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Qzı qe/ lnc;>ı.. • • • A .,_ /' • 1 ko 
"' ~ ıt TadyO<Ia Amerikan milletine tarihi hitabesini irat ederken : Cımı1ıı:~cısınıız. m CTttiUlı sc ırıy _e • 1:<nlyor. • 

~.~\iıt d·~a, 27 (Hususi) - Cumhurreisimiz inö- fevkalad~ muteha~.ııs ol~u~l~rı bıldırılmektedır. 
~deı,tn akşamki mesajları Amerikada fev- H~l~ı~ Bılha.ssa Turk mu~ıgın~en me~nun kal
tfbt .«\ıne r.senıpati ve alaka ile kar§ılanmıştır. Bu- dıgı ılave edılerek te~ekkur edıl?1ek~ed~~·.. .. w .. 

~~d rıka radyo şirketleri birliğinden Anka- Nevyork beynelmılel radyo şırketı mudurlugu 
fok iJ?~~a bir telgraf gelmiştir. Bunda sesin de tktısat Vekaletine ayni mealde bir telgraf çek-

~ ~rttl~R~buhha~den.~~~~er_i_k_a_Iı_la_r_ı_n~m~~-tı-·r_.~~~~~~~~~~~~~~~~~-

%~0b~:~:f ŞefinYa~:~;.;.:J: lngil tere ve 
'ııt~li'll%. 1lln.burrclsl İsmet J rlşmlş memleketler efkArıuınu· F 
'-Jı etfııe hi:;ıYoda Amerikan mJyesinde ayn bir hürmet ,·e r a n s a 
~ llül'tnet ~hen irat ettiği me- muhabbet mevkii aldığı da in· 

I I .\ııı e ~ltııedJ e iftihar hisleri 1· kAr edilemez. 
l' bıt e.11lcatt le. lngilizco olarak: Bununla beraber Milli Şefin •• A • 

l.ıli~ıe .. ~•ctıno hitap eden üzerine aldığı milli vazifelerin Franko Jıukumetını 
te tara le 1'k :tn.llletinln Yeni ağ'ırlıkları ve zorlukları arasın· 
dı.~"'"1t hı lll'şt beslediği sevgi da fngillzceyi öğrenmek lçln <le l 
~~ '1bt b Slctine tercüman ol· bir vakit ayırması TO U''Taşma.- h k ka tan l dı ar ~~ )'oJ C)°lleJ.nııJeJ sulhu mu- Si TO nihayet bunda IDU\"affak u u n 
~-~ltı., llncln. Türkler ile A- olmasıTürkmilletlnokarşı bir 

Kozluda 
facia 

Grizo patl~d1 16 ame· 
lenin cesedi çıkarıldı 

12 ameleninde akibeti meçhul 
Zonguldak, 27 (Hususi) - Koz sının cesedi çıkarılmı§tır. !ki a. 

luda büyük ve çok elem verici mele de yaralı olarak kurtanl .. 
bir facia oldu. Gelen malilmata DU§br. 
göre Kozluda İsmail Rakineye Geri kalan 12 amele arqtırılı. 
ait kasap tarla ocağında Hacı yor. Ocak muhtelif yerlerinden 
memiş damarında grizo infilak çökmü§tilr. Bu hadise duyuluıu:a 
etll'\İ§, ça~şmakta olan 30 eıcle b~yük bir teessür uyandrrmış .. 
kazaya ugramıştır. Bunlardan 16 tır. 

General Nesbit Ankaradan 
gelip Belgrata gitti 

~~ı~;~·t&mım:•r: t••h17·~:-101··:.:.::~. Avam kamarasında İSCİ lider 
t, btt~tl 41 -· - so~ ~~ Jtarakteltiffk ( Ç b 1 .. ~,.. • ~b~tletlell0:u1a Amerlkalıla· bir vaziyetini gösteren bu dersi At e em er aynı 1 11yanetı ,. 
tt )' t~ clG..n 'it hitabe dolayısiy· yaratıcılık Te başa.rıcılık için in- • • ı •th tt• 
~Şa etı.t 'l'n..ıJ•nıınetlerinekar- sanların hayatında çağ ve mcr- vatanıye 1 e 1 am e 1 

Ceneraı Nu"fXt Top~ 3Mayı~ 
(raaM lttdMJ 

~ ~l'la b.ren.ın sulh için ça- slm menuubahis olamıyaca.ğmı (Yazısı 8 incide) 

~t~e ıc .. l'a l'likte yürümek a- en parlak bir flili misal ile gös· Amerı'kan hastan·esı·nı·n kapıcılar 
' l', lı l"lııı tebarüz ettir- tenliği için gerçekten çok kıy· • 

'heq b: ~~~arla )filli Şefin metlidlr. 

~~~:=::::: -Y-u-na_n_K_ra-lı- dairesi yandı 
~ lalllet ;:.l'~da. öğrenmiş o Bir müstahdem yükselen alevler karşısında 

hemşireye telefonla söyle soruyormuş tı. ı Qagıııı onu dört seneden- Harı· c·ıye Ve ki 1 i
~rnışıx ce11 de öğrenmeğe 
~~ ~l!ıa.: ik:l yıl cnel bo • • "' 
Ilı lelı:e Yle tasarruf ede- mlZI yemege 
~· ()::Ül derecesini bw• alıkoydu 
-ı~ ~-- lçin Aıı:ıerika.n mil· 
·-~ '7• 1'iQ 

Yangın varl Müdüriyete siz mi 

haber verirsiniz, biz mi verelim f 
~~ecıe::w•:r ı (Yazısı 8 incide) .. ııı: ~ım.:~ •JTI : Taksim meydanının Denizbankla gemi şantiyeleri arasında --=--_.......~~...-------.....---"' 
~~·:ı.ı ııar•t.ııım t · · çıkan ihtilAfları hal için 
~t b H()e~ arumc1a anzımı 
~~::::.ı.~-::;!.~~ Dun ihale edildi A lman,,adan 3 kişi· 
'l~, itası oı Ugt vo anlaş Taksim meydanının kısmen ve '3 
~ltt \'e •l!n l'1l dlllel'den tran- muvakkaten tanzimi için Bele.diye l • J _ b • h l' J • tıt, ~u~enı::11 ı:endfst için Fen Heyetince hazır~an~Ş .. olan lK ır e 11 et ge u l 
q~ ~ tlllebuıl' ld. n ileri ge~ş- projenin tatbila keyfıyetı m~ ~ '3 

(razısı 8 incide) IQ~ ı...~1011 . Jel'fÜZililde sebetile yapılması iktrza eden m· 
~4!4"'1l!ttq. ~temeddinlnsa.- şaat gazetelerle ilan edilerek ka .. 
~, oı 0 tn..ıu t olan hıgillz- palı zarf usuliyle münakasaya çr • 

lt~~~1':1 .. b ardaları meydan- karılmıştı. ilan edilen müddet dün Fı·ıı·sıı·nde arap ekserı·yetı·ne daya ~ıo.,lt htı. <liıt ~.rabcr İsmet fnö- hitam bulmuş ve bu it için !beledi· • 
~~ so~ ltlilloğrennıesinde an• ye encümenine müteahhitler tara. 
1(!tıe...:e~lt ~rinln dosttu- fından verilmit olan kapah zarf" nan bı•r devlet kuruluyor l:ztm.tte 'M. :im ya.ptiğıntt!.!l~i?er'Cle• n ~.;m yağ• gmnW 
~ lta Sec.ıycı etin bu mil· lar sahiplerinin huzurunda açıl -

~~::"' ::~:;;:.::-::::: =~:ıc..ıe muh•mm•nind•n •• d I h d" Denız ışlerındekı hakıki ıhtıyaçlarımız 
~t4Qıılll'. Sonı-., s~ bir tesiri ol- çok eksik fiyat vermiş olan müte. 8 Un a n m em n U n 0 m 1 ya n ya U 1- 'I/' d 
~~~cıa:'!::~n~:! ~:ı:!:~ı:·:: 1~:~~:~;:~ lerfethiş hareketine başladılar nen i gemilermizi 
'e htt~et!nı ~etinin bir ör- göre yapılacak olan inşaat muka· ~e ~()~ .gonnüş olduğu velenin imzası tarihin.den itibaren 32 .. ld .. ··la.. kendı· . l 11~~a~n lngillzlerin ve bir bu)uk ayda bitecektir. inşaat arap O uru U m lZ gapa ım 

ht'ı111lc ~stlkJAJ.Jeri r<>- Taksim meyfdanmda su deposu ci .. 

eovoKCSPöR. (DF~;;~ı, Yüzme, Atletiz~ ~;(i~;~ş Amatörleri Arasın~:~ıo~J 
~ÜSABAKASI Istanbulun spor yıldızını seçiyoruz r;:i.1!1 



ı - VAKiT 28 ŞUBAT 1939 

Fikirler: ... -
Sağduyu 

Satduyu yerine belki Fran· 
1Jızlann "bon sena" dedikleri ke· 
lfmeyi de "bonsana'' veklfnde 
tUrkcemizde kullanabiliriz. ZI· 
ra bu kelime ötedenberi ayni 
mefhumu ltade etmek lcln ka

iki kaza 
tki Çocuk Ateşle 
Yanarak Öldü 

bul edilen "hlaalsellm", yahut Dün tebrimizde iki küçük ço • 
"aklisellm" gibi terkiplere nıs- cuk kaza neticesinde yanarak fc_ 
betle umumi istimale daha uy- ci bir tekilde ölmilşlerdir. 
gun glbl gellyor. Fakat bizim 1 - Beyoilunda oturan Van
maksadımız bu tabirin tUrkçe· gelin 1,5 yaşındaki kızı Marika 
mize kabul edilmesi doğru mu· mutfakta kayruyan tencere ile oy
dur, değll midir? Bunu mUna- namağa baılamı.1, tencere devrile. 
kaşa etmek delll, bahsin bu el- rek haılanmııtır. Marika acı için
hetinl gene dil mütehassıslarına de kıvrana kıvrana kaldmlJığı 

bırakalım. Şişli ~ocuk hastanesinde hayata 
Biz bugUn bonsans, yahut sal gözlerini kapamıştır. 

duyu denllen hissin manası Uze- 2 - Akbıyıkta Arabacı soka • 
rinde durmak istiyoruz. ğ,rnda oturan amele Hüsyinin !: 
Alphonıe Karr halkının lntl ıN yapndaki kızı Fahran, odada kim-

Alphonse Karr hilkatin in- ae olmadığı bir &ırada top oyna . 
sanlara verdiği tUrlU hisler ara.· mağa başlamıı, top biraz elinden 
sında en kıymetlisi bonsansdır, fırlayarak manııhn içine düşmüş. 
demiştir. Mareşal Fach da in· tür. Fahran topu yanmaktan kur
sanlarda en nadir tesadüf edl· tarmak için maşa ile almağa çalıı
len şey bonsansdır, diyerek her- mıı: fakat fazla efildiğinlden e -
kesin blrcok kimselerde bulun- tekleri tutuşmuştur. 
duluna şehadet ettlğl bu hlBBin Zavallı yavru evvell hiçbir ıey 
bllAkls insanlarda yok denecek aöylemiycrek entarisini ıöndür -
derecede az olduğunu ltade et- mefe çalışmıtsa da muvaffak ola • 
mek istemiştir. nuyarak bağırmış, yetİ§enler Fah 

Alphonse Karr nicin bonsanı raru yarı yanımı bir halde bul -
denilen hlsıe bu kadar kıymet mU§lar, hemen Guraba hastane • 
\'e ehemmiyet vermlt? Mareşal sine kaldrrmıılardır. Fakat Fahran 
Fach niçin bu kıymetlt hissin sabaha karşı ölmüıtür. 
insanlar arasında o kadar nadir Her iki çocuğun cesetlerini a.d-
olduğunu söylemiş? llye doktoru Enver Karan mua • 

Zira bonaans demek insanla· yene. e~t· definleri için ruhsat 
rı galata ıevkeden her tUrlU ha· vennııtir. 
ricl teılrlerden Azade bir hlı de-
me ktlr. Etyayı, hldlaeleri ol- ~bt Talin_ıle!İ 
d t lbl görmek ve olduğu gt- Zeytinburnu aahillennde ya • 
b~ c:l:r üzerinde dofru bir hU- nndan itibaren aakert atıflar ba~
kU mek kablUyetl demek· byacaktır. Bu yiizJden Deniz Tı. 
tf m ver caret Müdürlüğü biltiln vapurlar-

rinsanların her husustaki his· la denb vasıtalarına aahilden en 
1 t tdeta yeraıtında tUrlU ecne- apğı 2000 metre uzaktan geçme· :t maddeler lle karıtmı' halde lerini bilclirmlptr. 
bulunan bir altm madenine ben
zer. O madenl ıaf hale ıeUr • Gibprjik ld.relerincle 
mek için birçok ameliyattan ge- Mesai 
çlrmeie ihUyaç mes eder. insan· Yarından itibaren tiiltün ıum . 
l:ırxn herhangi bir madde hak· rük dairelerinde yeni mesal sa • 
ı.ındakl hislerine gelince, onlar- atlerinin tatbikına başlanacaktır. 
ela bin tUrlU ihtiraslar, arzular, Memurlar sabahları 8,30 da gele· 
başım tUrlU hisler ne karışır. cekler, akşamlan beıte çıkacak • 
Muayyen bir hissi o ihtiraslar- lardır. 

dan ve o arzulardan, harici te· 
sirlerden ayırarak saf bir hale Kartal Mendireği 
getirmek kolay bir şey değtldlr. D · T' t M"d'' 1" w•• Ka dl bl CIU% ıcare u ur ugu r-
On un için bonsans çok na r r tal mendireğinin inşasına başla • 
şeydir. mrştır. Bütün küçük merakibin 

Falan adamı nasıl tanıyorsu- bir ıığrnak yeri olacak bu yer için 

nuz? ayrıca Kartal limarunın da temiz. 
Bu suali rastgeldlllnlz dost· Ienmesi icap etmi§tir. Liman'daki 

larınıza sorunuz. Alacağınız ce· pialikler temizlenecek ve arğ yer
vaplar hep başka ba~ka.dır. Bl· 1 d . 1 t' ·ı kti' er enn eı ın ece r. 
rlbirine benzeyenler arasındr -o---
da büyUk farklar vardır. bl de
yenler başka başka mülft.haza Yanan Kadın Öldü 
larla 0 hUkmtt vermiştir. Kötü Evvelki gUn Kum kapıda Tek
diyenler gene öyledir. o kadar ke sokağında 6 numaralı evinde 
kl insanlann eşya. üzerindeki gece etindeki clgara fle uyuyan 
görUşlerl yalnız horku, ümit, ve tututan ve yatağında ölüm 
keyifli olmak, sıkıntılı olmak halinde kurtarılan 60 yaşlann· 
gibi hallerden mUtee11lr olmak- da Şadiye, Haseki hastahane
la kalmaz. Havanın açık, yahut sinde OlmUştUr. 

Sanayi sergisi 
... 
Bu Sene Galatasarayda 

Muvakkat Sergi 

İtalyan ve Af 
• • 

diplomasıSI 
Balkan Devleti 

Biribirinden A_..,., __ 
.. 

Fransızca ''!l'elllP' ..-ıt 
Balkan antantının JJP'"' 

feransınclan bahsede• 
Enelce gelecek sonbahar kalesinde, resmi ıebıJll 

mevalmtı kadar inşa edflmeat ettikten sonra, koni 
tasavvur edflen daimi ıerıı bl· ctınkü dünya 817 .. ı 
na.sının benUz inşasına baeJan- gözden geçirilmiş o1d 
mamı, oldulundan yerll mallar lliyor ve c117or ld: 
sergisinin kurulmaaının mU,kUl Filhakika, bugUnktl cı 
bir vaılyete glrdlflnl yazmıe • vaziyeti Balkan antı:°...J 
tık. Haber aldığımıza göre yerli Orta A vrupadakt eınD11"" 

Vali~~ reiri Ltltfi Ktrtlar atın aaat on yeditk f'Orlı mer. 
kezin.t.16 ga.ztJt6 ya.ıs miidiırleri '18 bir g~ yapmı§hr. 
v aU toplanttda mebua aeçimıı et mfmda ga..."etecıım tentr.r et. 
miftir. 

mallar sergisi yerine bu yıl ıene mı, Almanyanın çek 
Galataaa"ray mektebinde "Mu- Uzerlndekl tazyiki 11• ....a 
vakkat ıer~l" lslmll bir aercl ag- dan evvelki vazlyetteD~ 
m:ıfı ~flşUnmektedlr. Jıdır. Avrupanm bil 

Milli sayıayl blrlitl bu yolda- kendi nUfuzları altına 

Turk yumurtaları 
Yabancı Limanlara 

Sevki Etrafında Yeni 
Tedbirler Alındı 

Son gUnlerde Yunantıtana o
lan yumurta ihracatı çok art -
mıştır. Yalnız yumurtaların ttlc· 
carlar tarafından ihmalk!r bir 
surette sevki yüzünden Yunan 
lthalAtçrları ile sık sık lhtll!tlar 
çıkmaktadır. Son olarak TUrko· 
flse yapılan bir mUracaate göre 
gönderilen yumurtaların menşe 
şeha.dtnamelerl malar sevkedll· 
ıUkten bir hayli zaman sonra 
gönderlldlğlnden Yunan gUm · 
rUklerinden yumurtaların çe • 
k!lrueslnde mUşküllt başgöster
mekto ve yumurtalar ayni za· 
n:ıı.. ııda nıenşe şehadetnameleri 

geUncere kadar 10 • 15 gUn ka· 
dar gUmrUklerde bekleyerek 
bayatlamakta ve hava boşluk • 
larr fazlalaşmaktadır. 

Yunan lthalAtcıla.rı da bu şe
ktldekl yumurtalar_ı almaktan 
bttnıı:at etmektedirler. Btt',razı
yette fhracatçılarımrz zarara 
uğramakta.dır. Ticaret odası ik· 
tfsadiyatımız için çok zararlı o· 
lan bu vaziyetin önüne geçme· 
ğe karar vermiştir. Ayni haller 
diğer memleketlere yapılan ih· 
racatıarda da vukua geldiği i
çin ihracatçılara alınan konş• 

mentoların mallarla ayni za
manda gönderllmesi blldlrlle· 
cek, aksi harekette bulunanlar 
cezalandırılacaktır. 

--O-

Valinin Teftiıi 
Vali pazar gUnU Silivri ve Ça

talcaya giderek tettlşlerde bu
ıunm u,, ak,ama dönmüştür. 

Martta Bet Seyyah 
Gemisi Gelecek 

Mart ayında limanımıza beş 

seyyah ıgemlsl gelecektir. Bun· 
lar 10 martta Saturnlya, 17 
martta General Fon Ştoyben, 19 
martta Meyi Voke, 21 martta 
Skotıand, 23 martta Şamplen

dlr. 

Bir katil suçlusu 
Hastahaneye Yabnldı 
Mardlnde katil suçundan mu-

hakeme edUen Hacı Mahmut 
muhakemesi sırasında dellrmlş, 
Bakırköy hastahanesine yatml-

rt•• ki dl!,UnUl)lerJnl bugUnJerdı Roma· Berlln mibve ; 
l)ehrlmlze gele.:dl söylenen lk- sUrUlı:lemek tein Al111' 
ttaat vetlU HUIDU Çatır'• bil· ltal7anın aarfettlklerl _. 
dlrecek, On1'!l Vt>recefi direktif· kadar aelk&rdır ki Jtf t&I 
ter dablllnde hareket edilecek· dan haberi olmadıtırıı 
tir. 

Bir Kaçakçı Muhacır 
Yakalandı 

deme;. ıpl 
Alman ve İtalyan d ~tJ" 

slnln Belgrattakl fa.aUyr: 
yadnıovtç kabinesinin~ 
bir hareket olarak. 111tl 

auştı. Evvelce Romanyıdan muhacir rUndUIU faaliyet - f\1 
Katli Mahmut nihayet fylle- olarak btanbula ıelmiı bir kadın yanın harlct slyasettnl d 

şerek dUn hastahaneden cıkarıl- kaçakçı yakalanmrıtır. Nurosma- meye muvaffak oınıuttll· ___ .,...._ 
mış, fakat bu sefer de ayakları niyede oturan ve adr Emine olan kUçUk ttllA!ın zayıt1•111• fi 
tutmıyarak yUrUyememlştlr. bu kadın Romarıyadan yurdumuza ki lmlllerden biri otar• ,oı' 

Bunun üzerine Hacı Mahmut cclen muhacirlerle Türkiyeye ka. sayılablllr. Bu zayıfladS ~ 
Gureba hastahanesine tedavi 1- çak ipekli eıya sokmaktadır. Ucesl olarak Çekoslo'f• ıı• 
cin yatırılmıştır. Muhacirlerin eıyası gümrükten nazik bir anda, tek batı 

11- Beraber oturduğu Seher a.- da 
muaf olduğundan Emine bun n mıotır. 10~ dındaki Arap kadınının bir ot iatifalde etmiı. ve gelen muhacirle- Alman • İtalyan diP ' 

yatağı lle bir tahta. kerevetin! re eıya aipariıi vererek mallan mUl)terek menfaaUerırıl oı' 
cahp kacan Niyazi adında. biri- burada aatmaya başlamııtır. faa !cin birleşmiş olaD d • 
Si, asJlve blrincl ceza mahkeme- 1 ı d r-a'! 

" Muhafaza teıkilltı Eminenin e- letl blrib r n en ayı ... sinde 2 o gU:ıt hapse >e ı 6 lira da B lıtaıı 
vinde yaptığı araıtırmada 100 den tıklarına göre, a a• 

Para. cezası ödemde mahküm t hlik k r•rııll 
fazla ipekli eıya. Romanya uıulü da ayni e e a ,.. 

edflmişttr. itlenmiı kadın blQzlan bulmuıtır. bulunuyor? 
8
6' 

dır. Emine eıyalarla beraber adli· Bu taraftan da vazl1-' 
Bir Eczacı Muhakeme yeye teslim edilmi§tir. fiştlği, görUlUyor. sun 

6 Ediliyor --<>--- demı olarak da, sto1• 
BJLkırköyUnde eczacılık ya

1
• Bir ~ahtekArhk b kabinesinin dUşmeal ve 

n Ohan• ehabe yan formtt · ""'~ Sırp, HrrYat YA.itlnY.enie!.ı 
pa ., • • k'' lıJ.r:tş Baukasının Beyoğlu şub~- da bir anlaşma e~ ederr ve kadeks'e muvafık olmıyaca 

1 si memurlarından MUşflk'ln ha· lcket!n slyaet bUnyesln .ıt şekilde mUstahzar imal etmiş, ıır 
asliye birinci ceza mahkemesin- rlçten Necdet Fahri isminde bir lendlrmeyi hedef tutaOrOUJ 
de muhakeme altına alınmıştır. gençle uyuşarak onun namına kil.metin gecmesl göste 

Ohans Nehabetyan bilhnssa sahte kayıtlar yaptığı ve banka· Hakikatte, Tuna ııııO tJif 
hllell oksijen suyu imal etmiş, yı ızrar eylediği anlaşılmıttır. rındakl bUtUn memle1'e 

Banka mufetttşlerlnln mutat u si ... , ve lkttıa.dıtıd fakat mUşterllerden birinin şi- g n, y....., ,,. 
- murakabc..sı esnasında meydana rl"l mU•tereken mudaf kAyeU üzerine su tahlil edllml'] " v 

çıkan bu sahtekArlıktan mUd • mek, kim olursa oısuıı 
tlr~UnkU muh2'kemeslnde ecza- delumumilik haberdar edilmiş, blr devletin hAklmiyetl 

Üı e ve maznunlar hakkında takiba- düşmemek için sıkı bit• cı, yaptığı llAcların form v b 51e 
kodeb'ln icap ettlrdiil şekilde ta başlanmıştır. Bankada u IJirleemek lUzumunu hi "'1' 

b d n suretle yapılan sullstlmalln mlk ıar. Onun tein, ne yug "d 
olduğunu lddla etmiş, un a t~rı O!> sekiz bln lira kadardır. yı Romanya.dan, ne de " 
sonra da tablll raporııı-ı okun ı 

alrıl Yunanistan ve Tilf muştur. ra 
Raporlarda oksijen suyunun . ' ayırmak ve sonra onla ti' 

koku neşrettlli ya.zılıyordu. O· ya ile İtalyanın menfa~tf 
hans Neha.betyan bunun. şişe Emekli Süvari Tuğbayı en uygun gelen şeyleri o• 
mantarından llert geleblleceil- Cemili kaybettik rı kabut ettirmek mu111ı 
nl iddia etmlştlr. cak gibi görUnmeyor. ...~f 

Bro\·andiı komutanlılından e· Yalnız bugUn ortada r Bunun Uzerlne mahkeme sıh- , _, ı 
mekll Mirlin Şevki ra~anın mah· ki d B lkall .. hat mudurlvetfnden eczacı hak· B ı şey var • 0 a a " f ,, lıınıu ,.e doktor Ekrem a tacı '"e dl~" 

devletlerini mUtema ,-,, kında tutulan zabıt varakaları- oe,·Jct Demiryolları hasılat dal· ısı' 
d F thi O ki 

'
... gul eden Bulgaristan /. nın getirtilmesine karar vermiş, resi şeflerin en e zışı ı .. 

muhakemeyi başka bir güne ı)avutpaş:ı orta okulu ingilizce dir. _,.,. 

kap~J ~mu~ midede hazmın ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. • 
muallimi Hacer Ozışıkların da)'ı· Malömdur kl Bafk&Sl 

8 
J. bırakmı,tır. - · T " .... rlO ~.ı 

ları Kırklareli su,·art Ue nomu- arazisi fstatUkosu Uze JI" 

yolunda olmuı ve olmamuı gt- ·---llllııfllll_.. .. _ ...... _. .. .__ tanlığından emekli Tuğbay Cemil rulmuştur. Eler, BUkre~~ ta' 
Ta, 25 şttbat 939 günü akşamı grat ve Ankaranın bUt 

bi sırf flzlyolojlk A.mlllerin tealri felt, oe A 1 Aııl. 
btıe coruıur. ~" 

Bir adamın fikrinde gerçek· 
ten lıtlklAI ıahlbl olabllmell it
te bu tUrltı Am11lerin teılrlnden 
kendini kurtarmuı Ue rpUmkUn 
olablllr. Fikirlerinde lıtlklA.J 

sahibi olan bir adam ayni za • 
manda nazari olarak sağduyu 
(bonsans) sahibi de olduğuna 
hükmetmek lf.zımgellr. 

Hemen her gün etrafımızda 

ha.dlseler oluyor. Bu hlldlseler 
muhtellf gazeteler tarafından 

kayıt ve zaptedlllyor. Dikkate
dlllrse her gazetenin kendine 
mnlıeus bir ıı;örUşll vardır. Bu 
cörU' Uzerlnde o gazetelerdeki 
yazıyı yazanlar ile beraber gaze
telerin yazı heyetlerinin teslrlrl 
olur. Ayni hldll)'l herkes kendi 
görUı, zaviyesinden mtttalea e· 
der. Onun tclndir ki herhangi 
meselede insanlar 11:ln tamaml· 
le, nazar! manasfyle bltarafiıt 
tasavvura .cok mUfkUldUr. 

"I(. A. 

Nankln hWdbueU, Fransız ve in· 
cilia hilk6nıeUerlne ",OrWlilaCla 
harp" açacakmıt- Şo Çinliler cid
den kuvvelll ınlaahcılar. Kararları
nı "gilrülliilü sulh" içinde bulun
du#umuza ve bu sulhun glllünçlü· 
Jüne bakarak veriyorlar. 

GOZDE ENKAZ 
Karabük fabrikasında kullanıl

mak üzere batnıı, gemilerin enka· 
~ından lstlCade edilmesi dllşünülil
yor. Bu fikir her halde, birçok .. de
valr" de "enkaz" kullanılmakta ol
masından ileri gelmiş olsa gerek. 

TEVctBl VE01H 
İtalya hükOmeti, Polonyalı şah· 

siyetlere, rütbe olarak bilmem ne 
nişanının .kordonunu vermiştir. 
Her halde maksadı, icap ettiji za
man, bu kordonu çekmekUr. 

StJLEYMAN EFENDİ 
Tilrkiyenln en meıhur adamı, 

muhakkak ld "Silleyman Efendi" 
dir. 

Snie1111an EfendJnln kim oldu.lu• 

----... ------------...... --
.. u bilmiyoruz. Fakat Orhan Yeli
nin bir şiirinde ismi gecen ve Nu
rullah Atacın haklı mildafaasiyle e
hemmiyet peyda eden bu zat "LAed· 
ri" kadar meşhur oldu. 

Kim demiş: 
"l'a:ık oldu Sült11man Eftndi11e" 
Diye! .. 

ACEMİ AVCILAR 

Her devrin şöhret ncıl:ırı var
dır. Muhiddin Birgen, İttihat ve Te
rakki devrini ıınlatırken "Tal:it pa
şa" ile olan ııkıtıkılıiın ı söyleye 
$Öyleye bitirememişti. Bu sefer de 
İsmail Habib Atalilrke kurbiyetinl 
teşhir ile me.~gul. 

BAZI MUJL\RRtRLER 
Ciddlll bl,t gazetede yazılarını 

neşreden bazı muharrirler iddiala
rını tevsik için yemin edip duru
yorlar. 
MeselA Peyami Sata (0ç lstanbul) 

eserini senA ederken, yazılarında 

samimi oldujuna dair yemin et· 
mfşti. · 

Ayni gazetede, 1smail Habib Kon
;r.a faaliyetinden bahsederken bazı 

şifrelerin elAn ezberinde Olduluna 
dair imtihana hazır olduğunu söy· 
Jilyor. 

Yeminli muhasipler vardı. Simdi 
de yeminli muharrirler çıktı. 

EMNİYET MüDtJRÜNE 

kalp sektesinden vefat etmiştir. ı~_tl 
Cenazesi 28 ıubat ı~ı ınnn saat 'liflerine ra#men Butı•.,,-., 
on birde hemşiresinin Üsküdarda , komşulariyle olan 1110 
Paşallmanı Nacan sokak 18 nu- nı fylleşUrmekle berab~' 
numaralı hanesinden kaldırıla- kan antantına glrmetlr 
caktır. Osklld:ır İskele camilnde 
namazı kılınacak, Karacaahmet d 
mezarlılına defnedilecektir. Cena
ı.esinde bulunmak isteyen dostla· i 
rını haberdar ederiz. 

lltmlfrtlerl namına 
Carfıkapısında bir musiki salo- Emekli Süvari Niua:l 

nu yapılmış. Haftada iki akşam mı, olacaktır. ıııl 
"Darüttalimi Musiki'' heyeti konser Bununla beraber, BU ,,ıJ)lf_.,1 
Termektedlrler. Fakat bilinmez ne- kQmetl, kendisinden allt1~ 
den, evvelki akşam, zabıta memur- ili Sah r.- lan bu yerleri kuvvete ~yed': 
lan salona gelerek, hemen hepsi - ~,am. ederek istirdat etnıek JlıeıJJ~fl 
memlekeUn tanınmış ve yüksek sa· > sö1 
natkArlarından olan saz heyeti aza- ::ıı.ı:: 28 ŞUBAT il t MAR r olmadığını dalma o• 1 
ıını ka:ırkola götürmüşlerdir. C 8 Muh&rreltljf 8 Muharrea Fakat, MMarlstanııı, ~ısı":~ 

Sebep: Bilmem ne cemiyetine Aza .... ııs Kuııu ~ 11' Kuım leri tekrar gözden ge~ "'" 
dc~mermlş. 1 ı ' ı leblnl ortaya atmaaınd;n_,o~ 

Memlekette zorla cemiyete Aza :Vakıtler Vu•·ıEı~al Vuı .. ~ Bulgal'lstanda da t91 •ıfıl" .. 
Yazıldı"ını bilmiyorduk. Ve farzı ,- it otan 

e 6 ""' 12 87 6 .,, 12 ""' desinin araziye a '"U' mahal, böyle bir imklnsızlık varsa •G"•• - ~ °" l 
16 bile TokaUiyan, Parkoteı. Perapa· ueıe 12 27 6 ~ 12 27 8 2i rının dell•tlritmeı ~ ,, 

Jas, ve bir silril barlardaki ecnebij ikin•• !5 38 9 88 t!'ı R7 A 88 bir cereyan oldukça k~ttlf• ~ 
('algıcılar neden kaarkollara götli- Ak••n1 t7 ~9 12 00 18 00 12 00 mek istidadını gösterJll 1~tt-::ı 
rillmllyor'l Yataı 19 29 ı 80 19 8 ı aı na Romanyanın ebelD~.ıdl 

Emniyet Mildflrflnün bu hldlse ln1•ak U9 1101 418 10118 •• .._ __ ,.....,., 
Uleal pek tabu .PIY~ ftzerlne nazan dikkatini çekl70- • t!: ~n--.. 1.0 

ruı.. -.,yv-··~-



"-----~---~...-----------~kıtı n BoYük Anketi 

~ğiştirmek hizım 
: Doçenti Velı~i Eral!ı'ın li~:rı~ri 

P ~ e doçenti Veh.. 
~ Ş<u-aaı hakkın. 
~ IOraa IU cevabı verdi: 
~ ıtıeae nıda. konuşulma 
la~-~ leler çok cephe. 
~ b Bu da, tahsil ve 
~ ~bur!r cemiyetin haL 
k. ~ Yetinde kaldığı 
Glııı.~ b~ es&slı'. ve en mü. 
ı. ~dtn' belkı de biri,n
S~ ileri gelir. Hiç 

Ohtıacı tekzip edilmek 
~let han. iddia edilebi. 

!el' lınıetıerfni gören 
• ~ lraanıda, Maarif makinesi yetiştirmek değildir. 

eketinin yarınını Halbuki bugün mekteplerimizin 
tll'if "' ~~~aşta gelir. temin edebildiği en mükemmel 
~ t "e Çok ıye meseleleri • netice aşağı yukarı bundan baş. 

h ~onuı olınası, bunların ka bir şey desildir ve çalışkan 1, .~rak tetkik edil. dediğimiz talebeler, bu işi en iyi 
,~at 

1
i?sterir. Aksi hal- ba§aranlardır. Bir kelimeyle dil· 

it hiç bç.ınde kaybolunur ~nceyi, muhayyileyi, idraki in. 
! §~111

1r §ey yapılamaz. kişaf ettirmesi lazımgelen ders. 
Clp ede ın kendini sakın. ler, l!!adece hafızaya hitap eder 
,: lı'iıh:k~~ bü?.i1k tehlike bir hale gelmişlerdir. Bununla 
llOtı\l§ul a böyle bir top tahsilde hafızanın hiç bir rolü 

~ l d lrl.ak Uzere, sayısı olmadığını söylemek istemiyo -
. takızn enebilecek kadar rum, şüphe yok ki onsuz hiç bir 
~ biaip}i:ua~ler hatıra ge. gey yapmak kabil değildir. Fa. 

IJi e"CUdu • kıtap, muallim, kat bunun ycga.ne ·işletilen bir 
h ... llıe~ Program, müfre. meleke haline gelmesi, tahsilden 

daha eleteri gı'b · F k t beklenen gayeyi tamamiyle orta. 
başıa, ı. a a 

~ e>laıı es ngıçta hepsine dan kaldırıyor. Diğer taraftan 
· '1!aııere as teebit edilmez- bu, yalnız bizim terbiye sistemi. 

e ııt aYl'I ayrı ve hatta. mizde görülen bir dert değildir. 
b.C>lıu-. cevaplar vermek Şimdiye kadar kendimir.e başlıca 
~ ~1nı:ese1a. kitapların örnek olarak aldığımız Fran.sada 
b~bi~at darı ve fen dersle. da terbiyeciler ayni noksandan 
~ ~er 'V ersıerinden daha şikiyet etmektedirler . Binaen. 

%ıbildiğt e1:nıek icap ettiği aleyh mekteplerimizi ıslah et • 
~I dereced gibi, bunun aksi meyi düşünürken bu noktayı da. 

~1' ebiıil'. e kuvvetle milda. ima. göz önlinde bulundurmak ve 
··1 .. "nry

0
"'·- yapılacak değişiklikleri bun.'l gö. 

Günlerin Peşinden: 
- swwwı ._. .... ~ Son Haberler 

S - V AKIT 28 ŞUBAT 1939 

1 Görüp düşündükçe 
... ~ ---- -~ Dalkavukluk 

Arkadaşımız Sadri Ertem bir
kaç gün en-el dalkal"Ukluk a
leyhinde şiddetli bir yazı yazdı: 
Dalkavukluk, ifi>1 kötü; kötü· 
J"Ü i>·i göstermektir diye tarif 
ettikten sonra büyük adamlara 

İktısad Vekilinin muhtelif 
işler hakkında beyanatı 

ismet' in sesi 
İsmet 1nönil,dün eece radyo.. 

da: "Sulhun nimetleri, en par 
lak silah zaferlerinin netJcel~ 
rinden daha çok l"e dnha kır· 

met li<li r." ))cdl.. 

Bu cümlede yaşayan nıhu, 

dalkanıkluk edenler ile dema· Ankara, ~7 (Hususi) - lktı • ı kilit kanunu projesi hazırlanmış görüş ufkunu dünyanın anla
gojl yapanlar arasında. mahi· sat Vekili Hüsnil Çakırdan Veki· değildir. Bu itibarla Vekalet kad nıasını isterim. De\"lctlerln eıı 
yetçe bir fark olmadığını söyle· leti ali.kadar eden mu~telif i~ler ros~nun artırı~ması ve eksiltil • yüksek makamına tıkanlar, 
dl. hakkında malUınat rıca ettım. mesı yolundakı haberler mevsim milletlere baş olanlar, kendile. 

Dalka,·ukluğun liignt manası Suallerime eu cevaplan aldım: 1 sizdir. Vekilete bağlı teşekklille. rfni fethetmekten kun et alır .. 
'karnk sallayıcılık" demektir. S - Birinci endüstri planı tat. re bütreleri tasdik edilinceye ka- ı 

1 "" ar. 
Istılahta bir adamın gururunu bikatı tamamlanmıştır. İkinci • dar yeniden memur alınmamsı 

ti l b i·' Diitiin düııyn, Jsmet lniinünü, 
okşamak sure Y e oşıına g ue· dört senelik pl1nın tatbikine ge. mevcutlara zam yapılmaması yo 
rek bir menfaat l ı parmak diye çilecek mi? Yoksa bu plan üze. 1 lunda bir emir verllmigti. ilk ünce muzaffer bir kılıcın, 
tarif edilebilir. Uuna güre bir rinde tadilat mevzuubahis midir?/ .. ka!.11~. ışığın<1~ güriip t.anımıştı. 

'k . y ın crcndfslnden bir C _ S • 1• 1 tatb·· . S - Kutahya ve Zonguldakta ~ lnunu şanlı bır tarih yaprağıdır. 
da· a\lıgı anayı p an arının ı 1 • d" .... 1 1 ktr'k 1 0 menfaat koparması için mutlA· ki vazifesi kendilerine verilmiş, ı~ı. uşunu en ~ e .. ı santra na soy aclı oldukdan sonrada 
• 

1 
·i ·i ı.··tu ·ahut kötü ... ü iyi 1 ti 1 b b t ki f 1 lan ı~ı hakkındakı etutler ne mcr lkhıcl bir şerce hatırası halinde 

ka > > AO , l ,, o an m essesc er u ap a a. k d d' K d ·za k 1 
d ,..,.ildi Ki ·c- . • d kt a· 1 ez e ır ve ara enı e uru a. hafızalarımıza kazıklı. 

gösterınesJ şart eg r. ms alıyetlerıne evam etme e ır • . . . . . 
l 1 dan menfaat 

1 
cak lımanın yerı tesbıt edılmış O dh-arlnrında yalçın kuman-

re zarar arı oma er. .d. ~ 
koparanlar da görülmüştür. Ili· S - Mevcut şirketlerin sıra i!e mı ırr . da se lerl şaklayan k:ışlRlarda 
ze .kalırsa dalkavukluJ;"lln bu teftiş ettirilmesi düşünUyormu§, C - Zonguldak ve Kütahya c. retişmiş, sa,·aş meydandarında 
cinsini güzel sanatlar zümresi· doğru mudur? lektrik santrallarile Çatalağzı li. parlamıştır. Dirincl sanatı mu .. 
ne almak daha doğnıclurt C _ V k*' t tırıl tef manı inşası hakkındaki etütler harlılliktlr. Çizmelerinde gaza 

. e cue çe yap an • h .. b"t . t" to .. ,. el b t il ... 
Fakat bazı dalkanıklar da tişler bir programa tabidir. LU • enuz ı memış ır. zu, yuz ın e arut s e ınuuan 

vardır ki efendilerine karşı yap· zum görüldükçe şirkUerin teftiş. S - Denizbank teftişleri hak- yaya jndiğl gün, kcndlsile ka-
tıkları tebasbusun acısını çıkaı- leri de tabiidir. kında tenvir buyurur musı.inuz? nuşan gazetecilere: 
ınak için kendilerinden zayıf S - lktısat Vekiletinin yeni C - Den.izbankta başlamış O- - Muharebeleri beyaz yaka.-
gc')rdükleri adamlara tebakküm bir teşkilat kanunu layihası ha. lan teftişlere devam edilmekte • lıklı diplomatlar hazırlar. ne. 
ederler. lşte bu tehakküm te· zırhwnakta olduğunu bazı gazete. dir. Bu te~kkül teşkilatını mu. fasını biz askerler çekeriz de .. 
hammülsüz olur. Sadri Erte- ler yazdı. rakabe kanununun hlikümleri da· miştf. Muzarterdl. Etrafında 
mln dediği gibi, efendilerinin, Yeni proje ne gibi esasları ih· bilinde ve bu kanunun tayin eL halkın hayranlığından üriilmüş 
yahut cahil halk tabakasının ho- ti va edecektir? tiği müddet içinde tanzim ede • bir hale vardı. Gcçtibri yollar al· 
~una gitmek için başkalarına Te c - Vek~letçe henüz bir teş • cektir. kıştan çınlayordu. Yani zafere 
memlekete zararlı olan teylerl en tok borçlu olduğu bir günü 
hoş göstermek de affedilemez. Mahrukatı yakmaya mah- Vekiller heyetinin ya~ayorou. rn>yıe ol<ıuğu halde 

Eski efsanelerde dalkavuklu· SUS vasıtalar hakktnda toplanflSI kendisinde gururdan eser yok. 
ğa timsal olarak alınan tJlldnin tu. Kumandan, kanla beslenen 
ağaçtaki karganın sesini metbc· Ankara, 27 (Hususi) - Mah. Ankara, 27 (Hususi) - Vekil- bir ççlçektir. Dünyanın hiç bir 
derck ağzındaki peyniri düşüı- rukat kanununun birinci madde· ler heyeti saat 16 da toplandı. yerinde onun gdası değişmez. 
mesl ve kapması bence dalka· si ile yakılması mecburiyet al - Bütçe projesi üzerinde görüşme. ismet lnönü harbin ale) hinde 
rnkluk değil, Adeta bir ned tına konulan mahrukat ile bun - ı lere devam edildi. Toplantıda Ma bulunmakla, büyiik bir nıh kah· 
yankesiciliktir. Köpeğin, yahut lan yakmağa mahsus vasıtaların liye mUsteşarı Cemal Yasin de ramanlığı göstermiş oluyordu. 
kedinin sahibine yaltaklanması Eti Bank tarafından kafi miktar. bulundu. Dıı fcrağettcn, büyük dc,·let a-
da dalka\"llkluktan b&,ka bir da temin ve ihzar edileceği yerle· . damı İsmet İnönü doğdu. 
şeydir. zıra köpeğin Te kedi· ri göstermek Uzere 1ktısat Ve • Jıtanbulda tkinci Vali Omrilncle eline silah almamış 
nln efendilerinden gördüğü iyi· kaletince hazırlanan ili§ik liste Muavinliği ayaklan (Qbfne yerleri sarsarak 
Uklere karşı yaltaklanmaları vekiller heyetince t!zmasd.ik Bedil • Ankara, 27 (Hususi) - İstan. gömülen gülleler görmemiş bir 

nlmet~ .. ın•"'lık tezahürü gibi sa· miştir. Eskişehir, ır, uca, d lh .. 1 1 1 "' ...., B md M Ö bulda ikinci bir vali muavinliği a aının su çu o ma arı tabi 

l·ılabilir. HASAY KIDIÇAYI Burnova, ay ır, enemen, . bi li B l b" k t _., "hd ::ı·ı i..+" Bti a Dah·ı· r şey< r. u o uşta ar ıyme 
~'" ~ •• "'4411 ki, teferüata re tasarlaDM}t İÇ§\P. edecektir, 
~ ct\'ap"•-ı .. ı .. _ + .... i'hi.. J;ıiJ~-.. ı;.ı; .. ,ı,,: l"'~!'\'-.._~r:u.:ı-- eu'fC_fpır; ~ı ~-pai
tl orıa t Verebilmek için, maksat, "ne yazıp okumalC bilen sif bir şekilde dinlediği nazarl 
~"'Yetıftt a.h!ilden bekleni . vatandaş yetiitirmektir - bunu deraleri mUhit miktarda azalt -

====~::::::=~=:;~;=.~~;; demiş, Tire, Torbalı, Manisa, Ak- ı as euı m ~ .. ır. ray ı ı. 
ıııUJ';-xırJf , Jr, -,,. VeklJetJ nUfWI umum :mUdUr 

Osm n 11
• Bozöyük fnönil M _ muavini Muzafferin taytnf muJı -

~ 1lttıyalle Olduğunu tesbit ilk mektepler temin etmelidir -, mak bunun yerine, düşünce ve 
~ı.:a~İ?ı e~t7"t'dır. Ancak bu ne de herhangi bir ilimde müte. terklp kabiliyetlerini inki.pf et. 
Uetf "el'l ın'~ten sonradır ki ha.ssıs yetiştirmektir - bu, yük. tirecek ve kUtliphane halıne ge. 

'- C>la~ıu··" ec:rfe'dk~t h~kkm • sek tahsil müesseselerinin vazi. tirilmiş odalarda ve laboratuvar. 

a e ' ' ' tem ld" 
yon, Çay, Dinar, Sandıklı, Kütah. __ e_ı_r_. ---------
ya, Uşak, Tavşanlı, Konya, Ak. 
şehir, Argithan, Ilgın, Cumra, 
Karaman, Ereğli, Kayseri, Sivas, 
İsparta, Burdur. Çankırı, Niğde, 
Balıkesir, Bandırma, lnebolu, Si
nop, Samsun, Çarşamba, Ordu, 

Almanya Talebe 
Müfettitliği 

düfünülmez, hatt.A, kendi e•ld 
h .. ırını bütün cihana deA'fş

meyenlerindo bu fikirde olduk
ları söylene bilir. 

{~ r. 1 ırlerın ma. fesidir-; belki de kafa terbiye.. tarda muallimin nezareti altında 

Almanya talebe müfettlşlllğl
ne tayin edilen maarJf vekAletl 
özel okulları direktörü ve kale-

l<'akat siperde, dal' başında 

ı;üngülerin şimşek ormanları i· 
çl<;nde n silahı harika, yüreif 
mucize yapmasını bilen bir kah. 

lldıı~lç ki1tı si tamamlanmış ve yüksek tah· yapılacak eahsl mesaiyi koyma~ 
~le korse tarafından tek.. sile kabiliyetli gençler hazırla - ıazım gelecektir. Şüphe yak kı 
llıt bııebııir k~su olmadan id. maktır. Bu gayenin nasıl temin bu şekilde çalışacak bir sınıfın 
bı"'Y 7at, ri~ lise tahsilin. edileceğine gelince: Bu. böyle a. mevcudu da, şimdikinden çok az 
~Ji, flah Ye, fizik, kim- yak Ustünde ve bir mülikatm dar olacak, azami 30 - 35 kişiyi geç· 

Fatsa, Ünye, Giresun, Trabwn, mi mahsus müdürü Nihat Adil 

ramanın barışından konuşması, 

sulhü, harbe üstün tutuşu :ln
ı;anıla yürek çarpıntısı uyandı

ran heybetli bir şey oluyor. 
Silrmene, Ri:r.e, Hopa, Amasya, 
Elizığ, Diyarbakır, Malatya, E. 
dirne, KırklarelJ, Ankara, tstan . 
bul. 

Leninin karısı öldü 

evvelki gün Ankaradan şehrJ· 
mlze gelmiştir. 

Bay Nihat Adil dün akşam ye· 
nl vazifesine başlamak Uzere Al· 
manyaya hareket etmiştir. 

Dün akşam, ben, İsmet lnö-

bi!gi
1
••• .a.dlannı alan çerçevesi içinde halledilemiyecek miyecektir. Bu, ya,Pılması icap e

~ ....... be erı - ekseriya kadar U%Un ve karışık bir iştir. den yeğane değişiklik değildir; 
~le der lleye.n ve icabın. Yalnız şu kadarı söylenebilir ki, buna bağlı bir çokları daha var. 

~~l'a tı. hem a anlamadan bun. eğer esaslı bir şey yapılmak iste. dır ki bunları tayin etmek bu Jş. 
,..lı\'an ~rı. aYni kelimeler. nirse, şimdiki mektep sistemimL te ihtisuı olan kimselerin ve işte 

n]ı bir gramofon zi baştan ~ağı değiştirmek icap bir Maarif Şurasının vazifesidir. 
~----..... ~~;;;.;......;,.;.... __ ...;._. __ 

Moskova, 27 (A.A.) -Lenin'in te vefat etmiştir. Diln kendisinin 
dul zevcesi Nedjda Konstantinov- doğumunun 70 inci yıldönümü te. 
na Krupskaia bu sabah saat 6,15 sit edilmişti. 

nünü dinlerken, bunu duydum. 
Bu ses bazı merkezlerden yük .. 
selen 1a1garalardan ne derin 
bir asaletle, ne büyük bir insan
lıkla a7rılıyor ..• 

Hakkı Süha GEZGİN 

............. ----~~~~----, 

IJİR RUH 
MUAMMASI 

ıızı11aı tekrar bayata, ıstır.ı.., heyecana, ihtilica davet etmiı. 

tim; heyhat! 
Muhatabamn ıüP-1 kirpikleri aıbıındaki ,.üzel aözl.n.de 

iki clamla yaı belirip seniıliyor, toplanıyor, ıöz '-hek.lerini >'8· 
kank,, ıöz kapU)armı tutuıturarak ve akıp IM>pnmafa da İm· 
kin w fırsat hulamıyarak orada iki inci tanesi ıa.i duruyordu. 
Az kalım yerimden kalkacak, bu ikisüzel sözdeki hu iki ,.üzel 
damlayı arzudan yanıp kavrulan chKWclanmla alıp kuftıtacak

tım; kendi.mi aüç •ptettiın. .. 
- Sizi tem.in ederim ki ne muinizi biliyonmı, ne de kim ol· 

dufunuzu ... Bu romanın mevzuuyle olan hiıai al&bmzcllm ela aı. 
Ji haberim yoktur. Siz bir vehme kapıldınız, bu vehim lillına ıi. 
zinle kartı kart~ yanyana, dizdize iki yakın dost, birbirinin 
ıönül iılerini IMlen, duypauna ortak, heyecanında mütterelc, 
11mna hürmet eden iki ahbap sil>i konuımak hnatnu veı4di; .,.. 
vehim ıize de her zaman IUDİmiyetle hizmetin.izde bulunmaktan 
zevk duyen bir ldost bzancbrmıı oluyor; buna inanınız. Ben ıizi 
tetelli eclelMlirim zannediyonnn.. Kederiniz belki de te1elli kabul 
etmiyecek büyiiklülctedir; iddiacı ohnıyayım, fakat ıuracla bulun 
dufunuz pnler içinde arkada~ığunla 14zi neıelendinneğe, seçi
ci 'bir tekilde de olsa, biıbç ~n için de olsa, ıizi oyalmnağa muk 
tedir olabileceiimi sanıyorum. Buna lutfen müİaade ediniz! 

Bu ıözleri söylerken ihtiyarsızca uzanımı, iki elini iki avu· 
cumun içine almtbm. Pembe, yumufÜ, taze bir cildi nrdı ki, 
teması avuçlarmun içini cıacfuyor ıibi idi; bu teması tatb bir haz 
duyarak devun ettiriyordum; ... inin karınnclaJrinin ti ruhuna, 
mahnmiyet ve hassasiyetinin en derin lrötelerine hitap ebneie ça· 
bpn 1.u yumupk ahenıi nereden aldıfına Pt'Yordum. Ellerini 
ançlarımm içinden çekmiyordu, nemli gözleri, 'bir noktaya dal· 
mrı, ıönneden Wayor ve göz bebekleri düıünüyordu. 

Bizi bu vaziyette ıörenler romantilc bir •tlc .aı.n..inin me
ıut bhrtm1111lan sanacaklardı. Şu dakikada IM;yle olmafı ne ka
dar arzu eder1dim; halbuki elleri Lende, fakat ruhu baıkasında 
ve uzaklarda idi. içimdeki hayvan, .,ir türlü doynw.k biJmiyen 
af*nr 'bir dev iıtabuı ile açnnı, '-ıa ıesleniyordur 

- Ruhu befkaıınm olahilir, fakat vücudü? 
Otel tenha ve bahçenin palmiyelerin arkasında kalan 'bu kö

tesi kuytu olmakla benı6er nihayet herkesin her zaman ,.elip p· 
~ileceii bir yerde idik; d&Jpılığmdan iıtifac!e etmeğe kalkıı· 

mlılıc henüz pek erken, hesap11z ve linumunclan fazla cüretkirane IMı 
hareket olurdu. Naııl olsa ben bu partiyi "azanacakbm. Ellerini 
çekmek üzere olduiunu hİl1ederek bıraktım ve iskemlemi daha 
,..Uınlaıtırarak bir elimi dizinin üıtüne koydum; konupmılcta de
Yam ettim: 

- Ben ruh hekimiyim. Sizin bazı huhranlannn: Olacak iri 
bunlan iliçtan ziyade arkadaılıiımla, sizi serldirip eilendirerek 
bafiflettbilirim; üaülmeyinjz ve ~na itimat eclinizl 

-7-

Yafmurdan 10nra hanlar açnuf, ÜltÜıte litil bir illchahar 
hi118ıi veren pnlw seçiyordu. Birilaniı yorıunh.ıklanmı iyice 
dinlendirmek için Buraadaki istiraıhat ıünlerimi uzatıyordum. 

Ortada müat ve maddi hiçbir teY olırndığı halde heyecan 
ve haısaaiyetini kemal derece.inde do}'11ran fevkalade z.mdi t,ft
hayat baılamı,b. 

Güzel otel arkaclaınnla önce ttir sabah ıezintiıi r-pmııbk. 
Ymyana, dereden tepeden lconuwak ve tamarniyle havai mev· 
zularla meııul olarak, otelden Çekirıeye kada .. ki temiz, munta
zam aıfaJt TOida bir yürüyü, ..• Hava serin olmakla beraber p· 
neıJi idi. Bu pzel yolun 'bir tarafı dai, bir tarah ovayıa doiru 
inen dut ağaçlariyle ıüslü bir ıathımaildir. iki yanda da afaçla· 
nn arasında ıüzel köfkler birer ıükun .,,. inziva yuvası Muini 
verir. Dai tarafında mazı ağaçlannın manzarası ıö%ii olcıar, el· 

ki mezarlığa dofnı dönülen lcöıede dünyanın en güzel, IWnil, 
muhte,.,. ıervileri yükselir. Dönemeçleri lavnlddcça serinlik 
kayboluyor, hava adeta ılılcla!'yor; ıonra yine açılclılıı 9lcmca 
rüuir 7olwnuzu keıiyordu; fakat ü,ümüyorduk. 

(Devamı var) 
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Ka?.I, topraktan açıla.n bir ağu: 
gibi &ölıüntü idi. İlk önce .nöbet
çi, arkasından Hasan ile arkadaşı, 
en sonu Uiko ile Dayı giriyorlar
dr. 

.-- -- ·1 - ··- :.... -··-- ,_ ... -·· _.._.A 
--~~·-.. ~- --~.~ 

q l ::ıir 1 ;ırsız .. iutıJ 

Birka~ mer.divenden indikten 
s;,nra yol ileri doğru istikamet al
dı. Bir meşale etrafı aydmlatry.cr~ 
du. 

Mihmanıdar, yirmi otuz adım ka 
dar ilerledikten sonra döndü. Bu
rada başka biri bekliyordu: 

- Buyurun ağalar, diye onlara 
yol gösterdi. 

Burası Bizansın mc:şhur Buko
leon sarayx müştemilatından bir 
kısımdr. Bizans Kralı !kinci T eo.
dos tarafmdan yapıUnış olan bu 
~a:nyda tarihin heyccanh hadise· 
Jeri ge~mi!tL · 

Mahzen sarayın neresiydi? Bi
zanslılar bunu nasıl bir maksatla 
yapmı§lardı? Bunu kimse bilıni • 
yordu. Kara Halil son Kafkasya 
seferinden sonra kalyonla Marma
ra sahiline gelerek demirlemiş, 
kızları oradan bir.er birer çıkarıp 
Atmeydamndan saraya götürüyor 
du. Bir gün bir tesadüfle burayı 
keşfetti. Esrarengiz gölgelerin ta
kibine uğramıştı. Kara Halil ko:ı::k
tu. Yanında bir muhafız vardı, ki 
kendilerini müdafaa edemezlerdi. 
Karanlıkta koşarken ayağt kaya -
rak bir çukura yuvarlarıldr. işte bu 
yuvarlam:f, yeraltı mahzenini k~ı
fettirmi§ti. 

' 

1 
mi var, ne strmaye .• Olan bana ol- du. Küçük bir işaret onları hare .. ba,, nın ıerefine yuvarladı. Kızlar 
du.. kete getlrmeğe kAfiydi. Mahzenin etraflarını sarmı§larıiı. Koca ba. 

Kara Halilden ekmek çxkrmya .. değme saraylarda bulunmayan giz· ba itiraz etti: 
cağını anlayanlar da birer birer u- Ji yolları vardı. Buraları tlia ile - Yok. bu kadar Cl"ken oltnaz .. 
zaklaştılar, esir tüccarı ba§ta en bir iki muhafız!::lan baskaları bilmi Hele biz biraz l~elittı, ağaların ne
çok güvendiği tlia olmak ü.ıere a- y,ordu, ~ §esi gelsin .• Siz sonra.. Vakıt nr .. 
damlannı yanına topla<h ve İsta.n. Yollar o kadar doiambaçb ve Eğer bizi nıcmnun ederlerse, biz 
bulda parayı avuç avus; getiren ye- girintili çıkmtılıdnr, ki yüzlerce de onları memnun cl:ier, bu gece 
ni ticaretine başladı. insan buraya baskın verse hiçbir misafir ederiz. Olmaz mr ağalar .. 

Kalyonun yanmasrnı Raziye kal~ ~ey yapamaz, belki hepsi mahvo ~ Bu her vakıt olmaz .. Bugün be • 
fa da duyarak hayflanmıştr, Ka .. lurdu. uim de neşem fazla .• 
ra Halil, kızlarını ondan !da gizle· ilia burada "Koca baba., cliye Dayı, llikanun yanın.da oturu • 
miş: anılı:r. Çünkü o Eliso kaçtıktan yordu. Onun da her sarhoş gibi 

- Bundan sonra demişti, bir iı sonra her kızın aynı zaman.da ko- çok konuımak istediği anal§ıbyor• 
yapaaıam .. istanbulu bırakıp bir kö casr olmuştu. üçüncü Murattc.n du. Elini Dayının omu.tuna koy • 
şede ömrümü tüketeceğim, daha şaşaalı bir hayat sürüyordu. du: 

Onun Bursa.da ev tutmasr, sa - Yerıi müşten1ere savurduğu iltifa· - !şte burası benim hUkun:ıe • 
dece sarayı, Raziye kalfayı ve bir tı kafi görfdü. Elinde ipek bir kır- tim .. Buranın her ş~yi benimdir. 
kaç eski ortağını aldatmak içindi. baçla kızlara doğru ilerledi. Krr • Bu yaşıma kadar çok uğraştım. 

tık zamanlar Bursa ya birkaç ay. bacı hızla kaldırıp kıZ'lann yfu:leri Sonunda istJd.iğim oldu. 
da bir defa uğrardı. Sonralan tlia ne vurur gibi yapıyor. Fakat sa· _ Kaç zarnanclır burasını kuı:-
ı:nahzenin işlerini çevirmeğe baş - dece gıdıklıyor ve onları k.ahka ~ dunuz? 

laymca lstanbulu bir kaç ayda biı: halarla güldürüyordu. - Be~ seneden fazla .. 
defa inmcğe başlamıştı. Kesesine Hasan: - Hükumetin haberi yok mu? 
dolan paralan biriktiriyor, rahat - Yoldaşlar, yürüyelim ~öyle.. - Oisa da korkmam yolda • 
bir ömür geçiriyordu. Fakat bel- Güzellerle gönlümüz ferahlasın.. §ım... Burayı ne top, ne t:fck fet· 
'kemiğinde çıkan çıban onu öbür iliko yava§ça Dayıya hsılda~ı: hede bilir. Zor kullanmanın hiç 
dünyaya gönderdikten sonra tlia - Aman Dayı bu sakallı bizim faydası olmaz. 
yalnız kalmıştr. İliaıdtr. Beni tanmıasın .. Konı.şur- - Dem~k zor kullananlar ol . 

E!isosunu da kaçrrmasz onu büs sa, hep sen cevap ver .. Ben yi.ui.i• 
Kutnaz ve iş bilir Kara Ralil bütün yeise düşürmiiştü. Mahze11- mü biraz ka.pıyayım. 

hemen ikinci gün mahzenin hari • den çıkmıyor, yiyor. içiyor ve zevk Kızlar lliarun etrafında: 

da? 
- Çok .. 

kul~deliğini görünce bir kulübe ediyordu. Saçı sakalı uzamıştı. - Koca baba .. Koca baba .. 
kurdurmuş, giz1iden gizliye içini Sert, korkunç bir c:klam olmoştu. Diye haykırarak konuştıyor, 
temizleterek döşetmişti. Bugün iş- 11ikoyla Dayı ve arkadaştan ba:z:dart yeni misafirlere doğru i -
!eri bittikten sonra kendisine sa- mahzende ilk önce !lia !le karşr - Jerliyordu. 
dık, parada gözü olmıyan maiye- laştılar. iliko, ilk bakışta tanıdı ve tlia birden onlara dön.dü: 
tini yanma topladı. Şimdi iş, ken- kendisini tanıtmamak için gölge • - Ağalar, dedi §3r~p c!a i'.:~ 
disinden arslan payı isteyenleri ye .doğru çekildi. İlia son derece cek misiniz? 
baştan savınakta idi. Kara Halil, sarhoştu . Sendeliyor ve homurda· O.yı cevap verdi~ 
bunuu lda çaresini buldu. Gemide rur- gibi konu§uyordu: - Şarapsız eğlence olur mu? 
mükellef bir ziyafetin neşe içinde - O, o .. Buyursunlar efenıdiler.. - öyle ise ben ::le bu~ün sizinle 
devam ettiği biı; anda· mi.ithi§ bir Ama siz yabancıya benziyorsunuz. eğten:nek isterim.. Haycli krzlar 
infilak oldu. Barut fıçıları ateş tık defa mı bu cennet kapısıo.a bize sofrayı hazırlayın. Şaraplar 
almr~ Kara Kaplan. tutuşmuştu. uğruyorsunuz. Vah, vah .. Ama. pek Kelsin .. 
Söndürmek için yapılan gayretler- de fazla bir kayıbmız almadı. Da. :tmı:o tekliften hiç memnun ol -

boşa çıktı. Yan sarhoş e~ir~iler ha gençsiniz, hayatın dadını ala - mamrştı. Fakat başka çaresi de yok 
anc.ak canlarını kurtarabıldıler. cak kabiliyetiniz var.. Eğlenin .. tu. Gerçi llikonun da sa~r sakaıı. 
Kara Halil: Ama, sakın bastığuıız yeri ull:ı.ıt - na kını,mrştr. Yüzünfr bir parça tl.a 

- En güzel esirledmiz de ya • mayın .• Cennetten ko.vulanlarm ye. kapadıktan sonra tı::mnmasr güçle
rup kül oldu, diye başını vuruyor. ri cehennemdir. Buuyaı ,dostça ar. §irdi a:ma, ya tanırsa.. İliaya çok 
du. zulada gelinir, .düşmanca arzular iyilik etmişti. Onun efem:list idi. 

B~ maşrapa §<Uabı kahkahalar 
la yuvarladrl;tan sonra: 

- Hepsi başını verui .. 
Diye aö:rlcndi. 
- Buna memnun o.Hum .• 
- Memnun mu oldunuz? 
- Elbet .. Sizcen ne isterler. 

G lcünüzle bir iş başa.nrsrnrr. I 
İlia, Dayının cevabırı.d:ı.n s1'n 

derece memnun olmuştu. 

- Bura.yt bir bilseniz siı: de an
laraınız ki C:cvletler hile fethede -
mc:tlcr. 

- Allalıatlah.. Ben zaten ı ic;cri 
&"il-erken anTa.rınjtım .. 

- Qo bir ş_ey, değil.. İçi d.ı~ın -
dan dalıa akıl, sır etmez.· 

- içi sok mı:ı büyük.. 
İlia eUerile O.ay sı:ı.ın omu~und.ın 

tuta.tak kal!ctı. Ya.va~:;,a.:. 

- Size yalru:ıı lıir kısmını g:ös. 
Halbuki bir tek esir yanmamı§- yaşamazlar.. 1.lkin şimdi onun ı::~ağt olatr.azdı. 

· h'İ t:reı:eğim.. tı. Onların hepsi gızlice sa ı e ÇJ· trfa, buraya her- girene: Sofra çok m: kelle{ti. Şarap 

• ,., / fi r:A.~ t4 ~ 
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ABONE TARIFESI 

~1 L : Jltmlektt Mıml4!'ket 

·~ " lçfnd~ 
Aylık d; 05 
3 aylık 2li0 
6 83'1ık '4i5 
1 yıllık 900 

Tarifeden fhılklln 

drşımla 

15.'> J\r. 
4!!!l .. 
820 •• 

HiUO " 
Uırlıği 

için oyda oluı kuruş düşiiliir. 
Posla blr!i~ine girmeyen yerlere 
ayda yetmiş beşer kuru, uırıı
medilir. 

Abone ka)·Jıııı ~ildireı;ı mek. 
tup ve lelarar iicrelinl, abone 
paragının po~ta \'eJ'a lıanka ıle 

ı·oll3ttı~ Ü<' relin 1 idare kt.nrfı ü· 
zerırıe ıht. 

l'ürki-venin her poıtu rntth::indt 

VARlT a obont' lfQ:ılır. 
Adres dcğışlirnıe ücrell 

25 ~uru~tur. 

il.AN ÜClleTl.EllT 
Ticaret ır~nlarının santıın • 

satırı sondıın il ibaren ilfü1 sıı~ · 
falanndıı Hl; tç sa) fala rcla 50 
kuruş; dördün<'U ı;a3• huhı 1; 
it;ind , .• üçüod.lde ~; bırıncide 
4; başlık yanı 'kcı.ınl"ce !ı lir41-

Dükkanda Y 
"' •0ııı~ 

DUn sabah ue~ "d! 
başında Yani iS11l10~1 

bir bakkal dUkkftnı cı 
11lJJ!~ .. 

rmdan tutuştur b~ 
Dimttrl ısrııiıldt ~ 

çırağı evvelki gate ~ 
sonra penceresi 11 ''.1 
le dükk~na girıulŞ 1 ıı: 
150 lira kadar bir P'~ 

tıer 
tan sonra ôter0 <tır· 
kere k ateş -çerrn1~ oı 
~rken saatlerinde d 4 
ı.ıcmkleri aı·asında~, 
r,ıktrğını görenler l 
\'ermişlP.r ve derl:llldDJ 
rine gelen itfaiY0 

rerek ateşi söndür~ıo 
!tat bu eıre.da. Y31111

4rv 
araştırmak tçln ~: b~ illa( 
ı.:r kaçmağa \"ıtlt 1 

1,- ~luıı t 

olan Dimitrh•i y~lt~~ı' ~ti.~ 
D!mitri curmilna toı · 
tir. 1' a.ı 

~~~il 
Cir Snbıkalı ~ ~~ ~ 

Gtiyük. çok devıımh. kli$elı, YaralaP:Pı :tat~ 
renkli ilan \erenlere a) rı &Hı Bostancı istasroıl ol 

dır. 

in<limıcler l'apılır. ne~ınl Hônla- • 1de 
rın 'lttnliın • ntın JO lı.uruşlur. HAkinin kab'fesll )ldıl 
TlC.'\Rl M rnlrETTF. OLMIYAX bıkah lçerenkö:rlll ıısıf 

KfÇt'ı' lr,A:\L:\H . balıkçı Ali eski birtlli~ 
Hır defa 30, ıt;ı <lefaı~ı 50, üç 

dera:n tl.1, •lörl defı:ı-ı 7;, n: 1>11 

defası ıou kuru~tur. t~ç aytık 
il~n çeı·enlerin IJir ılefn~ı bcd.ı-
"tıdır. Dört ı;ıılln ge-ı_·en ıliınl:ırın 
fazla salırl:ırı lıcş ~uruşlaJ'l hc
ı.Afl edilır. 
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kuruk i!att tarif ui 
indirilir. 
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\'at.:rt fıenı dl)jrud::ın ılo~ru

)'a lretıclı ıdale yerinıle, !ıeııı An
knr:ı l'ıtdıle<ıınıle \'akıl Yurdu 
aHıııchı ıobıAı.r:ı.mtN lnE:'\ 
lhlıı fHiro-.u eli.\ le ıliln kabul 
eıfı.-r. ( füironu rı let~tonu: 2033.i ı 

sinaen kavgay~ tıı ,ı 
Dir ara buoıardall ttl~ 
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çağına sarrlarak ,ııt 
rine :ı.tıJmış, fak&t r! 
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).-1 ustafıı.yn dogrt tJll 
ÇrkaJ kurşun Mtıll ~ı 
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utk altına girnıtşt J1 ~ 
çtnde yere ym~o.rıt:~ · tt 

'fayd:ı rprı şa o litll uıı ı! •! t~~ 
sine kaldırrlm l~· /. ~ i.t 
mı~tır. 
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~ti. 
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Harbiyede ıoof; 
Hela YaP1 ~1 

Ha.rbiyedokl uJ11ıl / 
ALEl\lDAR StNEMASI ; trkin manzarasın'11 ~ 

1Kl FlLJ\'1. · 1{n!jınlmn s r ıı:arartı:;i 
• t.ı Harbiyede "·an vır ı ı. ' r - RQ ..... utin · " ~ \Jtl! 

~ - ( ~ ,.. ~ > u ... - ... - ". -z .....;·Bcuonez V3 ~ağı. :ıbdesthn.nelil yapıl• D~ t~ ı 
heyetince. ha.~ırlı>ll11,f.J ~ 

&bürluine ı:iöndü: ı.:e~Jfnameslne görd at 

- Du geliriı: şimdi .. Siz eğle . nn~asaya konmı.ıŞttı~~-, 'ı~t 
niniz.. rl ece k talibine iJıalt or ~- t• 

Dedi. J ;nşaata beınen bf.lf~1· 'rfııt 
(D<7vam1 ı·ar) · ayda ta;mamtaııııelll t'b, 

karılmış, yerilir mahzenine götü- - Siz~~bancrsınz gali~a.. ma~apalan diziJJi. ı . , . ABD• •LVEHA8 LEYLA MURAT 
rülmüştü. Demegı ilimar etmezdı. Soma !ha:· Q ]~~l~IP.l_ ..... U "a tf f 

me~:r~:~~ k:~~:kl:::u~:ı:~ ~:~:;n~ü~e~:ı: ~:~~j~:.uı~k ~~ ler~ ~:ni:tt;:;;!~ ~:~::a~;a~:.: 1:-~~·=· y A ş ~1 s / N . A ş K O 

a.ı 
.. ~a.~ 
liıı" 

~I~; 
trt~ 

ne söyHyebilirler-, ne yapabilirler· mantar buna lüzum görnıüyorciu. deyi11iı. Hep beraber içelim, eğ · ~ C., 
di: Fakat birkaç zorbanın kız- kaçll" - lenelim .. Sizden şarap parasr da _.1i Ô 

~'ı 
lıa, 
~' 
ta~cıt - thülme usta .. Sağlık olsun .• mak istemesi neticesini-le çıkan almı~ağım. i ",ft'. ş ~ D r1 Ji ş l tr, ı il f, Mu 3 ~ kQ n ~ n tere fi J İl lU m y 

Allah kısmetimizi gene verir... cinayetleri müteakip ihtiyata ria· İliko, Dayrya birkaç cümle d~ ı p · E K y A K ( N O A • 
Diye teselli etmek ~stemişlerdi. yet cdiyoı:: .. herkesi ikaz ~ordu. ha fıstldanmağa vakı:t bulabi-lJi: - ..t 

o: Ha~ buradan kuş uçurmaya imkln - .Aman, dedi, çok i~irip SilT. ·~ı .. s u M ER v j TA K s i M s· nemala11 ~ 
- Ah, y~Jıdaşlar, diyordu. Ar • yoktu. Her köşede palasım sıyn: · hoş edelim.. .., 

tık güvenecek nemiz kaldı. Ne ge- m:ış bir insan gölgem knnı1dıyor - Dayr, ilk maşrapayı "Koca na- • -rı:~l-lllliiil'. i 1ilHfflllilifümllllmmııılrn•ı~!m · _ ~:~ 
F= - - ---· -· - - -- ---- - - ~--·--- · --~ı~ri ~ti~ 

- Mürşidi ihtiyar Zu.sima.,. şa. IW:i:' ca sus Raktfu, çünkü yzlan söylüyor. - O soğanı a4 ateş fC d ~~ 
bur istarCiı öldü.! &un ... Onu yemeği bana sen teklif et- l'ahkara uzafi1 sanlsıl1' r;.~~~;:· ~~ 

Groşlı1ika, haç, ~.arak: ıni§tin. .• Ama, bu geımij g ~:nlere ait ~:ın kopmazsa cennete g.; ~ 
- Öy1e rni? .. Vah. vah bilmiy.aı;.dum. hatıra..iır a.rtk ... Art'rk bunü.an bahse! - kopanıa orada kalacak·. .,lf ~t ); 

Kucağına da oturmuştwn ... AUab. af. clilmes.iJıi istemiyorum. Bir daha i~t - Mıclolc; ltadmsn yanına :,:.t ~ ,( 
fetsin beni. miy,eı~im. - k ··a~ ~ ~· l\ gam uzatara yavaş ya• .ı ~~ 'ı 

Dedi ve delikanlının ka.c.ağ,ndan in« G.:cı:ıini'·ır bunlıtn co~ku.n bir hel'lf • kat onun ç.tka'rılmakta olvu·,cı · ~, 
reJc kanap!itye oturdu. Ali;•o@, ona: canla söylemiş~i. ·· k' · hk~ 1 d~(. bl~ ren ote ı gı.ina ar ar , 'lllı: 
baktı, gözled parla:lı ve yüzündeki - ikl:;i de kudurmuşlar bun:;nn... .s.aı:ıiarak Jturtırlnıa~ !;alı ~~a 

Karamazof Kardeşle;:· 
Yazan: Dostovev~lıci 

l09 gam karanlığı u.gtu, Keskin bir: e.da ile: Kendimi· timarlianede sanıyorum .. Bi • ~uz ve iğr.enç ruhlu a~ı.ıııe.: j ~l~ 
nim bu sevişimdcki ıztn:an anlaro~ştıır. 6clin cennet kapılarına adayalım lıu ilk _ R~kt.in, diye ba:;laclı; Alfahıma: ra~ smıra bellti karşı. kaı'.şıya: otu.mır ... ıtl1 ~· ....., 

Bazan sana bakarken kendi kendimden kadehleri!... karş1 ge~.iiğimi . söY.liyerck beni kwiıı-- afhyaeaklar t - i01fulmayıtt. O' sog .J blis 
utaıurdım; buna inanır mısın? .• Nasıl Gruş :nika: ına. Sana ı..-arş[ hiçbir kinim yek. Sen - E'Vııt, ağlı.yacağnrr ... Eana kard~.. deitamdı. e-1~ )~t~ 
bu aşk içirrHe doğdu! Ne vakittenbe:r:i - Bu sözle sen ne demek·istiyorsun? .de rahat d.ur. Sev.imsiz bir hale uğr.a~ ~:m de.:liği.1i dıı.yım::im rm?.. ömrüm Diye yakJa: anlan· tel<f11 r1tJ' l~t'1 
seni .dU ]üno:neğe ba~l.adlm, bilmiyor:um... Dedi ve 15ardağrnı dikti. Aliycş:ı bir drm, oelki öir halt da ettim. Ama. s.cn olduki-a bu söıı:ü unutmıyacağnn b~rr... lamış-. Boğuşurken efe tııtıl #l'~ 'i 

Bu sırada "Fenya", dolu üç bardak- yudum altp bıraktı ve: 1.3 • .mu mi.!hakeme etlecek, haklrrmda hii N~ lcaıJar fena insan olursam olayımı ğan sapı kopmuş, Zavalltıııi.!J o~ '~ıı: 
ve lıir şişe şa'llpanya ile girerek, tı:psi· - Ben, içmesem ı:Iaha iyi olaca':t. l:üm verecek adan değjlSill. Hamının ben de- elbette bir soğan vermişirr..dir. yarak uzaklaşmış~ J{arr, 0rıı'1Jı tlir~ 
yi masanın ilstilne koydu. Diye söylendi. bana l<arşr gösterdiği şefkati iÖrdün. t - So.r;an mx? .. Bu sc~an lafı da ne- hcnr.emde kavrt.ılup duruY 

"r> ' ..... 
Raki tin: Raktin öağrrdı: çimdek~ iblis· Bana lıurada fena Bir in>- reden çıktr? tıtc AliyoŞP., bu masalı ı·~pıı·' ~ttt 
_ Şampanya geldi! Şampanya gel· - Geliıık<tnJ yolda her şeye eyvallah sanla· itarştlaş_acağrmı Eöyhmiş_ti. Hal, - Groşinika, Raltirinin:. bu sözüne al - anlattım .. B en de ~üıtalı ~til'~ f 1~~ 

dil Diye bağırdı. Gruşinika sen, ..zaten d~:yip duruyordun. Palavracı seni! lhı~i beni gerçcl<ftm seven bir lıazi~ dınmyanık: mcthedişin:ien bundan· e~ c <tt., 

k b• h ld b 1 1 . Gnmoinika da.· ,• ye; liardeş 11e mükemmel bir ruRa ka- - Aliyoş:::ı., C:cdi; şu so{;an hikayesi duyuyorum. Scru· elde et1Xll>i""1·:-.' • '' coş un ır a e u unuyorsun. çın': i! · ·--ı . .,, { 
mutlaka dansa başhyacaksın ... Bak he· - Ben l:le içmem öyleyse ... Şlşe sa- vu~mu~ bulunuyorum. Evet ".{'ıcğrafe. ni anlatayım. Bu masalı çocukluğum- yordum. Bunun için Fıl ~~~ 

na kaldı Ratkin. Eğer Aliyoşa içenıe i· r.a., si.den bahse.diyorum .. Jknim vic- da bana aşiımız "Marton,. sö.ylemişti. · . .ı ·qt 
ıe kız neye kadehlere !doldurdun?... teklif• c~iın. ~~ıv , t 

çerim. Şampanya omn.ız boğazırr..tlan damını t~elediniz. ValttilC' huysuz. bir kadm, arkasında .. .,Je11' <~ı.. 
Hem şişenin .de tapası Y.Ok .. . Şampanya 1 soı ı:ı L ··ı 

geçmed. - Freyecandan dudaklıı.rı titriycrek ıti~:r: Hayır ve sevap bırakmadan öl - Genç kal:lm bun art~; ... .ıı.r• ~~l'ı 
ısınacak ve yelseyecek ! __ 1. P""' .. !(."' ı..ı 

Dedi. :;ustU.. mü~. Ş'eytaniar, zebaniler onu yakalı - ra:, bit\ dolabı aça~ ıiJ.:. "" 
Böyle dedi ama, kendi kadehini bir.. 

yudumda içtikten sonra, tekrar doldur· 
nıaktan da 9ekinmcl1i ve duakdlarm[ 
yalayarak: 

- Ne yapayım, buna ancak pekse)'.· 
rek ramanlarda kavu~uy.~nım... Hadi 
Ali yoşa, al eline kadehini ve cesur ol. 
Sen de kız kimin ~erefine içeceğiz? .• 

Ruktin alaycı bir tavırla ~ 

- Naz yar~~ı başladı işte .. dedi, o~ 
nun kederi var~ anladık., Ama; sen ki 
kucağa- çıkmışsın, senin nen var;I Ali· 
yoşa, zmdık ol.du gitti. Sucuk yemeğe: 
bile karar vermişti. Yeisten.. ne: y.a. 
pacağmı bilmiyor zavalll. 

- Neden? 

Ralrtin, işi şakaya boğara!:r: yarak· ateş gölüne atnuşlar. Melekler kardı ve yirmi beş ruble , 

- Seni ~urtardığını sö}•füyoraun. onu lrurtarmak için bir bahane düşün meyi Raktine uzattı. 
Fakat daha dlin o, seni yeınek i&tiyoı·· mii~er. içlerlnl'Iım lfüi 'J!anrtya ! Ralhin bozularak:: tt ,trl 
du.. .- Yarabbi demi' onun su5unU• lr.ı- -Artilt faz-al oluyofSll 

. ~ 
- İkiniz de:susunuz. bakaynn, .. S'W ğışta. )edi. '1'111 < 

su. /üiynıcr. çüııkil sörlerin beni utan- - Ke sevarr i~lenıi~~~ - Banlmağa ne nal' 1 clın)l'.OT ... Beniı iyi bir.- insan ganıyar - - B·alıçJ~n. bir. so·ğan koparclt, f:ı_ sm, kendin istemiştin. Jt. :..1 &
1 

(veıH''" sun. Halbuki kötü bir mahh'.ı':mm. Setı ld,.c v::rm'.şti. 



Bir Si~ Akıllının Mace~alan:· 
S - YAK.iT 28 ŞUBAT 1939 

..........._... ,.,.. ...... 



Avcıhk Notları ............ _ ...... ··-·-··-··-............ _ Anadoluda kayak 
ANKARADA: Yurtta Spo 

Samson - Kagseride futh 
maçı 3 - 3 berabere bitti 

• 
insanların ilk Ankara, 26 (A.A.) - Bugün 

Elmadağmda yapılan kayak §alll

piyonası müsabakalarından alı -
nan neticeler şunlardır: 

yaptıkları spor Yarı mukavemet yarışını, Genç 
lerbirliğinden Nazım Küçükaslan 
kazanmıştır. 

Yazan: Tu r han Tamerler Slalom. mücaba'kalarınuı neti • 
celeri ~mladır: Kayseri kulüplerinden Sümerspor İ stanbu l a gel 

Avcılığa, meleketimizde son 
devirlere kadar, spor ve iktısadL 
yat bakımından hiç bir kıymet i. 
fade etmiyen bir eğlence nazariy. 
le bakılmakta idi. İşini gücünü 
veya istirahat günlerinde sıcak 
odasını bırakaark, bir köpeğin 
peşinde. kar ve yağmur al tında 
dağ taş dolşmanm ne faydası o
labilirdi? Haylazlığa ve abesle iş. 
tigale avcılık kadar uygun bir 
misal gösterilemezdi. Ve dolayı. 
siyle bu kadar ehemmiyetsiz bir 
teJakkiye mazhar olan avcılıkla 
kimse meşgul olmağı aklına ge. 
tirmedi. A vcıhğın ehemmiyetini 
takdir eden bazı zevat ta, bu hu. 
su.staki telakkisi malflm olan u. 
munun müstehzi na.zarları altın. 
'da, bu abesle iştigalde fazla ıs. 
rar edemediler ve avcılık mem
leketimizde hüdayınabit bir şe • 
kilde kaldr. 

Avcılık memleketimizde bu 
Y.a.nlış telakkiler neticesinde ih. 
mal edilirken mütemeddin garp 
meleketlerinde bambaşka bir te. 
lakkiye mazhar olmakta idi. 

Beşerin ilk yaptığı spor avcı
lıktı. llk insan yiyeceğini ve gL 
yeceğ'ini temin etmek için civa. 
rmda bulunan vahşi hayvanları 
a vlaniış ve bu sayede haya tını 
idarn.e edebilmişti. 

Avcılık daha sonraları da hı
sanla:rın yaptıkları sporların yi
ne en başında gelmekte devam 
etti. Eski kumandanlar sulh za. 
ma.nlarmdn. askerlerini harbe ha. 
2:Irlamak için, ordularına yüzler. 
ce kilometrelik mesafeler dahi -
liMe aylarca. süren muazzam av
lar yaptırırlardı. 

Bir as1ter, harpte karşıla.şabi. 
leceği bütün meş[ik ve mezahim
fe aynen bir av seferinde de kar
'ılaşabiliyordu. 

Garp :memleketlerinde nüfus 
miktarı ve dolayısiyle avcı ade
<t. arttıkça, bu kütlenin memle. 
:fet iktısadiyatı üzerinde mühim 
bir rol oynamakta ve avcılığın 
gençliği askerliğe ve atıcılığa 
hazırlamak hususunda en ileri gL 
ilen bir spor olduğu görüldü. 

- lyi bir askerde aranılan, nt
lı'ğını vurabilmek ve dolayısiyle 
ihahına ve nefsine itimat ve ce. 
!aret sahibi olmak, soğuğa ve sı
cağa mukavemet etmek, tabiat. 
le başbaşa kalındığı zaman kar
§ıla.şılan bütiin meşak ve meuı.. 
h,me tahammül etmek. yorulma. 
"dan dağ ve bayır günlerce yürü. 
yebilmek, süratikarar ve inti
kal sahibi olmak gibi \"asıflar 

aynen iyi bir avcıda da mevcut. 
tu. Binaenaleyh gençliği asker -
liğe hv.ırlamak hususunda av. 
cılık kadar müsait bir spor ola
mazdı. 

- Avcılık her memlekette av 
silahları sanayii. deri ve malze. 
mesi sanayii, av barutları, av fi. 
şekleri ve saire gibi bir ~ok sa. 
nayi doğurmuştu. 

- Avcılık halkın et ihtiyacın
dan büyük bir kısmını karşıla. 

makta idi. (Almanyada bir sene 
zarfında vurulan av hayvanları. 
nm. temin ettiği etin kıymeti 35 
milyon marktır. Bu miktar Al -
manyanın bir sene .zarfında is
tihlak ettiği etin % 12 sidir). 

- Avcıların av ruhsatiyclcri 
\'e kullandıkları av malzemesi 
üzerinden verdikleri serimler 
devlet bütçelerinin gelir kısmın. 

da mühim bir yer işgal ediyor . 
du. (Bugün avcı miktarı bir miL 
yon altı yüz bini bulan Fransa.
da 1938 senesinde, av mevzuu Ü-

İst. A,·cılar ~c Alıcılar Birliği 
Umuml Katibi 

zerinde devreden paranın 2 mil. 
yar frank yani bizim paramızla 
100 milyon Türk lirası olduğunu 
söyliyecek olursak avcılığın ar. 
1.cttiği iktısadi ehemmiyeti kafi 
derecede izah etmiş oluruz.) 

- Av derisi ve vurulmuş veya 
canlı av hayvanları ihracatı av 
memleketlerinin ihraç mad\.~leri 
arasında mühim bir mevki tutu
yordu. 

- Son zamanlarda, bütün bun. 
lara inzimamcn avcılık, arazisin. 
de av kalmıyan memleketlerden 
av memleketlerine başhyan av. 
cı akını dolayısiyle de mühim bir 
unsur olarak turizm mevzuuna 
dahil olmuş bulunmaktadır. 

Nüfus kesafeti fazlalaşan mem 
leketlerde, avcı miktarı artıp bu
na mukabil aradığı boş arazi a... 
zaldığmdan av hayvanları kal _ 
mamağa başlamış ve av hayvan. 
ları kalınadığı takdirde avcılık 
sporunun da kalmıyacağrnı dü
§Ünen ve böyle mühim bir gelir 
membamı ve iktısadi unsuru kay 
betmek istemiyen devletler, av 
hayvanlarını himaye ve teksir 
çarelerine başvurmuşlardır. 

Bu cümleden olınak üzere av_ 
cılık sıkı kayıtlara tabi tutul . 
muş. nesli azalan hayvanların a. 
vı menedilmiş, bu gib1 hayvanla. 
nn çoğalması için bir takım ara
zi ayrılarak buraları bir nevi av 
hayvanları yetiştirme ve üretme 
istasyonları haline getirilmiş, ve 
bütün bu işlerle uğraşmak üze _ 
re de resmi ve gayriresmi bir çok 
teşkilat vücude getirtmiştir. 

Bütün bu gayretlere rağmen 
gayrimezru ve gayrimeskun ara. 
zisi az olan kesif nüfuslu mem. 
leketlerde av hayvanları arzu e. 
dildiği miktarda çoğaltılamamış
tır. Bu gibi memleketlerde avın 
azalmasına mukabil avcı adedi 
artmış olduğundan, kendi mem. 
leketlerinde k8.fi mkitarda av bu. 
lamıyan ve mali vaziyetleri mü. 
sait olan avcılar bu arzularını 
temin için avı bol olan memle . 
ketlere giderek oralarda avlan -
mak mecburiyetinde kalmışlar. 

dır ki bu da yeni bir turizm ha. 
reketi doğurmuştur. 

Aarazisinde henüz mebzul mik. 
tarda av hayvanları bulunan ve. 
ya yetiştirmiş veya coğrafi mev
kileri dolayısiyle, sun'i olarak tek 

1 - Asım Kurt (G.B) 2 dakL 
ka 3 saniye. 

2 - Ni.zım Küçükaslan (G.B) 
2 dakika 6 saniye. 

3 - Rasim Akın (G.B) 2 da. 
kika 29 saniye. 

1 niş mii.!abakasında: 
1 - Asım Kurt (G.B) 48 sa. 

2/10. 
2 - Rasim Aknı (G.B) 59 sa. 

1/10. 
3 - Ali (G.B) 1 dakika 30 sa

niye. 

ERZURUMDA: 
Erzurum, 26 (A.A.) - Bu. 

gün Palandöken sırtlannda ve 
16 kilometrelik mesafede Erzu . 
rumgücü Gümüşane bölgesinin 
Bayburt kayakçıları ile Erzurum 
halkevi kayakçıları arasında ya. 
pılan müsabakaya. 26 kayakçı iş
tirak etmiş ve 51 dakika 23 sani. 
yede Erzurumgücünden Sabahat. 
tin Ayan birinci, 52 dakika 30 sa. 
niyetle halkevinden İhsan Şafak 
ikinci, 53 dakika 28 saniyede; 
Erzurumgücünden Yusuf Okay 
uçüncü gelmişlerdir. 
Ayrıca otuz kişilik bir askeri 

takım da Abdurrahmangazi sırt. 
lamı.da kayak tecrübeleri yap . 
mışlardır. 

Haftaya Kop dağında Erzurum 
kayakçılariyle Bayburt kayakçL 
ları arasında ikinci bir müsaba. 
ka daha yapılacak ve birinci ge. 
lene. bir kupa hediye edilecektir. 

SIVASTA: 
Sivas, (Hususi) - Şehrimize 

son hafta içerisinde yağan fazla 
kar kayakçıların yüzünü o!dukça 
güldürmüş ve onları ne§e dolu ka 
fileler halinde kayak yerlerine 
sev ketmiştir. 

Sivasta kayak spora karşı bü. 
yük bir arzu hissedilmektedir. 
Bilhassa gençlik bu canlı ve zevk 
li spor topluluğunun etrafında 
heyecanla toplanmakta ve kayak 
tar çok ne~eli olarak geç vakte 
kadar devam etmektedir. Gönder 
diğim resimler kayak spora ait. 
tir. 
-·~~ 

j 

-.- ·' ~, .~' 
,~ ··~ l 
. 

Resimlermi:::dc: (yul.anda) Sümer spor kW.bü1tün iki futbol takı mı. (a§ağıda) Kayserl.,,,., 
sun maçım yapan ta·rafcyn "mı bir,, Zeri görülmektedir. 

Kayseri, (Hususi) - Kayseri binlerce kişinin önüMe yapılınış.. yunlarile 3-3 beraberli~ 
Sümer sporunun da\·eti ürerine tır. miştir. 
buraya gelen Türkiye ikincisi Bu kadar soğuğa rağmen halk Haber aldığımıza gö~ 
Samsun İdman rdu bu .. Sil. oyu?u büyük ~ir alli.ka ile takip spor bu sene ci:v~r . 

yu gun etmış ve her ıki tarafı alkışla _ den ve İstanbul bırıncı 
mer spor alanında havanın kar. mışlardır. Oyun her iki tarafın lerinden bazılarile te:rn 
lı ve çok soğuk olmasına rağmen çok temiz, samimi ve enerjik o- pacaktır. 

Hollanda .. Macaristan 
Ma.caristan ve Holanda milli 

futbol takımları pazar günü kar. 
!_!ılaşrnışla.rdır. 

On bin!erce seyirci önünde çok 
heyecanlı bir şekilde oynanan bu 
müsabakada Holandalılar Macar. 
ları ikiye karşı üç golle mağliip 
etmeğe muvaffak olmu~l::ı.rdr.. 

Fransada 
Fransa Jik müsabakalarında 

Metz, Marsey, Lil, Soşo, Antip ve 
Lans takımları rakiplerini yen -
mişlerdir. 

Pariste oynanmış olan Set -
Rasing maçı da 3-0 Rasing klil. 
bünün galibiyetile neticelenmiş -
tir. 

.. ,_ -

Vakıtın büyük röportajı : .. 
Alman Spor 

1 .. Fon Çamer. 2 .. Yeni şebeke. 3 .. Bütçe. 
4 - Birlik. 5 .. Akademi. 6 -Atletizm. 

7 - Olimpiyatlar. 8 .. Propaganda. 
·"·~·-·-·-·-·-·~~~·~···· ········ ·· Yazan: Mu vakkar Ekrem 'fi 

- e -(·> 
Almanyada spor, hakikaten halindedir. Her sporu ,ı 

devlet içinde bir devlet demek _ dıran afişler burada 
tir. Bu küçük devletçiğin şefini resmedilip tab'a verilir. 
tanıdınız, mekanizmayı öğrendi. Dört mütehassıs ıneJJl 
niz, maliyesini, iş birliğini, maa. lıştığı istatistik bürosll 
rifini biliyorsunuz. Ana spor o- mühimdir. Beş me:rnııt 
ltın atletizmi misal olarak mufas. matbuatını takiple Jlliil' 
salan tanıdınız. En büyük spor Cç memur da arşiv i§l 
hadisesi olan olimpoyatlar hak. kada':dır. İki kütüphane 
kında faaliyet şekillerini anlamış yalnız spora ait mubt~ 
oldunuz. Şimdi bir de propagan • larda münteşir 25.000 l'1 
danın lüzumu ve ehemmiyetini hafızıdırlar. Aynca da 
dinleyiniz! işleri kalemi vardır Jd 

Alman sporunda matbuatı ve her lisandaki sporu al 
dahili, harici propagandayı idare den yazıları tercüme 
eden: Gartner adında babacan Iar halinde saklanır. 
bir adamdır. Bu müessese Alma.JJ'd 

sir edilemiyen, muhacir kuşların ~ 

şimalde cenuba ve mütekabilen 
yapı.ıkları seyahat mıntakası ü • 
7.erinde bulunan memleketler, bu 
vaziyetten istifade ederek, avcı 
~yyahları kendi memleketlerine 
celbcdebilmek için muazzam teş. 
kHat vücude getirmişler ve yap_ 
tıklan propagandalar sayesinde 

Siı·asta kayalcçılardan bir grup 

Spordaki muvaffakıyet sırla - nun propaganda nezare 
rındnn birisinin de "reklam., ol- makla beraber, diğer 
duğunu bu zat kabul etmiştir. sekiz mıntakada bu b 
Fol'\ Çamer'in Alman milletine, çük birer modelleri it 
sporuna ettiği büyük hizmetler. tcdirler ki ''propagand• 
den biri de dahildeki propagan. umumi yekunu yirmi altı 

de bu işte muvaffak olınuşlardır. 

Macaristan, Lehistan, Roman. 
ya. Sovyet Rusya ve saire gibi 
av memleketleri avcı turistler va
sıtasiyle her se!le memleketleri. 
ne mühim ykCınlar tutan ecnebi 
parasını sokmağa muvaffak ol • 
maktadırlar. Bu memleketler dün 
yanın her tarafına dağıttıkları 

cazip broşürler, hayvanat müze. 
leri ve sık sık tertip ettikleri av 
sergileri vasıtasiyle, memleket . 
!erinin avcılık bakımından olan 
kıymetini harice tanıtmaktadır
lar. 

(Mütea7:ip ya::ı1arımla, Auru. 
~ad~ av 1UtJ!VWı'ldtımu 1ıima!le Vt.!: 

çoğaltma üsiillerinde>ı ve av mü. 
::c vo sergiletindc bahsedeceğim.) 

Anl{ara muhteliti ve 
Tamuşvar kulübü 

lstanbul muhtelitleryile karşılacacak 
Matbuat takımıda Para ile bir müsabaka yapacak 

Önümüzdeki cumartesi ve pa. 
7.ar günleri Taksim stadında Ti
ne çok ehemmiyetli futbol mU.a
bakaları yapılacaktır. Cumarte -
si saat 13,30 da Galatasaray ile 
Boğaziçi liseleri karşıl~acaklar_ 
drr. Fazıl, Turhan, Ali, Eııf ak, 
Bülent, ırnçük BUJentin dahil ol. 
duğu ıııarı k'ırmızıhlara karşı Bo. 
ğaziçi lisesi takımında da kaleci 
Cihat, eski Güneşli Niyazi, Fe -
nerli Bülent. Galatasaraylt Sabri 
ve .Mustafa gibi tanınmış spor. 
cular buhınmaktadır. Bu müı5aba 
kadan sonra Ankara ve İstanbul 

muhtelitleri maçı yapılacaktır. 

Pazar günü ise saat on ikide 
namağllıp Matbuat takımı Pera 
klübünün mütekaitlerile çarpL5a. 
caktır. 

Saat 13 te Romanyanrn Tamşu 
var klübüylc İstanbul muhteliti 
karşılaşacaklar ve bu enteresan 
maçı yine İstanbul ve Ankara 
karışıklarının müsabakası takip 
edecektir. 

Puar gUnkü maçlar da - cu. 
martesi günkUler gibi - Taksim 
etndmda yapılacaktır. 

daya hariçteki kadar, hatta daha cavüz eder. 
1 fazla atfı ehemmiyet etmesidir. Size bi de faaliye!. bi f~ 

Evvela, birinci sınıf bir gazc • Bir yılda 26 büyiil' 
teci olan Gartner Alman milletL afiş, her gün hazırı~-: 
ne sporu sevdirmek, ısındırmak, ten ,dikkatle takip edile 
alıştırmak için neler yapmaz.. zcte ve 100 mecmua. 

Maiyetinde çalışan beş yazı iş- Radyo. konferans tı. 
leri şefi dahildeki tekmil spor *** 
hadiselerini günü gün.üne takip Sözümü bitirirkell ~ 
edip matbı.tata verir. Dört sine - en halis temennim, b~ 
ma operatörü enteresan müsaba. milletinin de böyle bil' 
kaları tesbit edip teksir edilen ten hisse kapmasıdıt·. esl. 
kopyaları bütün sinemalara, bü - Zaten, Beden T~y 
yük lokallere dağıtır. I\u ve iyi ellerde olan 1..tirs'-

Bu suretle meşhur muazzam o. vatansever Türkün f9 - ..'. 

Jimpiyat filminden b::ı.şka bir çok ceği temennimi az ~JJI. 
futbol, atletizm, denizcilik, jim- hnkkuk ettirecek ınUlc 
nastik. ilh ... hareketleri sinema - ve kabiliyettedir. ~ tlJ 
ya alınmış ve kıymetli bir dökü. ı.Juvcrkkar E 
mantasyonu ihtiva eder. Ayrıca S O N 
teknik bahisler ve dersler de film 
vasıtasiyle ammenin hizmetine 
arzedilir. 
Bir afiş şubesi daima faaliyet 

( ... ) Yazının baŞ ta
25 11, 15 16, 18, 23 ve 

ntishalarımızdadıt. 



Casusların 
döküm yılı 

Kadın ve Moda -----
Bu gazki 

938 de dokuz kadın casus Banyo kıy af etleri nasıl 
olacak idam edildi , 

Geçen 1938 senesinde bir çok memleketlerde kadın casuslar 
muhakeme altına alınarak idam olundular. 

Şimdiye kadar Fransada çok az kadın casus idam edilmiştir. 
Mata Hariden sonra Fransızlar ilk defa geçen sene iki kadın 
casus daha idam etmişlerdir. 

938 senesinde Amerikada yakalanan sarı saçlı Yohana Hof. 
manın Amerika dahilinde geniş bir casusluk şebekesi kurduğu 
meydana çıkarıldı. Bu güz.el casus kız yüzünden Almanya ile A. 
merika devletlerinin arası açıldı. 

Geçe~ ay içinde Cencvrede yakalanan !da Kapt ismindeki 
güzel kadının da Jsviçrenin koMşu olduğu bazı memleketlere ca.. 
susluk yaptığı ortaya kondu. Bu kadının muhakemesi henüz gö
rülmemiştir. Casus kadın hapisar.ede açlık grevi yapmaktadır. 

Amerikada y~ryan Mariye Gribl isminde bir kadın Amerika 
devletinin müdafaasına ait bazı askeri plantarı ele geçirmiş ve va-

t .er: ''J< k . purla kaçmak üzere iken kocasiyle birlikte yakalandı. Bu kadının 
~ ~dllled· 0~, u. Nedır kocası tgnats Gribl'in karısı gibi çok tehlikeli bir casus olduğu 
d rıllı, 25 un dıyor sorgularından sonra anlaşıldı. 
~ lrUn·~llususi) - Her Hit Yine 938 senesine Fransada tev'kif edilen Tatyana isminde 

~~llt.isini1 t.e nasyonal sosya. bir genç kadının sevdiği bazı yabancı erkeklere Fransız - :tngt. 
Pli~ Ylldô n .. 11~. toplantısınınm liz hudut istihkam planlarını sattığı anlaşıldı . 
• '<tll. ltıer n~u nıünasebetile Lcya Sozyer ismindeki bir dansöz yine geçen senenin şubat ayı 

, \'e bıtsınıde bir nutuk söy içinde Lil şehrinde yakalanarak hapsedildi. !dam edilip edilme. 
İe ?tıeseıes~raaa ''Harbe tah - / diği malt1m değildir. 

'·~ <leıtıi§t.i 1?den bahsederek Casusluktan dolayı Berlinde muhakemesi yapılarak ebedi 
ı lllıdan ,,~· hapis cezası verilen Grafina Viyanolska'nm macerası geçen sene 
1 tattı " ırı1ı-' aınu 1 sene kadar ev. bütün dünya matbuatını işgal etti. Lehistanlı olan bu kadın, Ber. 
it 

1 
~lten. j e nıeçhuı olan bir !indeki Leh .sefirnin teşebbüsiyle Lehistanda mahkıim edilen bir 

1~tn. tı:ı~Paratorluğu fethet Almanla mübadele edildi. Bütiln bu kadın casuslaır içinde en meş
"lll?yaca~Cadeıeye atılan ve buru olan Japon kadını Yoşima 'Kvaşima esrarengiz bir şekilde 

~ ~n. bir derecede zor yol • öldilrüldil. Bu kadın o zamana kadar yaptığı casusluklar ve Ja. 
4rı 'blt.J~d ada~ın iktidarı e .. ponyaya ettiği hizmetleri kafi görerek istirahate çekilmek üzere 
~ı11dan k IU'dugu bugün baş • iken yok olmuştur. 
li~biiir? o:rkacağz nasıl akla Gorda Svis isminde bir karı koca da. Pariste yakalandı. Ca. 

di cııYe lra<Jar sıa*-iı•, o.-ı oll seı"Glği ıiÇin yardım ettiğini söyledi ise de 
'il llı. ~u .. korku nedir Y818• ~··••· ~ .ı.u"11ır devletler 1938 senesinde ca. 

le~ırıın gün ıkor~acak oluı- sus kadmlann faaliyetini arttırdığını görerek ceza hükilmlerinf 
'ıti n :F'uıı Ve kendırni Alman şiddetlendirmiştir. 
it 1letıetj :teri sayamam. ------------------------
l'~~e~lt b·~ır harp deliliğine tanzimi için bir bor.sa açılması Bir cam baz 
laca~. 1 e olsam teslim ol _ yolunda bir teklifte bulunmuş • 
e ~lle.i b' .Alman tarihinde tur. Henüz tetki kedilmekte O- maarif eti 

~ CeJttir. ır daha tekerrür et- lan bu teklif kabul olunduğu tak. 
\~ '' dirde aynen kambiyo bor.sası gibi 
~ &t~ J> 1 pul bor.sasmm da bir nizamname. 

"K ,, . . 
~rsa~ ısmı verilen bu ban 

yo elbrscsı önümüzdeki yaz en 
moda olacak kıyafetlerden b · ·. 
d . G" ..... ırı 
ır • ogus kısmındaki kuma~ 
ortaaınd an boğulmuş bir tek pa/ 
ç'!'d~r ve askılarla omuzlara geçi· 
rıldıkten sonra ilk sol tarafına 
düğümlenmektedir. 

Yaz için hazırlanan diğer bir 
banyo kıyafetinin hususiyeti de 
göğüs kısmındaki kumaşın bir tek 
parça olarak arkadan ve boyun· 
dan dolaştırılarak ve düğüm edi 
lerek ba ~lanmasıdır. 1 

Albert kanalı 
Belçikanın Almanyaya karşı 

büyük bir tertibatı arasında 
aldığı milli müdafaa 

istihkam teşkil ediyor 
Belçika, bitaraflığına resmen ediliyor. Efer Lahey mahkemesi vukuunda harekote ge!jecek şekil~ 

nihayet verdiği gündenberi mil- Holanda lehinde karar verseydi de hazırdırlar. 
11 müdafaasına ehemmiyetle sarıl. Eel!jikanın, başlamış olduğu inşa - Kanalın muhtelif noktalarmd 
nuş ve birçok tertibat almaya baş- atı yarın, bırakması, kanalı aç • ki köprülere mayın konulmuştu:: 
lamıştır. maktan vazgeçmesi icap edecekti. Ve tehlike vukuWlda kara Pirça • 

Bu araıda Albert kanalı gelmek· Fakat, kanal meselesi Lahey tarını bağlayan. bu va~talar der • 
tedir ki, Belçikanın ımilli müdaf~ mahkemesinde Belçikanın lehine hal berhava edılccektır. 
·~ balammdan bü,Yiik bir ebem - hal)~~r.~ H~ ~ ~ke • Bu suretle Belçika, kan.aldan 
mıyeti vardır. menin kararını kabul ediyor. Bu - gerek iktıaadi, gerek askeri ba • 

Albert kanalı Belçikanın ıimal gün iki memleket arasında hiç bir kımdan mühim bir nakil vasıtası 
hududu boyunca, Şimal Denizin- ihtilU yoktur ve Liejde açılacak olduğu gibi, bir istihkjm ve as -
de Anvcrs limanından başlıyarak olan ıu itleri sergisine Holanda keri müdafaa tertibatı olarak da 
Möz nehrinde Liej'o kadar uzu • da iştirak edecektir. istifade edecektir. 

yor. Albert kanalı 80 kilometre u - Belçikada Kral :Albert'in lsmi-
Avru padaki en büyük inşaat - zunluğundadır. Ve iktısa.di ehem· ne izafetle "Albert kanalı,, ismi 

tan biri aayılan kanal bu sene miyeti kadar askeri ehemmiyeti verilen bu kanala mukabil, aynı 
bitecektir. Bu münasebetle, Liej- de vardır. tekil.de ve ona muvazi olarak ıark ~ ~~ beıed~ Borsasında si olacak, pul kolleksiyonu meral[ 

ll' ~t, l>~: ıneclisi azasın.. lılarr alım ve satım .işlerini bura. 
?'iste pul satışının da yapacaklardır. 

de bir .. su sergisi,, açdmrştır. Bu. Şa kt L' Jd b 
1 

tan garbe, Holandada da bir ka • 
. . . r a ıe en aş ayan kanal ı dı b d 

rada denız, kanal ve nehır ınşaa _ Maestriht'' b d . , na var r ve Wla a, Holanda 
. . . . ın cenu un a Vıse ye K 1i • • • • •1 , V'th . 

tına, bara3Iara, sulama ışlenne 3lt doğr .1 1• M 'h . ra çesının ısmı ı e • ı elmına 

~iiııc1İi Kültür Park 
~ Ve Bilhassa Pazar Günleri Çocukların 

Güzel Bir Eğlence Yeri Oldu / • 

• 

. . . u ı er ıyor. aestrı t ıse k lı d •1 • 
eserler teşhır edılecektır. . ' ana ,, enı mektedır. 

Belçika Albert kanalını açmağa 
karar verdiği zaman Holanda 1id
detle itiraz etmi§ ve Möz nehri • 
nin Holanda.da denize döküldü -
ğünü, binaenaleyh, 1899 daki mi1-
letlerarası anlaşması mucibince 
bu audan istifal;Je edilemiyeceği • 
ni ileri sürmüştür. 

Almanyanm, şımalde, Belçika ve v• 

Holandaya dogru uzanan bir .dil Yel .degırmenile meıhur olan 
teşkil etmektedir. Holandalılar rüzgarın nerc;.den es-

tiğini bilen insanlardır. Bwıun i
Diğer taraftan, kanalın bu Al - çin, kendilerine gelebilecek bir. 

man hududu civarındaki kısmı ol- tehlikeyi de aissetmişler ve müda 
dukça arızalı yerlerden geçtiği i. faalarıru hazırlamışlardır. 
çin, buralarda toprak çok derin 
kazılmış ve beton duvarlar öriıl _ Belçika müdafaasını hazırlar • 
müştür. Birçok yerler.de 30 ila 60 ken yalnız şark ve şimal ıarkx 

Holanda bir taraftan itiraz e - metre derinliğinde olan bu beton h.udutlannı değil, aynı zamanda 
derken, diğer taraftan Belçika ka- inşaat siper ve istihkam olarak şımal hudıidunu da dilşUnmilı ve 
nalı açmağa başlamıştı ve inşaat kullanılabilecek şekildedir. . kanalı bu istikamet üzerine yap .. 
devam ediyordu. mıştır. Çünkü, Almanyadan kor~ 

• 

1 
~ il ~tr cı:r 
~l'e ~~a ~tt· usd. Usf) - Ziraat Vekaletinin .Kültür parkta geçen 
~ ~e ~ 15· z· ,.-a.ııd tlıJek • 01 ıraat müzesinin tanzimine başlanmıştır . .ı.uU-

a ih etırni . A . ı.. 'ı>.. ta,. ,, . zın muhtelif mahsulleri konmaktadır. ynı za. 
·ı <\ti.it"· ~ •e lSt'b l . rıı, • lll' Pa:rk 1 sa graf ıkleri de hazırlanmaktadır. 
t 1 ~olll'. l>ark 

1
1n hemen hemen beşte dördü bu sene ağaçlandı

e~t.i~Ultıa..,a' d Zlnirin sıhhat kaynağı haline gelmiştir. Gilndilz.. 
el'f, ~ e ~:up boşalan l{illtür park, pazar gilnleri de aile 

g enceıeri mahalli'olmaktadır. 

, 
-~· Muvazene canbazlığında dünya 
şampiyonu olan Rassana isminlde
ki bu kadın bir ıampanya şişesi
nin üzerinde tek ayağile durmak. 
ta.dır. Rassana şimdi Londrada -
dır ve herkesi hayrette bırakan 
numaralar yapmaktadır. 

Gandinin Karısı 
Tevkif Edildi 

Londradan 'bildirildiğine göre 
Gandinin karısı Hindistanda, ln. 
gilizler tarafından tevkif edil • 
miştir. Bayan Gandinin suçu, 
Hindistanda Rajkot devletinde 
çıkan isyana iştirak etmek iste
miş olmasıdır. Kadın, Rajkot 
topraklarına gireceği sırada tev. 
kif edilmiştir. 

Gandinin karısı 68 yaşındadır. 
Kocasının mücadelesine daima 
i!::tirak etmiş ve şimdiye kadar 
bu yüzden yedi defa tevkif olun. 
muştur. 

.. • • Gerek bu kısım, gerek kanalın kan Holan.da tehlikenin, sade ıarıt 
Bunun uzerıne Holanda, mese- gımalden geçen kısmında istih - tarafınd d v•ı e}A H 

I · Lah . ..J k' ·ı1 1 .. k an egı, evv " olanda. 
eyı ey<Je ı mı et erarasr yu kamlar yapılmış ve buralara top • n · ı d'l • 'h · ı· k 
ek hk 

. ""d' ın ışga e ı mcsı ı tıma ı arşı .. 
s ma emeye verıyor. H" ıse lar sıralanmıştır Kanaldaki be d • ald d · 

d 
. · - sın a, şım en e gelebıleceğini 

mahkeme e uzun uzadıya tetkık ton binalarda en ufak bir tehlike diltilnınektedir4 

,,.. 
Bir balet ~rtisti olan 18 yaş1_tıda1.i b. ugenç lı.ız bac41c1armı 3 bin üılva sigorld ettirm~r. '.Bil 

Fıyııta, baca1'1ann 81gQ'/'ta pı~nda büyük bir rekor.~ bakılmak! ıclır ... 
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lngiltere ve FransalYunan Kralı Ha-Filistinda arap ekseriyetine daya- Almanyada 

b. d 1 k 1 kişilik bir h L~z.~~~~~.~nıdı~~rÇ•m. rieiye Vekilimizi Kudüs~2~~A_) ırlngil!! ~u7J~~ul~2~buko. Almanvada~:~?ıL. 
K d ı nm ileride müstakil ola ilecek .a- lonilere civar bir kasabaya mU • timize gelen vapurlar l berlayn, bugün öğleden ıonra A- Yem eg\J e a 11 f{ oydu . b " .J v 

vam amarasm a ngiliz hükume 
tinin Franko hükumetini hukukan rap ekseriyetine müstenit bir dev sellah bir çetenin hUcum etmit nlzbank Jle Alman ıeıol 

letin kurulmasını müsait bir §e • ve orada bir Arabm telef olduğu orasında dolan ihlill 
~nı· .. ımtı"ra.ya karar verdiğini biLdfr. Savarona yaflnda bu akcam kilde derpiş ettiğine dair gelen bildirilmektedir .. Asiler, Yafanın kaldırılnıası hakkında d 
... :ı ~ ren mn müzakerelere b• 

haberler burada. büyük bir se • büyiik değirmenlerinde yangın lunmaktadır:. Başvekil, hüktlmetin İspanya s .... 1 b" k 1n 
vaziyetini dikkatle tetkik etmit ve aracog U tr SUVare Verece vinçle karşılanmıştır. Fakat bu çıkarmışlar ve ~.OOO giliz li. Etrüsk ile beraber nıı 

haberler, tethiş hareketlerini dur rası tahmin edilen haaarata SC- gelmiş olan n halen AllD" 
Franko hükfimetinin halen İspan- A"na 27 (A.A) - B. Saracoıı.. t ,.i lkl I k t d ki d - rd biJAk" k .. ··kı beb' t · lerd' 

w 6 e"' r. mem e e arasın a uracagı ye e a ıs oru e - ıye vermıı ır. rında inşa edilmekte 
yanın en büyük bir kısmını kont. lu bu sabah mechul askerin me· hu ba!lar o derece kuvvetlidir miştir. YAHUDt MURAHHASLARI terimizin iki tarar arasıll 
rol etmekte o>dufunu mU;ahede zarına bir celenk koymuştur. ki hayat, bizi daima, gerek eaa· Diğer cihetten eskiden rakip o. ZiYAFETE GlTMEDiLER sızıltıya meydan verml 
ve tesblt eylemit bulunduğunu 1 b•'tün Yah d" te kküll 1 b Londra, 27 (A.A.) _ Filistin tadili maksadlyle yapıld 
tasrih ederek hükumetin Fransız Atına, 27 (A.A.) - Bay YC tlette, gerek meşakkatta birle· an u u ı şe er u kereler için dün sabah 

:lk bulacaktır. Bu sabah Elen planın akamete uğraması için konferansında1ti Yahudi murah • cebr·'mize üç kicltı·k bir hükQmetinin de buıün karannı Bayan Saracoğlu bugUn öğle ye- v .. v 
hrLCımetl ile Elen milletinin bl- elbirliğiyle çalışmaktadırlar. hasları, buıün Londra otellerin • mfctfr. tebliğ edeceğinden haberdar edil· meğini Kral .Jorjun misafiri o- v 

zo yaptığı hararetll hUsnUkabul, Hayfada gece ve gündüz yüz - den birinde verilen bir ziyafette Heyette, Alman hük611S mi• oldug~unu ve General Franko. larak sarayda yemişlerdir. ş·-
ır bu blrllcrtn bir burhanıdrr. Bu !erce Arap, §ehrin sokaklarından bulunmaları için tn~iltere hükQ - Jen Rayş banktan ı ... 

nun tıpanyanın !•tik~!lini koruya- Atina, 27 (A.A.) - B. Sarac· t·:· nUkabul, bugUnkU yaı,amak geçerek şarki söylemişler ve te. meti tarafın.dan kendilerine vaki fabrilrnlarını temsilen 111 
cağı ve yalnı~ cınat ıtraa.ttan me· o~lu dUn Yunanistan futbol •am hU tta bul l d ddd . 1 d" durlerindcn doktor Fre 

o v saadetine mazhar olan bizim he- za ra unmuş ar ır. olan talebi r etmıt er ır. ve Neptün \'errtin şantl 
aut olan haaımlarını teczıye ede· piyonluk maçlarında hazır bu· pimlzln uzerfnde unutulmaz bir Yafa ve Tulkerimde de buna Siyonist te§kilatr azasından bir len de rabrikanın umunı 
ceğl hakkındaki teminattını da lunmuş ve ıeylrciler tarafından intiba bıre,kmıttır. TUrk mllle· benzer hadiseler cereyan etmi§ - zat, tu beyanatta bulunmuıtur: odor Peter Şlmits bulursnı 
senet ittihaı. eylemiş bulunduğu. uzun uzadıya alkışlanmıı,tır. tine, Elen mllletlnln bu hUınU· tir. İngiltere hilkfimetinih Filiıtini Bu fe,·kallde ıalAblyetU 
nu il!ve etmıttir. Maçlarda Etnikos takımı sıfıra kabul ile belli bir surette ifa· Arap matbuatı, Axap talebele- bir develt _ hükümranlık hukuku- lar dün öJlcden sonra D•0 

Bunun ilzerine B. Atlee hükQ • karşı bir eayı ile Pantlnalkoı ta· rinin muvaffakıyete müncer ol nu haiz bir Arap devleti - haline mum müdürü Yusur Zir• 
de ettiği kardef hlHlyatının me- _ • yaret etmişler ,.e müzak• 

metin bu tanıma kararını hangi kımını ve Ollmplakoı takımı da sajını götürmekle bahtiyar ola· dugunu yazmakta ve bu muvaf. getirmek tasavvurları, bütün diln. 
rih . . f k H" K l lb . S d lamışlar<lır. f 1 ta te veı1:iığıni ıormuıtur. B . sıfıra karşı 3 sayı ile Apollon ta- cağım. Aziz ba,kanım, kadehi- a ıyet ıc~~ . ra ı ~ uu un ya Yahudileri arasında büyük bir Dünkü temaslar iki tart ııoJf 

Çemberlayn verdiği cevapta Lordl kımını yenmiştir. mi ı,ereflnlze ve nazik Bayan §&hal teşebbusüne atfedılmekte • telit ve heyecan uyandırmııtır. müsait bir cereyan takip e 
111 Halifaxla birlikte bu kararı hafta Metaksasın ferefine kaldırma· dir. Buna mukabil milH Yahudi Bu zat, Yahudi murahhaslarının rek Krop ve Neptün Yerft 

tatili eanaaında verciiklerini ıöyle Atiaa, 
27 

(A.A.) - Savarona ma mUsaadenlzl rica ederim. meclieinin beyannamesi Yahudi - bu sebepten dolayı ziyafete itti - Jarı mfidürlerl Te gere~serlf 
mittir. Bu beyanat üzerine şiddet yatı Pire llmanına gelmiştir. B. lerin hoşnutsuzluğuna derhal ter. rakleri için vaki daveti recJ:ietmi§ mümessili Alınanyaya sıP• fP 
li bir h4diıe olmu .. tur. B. Atlee, B. Saracoğlu aalı akı,amı vapurda ------------- il 1 t olan vııpurların görülen url 

:ı H 1 c man o mu3 ur. olduklarını ilave eylemiştir. kusurları derhal tashih eldi 
Daladyenin bu ıerait dahilinde na. B. Metakeaı oererine bir dine arp 0 Ursa TETHlŞ HAREKETlNtN Telaviv, 27 (A.A.) - Belediye olduklarını bildirmişlcrdlrrııı 
ııl olup da lnıiliz Baıvekiliyle ..-erecektir. B1LAÇOSU meclisi, bir karar sureti kabul evvelce de atakadarlar tar•

11
; 

iıtiıarc halinde ol.foğunu söyleye Akropol dUn akeam B. Sara· lngiltere F ransaya yUzbin Kudüs, 21_ <~\-> -:- Bütün Fi: etmiıtir. Bu karar suretinde Ya - yoldaki kanaat oyni oıdulU "" 
bildiğini ve Fransız hükumeti ka· coğlu şerefine reflektörlerle ay- llstinde yenı bır tethış hareketi hudilerin giritilmit olan imar iti· dilik şehrimize gelmiş o~ 
rarının cuma günil Fran111 mecli • dınlatılmrştr. Konlcordia Ye ka· asker gönderecek başlamıştır. Bu tethi§ hareketle- nin mahvedilmesini kabul edemi- purlar üzerinde derhal t~~ 

nunu esaıl me ... ·danları \'e stad ri · f ·11 • b ef " - ı d • lanacak ve vapurlarda s0 ~_.a sinde bu huıuata beyanatta bulu- ., • 1 d ,,7 (H l) _ "P ple nın aı erı u s er ..ruap ar e. yeceklerı beyan olunmaktadır tP' 
.on ra, .. us.us eo " ... . · ve bdenilmiyen taraflar 

nabilecek veçhile daha evvel veril yom yolu ampuller ve TUrk bay· gazetesinin yazdığına göre, bir harp gıl Yahudılerdlr. Ve Araplara - MAKDONALDA TELGRAF lecektir. • 
mesiniıı ne euretle mümkün oldu- raklarlyle donatılmıştı. vukuunda lnğiltere Fransayn on fırka leyhine tatbik edilmektedir. Belediye meclisi, B. Mak.do • Bunun icln Mersin tipi 'f ,rt 
ğunu aormuıtur. B. Çemberlayn EVVELKİ GECEKİ ZİYAFET nsker ıönderecektir. Yüz bin ki~i ka Hayfada Arap çarşısında bir nd:ia bir telgraf çekerek tngilte • dan olan fürüsk ile Marıı' 
''evvelden malQmat verilmemiş o· rlar bir yekön tutan bu ordu, lnııille· ~ok bombalar atılmı§ ve bunun re hükümetinin teahhütlerine ve vapurlarından Trak, Sus,~~ 
lan bu ıuale,, cevap vermekten Atlna, 27 (A.A.) - Atına a- renin 19U de Fran,.aya gönderdiAi neticesinde 32 Arap ölmUg ve 52 ibtidai adalet kaidelerine muhalif Haydarpaşa • Kadıköy ·~r 

. . . "d . j s blldlrl ... •or· asker mikdarından azdır, fakat bun. Arap ta ag·ır surette yaraunını• leyen Suvat, Olev ve tı.rııdı:..c 
imtina ettiğınden, ışçı 1ı erı: an 

1 
J • lora bütün İngiliz ordusundaki mo- ~ • her plana karşı ıeleceğini bildir- ]erinde çolışnn Eres ve ~~ 

''thaneti vataniye ıuçu ile hak • DUn akşam TUrklye Hariciye lorlu kılolnr d:ıhil huluııacnklır. tır. miştir. sıkı bir tetkikten geçirilece 
kınızda takibatta bulunmak icap Veklll B. ŞUkrU Saracoğlu şere· Araplar endige göstermeğe baş Du tetkiklere Alman milın~; 
eder.,diyc bafırnu•tır. flne Elen hUkO.meu tnrafından nu"lnRilterc~in Fr:ın~:ıya ilk p:ı.rti- lamışlardır. Hatırlarda olduğu lfalyadan çıkarılan ıe beraber Denlzbank tarıı'1 .ıı1 

:ı de gonderece#ı :ıskerdır. Ondan son .. b d b' k l d ısr ~ 
Diğer ta.rattan B. Çemberlayn bUyUk resmf ziyaret verilmiştir. r:ı :rava~ yavaş ~evkiyata dc\•am olu- uure un an ır aç ay evve e kil edilecek bir fen korn ·...a 

Zl ... •afcti rok narlak bir kabul · d b benze b. t ·ı rak edecektir. A~nca EtP'" B. Archibald Slnclair'in bir sua. J "" 
1

' nacaktır. aynı çarşı a una. r ır su- gaza ecı er .J d• 
resmt takip etmiştir. _ ... ikast yapılıma ve yine bu miktar. ler bazı vapurlar üzerin line de cevap vererek, tanınma • · •. -- ~ d a""' 

1 d l GRZelenin ilave ellıeıne 1Jore, ~ d A •. 1 U 1 olan komisyonun a r r kararının fiilen kabine tarafın - Ziyafetin eon arına 0 ru tehlike anında lnslıtcrenin en iyi tay a rap 0 m § veya yara anmıg. t JJern 27 (A.A.) - llllktlmet, Roma· Wifade edilecektir. 
dan verilmemesinin, kabinenin Başvekll Metaksas aı,ağıdakl ya relerinden 2 bini, Fransada ien · t!. dalı:r lsviı;re sefaretini birçok lsvic~e- Krop '"~Neptün Yerrtln 
FraMız hük1lmetlle temasa geç. nutku söylemiştir: dilcrine dalın şimdiden göslerilcn Yine dün Yaf'acla bir '.Arap tü~ )i J{~zelelerin ltah·adan hud~l fuırıci ri müdürleri milzakereJerl• 
mek ve tanınmaya karar veril _ MET AKSASIN SÖZLER! yerleri işgal edeceklerdir. fekle öldUrülmüg ve Telaviv'de edilmiş olmaları hakkında hır anket kısımlarında n Rayşbıınk 

Bu kararlar, iki memleket erkAnı - de iki Arap cesedi bulunmuştur. icrasına memur etmiştir. . UI d 11 ephede tern•sl" 
mek lhmı geliyorsa tarihinin ~ noına, 27 (A.A.) - üç ecnebı ıazc· s e ma c 

bi f · ı d' · Lo d Aziz arkadaşım, harbiyeleri ara~rndaki son göruşme· TELA VİVDE ÖLENLER caklardır teı ti vazi esın ken ısıle r !erde Yerilmiştir. teciye ltalyn topraklarından çıkmak Mil k 
1 

k k sa bit M 
Halffax'a vermf§ olmasından ile. Sizi çok iyi tanıyan, sizin de Kudüs, 27 (A.A.) - Bu sabah emri \'eritmiştir. Bunlann arasında . zo ere er pe l ı nıerl"' 
ri geldigın"· i bildirmi§tir. çok iyi tanıdığınız bu memleket, Filistinin bir çok yerlerinde tet. 12 senedenberi Teınps gazetesın·n da bıtece1~ n 1vop~r_a1rn 1

,411* 

t k . d . . 1 .,. b. k 1 . t 1 inin pılması uzumu goru e Bundan baeka, B. Çemberlayn sizi ilk defa olarak Türkiye a sım mey anının hişçıler tarafından suıkast ar ya. \'e dıer.r . •:ç?. S\'IÇre ı;ozc e er bal yerine getirilecektir. 
~l ı cumhuriyetinin harlcl ... •e ''eklll pılmuıtzr muh:ıhlrlığını yapmakla olan Gonti· _. . dilıtıe•''.ııı Frankonun p.rta bag ı O mıyarak ., ~ · I d Alm:ınvauıı ın,o e at v 

tanındığını ve şilphesiz cumhuri. yüksek sıfatlyle kabul etme~<le t • · Telavivde altı bomba patlıya. zon 1 n ''nr ır. v:ıpurl:ırdo yapılacak t:ıdil 
yetçl hilldlınetin tanınmasının ih. bahtiyardır. Sizin şahı:ıınızda, anzımı rak 26 kişinin ölmesine ve 47 ki. ı A . k h t ar:ıdn kararlaştırılac:ıktır. ,ıl. 
talini intar edeceğini tasrih ey • bUyUk bir sevinçle, Tllrklyenln şinin yaralanmasına sebebiyet mert an as a- Yani esas itibariyle Altıı• 11 

( B~ tarafı 1 incide) . . tnrlü tadiliıt ve toShihatı 
lemiftir. dOrendlş bir vekilini ve Yuna· varının tanzimidir. Deponun üa • vermı§tır. • d k • 1 d"d k b 1 t . ierdir· 

Nihayet B. Çemberlany mese. ıılstanın tecrUbe edilmiş bir dos tünde beton bir çiçeklik ve ahıap . Bir~~· ~ovelver ku.rş~uy~a nesin e 1 yangın :a~il~ı ~~pı~nc~k en~~:aııırııı' 
lenin heyeti umumiyesi hakkın. tt.nu selAmlıyoruz. par:naklık yapılacaktır. Su depo- ıtılf .. edılmıştır. Araplara aıt bır Dün Ni~ntatında bir yangın çalı~ılııcnktır. • r rıı• 
dakl müzakerenin yarın cereyan Aziz arka.daşım, memleketi .... d k. d 1 k otobus, yanmııtır. Seyyar hasta olmu!l birkal"'. kic:inin ihmali yü • Dıler taranan alakada ' 

sunun onun e ı uvara mu ası b 1 f t f JAk t h ıı• ::ı :ı • • ı·ıı· - gere edeceğini bildirmiştir. nize dönerken, dost ve mUttefik 1 k d . b' ara a an. ecaa ve e es e aa • zünden büyümek istiUadıru göıter rın temın et ıeıne gore 11 ~--ı mebuslar akcı.m Uz.eri mec TUrk milletine Elen milletinin ° ara orta a ~e~ıı ve yayvan ır neleri araamda yaralılan nakleL · d t. "tf · e ta -~ın ,.c gerekse diler vapurları .,ıı' 
~ 'li"" havuz, bunun ıkı tarafında da ya. . "ğ . mııse e ye ı~en 1 aıy rıu • :rapılan dedikodu ve neşr ~ Aı 11·- hU1-"'-et aleyhinde bı"r ade ı ar..:ıo,. sel*'mını götUrmenlzl dl mektedir. Biri ıstaııyonda, dı erı d ··rı.d" ··ı ·· ı·· ou dttr 

"""' •wıı - ;:. '
1 

7 u • rım üstüvane §eklinde iki ba§ka dl' d 
1 

k n-.. "k' an so ur~ muş ur. de uoksnm rısılsızdır. t'' mi itimat takrı"ri verml•lerdir ler l•adchlml, "eroflnlze ve na· . a ıye sarayın a o ma \.WCre ı ı A 'k h tar. ı·nı· bahresı' · . 
1 

r ı mutı• ~• 
li • ' ., havuz ınşa olunacaktır. Havuzla· .. . men an aı .e11 n :s ve neşrı1a a en aza rfl" 

BURGOSA TEBIJO zik Bayan Saracoğlunun şerefi· .. .. . . 1 k t f 1 bomba atılmıştır. Fakat olü ve içinde hemıirelerin yatakhaneleri Etrüsk ,.apurunda dahi )' 
ne kaldırmama müsaadenizi rl· rın ?nu _çınkıl o_acd~k:l e rka ~naHe • yaralı yoktur. civannda .ki katlı bir bina vardır. him kusur olarak kaaznJar b 

Londra, 27 (A.A.) - SalAhi • vantın çıçe erı ı ı ece tır. a - Havfada bir bomba patlamı• . 1 •• •• •• tur. LJ 
yettar kaynaklardan verilen ma. ca ederim. vuzların etrafında pramit ıeklinide t tk· al ard r ı;o- Altı kaıır, ustu ahıap olan bu hı üzerinde noktai nazar f~ 
l<llnata göre, İngilterenin Bur • VEK1LlM1Z1N SÖZLERİ çam ağaçlan olacaktır. Duvarın ır~ 

1 
1

• yar 1L v dd 1 
• tr i b. nanın altı an bar olarak kullanıl • lan diler bazı chemmlyeısi• 

goetakl ajanı Sir Robert Hohgson B ~UkrU Saraco~lu, aşağıda· havuzlar arasında kalacak kısmı· k~a8:~~ık yUz~nd:n yo~;a~ çı~~ 1 mJ'kta,
1 
üstsü~e d~ k:pıt~:r yat - la~h~a ~cı~;~:e tesir edeee• 

mllliytperver İapanya hariciye ki ntıtukla mukabele etmiştir: na demir parmaklık yapılacak ve a:: 
1 

d makta ır. e z o a an ı aret o- m ım eeı ır. ..~~ . 
zl t ed k I ·1· hU mıştır. u yara ı var ır. ·· L d d.. k Diğer taraftan Etrüsk "'" na.zırmı yare ere ngı ız 1 b k bunlar sarmaşıklarla örülecektir. YAHNDI ''•LI.J 'rr:v-<TfSl BU lan uıt &ısım an un yangın çı • . ı K t: ·n·ın P 

kamet.inin Franko hUkQmetini ·Az z aş anım, m.ı ~.... - t B ::1 b 1 nan birkar k:•i yısı:r e rop tan ıyesı uo 
remnen tanıdığını teblig" etıni• • BugUn, burada, memlelrntl- Deponun arka tarafında da bir GÜN TOPLANIYOR 1 mış ır. ura. a . u ı: :s ·:ı dildi~i hakkındaki neşrir• d 

~ 1 t bl bl llk bıtal rly Kudüs, 27 (A.A.) - Mutedı·ı yangını _hem~n ıtfaıyeye haber ve_. \"e '·alnız bazı kimselerin utd"' tir. u ze am r r ra a · çocuk bahçesi vücude ıctirile · .. b h " ,,,., 
y h d. hafT I •ıt hUkQ. receklerı yertie dı~arda duran a ıhaberler oldulu da bir kert 

Ayn( umanda Londra hUkQ • 1'3 bağlı bulunan bir memleketi cektir. Takıim halası da esasen \ıu. ı ~)" ;~d ~~ı ere d çeyi aulamaya mahıuı lastik bo • la~ılmıştır. Çünkü aJAkad•r 
0 met!, yakında, çok muhtemel ola. teı.•sll etmek benim için tarif e- deponun arkasındaki yan ıokağa me nın ıs e ı man asını rulan su musluğuna takarak atet çok daha evvelden KroP ın 111 i"J 

rak bir kaç gUn içinde bUyÜk el. dilmez bir sevinç teşkil eylemek alınmış bulunuyor. muhafaza. ve. kantonlar usul~ ile çıkan yere sıkmaya ba§lamıılar _, nin bu kadar küt"ük bir i~i~ ~I 
çiainf de tayin edecektir. Bu ta. ·--- idare proJesıni veyahut yenıden d t b :.la f k do bulunmayacağı kana• _..,... 

terek "1rzuı,,r n. teyit crlemfşlerdir. G ı N b"t muhaceret salahiyetini muhafaza ır . n.~e .. oru. ? 1~ ıran su yan· ıdu. Bu da son hlıdise ile b .J 
rihe kadar B. Hodpon mulahat- l\IISIR YE UT\'AN\'ADA enera es 1 t ki . b" t k . . , k 1 gıru ıondurmemıı alevler etrafı muştur '' 
... n ..... - ti 1 B ........ k 1 ak e me çın ır a sım proJesı a. I . . . . 

1 
f la • . ru1• 6~ DUi Ye urgua\.& a ac • TANIDI b 1 :l ği 1 U 't t kt d' ıyıce aannca dahılı te e on ya • Drın Alman mümessılle ırıll tir B. k .. d.. h .. k. k u e ece n mı e me e ır. . d 1 . • ~ n b 

· Burgos, 27 (A.A.) - J,ih·anya \'e • ır aç gun ur u umet mer e 

1 

y h d'l . ht lif t yUJJ takhan::de b-.ıluna:ı hemııreler en 

1 

tan sonra l.:endisını gore 
111 

ı0 
FRANSIZ KABiNESiNiN KARARI Mısır hükOmetlerl de Burgos hükCı. zimizde bulunan İngiltere müda - a u ~ enn mu e. e~a e. birino. rlrimize Denlzbank urnu.
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Parfs, 27 (A.A.) - Kabine, Franko metini hukukan tanımışlardır. . . . . . re sahıp delegelerı kat t hattı 1 · Ymmf Ziya Erzin şu be> 
hükCımetJnin hukukan tanınmaııına Pariıı, 27 (A.A.) - Burgostan bil· faa nezaretı ııtıhbarat tef muavını hareketlerini tesbit etmek üzere - Burada yangın çıktı. Has • 'lunmuştur· e4 
ittifakla karar vermiştir. Hariciye dirildliUne göre Nasyonnllııt lsp:ınya General Nesbit dün sabah Anka - sah günil milli meclis halinde i!:- tane müdür:üğüne ıiz mi haber ve ı "- Alm~nyaya siparif ,ıt' 
siyast fUbe müdürü bu kararı res- Marsilya, Bordauex ve Boyon Neye radan §ehrimize gelmiıtir. tima edeceklerdir. 1 rirJiniz, biz mi? ıuali sorulmuştur. ınemleketlmize f(clmiş veY• ~11 ~ 
men Fr:a ko h-k" ti blld. le D h"l" t 1 f 1 ' mı' bı" mi' d i h ı· le buluo dl~ n u ume ne ınne konsoolslıır tayin etmiştir. t t d . 1 k 1 _ Londra konfernnsı, Filistin me a ı ı e e on a sız , z · 1 mon)a :ı nşa a ~ne dt 
üzere Burgosa ıldcceklir. KRAi 1 lK iHYA Ol UN:\CAK ı asyon a merasım e arıı an 1 .. h 11 t v w ıı- ş~ıtlind•l:i muhavere devam ede. ler dolnyıshle hır takııtld JJıl 

NEŞROLUNAN TEBLIG • • ' • · " mııt olan İngiliz generali berabe • se esını a c me· e urmuı ·,ı ı:u · ~. , u ınucip noktalar ,·ar •· il"ı\ıl' 
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cinde yapılan mOzakereler iki hOkCı-ılenmektcdfr. .ğ. b' .. 1 h . ma a e ır u ı agır sure • lnizbanhn arzusunu >·erine tı'Yı 
mele kendilerini allıkadar eden rne· AZANA PARIST~N AYRILDJ ettıd'kı kır tert1~.nda ıa'e nnt pya·lte yaralanmt§tlr. Yaralı, gece öl. men itfaiyeye haber vermiş. biraz ,.e bu ı'ııtııt'ıfları en geniş b~~,4'' 
seleler hakkında bir anla,maya var· ı Paris, 27 (A.,,.) - Azana, saat 21 nı ı at yer cnnı 0 ımıı ır. müştUr. Kendilerinden filphe e.. sonra Beyoğlu grupu yetiın:iıtir. niyetle halletmek arzusuntlbır il' 
mık lmklnını •enniıtJr. 150 de sefaretten ayrıldılı zaman ya. General Neıbit müzeleri ve Top dilen 12 Aran te\'k"f edllmiıttlr. 1 itfaiyenin gayretine ra!men tiler. Müza':erelere b·f 

Buna blr.raen, Fransız hQkt\meti ı. .• nında kalnblradcrl l·-'lnynnın e!lkl kapı saraymı gezmiı. a3ıe yeme • İlk dc~a (\larak H:ı.vfrnın bazı üst l;~tın d:.lrt or."uı tamartlen yan içinde başladık.'' 1 r 1111~· 
panyol nılllellne aft emvalin İspanya. Cene,·re konı;olo,u Rh·:ıııı Chcrlf hu- ~· · p al t · t• ! •· v .. d d b. ·· • • Yıı~ur -.,·,·a Err."n kadro 8 

.,ını erap as a yemıı ır. mahallerinde gece eo!ta~a r.ılnl • m ş. c.ıger c"ort o a a ır m < et '· . : 
ya nde•rni kolaylaştırmalı ımade lunmakta idi . . Mumn11eyh C:enevr«" Ögvld-3 ıonra fal· b. . t' . ..k li .. B' .. b" r dıı d:ı demiştir kı: 

1 1 1ı;I" olıtulunu Lildirmlş ve iki hükömel yolııylıı r.oııonge" • Sou~ - Sı-lc\•c'c en u • ır ıeaır. ı m'\St ve ı~ık yakılması menedıl - sonra ço m ~tur. ına uc •.., ıra 1 .. _ J\nrlrolnr ü·<'rindrid r .~ 
ııralarınd• d"$l1Uk ,.e iyi komşuluk IJİlmelc Ozere J.yon lstas,>onund:ın yaparak akıam üzeri Bel:;rad': mistir. 1 ya aigortalıdır. Zab:ta tahkikata mi bugün bitire('elim· sı:ıe ,, 
mllnas~hetle,.I teslı hakkındaki müs· trene binmiştir. eitmittir. ' Muhtelif Yahudi kolonilerine devam etmelı:tedir. irinci giinü izahat Terebilfrllll-
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Meşhur İtalyan siyasi muharriri Virgin po Gayda diyor ki; 

italya sulh istiyOl-
Kendisine tecavüz olmadıkça 

harp etmiyecektir 
"NGlLf Z halkının bütün l İtalyaya. ka.rşı göa:erdiii 

( düş1nanlık demıyelim) çekıngen-
liğin bir tek izahı vardır: • 

Jngiliz halkı İtalyan karakteri· 
ni anlamıyor; Faşist rejiminin ru
bu ve tabiatı ile me'nus değildir. 

-······-·· 
1 ıtal~a ~ükUmetinin fikirlel'ini .h8:kiki mem- / 

halara ııtınat ederek yazmakla ııtıhar etmiş J 
meşhur İtalyan muharriri Virginia Gayda İn- 1 
giliz gazetelerine verdiği bir makalesinde, t- İ 

lemekte iacbet ediyor. Biz de o ka 
naatteyiz ki, milletlerarasında sa. 
kin bir müzakere yoliyle halle • 
dilmiyecek hiçbir mesele yoktur. 

Birçok kimseler, İtalyan milleti 
nin bir taarruz harbine hazırlan • 
öığıru tahayyül ediyor. Ve bu ha
zırlığın bittabi demokrat memle -
ketler aleyhine olduğunu sanı -
yor; hakikatten bu kadar uzak bir 
tahmin olamaz. 

İtalya ile lngiltere arasında ar· 
tık bir ayrılık yoktur. İtalya zec. 
rt tedbirlerin tatbik ~dildiği kara 
günleri unutmak istiyor. İtalya 
yapıcı bir siyaset takip ediyor. 
Kenijisini intikam hislerine kap - ' 

talyanın bugün ne istediğini snlatmaktadır. 1- j 
talyanın her şeyden evvel sulh istediğini anla.. 1 
tan bu makalede ezcümle deniyor ki: 1 

' 
sekiz liraya bırakayım.. Halis tırmıyor. 
Dörtyoldur .. , İtalyan siyaseti adil bir ıulhü 
Fidancı hafta ortasında müşte- istihdaf ediyor. Biz, her teyden 

ri bulduğundan memnun, bir şey. evvel Avrupa memleketlerinin 
!er satmak, beş on kuruş kazan- dostça teşriki mesaisini istiyoruz. 
mak için çırpınıyordu .. Onu faz. Bil tün dünyanın bu te§rikimesai· 
la üzmedim .. Müşteri olmadı~~ı ye i§tirakini istiyoruz. Fakat her 
anlayınca gözlerindeki ümit son· ıeyden daha iazla, Ingilterenin 
dil, dert yanmağa ·başladı: teırikimesaisini istiyoruz. 

~ Serma~emiz yok .. Müşte.ri. • Geçen senenin 16 nisanında İ • 
mız yok .. Bır ekmek parası ıçın talya Jngiltere için bir mühahede 
çalışıyoruz .. Eskisi gibi gedikli aktetti. Bu muahede kanunuevve
müşteriler kalmadı .. Bir kere bab lin 16 aınl:ia meriyete girdi. 
çesini dolduran bir daha uğra. Bu muahede, Akdenizle Kızıl -
mıyor; hatta fidan yetiştirip tL deniz.de her iki memleketin mü . 
carete bile başlıyor.. . savi haklarını tanıtıyordu. İtalya, 

Küçük bahçe fidanları ~evsı - bu muahedenin şartlarını sada -
minde sürülür, kıymetli fıdanla: katle yerine getirecektir. Onun i
rı ise ancak meraklı müşteriler çin biz iki memleket arasında mu· 
alır .• Onlar da kolay kolay para allikta kalmı§ bütün meselelerin 
vermezler.. tatminkar bir surette halledildi -

Sonra beyim terayağı miljteri iine kaniiz. 
mi ararsın ... Maim kıymeti olur Ve timdi İtalya, İn&iltereden, 
150 Jcuruş. öte yanda 1:5 kuruş • t . . f" ld k 
1 k 1 .1 b' t tar A .. d anI ngılız mena une o unmayan u m:ı ı e ır u . ~ı an a. . . 

H lb k
. f'd nl f' sahalarda haklarının ve ıhtiyaçla-

maz. a u ı ı a arın aşısı ı. . . 
t .. . d k b" "k b' 1 rırun samımıyetle tanınmasından ya uzerın e ço uyu ır ro . . . 

baıka bır şey ıstemıyor. 

JılUMian batk•, JtaJya, Mi.ter 
Çem'berlaynrn •on •özlerinden de 
anlatıldığı veçhile beslemek iste • 
diği İngiliz - Fransız askeri ve ıi· 

............... ·-·····-··············--·-··-· ...... ··-·····--···-----·-··--
sız • İngiliz siyasi ve askeri itti • [ mamiyete olan haklarını da tanı
fakıdır. mıttır. Ve hiçbir zaman orada ken 

İtalyan halkı, her §eyin Us • 
tünde olarak muazzam bir sulh 
planile meşguldür. Bu planın da 
üç gayesi vardır: 

İşte bu Frdanıız • Ingiliz ittifa- disine gerek ıiyaıi ve gerek müL 
kıdır ki, Jtalyan - Alman tesanü • ki bir pay çıkarmak fikrini bes· 
dünün ba§lıca sebeplerinden biri- lememi§tir. Bununla beraber, ay • 
ni teıkil eder. nr sebeple, başka l.ıçbir Avrupa 

Bugün İtalya, tneiliz • Fransız devletinin de Avrupanın umumi 
ittifakının yalnız tedafüi maksat- menafiine ve İtalyanın hususi me
lar için idamei mevc~iyet edece. nafiine muhalif olarak hddgamane 
ğini ümit etmektedir. Bu sebeple endişelerle yeni ispanyanın siya
karanlıkta u gören bazı kuvvet · setine kanşmağa teşebbüs edece· 
!erin tahrikamiz jestlerine kapıl. ğini ümit etmiyor. 
mryor ve inanmıyor, Bilhassa İtalyanın Fransaya karıı vazi. 
Fransada çalı§an bu kara kuvvet- yeti de, bu derece vazıhtır. 
ler, timdi lspanya meselesi üze· Italya, ile Fransa arasındaki bil 
rinde hadise çıkarmak istiyorlar. tün vaziyet tanzim edilmek ister. 
halyarun İspanyada tehditkar bir Zira 1935 senesi kanunusanisinin 
siyaset takip ettiği kanaatindedir· 7 sinde 20 senelik bir gerginlik ve 
ler. ihtila.E devresinden sonra aktedi • 

Her ıeyden evvel İtalyanın is. len muahedeleri müteakip, Fransa 
panya harekatı hakkındaki kana· zecri t~birler ıiyaıetine muva • 
atini ıöyliyelim: İtalya, General fakat etmek ve bilfiil tatbik eyle
Frankonun milli hare1cetni, ne bir melde italyaya kartı açıkça harp 
sınıf barbi, ne de teessüs etmiş bir ilan etmi§ oldu. 
vilayet isyanı mahiyetinde gör - 1935 muahedeleri böylece her 
müyor. Bunu askeri bir kıyam o- türlü kanuni, •iyasi ve ahlald e • 
!arak da telakki etmiyor. saslannı kaybetikten ıonra, Fran 

Bunu, İspanyol halkının, ya - sa ile İtalya arasındaki mesele • 
hancı siyasetlerin tahrip veya ha- ter halle.dilmemi~ bir vaziyette 
kimiyetine meydan vermemek yo. kaldr. 
funda shterclifi biı: Jrade ese.rl o· .Bu meselelerden bid, ttalya 1. 
larak tanıyor. bpanyol karakte - çin mli•temleke tazminatıdır ki, 

1) Italyayı iktısaden kendine, 
kifayet eder bir hale getirip milli 
menabii işletmek ve memle~et da· 
hilindeki İtalyanlar iiçn i§ imkan 
larıru artırmak. 

2) Libyayı süratle ve tamen 
kolonize etmek ve böylece §İmali 
İtalyan Afrikasına lda anavatanın 
mahdut arazisine iazla gelen ital. 
yan köylülerini ve sanatkarlarını 
azami derecede yerleıtirmek. 

3) Binlerce Jtalyan işçisinin da 
ha §İmdiden hicret ettiği Habeşis 
tan Imparatorluğunu İtaly,tR mü& 
temlckele§tirme hareketile mede
niyetleştirmek. 

Bu ıartlar altında sulhü ve Av· 
rupa devletlerile teşrikimesaiyi 

A vrupada İtalyadan daha fazla i&· 
teyen bir millet yoktur. 

Diğer cihetten faıist İtalya, ~de 
olojik bir harp tanımıyor ve is -
temiyor. Yani muhtelif siyasi ve 
dini hilkumet ıekilleri arasında bir 
ihtilafı terviç etmiyor. 

- Erendi sen sen ol fidancının yasi tesanüdünün artmasına bir 
her söylediğine kanma .• Karan· 
fil mi alacaksın? açmışım al .. Çe. guna itiraz etmiyor. 

rinin, müesseselerinin ve hükQmet bu mesele Londrada aktedilmiı o· 
§eklin in yeniden inpıı için giri- lan muahedenin 13 ncü madldesile 
şilmİJ bir terakki hareketi olarak İngiltere ile az çok tesviye edil • 
görüyor. miJtir. 

Bu gibi harpler, artık maziye 
.lrarıımııtır. İtalya, y~ıs •ulli 
i~nde brrakılmajı ve kendi bil -
kQmet ıekline herkesinki gibi 
hürmet edilmesini istiyor. Buna 
mukabil kendisi de, diğer memle • 
ketlerin hükOmet ıekillerine her 
ne olurlarsa olsunlar, İtalyanın 

menafiine tecavüz edilmedikçe 
hürmet etmek taraflısıdır. 

tikten yetiımiş olursa daha kuv- Italyanın ?eynel_milel_ ~~yas.eti 1936 senesi ağustosunun sonu • (ltalya ile lnsiltere araamda 

tl 'cli T h d 1 ıar k" Roma - Berlın mihverı uzerıne ve ı r.. o um an o an a .._ 
lak asma .. Her sanatın bir sırrı müstenittir. Bu. sebepten Lo.ndr~ : 

dı Kara.nf·ı · W• almak ÜS· Paris mihverinın de meşruıyetını var r.. ı çıçegı . .. . k · 
tersen "sarısından ver,. dersin .. tanıyor. Fakat tarih gosterıyor ı, 

na kadar, İtalya, Avrupa hijkQ - Londracla 1924 ae11eıinde aktedil
metlerinin İspanya meselesine kar mit olan muahede Kenya ile ltal
şr bitaraf kalacakları yolundaki yan somaliıi arasındaki hududu 
va~e inanıp bot boıuna bekledi. tanzim etmiıtir.) 

Unutmamalıdır ki, fa§İst Italya 
Sovyet Rusyayı hukukan tanıyan 
ilk ldevletlerdendi... Bugün Faıist 
İtalya ile Sovyet Ruıya arasınki 
gerginlik Sovyetlerin Avrupada 
ve keza İtalya ile 'İtalya tmpara· 
torluğuna kartı olan • komintern 
vasıtasile - komünizmi yaymak i. 
çin yeni bir temayül göstermesin.. 
dendir. 

B l) b' ara yapar ''.işte mihver siyaseti 1talya tarafından 
ana ın ır NJJD ' ·~:i· BTk' Jtal 

efendi bunların yaprakları sarar. baılamıı değu• ır. . 1 ~ ıs, . ya 

t 
· k ar der Tır üzerine zecri tedbırlerı tatbık et-

mış ır, sarı çıçe aç .,, .. ~ 

nağiyle kökilnil kazır, ''bak be _ q1deri zaman demokrat memle • 
yim burası kırmızı olursa f esren- ketler tarafın.dan başlamışbr. De-
f' d Bunlar masaldır.. :nokrat memleketler bunu ne 1 
ı açar,, er.. · 1 h 

Ancak ademi müdahale komitesi İtalya bu meselelerin Fransa ile 
yabancı muhariplerin ve silahla • de hallini bekliyor ve icabında 

rın Cumhuriyetçi İspanyaya gön· lbımeelen izahatı verecektir. 
derildifini haber verip isbat et - Bu izahatın muhakkak surette 
tikten sonra~r ki, İspanya dahili sulh çerçevesi dııında verileceği 
harbine iltihak etti. za.nn,dilmesin. Vaziyet, Fransa 

H · · 'b' aflıirr vardır Bu dar inkar ederlerse etsın er, a • er J§ın ır esn .,. • . 
da zanaat iktizası.. kikat böyledır. 

S.. b"l w nı alırken itimat O zamanki zecri tedbir blokun 
um u soga . b .. k~ F 

ettiğin insandan al.. Söylenen dan gen kalan ıey ugun u nn 

Fakat, General Franko milli hü- nın takınacağı tavıra bailıdır. 
kiımetinin haklarını 1937 ıeneıi Mister Çemberlayn, sulhun mil 
baharında tanırken, bu hükümetin letlerarasında müzakere suretile 
milli hürriyete, siyasi ve mülki ta· en iyi §ekilde elde edileceğini söy-

Fakat ltalya sulhU arzu eder -
(Lit.ffen aayfayı ,eviri.nizY 

fiyatın yarısından aşağısını ver .. 
O r.aman belki anlaşırslnl.z.. Mak. 
tu fiyat yoktur; tutturabildiğine. 

Günlerden paraztesi idi, pazar 
oldukça kalabalık .. Daha .ziyade 
gül ve ağaç fidanları satılıyor. 

Güller 2 kuruştan altı kuruşa 
kadar .. Maamafih havalar ısın -
mağa başladığı için artık mev • 
simi geçmiş, güller donmazm~ .. 

Kiraz, vişne, dut ve diğer mey· ' 
va fidanları piyasuı oldukça de. 
ğişik, daha doğrusu tuttur& bil. 
diğine; ayni fidanlar 20 kunlf!a 
80 kuruı arası .. Biriyle pazarhga 
giriştim, dilşe dilşe nihayet on 
beş kuruşa kadar düştil .. Aldır -
madrm yürüdüm, yetişti: 

- Gel efendi ağabey gitme, 
çiftini (25) fe veririm .. Afılıdrr, 
bu sene bir iki tane gösterir, ge. 
lecek sene koca ağaç olur, eem
siye gibi açar .. :Meyvasmı top -
lar, reçel yaparsın .. 

Fidan piyasası sokağın vaziye. 
tine göre de deği§ir .• "Celllbey,, 
tıokağı ismini taşıyan kısımda 
fiyatlar daha yUiuıektir. Bu yola 
amut olarak gelen aokakta her 
~y daha ucuza satılır .. Tuhaf dw~ 
ğil midir.. Fidancılar bu sokaga 
metre murabbaı bqına para ve
riyorlarm~ .. ''Celllbey,, ıokağı • 
nm kirası daha yüksek olduğu i. 

(Devamı 10 ımcudlJ) 

- \' AKIT'ın ldt&.P pkllııde roman tefrikası -

OLUMLE PAZARLIK 

Avukat süngilsnü tekrar eemsiyesine ıokarak 

hayret içinde bıraktığı iri yan adamın yanından ay· 

rıldı. 
Sokağa çıktı. Gece karanlık ve soğuk olmasına 

rağmen. avukat Prid'in yüzil neşe içindeydi. Bu te. 
sadüf hoşuna gitmi§ti. Evine dönmek üzere sokak. 
tan sokağa saptığı sırada, hep bu yabancı adamın 
kim olabileceğini düşünüyordu. 

Besbelli bir Amerikalıydı. İngilizce konuşma.. 
ıındaki tarzdan da öyle olduğu anlaşılıyordu. Bel
ki de orada gangsterlerden biriydi. Çünkü Amerika. 
da kendileri için fazla milşkü!at çıkmağa başlayın. 

ca, Atlas denizinin bu tarafına geçerek bir müddet 
burada sığınan, sonra faaliyete geçenler çoktu. 

Evine geldiği zaman hila fikrinde bu adam var. 
dı. Ona bir daha nerede, nasıl rasthyacağmı dilşünU
yordu. Şapkasını ve §E'msiyesini uşağı Brigs'e verdi 

ve sordu: 
- Yemek hazır mı Brigs? 
- fki dakika içinde hazır olacak e!endim. Ar. 

zu ederseniz, daha geciktirebilirim. 
- üç dakika sonra olsun Brigı ... Bir yere tele. 

fon edeceğim. 
Oturma ooasma girerek Con Brent'in telefonu. 

nu açtı. Aklında yine bu kızıl saçlı, iri ya.n adam 
vardı. Acaba ona bir daha nerede rasthvacaktı? Der· 
ken, telef onun öbilr ucundan bir ses geldi: 

_ Evet... kimi istiyorsunu '! 

OLUMLE PAZARLIK 41 
------------~ ------~ 

Avukat Prid, Con Brent'in evine geldiği zaman 
heyecanı son dereceyi bulmU§tu. 

!Kapıyı vurdu. Fakat içeriden bir ses gelmedi. 
Tekrar vurdu ... Tekrar slikflt... Sonra geri dönerek 
apartımanın basamaklarını inmeğe başladı. 

Tam ıikinci katın sonuna gelmi§ti ki, içeriye he. 
nüz giren iri yarı bir adam kendisine hızla çarptığı 
gibi ayaftna da bastı. ' 

Bundan biraz canı yanan avukat, arka.sına dö. 
nerek bir lahza durdu. 

Belki de, kendisine hoyratça çarpan bu yaban. 
cıdan bir ith:ar bekliyordu. 

Fakat adamda itizar edecek bir hal yoktu. Bill
kis bütün kabalığını üzerine almış, hain hain bakı. 
yordu. Sanki kabahati i§Iiyen avukattı. 

Kırmızı saçlı, geni§ omuzlu, iri yan bir adam. 
dı bu. 

Avukat Prid'in kendine dik dik baktığmr gö.. 
rünce sordu. 

- Ne bakıyorsun? birisine mi benr.ettin? Yoksa 
bir teY mi oldu? 

Avukat, itidalini bozmaksızın: 
- Ayağıma bastınız da, dedi. İtizar etmeni~ 

bekliyordum. 
Avukat Prid bu sözleri söylerken, temıiyesini 

de soldan sağa geçirmiştL 
Kızıl sa1;l ıadam acı acı güldü. Sonra, bir yam

~-a.m deheetile gözlerini açarak: 
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Maatiif Şurrası hazınh~lanı 

Dün 11mumi b'r top antı yap ldı 
rMBraklı tarıih sayf aıaıı , 1 Deniz işlerindeki hakikr ihf 

Okulların tatil mevsimirrJe :An. 
karada toplanacak olan Maariı 

Şurasmda görüşUlmesi istenen .di· 
lekleri tesbit etmek lizere şehri -
mizin lise, orta, ranat, muallim 
me'ktepleri ve ilk tedrisat müfet
tişlerine ait olarak yapılan top · 
Jantıh:r tamamfanmış, c!ü~ liı::e 

orta, m\iatlifu me1ttcpltri <lirek · 
törleri Beyoğlu ali:şam sanat Oku 
lun<la Vckaıete gör.:derilecck kat: 
ıuznameyi h:ızıtlamıflar'.dır. 

Eenebi ve aıram1et oküUarında 
yapılması istenen <teğtşmeleri ka. 
rarlaştırmak Uzere de önUrr.Uzt:ic· 
'ki hafta i~inde bu "°kullarda lJer~ 
veren kültilr dersleri ôgtetmenlcri 
toplanarak bir rapor hazırlaya • 
caklardır. 

DUn yapılan son toplantıda ~fı
raya. gönderilecek raporlarda teıı

bit edilen maddelerin hulasaları 

§ıınlar1:hr: 

'San'at Mektepleri 
ı - Sanat okullarının bina'i§le

ri, bu okullara tahsis edilecek 'bi. 
-nalann ~eniş ve sanat .okU111arma 
elverişli olmaları, 

2 - Tedrisata müsait l!bura • 
tuvar ve br.oteknikleri :kurulması, 

ı3 - Kadroya Avrupada yetiş -
ml§ teknisyenlerin alınması ve 
bUnların temin edilmesi, 

4 - Sanat okulları alakadar n:ş 
rlyatrn temin efillmcsi. 

Uiselerde 
1 - 'Lise bina vaiiyetleri. 

2 - Ders vasıtaları ; bu vasıta
ların çoğaltılması. 

3 - Dera kitaplarının düzel -
tilmcsi, okiıl kütüphanelerinin te· 
min edilmesi. 

ken,kendisin c başka memleketler 
tarafından taarruz edilmek sure
tile, yahut milsellem haklarına, 

milli ıcrcfine tecavüz olanarak, 
yahut haksızlık yapılarak harhet
mek zarureti tahmil cöilirse, har. 
bctmiye de daima hazırdrr. 

Avrupanm bu noktayı sarahat· 
le anlaması lamndır. '..ttalya nıhan 
orduğu gibi silahları ve vesaiti ha 
kmundan da kuv.vctlidir. 

italy.anm milli ve siyasi vahde. 
ti ve müftehir vicdanı bu Jmvvet
lerin kıymetini arttırmaktadır. 

A vrupaııın ı§Urasmda, burasında 
görüldüğü gibi 1talyada dahili bir 
ıtiyasi veya iktısadi buhran Qlkiu· 
ğunu zannetmek bir hatadır. Böy 
le bir §ey olmadığı gibi olamaz, 

Harp ~ıktığı takdirde İtalya 

hi; tereddüt etmeksizin en bü -
)'.ilk beynelmilel ittifaklara karşı 

durabilir. lyi silahlıdır . ..Dli_şman • 
larma mukabele etmek ~in A vnı 
parun drşın'::la bile ibirçok vesaiti 
vardır. Ye bu mücadelesinde yal· 
"nız: kalnuyacaktır,.. 
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4 - Tedris heyeti meselesi. 
5 - Programların kati vaziyeti 

6 - alebe kayıt ve kabul e -

( Ba-'} tarafı 5 incide) 
lemeaım. im'di muradıntz :ne 'se 
ıtıöyleyiniz. Padi~aha tebliğ ede. 
yim .. 

Muslihiddin ·ağa üç teklif ilni 
wtdu: 

.ıaclarıntn degiştirilmesi. ı - Rtişvetin ortadan kalkma • 
7 - İmtihan talimatnamesinin 3t •• 

'eğiŞtiritmesi. 

8 - L.isclerdc disiplin mesele. 
~inin kati olarak temin edilmesi. 
Fal.lı: .. ~ tc:i>lyc·. i b:l~'!er vc~;ı -

mcsi ve umumi·bir kontrol altın& 

"2 - Kadıların uuklaştırıhnuı. 

3 - Sadraramın idamı. 
Mustafa Paşa saraya gelıJiği 

vak1t, b.:~!ıınc~l:r si!~~ı::ı~mı§, 

toplar saray duvarl4trma konmuı· 
.ıJirle§tirilu1esi. tu, 

ı9 -.. Talebe t'C§ekkülleri (spor O gün cuma olduğu haTde na·-
ıves:aire). maz ktlmmamıştı. htediklcriııi 

lO - Bütün muallimlerin ına· yapmadan ıhiçbir ryeniçeri .dağıl • 
ıaşlarının bir.er der«e yükseltil ~ mamaya karar vermitşi. 

mesi. ı Sadrazam Ahırtet Paşa, idaın 
~ ı - ~çt~mal y.ardım ı;ı~easese. ı:tınek istediği •talarm-ıavıştıfmı, 

lerınden ıstıfadc e~eler~nın ~u · ı yeniçerilerin de toplandıklarını 
hakkak su~ette tcmın edılmcsı. duyunca, başıt'la bir felaket gele· 

12 - Lıseye orta okuldan talc 1 ceğini anlamış, azincsirtı:fe bnlu • 
be alınırken bu talebelerin eleme nan altı bin altını, on bin koru~ 
imtihanlarına tbi tutulmalan. kıymetindeki ytııülde, gene ~ok 

Mua:llim Mektepleri kıymetli yakut 'bir yüıüğüc.alarn 
1 - Müsabaka ile öğretmen Topkapıdaki bahçesinden ıızak · 

.okullarına talebe alınması (bilais... laşmı~t. Ahmet Paşa, en çok gü · 
tisna girmek istiyen her talebe ıvendiği adamlarından W\bdi ile 
için). Balili :de yasıma almı§, ~bapla • 

2 - Lise mfredatından ziy3de rmdan Veli bir~erin evine git • 
bu okullarda talebeye mesleki "bil- :miıti. 

gi verilmesi; Lise derslerinin mu· Alnnet P.a§a, bir mli<Het s6nta 
ayyen bir çerçevede toplarunası. saklan::Srğı yerin ke§fedil.:ifini an 

3 ~ Tedrisat mddetinin altı !;e layınca bajka bir batnnın vi-
neden aşağı olmaması. ne kaçtı. Sonra bı:ıtuını da ettıin 

Orta Okullar bUlnııyarak Hacı Behram adında 
1 - Liseye olgun talebe yetiş- birinin evine ıığındı. 

tirmCk üzere sene içersinde yapM.a .'.Ahmet Paşanın .en çok gü11cn. 
uk yazılı yoklaml.larm ıamanları diği yer bura~ idi. Rakat aksi 
run muayyen ohn:ıması. çıktı. Ahbabı onu ihbar eder~k 

2 - Muallimlerin o'kul vaıiye • yal:alattı. Zanllı pa.di~ah.Jn da • 
tin.de ve vedcnlc:\Je ycknasakı.vc 'U'laÔı, doğru yeni udrazam Meh· 
dembolik bir elbise giymeleri. met Paşanın huzuruna getiril • 

3 - Orta okullarda -askerlik :di. 
çağma gel;niş talebeler için yeni Mehmet Pap onu ucaklıyarak 

bir Jcklin bulunması. korJanamasmı söyledi. 
4 - Kız n erkek talebelerin Ahmet PaJa: 

muayyen bir talebe elbisesi giy • - Kardeşim, \Siyordu, btni 
meltri. Mekkeye göni:lerinlz, batka hiç· 

..5 - Talebeye gösterilecek film bir fCY is.teman. 
terin J<ontrnlü. ~thmet IP•p tcse11i ediyorcu; 

6 - T.alebelerin suuf geçme - - Asker para ile teskin ddilir, 
lcrinde esas notun öğretmenin ka ıen hiç korkma .. diyordu. 
naati olması. ~ehmet Pa§ll, eski a.druamı 

7 - ...Disiplin meselesinin ( rcu- bu 1ekllde teselli ederken, diğer 

hakkak) temin çareleri. tar.aftan.müftUöen l;lc ne muamele 
8 - Orta okul müdürleriıiln yapılacağını soruyordu. 

emekdar orta okul mlidür mua - Bir gün sadrazam Alı-met Pa· 
vinlerinden seçilmesi. şanın Jcarpıtna geldi= 
. 9 - Stajy.cr uallimlerin baJ. - Kurtuldunuz .. :müjdesini Vtr 

ka yerlere devam :.etmemeleri. dikten onra acrvetinin deftei'!e • 
10 - Laburatuvar ltc§kilatmın rini istedi. Ahmet Pafa evvel~ liç 

temin edilmesi 1 yüz k'~e serveti 'Olduğunu :S(Syle· 
Ilu esasların raporfarı tcsbit ~· di. 

l:iilmiş ve :Vekalete gönderilmek Rakat~ üç yüz kesenin ~lClade 
üzere hazırlıklara başlanmıştır. bir ser.vet olduğunu ':bilen Sofu 

İlk tedrisat i terinde yapılması Pa~a. yava! yavaş hepsini söylet· 
istenen deği§melerde evv.clce yaz. ti ve aldı. 
dığımız yirmi ıekiz madde üze - Ahmet ap, t:iur:up dintennıe · 
rinde kararlıı§tırılm.qtır. Bu ra - den buzlu ~u içiyordu. Bütün er. 
porda diğer nporlarla biı:likte Arı vetini :vererek 1:anmr kurtannt' ol. 
karaya gönderilccd:tir. mak 'Onu memnun ""ediyar\iu: 

- , . EIT'm kitap ff)klJnllo ronıan tCtiika ı -

- Bana bir yatak .. 
• Dedi. Derin bir uyltu. 'günler 

.ienberi çektiği,.korku ve IJoieyeean' 
hiç o1maz$a bir parça teskin ede · 
:ekti. Fakat dü~rnanları, ona bq 
:atlı üykuyu da fok görere'lc uyan
dH"~ılar • 

- Seni asker isityor. 
Dediler. 

Ahmet Pa,~a. paralan verdiği i 
;in askerin teşekkür edeceğini 

:.ımuyordu. Sevinçle yatağmdan 

fırladı, Merdivenleri inmeğe baı. 
!adı. Hcnilz birkaç basamak inmi!J. 
ti. Birirrin koltuğuna ıirmi§ ·ôt • 
tluğunu iHetti. "'Ba§ttlı ·~nh1nce 
titremeğe ba!ladı. Ve t~rn"ı.ftti 
yak: 
_ıHay Jeafir k&hbe oflu .. 

'Diye Hayktr'.dr. 
Ahınet P&§&nm 'bu lddetle oa · 

ğıtmakta hakkı vartJı. Qiin'kü liol · 
tttğarta giren, me§har ha:fd\lt a. 
ra 'Ali' idi. 

Kara Ali, pa,aya şu ctimJe•tte 
mukabele etti: 

..._ Hay beniaı deV1etlü tf~n • 
!im .. 

Tam bu srra'da eeHi.din mu,-inl 
Hamal Ali de ıol ~una glrmltti. 
Uçü birlikte thrr kaptınna <ioğru 

ybllaridı1ar.1Kaptntn önünde tetlat, 
sadrazamın aarığınr ba mdan "J. 
sdnra gerilerek ~ddetli 'bir yınn · 
ruk aa:vurdu. 

Ahmet Pap, "baygın ıbir '1ia1de 
yere Yll'farla:ıntllttı. Enelden Ha
zalannuJ kement de o"emada pa· 
§anın boynuna ~eçidlmtiti. 

Cellatla muavininin ipi nafif~t 
çekmeleri, ıaten yatı 6lli bir hal· 
de buh.&nan padlph Jdatriaôıntn ·.a. 
lihnilne klfi :ıe-ldi. 

ı, bittniıti. 

Fak1t Ahmet Pa13nın etU(!lntn 
de çekecekleri varmr~. ::onu ~t • 
mcy:;anına •ürüklediler. Her.ye • 
niçeri bir defa kdteını npladı. O· 
nu·tam ·bin parça yapttlar. 

Etinin pacçalaıtru tufya :deva • 
dır ldiye topbtanlar bile ı<>rUI • 
dü. 

NiJ'Qi Ahmat 

İtalyan ve Alman 
.eli plomasisi 

(Bcı., tarafı ! •ni'.licle) 
rtt bu ecrcytın bllhusa Dol5ruea· 
yı ıstıhd~t ~tme4<tedlr. 

Diğer tnratt-an, BU kreş \.kon • 
f'~l'ansı alkmı nnbıtttı dcvl~t

ın-rlnln General Fnırilto HU1ttı • 
metlnl hukukilu tıı.nımalatım 

kanr ''crôi. -;:su, ~ıumn c'''~ı
dcn billntrorclu. 'lJu rer antt 
hll k~met hariciye 'Jlnıırhll'ıttın 

bugUnıtU styaırnt l\'azlyetln ln~I· 
şarmı gözönlindo buluudu'l'lt"rak 
nııı15tcrôk tıtr lr:nnr \"(l"rhll.§ olu· 
rorıar. 

- Buraya bak. dı::di seni :buradn çiy çiy y rim. - Sana ısö~üUyorum ... Sağ ltni c-oı:ilndeıı ;oikar. 

Bu sır.rdn nasıl olmuş t.ı gaz.le kaş arasıhaa a\•u. 
kat Prid'in şemsiyesi yepyeni bir ~ekil almıştı. Zira, 
löağ ~mc sapıtudan ve sol eliyle ortasmi:Jan tuttuğı: 
'IClnsfyenJn i_çindcn. avukat •Prid btraenbire parlak 
bir sUngU c;ıkarm1ş "'Ve derhal bir yana srçnyamk bu 
sUngUnUn ııcunu karşrsmdaki Jcızıl 'Baçlı adanını ~rt
lıığma dayamıştı. Bu suretl~ öyle bir •aiiyel. hasıl 
nlmuştu ki. kızıl saÇh edam. •tabancnsmt ~klmp avu
kata ateş etnıesı için :dönerken veyabut 'titak btr ha. 
rekctinae süns-tinün ucu boğazmı delecekti. 

Melıin suratına 1ekmc_yi yediğin gibi, dUnynyn ıgel. 
diğine;geleceğine pi5lJlan olursun? rAnladm mı? 

Avukat J>rifl istifini "boznmm15, saaece 'bakmak. 
ta devam ediyordu. '1Iırmızı saçlı adntn tekrar -etti: 

- Kafanın ~'nm başında salhınanlar nedir? kU
laklarm mı? öyleyse ne dediğimi işitmiş~indit? Ho.y
di. Çek arabam! .. Yoksa, öbür aiit\ya;yr boylaöığın 
gündür. 

Avukatın bütün cesareti ve Jç risinB~ki m:ıc rn 
t:uhu, §imdi hnrckete gelmişti. 

ı 

KeaJi. gem ·1:sr 
kendim ·.z ga 
•Gazetemizde bentfb~ tara·. ıderek Van ~ 
fından ~~padald tcıg~hlUn. ye yet1e ç.a.lışan v~ 
ili gemi 8.fparlşinde istiCAI tılun· törlü g rrtiieHnl "" 
mamuı bakklooa'bir makalr! Çık. bntt-ız. 

tı. :.Bu makalede Milli Şefin, de. 
tnleyolu ~nşaa.t1ndald isabetli ve 
dtğer1i görüeUnün bugünkü se -
ıııeresi ı~ret edilereK gemi in~. 
§aUtrtda da ,ayni yo1un takip <>
ltınmuı miltaleası deri sürüldü. 
Bu .ınUtalea, Her tarafta ve bil • 
l1tsM Anliar&da kıymetli bir te. 
lakkiye ma:r.har olduğundan mev. 
ıouMhis noktai ·naz.arın mevkii 
Cüle lt'onml!!ı et.tafında tetkikler. 
de 1buluridu"k. lfen adamlarının \C 

:lentz mUnte!Dplerıinin bu husus • 
<;&ki dU6Uncelerini aşatıya ~~ti . 
riyoruz: 

tMuhtaç o1duğümuz gemilerin 
"tneintekettc yapı1masını dü.5linilr • 
ktn, bugüne kidar bu yolda ya. 
pılan teşebbüslerle bunJarda"n n.. 
1man neticeleri tetkik ve tesbit 
eylemek fnydtıı '01aca.ktır. 

M tıhtelü t•tiiı.., .. .:. 
telif te§e"kküHer 
lan ve halen ç• 
gomilerden bat§l9 
riçten tedarik . ,,....., 
de kızağrnda e~ 
hendis ve ameJeıeı• 
yapılmakta olan 
nın en güç 

_ _, ......... 
den ay smıfı d; 
nin ve bir rom6 
mayn gemisıtin 
vam olunmaktadır. 

Yukanda g-&ı~ 
bugüne kadar al-: 
ortaya koymuştur. 
leketimizin mub~ 
da bin ila bin jki .,... 
nevi gemilerin t,.,-

yeni wrsanenıa 
yete geçmesine ~~·..ıı. 

Hepimiz biliyoruz ki, Abdülô. • tahakkuk ettiği ;.111 

zlz devrinde TUrk denizciliğine yetlerde'n bugün tr 
ve bılhaasa harp filosuna o za. eJ 

k. geinllerin tensan .
1 !nan ı Türkiye sahillerıle 'lnütc. m.limkün olacağı v 

nasip bUyük bir ehemmiyet ve • hıektedir. Bu s 
rilmia ... 1~t3.1buia ço..ı: esaslı ve 

da şehir hatları ge 
devrin en mükemmel tersan.e.le • .. ... '3. B 1 (!alit 
.1 h 1>' ~... vU d l.Ul.llr. un nrın ~ n e emayar ır '-US:ı.ne cu e • dekfl · · me 

-1 1 •1 1 'I.: de _ ,_ cını ennı 
0 \;t n ın §, ~u tönarte n musuet . in t ~· t ·· _...,,.. 

.ı.. 1Çl ectSa VUCUU"' .Jılt 
~s~der elde olunmü§tur. Bu esere :Kadar memleketltı11Y 
b1r ")lrografn tahtında devam c. s -· kUn ıanl~ 
Cfilsefdi büı;U.n memlekeUmiz dUn hı ~um f •

0 edif'ilİ .. arıce a par.ı§ 
y~nın e? mukemmet tersaneleri?· ieket dahilinde ya 

en bin ne ve~u clunasebetle'"dUn ı . ..;. _. 1 4.tJ . . sun.un Auı:ır a!i' 
yanın en modern bır harp ve tı. t ft 1 te , . nrn an yen 
'Caret ftloauna sahip olacak, Tür. .:... 1 t ini 

• "tU.I CV'\"C em 
lh;e hnd'utıarı~uğUnkUnde'n baş- "Ok fo ·dalı otaealltı'· 
!ta b1rı mant:a'ta g&tctmiş'blncak. )< ' 

tı. Şu k11'a nialO:ınıl.t Uç tıırd.fı de. ------~---..ı;;..ı..--

Oiçek 
nlite ccvrilrifiü olan ·vatanımızın 
rıarp ve ticatct filolarına otan ih. 
tlyaeını ottaya köyma1UaC!ır.'Mo. 
denı !-bir haıı> ve ticaret filo!u • 
l\\CD bugün dilnyacıa oynadiğr ro. (Ba., tiirol• 9 

lU öz öoUne gehttsek, bôyte bir çin orada çiçek~ f 
m &: 51\Qne reu~rek,Wyle bir da daha pahalı .. 
filoyu !.'blzztl rneyttil\ia geUrebiL çiçekierin, .ıon . 
nttntn e ı;c:.dar Jtıı.yatı bir İhti . yanına ynnqıtnu'6'1 

yaç oıauğ\.ı ktnıdi ıtendtne teöa • ljI! .• 

r.Uz etmig olur. 

Memleketimizin yeni r.ejimle ida 
resi g\lnl.tndenbcri acnizclllğc kar 
31 da bUyUk bir ehemmiyet at.f ı • 
na ba§la:nı'riı§, ilk ~ıralarda. harp 
\"e ticaret filomuz vahitlerinin 
hariçten tedariki zo.ruri telakki 
olunmUŞ, dahildeki en hnyaU te. 
sfsatımızın iknuilindcn sonra E
bedi ~f 193ô Kamutayı açılır. 
ken ll'at ~ttlltı<!ri nutuklnr:ındn 
•m.trk tlca't'Ct filosunun üıkvi .. 
~fc ve -gemi in§aaUnltı da memlc. 
k'CtNnttde ya}.1tlması zamanmm 
geldfflni·fp:rct buyurniuşlardı.,, 

Bu ipr-0t üzerine memleketi. 
rniade meveut olup a.n1lrat işle· 
:-ile m~l bulunan oski te1'8ane. 
le't "ta.:ınır ve bunlara ·eni bazı ta.. 
sisat ilave edilerek yeniden mey. 
cıana gctirilmosi ta.katı-Ur etmifi, 
tersane için isçi hcu:ırlamak ve 
ra'Zl?n gelen i1k teerUbeler &-apıl-

ak Uıerc bir takım gemiler in. 
.asına ~qlanmı§, alınan mlısbet 

·:ve ciöden çok iyi neticeler kar§~ 
srnda işin teavflne yeni tersane. 
nin kurulması cihetine .giailmesi 
llı:tuınu bir 8c'fa daha arila.şılmış
trr. 

ye!.. dl-. 
'Ylirüdü, gitti,~ 

Ji pazarlığa gir~'tl~ 
liraya kadar snai. il._ 
Iaşamatırlar .. Bil~~ 
şekli (iegi§ f •• AYıf:P 6-
sindcki rufüitı •• oıı 

- Söylediklerin yalnız. lmt:ı. kalır. Bir şey ~.a
pabileoefini znnnatiniyor.um, dedi. 

:Ve bu mr:n.aa sol eliy.le ışcmsiycsinin alt kıF:mı. 
nı tuttu. öteki adam .kendiaine dahn .ziyade yak1nş.. 
tı. i\Te sağ elini cebin~ :Soknı:aJc 

Kır.ıl .saçlı adam buna münıkün .oldılğu ~atlar 
kendisine zarar vermeden teBCbbUs etti ille ~c mu. 
\'affak olamadı ..• ·ihayct ''aman.. dcmeğc :mecbur 
oıau. s~ elini cebinacn çrkarara"'k: 

•Bu k'&rar.ın kuvvetlonmesi Jlu • 
·Susunda $87 t~ihlnacn itibaren 

Satl'df: ıtıl-• 
- Alırız hanıJJl al it1f 

alır hem ~atarıs..·f:';ı 
sıya bir buçu"lt k ıl 

- Ban:ı. numara yapmanın lüzumu yok, di•ıor
du. Haydi :bir kaç t:ıbanc:ı. kurşnayla Eura.bn iITTı.lbu. 

ra çevrHmeden evvel nl voltnnı ! 
~~'U1tat Pr1Cl bir parça ~-eriledi. Ye sonrn: 
- Dışandn en a~ağı altı polis vnT. deai. Ve bu 

bina başt~.n aşağı insn.nla doln. Eğer dediğini yap. 
nıağa. :glri§ID.ek bufüılalığmı gösterecclc o1ursan, 'btr 
ke.ç dakika içinde tevkif olunacağın muha'.kka:ktır. 

Muhakemen neticesinde de jdam lıUkmnU ıgiycr 'Ve 
adeti vc~hilc ilç pa1.ar geçtikt-en .ısonra a bQyın:na 
idam Jlmegi .gcQer ••• ..Aıılamldı nıı ! 

- Ym·a, gel... 

- Raz.andın! dedi ... &n'Londra polisler.inin. bör· 
le Peyler kııllandıklanm bilmiyordum. Böylesine rast 
gelmiş değilim. 

A\·ukat lF>.rid. itidalini kaıy~zib: 
- Ben nolis d~ğPim. t1eBi.1Bcnim yeglne "?aye?n. 

rana bir :i.dabı mua~roı aersi venn~ltti. 1:Bundan 
~1nra inı:ıallııh yürüdüğün yere bakarsın. e ıh- )ıJ. 

bıı.n nm avağına :rmtın ııman i!Bniln 'm:rdon., 
~ rsin. Benim pe>lis olmadr'bm1 ~a-mı. "sba:t için ""J. 
nn; u ·Mrd ıeaebllirim: Efer nolis C" .. 1ıyarm. 11'<. 
banca t<>~Jd'~" ve hcr'kes"i ile ait 'ettiğin l~ ~er.i 
tc,·!<if ed~rdim. Allabıı ftim1!t'lm~ik. 

·aıpdınağıı bqtanan vtı bugün mu 
tvaffaklye~ ça)JEtnakta olan Sa.. 
'carya motörbotu, -Oölcük ~'8.ğ ge. 
mil!i. 75, ve 7.6 numaralı ..Şirketi 
layr.lye vapurlar.ı, aralarında {) 
:ıumaralı posta motöıımotunun <da 
bulundllfu &'lnniye yakın motÖl"-

1 oot. bir ·eni .ma.yn gemisl, mo 
1tlem biı- <eaor halinde öriflen ~ 
nwna.aı-Jı k.ılav:uu~mıotkörü, Şir .. 

.Jket:i Rayrlyeain 6cüçijk -araba e. 
1 

j lnilöi ,,.e nihayet onıurgalan Mil· 
f ıŞel J:amet üı&W tal'afından ku. 

l ntlan ,.e memleket için iftihar e. 
1 t!ile~!-t "ı:>ıT 'n~'tlt lin.Thrısı nl'7.c • 

'A r.abin ıveıiicl•n Jı 
hÜW'dı etti, '1rit "1 
dodaklan titri~~ 
lli§t.t.r. Sat.ıO'ı 'T~·~ ... 
çatlata1'ak aik~ 
b~ladı: ~ 

-- Getir lbaCJ ~ 
ha:trrın i~In 1eb ,Jı· 

Ara'p dönüp ba~ 
lnbalığı'l gürtiltU 

kaybo'lliu.. 'UtPJff'J 



1 
a\Ta taarruzlarına karşı[ 

,!1~dakların söndürülmesi ve karartılması nizanın amesi 
°'"atı dü .. 

dde ıs nku saulmı:da) 
ı.ııı - J.:#er t ı il at!ıen env rat harice 
illa • lllaskcl 

lın bir veya iki cam \"eyahut koyu 
mavi kalın kAJılla maskelenir. 
Maskelenmemiş Cener \"eya araba 

Hi.ınb:ıl:ırı kull:ınılamaz. 

Iü kuıııu ,ı:ın, koyu mavi ' 'eya siyah 
mumlu muşnınb:ıd:ın \'eya ışık hilz· 
meJerini seçimti)'en bunlara benzer 
diğer lrnyu kum:ışl:ırdan yapılır. Pen· 
cere çen·evelerine iyi uydurulmuş 
pencere kanatları üzeriııe yuk:ırıki 
fıkrada ) azı lan kumaş \'eya .nıuşaın
ba \'eya :karton, deniz anıbalüj Uğı. 
dı gibi ışık hüzmelerinl seçirmi) en 
maddeler \'e k!ığıllar gerilmek sure. 
tile de ınaskelenmeleri c:ıizdir • 

ııı. \'1 ışık enrnezse zayıf 
" llıünb veyahut yalnız iş 

•011 11 asır ı .. . · 
'td Jl l'al • en, ır lıpl kulla. 

ıı:ı•·ı nız ı~ın 
tı11, ~ llıaktan . ' Yapıldığı ye. 
'> ışı~ın h ıharctlir. llu lı·ıl 

llkal'Jda :ırice sızmayacak s.u -
''ı ı. n ve • Gtlıınd Y:tnlard:ın nıaskc-
dd ır. 

d e ıs_ 
ktı Gece len • · r h k vır c<lılcn yer 
' 1~1~ın :rşı dikkatle ınaskele-
be ış:ırıy k 

llcereı a n · scdelıileceği 
'ea er, ka ı 

tlbı llıeki\n1ı k ~ı ar, canı le -

B _ Vapurlar işaret fener \'e terli. 
b:ıı 11imbalarını, motörlil nakil nsıta
l:ırıııın yııplığı gibi m:ıskelerler. 
Renkli işaret CenerJerl yine ha\'ayn 
karşı maskelenmeleri şarlile renkle
rini muhafaza ederler • .Eğer bu su -
retle karartılmış işaret fenerlerile 
scyrüseCer lehlikeli olursa karanlık 
~·öker cökmeı münnkal4t durıluru -
hır. Projektör kullanılması yasaktır. 

Mııdde 29 - Diğer malzeme bulun. 
ı:ı"dıAı zam:ınlarda kiığıl 1.ullanılııbl_ 
lirse de ışığın geçmesine müni olrnn 
sı için koyu renkli \'e kalırı olması 

lazımdır. Ilı bütün orıdorlar ve bun. 
''keıcni rncnrezler ve açıklık. 

C - Nakil Yasıtalarının iç tem·lratr 
evlerinkine benzer surelle maske -
lenmezse sabit iç tenvirat menedilir 
ve lazım olan yerlerde m:ı"i ışıklı 
maskelenmiş el lômbaları kullanılır. 

d r. 
de 17 

a, ba - Sok ııı ıq SıJı dı :ıen, bahçeye a" 
''''· Şarı ,. ' • ""le"n .. a açılan kapılıır-

dd ' tez le t' t 18 _ r ıpler yapılır. 
c;:ı:ı her il Alevleri görünen ışık 
"'ali evı tnath h ' ~ıı arının b a , fırın, ısıt-

rııe,t.kııran b ulunduklnrı yerler, 
llıı:ı d acaıor hiç lılr ışık 

laı:ı . ışnrı'· ~ ıırıı 
1 

.. a .sızmıyacağı şe-
Gdde J9 ° unur '\'e mııskelenlr. 
>l fabrik; IJn\•agazı, maden <lö. 

Jtııı• arındn . d' ltbe esSeseı . 'e ığer sınai 
Ilı hiJe h erınde her hangi hir 
erıebe 

1 
asıı olan ışıklar ınüm. 

let'llıesı Şık huzınclcrinin bn 
tlt l ne ın. . -ar_ 11 r, anı olıı<'ak suretle 

dedde 2o 
ı-r•rı.. ~ 1111:ıurıı;/"an~iyelleri binalar i. 

tıı ınu envırata lüzum gös -
'il Q lorj~~ses~ ''e Cnlırikalarda 

:\·ı renk~ıesı ve kııllıınılınası 
l'ıa lllJanı1ı e maskelenmiş el 1:1m 

l teri11d r. Tevzi ''eya illet tab 
qtr e ve l 

t lleyı >una lıenzer yerler 
llıas~eı ışıklar \'e renkli lşa -
uı b eıırni 

~t lr b·ı ş Yerlerde bulunur 
Jı ışı•· 

8
° tne \·nsıtnsilc dışarı. 

Ol ' IZd • 
trı 11nıır. Ale 1~mıyacnk şekilde 
~ de ın v ıJe işleyen kontrol 
bo<lde 21 .:sk~Ienir. 
ti ~lar d Fııbrikalarda küller 

3(1 •şarıy 
lar 11dulillür a nakledilmezdcn 

~tıı <i• aıe~ • Duman çıkarım ve 
t, llıtlın~i.iıı husule getiren ateş. 

Olduğu kadar sakı-

5 
~ ~"1ciı 

dde 2 vaııtaıarırıda 
\oı 2 ._ ~ 
ıı, illıiırıı . notörlü nakil '"asıla_ 

11 
r, "aıı 'eya sair arftbalar, bl. 

~;"l ııak~rlar, tlrcnler ve diğer 
~Gı 11lı aıı '·asıtaları esas olarak 

bnıa lldürürıer. 
°'rıı il 1ftk 'l'ıırı h sız kalmaları müm • 
~ l'az1ıd aUerde aşağıdaki Cık -
. ~efennı !it Bibi kunetl zayıf 
~ 1 ~ ı,ık bulundur:ılıilir. 

. " ~I Otiirtij 

Madde 23 - N:ıkliyıılla ilgili jstas 
yonlar ve bu lstasyonlard:ıkl hall:ır, 
makas vesaire ıertibatl:ırı yukarıd:ı 
sayılan esaslar dahilinde iyice mas. 
kelenmeleri şartile ve ancak kCıCi de· 
recede aydınlatılabilir: 

Katarların hareketlerine tanlluk e
den hat \'e tren fş:ıret fenerleri h:ı,·a
ya karşı iyice maskelenerek renkle
rini muharaza ederler. 

6 

Karartma işlerinde 

Madde 2~ - Normal haı:ır ten,·i
ratı yerine harp tehlikesi lı:ılindcki 
lenYiratın talbikına başlanıldıktan 
sonra her hangi bir suretle birden 
bire \'C heklenilmiycn bir şekilde nor 
rnııl hazar tenYiratının hasıl olabil. 
ınesine mahal vermlyecek tedbirlerin 
:ılınmış olması JAzımdır. 

.Madde 25 - Karartma tedbirleri _ 
nin rutubet, bau vesaire tesirlerin • 
den müteessir olmıyar:ık uzun zaman 
maksadı lemin edecek suretle kulla
nılması mümkün olmalıdır. 

Madde 26 - Gündüzün kaldırılma
sına müsaade edilen kar:ırlrna tedbir 
Jcri gece olunca çabuk faaliyete ge
çirilebilecek şekilde )nııılmıf olma • 
Jıdır. 

1 

Karartma i,~leriııln tanzimi 

J _ Pencereler ve menfezler: 
l\latldc 2i - Pencerelerin ve di~er 

mçn~~rip r,IPıW.\l;"®}.Ç,~i'\ki\l jlşık 
f~ Cff Pi'A ftf~tnN 9JAA S'lor
'J'ar, mailerit ,·eya 'ramıı ~enc~Fe kıfııır 
pakl:ırı \'eya kepenkleri kullanılabi
lir. 

Madde 2s - Işık sızmaması için 
storların yanlarında hoşluk bırakmı
yacak kadar geniş ve iisl ve alt ta "" 
rafl:ırı dn tamamen örtecek k::ı<lar 
ırıun olın::ısı aksi halde aralık k:ıl:ın 
kısımlnrın ı:nskncn rıı:ıskrlC'nınesi Hi. 

ll - Işık sızdırmaz ınellı:ıl: 

Madde 30 - Umumi mahallerle 
Cııbrikıı ve müesseselerde iç tcıınra· 
tın meth:ıllerden dışarıya sızmaması 

için ışık sızmaz bödmcler vücude ge. 
ıirilmesi lazımdır. 

.Madde 31 - Bu bölmeler biri dış:ı
rıra ve diğeri binanın Jcine açılan 
iki kapılı bir aralıktan ibaret olup 
binanın içindeki ışık hüımelerinin 
dışarıya sızmaması için iki kapı ay
nı ıanıandn acılınamalıdır. 

Madde 32 - Çok girilip çıkılan umu. 
ml binalar, yurtlar, m:ı~azalıır, Jok:ın 
talar, sinemalar, f:ıbrik:ılıır \'e bunla_ 
ra benzer ın:ılıallercle .iki kııpın ın 
aynı zamanda açılm:ıınası ya bölme
de bir bekci bulundurul:ır:ık veya • 
bul otomatik bir ırrlip ile temin o -
lunur. 

Madde 33 - Kapılnrclan birisine ı
şığı geçirıniyen ve kaııııllnrı lJir'.lıiri
ni tamamen örten bir perde gerılebl. 
lir. Ancak kapının nçılm:ısından ha. 
sıl olncak hava cen•ynnı perdenin 
kanad ve eteklerini ııçmanıahdır. 

Madde 3~ - Evlerin soknk kuıııln
rının iç kısmındaki nsliyerlerin 
ııım:ımı ,•eya bir kısmı ışık sızdırmıız 
bölme olarnk kullanılabilir. Çok gi
rilip çıkılan mahallerclcn vestiyer ve 
ya sah:ınlık gibi bir ~eri mevcut ol -
mıyanlar da iç veya dış taraCta tah
talar ,·eya perdelerle ışık sızmaz mel 
haller tertip olun:ılıilir. 
M:ıdde 35 - Işık sıımaz ınetlı:ıllc. 

rin genişliği, Jrnllanılması şekline ve 
ihtiyaca göre t:ıyln olunur. J.okant:ı. 
Iar ye hususi c' ler i~in en az ü~· 
ki~iyi-binlen abbill'cck lıir geni~li~1 
ıe olması kilidir. ; 

1
, 

..t~ırlı'ilerde hiç olmazsa iki taşı· 
yıcısı ile beraber bir hasta teskere
sinin \'e fiçüncll bir şahsın durma -
sına müsait büyüklükte en ıız 2,5X3 
metre ebııdınd:ı olması Hlzırııdır. 

Fabrikıılıırda bu m:ıh:ıl en büyük 1. 
m:ıJal parç:ıl:ırının geçmesine lmklın 
vermelidir • 

Ill K:ırıırtrıııı için hmu t ıeıllılr-

1 
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Sumerbank birleşik pamuk ip llğ ı ve 
dokuma fabrika ları müessesesi 

PAMUK tPL1Gt SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası IJ'ah 12 No. 

16 " 
Nazilli Basma Fabrikası 

" 
24 No, 

Ereğli Bez f.ıbrikası 
" '14 No. 

l O balyalık siı-ariş ler için .. •• •• 
15 " " " " " 
25 " " " " .. 
50 

" " " " " F~atlarla Fabrikada Teslim şartiyle satılmaktadır. 

paketi 

" .. 
• 

415 kurut 
480 H 

580 H 

580 
575 
570 
565 

560 

H 

,, 
H 

" ,. 

Iplik müstehliklerin~n yukarıda yazılı fabrikalar• gönderecdrJeri bedelleri mukabilinde ihti· 
yaçları nisbetinde iplik sipa riti verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif makaatlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müıtehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı şartlarla yalnız Ereğli 

Fabrikasına siparL, edebilecekleri ilan olunur. 

iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Malın cin. Mikdan Muhammen B. Muvakkat Te. Eksiltme tekli Saati 

Lira Kr. Lira Kr. 
SUpUrge 3000 adet 341.25 25.59 Bazarlık 15,30 
Uzilm kes. Bıç. 10 ,, 350.- 26.- " 

16.-
Cibali F. Ahçılığı işi !16.30 

I - Cibali Fabrikası memur ve amele lokantası ahçılığı bir sene müddetle eksilstmeye koıı 
muştur. Ve mevcut numuneler mucibince yukarıda yazılı iki kalem mal7.eme pazarlıkla satm 
alınacaktır. 

n - Eksiltme 7-3-939 tarihine rasthyan salı günU yukanda hizalarında yazılı u.atlerde 
Kabataşta Levazım ve Mübayaatşubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnameler. yemek fiat li.steleri her gün sözU geçeıır.ıubeden alınacağı gibi nilmun.e. 
ler de görülebilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme ve ahçılık 
işine iştirak edecekler 300 liralık depozitolarile yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri lll.n 
olunur. (990) 

Cinsi 

U\stik Çizme uzun ve kısa 
konçlu. 

Mikdarı 

127 çüt 

150 adet 

Muhammen B. 
Lira Kuruı 

745.-

906.-

% 7,5 Muv. T 
Lira Kul'U§ 

55 87 

67 98 

Saati 

H.30 

15 
Balıkçı muşambası kısa ca. 
ket, mupmba ve pantalon 
Bahariye Bakımevi elektirik 
tesisatı işi 321.58 24: 11 15,30 

ı - Cinslerile muhammen bedelleri ve muvakkat teminat mikdarları yukanda ya.zıh mal-
zeme ve iş ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

n - Eksiltme 8-3-939 tarihine rastlıyan çarşamba gilnU hizalarında gösterilen saatlerde 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. . . 

ID - Şartname ve keşifnameler her giln !ÖZÜ g~en şubeden parasız olarak almabıleceği gi. 
bl nUın~elet de .-frWebilir. 

IV - İsteklilerin muayyen gün ve saatte kanuni veaallı: ile birlikte mezldkr komia,Y.OD& gel. 
meleri ve çizme ile muşambalar içn numune getirmeleri illıı olunur.· (1083) 

Cinsi Mikdarı vahi 

Gaz yağı 16000 Kg. 
Gözt~ı 18200 ,, 

*** 
Beheri Muh. B, 

Lira Kuruş 
147 60 

16,5 

Tutan 
Lira Kr. 

2360.-
3003.-

% 7,:) temin&. Dafltme 
sekil Sa. Lira K. 

177.-
225.22 

açık ek. 14 
,, 

" 
15 tı 1erııı d tı:ı'kiJ vasıt:ılarının \'e 

lııırı 1
' ıfıkl:ırı ve arka Jıinı 11 

Veyahut koyu mavi kn-
7.l!llf.]Jr. 

!er: 
M:ıdde 3G - Binal:ırııı ışıkları ) ' ti· Göztaşı serpme makL 

Storl:ır ko''U mıı,·i vey:ı siynh yün. d ı ~ k:ırıyn doğru akselliren :ım \'e e- nası (Vermeral marka) 110 adet 15 
Kükürt için serpme 

1650.- 123.75 .. " 
15,30 

~((elit S' ~eh bedeli 1089 lira 28 kuruş olan Divanyolunda Darüssaade 
~blq.11?-. l(;r1~t Ağa ~edresesinin tamiri açık ~k~lt~.~~e ko~~1 

.. • 
~· l3~k~·f evrakıle şartnamesi levazım müdurlugunde goru. 
t.:' ltıU.:ı·. ıler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen 
~,.;, "llrl" ~ . . ~~e 8t .ugünden alacakları fen ehliyet ve Ticaret odası ve~ı_ 
'ı.:~ ıa~ıra 70 kuruşluk ilk teminat makbuz veya ~ektub~~e 
~39 pazartesi gilnii saat 14 buçukta daıml encu-

Uıırnahdırlar. (t) (1237) 

44,.. 'l, ıaar Belediyesinden: 
l'\l>ı~kııisarda 900 adet elektrik abonelerine ait brall§ıman. 
~' ~~~~ i11çiliği açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

-.... llı !Şın bedeli muhammeni 1800 liradır. 
t' l ale: 6 Mart 939 Pazartesi günü saat 15 tedir. 

~ 3' ~klinin ikinci sınıf ehliyeti haiz olması şarttır· 
e~iltın eli ınuhammenin % :f,5 çuğu teminat verilmek sure. 

eye girilir. ( 1152) 

44hi 
~ 'tal>ı~ •ar Belediyesinden: .. 
"~ Cact a~ta olan Akhisar Elektrik §ebeke i§lerine ilave.ten h~
'ıe~eı:ıı güzergılhına ait elektrik şebeke işi açık eksıltme)e 

~.t ... r. 
~,"':;1l.er istekli Nl\fıa Vekaletince bu gibi oehir i~lerini ya. 
~ ll'lilled · -.... li aır vesikayı haiz olacaktır. l5 

11 ~rn~r istekli bedeli ke§fi olan 1732 lira 99 ıcuruıun % 
7

• 
l , lıı ırıat olarak verecektir. 

1'.... ~, ?i ille 6 rnart 939 pazartesi günü saat 15 tedir. bele. 
·~ 16 lfıa Veklletince muaaddak keti! ve p.rtnameler 

l'lllebllir. (U60) 

r:ısları ya ııkseıtirıııiyecck ı.ureıte 
tadil edilecek veya m:ıslı:elenecekt'r. 

?.l:ıdde 37 - ı-·abrik:ıların \'e diğer 
bihük biııuJ:ırın üslii c:ııııl:ı veya ışık 
:ıkselliren şetrar diler bir m:ıdcle ile 
arıum vcy:ı :ıçık renkli bir lıoya ile 
lıo) :ılı d:ınılarına ve su keıı:ırınd:ı hu 
Juıınıı geniş camlı s:ıtıhlanı hunların 
pnrlaklığını gideren mavi Jıoy:ı m_ıın 
t:ızam şekil verıniyece~ surette s~ -
rü1ür. Bo):ı yerine JdrJı yajl ela su • 

maki nası (Superba 
veya VezUv marka) 140 ,, 15 1560.- 117.- " " 

ı _ Şartnameleri mucibince yukarıda yazılı (4) kalem malzeme ayn ayrı açık eksiltmeye 

18 

konmuştur. 
ır _ Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmi§tir. 
IlI - Eksiltme 13-3-939 tarihine rastlıyan pazartesi günU hizalarında yazılı sa&UeJIOe it& 

bataşta kain şubemizin alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen ıubeden paruız olarak alınabilir • 
v - 1steklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile bir. 

rülchilir. 
Eğer lıu lıorıı veya y:ıiı tıılıuknsı hi-

likte mezkur komisyona gelmeleri ilin olunur. (1081) 

n:ın ın içini lııırice k:ırşı ı:ımıımen =========-======= 
rn:ıskeleyebiliyors:ı iç teııvir:ıl olıhı. 
-;

11 
gibi hırnkılır. Işık :ıkseıtı.rcn ımıl· ı, lnr koyıı m:ıvi ışık 11kselliren m:ıl· 

8 c ile ürtiilil clüz dnınl:ır ınce tor>- zeıne He ıu:ıskelenir. zem 
1 

.. 1 .. 1 1 • 
r:ık ,·ey:ı kurıı ı:ılı:ık:ısile ı c or u e ıı- fıerclryin v:ızire görecı·klerin ) ıı. 

k:ırıd:ı snyılı bir len,·ir v:ıo;ıtnslle lir. 
Madıle 38 - Asf:ılllı \'eya. hclo?lu rniicelıheı olınnlnrı l:izunclır. 

·oll:ır \ ' C yerlerde ışık :ıksellırmernıe Karartma Jçiıı )~zumu olnn ırııılze· 
) t ·~k , ..... a kum y:ıyılır. mc Jıazard:ı tedarık olun:ırnk hozul-
karşı opı.. ..., • 

' ·1 d n nı•ı'ul olanlar ınıy:ıc:ık Jıir yerde ve ı<'ahındıı ıler - , 
11a-ırl11,· ar a "' . ı 

• ki - dürülme lıııl kullan ıl:ıbllecck \•eçhıle el ı lın. 
Madde 39 - Işı ·. :ı1rı~ s~n tatbik "; d:ı hazır hulundurulncaktır • 

. ,.e kıır·ırtıJmuı ış erının . .. 
sı . . ' h Jlln en bOyük mOJki· Müteferrık hukıinıler 
ıemını ıle ına n 
. muru ve köylerde muhtar \'e .Madde -43 -

)e . rne he,·eı'ı n•:ısı miikrllertirJer. A - Tecrübeler: 
' htırur - .. · 1 

0 
_ Her ,•iJ5yel ,.e hususi Jlaznr ı.aın:ınında muayyen mırıla. 

l\~ıı~c~e ! ·nallı bulunan her nıüessı kal:ırdu ışıkların sünılürülrnesi ve J.:o. 
clektrık k ) planına lıağlı lıir rıırtılınası tecrülıelcrl tertip olıınur. 

hava korunnııı . 1 11 se .. dürme ,.e L:ıırnrlına pl!lnı Bıı tecriilıelerııı )apı nııısını nva 
ışıkl:ırr son l\lüdafıı:ı <lı•nel l\omulanlıilı emreder, 
t:ınzinı et..lrr. 

1 
'·! 1 ,.e e'. ;~oınul.tınlık mnhallt lc<'rülıeler y:ıı>-

1 d 1 4 l - ]lusııs u na ar • . . l ' I 1 k· l'ı ıı t e .• . nlı:ıl· ıırıu:ık s:ıll'ıhı) ctıııı ,.a ı ere JJr:ı :ı -
Jer ile biitün klrn)·a ,·erı ,mı~ m .• 

Jşlerinl o )Jin:ıl:ı - bılır. 
lerc :ıil k:ırnrlın~. lar Kira\a \'e- n - Mücnideler: 

jcg:ıl edenler ) ,ıp:ır · • - • · 
rı " :ıparıın:ın gibi kul Jlu ııizııınııaıııc Iıüktıııılrrınc rıa -
rilen npnrtınan 'e ' · • · ı J 1 k· 

1 1 koridor merdıverı n~tsizlrk, :ı) kırı hnreket eı en er ıa 
ıanıl:ın e' erı e, ' · • Jl ır L" 

1 
~ 1 lnım tnYıın :ır:ısı, ça - J:ırındu Jl:l\':ıy:ı Karşı as .norıın. 

sulıan ıgı ıoc ' · • ~ ı · J iL: 1 ' ·ı ı binanın kiracılar tar:ı . ıııa haııurıuııun lıııkiiın erı t:ıl ı o u
mnşırlık gı ı 

1 Ü ıerel·en lrnll:ın ı ları kısım· mır. 
Cın< :ın m ş ' 

karartma ıerıibatı bin:ının sn- J\ladde H - 3502 numaralı Hava 
l:ırırıın . . • 
h ' I · t:ırafınıl:ın yapılır. ya K:ırşı Pasır Korunma l\anununun 

1 ~;adde ~2 _ Şehirlerde her evde 12 nci maddesine iÖre hazırlanan 
• d bulunursa bulunsun her n De\ Jel ŞCırasınca ıörillen bu ni • 

''e nere ~ cep eleklrik lAmbası, pet zamname hükümleri Resmi Gazetede 
mne1s:esbeıı e aemici feneri ,.c mum basıldığının ertesi gününden yOrllr-
rol um sı, .. b 1 r·ıı . 
gibi icabında kullanılmak mec ur - u e gırer. ır. r h ...... . 
. . d kalınacak ten\•jr \'asıtalarrn. Madde 4... - ş u nızamnamenın 
~=~nıO:umu kadar J>alundurulur. Bu hOkümlerl lcra Yekilleri Heyeti ta. 
tenvir ..,.5ıtalan da mfhnki1n oldulu rafından ytırlltülür, • 

* * • 
I - idaremizin Pa~abahçe Fabr:ikuı için nartnamest mucı-

blnce ıatm alınacak (1) adet devvar ve seyyar elektrikli iıke. 
ı~ vinci 17-1-939 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ka. 
palı zar! usu' • ·c eksiltmeye konmuştur. 

lI - Munammen bedeli sif İstanbul (13.000) lira ve mu. 
vakkat teminatı (975) liradır. 

111 - Eksiltme 31- 3- 939 tarihine rasthyan cuma gilnU sa
eat 15.30 da Kabata§ta Levazım ve Mübayaat oubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartn&meler parasız olarak her gün sözU geç.en IU
beden alınabilir. 

V - Eksiltmeye i.Jtirak etmek istiyen firmaların mufaasal 
fenni tekliflerile beraber kataloglarını, kaldırma indirme ve fren 
tertibatını açık olarak göateren resimlerini, birinci sınıf Pir fir. 
aıa olduklarını gösterir evrakın ihale tarihinden,en az (7) gün 
evveline kadar inhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrika. 
lar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulilnü mutazammm ve
sika almaları lizımdır. Aksi takdirde eksiltmeye i~tirak ede. 
nıezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 5. el mad. . 
dede yazılı eksiltmeye i~tirak ves!!:::sı ve % 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat meldubunu ihtiva edecek olan ka. 
pah zarfların eksiltme günü en geç saat H.30 a kadar mezkftr 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermelen llzım • 
dır. (984) 

Beyoğlu Tahsilat Mü dürlüiünden: 
Beyoğlunda Tom Tom mahallesinin Bostan aokafmda e, 8, 

10 ve 12 ayılı maadUkkAn apartımanm Uçte iki hiuesi verfi bor
cundan dolayı satılacaktır. 

Taliplerin ilk ihale günll olan 16--3-939 pereemlae g(lnll sa. 
at 15 den sonra. % 7,5 ~Y. &!'çelerile birlikte .Be~~: 
1ıfmda mtltelekkfl idare~ milracUt1an tıın . ~. 
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Leke 

Ergenlik 

Sivilce 

Buruşukluk 

Pörsüklük 

Beyaz 

Latif bir 

Parlak bir 

Gergin bir 
va 

Cazibeli 
Gef1 

1 ·yarhk HASAN Güzel 

~OlANT 

in ik 
HASAN yailı ve yafıız acı ba. 
dem, yağıız kar ve yanm yaih ıe
ce ve gündüz kremleri çilleri ve 
sivilceleri Ye lekeleri kat'iyyeın 

izale eder. ihtiyarları gençleıtirir, 

gençleri güzelleıtirir. • 

'
1 l1ASTALIGI ÖNLEMEK ı· 

TUTULMAKDAN İYİDİR ,, 

• 
1 1 1 

·ı . ~·" 
., 1 f}z ÇABUK ! 

Billur 

HASAN ismine~ 
markasına di~0~ı 
HASAN DEP ~ 

ı•--· 
teairli 1ftDRk8 kutularda 

GQbl, nezleyi, Romatlzmayı, dl' n ba' ağrılarını hemen geçlrcn yeglne ka~lerdlr. Madeni kutularcl a olduiunda.n t eslrl \ 'O U 
aablttlr. bmlne ,.c marka.41ma Uitren d.lklat. Her eczanede t eklik kutusu '7,5 kuro5tur. 

ALiNiZ 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
Halk tipi olarak memleketimizde kullanılmak Uzere İda. 

rece tesbit edilmiş olan evsafta radyo ahizesi imal edecek fab
rikaların İstanbul ve Ankara P. T. T. MUdUrlUklerlnden ala
cakları izahnameye göre nihayet 5- 4- 939 tarihine kadar tek-
lif va numune vermeleri l!An ol un u r . ( lOH) 

( --
~ ÜMERBANK 
İSTANBUL ŞUBESiNDEN 

Ncvyork Dünya Segisi Türk Şubesi çarşısında teşhir 

edilmek ve f.::.tılm~k üzere konsinyasyon (emanet) olarak 
bankaııuza T:.!rk halısı ve seccadesi tevdi etmek isteyen tüc

. carların bugünden itibaren mallarının evsaf ve fiyatını gös. 
terir listeler ile birlikte müstacelen şube müdürlüğün.e mü. 
racaat eylemeleri ilin olunur. 

Sergiye gönderilm~si mev.zuubahs halılar ve seccade. 
ler memleketimizde imal edilmiş olanlardan bir heyet ma.. 
rifetiyle seçileceğinden müracaatta bu cihetin ehemmiyet
le na.zarı dikkate alınması llzıındır. ............................. 

!1 ,. 1 1 1 1 1 '1 ' 1
, •ı ı 11 11·1 1111 1 1 

1 
1 l 1 ' 1

1 
11 1 

UAo 
37/3G89 

l slonbul .t üncü l crn Jltmıırluğıın· 
duıı: 

Paraya çevrilmesine karar n·rilen 
kall\'eh:ıııe eşyasının ikinci :ıçık art· 
tı rnıa~ ı nııı 28·2·939 t:ırilıine lesadiif 
eden salı günü 10.30 saatte Taksimde 
Sıra~ervi lerdc 2• No. lu kahvehane
de yapılacağı ilan olunur. (28'82) 

Tashih 
2G şuha! 939 tarihli g:ızclemizin 

sekizinci s:ırrasının dördüncü sütu· 

nunıla İstanbul dördüncü icra dairc

~ine :ı it 934/1639 numaralı ilanın o

mıncu sat ı rında 3• üncü adada deni· 

!erek yerde arada denilmiştir. Bir de 
on beşinci satırın üçüncü kelimesi 
(onlar(laıı) olarak dizilmiştir. (Olıın

lardıın) olıluitu tashih olunur. 

il An 
S.ıhihi olduğum 1919 1rnmarnlı a· 

r:ıbıı plak:ııuı zııyi ettim. Yenisini çı· 
kıırac:ığıından eskisinin hiikınü olm:ı
dığı i liın olunur. - llr11o{ilıı llcmw/. 
bnşı mımara (G) da l'oroi Hrnrılalo. 

(28484) 

İyi bir terzi mi arıyor!::unuz? 
t 5te size bir adres 

Diplom ter:ıi 

YAVUZ SEZEN 
113 Bcyoi'.(lıı Pannakkapı GR·)Tet a· 
parlımaııı Türk Foto el"i üstünde 

SAHiBi : ASI!\! US 
~eşrlyet ~lQrlürii: U. Ahmıl Stı•tnQfl 
Basıldığı yer: \ "AKIT Matbaası . . 

BUGÜN·KUf18ARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURUj 
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YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİll 

T. C. 
ZiRAAT IANKASI 


