itler tu.erinde bunun e müteakip; geçenlerde ameli • 
bir-dar~ 1ng111z menalfine serlerinl hiuettiğimi söylemi§ t neticesinde ölen sabık Belçi. 

ka 
te 

~ 'VUrduğu gibi Fran tim. Ba§Vekili Hanri J aspar harp. 
ıı...:· llatlertnı de lhlll e- Retlt Pqa - Fransa ya ait o. n sonra Avrupa siyasetine bir 

ve 
hu 

~ lan itler benim tarafımdan arzu çhe vermekte amil olmue ·me1-
~tıe1 dsinde Mehmet Ali edildifi tekilde muamele görmil- r devlet adamlanrmdandı. 

Ha 
di 

~ ef a h k yor mu? rpten önceki devirderde ken. 
01'duiarı are ete geçe • Konsolos _ Sefaretin bazı ta· sinin umumJ işlerde olan ro. 

lii 
19 

kadar ile Anadolunun Iepleri hUanU kabul ediliyor. Bu- pek udır. Bununla beraber 
bııı htlknnı geldiği zaman nu tasdik ederim. Bununla bera. 14-18 hailesinden sonra bit. 
~ de 1 etı lehine milda- ber bence iki memleketi alaka. bir halde bulunan Avrupa kin 

'W.. . lltedı~ etlerin kararlaş · dar eden meselelerde muvazene- selelerinı, hakiki ihtiyaçtan me 
va 
ikti 

• ..._ li\..._ -lert sulh ıartlan- ld w lııgilte •ıuıaa nm muhali+'• kal. te riayet edilmemekte o ugu zıh bir anlayııla kavnyacak 
re R 7.ehabmı hhıl eden vaziyetler o- darda bulunuyordu. 

bir1 ' usya ve A vus • ıuyor. şun· diye kadar bu gibi ha H te Bel ik b llhae . eŞerek Fransızların arp n sonra ç anm aş-
lıca ~-_ e ~nde tecrit edilmesi diselerle karşılaştıkça sadece ar- meseleleri, yeniden inşa, em. 
niy 
ıan 

~ ~ilt~j'tınıştı. taya bir uygunsuzluk çıkarmış et, tamirat, kambiyo, bqlık. 
llles&nın· Makamatı Mu _ olmamak için bunlardan bahse l\ltmda hullsa edilebilir. 

h_ ~kelesıni vesile ederek lüzum gBrmUyordum. Bu gibi te. 1 fianri Jaspar. biltiln bu mesele. 
'it beta"· ete geçmesi lngilte- mayUllerin zaman ile ve devleti •erle biribiri ardınca "fktıaat na. 
""--""&1er l'ran aliyenin Fransa ile münasebetle. zırı", "hariciye nazın,, "Bape -
~"""ttı Nlh sanm da gazU rinin daha salim surette takdir kil" olarak alAkadar ve meıgul 
\ a~ı~ hUk~Yet bu iki .dev- edilerek tadil edileceği tlmidiyle oımu§tur. 

·'Vak lllet.f ile birle§e beklemiştim. Meseli Paris sefa - Büyük Harbin sonunda BelçL 
l!ll !lA.n et:1ıe~~ muha. retinde bulunan ve imparatorun kanın sanayi ve ticaretini yeni. 

bit ile ~~ bir mada bile ~Y.~9-P..~~1!.~-~ada birço~ zat e_e~_?rg~ize etnı:k v!z~!e~ile. i~
~Jr,be riltere arasında giz funan.. GiriW M1*#& .P.41& p~e 1920 senesin.de iktıaat nezare~ 
lrııtı t devam ettiflni bu Veli Paşayı azil ile yerine kendi den ~klfdf. Bfllhara iwicJye u 

Ola~Jr :~ meselesi pek a - oğlunuz Mehmet Cemil Beyi ta- zın oldu. Elli yatlarında llren 
rtaya koymuştu. yin etmek fıtediğiıii.z zaman hü • geçtiği bu vazife esnumda lkeD 
lat kiimetimden aldığım talimat U • Avnıpa efklrmcla me,hur bir ıl-

tt ~. anbul konsolosu . v 
l 7.erıne eli Paşanın yerinde bı - ma olarak tanmmağı ı. .... ladı. 

11._ - 1 Paşa tarafm • """il 
~ ~11iidivl Sait Paşaya rakılması arzusunu iZhar ettiğim Bu labada dil yeniden 1np 

t
•· dlvi Sait Paşa ta. halde bunu kabul ettiremedim. mecburfretlndeydi. Harbi Umu • 
-hlh Bundan bqka Mustafa Pap a - mtden .anra Belçikalılar, beyne! 

deetııı edilmfl olan leyhlne Meclisi ValAda açbfmı.z mUel itlerde yeniden iltikllllerl. 
..-.-- ete - Betaret baştercü - d Str.~o::çfrdf. İngiliz sefiri ava tberln.e iki tarafm arumı ne sahip olmak arzusunu belli • 
_ _,_L_ \ta...._ ozt ta.rafmdan sac:L bulmak için mllracaat ettim ve yorlardı, Jaspar Belçika tarihi 

.. ~!;-'taablrlle Mrıirda Fran _ bu itin bir hakeme havalesini rf- Ue Belçikanm muuır ilıtiyaçla-
1_~ "le ca eyledim. Bu husustaki mUra. nm gözden geçirerek mevcut rn.· S hzı OyUn oynandıfm.ı caatlm de kabul edilmedi. giliz - Franliz ittifakına lllve 

'lteeı~a battercflmam Rqit Pata - Mustafa Pli& ya olarak Belçikanm hayaU ve an. 
Paeanm yanma lanmchr. Siz yalnız onu dinliyor. an.evf menafii olan difer devlet. 

-...J:'&e JtO!ıaolosu Re IUDU.1. lıfecllli Valt refalnl tahkir lerle de llkl mUnuebet test. et
bı~~ cere ılt Pap et:mlltlr. öyle bir Ali makamda mek esası il.zerine bir meveudf

;~ \'eaik:~ecek ko bulunan bir ate karp g&lterdlff yet kurmafa girftti. 
-rar ~e 0 zap • hllnbetl1zUllıı cer.aun.ı çekecek- İngiliz - Fransız mlluebatı 

":"~Cilnıanı:~ olduğun • tir. tehlikeli safhalar geçirdift a. 
l ~la er iki tara- (D..ann ..,.) manlarcla dahi bu iki kuvvetli 

Ptetıne.bıt emret mUttefiklnin herhangi IUl'8tle 

Silih Atan Sarhot bozu~uma fmkln vermemek, 
ara bulmak için bllyllk gayret 

X«Sftecl :mnurumlu l"azlı, sar- sarfetmiftlr. 

Fakat daha ge~n pazar Bel. 
çika kralı kendisini çağırarak bir 
!<abine kurmumı istemiıtf. Jas. 
par kabulde tereddüt etmedi. LA. 
!dn "101yaliatler" kendisiyle tq. 
riki mesai etmek latemediklerin
'ien bu kabineyi tetklle muvaf • 
tak olamadı... 1870 ııeaeelnde 

B1'1klelde dofmuetu. H. 

J D ~ RSA 
-XM:iıft aı:ıa ---

Hfsalannda )'l)dıs fpreU olan
lar, flzeriode muamele •6renler-
dlr. Rakamlar ua& 12 de kapanış 

12.30 Program. 12.35 Tiirk müıiA 
!Osman pehlivan) halk tOrkiUerl. 13 
lemleket saat ayan, ajans ve meıeo

roloji haberleri. 13.10 • 14 Müzik 
(Kliçilk orkeslra - Şer: Necip Atkın) . 

l - Siede - Sigara tren kız. 2 - Gles
mer • Sabah selAmı (fanlezi). 3 -
.\ymlnı • Entermezzo. 4 - Hnıby • 
.'!yana operetinden (polpurl). 5 -
ıanılberıer - Benim kllçük Teddl 

ı yııu (uksafon parçası). 6 - Helnz 
lelnı Link • intermezzo. 7 - Vitto
ıo • Yalnız sana (serenat). 8 - Hay
ı n - Yaradılış oraıoryosundan parca. 
8.30 Protram. 18.35 Milzlk (bale mil· 
il - pJ.). il Konuşma (Türkiye pos

Yabancı Radyolardan 
Seçilmit Parçalar 

l'rogramdaki vakitltr Turki11e ıaa
ll ü:eriııe ve ogltdtn •onrakl Milat 
olarak vırilmlıtir. 

OPER.-\LAR VE SENFO.Nl 
KONSERLER[: 

ası). 19.15 Türk mliıili (incesaı faa. 
lı • SeıAh faslı). 20 AJans, meteorolo
,i haberleri, ziraat borsası (fiyat). 
20.15 Tiirk miizifl. Çalanlar: Reşat 
erer, Refik Feraan, Ru,en Kam, Cev. 
det Kozan. Okuyanlar: Necmi Rıza, 
Safiye Tokay. 1 - Osman beyin aa· 
ba peşrevi. 2 - Mahmut CelAleıtin 
paşanın tarkısı (Firakın). 3 - Ha
fızın tarkısı (Dil mer~ olur). 4 - Zi
ya paaşnın ,.ırkıaı (Semti dildare bu 
demler). 6 - Yesari Asımın prk11ı 
(liu J'AI •eçen). 8 - TllrkO (Yllrü 10. Turlno ır.; Beri.in (usun d.): 

"J.ucia dl Lammermoor"' (Do
nfıetlf ). 

dilber yiiril). 7 - Ali efendinin niba. 
vent şarkısı (Severim yine). 8 - Re-
fik Fersanın hlcnı ~arkısı (Gectl rüı· 10. Varşova: Çaykovıkl'nlıı fi inci 
11a. .. ). o - ~ev\ü bc)'in bicH prkw sen[onisi. 
~ .._ 801d•'· ıo - Sez ıo.JO .8>'1•1 kuJ_,: Şuawııı. 
wlal. il .... 'eat wt .,an. 21 IO.JO Parla PTT: "BH ri4ulo Cel-
Koaufına <Hukuk Umf 7ayma kuru- lfııf" (Berlloı). 
mu>. 21.U Esham, tahvUAl, Jrambi ODA IW.$lKlSf VE KONSERi.ER: 
yo ·nukut borsaıı (fiyat). 21.30 Mil- 6.30 Prq 1: Kuartet (Brabmı). 
ılk (Radyo orkeıtra11 • Şef: Praeto 8.6 Budape,te: Halk prlulan. 

f rius). Eıııen d'alberl: \'ola çıkıt (Dit' 9. LU: Piyano konseri. (V•tho-
___ ÇEKLER --- Abrelıe) uvertllıil. Hennana c. ven, Brahmı). 

satış tiyallandır. 

Londra 5.ts 1 Senfoni fa maJllr, op. 9. Alleıro mo 9.10 Ştutgart: Karnual kouerL 
Nel')urk 126.50 ,· Jto. lnlermHzo, Al' ~retıo. Ada- •'Altın ve Gümllt" (Lthar), 
Parls 3.35 l ıto, ma non troppo lento. Final, Al· "Yarasa" (Ştrauu) • 
Milano 8.8575 leıro con fuoco. 22.15 Müzik (caz. HAFiF MUSlKI \'E OPERETLJll\: 
Cenevre 28.72 ı bant • e.ııan> Lantot orkeatra11. 23 3.6 Radio Pariı; 3.10 Buclapefte 1; 
Amslerdam 67.83 1 ~IOzlk <Sinema sesi). 23.45·24 Son a 8.15 Breslav; 9.10 Le pziı; tUO Straı 
Berlin 50.78 Jans haberleri Ye yarınki program. uura; 9.50 Budapeıte (operet parça· 
Brüksel 21.18 1 CARSAlllBA - 22/2/1939 Jarl); 10 Breıln: (Karnual pr.); 
Atina 1.0825 12.30 Proıram. 12.35 Tllrk mllzf. J0.20 Poste Parlsfen; •uo Birçok 
Sofya 1.56 il - pi. 13 Memleket saat ayan, ajans Alman lstasyonlan; ı Şututprt (o-
Pra• 4.3375 ve meteoroloji haberleri. 13.10·14 Ri- peret parcal:ırı). 
Madrld 5.93 yaseU Cumhur bandosu <Set: İhs:ın DANS MUSiKiSi: 
Vartova 23.845 1 KOncer), 1 - Reırueı • Afrika mar,ı. 11.25 VarfOva; 11.30 Napali er•; 
Budapeıte 2'.te75 2 - Buyka - , Şimfek (konser valsı). 12.16 Roma ır.; 12.25 Londra (R.); 
BOkreş 0.905 3 - Suppe • 'Hatır sQvarl alayı" (U· 1.15 Londra (N.). 
Belırad 2.8371 Yertllr). 4 - Pares - Kır prkm (Pas- KABARE VE VARYETELER: 
Yotohama 3'.82 to"!l). 6 - Leonoavallo - "Jlnlyııço- 8.25 Praı ı; 9.30 Sottenı; 10 Lon· 
StokhoJm 30.5375 ı lar operasından ıeleksyon. 18.30 dra (N.). 
Moüo•a JJ.8925 ' Pl'Ofram, 18.36 Mllzlk (caıban • çf. ---- ----------

ıan) Lantot orkestraıı. it.ti TDrk 
J.ti•auJar mllılll (fasıl heyeti: Hlluam full). • HALK OPERETi 

Erıaal 19.85 ı,urakfyle. 20 Ajans, mc• ~rolojl U• TARLA KUŞU · 
hot olarak enelld rece Galata· 1926 senesinde Jupar, bir 
:la Kemeraltmdan geçerken ha· 'Mtill birlik,, kabinesi turm.p 
vaya bir el ılllh atmıttrr. Slllb davet edildi. Bu kabiM BelçlkL 
seılne sabıta memurlarından nm başlıca Uç partisln.ln mUmes. 
907 numaralı Kemal kotmuf, sillerfni ihtiva ediyordu: ''Libe
Fazh, memurun ,-aklaşmuına raller". "Soıyalistler" ve Jrendi
rafmen, bir el daha 11tmıttır. sinin dahil bulundufu "Katolik. 
Ortahfı bee1cana veren l"aılı ler"... Malt bir buhran devresine 
yatalanmıttır. isabet etmiş olan bu Başveklle. 

---, Tabun Karakut. n S.ftya Toka)'ln Bu akşam uat (9) ela 

Sinı • Erzurum W 19.30 berleri, ılraat borsası (fiyat). 20.16 Mudk Frana Lebar 
----------- Tllrk mllıJll. Çalanlar: Vecibe, Fa- Pek yakmda Mahmut Yll&ri'Dla 

_________ _.:.,:;bl:.:re _!!~n.!.. Cevdet Çatla. Reftk ASK BORSASI 

ti esnasında ela Jupar itleri yo. 
luna koymakta güçlük çekmedi. 
Bilhassa bilyilk bir tehlike ge -
çirmekte olan Belçika frangına 
istikrar verıneğe mu\'&ffak ol • 
du. 

1927 de kabine içindeki 808y&. 

list unsurlarla ordunun ıılahma 
d1Lir bir ihtilaf yüzilnden Başve. 
kAletten istifa etti. Fakat o hen. 
gô.me:Je kendisinden daha ehli
yetli bir Uder bulunamadığı için 
vaki olan ısrar tlzerlne ''Katolik. 
ler" ile "Liberaller" den mllte . 
§ekkil bir kabine daha kurdu. 

Jaspar bu vazefeden 1931 ee. 
neıinde çekilml§tlr. Llkin ertesi 
sene Kont dö Brokevil'ln kabine. 

'

:iinde maliye nezaretine getirildi. 
Sonra yeniden hariciye namı ol
du. 1988 da aiyuettell ~. 

Ec1elenceli köse : ij ~~~9:-:.~:-u,.... uat to.JO da 
ANNA KARD.1N 

ıaııu.suıda ıcıJıirlerdeıı biri • Oseria- 7 Tablo 
de yemek yenen py, S - Tnla1a ----:----
alt qyadan • Ermenlatuıa payl • F$~ TURAN TIYATllOSU 
tabb, C - Avrupa, Asrı ,., Afrl • f Bu akfam: 
kada uhWeri olan deall, 6 - Kir • J HALK GBCBSt 
Atıf edatı • Tersi tok delildir. il _ ~ ...4~ Ertulnal SadJ Tek Te 
Bir emir • Simall Afrlkada bir mem arkadaf)arı 
Jeket, 7 - bin yok. IJ, a _Bir lkı ıuha. -.. .. den: (Cıhııu11m 1 PJ: 
hastalık, 9 - Bir cins ıeml • Baba. < Aıtın mqkl Vod111l t P.J. •s.., AtUt 
nın eşi, 10 - Efrat • Mnbuın bir reTtlsl. llJOk nryete. ÇlaWerla 
kut- h8)'l"et TtreQ numaralan. LocaJar ıeo 

Her 1er 20; Paradi 10 taraf. n Su
bat çarf8Jllba akfalllı HunJ111 Yloe
ses ve arkadat1ları .. Dünkü Bilmecemizin 

SOLDAN SACA: Halledilmiı Şekli 
l - Hayırperver bir mllcssf'se _ )uı Ve Trak'm Süratleri 

miı • Teni bir emirdir. 2 - KöyOn SOLDAN SAGA: Dlln bir sabah guet81l Su, 
efendiıi • Efaane, 3 - Anlamak _ ı Sömürıe. 2 - 1ku • acele. 3 _ .frak, Marakaz, vapurlarmm da 

A6erin köyüne dönmesi, C - "Bir SiiJQn - Cros. 4 -·Azimet. iki. 6 - ıUratlerindeıı dU,UtUIDBI 1U • 
sonı edatı - Alırlık, 5 - Teni akar Zambak. 8 - Alut • rlc. 7 - Ddal • IDlfbr. Bil haber 4o1na A:!l!:!lr. 
ıudur • Su kabı, 8 - LAyık, 7 - abd • il 8 - Afyon _ nra. t - Sul -.-
Bir kadın ismi - Uhn, 8 -- Rl't'I- • medar. 10 - Sır _ asi • at .DenfsbanttaD J'&Ptıfmul taıalrl • 
yet eden • Bir memleket paraıı, YUKARIDAN ASACI: • kata IGn. 48 mil olan İltlabal 
9 - Bir operetlnıJsin lıml • Nefi 1 - Slııam adı.ıı 2 - Oklll • Ga - lludaaıa U'llllll ftPUl'lu' kit 
edatı, 10 - Damarlarda dolapa • fur. S - MalibWya c _ -ft""' alo. mnalmfnde 1ts mD, -- .. -n Rahat. 1 • '-laum • • ,,_ .,,. -

YU - Hu • aa. 8 - Ga - tarh - mi lleRlndm ~ .. 
ı ~x:! = 

1 
_ fta.. 

1
7 : PloBee • midye. 8 - Eribe • Ad.: sen vapurlarm tecrO.be ~ u7 

, -. .. mın b - Irat. ıo - Vlllblar. lefer 8llratlerl ile H mllcllr, 



1 - :VAKiT 2f Şl,JBAT 1939 

Tarih Sayfaları: Avusturya nasd 
elden çıkmış J 

Memleketimizin Jeolojik bünyesine bir bakış -·-.. ·······---····-·--······ 

Türk çiçekçiliği Labor mecmuasınc!a H. R. Va
ıo'n .... ., makalesinden: TÜRKİYE: Zengin 

made !er diyarıdır 
Yazan: Reşat Ekrt'm Araalnnda müşterek olarak iki 

his var gibi idi: Birbirlerinden 
nefret etmek ve ihtiyar imparator 
ları Frans~va J ozefi sevmek. 

Çicek sevgisi bir medeniyet, 
bir ruh yüksekliği eseridir. 

Tllrk çlçekllğinln ise çok zen. 
gin bir tarihi vardır. Kütüpha
nelerimizde ki Türkce yazma 
eserler arasrnda TUrk çiçegl u. 
zeri~" yazılmış kitapları karı~

tırırkcn, ecdadımızın CiCek S"'Y· 

gisine hayran oluruz. 
Tabip Mehmet Aşkının, on sc. 

kizinci asırda kaleme aldığı 

' 'Lale isimleri'' adını taşıyan 

risalesinden birkaç satır nak
ledeyim. 

AHabellk tanzim edilmiş o
lan 78 verakhk bu risalenin her 
sayfasında on isim vardır: 

LAJenin adı, · evsafı ve eşkA.11 

,.e o LA1o çeşidini elde eden ççi
çek meraklısının adı yazılıdır. 

Bu risaleye, sonradan ilAve edi
lenlerle beraber 1350 çeşit LAie. 
nln adı kaydedilmiştir. 

tillf, Mahbub Lt\le kumaşında, 
Güll lremden lnce, Metin Ye MU
cellA, Ala. ve Rantl bir LAie idi. 

Devrinde blr soğanı 1000 al
tın gibi bir sel'\·et karşılığında 

satılan Mahbubu Zaman ise, 
Sadrazam Nevşehirli İbrahim 

Paşanın çuhadarı Tşovalı Mus
tafa Ağa tarafından yctiştlril

mlş, Mor Fıtllli, Gül Pembe Be
:raz bir Lt\le idi. 

GUll İrem ise, Tarsus lmamı 
1 brahlm tarafından elde edllndş 
Sarı Fitilli, Gül Pembe Beyaz 
bir Llle idi. Mahbubu Zamana 
karşı Mor FitlJJi, lnce ve uzun 
saplı bir LAle daha elde edilmiş, 
adına Mahbubu Sani denilmiş. 

Fakat, soğanı gaip olmuş, 

Debbağ Ata tarafından herbiri 
1190 yılında yeniden bulunmuş 
ve bu sefer ~Iahbubu Ata. adını 
almıştı. 

Üçllııcli Ahmet ile N'eYşchirli 
Damat İbrahim Paşanın devrll
mclerine sebep olan 1143 ihtllfı.
llnde Saadilbat Kasırları yer ile 
bir yıkılmış, fakat LAie merakı 
ve LAie bahçeleri devam etmişti. 
Bunu bize en acık bir şekilde 

gösteren, Ahmet KA.nıll adında 
çiçek meraklısı bir adamın, Bi
rinci Mahmut deninde Sadra
zam Mustafa Paşanın sadaretin
de kaleme aldığı "Risalet Ldle'' 
adında.ki eseridir. 

Harbi umumiden sonra Avustur 
ya parçalandı. Hatta harbi umumi 
çıkmamış dahi olsa, Avusturyanın 
uzun boylu olduğu gibi kalacağı
na ihtimal verenler yoktu. 

A vusturyada imparatorluk an

Kömür ve demir _/ 
madeni itibarile 

anelerinin, bilhassa katoliklcrden ne vazı·yetteyı·z ?. 
müteşekkil bir zümre tarafından 
muhafaza edildiği muhakkaktı. 1- Türkiye, maden bakımından r.a 
ki başvekil Dolfus ve Şuşnig hu sıldır? Bulunmuş madenlere ve je. 
zümrenin mümessilleri idiler. Fa- - Hq! n~npın~op uıu~.{unq lf'Coıo 
kat hadiseler, iki başvekilden da- mallere nazaran, m'adcn °bakı~ın-
ha kuvvetli çıktı. dan zengin miyiz? 

Avusturya Başvekili 'şuşnig Bu suallere verilecek cevap 
milletine dayanmış olsaydı, Hitler müsbettir: Türkiye maden cihe • 
onu deviremezdi. tirJJen zengindir. 

Asrımız sanayi asrıdır. Mühim 
Avusturya mültecilerinden Jorj sanayi de madene istinat etmekte 

Vayzcr Avusturya tarihinin son dir. Türkiye Cumhuriyeti, sına • 
devresini t.cşhir eden bir kitap ileşme yolundadır ve bu yol üze
neşretti. Gerçi bu kitap, son hadi- riııde mütemadiyen ilerlemektedir. 
selerin tam bir bitarafhkla yapıl- Karabükte, ldünyada emsali pek 
mış bir hülasası elmasa dahi, e- az bulunan fabrikalar Türk kö • 
hemmiyetli malumatı haizdir. Şöy mür ve demirini kullanacaktır. • 
le ki : 1934 senesi şubatında Baş- Kömür ve demir ağır sanayiin ' 
vekil Dolfus, Avusturya işçileri- ruhu olduğundan Türkiyenin bu 1 
nin evlerini bombardıman eder- ha - ...; kımdan vaziyeti şudur: UJP" 
kcn, Mussolinin teveccühünü ka- KöMüR Kömiir ve clcmir madeni 'kııllanaca.k olan Karal>ük /abriktJ 
zanacağıru umuyordu. Fakat hey- K" .... b 1 .k. kı zın in§a faaliyetinden bir görünii4 . f omuru, aş ıca, ı ı sma ayı 
hat .. Yabancrları teskin etmeğe rırız . ı T k"' ·· .. 2 L ' -

1 k • - aş omuru; - ıg YAZAN 1.: eııi!l 
ça ışaca yer.de kendi milletini tat nit. • ---- 1 Bu kömür de Tür.ıuY sııt' 
min etse ve ona inansaydı daha M 1 k t' . d . d A~met Can Okay çok yerlerinde mevcuttııı'· dlS' • cm e e ımız e en zıya e taş · arı.il 
makul hareket ctmi• olurdu k" .. .. d Ömer köyünde, tzmir cı'I ..... ~· 

'S • omuru var ır. !"' 

Denebilir ki 1934 senesi Şuba- Bu kömür Lignite nazaran, da- Üniversite meneroloji mada, Aydın civarında"~ I 
h k. lunun 50.60 yerinde ya ':: .:ıi-

tmrn 12 inci günü Avusturyanm a es ıdir ve kömürleşme hadisesi Doçenti nd "'u yer, 5"~ 
mukadderatını tayin eden tarih- daha yükselmiş bir haldedir ve bu dır. En çok bulu ug ~ç" 

LAleciler arasında yeni bir çe. 
şit elde etmek, ona zarlfAne bir 
at koymak he·yecanlı ve merak
lı bir meşgale tcşkll ederdi. 

tir. Ogündenberi ne Dolfus, ne de nun için kalcrisi yüksektir. En • Taşkömürü: Köseağzından baş mcr köyüdür. lhtiyaç arttı il~,I 
onun yolunu takip eden Şuşnig, düstri de daha ziya.ele bu kömür lıyarak Ereğli, Kozlu ve Zongul. kaynaklardan ldaha fazla 5ait~ 
Avusturya hudutları dahilinde kullanılmaktadır. dakta, şarka doğru Söğüt üzeri ve yolları da aranacaktır. '1' fY 
kendi milleti arasında dosta ma- Taşkömilr istihsalatımız ve ih _ Kastamonu yoluna kadar imtidat köyü mmtakasında elelctrl 

Mese!A: Yalnız Talat Ati\. a
dında bir çiçekçi 4 Ol çeşit LO.Ie 
elde etmlı,tir. SaA.dAbA.t bahçele
rinin ve Çırağan eğlencelerinin 
güzide bir süsU olan Ltllelerl 
yetiştirenlerin lslmlerinl öğren
mek, LA.le devri tarlhl bakımın
dan çok kıymetli ve şirin bir şey 
olsa gerektir. "LAie isimleri" 
nde meşhur çiçeıtciler, çiçek me. 
raklıları arasında ŞeyhülisHim 

VelJ Efendi, Aşir Efendi, 
lzzet Paşa, Salt Paşa, Şeyh Meh
met LAiezarı, Eyuplu Feyzullah 
Ata, LUlecl Hacı Mustafa Çelebi 
Debbaf Ata, Hlkkak İbrahim 

Çelebl, Kasım Paşalı Emin Ağa, 
ÜskUdarlı Ataç Ayak lsmaU, 
Tabip Mehmet Aşkt, Tophaneli 
Hafız, Eyuplu Berber Mehmet, 
Kara binacı Meh'met Çelebi, Üs
küdarlı Tiryaki Ömer Çelebi, 
Yorgancı lsbak, \'8 ilah... Üle-

Bu dUşUnce ile, Ahmet KA
mll, LAlecilik hakkında kaleme 
aldığı bu risalenin sonuna, Ltlle 
meraklılarına bir kolaylık ol
mak Uzere 558 yeni ismi ihtln 
eden alfabellk bir cet\'el lltlve 

likti. Herkes kendisine düşman racatrmız gün geçtikçe artmakta. eden sahada bulunmaktadır. kalan tesis edilebilir. .. ur ._t 
kesilmiıti. Hatta hudutların dışın- dır. LtGNtT Türkiyede, malilııı le~ ,ı,ııJI 
da bile dostları 'kalmamıştı. naklarmdan maada, ben bulu 

madan, Beyden, Aladaa ,.._p .-..,4'-- nıR~~\ırMWn:~~ln A~e 
AmerikadM~u~~u·· es- mamış kömür kaynakları s 

i.uruı tahmin ed" . atiye , 
şadan \'e ayak takımından 124 KUtUphanelerimizde hemen 
il'lm yazılıdır. Yetiştirdikleri çl. f hepsi yazma olarak duran Ye 
çekler, renklerlne ve nakışları- Türk çlçekcillğl tarlhinin par. 
na göre isimler almışlardır. lak mazisini canlandıran bu kı-

sese er en r bu yolda hummalı bıt fa S1'f 
çindedir. Yapılmakta olatl rııı ~ 

Evlenme Mek tebi ~=a~~:c:t~:e~:::~ !~~;r. 
Necmi Çemen, Mevcl Elmas, sımlarını bastırmak, Çlçekciler 

La'll Mtlzal, Fenarel Nur, Ta- Cemiyetinin, memlekette TUrk 

itimat edip kendi milletini unut
muştu. Ve itimat ettiklerinden bir 
tanesi Avusturyaya sadakat yemi, 
ni ettiği gün, ayni Avusturyaya 
ihanet için Berline gitti. Yazan: Ta teeDer 

DEMtR ~ 
Son iki seneye kadar ısı~ ,4' 

, miz demir bakımından f a~i ~' 
diliyordu. Bu kanaat, sat J.f~ 
tırmalardan doğmuştu· ,;.ııJ 
Divrikte bulunan demir tr0'6/ 

vuııu Kudret, Damenl DUr, Erik
çi Llhnt .... 

Mesell: Debbağ Atanın yetlş
tlrdlfl lhaanl Yezdan, Sarı Fi-

çlçekcillğinl canlandırmak ba
kımından en başta gelen bir va
zifesini teşkil eder sanırım. 

Reşat };krem 

Avusturya böyle bir halde el- Dünyanın en orijinal adamalr:r, 
.d~n ~ çık~ıştrr . . Ç~nkü Avusturya bizce Amerikalılardır. Yaradılışla.. 
~~kumctı, ha~ı~ı Avusturyalılara rı bizimkinden hiç de başka olmı. 
ıtımat etmemıştır . ., yan bu insanlar yalnız düşünce ve 

--~~---~~-~-~-~-W~~~-M-~-~---~~-~~M•••~ ha~ketlerin~bbepyrita~gö· 

Medeniyetin beşiği 
Anadolu 

rünürler. Çünkü onların bu iki şe. 
yinde fevkalade bir çabukluk var
dır. Amerikalı hayatının marşını 

daima çabuğa ayar etmiş yaşar. 

Belki hayatın::la en normal şey an
nesinin karnında dokuz ay kalışı. 
dır. Dünyaya geldiği dakikadan i· 
tibaren gayritabii çabukluğa alış • 
tırıhr. Doktorlar çabuk büyümesi 
ve kuvvetlenmesi için birçok for • 
müller kullanırlar, çocuğu sütten 
keserler, ve gıdaya alıştırırlar. Bu 
yürümeyi konuşmayı çabuk öğrc -
nen çocuk öğretici ve d:işündürü. 
cü oyuncaklarla oynar; böylelikle 
daha ilk mektebe girmeden kendi 
kendine ıd:.işünmeye alışır .. Bilgisi 
çabucak kuvvetlenir. 

Bir İngiliz mecmuasında 
basılan güzel resimler 

Burada naklettiğimiz iki resmi ingilizce "Sp. 
hcrc,,macmuası basmıttır. Mecmua, eski tarihi e
serler cihetinden Türkiycnin ne kadar zengin ol. 
duğunu işaret ederken hükumetimizin bunların 
muhafazası için gittikçe artan bir faaliyetle çalı~. 
tığını memnuniyetle kaydetmektedir. 

Hakikaten, birçok medeniyetlerin beıiği olan 
A 

Amerikalının romantife az vak-
nadolu çok kıymetli tarihi eserleri kucağında 

aaklamaktıi:lır. Bilhassa Ege havzası ve cenubu tı vardır. Mesela küçük bir tanış -
garbi mıntakasında eski Yunan ve Roma devir- m:ıda kadının yüzünü iyice görme 
lerine ait ıehir harabeleri vardır. den ''bu geceyi nercl:le geçirece • 

ğiz,, diye sorar! 
Anadoludaki tarihi eserleri Avrupalılar pek 

geç keşfetmişlerdir. Ancak on yedinci asırda Birleşmeler ve ayrılmalar oto • 
Avrupalıların ehemmiyet vermiye başladıkları bu matik olur. Kısa bir tanışmada az 
eserler hakkın.da tetkikat yapılmaya başlanmış ve sözle kadın üzerinde en iyi tesir 
ondan sonra bazı eski eserler mütehassısları bu . yapmayı öğreten hususi mektepler 
raları gczmcğe gelmişlerdir. de vardır. 

1803 de Hamilton, 1838 l:le Felloves Anadolu Bu mekteplerde neler öğretilir? 
daki tarihi eserler hakkındaki tetkiklerini etraflı Yeknasaklık kadının ilk ölümü. 
malumatla neşretmişler fakat, bilhassa Toros d:ir. Kadınlar yanlarında eğlence 
havzasındaki eserlerden pek az bahsedilmiştir. ve arkadaşlık arayan erkekleri da-

Bugün de birçok Avrupalı eski eserler müte- ima oyalamayı her da'kika onları 
hassısları için Anadoludaki tarihi harabelerin ek. başka bir şeyle meşgul etmeyi bil. 
serisi mechutdür. Bunların tanıtılması, mcmlc • melidirler. İşte erkek ve kadın bu 
ketimize seyyah getirmek itibarile, şüphesiz, fay- kısa bilgiyi benimseyerek sarfe • 
dalı olacaktır. derler ve daima muvaffak olurlar. 

Resimde Kilikya Torosları civarındaki eski Amerikalı kadınlar ve erkekler 
§chir harabeleri arasın::la restgclincn sütunlu bir hemen hepsi fabrikalarında çıkar
bina görülüyor. Burası bir mabettir ve sadece dıklan toptan mallar gibi biribir • 
rilzgarlarla yağmurun tahribatı ile bu hale gel. lerinin az ç~1; eşi.dirler. Zevkleri, 
miştir. Bu harabelerin bulunduğu şehir vaktile kabiliyetleri hatta sanatları ve yu· 
eenubt Anadolu sahillerinde korsanların en fazla Vfları hep birdir. . 
hilcum ettikleri bir yerdi. Amerikada otuz milyon\:ian faz. 

bu kanaatın yerinde 
0 ..I' 

göstermiştir. 1"~ 
Bu maden Ayazmantta, 11 

d J3Cf rr 
cenubunda Fcrrah a, 1~e , 
dağında ve diğer bazı Y~etl ~ 
vardır, ve bunlar e'/Velc r.P 6" 
IUmdur. Jeolojik bünyeye ,oııf P' 
Türkiycde henüz ~u1unl11~.! 
mir dağları oldugunU ırısıY~ 
tahmin ediyorum. ,Arat~ 
bunları da meydana çılca A , 

lenir. ıs) ~, 
Memleketimizde rne~ 0 1"~ • 

tarda mevcut madenle~~, 
kromittir. Bu maden 15 

.,,,., 

mıı, dünya istibsaıatıJUl''il, 
dan faz1adır. Halen, batll ~ 
larak dünya piyasasına ~; 
mektedir. Bu made~e~.İ 
krom metali, çelik istib ~I 
!anılmakta oldugun.cJaıı ~ 
zin yükselmesile bu ısı tJf• 1 
istifade yolları açılacak dO'f' fi 

Kromitin en çok bUl~ 
takalar şunlardır: aı.ıl 
hiye, Kütahiye. '# ı 

AmcrU;acla ycti~"n standar kız- BAKIR VE KURŞl1~ ~jl
lardaıı biri: Yıldı:; Cincer Roccrs Türkiyede bakır \J'C~, "ı, 

mebzu1en mevcuttur. ~.; 
la otomobil bulunur. Evli ailelerin yade Ergani::le, ıcuv• dıl'• 'l'J' 
ye'kiinu ise bundan birkaç milyon aeboluda bulunm~~~ iJI li'!_, 
fa::l~dır. Amerikalı erkek genç istinat eden aana~1~111ciıl"~ 
yaşta evlenmeyi hayatı analyınca la inki§af edeccğı. •0~1" 
boşanmayı ve bir hayli macera ge. • Kurşun madenı -~ 
çirdikten sonra otuz beş ile kırk Aydında ve Bulgar ~ 
arası tekrar evlenmeyi tercih et- Keskin madeninde b ~,K 
mektcdir. Amerikalı kadınlar da dır. Bu madene da~ 
hemen hepsi çalıştıklarından ve de inkitaf edeceğini t _§ 
bir erkek gibi serbest ve her hak. rum. ~ ~' 
ka sahip olduklarından evlenmeyi Bu madenlerden bl ıo'°~~ 
pek istemezler. Serbest yapmağı ketimizin Sultanç•Y1 d' ~~ 
daha çok tercih ederler. da Borarit ismi altıfl . ~""-J 

ı :ı..ı4 • k'k" is011 • ,,,.. -
şte günleri günüm:.Y, ... en yedi ve halbukı ha ı ı ~· , ' 

ıle on saat sonra başlıyan kürreiar- olan miterali vardı~ı>'~ 
zımızm öbür ucundaki insanların ham madde olar1;k 1' ,. 
hayatı. B. ve T . Beler 'DevtJ1"19 
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~ !.-..... 
11P<ılı1a ~ ~ . :"liil". • .1.1ıı 
~rı ;:cv~mbahsoUın Lehistandan kardinal Hand,, Amcri. 

>ı ardınal Mundelen, M acaristandan kardinal Seredi 

· iki Şampiyon 
Biri A rtist, Biri Patinaj 

Birincisi 

'1 - VAKiT 21 ŞUBAT 1939 

Bir memleketin 
·nüfus vaziyeti 

Askerlik kuvveti bakımın
dan büyük bir anı i loir 

Harbin makineleşmesine rağ. 
men, ordu-da en mühim mevkii 

~ işgal eden yine askerlik mevcu. 
· dıtdur. Bunda, gilnürı bütü1ı as. 

\ \ kcrlilc mütehassısları miittef ik 
bulunmaktadırlar. 

f~Pa kim olacak? 
\ tn atık~n, italyadan ayrı kal

~k ıçin ecnebi bir kardina
f\ ın Papa olmasını istiyor 
l"' a . Prağda::! müsabakalarda dünya 

, 1 oatinaj şampiycnluğunu kazanan 

Fransızca ''Temps'' ga::ctesinhl 
geçenlerde ölmüş olan askeri. ba
hisler muhariri general Bara. 
tier ölümünden az evvel bu bah. 
se dair bir makale yazmıştır ki, 
ondan a§ağıdald parçayı alıyo. 

Pa ltalyan li?f 
Olilf etidden -

~.1 rıı 1 Yaca km ı 
3::-~ fla On b· . . 
· ~:} tıı.i! ırıncı Pius'un ölmesi 
1Cııı. b Yon p t ı UYUk . ro estan hıristiyan 
li~{ tnilYon hır hadisedir. Fakat 
~ ler bllıı. olan A ortodoks kato. 

r. Ullla alakadar değildir. 
Oıı b' ~er. ırinci p· , . . 

0a. •ecek> . ıus un yerme kım 
hSoıu · Şıtndi bu mese mevzuu 
\> Yor. 

Cak eıı.i Pa 
~ ? nu Pa da İtalyan mı ola-
klllt\i l'l • kuvvetle muhtemel. 
~lııın. 

0 
apa namzedi olan on beş 

~1lletıer:u İtalyan, beşi de diğer 
tr~ endir. 

Yarı ıker tar . 
liıı. <>lınas :t"tan, papanın !taL 
8' dedir ~ adeta bir taamill ha. 
~del'J.b~ti. akikaten, 1591 sene • 
~a · ~akat Papalar hep İtalyan
ı;;!~ ~n bu ~en~, bir ecııebinin 
01-...ıtU, t! ! mesı lhtimali vardır. 
i)ilırsa. \rg~\ Papa ~cnebi olacak 
~il !tı.),ı.h; 1 an'ın ıstiklali daha 

aYtr :za. olunacak, ltalya • 

Namzetler arasında ismi geçen 
Vestnıinistcr başpiskoposu 

kardinal Hüısley 

cenÜbt Amerik;ıdan, Buenos 
res kardinali Kopello, Lehistan
dan Gnesna başpiskoposu kardi. 
nal Hlond; 1ngil tereden Vestmins 
ter başpiskoposu kardinal Hins. 
ley. "" ,,,,., ı • ı 

ltaı aia\.'aktJr. 
~·?.ıı ~a i Vatikan adetine. göre pam ö~ 
rl. <>lrıı.a Se, Papanın sade İta! . !ünce kardinallerden müteşekkil 
'<il fa . snıı d v ·ı . ~ ~ı~t .. egı , aynı zaman. 
ı· llıaeden. hukumetine muti bir 
~dl.tl- k'seçilnıesini istiyor. Ma
tııa 3~kil ~ ~apalık şehri olan 
~aı· hUkünı at~kan hükmeti ile Ro 
~:nedir. etı daimi bir ihtilaf 

t~r .Pa llanı. . 
~ı~ dııı.aı s 2edı olan beş ecnebi 
~~~~o k~~~~ardrr: Amerikudan, 

latal'ıdan ına]z Mundelin; Ma. 
kardinal Seredi, 

bir "konklav,, meclisi toplanır ve 
yeni papayı seçerler: Konklav top 

lantısmm haftalarca, hatta ay -
!arca sürdüğü olur. 

Bugün, papa on birinci Pius'in 
yerine geçecek olanı seçmek için 
"konklav,, meclisi toplanmak ü. 
zeredir. Vatikana Amerikadan 
da kardinaller geldikt.en sonra 
seçime başlanacaktır. 

· Mis Megan Taylor Londraya .dön· 
'Tlek üzere Parise gelmiştir. Şam
piyon kız (sağdaki) Faris istas . 
yonunda Fransız patinajcısı Ma
dam Voidekran ile beraber görülü. 

ruz: 
Büyük İhtilal esnasında Fran.. 

sanın nüfusu 28 milyondu; yani 
Prusya, Avusturya ve 1ngiltere
nin nüfusu cemedilirse ancak bu 
yeklinu bulrdu. Bunun için, Fran.. 
sa, bir çeyrek asır Avrupaya tek 
başına karşıkoymuştur. 

Zenci Artist 

Ondan sonra Fransanm nüf u. 
su yavaş yavaş artıyor. Fakat, 
Prusya ile Alman konfederasyo. 
nu devletleri daha çabuk artıyor. 
lar ve 1870 te Fransa ile Alman· 
yanın nüfusu bir oluyor. 
Krık sene sonra ise, rakipleri. 

miz, nüfus itibarile Fransaya çok 
fazla üstün bir vaziyet alıyorlar. 
Fransanm kırk milyon nüfusuna 
mukabil Almanyanm altmrş mil. 
yon nüfusu vardır ve Almanya
Avusturya blokuna karşı koy • 
mak için bu sefer biz bir ittihat 

Ethel Vaters Amerikanın meş· yapmak mecburiyetinde kalıyo -
hur bir zenci artistidir. Yirmi be§ ruz. 
.sene evvel, Filadelfiyada bir otel O zamandanberi Fransanın :ı;ıü
hademesi olaı:ak işe başladığı za - fus vaziyeti Almanyaya nazaran 
tnan, 14 yaşında olmasına rağmen gittikçe vahimleşiyor. Bugün 
1,65 boyundaki bu kız herkesin a. Fransanın 41 milyon nüfusu var. 
Jakasxm çekmiş, bir kahvede arka- sa, Almanya da, ilhaklardan son. 
daşları arasında şarkı söylediği za. ra, 75 milyon nüfusa sahip bulu. 
man birinciliği kazanmıştı. nuyor. 

Bundan sonra, her1cesin teşviki Asked bakımdan ise vaziyet, 
ile sahne hayatına giren zenci kız, nüfuslar arasındaki farktan da -
müzikholden tiyatrolara geçiycr ha vahimdir. 
ve birinci sınıf bir artist oluyor. Bir milletin harp kabiliyeti, 
Ethel Vaters muhtelif tarihlerde nüfusundaki gençlerin sayısı ne 
birçok büyük eserler temsil etmiş- kadar fazla ise o kadar büyük 0 J 

ıur. Bir şey istihsal etmeden is. 
tir. 

- . . . 
ADIN 
ve 

MOD 
\ Tuvalette dikkat edeceAiniz ~eylerden bıri de 

yüzünüzdeki hmmsiyeUeri gizlememek, iyi noktaları 
herkese göstermek, fena noktaları gizleıneklir. Tuva

Jetinizde yüzünüzün hangi noktalarını gösterıncniz, 
hangilerini sakfamak doğru olacağını öğrenmek is

terseniz şunlara dikkat edin: 
A. GE.~tş BİR ALIN zckAya :ılıimellir. O halde al

nıınzı kapamasın. Saclarmızı geri tnra:rın, alnınız a-

çılsın . 
D. BUHNA YAKrn KAŞLAR kıskanç olduğumııu 

gösterir. Binaenaleyh, kaşlarınızın Lu kısımlarını al
mak ,.e iki kaş arasındaki me~afeyi genişletmek lıem 

sizi daha güzel gösterir, hem de kıskançlığınızdan 

korkanları sevindirir. 
c. DÜZ KAŞLAR sinirli olduğunuzu gösterir. Onun 

j~·in, kaşlarınızı yalnız ortasından ,.c allından alırsa

nız, hem kaşlarınız kavisli olur; hern ele yüzünüz da

ha ,ııüzel hir şekil alır. 
H. P.ı\RLAK GÖZLER neşeli olduğunıız:ı :ıliinıctlir. 
E. DOYCK AGIZ cömert ve iyi k:ılpli olduğunuzu 

g<isterir. Eğer ağzınız çok ufaksa cludaklarmızı sona 

kadar boyayrn; bu suretle dudaklarınız fazla k:ılın 

görünmez, ağzınız t:ıbil bir büyüklük alır. 

F. DÜŞÜK BİH ALT DUDAK sizi neşesiz ''C so
murtkan gösterir. Onun için, alt duıl:ığınızın aşağı 

.L:ısınını lıoy:ıın:ızsınız. llu suretle dudağınız toplan

mış olur. 
D. GENiŞ DlR ÇE:'\E de gayretli ve :ııimkiır bir 

}..;imse olıluğıınıııa Llel§let eder. 

tihlakte bulunan yaşlı kimseler 
bir memleket için yükten başka 
bir şey dc .. )ldir. Fransanm vaziyeti maalesef 

Bir memleket için mühim olan budur. Nüfusun a.zalması ile 
tek şey gençlerinin sayısıdır. ZL mücadele birliğinin neşrettiği is. 
ra gençler, bir taraftan memle. tatistikler bu hususta şüphe bı. 
ketin servetini işletirken, diğer rakmıyor. 1876 da Fransa sene. 
tamftan ayni topraklarnı muha- de l milyon 22 biB. doğum ıkay
cimi veya müdafiidir. 1 dederken 1930 da doğum sayısı 

Bir memleketin kuvveti ancak 750 bine. 1937 de de 616 bine diL 
doğumdaki intizamı ile kaimdir. şüyor. Bu suretle, altmı!j sene do. 
Eğer bu intizam bozulacak olur. ğum 400 bin azalmıştır. Yalnız 
sa millet inhitata mahkumdur. (Devamı 9 tıncıida) 

1 Vakıt Magazin 1 ____ .......,__~ 
Alimlerin Yeni Bir Keşfine Göre 

ik i yüz sene ya
şıyabilirsiniz! 

Alimler nihayet çok yaşamanın çaresini bulduklarmı ilan 
ediyorlar ve insanlara 250 sene yaşıyabileceklerini müjdeliyorlar. 

Bulunan bu uzun 0mür eksiri "futityeng,, ismindeki bir ot. 
tur. HinJistun::ln, Çinde bol miktarda yeti~en bu nebatm hayatı 
uzatınal: hu:.usundaki tesirini oraların ahalisi aöylemiyor, bizzat 
alimler !.ıunu kabul ediyorlar. 

Hakikaten. Ingiliz alimlerinin senelerdenberi yaptıkları t.ec. 
rüb~·Jer ~u neticeyi vcrnıişlir: Futityeng otu radyoaktif toprak. 
larda yetiştiği i\iın. vue;udc çok yararlı maddeleri havidir. Her. 
kes, kendisirıe yarıyac:ık miktarda bundan yiyecek olursa hayatı 
üç misli uzayabilir. Buı;:in seksen, seksen beş yaşına kadar yaşı· 
yan bir adamın, bu ot sayesinde 250 sene yaşaması mümkündilr. 

Alimlerin istinat ettikleri canlı bir misal fildir. Malumdur k . 
Cil, en uzun ömürlü hayvandır. Çok yaşamasının sırrı nedir? A. 
füolere göre. hayvanın. bu futityeng otunu yemesidir. Hakikaten 
filin yaşadığı yerlerde bu sihirli ot çoktur ve filler bu otlal'(lan 
h: r gün çok miktarda yerler. 

Fil, memeli bir hayvandır ve vücudünün teşekkülatı itiba 
rilc insana çok benzer. O halde, madem ki fil bu ottan yiyercl 
hayz.tııır uzatabiliyor. futityeng insanın ömrünü uzatmaya da ya 
rar. 

Alimlerin bu makul görünen hükümleri henüz bilfiil isba1 
P.C:ılıniş değildir ve bunun ic:in bir. iki asır beklemek lazım gele 
cektir. Fakat Çinliler arasında çok uzun ömürlü olanlara rastge 
!inmesi de şimdiki hnlde misal olarak gösterilmektedir. Mesela. 
bundan altı sene evvel ölmüş olan Çinli alim profesör Çang Li Lun 
iki yüz elli altı yaşına kadar varmıştı! 

Şimdiye kadar alimin bu kadar yaşlı olduğuna inanmıyor. 
l:ırdı ve yaşını sermcn tesbitc imkan olmadığı için yüz, yüz el. 
li y:ı~ında olduğu tahmin ediliyordu. Bugün ise hakikaten 256 ya . 
~mda ölmüş olduğu kabul ediliyor, çünkü ~limler bu sihirli ot sa. 
ycsinde 250. 260 sene yaşamak mümkün olduğunu iddia ediyorlar. 

250 sene tabii bir ömür olursa herhalde 100 yaşındakiler ço
cuk, 200 yaşındakiler gen.ç ~ayılacak .. , 
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. Balkan Antantı Konseyi dün f ltalya erkanıhar· ~ Çemberlayn avam kamarasında lspan1' 
biye reisi hakkındaki sorgulara cevap verdi ilk toplantıs.m yaptı (Ba§ tarafı 1 ino4de) 

Trablustaki kuvvetlerin İtalya <<f rankonun tan•nması hakk•nda ~~~r=ı~~= rrr;t~~~ae~!a~~!' bit_, tarafından artınlmasmı İngiliz j J ] ket icra edılemıyeceğl hık~!.ıı,. Bilkreı, 20 (A.A.) - Rador A_ 
jansı bildiriyor: 

T ürkiye Hariciye Vekili B. Sa. 
racoğlu, refikası ve maiyetindeki 
zevatla birlikte saat 21,45 de hu.. 
ausi trenle Bükreşe varmıı ve is
tasyon::la hariciye nazın B. Gafen· 
ko ile hariciye ve Türkiye elçiliğ. 
erkanı tarafın.dan karıılanmıştır. 

Yunan Başvekili B. Metaksat 
Bayan Metaksas ve maiyetndek 
zevat ile birlikte keza hususi tren 
le saat 22,18 de muvasalat etmi. 
ve istasyonda Başvekil muavini B. 
Gafenko ve Yunan elçiliği erkan 
tarafından karşılanmıştır. 

Aynı trenden Yugoslavya ha • 
riciye nazırı B. Markoviç ve mai. 
yeti de inmiş ve Gafenko ile B. 
Duçiç ve Yugoslayya büyük etçil. 
ği 'memurları tarafından selatrilan 
mı ıtır. 

B. Markoviç trenden inince ga· 
zetecilere yapUğı beyanatta, Kra. 
Karolun idaresinde büyük terak • 
kiler elde etmiş olan RomanyayA 
gelmekten ve ilk defa olarak hü. 
kGmet a.zasile temastan mütevel . 
lit sevincini kaydederek: 

"Bu temasın iki memleketi bağ 
hyan uzun zincir için yeni bir hal 
ka teşkil edeceğine kani bulunu • 
yorum,, 

Demiıtir. 
lLK ZlY ARETLER 

Bükreı, 20 (A.A.) - Hariciye 
Vekiline refakat eden Anadolu A-
jansının hususi muhabirinden: 

Bugün sabahtan itibaren akşa
mın 15 ne ka::lar elan bütün müd. 
det resmi delegasyonlar için muh. 
telif ziyaretlerle ve bazı vazifele • 
rin ifasile geçmiştir. 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ
lu evvela Kral sarayına giderek 
husust def tere imzasını koyduktan 
sonra sıra ile Başvekil, Patrik Mi
ron Kristeayı ve hariciye nazın 

Gafenkoyu makamlarında ziyaret 
etmi§ ve kendilerinin ziyaretlerini 
Atenepalasta kabul etmiştir. 

Diğer heyeti murahbasalar reis_ 
leri ayru .ziyaertleri yapmışlardır. 

Saat 13,30 da hariciye nazırı Ga 
fenko ve refikaları tarafından Bal 
kan Antantı devletleri hariciye na 
zın ve refikaları ıereflerine bari. 
ciye köşkünde bir öğle yemeği ve
rilmiştir. 

Aynı zamanda hariciye umumi 
katibi tarafm:ian delegasyonun di· 
ğer azası şerefine A tenepalasta 

klru bulunmuı ve ziyafeti bin ka. 
ıdar davetlinin iıtirak ettiği parlak 
bir kabul resmi takip etmittir. 

MATBUAT KONFERANSI 

Blikreı, ZO (A.A.) - Balkan 
matbuatı konferansı bugün saat 
12 de ticaret odası salonlarında 
açılmııtır. Celseye matbuat ve pro 
paganda müsteıan J orj Titeanu 
riyaset etmiıtir. 

B. Jorj Titeanu nutkunda Ebedi 
Şefimiz Atatürke taalluk eden kı. 
sımlar b:itün konferans tarafın _ 
dan ayakta ve büyük bir ihtiramla 
dinlenmiıtir. 

Ondan sonra aırasile Yugoslav
ya matbuat müdürü Lukoviç. Yu· 
nanistan milli matbuat müdürü Se 
feriyadis ve Türk milli matbuat 
komitesi reisi tarafından nutuklar 
söylenmiı ve Türkiye murahhası 

nutkunun sonunda riyaseti bu se· 
ne için Romanya matbuat komitesi 
reisine tevdi ettiğini bildirmfıtir. 

Bundan sonra intihap edilen sL 
yasi teknik ve kültürel komisyon
lar mesailerine bqlamıılardır. 

lngiltere silah ima· 
latını arttırıyor 

Londra, 20 (A.A.) - Maliye 
Nazın John Simon, sila.hlanma 
masrafiarmı karşılamak için la. 
tikraz yolu ile elde edilecek pa. 
ra miktarmm 400 milyondan se.. 
kiz yUz milyon İngiliz lirasına 
çıkarılması için hUk(llnete mezu. 
niyet veren layihayı bugün Avam 
Kamarasına. tevdi ederek milli 
müdafaa müzakerelerini açmış -
tır. 

Maliye nazırı söylediği nutuk.. 
ta, bidayette bir milyar beş yüz 
milyon İngiliz lirası olarak tes • 
bit edilen bet aenellk. fav 
silahlanma programı ıÇlıi ç se. 

h 
A mlnat vermeslnemedar oıac:aa~. 

ükumetinin haklı görilp görme-

diğini SOrmlJltUr. mu"zakeı·eıer yapılıyor>> hil~~~~ltin~:k~~in~::~:Okoıı-' 
B. Butler şu cevabı vermekle ı Hudson ve B. Berarda verınlt 

iktifa etmiıtir: teminat ve Jspanyadan ecıı~ 
Azana Son bl·r defa daha halc!in inkaldırıımasınek•, 

Romadakl elçimiz bu maluma.. ceğl be)·an olunmaktadır. ~ 
tı İtalyan hUk(ilnetinden almış M d •d .., ld Iist h!ikumetln tanınması k• 
ve bi7.e bildirfni•tir. Bu takviye. a fi e ça g f I 1 B. Derardın vazifesinin ~~· 

'# öğrenmek maksadiyle .. ·e ıııu 
nin Trablusun emniyeti için ya. Bilbao, 20 (A.A.) - Nasyonalist ve !erini umumi olarak 15 şubatta izah duğu takdirde l\fodrlt hil~ ıc' 
pıldığı hakkında İtalyan hükft- cumhuriyetçi orduların resml teblil· .:tnılş olduğu cevabını vermiş ve va- şartsız teslim olmasını ternıo 
metinin beyanatını bUyük elçi. !erine 16re, bQtUn cephelerde silkQ- :ı:iyette hiç bir değişiklik olmndılını ı bir edilmiştir. • 

ııet büküm silrmektedlr. ;öylemlştir. .l\lndrit hükumetine tanınrıl.1 
miz kabul etm~tir. Nasyonalist teblilinde, nasyona· Milteaddlt mebuslar, cumhuriyetçi yetinin uzayıp gitmesinin uıııı 

İşçi partisi reisi Attlee, daha list ta,yyarclerln cumartesi günü Al. ıükümetten şartsız olakrak teslim ol· mesi ltızım oldu~u ihtar edile' 
fazla izahat istemiş ve liberal merie limanını bombardıman ettik· masının istenip istenmeyeceğini sor- ı Jyi mal()mnt almakta oıııo 

lerl bildiriliyor. ıuuşlarsa da cevap alamamışlardır. nazaran foglltere hükQrnetl, 0 
lideri Sinclair de söylediği nu. Hendayı?, 20 (A.A.) - Şimdiye ka- Diğer taraftan Henderson, Fransa en ziyade tehlikeye mantı 01'11' 
tukta Trablustakl İtalyan kuvvet dar Frankist İspanyaya takriben 55 namına Berard tarafından yapılan mültecileri kabul edecek "e ııdr 
terinin yeniden otuz bin kişiyle bin miHs avdet etmiştir. Bunları nak- ıulizakerelerden başkaca lnslliı mil- salla bir HilArname akıedectiJıP 

leden son hususl dört tren bugün bu· messill Hodgsonun da müzakereler- 1NG1LTERE~1N MüS'l'A 
takviyesi Uz.erine İngiliz - Ital. raya gelmiştir. de bulunup bulunmadığını sormuş • ELClSl .; ııı,/ 
yan anlaşmasının imzasından ev- Paris, 20 (A.A.) - İspanyol devlet tur. Londnı, 20 CA.A.) - Dall1 • "'q 

velki mevcuda çıkmış olduğunu bakanı B. Jose Glral, İspanya Reisi- Cemberlayn demiıtlr ki: Daily Telcgrapb gaz.eteleri• 
kaydeyleml§tir. cumhuru B. Azana ile ıörüşmek üze- "Jnıiltere hükQmeti Fransa hQkO- ilk bliyük elci ol3rak eski ~ıı 

re buraya gelmiştir. meUyle çok samimi bir temas idame ve eski hava bakanı Lord S,. il' 
Butler, ''Evet, vaziyet öyledir,, Hendaye, 20 (A.A.) - İlk enternas- etmektedir. Frankonun tanınması gönderileceği ni yazıyorlar. '1 

demiştir. yona! tren bu sabah, buradan lrunA ve Jspanyol mültecileri hakkında mü- zelelere göre, Lord Svinton 
1 

Müstakil bir hale geti
rilen mektep.er 

Ankara, 20 (Hususi) - Eren. 
köy kız lisesine bağlı bir ıube ha.. 

tinde idare edilmekte olan ve Uç 
sınıfla teıek'kW etmiı ·bulunan 

Çamlıca İstanbul kız lisesine mer 
but bulunan Cumhuriyet ve İnönü 

İzmir erkek lisesine bağlı olarak 
açtlmıı olan lise sınıflannldan mil· 

rekkep okulun da, İzmir ikinci er
kek liıesi adile müstakil birer lise 

olmalan Maarif Vekilliğince te • 
karrür etmiıtir. Esasen iki Uç se • 

nedenberi lise mahiyetinde bulu • 
nan bu dört müessesenin diğer Ji-

lere bağlı olarak idare edilmesin
deki maksat ve mahzurlar dikkatt 

alınarak bu karar verilmi§tir. Bu 
liseler hakikatte yeni açılmıı ıa • 

•• 9Mr:Aowla -.-..... 

kil birer lise olarak tescilinden iba 
rettir. 

iktisat VekAleti teşki
JAtında değişiklik 

narekcl etmiştir. zakereler yapılmaktadır. Bu milzake- lekel anısında normal ınil1181 -' 
Kahire, 2•> (A.A.) - "D. N. B." relerin ıldi~i hakkında ılmdilik hiç rin tesisine kadar bir müddeıo' 
Mısır hükılmetlnln Franko hükıi· bir feY söyleyemem." .zifoyl görecektir. Ve kendl5 

metini tanıınala karar verdiği teyit AZANA l'EKHAR ÇA(;IRILDI çok mali ve ticari mnteh1155;, 
edilmı:ktec.lir. Parla, 20 (A.A.) - İspanya Reisi- milrekkep kuvvetli bir kurın 

FRANKONUN YENl KABİNESi cumhuru Aunaya Madritten bafvekil ti reCakat edecektir. 
Perplgnan, 20 (A.A.) - lyi malQ- Neırlnden yeni bir tellraf ıelmiş

ınat almakta olan bir membadan bil- Ur. 
dirildiğine ıöre General Franko, şim Başvekil bu telgrafında hükQmetln 
diki kabinenin yerine kaim olacak normal ve anayasaya uygun bir tarz. 
olan yeni kabine basının listesini da çalışması için Reisicumhurun 
tanzim etmiştir. Devlet reislili, baş· Madrlde gehnesinı bir kere daha iste
kumandanlık ve başvekAlet vazirele- mektedlr. 
riul hep birlikle yapmakta olan Ge- Azana verdili cevapta harbe nl
neral, başvekAleti bırakacak ve bu bayct vermek için yapılmakta olan 
makam dahiliye nazırı ve kendisinin müzakereleri mevzuubahl.s ederek 
kainbiraderi B. Serrano Sunner tara- mütareke akli lehinde oldugunu te
~ından işgal edilecektir. Serrano yit elmiş ve der ruukabelcl>ilıııbil 
Sunner, Falanjın mOessbi olan Pri· yapılma)·acnğına dair 1''ranko tara- cereyanına ve mahiyetine . · 
mo de Riviera'nın mesai arkadaşı idi iından teminat verildiği takdirde is- b' • b t ı"ltrl~ıf ·r h ld » l.ılld' . . I ır resmı eyana ver Hariciye nazırı General Jordana ile ıı aya azır o ubunu ırmıştır. . . .. ~e 
ziraat nazırı B. Femandez cersta, dev Hendaye, 20 (A.A.) - Pr~nko ile de sıyaysi ma:ıafil bum~ tiJldl 
Jet nazırı olacaklardır. Jordane'nin ınüıakereye memur 1-"ransıı delege!i §U aıagıdakı noktalar uze 
yerine meslekten bir diplomat ve Berard İspanyadan l.ıuraya gelmiş ,.e merküz ettiğini bildiriyor:~ 11

1l 
Cueta'nın yerine de bir teknisyen hemen Saint Jean de Luza ıiderek 1 Almanya Romanyaıuıı pC ıq 
getirilecektir. orada Fransız hariciye nezaretiyle ağır endüstrisini itlettrle) ~ ' ~ 

LEON BERARD DÖNDÜ •lerhal telefonla temasa gelı~iştir. J b.. ..k ko acıl'tıf· • 
I.ondra, 20 (A.A.) - lngıllere hil- uyu sermaye Y •• 

lhtraAa.. 'l4 U-4 ~- R-1 A4'"--~ -··---. - • - --!-- --' .._1-uz: :U.-: bit 
rşrd ve refakatindeki .zevat, bu~ün fA\'kit ·4'dilerek şubatla- .MoJort .ada- t icari münasebetinde yenı .. .ı 
saat 12.30 da . Burgostnn otomo~ılle sına götürülen lngillı StongrO\'e va- 1 olarak kabul olunuyct". ç~· 
San - Sebaslıene hareket etmışlir. puru hAdisesini ikinci defa olarak d 1 · · d' k d r tieıt'~ 
O S i J d L • ev etın ıım ıye a a 

radan a nt - ean - e • uza ıe- protesto elmi~tir. .. 'ne mil 
çecektir. NASYONALiST iSPANYA nasebatta eıya uzen 

Saat 11 den 12 ye kadar B. Be- MUHAK.KAK TANINACAK liyet usulii cari idi. Atına~ 
rard,. lngil_tt'~enln !3ursos hiikClıneli Londra, 20 (A.A.) - "HavH a- murahhasası reisi Valtat UJ1 
~ezdı~d~kı aıanı Sır ~obert Hudsgon iansı muhabirinden": j yanın teklif ettiği bu forıı:ı 
ı~e goruşmtı,ıQr. Sır Robert, dün lyi malumat almakta olan mahafile kabil yeni bir Alman • ' 
San - Sebastlenden d6nmilştrı. nazaran halihazırda cereyan etmek· · · • • 'h--' 

B 20 (A A ) - B d h • . . . petrol •ırketımn ıstı ~ urros, · • ura an a te olan dıplomatık milzakerelerın ne- :ıı • yt'f' 
rekelinden evvel B. Leon Berard, Ha- ticesi ne olursa olsun nasyonalist ls- bütün petrollenn Almatı 
vas muhabirine şu beyanatta bulun· panya hükumeti harta nihayetinden cıru teklif ediyor. Almanla~ 
muştur: . evvel tanınacaktır. Zira şimdiki n- lan petrole iyi bir fiyat t 

ne i~inde bir milyar 250 milyon 
lira sarf edilmiş olduğunu ve bi. 
naenaleyh enternasyonal sahada 
tıüratle bir iyilik hasıl olmadığı 
takdirde bidayetteki bir milyar 
beş yüz milyon İngiliz liralık tah 
aisahn kMi gelmiyeceğinin tabii 
bulunduğunu kaydettikten sonra 
31 martta bitecek olan bu sene 
içindP. milli müdafaa masrafia -
rmm 406 milyon sterlin tahmin 
edilebileceğini ve bunun ancak 

kırk kişilik bir ziyafet ve propa - 274 milyonunun normal vergi _ 
ganda ve matbuat nann tarafın • lerden ayrılabildiğini ve 1939-
dan da Kapka otelinde Balkan 940 masraflarının da 580 milyo. 
matbuat mümessilleri ıerefine öğ- na çıkacağını ve imalatın emsali 
le yemeği verilmittir. g6rUlmedik derecede artacağını 

Ankara, 20 (Hususi) - lktıaat 
Vekaleti teıkilatıı+.ia değifiklik ya 

ptlmauna dair bir kanun projesi 
hazırlanmak Uzere etütlere baılan 

mıştır. Uyiha nisanda Meclise ve
rilecektir. Bu değişiklikten mak • 

sat tefti§ heyeti kadrosunu ıeniı • 
!etmek ve Türkofisi teşkilatının 
bir kısmının iç ticaret umum mü • 
dürlüğüne ilhakı ile kadrosunun 
tenaı1ödir. 

Harckelım hakkında yapılabilecek ziyeli daha ziyade temdit etmeğe im- mektedir. /ı 
yanlı~ tefsirlere inanmayınız. Ben kim yoktur Fransa ile lngiltcrcnin D' · f R enter ·ı 
ı, k t ı B J d • ı ger tara tan om 1': it 
,urgosu ter e m yorum. · or nno b!itün gayretlerine rağmen General .. · ıı:ı•~ :'\ 
Barselona gitmek mecburiyetinde knl ~ k •1• 1 1 k yadan alacakları muhıın ~ · .. . . . •. ran ·o, mas up ora yapı aco mua- • . t .;e , 
dılından ben de birkaç gun ıçın gı. mele hakkmdakl 13 şubat tarihli ka- ve aılahlara ehemmıye . 
diyorum. Carş?mba ~.ün!i B .Jor~rı~a- rarnanıeyi tadil etmekten ve affı u· dir. Müzakerelerin neticeSl 
yı bu~arla yenıden .g~recek. Ye goruş muıul hakkında aleni temınat nr- miyetle beklenmektedir. 

Bu ziyafette matbuat nazırın - söylemiş ve demiştir ki: 
dan başka Yunanistan matbuatı 

namına B. Seferyadis, Yuğoslavya 
namına Yovanoviç tarafından ha· 
raretli nutuklar söylenmi§ ve Bal
kan matbuatının müşterek gayeye 
vüsul için sarfettiği emekler ve 
yaptığı hizmetler birer birer tet _ 
kikten geçirilmiştir. 

"Bu derece muazzam parala _ 
rm harp levazımı imaline sa.rf e • 
dilmesini cidden teessüfle karşı
lamak lazımdır. Ancak, sillhla. 
rm umumt ve müessir bir tan.da 
tahdidi ki vaziyeti süratle de • 
ğiştirebilir. Yalnız şuna kani o. 

lalım ki, meleketimiz malt kud -
reti ve bundan daha mUhim olan 
İngiliz seciyesi ve demokrasi ima 
nı sayesinde icap eden her geyi 
tahakkuk ettirmesini bilecek. 
tir.,, 

ınelerıme devam e~lıyecelım. nıeklen imtina etmektedir. B. Ilod-
AVAM KAMARASINDA ıısonun bu noktada muvarfakıyetsiz-

ÇE:\IBERLA YN'lN SOZLERl tile uRraınış olduAuna dair lngll-
1.ondra, 20 (A.A.) - Avam kama- tere lıükQmeline şımdiden mnli\mat 

rasında, hpanyol meselesinin halli ı;elmişllr. ümit edilen ,.e taahhilt 
lhlimaUeri ve Frankonun tanınması- kıymell olmıyan aıam1 teminat Bur
na dair sorulan birçok su&llere kar- ııos bilkQmetinln ifralklrane bir sl
şı Çemebrlayn İspanyol meselesi hak- ynset takibi için muıarreriyell lstis
kında Jnglliz hükılmetlnin düşilnce- mor etmiyecell suretindeki teminat 

KONSEYiN TOPLANTISI 

Bülcreı, 20 (A.A.) - Balkan 
~tantı konseyi bugün saat 17 ,45 
de hariciye nezareti binasında 

Romanya hariciye nazırı Gafenko. 
nun riyaseti altında ilk toplantı • 
sını yapmıştır. 

1 Dahili Ve Harici Kısa Haberler 1 

Bükreı, 20 (A.A.) - Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu refakatin
de Türk delegasyonu azaları o?du
ğu halde bugün saat 17 de meçhul 
askerin kabrine giderek Türkiye 
namına bir çelenk koymuştur. Me 
rasimde hariciye vekilini bir aske 
ri müfreze ve askeri müzika selarr. 
lamıştır. 

Diğer heyeti murahhasa reisle_ 
ri de muhtelif saatlerde meçhul as 
ker kabrine aynı merasimle çelenk 
koymuılardır. 

GECEKi ZİYAFET 
Bükreı, 20 (A.A.) - Bu akıarr 

eaat 20,30 da Romanya hariciye 
Bazın Gafenko Balkan Antantı 

konseyi ıerefine büyük bir ziya • 
fet venniıtir. 

Ziyafette hükumet erkanı, Bal 
lan Antantı heyeti murahhasa re. 
is ve azalan, elçileri ve elçilik er-

)AHiLi 1 .• Eminönü meydanının açılması 
• .Al manyaya besli tavuk ihracatı- içın şimdiye kadar sarCedilen parıı· 

mız günden g!ine artmaktadır. Fakat ~ın yeküunu ~ir milyon yedi yüz bin 
Almanlar, burada ke!lilen taYukların lıradır. Beledıye Beyazıt meydanını 
kanı fazla zayi olduAundan şikAyet· açmak ilzere islimlAki takarrür eden 
le kendileri dört kesici göndermiş- dükkanlar için kırk bin lira kıymet 
Ierdir. Almanlar, tal'ukların kesildik- konmuştur. 
len sonra kanlarını mümkün olduğu 1 

• Çağaloğlunda yeni yapılan asfalt 
kadar bedeninde alıkoymak taraflısı- kaldırımların kenar kısımlarından 
dırlar.. 1 bir çoğu matlOba muvafık görülme-

• Devlet hava yolları idaresi Anka· diğinden söktürülmesine başlanmış· 
ra - lstanlıul tayyare seferlerine ni- lır. Müteahhit bunları yeniden yapa. 
sanın birinden itibaren başlıyucak- caklır. 
tır. 1 Cumhuriyet Halk Partisine mebus 

Seferlerin tam emniyelle yapılabil· namzetıi~i iciıı müracaat edenlerin 
mesl iç.in hazırlanan telsiz istasyon- &ayısı sekiz bini bulmuştur. 
larının dünden itibaren tecrübesine 
buşlanmış:ır. 

•Yeni ~hlr pllnında Sarayburnun 
dan itibaren Topkapıya kadar cekile-

•Avrupa ve Asya arasında tayyare cek h1 .. l nıüı;takimin alt tararında 
seferleri yapmak isleyen "l.ufthansa"' kalan kısma alt plAnın yakında ha. 
Alman tayyare şirketi murahhasları zı Ianııırısına başlanacaktır. latan· 
elyevm Ankarada müzakerelerine de- bulun imarı hakkında fikirleri soru. 
vam etmektedirler. lan mU:ehassısların bu kısım bıkkın · 
Mezkıir konuşmaların mevzuu na da ileri !iÜrdilkleri miltalea aynidir. 

~öre, Almanlar yolcuları Yeşil';öye Gezinti yeri yapmak. 
kadar getirecek \'e bu yolcnlıır Yeşil· • Nafia \'ek61elinrle 5on yapılan 
köyılcn Aflnnaya kadar Türk ta)·ra- terfi ''e tnylnlerin ceh·elcrl tudur: 
releriyle gidecek, oradan gene Alman Yapı işleri umum milflürlü~ü ressam
tan·arelt>r1ne naklolunacnklardır. ı )arından Aziz Armanın 130 lira ay-

!ık ücreti 150 liraya, Demir)'Olları in· 
şaat reisliAi ressamlarından Namık 

Selkanın 100 Ura ayhk ücreti 120 li
raya, Manisa su işleri üçUncil şube 
fen memuru Mustafa Yücetürkün 90 
lira aylık ücreti 100 liraya çıkarıl-
mış, Diyaıbat..ır - Cizre haltı inşaat 
başmüdürlüğü memurluğuna 120 lira 
aylık ücretle Mehdi Seyld, Sivas - Er
zurum hattı inşaat ba!}müdürlüAü is
timlak şube şeri Ze!<eriya Kandemir 
185 lira aylıl< ıicrttle Demiryollar ın· 
şaııl reisli~i istin•lnk Amirliltine nak
len ve l.:rfisn lnyin olunmuşlardır. 
yrıca Diyarbnkır - Cizre hattı in

şaat lıaşnıüclürlüAü ınesul muhasibi 
lbralıim lrengtıııün 14~ Ura aylık ilc
retl ttiO lira~ a ı;ıkarılMıf, Ankara vl· 
ı&yeti dördilncü sınır ren memurla· 
rından S!ıııli Yedlevli 25 lira maatiY· 
le lı:el viliı)'eli fen memurhıluna nnk
lolıınmuJ, doktc.ıı eahaettin Kökıit'· 
mirin 1:!5 lira Bl"hk ilrreti 150 liraya 
ıknrılmı$, Sh·as ıımlıar memurlujfıı· 

nn 75 lira aylık iı··rctle llasan Yanık 
tnyin olunmuştur. 

• Almanya ile Aramızda yapılan 

ticaret anlaşmasının Südet mıntaka-

sına lefmil edilmesi hakkında bir 
protokol imzalanmıştır. Protokolün 
milddeti bu ay başından ltil.ıarcn l>aş
lamış bulunmaktadır. 

;-1ARICI: 
• Alman terzileri konferansında 

Almanların ficte birinin halihazırda 
üniformalı oldulu teshil edilmiştir. 

• Goniek Varsavski ıazetesinin 

bildirdiğine göre Roman)·a hariciye 
nazırı Gı-egoire Garencu resmi bir 
ziyaretle bulunmak Q:ı:ere 4 martta 
Varşonya gidecektir. Nasıl, Qç ıün 
kalacaktır. 

• ltloskova Polonlya sefiri Valkov 
Grzlbovski ile harici ticaret komise
ri Mikoiyan, diln akıam Polonya -
Sovyet ticaret muahedHlıll lrnıa et
mişlerdir. 

llusu&I olarak blrkec ınn ıeın Pı 
rfse ıltmlt olan Polonya baıvekll 
S"·1ıırfovııki Varşotlırya d6nmiltlilr. 

• Romada hariciye nazırı Kont Ci
nno ile İngiltere bfiyük elçisi arasın· 
da yenirlen bir mülılkat olmuştur. Bu 
m iltiknt ispanya meşelesi etrahnd:ı 
cereyan etmiştir. 

Limada,' 
isyan eden 11•' 

DldUrOJdd i, 
Llma, 20 (A.A.) - r"1' '-. 

ettiği bir isyan hareke~~ 
smda ölen Dahiliye nasır~ 
rine dahlliyei elerinl . ~J I 
liye nazın Ariaa ~- ,J 
mur edilmiştir. ~ 

Lima, 20 (A.A.) - ; O".ıJ 
kıtal arı dahiliye nasıtl a'"tı . 
Antonio Rodriguez'in i Jf 'I, 
bir devlet .darbesi yap: .; - , 
eebblls etmişlerse de b ;~ ~' 
taatı kumandam d8!,ıt~.~. 
zırmı öldUrmeğe mu .U v ... 
mu§tur. Bu vaka Baf"9~.;.# 
fmdan ilin ve tebliğ ~ 

ev- bit 
Amerlka1d8 

trPn kaz8~~>f 
Harlen ••Amerika" 20 ~~ 

Bir lokomotifle G~~ ~ 
allrat katan arasında .,ed'~ 
deme olmuftur. ~ 1,,. .J 
de iki makinist ölın~ ~ 
'l.rdan kimaenin öl!ll~ ,. 
lir çok kiıilerin ~ ,,,.-..J 
enmektedir. Şim~ ti"';J 
an lokomotifin ... ~ ft -~' 
'00 kilometre .uratıe fl"-..J 
:ie 80 kilometre sura:1~Ul , 
mekte olduklarını uıı--
tedir. 



Bu ıeasiz ve kadere boyun eğ • 
miı ruhta nasıl hiıler, nasıl fikirler 
yer aımııtı? 

Belço ıünün birinde hastalandı. 
Artık yattıfı yerden kalkmıyor ve 
manzarayı seyretmek için meydan 
lığa çıkmıyordu. Mütemadiyen ya. 
tıyordu. Vücudu fiımiı, tüyleri 
daiılmııtı. Humma içinde titriyor 
du. Iztırap dolu sabit bakıılannda 
azabı okunuyordu. Uıtüne bir ör. 
tü örttük, ona saman getirdik. Fa
ka• bunlara dokunmak için en ufak 

bir hareket bile yapmadı. Ona su 
verdik. Burnunu ıuya daldırdı, 
Sanki artık ıu onu iirendiriyor -
muı gibi bqını çevirdi ve acı acı 
inlodi. Hemen hayvan hastalıkla • 
rından anlayan nalcı uıtaıını ça • 
ğırdık. Nalcı ustası onu dikkatle 
muayene etti, kuyruğunu ve kulak 
lannı çekti, gözkapaklarını tersine 
çevirdi, burnuna bir tüple ıiyah ve 
yakıcı bir toz ilfledi ve onu öylece 
bıraktı. 

Belço birkaç gün hasta ve bitkin 
bir halde yattı. Artık ne getirdiği. 

n ~erde duruyo~l;u ve: ''7.avall 
Dclço !,. diy:ırla""''· 

l'l!reye var~:. Su içti ve orad& 
uzun müddet durdu. Sonra •• mcii· 
y -: k;:ıdar hisr yaJımanuı olduğu 
'.lir ~ey yapti. Eh cönece:ine ya. 
kındaki tarlamıza dcğru yürümefe 
baıladı. Taralnın ortasındaki kor. 
kuluk rüzıirdan aallanıyortiu. Tar 
la kuıları cıvıldaııyor, havada ke· 
lebekler uçuıuyordu. Belço tarla. 
nın kenarında durdu. Çok iyi bil • 
difi, çok iyi tanıdıfı bir ıeye bakı. 
yormuı gibi etrafına göz gezdirdi. 
Ve biraz daha yaklaıtı. Diılcrile 

birkaç ot kopardı. Fakat birtienbi. 
ro olduğu yerde sallandığını gör · 
dük. Derin bir nefes alarak yere 
yıkıldı. Korku ile aflaıarak büyük 
lerimize haber vermek için kcı · 
tuk. 

1-VAKIT 

Hr r scnııı k1Jrna1ıa7 mevsiminde Kurfıtlu~a 11aµılagelen eğ. 
l~nccl:.rn bu sene de mosl•ara ktya/etile i§tirak edenler çok ahı.uf. 
tur. Yukanda eğlenen kalabalıktan bir kaç salıne. gö»iiUi.yor. 

(B"f tarafı 6 ncıda) 
raç edilmektekiir. Bn madenden 
de, ileride, kimya aanayiimiz çok 
istifade edebilir. 

Memleketimizde çok mikdarda 
kükürt de vardır. En çok bulun. 
duğu mıntaka Keçiborludur. Bazı 
bakımlardan çok ebemmiyetli o -
lan bu ~den dahilde aadedildifi 
gibi ihraç da edilmektedir. 

Türldyede petrcl var mı? Suali· 
ne de mU.bet cevap verilebilir. 
Çünkü, Boyabat, Merefte, Van, 
Bitlis, gibi yerlerle, diğer bur vL 
layctlcrimizdc petrol olduğu tcs • 

bit edihni~tir. Henüz istihsale ıe. 
çilmemfftir. 

Difer bir Janm sanayie bam 
madde teıkil edecek madenler var 
sa da ehemmiyetleri, yukarda söy
lediklerime nazaran az olduğun -
dan zikretmekten sarfınazar edi _ 
yorum. 

Hulasa olarak ıunu sCSyliyebili. 
rim ki, Türkiye kuvvetli bir sa • 
nayi memleketi olabilir n muhak 
kak olacaktır da. 

fertleri azalırsa bu parayı nasıl 
bulur? 

Bu vaziyette başka bir dost 
memleketten de yardım bekliye. 
meyiz. Çünkü dost bulmak Jçin 
lizım ola nitibar da ancak bir 
memleketin nUfwı, 2nginlifl ile 
kabildir. 

- V AKJT'm kitap ,eklinde roman tetrikaeı -

24 öL'OMLE PAZARLIK 

da çalı§Dll§ değilim. Onun için derhal bir teY IÖylL 
yemem. Buraya "tatil,, zamanlanmı geçirmek için 
geldim. Fakat sana ne oluyor Allah qkma .. DUnya. 
dan bıktm mı? 

Con Brent sözünün arkaamı kesmeksizin: 
- Sana, be§ bin sterlin vereceğim, dedi. Yalnız 

arzumu yerine getiriniz. 
- Yani bizim paramızla yirmi bin dolar ... Eh .• 

Fena bir rakam değil.. Ne gibi bir it çevireceğiz? 
anlıyaltm .. 

_ Çevireceğimiz bir it yok. Ben hayatımı alt. 
mıı bin sterline sigorta ettirdim. Fakat ilk taksiti 
ödedikten sonra. mukavelename üzerinde bir mad. 
de gözüme çarptı. Hayatına kendi eliyle son veren 
adamm sigorta şirketinden hiç bir alacağı olmuyor; 
mukavelename hükümsüz addolunuyormuş. Yani 
vasiyetn•memde kime para bırakacağım yazılı ise 
ona bir tek metelik bile vermiyorlar. 

- Ne zannediyorsun ya .. Vereceklerini Umit et. 
ti isen sen budalanın birisisin. Fakat bu kadar ça· 
buk ölmek niçin? Onu anlamıyorum. 

- Kendilerini pek sevdiğim bir aile vardı. On. 
larm başma bir felaket getirdim. htiyerek yaptı. 
ğım bir it değil. Fellketi kim ister. Fakat ne de ol. 
sa, onlar, benim bu işi kasten yaptığtmı sanıyorlar. 
Her ne hal ise, neticede bir meteliksiz kaldılar. O. 
nun için kendimi sie-orta ettirip bu dünyadan gö. 

----- ÖL'OMLE P AZARL\ 21 

Hele Londra caddelerinde ölmek bini bir paraya idi .. 
O kadar boldu. 

Bu dilıilncelerle dalgın dalgın ve sarhoe bir hal. 
de sokağa çıktı. 

Belki tam Uç saat serseri gibi dolaştı. Ne yUril. 
yüşilne dikkat ediyor, ne heyecanlarını kontrol edi· 
yordu. Fakat üç saatin sonunda artık yUrümekten 
bitkin bir hale gelmişti. Hergün uğursuz orağile yüz. 
lerce insan biçen ölilm, onu görmemiş, bitap da olsa 
yine zihayat ortada bırakmıştı. Ayağının ucuna ka· 
dar şiddetle gelen otobüsler durakalmıflar, otomobil 
ler en ustaca manevralarla yanından geçerek onun bir 
kılına bile zarar getimıemiılerdi. 

Hatta har vurup harman savurarak, yollardan 
bir afet gibi geçerek giden spor otomobilleri bile o. 
nu sezmemişlerdi. Con Brent acıkmış ve yorgun bir 
halde bir lokantaya girdi. 

Lokanta tıklım tıklım müşteri ile dolu idi. Yal
nız kızıl saçlı sert bakışlı bir adamm oturduğu ma
sada bir tek yer vardı. 

Con Brent bu masaya oturdu ve yemeğini ıs. 
marladı. 

Bir ıişe de §&rap ısmarlamııtı. 
Kendisi pek sinirli bir adam olmakla beraber, 

ıarapla sinirlerinin yatıştığını hissetti 
Yemekle beraber şarabı bitirdikten llOl1ft vfa. 

ki istedi. Hatta şişenin masa Uzerinde bırakılması. 
nı emretti. Daha fazla içmek istiyordu. 

· e de ıu)'.a bakıyordu. 

~----------~~~~-------~ 
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f 
Eski Almal1 

Müstemleke le 
Havalar iyi gidiyor 

Dün ilk Cemre 
düştü 

• ~·~~!i;.~~;;~~~~~~~~~.-.~~w ..... , 
Yarıda kalan bir teşebbüs 

yardım bekliyor 

Köy okulları 
teftiş edildi 

Nasıl yerlerdir ve 
kadar insan 

buralarda 
yaşar? 

Rasathane mUdürll Cemrenin 
dilım"i hakkında izııhat 

verdi 
Bu aene 1ıtanbul kar görme • 

den yaza giriyor. Bun.unla bera . 
ber ancak bir gUn lstanbulıı yil. 
zUnU gösterdikten sonra ka vbo
la.n kar, ıoğuklan da berabe; gö. 
tUrmemia olduğu itin sadece knr 
sır bir kı§ geçirdik demektir. Diln 
de ilk cemre düıtU. İlk cemre b:ı.. 
hara ıtri3in müjdesi sayılır. Fa. 
kit buna rağmen cemreden son. 
ra bile elddctli kışlann olduğu 
vakidir. Takvimlerin gösterdiği 
cemre müjdesinin fenle ne dere
ce mUnuebeti bulunduğunu tcs. 
bit için Kandilli rasathanesi miL 
dürU B. Fntindcn sorduk. Sayın 
üstat cemre hakkında bize şu ma 
lılma tı verdi: 

- Çarbin mevsim itiyatların. 
da cemrenin yeri yoktur. Eşasen 
ilim de ccrnredcn bahsetmez. Bu 
isiın bir.e "Suriye va Şaın tarafla. 
rından gelmi§. halk arasında yer
leşmiştir. 

Ispartanuı Atabı~.: Na'. iyeıi~den yazılıyor: 
Nahiyt>mızin, eski köhne mektebinin yerine yurt çocukla. 

rmm her tUrlU ıhtiynçlarını kar§ılıyacak, sıhhi ~eraiti haiz 
modern bir meıttep kurulmıısı cer~yam. bUtUn halk ve gençli. 
ğl bu hayırlı te~bbUs etrafında toplamıştı. 

Yeni mektep kt.ırulmıısına önayak ola11 ilk tedrisat mU. 
fettieler.ndr.n B Tahir Erdemin memleket gen~llğine telkinleri 
nz zamanda iki bin liraya yakın b!r par:ının toplanmasını te
min ettı. Gençıerln tcberrulnrma. halk ta tUtUn satı~ından bir 
pay ayırmak auretile i§tirak etmişti. ı 

Toplanan para i)P inşaya ba~lanan mektebin ancıık birinci r 
katı ikmal edilebilmi§lir. Halkın ve g~nçllğin bir imtisal nU..I 
mı1J1esi olacak bu ne ·ip duygularının mnhsuıu. bugiln esefle 
ve teesalirle kaydetme~e mecburuz, ki yarıda kalını§ bir hal. 
ael!ir. Sebebi de halkın tUtl\n f:atışmm dilşkünlüğü dolayııiyle 
~·ardım edemiyecek hale gelmesidir. Kendi yardım ve emekle. 
ri ile kurmak istedik•eri bu kültür mücssese:tinin varıda kal. 
nı::.sıı ve heder olmak tehlikesine maruz bulunmaaı, bütün halkı 
reise düşürmiiştür. Bu yeis, snrfı:dilen paradan değil, yavru-

~lanru yarına hazırlıyacak mektebi kuramam13 olmaktan m\L 
te,·cllittlr. 

Bu Arada Köy Yolları Almanyanrn eski 1J1üstemleke· 
Hakkında da Rapor terini istediği malumdur. 

Verildi Almanlar, Japonlarla müttefik 
ilk tedrisat m U!ettlşleri köy oldufu için umumi harpten ıon

oiullarını teftiş etmek Uzcre ra Japonyaya verilen mUıtemlc
i<öyJ~rde yaptıkları tetklkl re kelerini timdilik istemiy~r iste. 
alt nporları maarif mUdUrJUğU· difi yalnız Kamerun Toro ve 
ne nrmektedlrJer. ~uanda • Mundadır. Sark! Afrl -

MUtettltler, köy okulu tale- ka~a olan bu müstemlekelerden 
uelerinln bilı;i teftl,lerlnl ynp· Kamerun ile Toco, Fransa ile ln. 
tıktan baııka köy mcktebfnlıı ve giltere arasında taksim edilmif -
köy yollarının lntlıaru ve temiz- tir. Buıünkli Almanya toprakla
lillni de ıözden goclrmlı;lerdir. nnın meaahai aathiyesi 470,692 
Yapılan tetkfklerııe köy yolları- kilometre murabbaı.dır. Halbuki 
aa lAzımcelen ehemmiyetin ve· yalnız Kamerun müstemlekesi 
rllmedl#i ıilrUlmU~. vaılyet ma- 506,480 kilometre murabbaı, ya
nrlt mUdUrlUIUnc raporla ynııl· ni Almanyadan daha büyüktür. 
ınrştır. :Maarif mUdUrlUIU mQ- Bu geniı topraklardan Fran
aclcdcıı vllı\yetl habel'dn r etml[!· ııılar 4 J 8.2 ı S kilometre murab
tlr. bıını, 1ngilizler 88,266 kilometre 

\"ali ve Deledlyo Re!•I ı .. <ıttı murabbaını it~al etmiılcrdir. Fa
Kırdar bUtlln kHy ihtiyar heyet. kıt bu kadar geniı topraklar ü
ıcrlne :raptı~ı bir tnıulmdcı kih zerinde yaııyan insanların uyısı 

emlılitlnc dalı" faıla dikkat topu topu iki milyon altıyüı bin 
etlllmeai lı\zrnıgcldiğl bilcllrll- ki§idir. Almanyada iıe 75 milyo· 
:nılotlr. n:ı. yakın insan ya§amaktadn. İt· 

hatat, ihracat bakımmdan bu müs 
temlckenin Alman umum ticareti 

üzerinde ehemmiyetli 
mcti yoktı.ır. Son şeıı~ 
Almanyamn bu mil:ct' 
satın aldığı haın mad ol 
yon 194,000 frı:ınklık ~ 
ettiği ticaret eşyası d• 
altıyüz bin frank!ık6lr ~ 
Almanyanın işrarla f 

· i di;er bir miisteııılo~e 
dur. Şarki Afrika;a~ı iti 
Urunda müste:nkkesı 
idaresine verilmişti. sıı 
temlekenin merkez:le !ıit 
yoktur. Hud~tlarznın 
Tanganayka gölünne ~ 

1·~· 24.' Ruadanın geniş ıgı . ııı' 
danın ise 29,000 kıli> 
rabbaıdır. iki toprı1' 
umum ieni§liği 53,~00 
murabbaıdır. Fakat bil 
da kalabalık insanııar 
dır, Umumiyetle kahve ~ 
den bu insanların sa>"51 ı 

"tnıı dir. A,,; miktar.da tu ~ 
sal edilen bu toprakl•l' )il 
tcmlekelcrc nazaran d• 
Jidir. Fakat devamlı 

6 
hayvanat çok zarar ' 

Baaiyelerdc oturan halk, kış 
yakla§trğı vakit hayvanları koru. 
mak için tedbir alır. Bu kabil • 
den olmak üzere bUtUn hayvanlar 
bir yere toplanır. Soğuğa en az 
mukavemeti ohın koyun, keçi gi. 
bi hayvanlar en önde bir halka 
haline getirilir. Daha mukavim 
olan atlar bunların geriııinde ve 
far.la mukııvjm olan. develer de il. 
çüncü halkayı teokil ederler. Or
ta. boşlu'kta. üç yerde atea yakı -
lır. Kı9 bu suretle gegirilir. lia. 
valar bixa~ ıeınmaya baglad!ğı 
vakit atcilerdon biri söndUrUIUr 
,.o halkanın en dı5 krşmmt teg • 
),41 e4eıı develerin otlamala.rma 
müsaade olunur. Arapsa, ateşe 

çemre dendiği malum olduğuna 
göre birinci ateşin söndUrülme • 
~ine jlk cemre dü§tü, yani söndü 
denir, Havaların sıcaklığı bir par 
ça. daha çoğalınca ikinci ve en 
nihayet üçüncil ateş söndUrüle
rek cemreler in.er. Bizde halk. 
cemreyi bir nevl hayvan telakki 
eder ve gökten <fü~tUğünU f :ırze. 
aer. 

V AJın : Bu hayırlı feşebbUsün ynrıda kalması ciddcm a<:ı. 
dır. Yurttaeların hUsnUniyella b.tı;ladıkları iF}i başaramama. 
larmdan duydukları bu teessür yerindedir. Alakadar 4evlet ma
kamlarının bitirmek için icap eden tedbirleri almalarını ve 
bitmek Uzcre olan mektebin kU~ük bir yardımla ikmalini te.. 
menni ederiz. 

Limanda bir kaza 

Hisar plajı 
Küçükau Deresi de 

Temizlenecek 
Şirketi Hayriye tnrafınclan 

Anııdoluhisarıncia npılmıuıı ka
rnrlitstırılun plt\jw Joşaatı için 
belediye mllsııade vermiştir. nu
raııı htanbtılun en hUyUk Vf! 

Deniz işleri 
Yedi komisyon şimdiye ka~ 
yapılan muamelelerin tefkik1 

Şura Hazırlıkları 

58 numaralı 
romorkör 

vapurla 
çarpışh 

bir 

. Evvelki ak§am lin~nnd~ bir d~-ı rulacaktır. ~i:~otin 06 nu.ınarah 
.nı~ kazası olmuş, Şırkotı Hayrı. vapuru tamır ıçın Halice alınmı~
ycnin 58 numaralı vapuru ile De. tır. Zararın 300 liradan ftııla ol. 
nizbankın 6 numaralı romori<Lirü 1 duğu tahmin cdilmoktec1lr. 
çarpıiı.nı lar. l:~ .M.cJ.ş.i -fle yarp. - l • • µ , ı 
lanmı~ardır. 1U:dite §öyleo1 p J!lraba Vapuru.,__g,: 
mu§tu,r: Şirketi Hayriye 43 otomobil 

58 numaralı vapur Harem is.. alacak kadar bliyilk ol:ın sraba 
kelcsin.e gitmek il.zere saat 5.301 vapuru için Hasl(öyde hususi bir 
da KöprU iskelesinden h:ı.reket kız:ık h~zırlanmaktad•r. Fubri _ 
ctınia. fakat eamandırada bağh kadaki iki kızak yeni vapuru is. 
duran Akay \'apurlarmın hiza p tiap edememiştir. 
sma. geldiği zaman 6 numaralı ro Vapurun in~sma ancak yaz 
morkör birdenbire önüne ç:ıkmıtı- ortaemda baılanabile~ktir. Di . 
tır. Vapur sUratini kesemediği ğer taraftan 3irket elinde bulu
iGin romorkörün sancak baş o· nan hazır bir müh~ ile kUçUk 
muzluğuna şiddetle çarpmıı;tır. bir vapur dtıJ111. inşa ctmefe ka. 
Bereket kaza ha.diseı:iz geçmiş, rar vermiştir. 
romorkör baş omuıluğundan, va ı Vapur 75 numaralı Kocat~ va 
pur da baş bodoslamasmdan ha. purundan biraz daha kUçUk ola • 
sarn uğramıştır. caktır. 

l{nzadrın sonra gerek Deniz • 
bank ve gerekse Şirketi Haydyo 
biribirindcn tn~ino.t istemekte. 
dirler. Bu yliulcn aradaki ihtilafı 
hnllctmck irin bir komısyon ku. 

-o---

Baro Reisinin tıtifaıı 
Cumartesi günü baro heyeti 

umumiye toplantısında, Deniı • 
bank yolşuuukları hakkında ya. 

1Uka plAJı olacaktır. 

devam PlAJın boyu lGO metreden 
fn.ılıı, genişliği tso yUz metl'cyc 
yal·mdır. Dcniıbank ve eski idareler işle • 

31rektl Ha.yrlye pJAjm temiz rini.n bir~b~r~r~e~ ayrılmayarak tet 
ohrı:ıiı tein KUçUkıu deresini de klkıne gırışıldığı, MalJyc ve iktı
tcmlıletecok ve bucUn uzuncıı sat Vekaleti mUEettişlerinden mü. 
lür talı.ladAn ibaı·ct olan .kiirır.11.- rekkcp heyeUerin ayrı ayrı çahı. 
nUn yerine de yeni bir köprU in- "U"JU•" Y .......... ~u-. ~~ :grup .-nıii. 
şa edecektir. fındın yapılın tetkiklerden bir 

Pldjrn lnşa edileceği sahilin krsmı bitmi§, bir kısmı nihayete 
baştaıı.batıa. tenılılı,nmesi için yaklaımıı. fakat diğer kısımlar he 
tarak dubaları hav.ırltınmalcta· nüz b3§la:nıJ gibidir. 
dır. Yakında sUr~tıe çalış.main- Satic binası ltlerile uğraıan ko-

·ı kt' misyonun yaptığı tetkik hukuki ra gcç1 ece ır. .. 
bir mevzu uzerlnde enteresan ut 

pılan neşriyata isminin karıntı • halar mey<lana getirmiştir. Satlc 
rılmuını ileri ıUrerek, arkadan. blnaaının varidatı gayri eafiyeıl 
larma. geniv bir tahkik imkanı hesap edilerek Nafıa Veklletl ta· 
bırakmak f~in istifa eden baro rafından yüı kilsur bin liraya iı • 
reisi Haaan Hayri Tan'ın bu ha. tlmliklne karar verildiği malQru • 
reketi dUn baro idare heyetinde dur. Satie şirketi Nafıa Vekaleti • 
konU1ulac1Lktı. Fakat idare heye. nin bu kararım gizliyerek Fındık
U aıalarmdan blr kısmının gel. lıdaki binayr iki yüz bin kilıur Jl
memesi yüzünden toplantı yapı. raya Deniı:banka ı;atm11tır. Deniz. 
la.ınamJ§tır. banka. kendi teıekkül kanununda, 

İdare heyeti bugün öğleden bu ıibi şeyler için ~lediyc iıtim. 
sonra. toplanarak Jsti!a işini mü. lak kanununu tatbik etmek salibi. 
zakere edecektir. yeti verilmlJtir. Fakat banka, iti 

KUltUr şurası hazırlıkları etra.. 
f mda. l~ ve orta okul direktör. 
leri top1a.ntılann& devam etmek. 
tedirler. Dün lise direktörleri 
Galataıaray llseainde toplanarak 
görtlfmUolerdir. Orta. <>kul dirck
törlcrt de bugün sanat okulunda 
bir toplantı yapacaklardır. 

----------------------------------....----------------- bu kanun ile değil de mUhendiı-
- \' AKl'l"ın kil"f, şckllnde rouıan tefrik.ası -

" 
lcrini göndererek araziyi ölçüp bi-
çerek ve binaya bir kıymet takdir 
ettirerek ı•tsn almııtır. 

Yapılan tetkikler cınaaında hi.i. 
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kumetin tatbik cttifi iıtimlak ka. 
nunu ile belediyeler istimlak kanu 
nu arısında bir fark oJ.duiu &5rUl. 
müştür. Belediyemiz, bunun kendi 
lehine tadili için vaktiyle Dahili· 
ye Vekaletine bir de müracaat yap 
mııtır. Bu müracaatın en esaslı 

noktası da devlet namına yapıla -
cak istiml~klerde varidatı gayri sa 
fiye nazarı dikkate alınarak bumın 
on misli üzerinden fiyat takdir e. 
dilmekte, b::lediyeler istimlak ka. 
nununda yüıde on, yirınlye iblağ 
edildikten baJka mUlkün mutasar 
rıfı herhangi bir itirazda bulunur 
sa xanunun tayin eylediği bedeli 
istimllke yüdc yirmi bet ilive o. 

İşte bu sırada, karşısında oturan kızıl Hçlı, 

ııert. bakı!}lt adam söze baıjtadı, soruyordu: 
- Delikanlı .. Nediı bu telaşın? Ne kederin var 

ki, kendini avutmak istiyorsun? 
Con Brent dalgın gözlerle karşısındakine ba

karak: 
- Keder mi ararsın, dedi., Binlerce!.. Bir bar. 

dak vi!iki içmez misiniz? 
Kızıl saçlı adam bir bardak getirterek viııkiden 

doldurttu. Sonra: 
- l§lerinin dUzelmcsi temennisile içiyorum, di. 

yerek bardağını havaya kaldırdı. 
Con Brcnt, ruhunun bütUn kırgınlığına rağmen 

bu kızıl 11açlı adamla alakadar olmağa başladı. 
- 'Konuşmanızdan ve tavrınız.dan anlaşıldığına 

göre siz Amerikalısınız galiba? .. dedi. 
Kızıl saçlı adam, tam mnnasile Amerikalılara 

has bir serbest çalımla: 

- Evet, dedi. Amerikanın Şikago şehrinden 

geliyorum. 
- Şikago gürültülü. bir şehir değil mi? Bir çok 

gangsterlerin türlü cinayetler işledikleri bir gehir. 
dir ... Fakat ioikklerimiz.in bir kısmı palavradan iba
ret olac&k •• 

- Pala \T& mı? dedi... A vrupada bulunan aiı.le
rin çoğu. Şikagoda olan biteni sinema nev'inden iba. 
ret bir takım uydurma ş~yler şanıyor. Fakat sana. 
anlatayım da bak .. 

Bundan sonra kwl saçlı adam, tam bir çeyrek 
süren türlü vakalar anlattı. Hıraııhk, cinayet, yol 
kesicilik. ka!;akçılık gibi muhtelif fenaat hldisele. 
rinden korkunç misaller getirmi§ti. 

Fa.kat Con Brent hfilA inanmıyordu ... 
- Benimle latite ediyorsun, dedi. Bunlar olur 

ıeyler mi? Sonra sen ne bilirsin? 
Kızıl saçlı adam bir daha gülUmaedl F&kat bu 

defa.ki gillümseyi3i evvelkisinden bambafkaydı. 

- Hey, dedi. Buraya bak. Sen kiminle konuştu. 
ğunun farkında mısm ! Kar§ındaki adam. Amerika
run en azılı gangsterlerinden Red Mangua'tur. Fakat 
çeneni tut .. Kimseye söylersen çeneni bütiln etra.file 
dağıtınm ... Anladın mı? Şimdi söylediklerimin ha. 
kikat olduğuna küçUcUk aklın erdi mi? 

Con Brent'i bu sırada bir fikir kurcalamağa 
başladı .. Müthiş blr fikir .. Fakat bu fikri ileri sür. 
mesine meydan bırakmadan, Red M&11ıua pis piıı 
böbilrlendi: 

- Ben. diyordu. Bu lokantada gördilfUn insan. 
lar kadar insan harcadım.. 

Con Brent atıldı: 

' lunarak tutarı bankaya yatmlmak 
ta ve muamele ona göre bir seyir 
tatbik etmektedir. 

Bu ıeklc eörc, Nafıa Veklleti • 
nin yüz bin kliıur liraya iıtiml!k 

etti~i yer, belediyeler kanunu ile 
istimlak olunursa iki yüz 'bin lira 
yı ieçmekte, ihtilif halinde de bu. 
na yüule yirmi be§ ilave edilince 
mikdar iki yUz elli bin liraya çık. 
maktadır. Den!zbank ise binayı, 
pazarlıkla iki yllı otuz be§ bin U. 

ediyor r1. 
•ğ' ıı• nun kendisine vcrdı 1 sP 

• a11>' 
fade ctmemış ollfl Jk6' 
nıen onun tvtecağı "' .,r1 
be~ bin lira rıoksaıu"' 
bulunmaktadır. e 

'Satıe şır etı, e e .1'i. i 
lak kanunupnun verdığı 

d'r.de 
kını kullandığı tak 1 ~ f. 
be§ bin lira fazlasına, a~ 
otuz dört bin lira no'k 61 
caktı. Aradaki farkı ~ 
yet edecek heyet\ h• 

edecekti. ~ 
Stie binasını şatııı ~ 

istimlak kanunları ar•. 0 
rakamların büyüklUğ~tl' 
bertaraf etmiş fakat eli' 
nin takip ettiği harc'k• 

km ol.duğu kati eure~ııı' J 
eylemiş ve Denizhan bi',.d 
Satie tirketi aleyJıinefıJ '_j 
tıfı gibi; binanın N.' J..,.J 
cc iş timi.iki do}ay15ıleel' ~ 
kiletine iadesi laıılflı jıti ~; 
küsur bin liranın t~ıt' ,f')) 
çin d~ diğer eı:nvıh ' J'. 
lesine ve alacakları?~. ; 
nulmaıı talep ediJlfllf"',..df 

·retıı.-
"' talep lcanunt da• 
eldilınektedir. .

1
, 1 

btirıye havuzu .~,ı~ 
daki havuz ve fa~rı e~teı ~ 
kikata devam cdıltıı f' 
!erin tamikma ıuı:uııı 
anlaplmaktadır. . adil' ... ~ 

Fabrikanın esk1 111sı ttf'J 
haaebeciıi Deniıb•11 t~ ~ 
pıbrken merkez:~e ~ol~ 
yetlere tayin edı1J1ll ,u''. 
dan itler hakkında 1' t ~ ı 
malQm:ıtına ınilrac;~ti'1~J 

Halen komisyon ~ 
ı; eıı uzadıya tamir 1 r . f 

vt Xasımpaşa fabCl "99"'.:J 
miri yapılan ı>ery• ~'!'1~ 
landa tetkiklerde ~rl ~/ 
Bu iki vapurun t~'f' 
maıraf çok fazla 1° #:~' 
milerden, yapıla!\ UiP '-ıJ 
menfaat tcınin ed. ıssif ~ 
ği henüz tesbit e0ıl 
ma'ktaaır. 

Bu 8Jl'ada. kızıl saçlı adamm dudaklarında miis. 
tehzt bir gülümseme belirdi. Önilndeki viski barda.. 
ğmı bir kenara itti. Masaya abanarak Con Brent'e da. 
ha. ~ok sokuldu ve· 

- Beni de harcamak ic;in ne istenin~ 
- Vazivete bağlıdır. Ben dUnyamn bu U.rafın- raya almakla belediyeler kanunu ..... ~ 



~ 
Su Yeni neş!:!Jat: 

rneroank birleşik pamuk iplig'O# j ve Noktalama-Yazıda kullanılan 
d k 

işaretler için yazılmış ilk müstakil 

!~M~K. t~LtmGt SaATIŞfla: brikaları müessesesi ~!~1:~~:~~n;~r:~~ah~y~!~k;~c:n~~~ 
~ eseridir. Her genç blr tane edinme-

YSerı Bez Fabrikası malı 12 No. paketi 415 kurut lidir, 

t.lazilr B 16 ,. ,. 480 ,. 1 Yalnız duuuuormn - Baran Şilk<l-
,,. ı asma Fabrikası 24 N 580 fe Nihal'in bu güzel romanı kitap ha· 
'l.fC ~}" " O. ,. " 1 

10 
g ı Bez fJbrikasr ,. 74 N 580 line konulup neşrolunmuştur. Muhar-

15 
balyalık siı-ari!lt lcr iı;in.. o. " rfrinin hassas ve şair kalemini bu e-

s ., " 57 5 " serin her sayafsında ruha işler ıörü-
25 " " " ,, ., 570 ,. yonız. Tu·siye ederiz. 

SO • " " ,, " 565 " 1 Kadın aşkı - ltlarsel Pirevo"dan 
J;'·,..,_" " .. ,. ,, 560 ,, 

1 
Haydar Rıfalın tercüme ellili bu ro-

4'"uctrla Fab 'k d t · k ıı k · ) IpUJı:: .. ~ı a a Tesrrm şamyıC' sımfmaktadrr. nıan, ( ncı roman o e sıyonu nun 
>'asları . rnustehlıklerin:n yukarıda yazılı fabrikalarcl gönderece!rleri be.c!:lleri mukabilinde ihti· /her itibariyle birinci kitabıdır. l'iya
'tra""'bntil' •betinde ipJ;k ıipa riıi verebilecekleri ve 24 numara dan ince ve muhtelif maksatlara 1 tı 60 kuruştan ibaret. Güzel bir eser 
) ,... e Jı:: okumak isteyenlere hatırlatırız. 
•briıta.-ce ~amuk ipliği müstehliklerinin de ilitiyaçlarıru yine aynı şartlarla yalnı.ı Ereğli / 

__ ,1a rl Türk kemankeılerl - B. Silleymnn 
~ sıpa :ı edebilecekleri ilan olunur. KAni lrtem, birçok eski eserlerden 

'

..., - - •••••••••••••••••ılı istifade ederek Türk okcululunun ta-

JN Hı'SA R L-AR~ U~"UM MU .. DU .. RL0,-6-.... -U .. NDEN 1 l~!:~:~;~~~~~~u~=F~?.ii=~:;~~: 
~ Jll meye çalışılan bu spor kolu için lü-
CiJıaı zumlu olduğu kadar küllür eserleri-

( ne merakı olanlar için do bir yeni 
Mikdan Muhammen B. % 7,5 

Muv. Te. 
Eksiltmenin mevzuılıır. 

~ba 
Cı..._ "'°'1 leli! 27 ad. 
'~ ~ eh 15000 tabak 
~ dikıne 1 ad. sif 

LJra Kr. 
378 • 
630 .-
490 .-

Lira K. 
28 35 
47 25 
96 75 

Şekli 

açık eksiltme 

•• .. 
,. ,, 

Saati 

14 
14,30 
15 

'1 r ..... Ciııa . hmir 
~ lılbnun 'Ve ~ıkdan tahmin bedeli ve teminatı yukarıda yazılı üç kalem malzeme 3arlname. 

' ...... tq· eleıı muci·bince ayn ayn eksiltmeye konmugtur. 
~t ou~~e 16--3-939 per§embe günü hizalarında yazılı saatlerde Kabata§ta Levazım ve 

..... Şa ındeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
~ ~...., I>i hrtname ve nUınuneler her gün sözü geçen oubeden parasız alınabilir. 
~ lrlU.dllrıu~ nıakinası eksiltmesine i§tirak etmek isteyenler fenni tekliflerinin inhisarlar u. . 
hh,lrllı~ tu~ fen §Ubesine beş gün evvel berayi tatbik tevdi etmeleri ve tekliflerinin kabu. 
IJt-~ ınıu:nı J.Ştirak vesikası almaları ıazımdır. Eksiltmeye iştirak edecekler % 7,5 güvenme 

ltnıuı-. (~~a için tayin edilen gün ve saatlerde yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 

~---------------------------------------------------------'-

8UGUN • KUMBARANIZA·ATACAGINIZ · 5 ·KURU) 

'fak.acık mektupları - ?dahmut Ye
sarinin Yakacıkta ııecirdiQi sünlere 
ail güzel bir kitap. Ruh tahJiUt-rinde 

bu mektupların her birinde muvaf
fak örnekler vardır. 

Arkltekt - Bu derginin 91 - 95 in
ci sa)·ıları bir orada intişar etmiştir. 
Bu sayılarda, Mimar Sedat Hakkının 
Mackada bir evi, Mimar Rebil Gor
bonun Boğazda bir villası, Mimar Na
ci Meltemin :Mumhane antreposu, Mi
mar Köm!.ircüoğlu Asımın BDyükada 
meıarh!tı v1: Maraş Belediye Hali pro-

jeleri ile Dr. A. Silheyl'in Halktıri 
teıyinata dair bir tetkiki, Mimar Ke
mal Allanın Fetiyo camii, yazıları 

vardır. 

ŞildMaçlan 
Beılcn 1trbiutai lıtanbul Bölgeli 

Futbol .\j.ınlıl}uılc•n: 
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A D•IATICA 
SOC. AN. 01 NAVIGAZION~·VENEZIJ!t 
Uirayacaldan Limanlar Vapurların himleri 1-!veket Günleri 

EKSPRES HATLAR! 
Pire, Birincliıi, V cnedik, ADRlA 

Trieste CEL!O 
3 12; 

10~!? i j 
17/ 2;!! ~ 

Gala Rıhtmund:ın her Cuma 

tam saat l O da 

Pire, Napoli, Marıilya, Cenova 
Saat 10 da Galata Rıhtımından 

Pire, Nepoli, Marailya, Genova 

Kavala, Selinik, Coloa, Pire, 
Patraı, Aysaran~a, Birindiıi, 

Ankor.a, Venedik, Trieıte 

Selinilr, Midilli, tzmir, Pire, 
Kalamata, Patraa, Birindiai, 

Venedik, Trieıte 

Buraaz, Varna, Köıt.ence 
Quirinale 1 / 2 
Cilicia 8/ 2 
1aeo 11/2 
Diana 15/ 2 

Sulina, Kalas, tbrall 

• 

Osmanlı Bankasından: 

ADRlA 
CELlO 
ADR1A 

24 ,., , .. ı:: 

3/ 3,g. J 
11/ 2 l • 

CİTTA'di BARİ 25/ 2 S 1 
ıı;a< ·1 

İstanbul - Pire Saat 24 h.:! t5 
., Napoli gün 3'8 
,, 'Marsilya. ,, 4 

Campidoglio 
Cilicia 
Caldea 

Abbazia 
Quirinale 
Diana 

Vesta 
İseo 
Al ban o 

Caldea 
Albano 
Abbazia 
Fenici& 

Abbazia 
Fenicia 

6/ 2-8 
2012 ..... .... 
6/3 ... 

1 
u -o 

1/ 2 ..... .... 
15/2~ 
1/ 31 

u 
'C 

9/2~ 
23 21 
9/ 3 

22/ 2 u 
25 / 2 ~ 
1/ 3: 
sıs a 

-8 
l / 3t-

pof 

8/3 ..... 
a 

Pek yakında başlanacak oJan şiJd 
maçlarının fiküstilrilnil tanzim et
mek ve kur'a çekmek üzere bölgemi
ze ballı bütün klüplerin 23-2-1939 
tarihine müsadif perşembe ıünil ak
şamı saat 18 de ıaIAbiyelll birer mu
rahhaslarını bölge merkeıfno ıön
dermeleri rica olunur. 

Bu toplantıya murahhas göndermi
yen klüpler şild maçlarına iştirak e
ilemlyecck 'le sonradan- da bu bu. 
sus~ hfc bir halt ldillaaında bulıpıa· 
IDQlllealilar<hr. 

Memleektte tasarruf hareketinin inkişafına hizmet arzusun. 
da olan OSMANLI BANKASI, Aile Sandığı (Tasarruf Cüz.danı) 
hesabına tevdiat yapanlara kur'a keşidesi suretile aşağıdaki ikra
miyeleri tevzie karar vermiştir. 

Kongre 
Beıtkla, Jimrıaılik · /lllib4 B<11kan

lığından: 

Klübümilzün senelik adi konıresi 
klilp eaaı nfıamnamealne tevfikan 26 
Şubat 939 p:m.ır günü saat onda Be
şiktaf Spor caddesindeki klüp loka
linde top'anaca~ın<'an sayın asit ha
nın teşrirJt-ı i ricıı olunur. 

Keşideler 25 mart ve 25 eyllll tarihlerinde icra olanacak ve 
her ...... aplıdaJd ~!er dafıtılacaktır:' 

1 adet T. L. 1000.- Türk Liralık 
4 " ., 25().- " ,, 
5 " ,, 100.- .. ,, 

25 .. ,, 50.- ,. ,, 
50 " ., 25.- •• ,, 

Yani cem'an: 85 adet T. L. 5000.- Türk Liralık ikra.miye. 
Aile Sand:ğı hesabındaki mevdııatı kur'anın keşide edildiği 

tarihe .takaddUm eden altı ay zarfında: 
T. L. 50.- TUrk lirasından aşağı düşmemi§ olan her mudi ke. 

§idelcre iştirak edecektir. K ongre 
KIZl/.AY CEMiYETiNDEN: . ~ . - ~' - \• ~- ' . 

'r~RIN·KURACAGINIZ · EVİN ·TEMflİOİR 
- u ~-~· 

Kızılay Fatih ilçesi kongresi (26-2-
930) pazar ıilnü saat (13) de Falih 
Halkevi salonunda yapılacaktır. 

938/1588 
/ıtanbal Aılluı J ilnca Hukuk Mah

kenıeıinden: 

Türi< Hava. Kumruu 
Büyük Piyangosu 

Beşinci keşide: 11 Mart 939 dadır. 

T. C. 
~ ZiRAAT BANKASI 

Takror tarafından Nişantaşında 
Bardlı Apartmanında 3/58 No.da mu 
kim iken halen ikametgahı meçhul 
bulunan Yugoslavya tebaasından An
tuvan kızı lsteraniya aleyhine mah
kememizin 938/1588 No. lu dosyasi
le ikame olunan boşanma davasında: 
Hali hazır ikametgahı meçhul bulu
nan milddeialeyh lsteranlyaya da
va arzuhali ilanen teblil edllmlf, 
müddetlde geçmiş olmakla 2113/939 

BOyuk ikram YP. 5D,O:JO liradır 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 10 biıı liralık 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır .•• 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 
de piycuıgonun mesut ve bahtiyarlan arasına girmiı olursunuz ... 

~· 

sali saat 14 tahkikat günü olarak ta- 1 T H 
yinine karar verilmişUr. Mumailey. · St&nbUI ramY8J ar8k8f Dair8SİRd8R: 
he lstefaniyanın mezkur giln ve sa- 1939 yılınnı lkinclkiınun ayında 
atıe mahkemeye 1Jelmesl veya bir tramvay arabalarında bulunan eşya. 
vekili kanuni ıöndermesl ve aksi nın milfredatlı listesi: 
takdirde hakkında gıyap karan itti
haz edileceli teblil makamına kaim Muhtelif cins can talar 
olmak ilzere llAn olunur. (28359) Muhtelif cins çamıışırlar 

ADET 
51 
46 

Cifi ve tek, kadın ve erkek eldi-
/ıtanbul Aıliye J Onca Hukuk Mah· venlerl 1'8 

kemeıinden: cm ve tek, kadın ve erkek 
Hildaverdl Kınalı tarafından koca- ayakkabıları 28 

sı, Beyoğlunda Knmerhatun mahalle- Çift ,.e tek, kadın \'e erkek 
sinde Bay Tevfik sokalında 31 sayılı 

1 
ıerlikleri 5 

cl·dc 111ukinı iken iknmetgilhı hazırı- I Ro;> ve manto keme~ll'rl 6 
nın nıcçhuliyeli tıuıyyün edeıı Ah· Kadın \"e erkek şemsıyeleri 411 
met Kınalı aleyhine mahkemenin 1 Baston ~ 
38/1521 No. lu dosyası ile açılan bo- Kadın \'e cocuk şapka \'e bereleri 34 
şannıa davasının tahkikatı için tayin Gözlük 1 
edilen günde mahkemede bulunması Erkek için ceket, panlalon ve 

Tünelin arkasındaki sokakta Tram
vay Hareket Dairesine milr11caatları. 

JJüdürl11et 

938/ 555-& 
/11/anbul 5 inci icra Mtmurlu6ıın. 

dan: 
Satılmasına karar \'erilen beş JAm

bah 28 modeli lsparton markalı rad
yo 23 - 2 - 939 tarihine milsadif per
şembe ırünü saııt 16 da Nuruosmani
l'C Serer sokak Büyük ~uruosmaniye 
apnrıımnnı önünde satılııcnkhr. 'fıı
lip olanların gö~lerilen ı;in ve s:ıalle 
m:ıh:ıll'ıule hıııır bulunacak memura 
rııüracaatJ:ırı ilan c..lunur. 

ti An hnkkıntla M. aleyhe llAnen teblllal muşamba 4 
icra edildifli halde gelmf'dlllnden j Kumaş parçası 1 Göredes ilk mektebinden 927 - 928 
b3kkındaki ııyap kararının dahi ilA- Bayan atkısı 10 seneelrinde almış olduğum tabadet-
nına ve tahkikatın 21 • 3 • 39 aaal I Kitap, evrak ve kllıtlar 42 nameml zayi eltim. Hükmü olmadı-
10 a talikine karar Terildillnden M. Kadın toson ve llstlkler (çift) 2 tından yeafsinl alacatımı fJAıı eyle-
aleyh Ahmeain mezkılr gün ve saat- Boa t rlm; - GIJrtdeı: DllHln mahallulnde 
te mahkemede bulunması veya bir,. Seferlası ıo j Recep oflu Euilp O:ıdemlr. (18358) 
nkll göndermesi, aksi halde ııyabın- Hırdavat 15 ------------
da tahkikata devam edilerek bir daha Yiyecek maddeler , ı 1 SAHiHi : ASIM US 
mahkeme1e alııımı:racalı il&n ola· Fotolrıf makinesi ı Neşriyat MQdllrO: R. Ahınıl Sı11ınıU 
ll1ll\ · · 1{2W01j Bu epalann Jlblplerl Galatada, BasıldılJ 1er: V A.JD2 Jlatbauı 
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1~eneke kutularda 
kaşe · Alaopan 

Grip " aedealn, romatizma, bat ve dit airJlannm en talrll tll
erdır. Teneke katalarda oldaiandan dalma terkip ve talrlnl ma. 
halaza eder. Her enanede teklik katma '7,5 karaftar. 

icabında günde 3 - 4 
kaşe aıınablllr 

Devlet Oemiryoilan ve Limanlan 
· işletme Umum idaresi ilanlan 

A vrupanın bayat. kurtlu çocuk gıdalanndan sakınınız.! Ya vrulannızın midesini abur ~uburla 

durmayınız! Tabii saf, lezzetli 

-
Buna çocuklar 
bayılıyor
lar. Çok ittahlı 
ve severek bü • 
yürler. Bu saf öz 
lü unlann vita
mini bol, gıdası 
çok ve kalorisi 
yüksektir. Bütün 
çocuk doktorlan 
buna tahadet e • 
der. Avrupada 
diplomalarla mu 
aaddak birincili -
ği kazanmıştır. 

Bu kadar yüksek 
evsafa malik ta
bii gıda ancak 

HASAN 
ö z1 ü 

unlarıdır 
Pirinç, Yulaf 

Mercimek,Bui-

HASAN 

Muhammen bedeli 1445% lira olan 4664 adet muhtelif eb. day, irmik, Pa
atta Türk bayrağı 27. 2. 939 pazartesi günü saat 15 de Haydar- tates, Mııır, Tür
pqada gar binasındaki satınalma komisyonu tarafmdan kapalı lü, Bezelya, Ba-
zarf usulü ile satm alınacaktır. dem, Çavdarözü 

Bu ışe girmek isteyenlerin kanunun~tıita~i·n8etitJii!~·i1v~e~saik~iWvi;e._~~~---...J•Wll..!~--
1083 lira 90 kuruıluk temlnatlannı 1'Hıı 
eksiltme günü saat (14) on dörde ~acar komisyona vermeleri la. 
zımdır. 

Bu ite ait p.rtnameler Haydarpqada gar binumdaki ko. 
misyon tarafmdan paraaız olarak dağıtılmaktadır. (771) 

••• 
Devlet Demiryollan lşlet:me Umum MUdlirlUğUnden: 
lclaremizin Elieehirde bulunan yol atelyesi kantarlar tul>e

ıine. aşağıdaki terait dahilinde 23 tesviyeci. l tornacı, l plinyacı 
alınacakbr. Yapılacak denemede muvaffak olacaklarm efradı ai. 
lesi v~ zaU etyasI F.sld§ehire kadar idare tarafmdan meccanen 
nakledilecektir. Taliplerin evrakı mUsbitelerile ve en geç 15 mart 
939 tarihine kadar zat üsleri mtidUrlüğUmilr.e müracaat etmeleri, 
e4emiyecek vaziyette olanlum mektupla bat vurmaları lüzumu 
iin olunur. 

Umum lmdürltlk 
ı - Tllrk olmak 
2 - Sanat mekteplerinden iyi derece ile ve tesviyeci olarak 

mezun buluıımak, 
3 - Zabıtada auihalle kayrth olmamak, 
4 - Yapılacak nazari ve ameır dennmede muvaffak olup fazla 

talip arasında 25 nci derece alabilecek 15ekilde kazanml'I olmak, 
5 - Yapılacak denemede muvaffak olanlara kabiliyetlerine 

göre yüz liraya kadar Ucret verilecektir. 
6 - lateklilerin ukerlifini yapmıı olup otuz yqmdan fazla 

olııı&mUI llzmıdır. (572) (1117) 

lstanbul Belediyesi llanfarı 

S&blmak üere mezat işleri müdürlüğü eşya şubesine Mil.. 
kerrem, Cemal, Hatice, Meveddet taraflarından getirip sablamı. 
yan pllk, abajur. karyola ve ut ilin tarihinden itibaren on bet 
giln içinde sahipleri müracaat ebnedikleri takdirde satılacaktır. 

(B) (1145) 

*** 
Belediye tahakkuk ve tahsil 1t1belerinde mevcut 2328 tane 

defterin kıamen ciltlenmesi ve kımen de tamiri 2095 lira 20 kuruş 
tahmin bedelle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım 
mildllrlUğünde görülebilir. lstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesika ve 1~7 lira 14 kuru§luk i1k teminat makbuz veya mektubile 
birlikte 24-2-939 cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümen
de bulunmalıdırlar. (799) 

Belediye Sular idaresinden : 
Kapalı zarfla münakasa ilam: 
İdaremizce muhtelif kuturda cem'an 119842 kilo yuvarlak be. 

tonume demiri kapalı zarfla münakasa suretile satın almacaktır. 
1. - Bu iş için tanzim edilen şartname idaremiz Levazım ser

.ı,mdea p&rasıa olarak almabilir. 
:?. - ~ameye göre tanzim edil~cek kapalı zarflar ihale gU. 

nll 20 mart ıSb pazartesi günü saat on beşe kadar Takaimdekt 
idare merk~mlıde ~Udüriyete verilmiş olmalıdır. Bu saatten 
llODr.L ptitilecek tMflar kat'iyen kabul edilemez. (1135) 

. 
mz. 

,ıı Nezle - Grip ve üşütmekten hasıl ola 
hastalıklarda hatırınıza 

Baş - Diş - Romatizma Kadmlarm Ay SancııarlPI 
Derhal Geç.irir. Eczanelerden 1 lik ve 12 lik Ambalajlarf 

nı lsrarla arayınız. Taklitlerinden sakının 
istanbul Defterdarhgmdan: 

Muhammen senelik Kira Müd. 
Kirası: Lira Sene 

Ah11<elebi mahalesinin Balıkpazarı sokağın. 420 1 
da Ne§ehir hanı altında 80 sayılı dükkan 

•• " 4 .. •• 192 1 
Bilyükçarşıda Sahaflar kapısmd a 23 No. dükkan 12 1 

Yukanda yazılı dükkanların hizalarında gösterilen müddet 
ve kiralar Uurinden açık arttırma ile ayn ayn kiralanması işi 

17-2-939 tarihinden itibaren on gün miiddetle uzatılmıştır. ls . 
tekliflerin 28 2-939 salı gUnU saat on dörtte % 7,5 teminat mak 
buzlartle beraber Killi Emlak )ı{U1filrlüğünde toplanan komisyona 
müracaatıan. (lııl) (1136) 

Jandarma Genel Komutanlığı Anlıtlfİ 
Alma Komiayonundan: ·· 

"' l - Aşağıda çeşit ve m.lkdan yazılı portatif ç~ 
niye hizalarmda gösterilen günde pazarlıkla satın a ~ 

2 - Bunlara ait şartname parasız komisyondn al dıt fi 
3 - Pazarlığa karışmak İ!•teyenlerin portatif ça~ 

lira ve battaniye için 446 liralık ilk teminat k&rlJlı~.;.o-
tubu veya vezne makbuzu ile belli gün ve uatte kolll1 

c:ıatları. (591) (1119) ~(f 
Cinsi Mikdarı Tahmin bedeli 4 P':"..; ~ 
Battaniye 700 580 kuruş 2 

Portatif çadır 400 650 ,. 24:-2-939 


