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KURUŞ 

Fransadaki Grevler 
Hem Komünizm Hem de Faşizm 
Tehdidi Altında Bulunan Memleket 

Bugün Fransız Amelesinin Teşebbüs Ettiği 
Umumi Greve Ne Faşist Rejim Müsaade 

Eder, Ne de Komünizm Rejim .. 
YAZAN: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 
1 ,.,,.., .""-,...,..._'VV'VV"""'""'"""-'V'o.-"A-~-'VV'VVVV'~"""'..v "1VV'V~ 

Fransadaki "umumi grev,, ha-ı 
l'eketi esasen dahili bir vaziyet 
01nıakla beraber, bütün cihanı 
llflkkdar edecek bir mahiyeti ha
İı:dir. Çünkü bundan çıkabile- ' 

Cek neticeler Avrupa politikaaını 
•hliat edebilirler. Maama<=;h, biz 
böyle vahim bir hadise kartıaın
da kalacağımıza pek ihtimal ver
miyoruz. Fransız kavminde mev
cudiyetinde hiç fÜphe etmediti
ntiı; hiasi selim ve aklı mantık 
l'llebe çalacaktır. Siyasette akıl 
"e ınantıktan bahsetmek inaanla
l'ın hareketlerine hakim olan ihti-
raalardan, ııevkitabiilerden gaf

let göstermek olur. fAkat bütün 
~u inıillerin hakimiyetini taadik 
ti~ beraber, Franuzlardaki fıtri 
hı~.i ıeliınin nihayet galip g~le-

1 ~rıne inanmak doğru olacagmı 
lal\nederiz. 

Pariadeki son grev hadisesinde Reno otomobil fabrikuında 
tahrip edilen bir araba 

"Umumi grev,, yeni bir fikir 
değildir. Zamanımızda bunu sos
taı bir akide haline çıkıaran 
Ceoı·ge SoreJ olmustur. Onun ka
rıaaune gbre ameİelere bir id~l 
\'e bir iman telkin etmek, hepsini 
~· ıt gaye etrafında toplamak icap 

Bugün Bütün F ransada 
~derdi. Bunun i_çin de :azip, ~u-

Atatürkün ebedi 
Istirahatgahları 

Bir komisyon tarafın
dan tespit edilecek 
Parti Kurultayı yakında 

toplanacak 
:Ankara, 29 ( A.A.) - C. H. 

Partisi Büyilk M~t Mt.clin 
gn.ıpu bugiln !!9-11-1988 Trab
zon mebusu l/asan Saka"*" lxıf
karılığınd.a toplandı. 

Söz alan Saytn Bqvelca c ... 
lal Bayar, ebedı Şefin daim(~ 
'rahat mahallinin tayinil.8 'il,,,,_ 
tırılacak anıt için teşkil oıunan 
mütehassı.c; komisyonun tanzim 
edeceği raporun grup tasvibine 
arzcdildikten sonra. tatbikatıM 
geçüeceğini beyan etmı,, bu be
yanat heyeti 'ltmumiyecı ta"'9 
olutımu.,~tur. 

Bımdan sonra, Balbakan, 
ebedi Şefin ufulü ile Mdia ora. 
Cumhuriyet Hal,k Pa-rtisi Reis
liğinin intiha)n meselesinin lta.ı. 
li için Paı·ti J(urultayının ytaktn.
'da toplanmasına lüzum. ha.ftl ol
duğımu bildirmiştir. 

R?ıznameds başkaca, gö1"Üfll
lecek bir madik bulunmadığın
dan celseyı nihayet verilm.iftir. 

Tarih ve Dil Kurumlarında 
Ankara, f9 (Hwnuri) - A

türkün vefatını miltealcip bi
rer oplantı 11aparalc Büyük öl.iJ,.. 
yü anan Türk Tarih. ve Dil kıl,. 
rumları, Büyük önderin vari-
11etnamelerinin arıldığı dk tU 
birer toplantı yapmışlardır. Top 
lantıda Atatiit'kün bu kurumla
ra. gösterdiği alaka hürnutu a.. 
nılmış ve kurum azası onun * 
tığı büyük tarih ve dil 110Ua.
rında sadaka.tle çalışa.caklarına 

and içmişle1·dir. aYYeleler iizerınde tesır ecicbıle-

~k- bir~ "Mythe,, ' bir efsane ıbul- Vatan vapurun. 
d aga htzıme vardı. Ancnk o • .aye- V G .

1 
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1 e b.uwn meş·ur hareketler :ıme- Hükumet e revcı er arşı ı ı dakı· Kaçakçılık 

Umumi Grev Var 

elerın gayri meş'uı· varlıl.ları- " T db• J AJd J 
~n lliifuz eclerek bir sevkitabii Olarak Fevkalade e ır er 1 ar Rumanyadan göçmen taşımak-
() Uclret \'e şiddetini alacaklardı. ta olan Vatan vapurunda meydana 

lngiliz Başvekili 
10 Son Ki·nunda 

Romaya Geliyor 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER: 

ispanya meselesi, Fransız - ltalyan 
münasebetleri, Süveyş kanalı davası 

l~filiz Başvekili Çemberlayn Münibte Mussolini ile görüşürken 

Londra, 29 (A.A.) - ly.i h-~~er' göre Çemberlai~, ~.ord Halüax ile 
alan mabfellerde zannedıldıgıne (Sonu 3 uncu .sayfamızda) 

k nuıı için, George Sorel bütün Paris, 29 (A.A.) - Akşam ga- laştırmışlardır. Grevciler, sokak- çıkarılan kaçakçılık hadisesini 
Uvvetiyle "umumi grev,, imanını zeteleri, grev dolayısiyle Trielle - Jarda ve yolJarda otobüs ve kam - yazmıştık. 

~~ıre Çalıştı. l!unun imkiinına bel- Valencianues mıntakasında vukua yonları durdurmaktadır. Bu kaçakçılık vakasından suıı- • ı .. o· k .. ı ·· \J •• T hl. \J Ed· 
l kendisi de innllffi1''0rdu. Fakat gelen yeni lıAdiselere geniı sütun- Milli ınüdafoa için çalışan bir- lu olarak zan altında bulunan ır•- Kü tur ıre tor ugune e ıg ı-~frıe}eler bu gayeye .erişmeğe ça- lar tahsis etmektedir. Hükumet, çok madenler ve fabrikalar devlet mi lostromosu Hüsnü, Çarkçı Ke- • • A N d• 

d~ltkeıı daha kuvvet bulacaklar, Jandarma kuvvetlerinin azlığı do- makamU.rından yardım talep et - nan, Niyazi, ateşçi Hız~ vo Şem- len Lısteyı ynen eşre ıyoruz : 

Muallim _Mekteplerine 
Alınacak Talebeler 

,.. :\ha hararetli propaganda yapa- lavısiyle bu mıntakaya askeri kuv mi!-derdir. Avesnes civarında Beu- · · ı dil beşıncf asliy~ 
"akı .J ' sının sorgu arı n Bu __ muallim mekteplerine alınacak talebe tesbit olunarak bir ltı ar ve sosyalizm hiııusını kur- vetıer göndermek mecburiyetinde sies belediyesi birkaç saat grev - cezada yapılmıştır .... ._ 
ağıa "" ff k l ki tak ·ı · elı'nde kaln11.",tır. r-,ambrai- · d ı: ... _ halinde --1.rimiz kültür direktörlüğüne tebliğ edilmiftir. Bu IİJ-d •

11

uva a · o aca ar zannın- kalmıstır. Bunun üzerine mm a- cı erın " , , Geç vakte kadar devam e en ._ ~ 
n 'd · · • • (Sonu 3 üncü sayfada 

1 

i. vi sendikalar, faaliyetlerini fazla (Sonu 3 i'ncü savfada) sorgulan neticesinde zan altında teyı ata.fada aynen venyoruz ;= ıw 
552 k Şimdiye kadar gerek Fransada bulunan bu beş kişinin suçlan bir-

ı.ı~ek _1ngilterede ve sair yerlerde çok kanuni delaille sabit olduğun- · 
ket u?1

1 

grev teşebbüsleri vukua EN y ER PAŞAN 1 N dan tevkifleri ne .karar verilmiştir. 
le dı. fakat hepsi de hususi grev-ı ••••••••••••••••••••••••••••••••-••••• ... 
b·" gibi memlekete az çok H E R SA 8 A H 
k;~n ~enaıık verdikten sonra a-ı 

0 
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tnı.ı 4 aldılar. Buna rağmen, "u- . u Filistin mandası 
\re ~ı ID°C\',, efsanesinin sosyalist Şöhretli İngiliz devlet adamı 
~a~i~: .~~n~~~ral~d~~~ı:n;~~~: ;!: - .• Cevap ve r·ı yoruz· "Çörçil,, Filistin meselesi hakkın-

"! d ı da birtakım mütalaa ve müli.ha-ı., e ıldiğini görüyoruz. 

"r zalar ileriye sürerken Filiatin l:ııap ~lnsada bu hakeretin bir in- Büyük bir merakla bek- mandasının ya Almanyaya, yahut ınu . 1 e neticeleneceğine ve ko-
he.s~'Zrnin teessiis -edeceğine ŞÜp- }enen bu tarihi eserimizi da İtalyaya verilebilmeainden 
ıun:z ki tahrikatın başında bu- ne vakit neşre başlıya· bahsediyor. 
inaı nlar bile kuvvetli bir surette ~ cagıv mızı mektup veya Aziz okuyucularımız Bay 
lar ~~a~far. Fakat mücadele on- ! "Çörçil,, in bu makalesini kısım 
detııçın bir borçtur. İnkılabı şid- ~ telefonla hergün yüzler- mahausumuzda aynen okuyabilir-

ti Ceeb~e "Action directe,, dedikle- ~ ceokuyucumuz soruyor ler. Bizim burada mevzubahs et.-
llabn ır Ve şiddet hareketlcrile ya- r mek İstediğimiz cihet aayın 'tn.ci-

F':CekJerinc kanidirler. , Baştan başa iiz diplomatının bu teklifinde 
Jceti ansadaki umumi grev hare- mündemiç gördüğümüz acı bir U.. 

''%~· .1uhafJık veren nokta but&- .(., heyecan ve şim- tilizaya çok benziyen aarabettlr. 
tiııat su .muhik göstermek için ia- • . • ~ Filiıtin mandaaınm Almanyaya 

.. l! etbkieri sebeplerdir. Fran- ''t-.., diye kadar gizli veya ltalyaya, verHmesi dem•k 

~ •• ;ıvekili Daladier bazı mali ~, . Yahudi aleyhtar. olduklar.nı ,.k-i • • • k 1 ' afı d tevkif edilen Filistin Arapları 
da ıs~ları kararname şekli albn- ~ .. _ kal m f ş tar i h i lamıyan bu iki devlete Yahudilerin ıngıhz as er en tar n an 
hu.san ar etrnek hakkını aldı. Me- yegane melcei olabilecek Filiatİ· A 1 F·ı· t• d e· 
~e RE:ç:clislı1den usulü dairesin- Enver paşaıım babaaına Yer- hakikatlerle nnaianzmmukı?.adYdaeramatınnıdtaetv!!!dridee~:!' ;~ rap ar ı ıs ın e ır Q}~ ect eden ıbazı kanunlar tat- diği resim ı 
~İlfttı CCek. lşte Fransız ıamcle teş.. .Jolu olan bu tefrikamızı liatinin kapılarını da Yahudinin 1 ·ı· K B st ar l'atııı,

11

~nı nıernlel~et:n umumi ha- aı yüz~ne kapayıveri~ae ...• Zate.n A- ngı iZ ampını a ı 
<la u oıacak ve Fransa etrafın- merıka kabul etmıyor, İngıltere 
llı_y0~111:ınıneı bir tereddüt ve em- c u M A iatemiyor, Franaa yüz bunıtturu- • A E • • 
rette ihzt~k: havası yaratacak su- yor. "Arzı Mev,ud,, u ~·.onlara I n g iliz le r de 17 5 rap v l n ı 
lie ı_ ılatk ~ b. haram edecek bu son az12lık kur- • \>ıo;ed •Ur ır vaziyet ıalmağa A l A/ G 
<lier F'ı::n sebep. Başvekil Dala- tıaında Beniiarail acaba ne der'i .. Bomba ile ttı ar. man aze-

nsada anıeleler aleyhinde Günü neşre b şlıyacag"' iZ Bize öyle geliyor ki bu garip tek- • d 
!iilaeyin Cahid YALÇIN a • life !>erhalde rahmet okumaz. leleri /ngi/tereye Hücum E ijor 
(Sonu 3 ii.....:: aayfada) A. C. 

-"-4 Ya:ııaı 3 üncü aayf ada. 
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Filistin işinde 
Çıkar Yol Nedir? Tjftik ve Yapak 

Fiatlarında 
Yükselme 

( Hadise ve Adese ·J 
.. l Kanunları bilakaydüşarl 

Tramvay ve tune hakim kılmak 
Okuyucularımız Şirketlerinin 

İngiltere Filistin mandasını terkederse bu işi 
üç devlet Üzerine almak istiyecektir 1 

ALMANY A,İT ALYA, TÜRKİYE 

Diyor ki : Satın alınması 
Şirketi Hayriyeden 

bir dilek 
Yazan: VINSTON OHUROHILL 

Amerika ile yapılmaKta olan ye
ni ticaret anlaşmaları müzakereleri· 
nin iyi neticeler vermekte olduğu 
şimdiden görülmektedir. 

Ev\•elce gümrük resmine tabi tu 
ttılan tiftik ve yapak gibi mevad<lın 
resimden muaf tuttılacağı tahmin -e 
dilmektedir. Bu cümleden olmak 
üzere şimdiden 10 balya tiftik nu
mune olmak üzere Amerikaya gön· 
derilmiş ve ayrıca da bugün de ye
niden on balya daha gönderilecek· 
tir. Anlaşmalar tamamen neticelen· 
dikten sonra yakında Amerika i~e 

iyi ticari münasebatlara başlana
cağı tahmin olunmaktadır. 

Tramvay ve Tünel şirketlerınııı 
satın alınması işi etrafında Anka
rada yapılacak olan müzakereler
de s.irketleri temsil edecek saliihi"Bir okuyucu,,muzdan aldığı-

mız mektupda deniliyor ki: yetti murahhaslar Belçikadan ge-
Dünya efkiinnın pek ziyade 

meşguliyeti ortasında Filistinin 
ahval ve vaziyeti husufe uğradı. 
Avrupanın sükilneti, muzaffer Na

zi ganimetlerini toplarlarken, gözle
rimizi ahvalinden mesul olduğumuz 
bu çılgın memlekete çevirmeğe mee 
bur ediyor. Nazarlara çarpan bu 

manzara hakikaten velh ve hay
ret vermekte; bu küçük eyalet 
baştan aşağıya karşı anarşiye yu
varlanmaktadır. Kanlı ve feci Ya • 
hudi Arap kıtal ve mukabil htall 
devam ediyor; pazar yerlerinde 
hiç günahı olmıyan köylülerin 
ortasına bombalar atılıyor; Gece
leyin baskın yapan Araplar ka • 
dınlarla çocukları katlediyor; 
yollar bozuluyor; şimendiferlerin 

çoğu durup işlemiyor; kuvvetli 
muhafaza edilmesine rağmen bı>

ru hattı defalarlıa. kesiliyor. 
"Diktatörlerin tenkidi,, 
İngiliz muvazzaf ordusunun 

büyük bir kısmı müsellllh büyük 
polis milfrezelerile birlikte ana 
hükilmet merkezleri tutmakta ve 
baskıncılara karşı huruç ve kara
kol yapmaktadır . Asi Araplar' 
tarafından hükilmete muhalif 
ve r.a.kip bir idare tesisi edilmiş 

ve pek bilyilk bir sahada hükmü
nil yilrütmektedir. Bu 1920 lrlan
landa11nın tekerrürüdür, fakat bun 
da Alman ve İtalyan membaların 
dan aail~re ailih, dinamit, para 
ve propaganda ile kuvvetli yar
dımda bulunuluyor. 

Manzara ilflelendirmekle be
raber şeref ve haysiyete de do • 
kunmaktadır. Kendisi için değil, 

bu gün Arap ile Yahudi arasında! 
almış yürümüş çok acı ve şiddetli 
bir ırk kavgası için, büyük Beri -
tnnya tekmil acı çehreler taşı;·an 
şiddetli bir bastırma siyasetine 1 

devam maksadile büyük ma,r.af 
ve zahmete ve bir miktar insan 
ziyaına sokuldu. Diktatörler usul
lerimi?.in nahoş muvaffakiyetiyle 
rile alay ediyor, Asayiş ve intiza
mı muhafazaya teşebbüste zaruri 
olan şiddetlerden dem vuruyor, 
İngiliz manevi kifayetsizliğini 
gösteriyorlar. 

Bu sonuncu ittiham pek de çü
rük değildir. 1924 de kadar Fı
listinde her hususta yüz ağartacak 
bir idaremiz vardı. Memleket dev 
adımlariyle ilerliyor, sükün ve re
fah var; yollar mektepler inşa e
diliyor, büyük kuvvet projeleri 
meyd:ına getiriliyor, ekilip biçilen 
yerler mütemadiyen genişl)yordu. 

Her sene Filistine ne miktar Ya
hudi getirilecekse hiç sızıltı çık
madan getiriliyor, bunların hepgi 
memleketin çarkına ağır askeri 
müesseseler yükü yükletilmek.izin 
başarılıyordu. Fransızların 50.000 
den fazla mevcutlu bir ordu bu
lundurdukları Suriyenin zıddı
na, idarecilerinin arkasında yal
nız birkaç tabur ve bir kaç yüz po 
!is kuvveti bulunan Filistin munta
znm ve ilerisi için ümitbahş bir 
manzara arzcdiyordu. 

"Parçalama pl.i.nı - Harp re
çetesi" 

Hitler'in zulmü, malları yağ

ma ve kendileri av gibi avlanan 
acınacak haldeki Yahudilerin 
doğdukları memleketlerden sürü
lüp çıkarılması, her sene Filisti
ne hicret edecek Yahudi miktarı
nın çok ziyade artmsına sebep ol
du, bir senede Filistine 60.000 
den ziyade Yahudi getirildi . 
Vakıa Yahudi parası veya Yahudi 
teşebbüsü tekmil halka iş ve yerleş 
nıe temin ettiyse de, Arapların 

korkusu tabii idi. Bunlar yakın 
bir lltide kendilerinin ekalliyette 
.kalacaklarını gördüler. Filistl • 
nin nüfusu bel'etme kudretine 
tahammül edemiyeceğinden fazla 
yük kondu. Tahrikat haııladı. 1936 
da ciddi karışıklıklar çıktı, İngi
liz hükilmeti açık ve sarih bir ka
ıvı.r veremedi. HAdisatı cereyanı • 
na bıraktı. Nazırlar arasındaki 

"İstanbuld.an Üsküdara her- !erek dün akşam Ankaraya hare-
gün geçen birçok memur, talebe, ket etmişlerdir. Anlaşmaya zemin 
muallim vesaire vardır ki bunlar teşkil eden esaslar evvelce Nafıa 
hiç olmazsa sabah saat 9 da karşı Vekllleti tarafından bir komisyon 
tarafta işleri başında bulunmak marifetiyle hazırlanmış olduğun-
mecburiyetindeüirler. dan müzakerat(• on beş gün için-

Fakat Şirketihayriye her ne- d.e neticelenecektir. Müzakereler 
neticelendikten sonra önümüzdeki dense sabahları Üsküdara uğra-

yan vapurların seferlerini uygun- ayın on dokuzunda şirkette bir he 
suz bir vakte tesadüf ettirmiş; yeti umumiye toplantısı icra ~dile-
şöyle ki: Köprüden 7.45 le 8 .45 cek ve burada şirketin senelik bi-

Tiftik ve yapak satışları dün de 
hararetle devam etmiştir. Anadolu 
yapaklarının fiyatları 51-52 kuruş-

de iki sefer tertip etmiştir. Bu lilnçoları tetkik edilerek anlaşma 
esasları da tasdik edilecektir. iki seferin arasında başka vapur 

yoktur. Halbuki bu seferler bu Ayın 19 unda yapılacak bu he-

tan M kuruşa yükselmiştir. Yapak 
ve tiftik fiatlarının daha ziyade 
yükseleceğini de alakadarlar söyle· 
mektedirler. 

kabil iş adamlarının ve diğer iş yeli umumiye içtimaından evvel de 
sahiplerinin hareketlerine uyma- Vekaletin bir komisyon marifetiy-
makta; bunlara vakitlerini ekse- le şirketin hesaba tını kontrol et

mesi muhtemeldir. 
riya israf ettirmekte.ve hatta za- 1 vvv'""'""""""'"""'-v.."",...,,.,""'.,...,."""vvvv 

Hamal buhranı 

Dün 240 balya tiftik satılmış ve 
bunların hepsi de Amerika ve Al· 

manyaya ihraç edilmiştir. Hubu

bat fiatları da az mıktarda mal gel· 
mesi sebebile üç dört para yüksel

miştir. Dün altı vagon buğday gel
miş ve bunlar kanmen satılmıştır. 

rara sokmaktadır. Çünkü karşı 
tarafta saat 9 da işinin başında 
bulunmak mecburiyetinde olan 
bir adam için bu vapurların biri 
pek erken ve diğeri de pek geç 

İhracat mevsiminin en hararetli düşmektedir. 
Bu kabil iş ad.anılarının Şir- dı!vresine girilmiş olduğundan pi-

kelten rica•ı şudur: ynsada ihracat ile me~gul bulunan 
Biri 8 de diğeri de 8.15 de tacirler hanıma! tedarikinde nıüş-"°"""-""'-V..-V..-'Y'""'VV"VVVVVVVVVVVVV 

. INHISARLARDA _ tertip olunacak bu seferler bizim kilata uğramaktadırlar. Alakadar 
işimize daha çok uygtln ol.acak ve !ar hanıma! buhranının sebepleri. 

Vinston Churchill bizi vakitsiz karşı taraflarda bu- ni şimdiye kadar ölen ve memleket 
inhisarlar umum lunmaktan kurtarmış olacaktır.,, !erine giden hammallann yerine 

· k belediye tarafından yeni hammal-
ihtiliif, yüksek komiserlikte gecık Müdürü Yeni Sabah: O uyucumuzun !arın alınmamasında bulunmakta-
miş olan değişmiye mani oldu. En bu dileğini Şirketihayriyenin dik-

lnhisarlar müdürü umumisi Mit- katı"ne sunarız. dırlar. Piyasadaki tacirler bilhas~a hafif mukavemet yolunun bir 
krallık komisyonu gönderilmesi hat Yene!, Ankarada idare işleri i- "-------------~ nnkil husımınıla güçlüklere ma -

· J ruz kalmakta ve ihracat tacirleri-olduğunda görüldü. Buna tevfi- çin vekaletle temas etmek üzere bu 
Jcan müfeveffa Lord Peel'in riya- gün şehrimizden ayrılacaktır. 
seti altında değerli bir heyet Filis Müdürü umumi bir hafta kadar 
tine müteveccihen yola düzüldii, Ankarada alakadar devairle temas 
memleketi gezdi bir yığın deliiil 
topladı halkın ve alakaların hep- ettikten sonra şehrimize dönecck-
sini gördü ve dinledi. tir. 

Sonra teenııı ile harekeli t.w - İnhisarlar satış i~leri müdürü 
•iye ve uzun olan raporlarını yaz- inhisarlar satış işleri müdürü 
mak için bu'llar lngiltereye avtlet Mösyö Ubry senelik mezuniyetinden 
ettiler. Daha fazla tehirden •on 

istifade ederek ay başında Parise 
rn rapor ne~redlldiği zaman ko-

gidecektir. mi<_l"Onun p:ırçal:ımayı tavsiye et 
tiği görüldü. Bir yahudi devleti Mumaileyhin mezuniyetini bitir-
bir arap devleti ve bu iki ırk ara- dil<ten sonra bir tetkik seyahatına 
sında mtivazeııeyi polisle muhafa da çıkması muhtemeldir. 
za etmeğe ve biribirlerini boğaz- İnhisar idaresi reklllm ve neşri· 
latmamağa teşebbüs eden İngiliz yat şubesi müdürü Memduh Meran, 
bulunan ikisi arasında •bir İngiliz mezuniyetini ikmal ederek Belçika
mıntakası olmak üzere memleket dan şehrimize dönmüş 'le işe baş-
üçe ayrılacaktı. Jamıştır. 

Fas ta tehlikeli olmasından da '"'""'vv-vvvvvv""'"""""'""'-v..,...,,.,,,..,,,,..,...,..... 
ha başlangıçtan bu projeyi kabul 
etmedim. Bu rapor İngiliz idare 
sini gayri mümkün bir vaziyete 

GÜMRÜKLERDE 

koyuyor; her ikisi de milletler ce- Bir ayda yapılan tahliller 
miyeti az.ası olacak ve istedikleri 
kadar ordu yapmak haklarını ta- Onuncu ayda gümrük kimyahane 
mamı tamamına tanıyacak biribi Jaburatuvarlarında 2728 tahlil icra 
rine düşman iki devlet vücuda ge 

1 
edilmiştir. 

şehir Meclisinin 
Dünkü Toplantısı 

İstanbul Şehir Meclisi dün snar. 
(15) de toplanmıştır. Celse, açılır 

açılmaz geGen celsede tutulan zabıt 
okunmuş ve kabul olunmuştur. Bun
dan soııra ruznamedeki maddelere 
geçilmiştir. 

Beykoz kazası resen takdir ve 
itiraz komisyonlarına intibah oh:· 
nan aza hakkındaki divanı riyaset 
mazbatası okunarak kabul olun
muştur. 

Muhtelif senelere ait 8238 lira 28 
kuruş resmin müruru zamana uğ· 
rayıp, bütçeden terkolunması, hak
kında kavanin encümeni mazbatası 

okunarak makama iade olunmuş, 
gene müruru zamana uğradığı bil
dirilerek terki istenen 325 lira 80 

kuruştan ibaret numarataj resmi 
hakkındaki kavanin encümeni maz
batası okunarak riyasete iade olun
muştur. 

Celse bugün saat 15 de içtimaa 
karar vererek kapanmıştır. 

tiriyordu. Ehil adamların en yük , !!""!!!"'!!~"'!!~"'!!~~~"'!!~~~~7!!!"'!!~::;;~ı=::;:;~~~=~~~~ 
sek saiklerle düşündükleri bu pro lr ne varsa hepsini çok evvelden bi-ı Böyle olmakla beraber bu hal ve 
je hakikatte bir harp reçetesin _ liyordu; bu krallık komisyona kati- tesviye yollarından her hangi biri· 
den başka bir şey değildi. yen hiçbir lüzum yoktu. PEEL par nin kabulü acı ve son derece şerefi 

Gecikme Tehlikeli ve Lüzumsuz çalama planının terkedilip edilmi- muhil olacaktır. Fazla olarak Ge-
Bununla beraber hatta bu proje yeceği erte~i birkaç hafta içinde nev de çıkacak olan münazaa ve 

derhal canlı bir surette tatbik mev- parlamentoya söylenecekti. münakaşanın uzun süreceğini d<' 
kilne konsaydı, bu projeyi takib e- Mandanın Nakil ve Devrine tahmin edebiliriz. ingiliz menfııat-
deıı beyhude kararsızlıktan daha Karar Yok krini, tebasını ve askeri Filistinden 
iyi olurdu. Parçalama kabul edilmez:ıe, gay· çel•Üp lıurtarmak i!)i muj(lik olmak-

tngiltcre krallık hükümeti karar ri kabili hal olarak vazifemizi terk la hrraber uzun sürecek; hatta ne 
vermeğe muktedir olmadığını gös-ı ve mandayı ıılllletler cemiyetine ge· kadar çabuk yapılsa bir seneye mli
tcrdi. Krallık komisyonunun raporu- rimi verecektin? ı:ıu hal suretinin tcvakkıf olacaktır. Ayni zamanda 
nu esas itibarile kabul ettiyse de İngiliz matbuatında müzahirler bu- miitemadiyen artan müşkül şerait 
buna itimad etmediği aşikardı. Da· Iaeağına şüphe yoktu. Elimizden altında sük(ln ve asayişi muhafaza 
ha fazla teehhürden sonra, ki mem· geleni yaptığımızı ve vazifemizi ic- etm~k mecburiyetinde bulunacağı?.. 
leket bu müddet içinde yavaş ya- raya kendimizi muktedir bulmadı· Şu halde yalnız sadakat ve ikdam 
vaş bozuldu. Birinci komisyonun ra- ğımızı kabul ve itiraf edecektik. Bu siyaseti kalıyor. Yılmayarak sebat 
porunun tatbika konacağı u:;ülleri hareket tarzını müdafaa edenlerin ve metanetle sükün ve asayişi tek· 

nin toplu bir halde bulundukları 
Balıkpazarı Yemiş vesaire yerler 
toplu bir halde kalmaktadır. 

Takas tetkik komisyonunun 

toplantıları 
Takas tetkik komi•yonu dün 

de eşyalar nakledilemecliğinden 
lstanbul Türkofig direktörlüğünde 
bir toplantı yaparak İngiliz taka· 
sının yükselmesi etrafında tetkik
ler yapmı~lardır. 

Fsnaf cemiyetler:nin toplantıları 

Esnaf c' miyetleriııin yeni yıl 

bütçelerini hazırlamak için heyeti 
umumiye toplantıları başlamıştır. 

Dün bnberler cemiyeti ile milşte
rek esnaf yardım bürosu heyetleri 
toplanmışlardır. 

Esnaf birlikleri geçen yıl müş 
terek yardım teşkilatına 23.000 li· 
ra kadar yardımda bulunmuşlar
dı. Bu yıl bu yardımın 30.000 li -
radan fazlaya çıkarılmasına çalı -
şılmaktadır. Bu paranın bir kısmı 
ile esnaf birliklerinin hastahanesi 
tevsi edilecek ve bu meyanda ye -
niden iki pavyon ilave edilecektir. 

VV',...,,.,,,..,..,...,.VV"VVVVVVVV'V'-""'-V..""'A<'V 

-~ DENİZLERDE·, 
. ~ _, '""'·*' 

Asri antrepolar işle
meye açıldı 

Dcnizbank tarafından Mumhane 
antrepolarının birinde yaptınlır.ı.ı 

olan 7 numaralı asri antrepolar lıu 
ayın 23 ünden itibaren işlemiye a· 
çılınıştır. 

Antrepoların faaliyete başlamru:ı· 
na rağmen sahilden vinç tcrtibatile 
mallan mavunalardan alıp dahile 

isal edecek olan teknik vesait henüz 
ikmal edilmemiştir. Bu tesisatın dn 
yakında monte edileceği söylenmek
tedir. 

bildirmek için ikinci bir komisy"n sükünun, eziyet ve uğra~madan iç- rar tesis etmemiz ve iki ırk arasın- ~--••••••••••-
gönderildi. tinabın milli şeref vehükiımet mcr.- da kital ve misille mukabele harbi-

Ayni zamanda daha bedter bir buriy~ti gibi hisse müstenit milla- ni bastırmamız lazımdır. Memle-
ha! aldı. Kitaller baııladı ve muka- hazalara takaddüm edeceğini ileri kette yerleşmiş büyük Yahudi ce· 
belei bilmisiller yapıldı, kuvvetler süreceklerine şüphe yoktu. Fakat nıaatıııı muhafaza etmeliyiz, fakat 
azar azar getirildi, kuvvetli tedbir- böyle bir siyasete de ciddi manialar hiç değilse 10 sene bir müddet için 
Jer yarımşar yanmşar alındı. Ve da imklln dahilindedir. her sene Filistine hicret edecek Ya
böyleee ardı arası kesilmeyen te- Tabii üç devlet işi üzerine almak hudi mıktarııun muayyen bir ade<li 
reddüt ve zanfın teselsülü memle istiyeeektir. Filistin kendilerine ya- geçmiyeceğini Arab'a resmen temin 
geti bugünkl tüyler ürpertici hali- lınız sevkülceyiş faydalar temin e- ve mümkün olabilirse bunu ' · iti· 
ne getirdi, ve sonu şimdiden kesti- decek olursa Almanya ile İtalya is- liifnameye dereederek Yahudi ile A
rilmiyen Arapla Yahudi anasında tekle ileri atılacaklardır. rabı bunu imzalamağa davet etme-
kanlı bir kan davası yükseldi. Tn- Üçüncü devlet Türkiyedir; An- liyiz. 
bil İngiliz hükilmetinin bu hale ka cak Filistindeki bugünkü vaziyeti Bu tarzda hareketin daha fazla 
rar ve bir vakit kazanmak için bi- harbden evvel Türk idaresi altında- vaveylaya bais olacağı ve bizi u
leler icat etmek ve sürüklenmek ki vaziyetle artık müsait surette zun ve müşkül işlere sokacağına 
ıiyasetine son vermesi !Azımdı. mukayese edilemiyeceği esefle ka- şüphe yoksa da, yegane tutulacak 

Müstemleke nezareti Filistine da- bul etmeğe mecburuz. yolun bu olduğu görillüyo ... 

TAKViM 
30 Son Teşrin 1938 Çarşamba 

Hicri: 8 Şevval 1357 
Rumi: 17 Soıı tetriıı 1354 

Kasım: 23 

Dotu •aa ti : 7, O.> 

Ôjtle ı 12,03 - ikindi : 14,28 
Aktam: 16,42 - Yataı 

lmaak : 5,20 

: 18,19 

ut· 
Görüyoruz ki bu kayıt ın e 

!aktır Aleyhinde bir tek kehfll 
· et· 

söylcnemiyecek derecede kuvr • 
li olan bu talep, yalnız hükilrıı•.1 • 

d"dın• ten beklenen, kanunun teh ı •. 1• sığınarak istenen bir emir degı·e 
dir. Her medeni ferdin bu kU'"', 
tin hakimiyetine hizmet etnıesi ;·, 
ondan kıl kadar ayrılroarıı8$ 
cehd etmesile kabili husuJdür. 

İnsanlar, nefsini tehzip etfll~ 
mis bulunursa ceza kanununu: 
tehdidi müessir olmaz. Mesel~Jll 
Hiddetine mağlilp olan, irade;~ 
idare edem iyen bazı insan !ar '. .

0 
dır ki kin ve intikamını tatmin '';ı 
karşısındakini öldürmeğe kad;ni 
giderken kanunun ceza tehdııı ·ı 
bile ihmal ettiğini "On beş sene) 
göze aldım,," demesinden anlarıı· 

. . ı•ct' 
Adli tarihe mal edılen bır 

01 
za kanunnamei hümayun,, u var., 
ki bunda da katil fili cezai b• 

-~.tehdit altına alınmış olmasına ı . 
men sadnazam Halil Rifat pa~~ul 
nın oğlu Cavit beyi bir ar"'.\ı 
köprü üzerinde vurup öldürdu 

1 
J 

Karadağ tabancasından durııa" ~· 
çıka çıka ortalıkt; dolaştı ve fllnı 
beyini hümayundan TüfengiY8

" 

Hazreti Şehriyari gelip padişah~; 
affa mütedair vaitler getirinc•!Jll 
kadar devlet km•vetlerinc tesl;'" 
olmadı ve o vakit Cavit beyin ~e aı 
kat zabiti ve hacfüe mahaııııı .. , 
bulunduğu halde tesadüfün ı:M ~ 
bir cilvesile kurşunlardan yaka~ı· 
kurtaran Hala zadem topçu l.,. • 
başısı Sami Gedikpaşadan işit~~·ı 
!erime göre: Bu kabadayı ufak ı"l" 
isticvaptan sonra, arnavut kull~ ~ı 
nın isyanından korkularak merıı1." ·. 
tine defedilmekle iktifa ediJ~ııfit 
O vaktin, susan bir adliyesı. ' 1 . dl" ·en adliye nazırı vardı, yıne a ı) . · 
:ınıretinin elimle kapısında ııuı11: 
bir hatla " Eladlü esasülmülk,, ) 
zılıydı. M 

Yine: Mcsrutiyet devrin . ' b'' Bir mebusun saik3i hiddetle. ·~ 
tramvay kondüktörünü, polt;u: 
gözü önünde, elindeki basto1.,~ 
mükerrer darbeleriyle bir .. ırı' u! 
dövdüğünü ben gözlerimle :;-or~ırt• 
tüm. Yine o vakit hürriyet, ad~ el' 

mü,avat sözlerini virdi zehan 
miştik. >İ 

Bu misaller o ka.dar çokttır 
1
,,. 

sayıp dökmek, bu küçük sutun1
, 1 

ki "adese,, m altına sığdır'." 01 
mümkün olmadığı kadar i_çı~ 01 
yaşadığımız zamanın dirilerın• ~J 
rencide eder, belki de biı· mil»9

1ııt 
şa kapısı açılmasına sebep ~~,Y 
ve nihayet 'ben "adese,, mi ded~ il 
du için değil "ilim yapmak .. '',( 
elde tuttuğumdan misalleri te»' 

vu ettirmiyorum. . . b'ıı' 
Ben diyorum ki: Her ışın r, 

olan Allah korkusu, vicdan JcO ~~ 
kusu, vatan sevgisi, intizam ve 

111
1 

zuruamme kaygusu mefhurııla\r 
hazmetmeğe alışalım. Y ~k~~ ,

1
• 

rinci misalimizd<! olduğu gıbı l'.'.iı 
di•ah davısma dayanmak ikinc1

:1, 
.., • • •( t 

de olduğu gibi "teşrii masunı)n. 
e güvenmek hüner değildir. Ç11

1• 
·e kü : Ol saltanatın yerinde ). 1 

ter estiği kadar teşrii mastı111~ır 
te aciz bir tarmvay memuru~~o"'· 
palamak için verilmiş de!!\" 
Kanunlar, her şeyden evvel b' ı 
yasadır. Vazıı kanunlar da 0~,. 
huzuru şehametinde el bağla 
ğa mecburdur. ı!. 

Hiç bir memleket yoktur ,r 
değil herkesin Ye hatta erbabı , 
raimin peşine birer polis Jc~· 11 

bilsin. Onun içindir ki "tcrV,~,ı 
cibilliye,, ye kuwet verirler. Ç,'.\,~i 
onun1a daim beraber giden J111i 
korkusu, haksızlığa gitJlle 
kaygusu,, dur. b~ 

İşte bir taraftan adalet v_c , 1, 

tarafinin tam tevziine girilıf ~~ 
diğer taraftan da terbiye ve i»(er 
!ık hislerine kuvvet ve inki~af 
meğe gayret etmeliyiz. tıfıl' 

Ben medeniyeti böyle sıı 
rum. 

1. Münir J>.C.4.fı 

Yugoslav milli bayraııı'#i 
1 KA.nunuevvel tarihi yuı; 

milletinin milli bayramıdır.. ~O 
Bütün Yugoslavya bu ıni!l1~4 

kutluiıyacaktır. Yalnız şehr r&'w 
matem dolayisile, resıtıi Il)C bıı!" 
yapılmıyacak ancak, kons01?5 ıı:lı' 
buradaki Yugoslav kolozU.siniD 
riklerini kabul edecektir. 
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l=t·l~l:M=J:Jl:J!#l•I Fransada Dahili İngiliz 
Vaziyet 

Lirası Düşüyor 

Alman Gazeteleri 
Polonyanın Aleyhinde 

(Battarafı 1 inci sayfada) 
bir tedbir ittihaz eylediğini, haf

tada kırk saat çalışmak müsaade
sinin geri alınmadığını, amelelerin 

Son lngiliz - Amerika anlaşmasından sonra 
bir lngiliz lirası 578 kuruşa indi 

lngiliz lirasında bir müddettenberi tedrici surette görülmekte o
lan ııukut, ı.on günler zarfında daha ziyade artmı~tır. 

Bundan iki üç ay evvel 628-630 edilen esaslarda bulmnktadırJ;ır. 

kuruş olnn sterlin bir ay kadar ev Anlaşmaya göre bir sterlin 3.6 
vel Gl O kuruşa inmişti. Ru miktar dolar olarak tesbit edilmiş ve ster 
bayramdan evvel 698 kuruşa in - lin:n sabit dolar tahminine göre 
miş ve son birkaç gün için de de bu tutan bulması tabii bir şekil 
578 kuruşa düşmüştür. Alfı.kadar- almıştır. 

Agah Sırrı 
Levendin Kitabı 

Sovyet - Polonya Paktının Tecdidi 
Almanyada Hiddet Uyandırdı 

endişeye düşmelerı için hiç bir se
bep olmadığını anlatarak bu u
umumi grev teşebbşsündeki ma

nasızlığı göstermeğe çalışıyor. 

Filhakika, amelelerin karar
nameler istarı sa!Uhiyetinden doğ
rudan doğruya mutazarrır olma

dıktan sonra sırf bu kararnamele

rin evvelce mobusan meclisinden 
geçip geçmemesi meselesinden 
dolayı adeta isyan vaziyetini al-

İstanbul Erkek ve istiklal lise
leri edebiyat öğretmeni ve Emin. 
önü halkevi rei~i Agilh Sırrı Le
vend, güzel bir kitap neşretti. Bu 
kitap, lise üçüncü sınıfları için ya
zılmış ''Edebiyat tarihi dersleri ,, 
dir. Agah Sırrı, kitabın mukad~ 

Berlin, 29 (A.A.) - Sovyet - Polonya paktının tecdidini mevzu
hahaeden "Danziger Vorposten,, fÖyle yazıyor: 

lar bu son sukutun sebebini lngil- Maamafih bu sukut dün ve. ev 
tere ile Amerika :ırasında yapı - veık· gün piynsada müsbet menfi 
lan son anlaşma neticeı;;inde tec:hit h;ç bir tesir icra etmemiştir. 

Polonya Viyana hakemliğin - istiyenler bunun mevcudiyetini bil 
:en dolayı intikam almak istemiş- miyor değillerdi. Fakat şimdi mü
b1~· Polonya tarafından herhangi him olan ıbir keyfiyet varsa o da 
'Fır nümayiş esasen bekleniyordu. mezkur mahafilin Sovyetler birliği 

akat kendine arkndnş olarak an- ile Polony:mın ar.alarmdaki ahdi 
~ak 'Moı.kovayı buldu. Bu cihet münsebatın istikrarına büyük bir 

.0lonyanın Avrupadaki siyasi va- kıymet vermekte olduklarına an-

·~;,;;;;;=,-~~~~ ....... --~..,;,.;;~.:--;.o.~~;;-~,........,....~~---....~~,,,,,...~~ 

Bugü 
Umu 

•

0

tÜn Fra ada 
Var 

demesinde: 
"Yıllardanberi liselerin son sı

nıflarında bu <ier.:.in muallimi bu
lunmaklığım ve mahdut ders sa
atlerinde, talebemin not almak 
mecburiyetiyle kıymetli vakitleri
nin mühim bir kısmını israf ettik
lerini görmekiiğinı, bu notları t:ıb 
ettirmeğe başlıca sebep oldu. Bu 
suretle, meraklı ve edebiyat ted
risiyle ilgili okuyucular da, edebi
yat tarihi derslerini nasıl bir sis
tem içinde okutmakta olduğumu 
anlamaları imkanını elde etmiş o
luyorlar ki bu da benim için ayn 
bir kıvançbr.,, diyor. Esase!l yine 
mükaddimede, bu kitabın ders es
nasında tutulmuş notların toplan
masiyle vücude getirildiği kayde
dilmektedir. 

A 

21Yetin mahiyetini gösterir. Jamış bulunmalarıdır. Avrupanın 
Sovyetlerin Memnuniyeti karmakarışık bir vaziyet gösterdi-

maları gariptir. Çünkü kendile

rinin taraftar oldukları, tesise ça
lıştıkları, sosyjalist rejiminde hiç 

Gr ~v 
(B f 1 • • yf d ) muvaffakiyetsizlF'fll> uğrıy.acağına böyle teşrifata yer yoktur. Acaba aş tara ı ıncı aa ll a hükmed'yor. 5 "' 

!" ?tloskova, 29 (A.A.) - 1zves- ği ve enternasyonal ihtilafların ba 
ı~a gazetesi, Sovyet - Polonya. riz bir şekilde tezahür ettiği bir 
~Unasebatına tahsis cttiii makale anda bu keyfiyetin büyük bir e -81

nde diyor ki: hemmiyeti vardır. Sovyet Rusya 
r· . "Sovyet efkarıumumiyesi, ha - ile onun büyük garp komşusu ar.a-

deki birinci piyade alayına men -
ameleler hükOmeti ele geçirmeğe k 1 . 1 k ~o ,,h "•"zetclerı· ise grev sup bir bölfi Va encıcnnes e e - ._, .. eo•• 
ve komünizm rejimini tesise mu- trik fabrikasının muhafazasına hareketini kuvvetle müdafaa et -
vaffak olsalar bir mebusan mec- memur adilmiştir. Triht _ Saint - mektedir. 
lisi kabul edecekler mi? Bütün va- Legerdeki Metalürji fabrikal&rın- Hükumetin Aldığı Tedbirler 

ıcıye komiseri Litvinof ile Polon larındaki münasebetlerinin tarsini 
Yanın Moskova büyük elçisi ara - ve böylece şarki Avrupa sulbünü 
8llıda Yapılmış olnn mfiz:ıkerelerin kuvvetlendirmek hususundaki hüs 
~eti~~e.lerine dair Tass ajansının nüniyet ve arzularını tebarüz et
'i' blıgıni herhalde .alaka ve tas- tirilmiştir. 
ıl> ile karşıhyacaktır. Moskova müzakerelerini Polon-

tandaşlara rey hakkı tanıy~cak- da çalışma serbestisini, 43 üncü P.a.ris, 2!) (A.A.) - Harp ha-

l P·ıyade alayına mensup askeri kı- linde hükiimete fevkalade sala -lar mı? Komünizm prensip eri tat-
t l t · ı kt d. hi'-·etler veren ve bilhassa kabine-bik edildiği zaman, nasıl bir cebrü a ar emın ey eme e ır. .7 

Ceznyirde Elkebir limanı inşa- ye bütün vatandaşlar tarafından 
şiddet idaresinin kurulacağını bü- . · Y"Pılan snı .. •ı"slere "aLıyed etmek 

atında çalışan işçıler ana vatan ış- .. " • • 
tün cihan biliyor. Binaenaleyh, bu ki t ~ k hakkını "eı·en bir kararname imza çilerini ta it e mege arar vere - • 

'VU Sovyet - Polonya ademi tec.a - ya - Sovyet münasebetlerinin hisse 
~ ı l>akb evvelden de vardı ve dilir derecede salfıhi yolunda bir 

tki Avrupa sulhilnü ihlal etmek başlangıç addedebiliriz., 

gün Fransanın başına böyle bir rek daha şimdiden grev iltln et _ edilmiştir. 
beHi getirmeğe çalışan .amele teş- nıişlerdir. Dalndier, grev ilan eden bü -

kilatlarının yarın kendileri tat- Gazetelerin Mutaliası tün hükumet memurlarının, grev 
bik etmek istedikleri rejimde pek Parisı 29 (A.A.) - Paris g~ den sonra ve kendilerine istifa et-

Fakat bu hareketin, kitabın 
kıymetini ve cazibesini kaybettir
diği anlaşılmasın. Bilıikis kitabın 

böyle serbestçe bir atmosfer dahi
linde hazırlanışı, ona biraz fazla 
seyyaliyet vermiş ve kitabı sadece 
bir lise kitabı, kuru ve didaktik bir 
eser olmaktan kurtararak, kendi
sine edebiyatı sevenlerin lezzetle 
okuyacakları bir çeşni vermiştir. 

• tabii bir hareket gibi telakki ede- . . ·ı A mel eri hakkında tebligat yapıl -

lngil_iz Başvekili Ro
zeteleri başlıca yarın ıçm ı an e- madan evvel işe b:ışlamış olsalar 

cekleri işlerden dolnyı sırf prensip dilen grev hareketiyle meşgul ol- bile müstafi addedileceğini beyan 
namına, hürriyet namına ayaklan- maktadır. etmiştir. Kabinenin hemen btitün 
maları insanda gayri ihtiyari bir :Matin gazetesi umumi grevin erkanı tarafından imza edilmiş o
gülümseme tevlit eder. Hürriyetin mevzubahs olmıyacağını yazıyor. lan bu kararname mucibince hü
büyüklüğüne ve kudsiyetine bakı- Petit Parisien, demiryollan a- kumet bu fevkalii.de saliihiyeti kul 
nız ki hürriyet düşmanları bile o- melesinden anc.ak yüzde ellisinin 1.anmağa karar verdiği takdirde 
nun lütfüne sığınarak hürriyet a- bu greve iştirak edeceğini tahmin gerek mülki, gerekse askeri saha-

G idi yor Agah Sırrı Levendin, kitabında 
yer alnn T "lzimat edebiyatı şah
siyetleri hakkında. birkaç cümle 
ile v~ kuvetle delillere dayanarak 
verdiği hükümler, okuyanda mut-

,.. Olattarafı 1 inci aayf ada) 
vırrk 
3' 1 te 10 sonkanunda Romayı zi-
3':ret ~decektir. Mumaileyh, !tal
ka~ hükumet merkezinde Oç gün 

acaktır. 

k lngiJiz gazetelerinin büyük bir 
ll'13lllı ve bilhassn Daily Mail, Dai
Q ;1'elegraph ve Times bu ziyaret 
~ aYısiylc memnuniyetlerini iz -
Çar e_tıneğe devam etmektedirler. 
liı nku bu ziyaretin ananevi İngi
le t- İtalyan dostluğunu tamami
'Ulhe~rar tesis edeceği ve umumi 
~a Un tarsinini kolaylaştıracağı 

naati umumidir. 

l 'rirneıin Makalesi 
te n"°ndra, 29 (A.A.) - İngilte
Cjl'e aşvekii' Çemberinin ile hari-
3'ı nazırı Lord Halifaxın Roma
le Yakında ziynretleri münasebeti 
ltıe orada yapılacak müzakereleri 
>or\ı'~~bahs eden Times gazetesi di 

ll.ı. 

''t illeti .ngiliz - İtalyan .anlaşmasının 
\tı . l ete girmesi üzerine gerek 
&"Ute~ l 

tıitt ~e gerek talya ıçın ortaya 
tıı~ a7ırn meseleler çıkmıştır. Bu 
:&,, e eler dostça görüşülecektir. 
-.nıarı 

>oı n arasında bilhassa İspan-
lb.eseıesi l•'ransız - İtalyan mü-

4fQ·car 

l(qbinesinde 
Öe" · ·kı·k gışı l 

~ciye Nezaretine lmredi 

~ geliyor 
"aib·Udapeşte, 29 (A.A.) - Kral 

ııa~ l llorty isti,f a eden hariciye 

der~ lla~yaya el yazısı ile gön -
teti d hır mektupta, sıhht vazi
bııı olayısiyle vaki istifasını ka

lıtı~tınek mecburiyetinde kaldı -

>tıe~ 11 dolayı teessürlerini bildir 

tatel'i' kendisine Macar davasının 
ltn te Yolundaki mesaisinden do
lıede Şekknr eylemekte ve ·altı se
ti tıbeı" M %ı b 1 acar hariciye nezare-
catista ll.ş~da eski Avusturya - l\Ia 
•inde n. ıınparatorluğu diplomasi
\'e ~ elde ettiği kıymetli bilgileri 
b ctUbeı · . ( lınclaıı erı anrfettikteıı sonra 
t)l\i k sonra cin ayım meclisinde 1 

ta~ı ti ı~llletıi hizmetlerde buluna ı' 
trııcıiıı · • 

~ı,.. 1 ızhnr etmektedir. 
°14 "tar· 

l'le esk· ıstaııııı hariciye vekale-
~e 1 ba ' · 1 ııı Sok. Weı!:ı) mr04linin rel -

nıuhtcmeldir. 

nasebetleri ve SOveyş kanaıı da
vaları vardır.,. 

Times gazetesi bu münasebetle 
İngilterenin Berlin ile Romanın 
arasını açmak istiyeceğine dair 
yapılan tahminleri şiddetle reddet 
mektedir. 

Cenubi Afrika Valisinin 
İtalya Seyahati 

Roma, 2!) (A.A.) -1\russoli
ni, Kont Ciano \'e maliye nazırı 
ile görüşmeler yapmış olan Cenubi 
Afrika Milli müdafaa nazırı Pfrov 
bugün öğle üzeri Milanoya hare
ket etmiştir. Orada bir gece kal -
dıktan sonra doğruca Brüksele gi 
decek ve oradan da Parise ve Lon
draya uğrıyacaktır. 

Pirovun Romada yaptığı mO -
Iakatlar hakkında resmt hiç bir 
tebliğ neşrolunmamıştır. 

ltalya ile Anlafma 
Londra, 29 (A.A.) - Daily 

Telegra ph, gazetesi yazıyor: 
Pirovun Roma seyahati İtalya

yı ve Cenubi Amerikayı alakadar 
eden birçok meselelerin anlaşma
sını kolaylaştırmıştır. Bunun neti
cesi olarak yakında iki memleket 
arasında bir ticaret muahedesi im-
za edilecektir. 

••;. 

leyhinde çalışabiliyorlnr. eyliyor. da bütün mesaiyi ve memleketin 
Fransanın büyiikliiğü de bun- Epok gazetesi ise umumi me - iaşesini yüksek nezareti altında 

s:ıi konfederasyoııurıu n tam bir bulunduracaktır. 
dan ileri gcliyo~ Son haddine va- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rıncıya kadar, her türlü hücum ve 
tariz şekillerine yalnız kanuni bir 

mukavemet ve mukabele gösteri

yor. Bugün Fransız amelesinin te

şebbüs ettiği umumi greve ne fa
şist rejim mü. aade eder, ne komü-

Muallim Mekteplerine 
Alınacak Talebeler 

nist rejim. Kollektivizm hükümet (Baıta:J"afı 1 inci aayfada) Erzurum erkek öğretmen o-
rejim]cri böyle bir şeyi "hiyaneti İstanbul Çapa kız muallim kuluna: 

mektebine alınacak tnlebe: Kenan Akgün, Hasan Ulutaş, vataniye,, addeder ve derhal ccb-
Lütfiye I~rtem, Hidayet Önsöz, Refet Gilner, Galip Basri, Hay -rü şiddet altında ezer. 

lak surette hınaat verici, inandırıcı 
bir tesir bırakmaktadır. Ben kit-a
hı zevkle baştan aşağı okuduk -
tan sonra şöyl edil düm: 

Yoksa, Lu~ünkü Türk edebiya
tının sabıısızlıkla beklediği haki
ki münekkit ile mi karşı karşıya 
bulunuyordum? 

MUKAD SERTOGLU .................................. 4••••••• 

Bükreşta bir 
Samime Türkoğlu, Melahat Erk- dar Yıldırım, Kasım Aytek.in, E-

Umumi grev hareketi ile en men, N.aciye Özdemir, Samiye Öz- dip Bal ram, Mizbah Alp, Necati --+-

had şeklini nlan bu tahrikfltm demir, Sabahat .ı\ksel, Ozcan, Ahmet Algan, Şefik Şen - İki talebe bir Üniversıte 'rek-

Suikast 

Fransada bir aksülamel yaparak Edime kız muallim mektebine dur, Recai ÜnJü. tcriinü öldürdü 
ıbir f:ışizm tehlike İ vücude g<?tir- alınacak talebe: Balıkesir erkek öğretmen oku- Bükreş, 29 (A.A.) - Dün ıak-
mesi ihtimali akla gelebilir. Fil- Neriman ünlii, Safiye Gönül- luna: şam iki talebe tarafından tabanca 
hakika, Fransa dahili siyaseti bir lü, Türkan Mızrak, Cemile Kurta- İsmail Saraçoğlu, Kamil Er- ile mükerreren aleş edilme.k sure-
taraftan komünizm diğer taraftan ran, M('lek ôztırnk. gun, Mnzhar Hancılar, Hüseyin tiyle yaralanan Cluj üniversite i 

B k il. kt b" · Üsku' darlı Ht'ı' eyı·n Y 0 pcal ııru rekto .. rtinün s1hh·ı "azı"y"ti pek va-faşizm tehdidi altında kalmış gi- uı sa ız mun ım me e ıne • • u • ıt - • "' 

zaffer Torum Sal:-hatti Arık himdir. Rektörün kurtarılabilece -bi göriiniiyor. Fransada faşizm, nlınacnklar: , a n an, 
D .. · z h a Dı"ker GüFzar Muc;tafa Ozan, Burhanettin Sarnç ği ümit edilmemektedir. nasyonalizm ve kralcılık ne kadar urıye, .. e r • · 

Türkoğlu, Sıdıka Taflan, Nuriye oğulları, Talat Borazancı, Abdul- Polis tarafından verilen malfi-
gürUltülü nümayişler yap ·a Fran- Korcnlı, Ayşe ôz~oy, Servet Yiik- lalı İlkgclen. Şefik Turgutoğlu. mata göre mütecaviz talebeler teş 
sız inkılabı ananeı:;i içinde yetişen sektepe, Faliha Yaltm, Fatma u. Edime Erkek öğretmen okulu- his edildiği için bunlar yakında 
çağdaş Fransanın s:ığ taraftan ge- lumer\"iş, Nezihe özknl, Nebile na: tevkif edilecektir. 
lecek bir irtica hareketine hatta Becerik, l\Junise GüPcilk. Ülviye Halil Kaçabalık, Ali Belpınar, Diğer cihetten dün akşam Cluj 
komünizmden kurtulmak paha- Kavuklu, Rfımziye San, Meliha Tayyar Yılmaz, Şemmaz .Kapçı, da çantasında fişek halinde dina
sına olsa da sürüklenebilmesi pek Altay, Kfı.muron Altny, Servet Vahti Görüş, Hilmi Orhan, Necati mit taşıyan bir .adam tevkif edil -

A 1 F• ı • ı· d C B · B 1 11· Enı·"e lf'ge Ergün, Mehmet Gürani, Salih Sarı miştir. Bu dinamitin diğer suikast rap ar 118 in e müsteb'attır. Fransa efkarıumumi- orgun, aıse ne ı, ... " ı:ı -

men Emiş Aykum, Ayşe Snvk~I. kaya, Hüseyin Suat, Sadık Tibik, lerde kullanılmak üzere ta~ındığı 
Yesi selim bir düşünce,·e ve köklü d l k d 

B• • • • K " Zekiye Erdur, Fatma Karnkum, Sabri Çokgüzcl, Muhteşem Sodan zanne ime te ir. ır ıno11ız ampın,, sevkitabiilere istinat ederek mil· Tomris Doğan, Nezihe Gürgun, Duran Bingöl, Suphi Kırdan Şa - Targıı Jiuda bir lokantada bir 

B a S t 11 a r li hakimiyet rejiminden, liberal Mediha Kurgun. ban Yilcel. bomba patlamış ve beş kişi yara -
prensiplerden ayrılmamak mu- lzmir kız muallim mektebine Adana erkek öğretmen okulu- lanmıştır. Bundan başka Transit -

Berut, 29 (A.A.) - Filistinde vaffakiyetini gösterecektir. Avru- sirecekler: na girecekler: vanyada Timiscioare nahiyesinin 
Araplar Saffet civarındaki bir İn- pa kıtası üzerindeki en büyük de- Edibe Okulubaz, Liltfiye Yavaş Lütfi Dikeç, Nihat Ura.y, Meh- tiyatrosunda geçen cumartesi ak-
giliz kampını basmışlar ve bütün mokrasinin sağ ve sol hücumlara JTaa r e mua ım mi! te ıne me aya, e er ay a, .ı.uuam - v s E k k il . k b' t K S f B k ı u •amı bir bomba patlamıştır. İnfi-
b. l tahn"p etmi•lerdir o b .W.ecekler: mer Ulusal, Mehmet Gürtürkı Sü- lak neticesinde üç kişi ölmü~ ve ına an -v • n eli muvaffakiyetle göğüs germesi be- ·-
İngiliz ağır surette yaralanmıştır. Ali Osman ôztürk, Mehmet Ütıt leyman Sırrı Baykal, Hasan Ma _ birçok kişiler yaralanmıştır. Mat-

Buna mukabil İngilizler , e Ra şeriyet ve medeniyet davaların- oğlu, Sadi. Erduran, Sami Ergün, dencioğlu, Mehmet Adanç, Reşit buat Uiğvedilen "demir muhafız
sahmarada 175 Arap evini bomba dan ümitlerini kesmemek istiyen Suphi Sunay, Mehmet Çamlıbel, Kansu, İbrahim T.alayman, Hasan lar,, teşekkillünil •') suakistlerden 
ile atmışlardır. münevver ve mütefekkirler için Şinasi Baltur, Hüsnü Tümer, Ha - Yıldızçelik, Tinııır Takcr, Abdul- mesul tutmaktadır. 

Fili.tin Araplarının Noktai büyük. bir memnuniyet teşkil ede-ı san, Abdüllatif Soyalp. lah Şaşmazer, Ha!'lan TarınC'an, lb- Cluj hilkOmet makamlan üni -
Nazan cektir. Konya kız muallim mektebine- rahim Damlar, Ali Yedigöz, Mu- versitenin kapanmasını ve inzibat 

Kahire, 29 (A.A.) - Buraya Hü.eyin Cahid YALÇIN Mebrüre İlhan. xaffer Aktunç, Yemliha Tuncel, memurları tarafından işgal edilme 
gelen haberlere göre, ~l~tin A. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Doian Ceyhan. ~~emretm~~rdi~ 
raplan Londra konferansına an _ sını men ettiklerine dair Beruttan l silahı şimdi Araplara çevirmiştir. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!S!!~!!!!!l!!!i!!lli!lli!llii!!!l!!-l!!!!!lfl!!!l!!I Tıp fakültesinden birçok tale-
cak aş.ağıdaki iki şart dahilinde verilen bir haberin Alman telgraf Aç kalacak olan Araplar İngilte- Çinlilerin muvaffakıyeti b& tevkif edilmiştir. 
iştirake karar vermişlerdir: ajansı tarafından neşredilmesi il- renin vaatlerini nasıl tuttuğunu öğ Hong-Kong, 29 (A.A.) _ Yung Bu şehirde akşam saat 9 dan 

ı _ Müzakerelerin esası ev _ zerine Alman matbuatı İngiltere- reneceklerdir.,. şaveyde Çinliler parlak bir mu- sonra sokaklarda dolaşmak yasak-
velden tespit edilecektir. ye tekrar hilcum etmeğ& ba~la - Deut.<ıche Allegemeine Zeitung v.affakiret .kazanmışlardır. Çin l!l!!tı!!!r!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!! 

2 - Filistin Arapları, İngi - mıştır. şöyle yazıyor: kıtaatı Japonları bir taraftan sa- rın Kiyangsi - Hupeh - Itunan cep 
lizler tarafından feshedilen ve fa- Bu sabah çıkan gazeteler İn - "İngilizler 1920 sencsindenbe- rarken diğer taraftan Çin tayya - helerinde umumi bir taarruzda bu 
kat faaliyetine dev.am etmekte bu- giltereyi halka hoyratça zulüm ri A~ya btasıııda bir istiklal ve releri bu kuvvetlerin gerilerini Junmuşlardır. Hungşengi geçerek 
luııan yüksek Arap komitesince yapmakla itham etmektedirler. hürriyet havası estiğinin h~rhald& bombardıman ederek takviye kuv Binkiang ve Çjang istikametinde 
temsil olunacaktır. "Berliner Tagoblatt,, diyor ki: farkuıa varmışlardır. ,, vetlı:inin gelmesine mani olmu~ ve ilerlemek istiyen düşman kuv -
Alman gazetelerinin hücumu "Sivil ahaliyi aç bırakmak İn - Berliner Börsanzetitungda şu böylece üç saat süren kanlı bir vetleri tam zamanında durdurul-

Berlin, 29 (A.A.) - "Reutcr gilterenin Boerlere karşı muv.af- satırlar okunmnktadır: çarpışmadan sonra Japonlar he- muş ve geri pOskOrtiilmilştür. Dil~ 
ajansının muhabiri bildiriyor,, fa1{yr .. lc kullandığı milthiış bir si- "Med"n·~·et ı<'in utanılncak bir men hemen tamamiyle imha olun man Hunanın şimalinden mütel!UI 

Filistinde hüküm si.ıreu nakli- Ialıtır. hadiseclcın bah ·e lildiği zamun Fi- muşlardır. diyen taarruz etmekte olan Çin 
yat gre,•i dolayı!'liy!P İngilizlerin İ11gilt<'re harp ıonunda Alman listin m ~ iP den bahsedilmesi Diğer tar.aftan Çin kuvvetleri kuvvetleri karşı.sında ricat etmek-
Arap köylerine yiyecek ta~ınma- 7aya karşı da kullanmış olduğu bu zaruridir.,, kara ve deniz yolJariyle Japonla - tedir. 
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"DENiZ ORTA INl)A ~8..!.R'D 
Yağ Meselesi 

Memleketimizde halledilmesi la· 
zmı gelen şeylerden biri de yağ m~ 
selesıdir. Tabire dikkat buyurulsun: 
(İyi yağ) meselesi demiyorum, sa.
dece (yağ) meselesi diyorum. 

J ÖLÜMÜ YENEN .ADAttLAA Sür'at Koşuları 
ı••···~-

Bugün piyasaıruzda satılmakta 

olan yemeklik yağlar, hiçbir mem
lekette rastlanmıyacak kadar bir 
tenevvü arzetmektedir. 

Tereyağı, Edirne yağı, Kars yağı 

Röportajı yapan: RIZA LEBIP ASAL 

Büyük Bir Kaza Atlattık! 
···············J.NN.AA.~·····················1,1 

Trabzon yağı ~azgarin _yağı,_ iç ' ' 1 T 
yağı, ıa:yruk yagı, baş ~a~, bag>~- vapurumuz Müthis, Bir Süratle Arnavutköv Rıh-
sak yagı.... saymakla bıtınıyor kı \ ·ı J 

Neb~u ya~ıar da öyıe: _ . tımına Dog"' ru Gidiyordu. Bu Anda Bebek Dag"' /arı 
Zeytin yagı, susam yagı, cevız •• 

~~~clis1'~:'!v::ğı;ai~~kozı denilen Uzerime Yıkılıyor sandım.,, 
İşte biz, bakkalınuzın veya lo- -18 -

ka:ıtacımızın insafına göre yukar
da yazdığım yağların hergün bir 
"eşidini yiyoruz. Süt denilen nesne 
t.ıbii servetlerinin en başında ge
len bir memleket halkı için bu, cid 
den elim bir tecellidir. 

Şurası muhakkaktır ki lstaobul
dal:i lokantaların pek azı halis yağ' 
lrul'anmaktadır. Mesela bir yeni lo
kanta açılıyor ve müşteri kazanmak 
için iptidaları iyi yağ kullanmağ'ı 

başı.yor. Bir müddet sonra (Nasıl 
olsa müşteri yutar, anlamaz!) diye 
dlişü ıerek yemekleri karışık yağla 
pişirr.ıek yolunu tutuyor. Filhakika 
ilk za.nanlarda müşteriler, lokanta
nın şöhretine aldanarak, yağın de
ğiştiğini anlamasalar da sonradan 
midelerinin feryadile işin farkına 

varıyorlar ve birer birer dağılınağa 
başlıyorlar. Bu suretle hilekarlık
ları yüzünden kapanmış veya eski 
müşterilerinin yarısını ve hatta da
ha ziyadesini kaybetmiş birçok lo
kantalar bilirim. 

Şirketi Hayriye kaptanların -
dan Süreyya kaptan anlatmakta 
devam ediyor: 

- Evet size başımdan geçen 
ve bana en fazla heyecan veren 
bir hadiseyi anlatayım: Tam on 
dört sene oluyor. O zaman şir

ketin 64 numaralı vapurunun kap 
tanı idim. Bu vapurla bogaziçi se 
ferlerini yapıyordum. Kış mevsi
minin en fırtınalı ve soğuk bir gü
nü idi. Rüzgar gün doğusundan 

büyük bir süratle esiyordu. 
Boğazın son postasını yapmak 

üzere köprilden kalktık ve sırasi
le Beşiktaş ve Ortaköye uğr;ıdık
tan sonra Arnavutköy akıntı lıur
nuna doğru ilerlemeğe başlad;k. 

Hava müthiş surette tipili olduğun 
dan kaptan köşkünün penceresin 
den önümüzü bin müşkülatla gôre 
biliyordum. Zaten vakit te ılerle 
miş, hava kararıp gece bastırmış
tı. Projektörün yardımıyle akınf;ı 
burnuna yaklaşmıştık. Birden de
nizin üzerinde akıntı ile anaforun, 
yani aşağı su ile yukarı suyun bir 

• 

Yukarıda demiştim ki (iyi yağ\ 
meselesinrlen bahsetmiyeceğim. 

Yani benim maksadım, karışık 

yağlar hiç bir yerde satılmasın, 

hiçbir lokantada kullanılma.•ın, 

nı~mlekette yalnız iyi yağ istih
lak edilsin demek değildir. Karışık 
Y1f'.lar rla sürülsün, bunları da kul 
laıııı lokantal:ır bulunsun. Çünkü! 
herkesin ke'e'İ halis tereyağı ye
mPğe ınü~e.adc etn:ez. Mide karı
~ık yağa ı. yan etse de bütçe, bu
nun i'tihliikini mer.bul'i kılabilir. 

!eşmesinden hasıl olan ve denizci-
ler arasında ayna tabir edilen su Arnavutköy sahiTierınden bir manzara 

Benim demek istediğim şudur: 
Herkes gireceği lokantada yiyece

ği yemeğin hangi yağla pişirildi

ğini, yahud bakkaldan alacağı yn
ğın tereyağ mı, margarin mı, yoksa 
iGyağ mı olduğunu bilerek ona göre 
harcktt etsin. Bunun için her lokaı.
tanın ıyi yağla mı, mahlut yağla mı 
yemPk hazırladığım dükkanmın 

müna"iP bir yerine asacağı bir lev
ha ile müşterilere haber vermesi 
usül ittihaz edilmesini teklif etsem 
acaba garip bir mütalaada mı bu
lunmuş olurum? 

Sonra, bakkalların da yağ fıçı 
ye tenekelerinin üstüne sade~e 

(mahlut yağ) diye bir etiket koy
makla iktifa etmiyerek yağın cin
sini de yazmaları acaba temin etli
Jebilir mi? 

TtLKt 

l ___ T_op_l_a_n_tı_la_r __ ~ 

ları gördüm. Bu aynalar çok teh- geriliyorduk. Kısa bir an sonra 
likelidir. Vapuru bunlara kaptır-

müthiş tehlike bertaraf edilmiş, 
mağn gelmez. Gemiyi istedikle- gemi aynalardan tamamiyle kur -
ri istikamete sürükleyip götürür- tulmuştu. Denizcilik hayatımda 
!er. Hemen yanımdaki lostromo - çok şeyler gördüm, fakat bu vaka 
ya seslendim: kadar üzerimde dehşet ve korku 

- Dümeni alabanda sancak bırakan bir tehlikeye tesadüf et-
et. Aynalara dlişüroruz. dedim. medim. Denizcilik tarihine müt-
Bu emri vermekle beraber maki - hiş bir felaket olarak yazılmağa 
neye ''hazır ol,. işareti verdim. namzet bulunan bu tehlikeden ma 

Dümeni alabanda sancak etme kinenin gayreti ve çarkçı başı Ali 
mize rağmen aynalara kapılmak- Yükselin şayanı hayret derecede 
tan kurtulamadık. Birden koca süratle manevralar yapması neti
gemi büyük bir sarsıntı ile rotası cesinde kurtulabildik. Akıntı bur 

nı değiştirdi ve olanca hıziyle a- nundan geçtikçe hala •bu vaka gö 
kıntı burnu üzerine doğru ilerle- zümde canlanıp durur. 

meğe başladı. Feliiket o kadar Süreyya kaptanın sözleri bura 
yakın ve muhakkaktı ki nerede ise da bitmişti. Ayrılın.a.k üzer aya

karaya çarpıp parça parça olacak ğa kalkmıştım. Sanki birisi kula 
tık. Heyecandan tir tir titrememe .ğıma fısıldamış gibi aklıma bir iki 
rağmen biittin kuvvetimle soğuk sene evvel olan bir hadise geldi, 
kanlılığımı toplamağa çalışarak sordum: 
elimi telgrafa attım ve makineye - Kaptan, dedim, senin şu a -
biribirini takiben tornistan kuman nadolu Kavağı iskelesini yolcu sa

lonu ve bilet kişesi ile birlikte sö-
dasını verdim. Vapurun içi yolcu küp denize sürüklemen vardır. 
ile dolu idi. Gözlerim kararmağa 

N&ıl olduydu bu iş? 
ba•lamıştı. Bütün tedbirlerime ' Süreyya kaptan gilldü ve: 
rağmen gemi müthiş bir süratle _ Olur şey değil, dedi, nere-
akıntı burnunun sancak tutulan den hatırladınız bunu? Efendim, 
rıhtımına doğru ilerliyordu. Be- yine bir kış mevsimi, hava karlı 

bek dağları üzerime yıkılıyor san ve tipili idi. 53 numara ile boğa. 
Kadın hekimleri aylık dım. Fakat birdenbire dünyaya zın son seferini yapıp bitirmiş, A-

le ile aramızdaki mesafenin darlı 
ğı yüzünden vapuru açamadık. 

Bnş omuzluk12. iskeleye biraz hız 
Jıca çarptık. İskele eski ve çürük 
olduğu için kırıldı ve vapurla be
raber suların tesirinde biraz sürük 
lendi. Çok şükür bu kaza da bu 
şekilde iskelenin kırılmasiyle bitti. 

Fakat bu kaza esnasında cid -
den garip bir hadise de olmuştu. 

Sözüm meclisten dışarı o zaman 
Anadolu kavağında merkepler ba 
şıboş gezerler ve geceleri sokak -
!arda yatarlardı. 

Bizim vapur iskeleye çarptığı 

zaman iskele civ,.rında birkaç 
merkep varmış. Müsademenin 
çıkardığı gürültüden fevkaliide 

ürkerek neye uğradıklarını kesti
remiyen hayvanlar, o sırada iske

le civarındaki dükkanının kepenk 
!erini kapamakla meşgul bulunan 

bakkal Osmanın dükkanına bir -
den bire hücum etmişler ve iki üç 
tanesi •birden dükkandan içeri gir 

mişler. Zavallı bakkal hayvanla

rın bu ani hücumu karşısında dük
kanını olduğu gibi bırakıp bütiln 

kuvetiyle kaçmağa başlamış. 
Bilahare merkepleri dükkan -

dan çıkarmak bir hayli müşkül ol
muştu. İşte bu hikaye de böyle -
dir. tuplantısı yeni gelmiş gibi sevinmeğe başla- nadolu kavağı iskelesine son vapur 

l'ürk Ginekoloji Kurumu bu sene- dım. Çilnkü makineye verdiğim yolcularını çıkarmak ve bağlamak * 
nin ille toplantısını Prof. Kenan işaretler derhal ve harfiyen tatbik üzere gidiyordum. 53 numara tek 
T vf'k "-- ı·· . u·· d t k 1 ld • . . . k 1 1 ?irketin en iyi kaptanların e ı .,.,,.ene ın reıs gın e yap ı. edilmiş, gemi hakinenin tornistanı us ur u o ugu ıçın ıs e e ere ya-

Bu içtimada Kurumun geçen Ee- naşırken yakından manevra yapı- u"ll biri olan ve şimdi ihtiyatta ça-
ile silratini "zaltıp tedricen gerile J t • ·ç·n he h .. b. · neki çalışmalarına ait rapor, genel lır. İskele yakınına geldik, maki- ış ıgı ı ı men er gun ır gemı 

sekreter Dr. Ahmed Asım Onur ta- meğe başlamıştı. Bu arada yolcu neye staper işareti verdim. Bu es- değiştiren Süreyya kaptanı taze-
rafından okunarak aynen kabul e- lar da vaziyetin vehametini ve rıh 1 · h t 1 · 1 b b b nada birdenbire şiddetli bir sağ- enın a ıra arıy e aş aşa ıra -
dildi. Bundan sonra yeni sene idare tıma d-0ğru gittiğimizi gördUkleri kıp yanından ayrıldım. nak vapurumuzun başını yanaşaca 
Heyeti intihabatıııa geçilerek, bi- için teHişa düşmüşler, bağrışmağa ğımız iskeleye doğru dikti. Anafor Rıza Lebip ASAL 
rinci başkanlığa Dr. Orhan Tahsin, başlamışlardı. Makine bütün kuv suları da vapuru sancak tarafın - Yeni Sabah - Yarın 74 numa 

Kosuların Esası Nedir? Muvaffak , . 
Olmak /cin Takibi Lazım Y oflar • 

Yazan: Atletizm Monitörü Naili Moran B. P. F. 

-3-

Mükemmel bir depan gösteren resim 

Varış şeridile temas esas itibarile 
üç şekilde yapılır. 1- önden göks· 
le şeridi almak, 2- yan vererek o
muz başile veya göğüsle şeridi al
mak 3. - Atlıyarak şeridi almak. 
bunların her birinden ne derece is
tifade edileceğini tetkik edelim: 

Eski sürat koşularında müsabık
lar varışta muayyen bir teknik kul
lanamazlardı. Gelişi güzel yarış ka
zanmak adetti. O senelerde çok mu
vaffakiyetle yarışan ve iyi dereceler 
yapan bir Amerikalı koşucunun va- ' 
rış anında kolları geriye atmak su
retile son adımını büyüttü!;'linü ve 
göğsiınü ileriye doğru fırlat.~rak ra. 
kipleı'!nden otuz kadar santim önde 
şeridi kopardığını gören kritikler 
uzun yazılar ve methiyelerle bu u· 
sulü dünyaya yaymağa muvaffak 
olmuşlardır. 

(Bernie Wefers) isminde bir ~ü
rat koşucusu göğüs gererek v.ırı~ı 
mükemmelleştirmek maksadile Ç" -

lıştı, Birçok tecrübelerden sonra ye
ni bir usul buldu. 

<Bernie Vefers) varış anıııda bir 
kolunu geriye atmak suretile son 
adımını ileriye doğru uzatıyor o;c· 
ride göğüs geriyor, diğer elini yuka 
rıya ve ileriye atmak surctile vü
cudun üst kısmını kısmen yana ~,._ 

viriyor, şeridi eski sisteme naznra1.t 
on kadar santim önde alıyordu. 
(Sholz, Metcalf, Kirksey, Ovens) 
gibi koşucular bu sayede son santi
metreleri kısaltmıya muvaffak ol
muşlardır. 

Atlıyarak şeridi almak usulüne 
gelince bunun her koşucu için iyi 
bir teknik olmıyacagına kaniim. 

Sürat koşucuları yere yakın ku
şanlar ve sıçrayarak koşanlar ol
mak üzere ekseriyetle ikiye ayrı
lırlar. Yere yakın koşanların yarıe, 

nihayetinde atlayışa baş vurmaları 
büyük bir hatadır. Son adımda mu
ayyen iki nokta arasında düz bir but 
üzerinde ilerliyeccğine ıitlet havada 
bir kavis yapar vakit kaybeder. Sıç
rayarak koşanlar en son anda rla 

adıınlıuını uzatmak suretile atla
yıştan istifade edebilirler. Bu suret
te şeridin üzerine doğru inmek la· 
zımdır. Sıçrayı~tan evvel nefes al
mak faydalı olabilir. 

Sürat koşularında nefes meselesi: 

kendine ağır bir handikap yara•nıı:i" 
·ır 

tır. Kolların ileriye doğru -0lan ~e.1 
!erinde de elleri fazla kaidırrn:.I< b '. 

na· 
hatp,dır. Normal koşu e~nıısı ,, 
kollar serbest calısma.lı bacakl<1r" 
birlikte vücudar( ile;liwbilmcsiııi l • 

min etmelidir. Atlet, ~fak ye ıuzuı•: 
suz gerginliklerin .süratı 37.alt.J.t'•i" 

nı dai','.1a hatu;ıam'1lı.dır. . • ğ 
Sag kol s~. b.ocaı<la, soı kol ~·'· 

bacakla il~riyc .Jo~:-ru 11z~nn10Iı .. 
Ayak, pistle ten1as. ct~;g-i anrlar. il 
haren kol süratle arkaya dr 7rH st~ 

' ' 
rini takibe baslar. Kolların ı l"n J . 

·ı..., ' mi istifadeyi temin et ~.3,. i bı ' ~ 
süratcılar eforlarının normal seıı" 
resini görmüşlerdir . 
Yüz mctreclen uzun oları sUr:ıi ııo· 
şuları: 

:ıf"" 300 metreye kadar olan ınc5• , 

'" !erde kullanılan tekııık yii/. "'~-ı· 
veya daha kısa koŞ'ılarda kull:ır 
lan tekniğin yakiniclir. 

1
• 

Pikapın bittiği Y"" ile var•· 
başladıı;t nokta •ll'~sınıla d:h~ b' 
yük bir mesafe ol clıı<>unrlan fı:Ie!l' 
rolü nisbeten mühı~dir. iyi bil' çı 
kış ve pikaptan sürat toplıyr.biloı; 
koşucu bu suratını ar;;gari eforl<-~ 9. •• 

mak suretile idame Pt-ıne~ini iiğ-~'J 
melidir. l{Jsa ve kPHkin ad1111 ,, 

kullanacağına ko'1ııc·ıı scrbc•'.t, ~1l.: !
.,. 

ve uzun adırnlati tercih rtnıc 1 
.... 

'il'' Bu suretle son yi, mi ın~tre d:ıb• ,. 
de ko:;u tarzını _ dc{;iı::tircrek cJ1 lf~ı 
yük eforunu sarf-'tneğe rakipler' 
atlı.tnuya ha2ırbıı~bilir. 

(Shoİzı kadar rakiplerini eıı:~ 
da geriye bırakmaya nrnvaffn1'~er 
muş bir koşucu görülmemiştir· ·b~' 
best adımlarla en iyi sliratç:l:,ra ır 
b ·d bil · b k ···cr 111 

n.5a gı c mı3 u oşucu c.ıg .ı:ıft 
sabıkların bağlanmaya baı;Iadıl· 4 
stın metrelerde birden bire hızl~·,, 
rak kendi ayarında slirate ın:ıtl~ 
!anları rahatça geçebilmi~tiı-. at 

(Jack Sholz) idmanl:ırındn ı. ~· 
tırmaya) fazla ehemmiyet vcr'~..ı 
Rahat ve seri adıınlarla nerıer b;r 
muayyen bir mesafe içerisinde -r~ 
den bire süratını arttırarak t~,ı' 
rahat ıulıma geçiyordu. (Arttı tııf 
slirat koşucuları için en esıı.slı 
idman sayılabilir. 
Dönemeçlerde ko~u tekniği ;Jif 

Bugün Türkiye toprakları dab·~ıl 
de ve dünyanın hemen heıncı1 1,ı 
tarafında yüz metreden uzUJ'.1 °~r 
ko~ular kısmen viraj üzerinde ııı· 
nşıldığından dönemeçlerde. !<~il' 
nılan basit tekniği beniınsıYe 
mek lazımdır. ıell~ 

Viraj üzerinden koşarken fU ,i 
ikinci başkanlıklara Dr. Mahmud vetiyle tornistan olarak çalışması- dan k.aptı. Bu vaziyet karşısında ralı vapur süvarisi Hayri Günur 
Ata ve Ahmed Asım Onur, genci na rağmen aynalar bizi kolay ko- iskeleye bindirmemek için icap e- kaptanın başından geçenleri din
sekreterliğine Dr. Nuri Silleymaıı lay bırakmıyor ve çok bati olarak den manevraları yaptımsa da iske liyeceksiniz. 

Canbakanseçildi. ~:ii:ii:::ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ı Kanser haftası münasebetile ö- .ııJ1 

Bazı koşucular yarışın sonlarına 

doğru nihai efora kalkıştıkları a 'l· 
da derin bir nefes almaya çalışırlar 
Bütün yarış esnasında nefes ala<t· 
!ar da mevcutur. Ben, dikkat ku
mandasında tabii bir nefes ve son 
on metreye girerken tekrar bir ne
fes almanın taraftarıyım. Yüz met
re gibi kısa bir mesafede nefesi dü. 
şünecek veya ritmik bir şekle so
kacak imkan ve zaman yaktur. 
Kolların hareketi: 

kısaltmıya lüzum yoktur. ".r;etr 
sürate devam ederek hafifçe 1~1! 
ye doğru yatmak ve ayak bU~ 
rını dışarıya doğru çevirme!< 1 
dır. ııl'~ 

Dönemeç yerlerinde, kuivat el ,..r 
!inde sağa veya sola kayına~ ı: 
karda yazılı tekniği kullaII ,.i,.,. 
zami süratle koşabilen atıet 
tekniğine vııkıf sayılabilir . 

nümüzdeki içtimada meme, rahimi 
ve diğer tenasül uzuvları kanserleri 
üzerine tebliğat yapılmasına karar' 
vcrilP,rek içtimaa son verildi. 

••• 
Konfcran~ 

İktisat fakUltesi iktisat Ordinar
yüsü Proiesör Dobrestberger 8.'-

• 12/ 1938 Perşembe günü saat 16 da 
üniversite Hukuk Fakilltesi denı· 
hanesinde (Hususi Ekonominin ha

ta menb:ılan) mevzulu açiliş dersi
ni verecektir. 

İ:r.dihimın Önüne Geçmek ve Sayın Halkımızın Filmi Rahatça Görebilmesini Temin İçin 
En Büyük Filmimiz - İstanbulun En Büyük İki Sinemannda Birden 

• 
YARIN AKŞAM iPEK ve S ARAY Sinemalarında 

Büyük Edibimiz Musahip Zade Celalin Ö lmez eseri 

...... o .. ·Aynaroz Kadısı··<>··· .. 
Numaralı koltuklar her iki sinema gişesinde bugünden aldırılabilir. 

Sürat koşularında kol hareketi· 
nin oynadığı mühim rolü unutma -
mak lazımdır. Kollarını lüzumsuz 
yere yanlarında sallandıran, veya 
ta gerilere kadar savurarak vücu
dun ileriye doğru seyrine mani teş
kil ettirecek kadar bozuk koşan at
letlere her vakit tesadüf edilebilir. 

Sürat koşularında kollar dir
seklerden itibaren biiyük tutulur. 
Hareket anında eller vücudün hiçbir 
zaman gerisine düşmemelidir. El vil·, 
cudun gerisine geçer geçmez atlet j 

Form . ,;ef 
Form tutabilmek için disiplill.ııl': 

çevesi dahilinde muntazam ve~ 
sa göre hazırlanmış bir pro~Jlıll-,J 
idman yapmak lazımdır. :s; 8$~ 
genç sürat koşucularının f:ı.Z "rcı~~· 
çalışmalarla kendilerini Jcavtl 
!arı görillür 

f 
( Sonu ""' 

tı.. 

hat 
de 
ınu 
/' -.g 
le 

OitJ 
k ı· 
k 
h ıı 
Zif 
da 
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1e, 
Ve 
na 
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Mu kat Oiyorki ~· 
1 ··~ -

Almanların Sigfrid Hattı 
Boşanma 
Sebepleri 

• 
latanbul Baroau avukatlarından 

REŞAT KAYNAR 

' Yağmur Y ağıyoı 
• 
inşa Fransızların Majino Hattına Mukabil 

Edilen Bu İst1·1.ı,~amların Hususiyetleri Nedir? 

- Kocam evi terketti. Kendi
sine eve dönmesi için müracaat et
tim gelmiyor ... 

Yazıhaneme heyecanla giren 
bu bayana soruyorum: 

- Kocanızın evi terketmesine 
sebep nedir? 

='l 
l•'ransa tarafında: .Mojino hat

~ı .. Aımanya tarafında: Zigfrid 
d attı dunyanın askeri rnahafilin -

r lıi..yük bir alaka tevlit eden iki 
; ~·' hkcm hat, Şansölye Hitler 
t ... ıgfrid hattının di.iııyada mevcut 
~nıini bırnkarak. Zigfrid hattı, 
~ rluğunu beyan ediyor. Bu hat, 
, ı·a ve hava kuvvetlerinin iştira· 
b .e Alrnanyaya garptan vuku 
ılacak taarruzları tardetmek va-

Zıfe iı . (' . 1 L 'L" 
1• ıı ızcrıne a ınış ır. ı· ransa 
~ · Majino hattı yalmz İsviçre 
8 

n Bclçikaya kadar uzanan Fr ... .ı 
~z hucluılunu müdafaa ettii'ji hal
v:· Zıgfrid hattı, Fransa, Belçika 
n Ilolandanın kan;ıısında bulu -
~n Alman hudutlarını muhafaza 

e lllektcdir. 
t Eski müstahkem mevkileri sis. 
ı~lll·i~i bırakarak, Zigf rih hattı 
r aJıno h::ı.ttı gibi düşman ilerleyi
ı:ne karşı inkıtasız bir müdafaa. 
d?Yntaktaclır. Umumi harbin ver 
dıği tecrUbelere istinaden bu mü
ınafaa hatları inkıtasız devam et-
1,. ekıe beraber, ayni z.amanda de
t~ııdı_eınesine bir satıh işgal etmek-
" ır. 

•• 1 Zigfrid hattının vücuda geti -
1 d'•. 

ı mı'.~1 Yerlerde, bir çok Alman 
J..i) •tk ve ar;ızi sahipleri 40 ilii 50 
~, 0nı:tre derinliğinde bulunan 
te r~erıni parasız olarak hükume -

ırakmışlardır. 
/:. 

\'e ;ıtrfrid hattl Hollanda, Belçika 
ta . rnnsa hudutları karşısında sı-

fl!\·Je 
ter · ormanlar, dereler, küçük 
daıeıer, vadiler, nehirler arasın -
dı' Veya kenarında. uzanmnkta. -

l' 2~0 3 ka · -> - 00 metre bir genişlikte a-
llo ~en nehrinin bir tarafı l\f aji
ftid ttı, diğer tarafı da Ziğ -
hır hattiyle knplaımııştır. Almnıı
tı· da, ı.~ransızJar gibi, coğrafi a
ler~ı~lıırrlaıı azami istjfade etmiş-

e ır. 
Bu .. luna guıı hudut boylarında bu-

'-.tepeler, vadiler, korkunç 

8Yir~eci ~eydanında ı 
enıden istimlak 

~d.ilecek Binalar 
Strke · f cı meydanının açılması te· 

~~~atından olan Sirkeci garının 
il~ ve çıkış hollerini ihtiva eden 
it "Yonların inşaatı bu ayın 15 ine 
adar b' 

tıl ıtirilecektir. Meydanın a-
li lllaııı devam ederken burada is

~ bi ~la.ki lazım gelen bazı dükkan v~ 
U rıaıarın istimlaki işi için belediye 
e VekA1 

ibUıa a et arasında yeniden bazı 
ibU kereler cereyan etmektedir. Bu 
~kerelerin hitamından sonra bu 

tıı~ 'Ve dükkaruar istimlak edilerek 
"aın danın sUratle açılmasına de-

e(iUecektir. 

~tof .. Vh. esor ıtteınore 

~ Ankarada 
nrd:f. \Vhittemore evelki gün Mı
ta 'ftı.~· gelmiş, ayni gün Amerika
tııİ§ti;teveccihen yoluna devam et
~d : Profesör son ay içinde Kı-

etliıd k" tlaatıtı e ı Sen Antoni Kıbti Ma-
lıtdaıcnda çalışmıştır. Bu Manas
~f,, 1 

resimlerin İstanbuldaki Aya 
"a<la b lıı.tını Ulunan Bizans sanatkar-

beu : CSerlerile yakından münase
biıltas ardır. Profesör Whittemore 
~Utı. e:a Aııkaraya uğrayıp Atatilr
taı~ nograf Ya müzesindeki Kata-

~~:~ ~rne~ka Bizans Enstitüsü 
trı.~ıu-. rayı tizim bir çelenk koY,· 

ı ı::ı_ t•n he , t' "d' ~hr· . Y e ı gı ıyor 
eı,~ ırnı.ıa 
.. ~a !>{: e bulunan lran heyeti ve a"nU ' 
~ .. ~ağdad Qehriınizden ayrılacak 
0tteceı·t· Yolu ile memleketlerine 

' ır. 

- Sebep nedir, bilmiyorum? .• 
Son zamanlarda eve geç geliyor
du. Bizimle konuşmadan odasına 
çekilerek kendi işleriyle meşgul 

olur gibi görünüyordu. Uzun müd 
det aliika gösterdim. Bu değişik -
Jiğin sebeplerini araştırdım. Niha 
yet çok yakın bir ahbabım bir gün 
bana vaziyeti açık olarak anlatıl. 
On yıldanberi beraber yaş.adığım 
bu adam son zamanlarda bir ka
dınla münasebette bulunuyor. Hnt 

, ta onun rahat ve huzur içinde ya
şaması için elinden gelen her tür
lü şeyi yapmaktan çekinmiyor
muş. 

Sigfrid hattını tefkil 
makineli 

eden 
tüfcnk 

m:ntakada 
ynvası 

bir gizli 

EvlAtlarının nafakasını kese
rek gayrimeşru yollardan yürü -
yen bu adama karşı ne yapabilir
dim .. Önce kendisine bu vaziyeti 
-anlattım. Eğer bu haller devam 
ederse artık beraberce yaşamamı
za imkan olmadığını izah ettim. 

müdafaa sil5.hları haline getiril -
miştir. Mevzilerin medhalleri 
saklanmış ve toprak altında ade
ta hakiki şehirler · kurulmuştur. 
Bu mevkilerden zırhlı bataryalar 
yapılan taarruz lan def ederken u
zun menziJli topl.arla da arka ta
rafta yığılı ihtiyat kuvetlerini ez
mek hususunda hareket prensibi 
güdülmektedir. 

Alman genel kurmayının res
mi gazetesine göre mütearrızlar 

herhangi bir ihtimalle Alman mü~ 
tahkem mevkilerine gelseler bile 
önlerinde beton inşaat ile saklan. 
mış müdafiler karşısında kalacak 
lar ve bir iş yapamıyacaklardır. 

Bu müstahkem mevkilerin d11ha 

·. -: , POLİSTE 

Benzin ocağı patladı 
Sultanahmet, Karacehennem 

soknğmda 17 numaralı evin üst 
katında kiracı olan Hocap.aşa ma
liye tahsil şubesi memurlarından 
Feyzi diin evin mutfağında ben
zin ocağını yakarken ocak bir
denbire bir top gürültüsiyle patlı
yarak evin bütün camlarını kırmış 
tır. Feyzi bu ani kazada bir tesa
düf eseri olarak hiç bir arıza ol
madan kurtulmuştur. 

Tramvay çarptı 
Taksimde Parmakkapıda otur 

makta olan 70 yaşında Bay Zur 
dün saat yarımda Ağacarniinden 
karşı tarafa geçmek istediği bir sı
rada vatman Salibin idaresinde bu 
lunan 87 numaralı tramvay araba 
sının sademesine maruz kalarak 
hfifçe yaralanmı.,tır. Yaralı teda
vi edilmek üzere hastahaneye kal
dırılmış zabıta da hadise hakkında 
tahkik'ata ba.,lamıştır. 

Dikkat.iz arabacı iki çocuğa 
yaraladı 

Bakırköy kazasının İkitelli kö 
yünden Ethemin idaresindeki ara
ba diln Cibali caddesinden geç -
rnekte iken Nezahat ve Necmettin 
isminde iki çocuğa çarparak ağır 
surette yaralanmalarına sebep ol
muştur. Suçlu arabacı zabıta tara
fından yakalanmış ve çocuklar da 
bastıalıaneye kaldırılmıştır. 

Ehliyetsiz şoförilnmarifeti 
Dün Sirkeci gümrüğü önünde 

2512 numaralı yük kamyonunu i: 
dare etmekte olan ehliyetsiz şoför 
muavini Hasan vagona yetişmek 

üzere acele ile yaptığı yanlış bir 
manevrada oııada bulunan amele 
Hamdiye çarparak ağır yaralan -
msına gebebiyet vermiştir. Yaralı 
derhal imdadı eı1'hi otomobili ile 
hastahaneye kaldırılmış ve suclu 
da yakalanmıştır. 

' Bana kızdı. Gitti ve artık gelmedi. 
- Boşanmak istiyor musu

nuz? ... 

Asker kovuşlarından bin 
TS? - ... -

ı Serbest Duygular 
ATAMA 

Gözlerin bir alevdi 
Geceyi gündüz yaptı:11 
N erde o güzel yüzün 
Fakat nerde o sözün. 

Bizi bırakıp gittin 
Bizi ağlattın gittin 
Yurdu mahzun bıraktın 
Ey sevgili Atamız. 

Gündüz yaptığın gece 
Şimdi gündüzler gece 
Niçin bizi bıraktın 
Ey devrimci Atamız 

Kızıl olan bayrağın 
Boynu bükük duruyor 
Sen olsaydın acaba. 
Yurt böyle olur muydu? 

Mezarında rahat uyu 
İyi kalpli kahraman 
Yurdunuzda parlayacak 
Bıraktığın armağan ... 
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Atan~n Ölümü 
O gün! ... O herkesin acısını 

hıçkırıklarile anlattığı gün. Be -
şiktaştan Dolmabahçeye doğru 
yol alıyorum Her taraf ses.siz, sa
raya giden geniş caddenin kenar
larındaki '88ırlık çınarlar bile A
atmızın ölümünü duymuş olacak 
ki sükOn içinde 17 milyon Türkün 
feryadım dinliyor. O her zama:ı 
kudurmuş bir aslan gibi coşan ete
niz bugün herkes gibi susmu:>, . 
sanki ona, o büyük ölüyü tavaf 
ediyor. Kendi kendime söyleniy.J 
rum: Ey mukades şehir, ey dün
yanın gözlerini üzerine çeken is-ı 
tenbul ! Bu büyük acıya sen nasıl 

tnhamm ül ediyor.sun? İçimden 

bir ses bnna haykırıyor: İstanbul 
dışından ağlamıyor gibi görünü-

- Derhal. .. En kısa bir zaman 
da boşanmak. .. Bu hususta ne yap 
mak liizımsa hemen narekete geç 
menizi istiyorum. 

- h'vi, kendisine kanunun tah 
mil ettiği vazifeleri ifa etmemek 
maksadiyle yahut haklı bir sebep 
olmakı-;ızın terkettiği cihetle bo -
şanmaklığınıza kanuni imkan var 
dır. Fakat kocanızın. başka bir 
kadınla yaşadığını ispat edecek e
linizde delail mevcut değil midir? 

- Bunu niçin soruyorsunuz? 
- Çünkü daha kolay imkan -

lar mevcuttur da ondan ... 
- Hayır ... Bu hususta hiç bir 

şey bilmiyorum. Sadece duydukla 
rırn ... 

Fa.kat dışarı çıkmamız lazım. Ne 
yapalım. Akşama kadar evde mi o
turmalı. HalbüJ.d elimizde, bu soğuk 
ve yağmurlu havalarda kendimizi 
koruyacak ve ayni zamanda şık ve 
zarif gösterecek vasıtalara da mu
likiz. 

İşte yağmur kiyaf eti artık kadın 
tualctleri arasında yer tutuyor. Bin 
bir çeşit, rengarenk muşambalar, 
Empermeabler dükkan vitrinlerin
de sıralanıyor. Şimdiki moclh. Em
permeable'ler, su geçmiyen Velur
den, yünden de yapılıyor. Ayni za
manda şık botlar, açık renkli ip<'k 
çorapları lekelctmeden kadınlara 

kuşlar gibi su birikintilerinden sıç
nyarak gitmelerine yarıyor. 

Bundan başka hem zinet ve hem
de koruyucu vazifesini gören şem 
siyeler de var. Bu şemsiyeler, ne· 
kadar güzel jestlere vesile olur bit
seniz! Sn plan nekadar sık ve oriji
nal olanları \"ardır. İpekten yapıl..ın 
kumaş kısmı ne dcğisik ve göz alı
cı renk ve desenler göstPrir ! 

Bugün artık yağmurdan çekin
ıneyıp, zarif bir kadın bilakis mem
nun oluyor. Hatta yağmurdan ken 
disini korumak için, küçiik mek -
teptiler gibi şapkası üzerine şık 

gösteren kukuletalar da kokııyor. 
~ ,,..,....,,..."""'~ '~"-' 

- Şu halde ıbiraz daha bekli- r······································· •········································· 
yeceksiniz. Mahkemenin kendisi : faydalı eı·ıoı·ıer : : Ev Kadını bı·ımeıı· : 
ne ihtarından sonra bir ay içinde \ İ \ i 

. d" h~ki h d ......................................... • ....................................... . 
evıne onmezse a m uzurun a 
kendisine tahmil edilen vazifeleri 
ifa etmemek maksadiyl~ evi ter
kettiği ve evi terketme'"!inde mu -
hik bir sebep olmadığı ispa:: edi!
diği cihetle boşanmanrna hüküm 
alınacak ve böylece arzunuz ta -
hakkuk etmiş olacaktır. 

. f atanbul barosu 
avukatlanndan 
Retat KAYNAR 

············~················ ........ . 
Dün verilen konferans 

Dün akşam saat 18 de Universi
te konferans salopunda Profesör 
Von .Aster tarafından Galile ve A-
risto mevzulu konferans, büyük 
bir kalabalık huzurunda verilmiş
tir. Profesör konferansa Ata tür -
kü tazimle anarak töyle başlamış
tır: 

- Muhterem kitle, Muhterem 
dinleyiciler. 

Konferansların sırasını inkıtaa 

uğratan elim hadiseden sonra tek
rar normal hayatımıza, vazifele
rimize döneceğiz. Burada Atatür
kü hürmetle anmayı kendime bir 
borç addediyorum. 

Profesör bundan sonra Arieto 
ve Galila'nın hayatlarını mütalaa 
etmiştir. Konferans büyük bir ala
.ka ile dinlenmiştir. 

yor fakat içi kan ağlıyor! .. Böyle 
dalgın dalgın yürüyorum beni bu 
dalgınlıktan ayıran bir köşede 

oturmuş ağhyan ihtiyar oldu. He
pten yanına sokularak sordum: 

- Ne ağlıyorsun baba? 
İhtiyar bir müddet sarayın ya 

rıya inmiş bayrağına baktı ve: 
- Neye ağlamıyayım evlat! .. 

Bugün milletin ve benim sevgili 
babam Atatürk ebediyete kavuş
tu ... Evet o öldü fakat onun ölmez 
eserleri ve Türk milleti ölmeye
cektir. Buna bütiin kuvvetimle 
kaııiim ! .. 

Ben de ihtiyarla beraber yaşlı 
gözlerle Giimüş ırnyundan Tnksi
rc,~ çıkıyonrn .. 

Kulesi aüel liaeai 
aınıf9 kısım 2 No. 600 

Recai ŞENKAN 

Çatlak yumurtalar Yağmurluklar nasıl 
Çatlak yumurtaları yalnız yemek- teınizlenir? 

lerde değil, alakok ve hazırlop ola· E I :q c-Il ÇA.l!UR LEJ<.f,'IJ ;R ı' A,., J 

rak da pişirmek kabildir. Ç 'l !KAR. 
Bir parça pamuk almalı, sirkeyf. Çamur lekelcritıi çıkarmak için 

batır~~n s_onra .. Yll~urtanın çat- yapdacak şey bir kap suyun ıçıne 
lak yen uzerıne surmelı. Sonra tah· bol bol sirke koymak, ve çamur le
ta kaşıkla, yumurtayı yavaş((a kesi olan yerleri bir lıir bununla sil-
kaynar su içinde koymalı. mektir. ' 

Bu suretle pişirilen çatlak yu- Sirkeli su ile hem çamurlar çıkar, 
murtalar sağlamlardan farksız olur. hem de sirkeli su yeni bir leke yap-

Sigara kokusu 
Fazla sigara . içildiği zaman du~ 

mandan ve tütün kokusundan ra-

maz. 
KiRLENEN BiR YAGMURI,,lJK 
NASIL YIKANIR? 

hatsız olursanız, tarü edeceğimiz Yağmurluğunuzun üstü çok mu 
mahlfıttan bir tutam alarak a~te kirlendi?; Onu temizlemenin ve yep
kızdırılmış bir kürek üzerine atarak yeni yapmanın da bir usulü vardır. 
yakınız. Derhal bir ferahlık hisse- Evvela içine karbonat dö sütle, si-
deceksiniz: yah sabun katılmış ılık bir suyun içi 

10 gram .Asilbent, 10 gram ka- ne onu batırınız ve yirmi dört saat 
ranfil, 10 gram lris, 25 gram le- bırakınız. Sonra ohu çıkarıp temiz 
vanta çiçeği, 25 gram nar çiçeği. bir masa üzerine yayınız elinize bir 
Ell · k l . . fırça alımz, fırçayı sabunlu bir su· 
~rı~ ~ufa 0 mas~ 1r1n ya batırarak, onu kuvvetli kuvvetli 

. . enn yaz ve ~uşa 0 ması fırçalayınız. En fazla yakn, kol a~ 
ıçın her gece ılık su ıle yıkadıktan Jarı ve cep kenarları kirlendiği içia 
aonra tatlı bademyağı sürmeli. Bol ' 
d . ld' . k tmalı oraları daha çok fırçalayınız .. 
erı e ıven gıyere ya . · . Fırçalamaktan usanmayınız, ne 
* Aynal~rı _naaıl temızlemelı? kadar çok yapılırsa o kadar yağmur 

- Aynaları ıspırtoda ıslanmış bez luk temizlenir. Temizlendiğine kana
l& silmeli ve onunla oğmalı. Hem at getirince ılık bir suda çitilemeden 
lekeleri çı~arı~". he~ de daha par- ve buruşturmadan onu çalkalayınız .. 
lak ve temız sılınmış olur: . Kuruyuncaya kadRr yumuşak bir * Camları naaıl temızle-melı? havlu ile onun üstüne basa, basa su
- Cami.arı sulandırılmış tebeşir yunu alınız. Sonra içini çevirerek bol, 
t?zun~ bır bez b10.tırm~h ve onlarla bol talk ile pudralayınız .. Ve pudrayı 
sılmelı. Şayet daha guzel olmasını bilhassa dikislerin üstüne daha çok 
i~terseniz (Su, sirke, tuz) dan iba- koyunuz.. ' 
ret bir mahıctl. ~a?ıp o mahliile ıs- Yine yumuşak bir fanile ile Talkı 
lanmış bezle sılınız. evvela her tarafa yayıp sonra temiz-* Sinekl~re kartı - Aynaları leyiniz, yağmurluğumız temiz]P;ımiş 
ve camları sıneklerden muhafaza ve yenileşmiş olur. 
için bir soğanı bir cezve su içine E- yagm-url " k . ger ugunuzu yumuşa 
kovarak kaynatınız ve o suva bır ve yet · muhafaz t k · t• · .. .. .. · . ıı <1 e me ıs ıyorsa-
bez batırıp camlara ı-;urunuz. Sınek ız Arada }). · · · t lkl K n . ır ıçını a ayınız. u 
ler hu kokuya gelmezler. ma~ı yumuşak 1.ut'lr ve bu suretle * Karıncalara kar•• - Karın- yırtılmasına mani olur. 
calardan muhafaza edilmek iste -
nen kabın etrafına daire ~eklinde * Bakır nasıl temizlenir? -
olmak şartiyle tebe~irle kaim bir Kalaysız bakır eşyayı temizleme~ 

1 

çizgi çiziniz. Knrıncalu blı beyaz için amonyakla ı~latmız sorıra bir 
tebeşir çizgiden korktukları için o- fırça ile sıkı sıkı uğunuz. Beş da 

nu aşamazlar. :kikada parıl parıl cilalanır. 



Bu Kalp Senindir . . 
Nakleden: R.IRFAN GÖKSEL 
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An! bey llhanaı. • 
Sıhhatim pek yerinlle değil, oğlum 

Ben gidemiyecek, yerime seni gön
dereceğim llhan .• 

iTENIS.A:BAR 

titt~flllD IAIMlkM r. 

Sıvasta Matem 

- Oğlunuz ebediyen sizlerdeı:. 
ayrılacaktır. Beni iyice anlamanızı 
da isterim. Oğlunuzu bir daha gör
miyeceksiniz demiyorum. Arzu et
tiği zaman, gelir sizleri görür. lleri
de kimin oğlu olduğu bilinecek o· 
!ursa mevkiini sarsabilir. Bunun i-

Ve .. Bir mektub yazarak, yerine l,,,~~~. 

' çin siz çocuk üzerinden elinizi çek-
meliAiniz. 

Derin bir nefes aldıktan sonra, 
sözlerine devam etti: 

- Size üç gün mühlet veriyo
rum. Kararınızı bana o zama11 bil
dirirsiniz. 

IV 
Çiftçi Ahmet dayı, kederle hay· 

kırdı: 
- Satmam bep oğlumu .. 
Neriman: 

- Satmak ne demek? Bu ışte se
ain ne karm var ki, satmak olsun? .. 

Ahmet dayı oğluna sordu: 

- llhan.. Ne dersin? Anandan 
l>abo.ndan, kardeşlerinden ayrılarak 
bu yabancı ile gitmeğe razı mısın? 
Rahat ettiğin, kimseden kem bir 
ıöz işitmediğin yuvanı, bu evi nasıl 
bırakabilirsin? Gidecek misin o<,:
lum? 

Karısı kocasının sözlerini kesti. 
- Bizim karışmaya hakkınuz 

1ak ! Oğlumuzun istikbaline mani ol
mıyalım. Bırakalım, kendi kendine 
iüşünslin; kendi kararını versin, 
daha iyi. 

llhanı Nerimanla bırakarak, yaş
h ana ve baba içeriye girdiler. 

Bütün gece, llhan kendi kendiyle 
ınücadele etti. Sonunda: gurur ve 
yükselmek arzusu, ev muhabbetini 
yendi. Gitmeğe karar verdi. 
Karannı anasiyle, babasına bil

dirdiği , ·akit, ikisinin de rengi attı, 
benizleri soldu: 

- Peki oğlum .. İstediğin gibi ol
sun dedıler. 

Karı koca Arif beye oğullarının 
kararını bildirdiler. Yaşlı mimar 
zeki çocuğun bu kararına çok, pek 
çok sevindi. 

v 
Bir yaz sabahı. .. 
Tan yeri, henüz kızıllığını kay

betmedi. llhan yatağından kalktı, 

Dere kıyısına kadar uzandı. Etraf

taki tarlalara, tepelere, değirmene 

sevdiği her şeye, her köşeye veda 

etti. Ayrılma zamanı yakla.~ıyordu. 
Sıcak bir temmuz gününde baba· 
sından, ana-;ından, kardeşl•'rin len 
yuvasından ayrıldı. 

VI 

llhan, mimar Arif beyin yanına 

geleli beri, aradan tam on yıl geç
mişti. Bir sabah, mimar Arif beye 
gelen mektubları, llhan kandisine 

okurken; içinden birde bambaşka, 
hususi bir zarf çıktı. Şimdi zengin 

bir milyonerin, bir iş teklifi yazılıy
dı. 

Ajamn işareti üzerine otomobil 
hareket edince, Den genç kıza doğ
ru eğilerek sordu: 

- Neredeyiz? .. 
- Haftada ilci üç defa burala-

ra gelirim. 
- Demek Lon&' İ.sland'dayız? 

Fakat burasının sayfiye olduğunu 

ve milyonerlerin oturduğunu zannıı
diyordum. 

Sayfiye evleri uzak deiildir, 
ben de yazlan burada otururum. 

- Acaba sakin bir yer bulacak 
ınıyız? 

Genç kız başını kaldırdı, Den 
karanlıkta kandisine baktığını hia
setti: 

-Ne yapmak istiyor~unuz;? 

- Bu adamın nasıl öldilrüldü-
ğünü ve katilin, ipucu verecek bazı 
izleri bırakıp bıralamulığını anln

. mak istiyorum. Bundan sonra za
bıtaya bu vak,a.rı nasıl haber vere. 
ceğimizi tesbit ederiz. 

- Zabıtaya haber vermiyece
ğiz. 

- Na•ıl olur!. Haber vermek 
vazirell'izdir. Hatta geç hld:k bi-

kendi yetiştirdiği oğlu 1lhanı gön
dereceğini bildirdi. 

Milyoner Cavid bey, mektubu al-;.;~-..·~ 
dığı zaman kızı Fahriyeyi çağırdL 
Ona: 

- Mektubu görüyor musun Fa>ı-' 
riye? Doğrusu pek memnun olma· 

1 
dım kızım! Mimar Arif bey gelmi
yecek yerine evladlığı ve ortağı ll
han beyi gönderecekmiş. Çünkü za
yıf ve rahatsızmuı. Genç mimann 
bizleri memnun edeceğini temin etli· 
yor. 

Kibar muhitin mağrur kızı diye 
anılan kızından, Cavit bey biraz çe
kinirdi. Fahriyeye: 

- önümüzdeki çarşamba günü 
gelmesinde, bir mahzur yok ya kı· 
zım? 

- Herhalde.. Endişe etme ba
bacığım, misafirin rahatı temin e
dilir .. 

Milyoner Cavit bey tereddütle: 
- Senden büyük bir ricam var 

kızım .. 

- Nedir babacığım? 
- Sevğili kızım Fahriye.. Her 

halde bu gence karşıda malum tav
nnı kullanmazsın .. 

- Hareketlerim hoşunuza git
miyor mu babacığım 7 

- Onu söylemek istemiyorum 

kızım. Genç mimar 11han beye elin-
den geldiği kadar misafirperverlik 
ve nezaket göstereceğine eminim. 

Fahriyenin mağrur çehresi biraz 
yumuşadı. Babasının boynuna beyaz 
kolunu sararak: 

- Ben zannedildiği kadar kibir
li bir kız değillın babacığun. 

Kızıl dudaklannda pembe bir gıi
lüş belirdi. Bu tebessüm en katı bir 
kalbi bile yumuşatmıya kifayet e
derdi. 

İhtiyar milyoner: 
- Kızım Fahriye .. Sen dünyanın 

en tatlı kızısın .. Belki en mağrur kı· 
zı, öyle değil mi yavrucuğum? 

- Kimbilir babacığım belki öy
ledir .. 

V 1 I 

Fahriye ht-nüz on seki.zindeydC 

Kibar fileminin biricik kraliçesi. Ta
rifsiz bir güzeldi. Uzun bir boy, kor 
dudaklar, saf bir kalb ve bir birini 

tamamlıyan üstün daha birçok me
ziyet. 

Ona gösterilen hlirmet, onu şı

m2rtmak şöyle dursun, bilakis asil
le~ iriyordu. Etrafında dolaşanlar 

pek çoktu. Fakat hiç kimse, bu gii

zd gözlerin kendisine, başkalarll'· 

dan farklı baktığını iddia edemez

di. 

(Sonu var) 

le, evvelden bunu düşünmeliydik. 
Genç kız: 
- Peki bunun neticesi ne ola

caktı biliyormusunuz diye cevap 
verdi. İsmim gazetelerin ilk say
falarına yazılacak, ailem hakkın .. 
da uydurma şeyler söylenecekti. 
Onun için polise &'idip ne yapaca
ğı:ıı. 

- Zabıtaya vaziyeti anlatabi
lirim.. Bende Nevyork za·bıta A
mirliğine hitaben bir mektup var. 
Ejfer istersem isminizi saklıyacak
lanndan eminim. 

~ Bu '.fikirden vaz geçiniz. Po
Ds bu adamı tanıdığımı en nihayet 
anlı~·acaktır. 

Den bir müddet sustuktan son
ra liıkaydane •ordu: 

- Smısı gclmi~ken sorayım. 
Röntzu nasıl tanıdıııız? 

Genç kı7. kızardı ve omuzları
nı belirı;iz bir hareketle salladı: 

- Bir iki defa ra.tlamıştım. 
- Onu, bu gece görmek için 

neye acele ediyordunuz? 

Cevap vermeyince ilave etti: 
- Beni, ber ~eye burnunu so-

Sıvasta Ata ihtifalinde orta okul talebeleri çelenk korlarke 

Sivas, (Hususf muhabirimiz • 
den) - Cumhuriyet alanını doldu 
ran Sıvaslılann Atasına olan sAI'

sılmaz bağlılığı ile bir toplantı yap 
dı. Milli ve ebedi kurtancının a
ziz ruhu halkın ve gençliğin hıç
kınk ve gözyaşlan ile taziz edil
di. Tarihi Sıvas şimdiye kadar gör 
mediği çok acı bir manzara için- 1 

deydi. Her taraf kapalı bandonun 
1 

çaldığı matem havası acıklı bir 
tablo arzediyordu. İhtiyarlar ağlı
yor, gençler hıçkırıyor, çocuklar 
sızlanıyordu. 

Türk gcınçliğine emanet edilen 
Cumhuriyet için onun manevi hu
zurunda tekrar and içildi. Söylev 
!er verildi. Atatürk büstüne yüz .. 
)erce çel en k kondu. Sonra bağlı
lığın ifadesi ol11pk ihtiram yapıl· 
d~ el 

Ne. Na. 

88 ll 

Uludağ otelleri 1 

ucuzlatıldı 
Bursa (Hususi) - Uludağ o -

tellerinde kış milnasebetiyle bir 
çok yenilikler yapılmış; fiyatlar 
ucuzlatılmıştır. 

Bayramda ekserisi Alman ve 

İngiliz olmak üzere bir çok sey

yahlar İstanbuldan şehrimize ge

-.ı.- "Uludağ,, a çıkmışlardır 

f zmırde balık 
Bolluğu 

İzmir (Hususi) - Izmir kör

fezi civarında büyük bir balık a

kını başlamıştır. 

Bilhassa çipura balıkları her se

nekinden daha fazla tutulmaktadır. 

-- ~ 

Gözyaşı döken genç kızlar 

!!!! 

İzmirin şehir planı ile 
Prost meşgul oluyor 

Bursa (Hususi) - Bir müd .. 
dettenberi şehrimizin imar p!Anı 

işiyle meşgul olan şehircilik müte
hassısı M. Prost, bütün tetkiklerini 
ikmal etmiştir. 

Mumaileyh müstakbel Bursa 
şehrinin avım projesini hazırla • 
mak üzere evvelki gün İstanbul& 
hareket etmiştir. 

939 fuarı iç?n hazır1ık 
İzmir (Hususi) - Bu seneki 

İzmir fuarı hazırlıkLarına şimdi .. 
den başlanılmıştır. 

939 fuvarına Almanya da işti

rak etmeği kararla~tırdığını res -
men bildirmiştir. Almany.a hüku
meti, bu ~eneki sergide geniş bir 
yer alacaktır. 

ile Sabah, Öğle ve Akşam 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

. . . ' :. ' ,·«-,,, ... .ı-ii-..... ~ı· }~ .• ..... ..,. .. • - '< • • ~:--.. .,.\ t ' ı~V' 

KATIL ARANIVOR 
KİM ÖLDÜRDU 
YENi SABAHIN POL}S ROMAN/ • 

22 Çıvirro: R. SAGAY 

kan bir kimse olıırak telakki etme
yiniz. Belki bana malilmat v8 -ir
ken bazı ipucu elde edebilirim diye 
soruyorum. 

Genç kız sabırsızlıkla eliRi sal
ladı. 

- Bu adamı görmek istemem
le .bu katil hadisesi arasında hiçbir 
münasebet yok. 

- Peki ısrar etmiyorum. Bura
dan daha çok uzakta mı oturuyor
sunuz 

- Aşağı yukar( (20) mil me
safede. 

- Benzininiz var mı? 
- Deponun takriben dörtte ü-

çü dolu. 
- Mükemmel! ıizi evinize bı· 

rakacağım. Svnrası allah kerim .• 
- Ne yapncakıınız? 

- Düşündükten sonra beli ola-
cak. Sakin, kimşenin gelip geç
mediği bir yeri bana giistermek la
zım. 

- Burada her taraf gece ol
duktan sonra sakindir. Rahat ra
hat istediğinizi yaparsınız. 

-.- Tamam l bir sigara alır mı
sınız? 

- Memnuniyetle! 
Den cebinden çıkardığı paket

ten bir sigara çikararak genç kıza 
verdi. Yaktığı kibriti, avucuyla 
siper ederek, ona, saçlarının hafif 
ve g!lzel kokusunu teneffüs edecek 
derecede yaklaştı. Genç kız teşek-
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Ci EN C Ki Z 
1< A'L E!t -1 

Nakleden: R. Gülseven No. 3 

Hulasa 
Şık, güzel ve zengin bir genç 

olan Halit hercailiğinden vazge • 
çerek evlenmiftir. Arkada,ların

dan Ahmede yazdığı mektupta bu 
izdivacın ·ne tekilde olduğunu an
latıyor. Bu arada lzmirdeki teyze- ı 
ıinin tavsiyesiyle Gemlikte, bq 

tane kızı bulunan uzak bir akra -
baama naaıl gittiğini yazmaktadır. 

Yalnız kalınca teyzemle aramda 
geçen bu garip muhavereyi düşün
meğe başladım. Teyzem doğru söy 
!emişti: Şimdiye kadar bir bağ altı 
na girmeği kabul etmemiştim! Hal 
buki gayet kolaylıkla ağır bir yük 
altına ırirmiş bıılunuyorum. Seya -
hat, ziyaret, evlenme, hepsini 
kabul etınlştim. Aklım neredeydi? 
Ve teyzem muvafakatimi ne kadar 
da sühııletle elde etmişti? 

Çok şükllr ki fazla düş!lnmiyen 
bir tabiattcy<Hm. 

- Madem ki bu işe girdin. So
nuna kadar devam etmek lazım. 

Bundan istifade yolunu aramalı. 

İnsanı istemiyerek kimse evlendire 
mez diye düşünd!lm. 

Neyse İzmirdeki ikametim, son 
ra da müstakbel Gemlik seyah~tim 
İstanbulda artık beni çıkınıya başlı 
yan bazı ali\kalardan kurtaracaktı. 

Bunun için içim rahat olarak 
Gemliğe seyahatim hakkındaki ka 
rarım katlleşti. Teyzemle aramda 
geçen bu muhavereden birkaç gün 
sonra Refik beyin cevabı geldi. Tey 
zemin ümit ettiği gibi müsbetti. 

Artık benim için 1stanbuldan 
geçer<'k ter~ime birkaç yeni kos
tüm yaptırmak ve t<'yzemin, beş 

kuzinine de almamı tavsiye ettiği 

hediyeleri alarak Gemliğe gitmek -
ten ba ka çare kalmamıştı. 

Hareket edeceğim akşam tey -
zem de benimle beraber vapura gel 
di. 

- Bak, iyi ki hatırıma geldi. 
Söylem~ği uı· utmuştum. Gemliğe 

ziyaretinin resmi sebebi, Bursada
ki mirr.arl bakımdan mevcut zengin 
eserleri tetkik etmektir. 

- Fakat, bu sanat hususunda 
hiç bir kelime bilmiyorum. Hatta 
ufak bir mimari tarzını bile ayırt 

ertem em. 

- Ziyanı yok Refik bey abdal 
bir ndam değildir... Evlendirecek 
beş kızı var. Mektubumda hahset
tiğim hususları pek aıa anlamıştır. 
~ Fakat kuzinlerin? 

- Onlar seninle mimariden 
bahsedecek d~ğiller ya. Zaten bu 
hususta ne gibi malumatları olabi
lir. Bilakis bu söz<le meşguliyet 

nazarlarında seni yükseltecektir. 
Teyzemin söylediklerine itİı'&.z 

edem~dim. Vapura binmek zamanı 
gelmişti. Merrlivenleri çıkarken 

Teyzem bağırdı: 

- Bilhassa hediyeleri unutma, 
ve sık sık mektup yaz. Sakın ihmal 
etme!. 

Küçük cep defterimi çıkardım. 

Teyzemin hediye hususundaki tavsi 

kur etti. Gözleri, ilk defa olarak 
minnet hisleri gösteriyordu. 

Den biran için. aralarında bir 
kuvvei samimimyet peyda olduğu 

kanaatine vardı. 
Fakat bu çok sürmedi. Den: 
- Şimdi oturduğunuz mahal .. 

den ıbahsedelim dedi. Rontzun ce
sedinin bulunmasından mütevellit 
şaşkınlıktan yavaş yavaş kurtulun
ca, kendi kendine bir p!B.n tanzim 
etmişti. Şüphesiz ki genç kız pa
nik şeklinde bir korkunun tt>•"riy
le hareket etmişti. Düşündükçe 
de her ikisinin de kaçmasının en 
makı'.ll bir çare olduğuna hükme
diyordu. Nansinin (artık genç kı
zı bu isimle çağınyordu) hakkı var 
dı. Rontz öldükten sonra ehemmi
yetini kaybediyordu. Denin dik
kat edeceği nokta, bu ölüm vaka
sının, araştıralarına mani teş

kil etmemesiydi.Onun için, katil ve 
ya katillerin, unutkanlıkları veya 
istemiyerek yaptıkları bir ihmal 
netice8inde ceoedin üzerinde araş
tırmalarını kolaylaştıracak herhan 
ği bir iz bulmağa çalışmak Iazımdı. 
Bunda .acele etmek gerçekti. Ame• 

yelerini yazdığım sayfayı bularak 
tekrar okudum: 

"Büyükler için bir albüm veya 
dikiş takımı. En küçükleri için, bir 
bebek ile tuvalet levazımı.., 

- Büyükler için neyse, fakat 
sonuncuya, hediye olarak bir bebek 
acaba münasip mi? diye düşündüm· 
On beş yaş pek küçük değil. Fakat 
ne yapalım 7 Teyzem bu küçüğü bil 
miyor değil ya, mademki bebek di· 
yor, hakikatte onun gibi bir şey ol 
malı. 

!stanbulda, işlerimi bitirmek 
için birkaç gün kaldıktan sonra 
Gemliğe hareket ettim. Fakat doğ 
rudan doğruya değil. Evvela Bur· 
saya gidip birkaç gün kalıp oradan 
Gemliğe bir otomobil veya otobüs
le inmeğe karar vermiştim. Bursa 
ya geldiğimde öğleyi geçiyordu· 
Şiddetli bir lodos estiğinden yolda 
epey sallanmıştık. Otele geldi • 
ğimde derhal yatağa uzanarak 
biraz uyudum. Akşam yemeğinden 
sonra şehri dolaşmak üzere çık -
tım. Bursa, yeşillikler içerisine gö 
gülmüş eP-ki evleri, dar sokakları ve 
camileri ile, ve bir taraftan da yeni 
in\'& edilmiş binalan, geniş cadde!• 
ri ve otelleri ile çok hoş bir şehir· 
di. 

Tam bu sırada, seyahatimin 
resmi sebebi hatırıma geldi. Eskİ 
eserleri ve camileri tetkik için ge
lip te bunu tamamiyle zihinden çı
karmak olur şey değildi. Fakat 
gece olmuştu. Bu araştırmaları • 
mı yarına bırakarak: Önüme ge
len ilk caddeyi takibe başladııD· 
Çarşının civarı tenha idi. Birden 
yaııımda bir ses: 

- Olur şey değil, Halit bura· 
da işin ne? diye sordu. 

Aradan geçen uzun senelerin 
hafızamda silemediği bu sesi der 
hal tanıdım: Yanımda benimle ko
nuşan İrfandı. 

Biribirimizi bulmaktan sevinç 
içerisinde ellerimizi kuvvetle sık
tık. 

Aramızda söylenecek o kadar 
Jakırdı vardı ki söze nasıl başlıya· 
cağımızı düşünüyorduk. Bu sebeP 
ten bir müddet sessiz sadasız yit· 
rüdük. 

Arkadaşımı tetkik ediyordum: 
Çok az değişmişti. 

Ahmet, İrfanı taııırsın değil 
mi? Lisede bizimle beraberdi. O• 
zun boylu, zayıf, sarı saçlı ve göz· 
itik takan birisi. Yanımda yürü -
yen bu adam yine ayni tipteydi· 
İyi kalpli, ve biraz safça tavrını 
kaybetmemi;-lL 

İrfan: 

- Seni buraya hangi rü~gM 
attı? diye ~ordu. Ne vakit gel • 
din? Ne kadnr kalacaksın? 

Gülerek: 
- Ne kadar da sunl, dediıD· 

Dur bakalım sıı·asiyle cevap vere• 
lim . Evvela buraya geleli yedi sa 
at kadar oluyor ve öbür sabah oto 
mobille Gemliğe gidiyorum. 

(Sonu var) 

rikadaki bu teşebbüsünde daha 1.>it 
adım atam&mıştı. Halbuki saatlet 
durmadan ilerliyordu. 

Nansi oturduğu mahalli tarif edi
yordu. Evi sahil kenarında idi. :su· 
raya Oyster bayı geçtikten sonr~ 
sahil boyunu takip eden yolla geh• 
niyordu. 

- Evin civan, gece derin bit 
sesizlik içerisindedir diyordu. :sı• 
zo en yakın ev, akşam üzerleri h•· 
yat olınıynn yat klübün binaları~ıt 
V6 köy de 3 mil uzaktadır. BiZ 1~ 
eve gelen yol birdenbire nihaY~ 
bulur, bu yolu takip ederseniz pJıı.: 
ja inmiş olursunuz. Halbuki bur~lll 
hususi bir plaj olduğundan hiç kı: 
sel er görünmez; hele bu sa10t 
kimsecikler yoktur. Tabii bu ar~· 
da sırada bir otomO'bilin geçınesı• 
ne veya bir deniye polisin dolaŞ ; 
masına mani teşkil etmez. Fal<:, 
polis bu yolu pek nezaret eıtııı .

1
• 

bulundurmaz. Çünkü içki ve b~~ 
hassa Rhun kaçakçılığı adanın -
cihetinde yapılma.zda ondan. 

- Rhun kaçakçılığı mı 7 
c Soıı11 "ar> 

di 
fil 
Si 
l!ı 

bu 
liı 
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İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cbui 

-
Ülfet • lstanbul 

Muhammen B 
.beheri Tutarı 

L. K. L K. 

Muvakkat Ekailtmenin 
teminatı ,eldi aaati 

L. K. M. Kıvanç : 1 
Ahvali sıhhıyeniz gayet mükem· Mektubunuzda doğum tarihini a- -.....;·--~ -·- -------------------------

ttıeldir. Bünyeniz kavi olmakla bera- rabi olarak gösterdiğiniz için tah- Elektrik mo- 22 adet 70.- 1540.- 115.50 Açık eksilt. 14 
törü. her mUzaciniz hadiddir. thtiyab se- lile imkan bulunmamıştır. 

V,,. • k t Do~uguw nuz sene ve ayın mu··m- Elektrik mo-"'r ıstikUU pür, vu ur ve mun a- l!>u 

za.rru:.u..ızdır. Kendi nefsinize na kün ise gününün rumi hesabile bilin törü. 

75.- Pazarlık 6 adet 200.- 1000.- 14.30 

mahdut bir itimadınız vardır. Cü- mesi lbımdır. Bu ciheti tasrih eyle- I - İdaremizin lzmir Tütün Falırika~;ı sigara makineleri için (22) 
tetkarlığınızla beraber inat tabiatı- diğiniz taktirde arzunuz da is'af e- adet elektrik motörü ile taahhüdünü ifa etrniyen müteahhit hesabına 
nız ve bilhassa bUyUklerinize karşı lunacaktır. Cibali Tiltün Fabrikası için beş adet redüksiyonlu elektrik motörü 
isyan mahiyetindeki harekatınız Sabih _ Sungurlu şartnameleri mucibince v& hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı satın 

s.,faı ., 

i DENiZBANH _________.., ---' 

İstanbul Şehir Vapurları 
KIŞ T ARİFESi 

Adalar - Anadolu - Yalova hattı 
1 Birincikanun 1938 tarihinden 
başlanacaktır. 

kış tarifesi 
itibaren tatbikine 

1 L ....... T•a•r•i•fe•l•e•r ... is•k•e•l•el•e•r•e .. a•s•ıl•m•ı•ş•tı•r .......... 
Pek fena neticelere sevkedeceği mu· Ahvali sıhhıyeniz mükemmel ise· alınacaktır. 
hakkaktır. Arkadaşlarınız üzerindo de fevkalade hadid mizaçlısınız II-Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında . 
hükmü nüfuzunuzun faik olmasın- lhtiyatkar olmakla beraber guruı gösterilmiştir. 

Nafıa V ekiletinden : 
dan sili istimal edecek dereceye ve azameti sever ve nefsinize hu- III - Eksiltme 9 - XII - 938 tarihine rastlıyan cuma günü hiza- ' 
Vardırmayınız. İhtiyatlı hareket dudsuz bir itimat beSlersiniz. Cür- larında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve Mübayaat şubesindeki 
ediniz. Bununla beraber açık y·l- retkirlığınızla beraber son derece -i alım komisyonunda yapılacakfar. 
rekli ve vefakarsınız. Hayatta mu- nadınız vardır. Büyüklerinize kaı'Şl IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözU geçen şubeden a-
Vaffak olmanız için her i§te söyle- isyan şeklinde hareket edersiniz lınalıilir. 
diğirn şekilde hareket ediniz. Aksi Bu halleri terketmeğe çalışın. Aksi V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız fenni teklif ve 
takdirde acı acı tecrübelere maruz takdirde acı acı tecrübelere maruz kataloğlarını eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar 
kalırsınız. kalırsınız. Arkadaşlarınızın üzeriıı- Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar şubesin~ vermeleri ve teklifle-

Bvlilik hayatınızda tesir nüfuzu· de nüfuzunuz müessirdir. Bunu sui- rinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdir. 
nuz hasebile daldan dala korunak istimal etmemenizi tavsiye ederim VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
is-tersiniz. Hevesntı nefsaniyenize Oldukça cesur, milteşebbüs ve a- % 7.5 gilvenme par.alarile birlikte yukarda adı geçen komisyona g&l-
faııa düşkün olmanızdanileri gel- zimkar olduğunuzdan sözlerinizi ge- meleri i!an olunur. (7856) 
lnektedir. thtiyarlığınızı dü§ünerı.k çire bilirsiniz. KuV\'ayı akliyentz * 
gençliği muhafaza etmeli. Biraz da mUkemmel, zekanız müteklınildir. I - İdaremizin yavşan tuzlasına getirilecek tatlı suyun tuzlaya isa-
hafif mlişrib ve ihmalkar hareke- Sizin tavru hareketinizde en zi- lesi için şartnamesi mucibince satın alınacağı 19-10-938 tarihinde ihal& 
tiniz vardır. yade bir askere layik vaziyetler -edileceği ilan edilen ve eksiltmeden kaldırılan 25.000 metre inşaat 

vardır. Size tavsiyelerim: k • f t i Oldukça cesur, ralı~kan ve gay- tulünde 60 M/M utrunda font ve Jistesınde mii reda ı yazılı husus 
1ı " 1- Hiddet ve teheV\'ürden kati 

:VUr olduğunuz gibi mübarezei ha- • aksamına ait şartnamede tadilat yapıldığından yeniden kapalı zarf usu 
,, t yen sakınınız. lı"yle eksı"ltmeye konmustur. ,,a için yaradılmışsınızdır. Sizde en . 

2- Her işdc acul olmıyarak sa- il _ Muhamnıen bedeli sif Havdarpaşa 25.000 lira \'e rnuvak-ZiYndc bir zabit hareketi mevcuttur. t · il h ,, 
l{ bır ve ecnnı e areket ediniz. lkat teminatı 1875 liradır. 

uvvetli zeka ve akla maliksiniz. 3- thtiyarlıg~ınızı a·· ·· k 
lii uşunerc 1 Ill - Eksiltme 4-1-939 tarihine. rastlıy.an çarşamba günü saat 16 ·adeti telıevvürden katiyen sakina- ç "aşta suı· istimalden sakı ını 

gen ,, n z de Kabataşta le,·azım ve mu··bayaat şubesindeki alım komı·s,,onun-tak sabır ve teenni ile hareket edinzi · · ,, 
'.r Bu hallerinızın parlak olan taliinize da yapılacaktır. 

ali Bizde mükemmeldir. Yalnız onu d anı· olacagı~ nı hatırınıza getır· 
baıtalıyan bir takım halatı bilerek e m ı- IV - Muaddel şartnameler parasız olarak her gün inhisarlar u-
kendinizi kaptırmayınız. niz. mum rnüdürlüğil levazım ve mObayaat şubesiyle Ankara ve İzmir baş 

Turan- Kayıseri Lisesi: müdiirlüğünden alınabilir. 
Nihal Tarançı-Diyarıbakır: Mektubunuzda pul zuhur etmedi· V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız teklif ve 

Cevvaı ve Zeki olmakla beraber ği gibi doğduğunuz ay aa gösteril- kataloklarını ihale gününden 7 gün evveline kadar İnhisarlar Umum 
nefsinize muhabetiniz fazladır. Hid- mediğinden ruhunuzun tahliline im- Müdürlüğü tuz fen şubesine vermsleri ve tekliflerinin kabulünü muta
detiniz fazla olduğu halde çabuk ge- kan bulunamamışbr. Doğum ayını- zammın vesika almaları lazımdır. Bu vesikayı haiz olmayanlar mü
Çer. Rikkatı kalb sahibi olup biça- zın bilinmesi elzemdir. Rumi hese.- nakasaya iştirak edemezler. 
l'elere yardım etmeği sever ve on- bile bildirdiğiniz taktirde arzunuz VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede 
dan bir zevk duvarsınız. Başlıco. nazara alınacaktır. yazılı tuz fen şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve yüzde 
ltusurunuz, inada ve mlitehakkim 

Gönderdiğiniz yazı da gazetemi- 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka tenimat mektubunu ihtiv.a 
Olduğunuz gibi müvesvis tabiata ze dercedilmiştir. edecek olan kapalı zarflarının eksiltme günü en geç saat 14 te kadar 
l"naliksiniz. IHSAN AKI yukarıda adı geçen alım komi~yonu başkanlığına makbuz mukabilin-

.A•t sevdada, yegane arzunuz: de v.arilmesi Hizımdır. (8499) 
Eıc-vnıek ve sevilmek istemenizdir. """"''V'V'V'V'V'V-vv-vv-vvV'VV'Vvvvv'VV'VV 

:7.ıerafet:iniz hasebile sevdirmek has· ı Halkevleri 1 Cinsi 
t>asına da malik bulunuyorsunuz. 'I... -------------

~~ sevdada zevk ve lezzetten ba!:l
·a bir şey aramazsınız. Bu ise sizi 

ı.Miktaı· Muhammen B. %7.5 temina.tJ Eksiltmenin 
Beheri Tutarı Şekli Saati 

Dersler Li. Kr. Li. Kr. Lira Kr. 

Fatih Halkevinden: · Elbise ve kasket 195 takım 21.- 4095.- 307.13 Açık 14.-rk fena neticelere sevkedeceği ci- l- Evimizde: Palto 69 adet 15.- 1035.- V7.72 ,, 14.30 
ette son derece sakınmalı aksi tal~-

titde bir sevdanın zebunu olmak A- Keman, piyano, Viyoıonsel, İskarpin 213 çift 4.10 873.30 65.50 P.azar. 15.-
tehlikesi mevcut olduğundan bed- solfej dersleri lık 
baht olursunuz. B- Evimizde bir fanfar teşkil I - İdaremiz müstehdemini için yukarda cins ve miktarı yazılı 

Ev kadınlığında dahi kusurları- edileceğinden bu heyette yer almak 3 kalem eşya nümune ve şartnameleri mucibince hizalarında gö3teri
lUı olrluğundan intizama ehemmiyet istiyenler için aletli bando dersleri, len usullerle satın alınacaktır.· 
v:rrnezsiniz. Bütün bu hallerden si- C- Kırk kişilik bir koro heyeti II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
Zi kurtaracak yegane çare evlcnilp kurulacağından bu heyette yer al- gqsterilmiştir. 
;alide olmanızdır. Çocuklarınıza. mak istiyenler için kore dersleri, III - Eksiltme 15 - XII - 938 tarihine rastlıyan perşembe günü 
azıa muhabbetiniz olacağı için bu D- Bütün bu dersler parasızdır. hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesin 

tehl'k Bu derslere yazılmak istiyenlerin iiç deki Alım komisyonunda yapılacaktır. 1 eleri o zaman atlatırsınız. Sıı.-
llai adet fotoğraf ve nüfus hilvviyet IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 41ubeden "'·ı Ye fevkalade istidadınız vardır. 
Q.t·hassa musikiden her hangi biri- varakalariyle her gün saat 10 dan .alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 
ıı 21 e kadar ev direktörlüğüne müra- V - İsteklilerin eksiltme için tnyin edilen gün ve saatlerde %7.6 
dıne hatta intihab edeceğiniz erkek caatlan. güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
b.~ bu şekilde olmasını arzu edersi- ilan olunur. (8662) 
<:l ız. liüıasai kelô.m sizin için ifrat * 
erecede açık olmanız müşkUlata YENi NEŞRIY AT : 

?ııaruz bırakacaktır. 
Besim - İzmir 

" °YUksek zekaya maliksiniz. Fehim 
~ sürat sahibi olmakla beraber 
f ctanetiniz yoktur. Yalnız sizde 
c~ıı. olarak hiddet ve şiddet mev
n tur. Bununla beraber son derece 
l{ anıualu, çalışkan bir gençsiniz. 
d~?1aziığmız hasebile herkesi ken
filfııe düşman zannedersiniz. Bu 
tıi ırde~ vazgeçmeniz lazımdır. Ak
lh~kdirde sizi felakete sevketmek 

lnaJi vardır. 
di ~Vlencceğiniz zaman daima ken
tıallizden yüksek bir kadın intihabl
~a.t ÇaJış.ırsanız neticede mesut ha-

s· geçıreceksiniz. 
l>a~traten tüccar olamazsınız. 
biz .. kıymetini bilmez mUsrifsi
'i ~~ııın için en 1yi meslek: husu
c!a.ı Uesseselerde ve yan resmi bir 
blu:e ?1emur olmak veyahut da 
~ tnhk. Bu mesleklerde sebat 

~e~rs~ile az zamnnda terakki 

.\ak • 
birÇ<>Jc ve sevda hususunda hayatta 
'bıiz. maceralara tesadüf edecek-

llcr · · . 
teltat l§ınizde ve daima istiklal ha-
~lntzı ınubafaza ederek dUş
~ tarın.~a karşı uyanık bulunma
lı' 'Vsıye ederim. Her türlü mti
~ca~ davada daima zararlı çı
clel'itn. dan sakıamamzı taviiYe e-

Cin•• 
Ata türkün ölmez sözleri: al -

fabetik ve kronolojik tasnife ria-
yet edilerek ıbasılan ve ebedi Şefi-

Miktar Muhammen bedeli% 7.5 te- Eksiltmenin 
Beheri Tutarı minatı 

Lira K. S. Lira K. Lira Kr. 
aaati 

2000 Ad mizin vecizelerini ihtiva eden bu, Toz tütün çuvalı 
kitap Çığır kitabevi tarafından 8/8 200m/m boyun-

- .26.75 535.- 40.12 14.15 

piyasaya çıkarılmıştır. da yuvarlak başlı 

İçinde kuşe kağıda yaldızla civata 400u 
basılmış gençliğe hitabesi ve bil- 3/8 120 m/m boyun-
yük bir fotoğrafı ilave edilerek gil ~a yuvnrlak başlı 
zel bir kağıda itina ile basılmış 0 • cıv.atn . 800v ,, . 
Jan bu kitap 40 kuruşa satılmakta- 3/8 demır pul 12000 ,, 60 kılo 440.- 33.- 15.15 
dır. Okuyucularımıza tavsiy-e ede- I - 2000 adet ince şeyler konabilen Standart, normal sık örgülü 
riz. toz tütün çuvalı ile Cibali Bnkımevine yapılacak platformlar.a lüzumu 

'f olan eb'ad ve miktarı yukarda yazıJı yuvarlak başlı civatn ve demir 
Son Değitiklikler İle Birlikte pul ihale edilemediğinden açık eksiltmeleri 10 gün temdit edilmiştir. 

T "ki 5 . K lI - Muhammen bedelleriyle muv.akkat teminatları hizalarında 
etvı anayı anunu öst .

1 
. f 

Bu kanunla ilgili olarak B. M g erı mış ır. . 

M l. · ce kabul b 1 k · III - Eksıltme 1 - XII - 938 tarihine rastlıyan perşembe günü ec ısın uyuru an a - . 
nun; tefsir, kararlarla heyeti Ve- hdızk~laArı1nda kyaz~lı saatlerde Kaba taşta Le~azın~ ve. Mübayaat şu besin 

k .1 k bul oluna b k e ı ım omısyonunda y.apılacağından ısteklılerın % 7.5 güvenme ı ece a n ve u anunun . . . . 
ti t tb .k. . ··t ..J • 1 paralarıyle bırlıkte adı geçen komısyona gelmeleri ilan olunur. sure a ı ıyesıne mu euaır o an 

nizamname ve saireyi muhtevidir. (8663) 
Fiyatı: 50 kuruş. * 
Satış yeri: İstanbul, 1 kıl A I - İdarenıizin kutu fabrikasında halen mevcut olanlarla birlikte 

n ap mayıs 989 g.ayesine kadar birikeceği tahmin edilen 20.000 kilo düz kitabevi. 
kapa.k tahtası açık arttırma usuliyle satılacaktır. 

il - Muhammen ıbedeli beher kilosu 3.66 kuruş hesabiyle 782 

1 AT J lira ve %15 teminatı 110.80 liradır. 

~ ..... -~:~. ıaat ~! da tc:::ı:5~v!~U: !!8 M~:~::t r;,~';;:~ep:x:::~klf:.~ 
TURAN TiYATROSU tıf .komisyonunda yapılacaktır. 

Naşit Özcan, okuyucu Semiha iV - Nümuneler Cibalid& Kutu Fabrikıasında görülebilir. 
Çoban yıldızı komedi 3 P. V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte "1 7.6 
Perşembe gününden itibaren teminatlariyle birlikte yukarda adı ~eçen komisyona ~elmeleri illn 

Kuey Taryete heyetini bekleyiniz olunur, .(8664). 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Adanada Seyhan nehri üzerinde yapılacak regülatör inşa· 

atı, keşif bedeli (2 400 000) liradır. 

2 - Eksiltme 4 İkincikiinun 939 tarihine rastlayan çarşamba 
günU saat (15) de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksilt
me Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındır· 
lık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve proJeleri (50) lira 
mukabilinde Sular Umum M.üdürlilğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (85 750) liralık mu
vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az se
kiz gün svvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir dilek
çe ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üze
re vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet 
içinde vesika talebinde bulunınıyanhır eksilt1neye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mu
kabilinde vermeleri lfizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez (435&) (7571) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri Nevi Mukadder fiyatı Depozitosıı 
34 1<"'ındıklı Mollaçel_eb_i -m-a----T-. L-. 2-0-G-. _7_0_0 __ ----T-. -L-. -4ı°'.34Q.": 

hailesi Dolmabahçe cad-
desi eski 136 - 136 KB.gır 
Mü. rns, 140 yeni 172, antrepo 
184 

1 - Tafsilfıtı yukarda yazılı antrepo seKız rnKsıtte Uki peşın geri 
kalanı yedi senede ve müsavi tak. ... itte faizsiz olarak kapalı zarf U'3U'iı ile 
arttırmaya konulmuştur. , 

2. -1hale 7. 12. 938 çarşamba günü saat 15 te Ankarada idare mec. 
lisimiz huzunrunda yapılacaktır. İstekli olanların şubemize müracaatla 
tafsilat almaları ve bir lira mukabilinde birer şartname edinmeleri. 

3. - Şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektuplarını 

nihayet 6. 12. 938 salı günü saat o.uı kadar şubemize vermeleri ve yahut 
7. 12. 928 tarihinde saat on beşe yetişebilmek üzere posta ile iadeli taah-
hütlü olarak Ankara.da genci direktörlüğümüze göndermeleri. (749) 

Nafıa V ekaletindP.o : 
Eksiltmeye konulan iş: 

l - Erzincan sol sahil bataklıkl.arının kurutma işleriyle K'irle

vik şelale suyunun tahliye knnah ve bu kanal üzerindeki köprüler ve 

şiltler inşaatı, keşif bedeli (299926) lira (99) kuruştur. 

2 - Eksiltme 26 - 12 - 938 tarihine rastlıyan pazart-esi günü saat 
(15) de Nafıa Vekaleti SuJar Umum Miidürlüğü Su Eksiltme Komis

yonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (15) lira muka

bilinde Sular umum Miidür!Uğiinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (15747) lira (08) 
sekiz kuruşluk muvakkat teminat vermesi \'e eksiltmenin yapılacağı 

~ünden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla iirliktG 

bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu i~e mahsus olmak 
üzere vesika almalar1 ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içiııdc vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mu~abilin
de vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4882) (8577) 

Sultanahmet sulh hakimliğin" 
den: 

ŞUYUUN iZALESİ 
için Cibalide vaki 

KORPİ DEGIRMENİ 
ve müştemilfitı her türlü tesisa
tı ile satılmaktadır. İhale tari
hi 21 kanunuevvel 938 ça~.am
ba günü saat 14-16 Müracaat 
yeri İstanbul Divanyolunda Sul 
tannhmet sulh mahkemesi baş
kitipliği. 

Satış ilanı: 19 • 11 - 938 ta
rihli Tan ve Son Telgraf gaze
telerinde intişar etmiştir. 

latanbul Valiliğinden: .Maliye 
hazinesine izafeten İstanbul Ma • 
liy& muhakemat Müdürlüğü Avu
katlarından Şinasi Bilik tarafın -
dan Beyoğlunda Rumeli Hanında 
lokantacılıkla meşgul iken mez -

hul olmasına binaen kendiııine teb 
liğat yapılmadığından tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere davacı 
Maliye hazinesi tarafından Şurayı 
Devlete verilen arzuhalin !stan • 
bul vilayeti divanhanesine talik 
olunduğu i!an olunur. 

(32-152) 

kur yeri terkeden Hasan Tahsin ..... 

1 
~ : .... 

11 
~ , ...... ~llD -

aleyhine hususi istihliik vergisin- ~ ~. o!illillltrJa!R 
den dolayı 32/152 dosya numara- • _ ••• _ • _ !Ei: iiliil 

siyle ŞOrayı Devlet ikinci deavi ~- / _ • • , ~~~~.J*1 
dairesinde açılan davada dava e- f//V~ ~ y~ 
dilenin halihazır ikamet.ırahı meç- ·-ı- ....:.w 

=·~nt~rnıtSStSATI~ 
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YENISABAH .:J-0 TEŞRiNiSANi 1938 

E F K 
Şimdiye kadar muhtelif marka 

bir çok radyo dinlediniz. 

Bugün de: 

TELEFUNKEN 
Ra yolarını 

939 modellerini dinliyerek 

Beş kıt' ada 70 den fazla memlekette 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

Büyük bir rağbet ve itimaci görmesi 

sizin için en kuvvetli teminattır. 

Türkiyede Vekili: ii •• '" Elektron Türk Anonim Şirketi ~i 
Galata Voyvoda caddesi No. 58-62 ~S 

Telgraf : Elektron - İstanbul 55 .. 
Telefon : 41460 !s 

kat'IJ kararınızı veYE~bilirsiniz. 

Ankara Sabş yeri : 

Elektrofen TürK Anonim Şirketi 
Anafartalar Caddesi No. 10 

Te1graf : Elektrofen · Ankar;ı 
Telefon : 1287 

A~dolunun bütün mühim şehirlerinde 
bayilE;rimiz vardır. 

Öksürenlere ve KAYRA 
göğüs nezlelerine AKKI EKREJ. 

TÜRK HAVA KURUMU 
Zayi 

Uluburlıulan al~ıg;m nufus cüz 
danımı zayı ettim. Yenisini Kadıköy 
nüfus raeınurluğundan aldım. Eski 
sinin hükmü yoktur. 

Ululıurlu Senıirkent nahiyesi pa 
zar mahallesinden Mehmet oğlu Sü
leyman Gök Alp 324 

Üsküdar Hukuk Hakimliğin • 
den: 

Şahinde tarafından Kalıata~ta 

Set ti,;tü valde camii karşı~ 4 No. 
da ""kin Lütfü ale.v'ıine açılan bo-

Sultanahmet 3 iincü sulh hukuk 
mahkeme3İnden: 

Davacı İsl. po$ta ve telgraf mü 
dürlüğü avukatı Tahir )1emduh 

tarafından ı,t. Cagaloğlıında Süley 

man Fehmi ııa~a apartnıanınde 

21 No. da Arif oğlu ML1'lafa iir· 

Kadırgada Bostan Ali nıahalle<in

rle liman caddesi :11 No. ltı dükkan 
da perükar Süleyman 0ğlu Sadık 

aleyh~crinf' 9:l8/1515 No. lu dM-

'Kendine beyhude yere eziyet ediy'ITTI 
GRiPi 
varken ıstırab 

çekilir mi? 
• 

BAŞ, DIŞ 
ağnları 

.e üşütmekten mülevellit 
bütün ağrı, sızı, ~arıcılara tıi~~::ı,.i\' 
nezleye, romatizmaya karşı 

Kaşelerini Tecrübe Ediniz. İcabında 
günde 3 Kaşe Alınabilir. 

ismine dikkat, Taklitlerinden sakınınız ve Grıpin yerine 

başka b · r marka verirlerse şıddetle reddediniz. 
I 

----
ya ile açılan 125 lira ala~~k dava- ''Z • •• 1 • 
sının yapılmakta olan muhakeme- ev c ını, g o z er 1 ne 
sinde müdd~ialeyhleriıı ikametgalı 

tarının meçhul olmasına binaen . ı·nanmak ı·stemı·yor ,, 
lanen tebligat icra,ıııa •e muha -
kemenin ı !) - 12 • ~38 tarihine m' 

.,adif ııazartesi günü saat 10 a ta. işte F ransada Sen şehrinde Montre-
likıııa mahkemece karaL' verilmi', 

olduğundan yevm ve vakti mezkiır uil kasabasında Emil Zola sokağın-
da mahkemede hazır hulunulma- ı 

dığı takdirde gıyaben muhake - da 10 No. da Bayan Wagner, böy e 
meye devam ve karar VPl'İleceği d" "}" d" 
ilanen tebliğ olunur. (938-1515) ıyor ve ı a-re e ıyor: 

lstanbul Valiliğinden: l'tl aliye 

hazinesine izafetle İstanbul Mali

ye muhakemat Müdürlüğü Arn -

katlarından Şinasi Bilik tarafın -

dan KadıkJy Rizaiye sokak 16 
No. da mukim iken mezkur yeri 

lerkeden operatör Emin Erkol a
leyhine istihlak vergisinclPn dola
yı 38/2658 do$~'& numarasiyle Şu
rayı devlet birinci deavi d,ıiresin

de açılan davada dava etlilenin ha 

lihazır ikametgahı meçhul olmasi 

na binaen kendisine tebligat yapı

lamadığından telıliğ makamına 

kaim olmak üzere davacı Maliye 

hazinesi tarafından Şurayı Dc,·le
te verilen arzuhalin İstanbul Vila

yet divanhanesine talik olunduğu 
ilfüı olunur. (:18-2658) 

"0, Bana Sen 10 Yaş Gençleşmişsin Diyerek 
Hayretini izhardan Kene ini A1annyov .,, 

Bayan Wagner'in. Biocelli 
Yeni cild unsurunu kul

lanmaian evvelki 
fotoğrafı 

Bayan Wagnerin birkaç hafta 
zarfında kazandığı 'ayanı ha:V· 

ret güzellik teheddülünü 
gö.steren fotoğrafı 

ctcrece memnun kaldılar ... 

Büyük Piyangosu 
ikinci Kesi de: 11/Birincikanun 1938 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 

şanma davası üzerine mliddialeyh ••••m•~------~ 
hin ikametgahının meçhuliyeti ha Emsali ara•ında en güzel ve şık 

l.:e,·cim J orj, .b u adeta lıır mu-, 
cizedir, diyor. Filhakika iki ay ka
dar evvel, alnımda, gözlerimin ve 1 

ağzımın etrafında bunı~ukluklar 

ve çizgilerim val'dı. Bugün i.<e bü
tün arkadaşlarım bu şayanı hay

ret tPheddülc şaşıyorlar. Onbra 1 
yaptığımı söyledim. Yeg,iıı~ c;ld 
unsunı olan pembe renkteki F.io -
celli Tokalon kremini kullanmnla-ı 
rınt tavsiye ettim. Birçokları biz
zat tecrübe ederek ~n.vanı hauct 
scmereı;;ini göünciyc kadar henin1-, 
le alay ettiler. Fakat sonra lıana 
hem teşekkür ettiler. hem de 8011 

Her ak:;;nm yatmazd;ın rvrc>~ 
pembe reııkfrki Tokaloıı krcnı·•~· 
kullanınız. Terkibinde. Viv.ııı:ı l · 

nh·eı«ite~i profe<iirü dokl~r sTEJ· 
SKAL'in keöfi olup tıpkı in,aııı•' 
t·ıbii ve ha\·ati cild unsurunun :ı!'~ 

10.000 liralık ikramiye] er le 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık 
iki adet mükafat vardır ... 

Y ni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de iyangonun mes'ud 

ve bahtiyarları arasına gırmiş olursunuz .. 

YbN i T[SLiMAT 
iLMüMABE12LE:l2iMiZ 

DAl..IAYUl<Sl;:IC 
l="AiZ, DAl-tA ~Yi 

ŞARTLAR. TE:MiN ro~R 

uoı ANTSI;: RANK-UNI NY. 

sebiyle ilanen tebligat icrasına l<'.ı Mobilyalar •atan 
rar verilmekle 21 • 12 • !)38 çar~am 
ba günü saat 10 da mahkemeye (Eski HAYDEN) Yeni 

gelmesi ve davaya karşı tarihi ilan 
dan itibaren yirmi gün zarfında 

cevap verme.<i lüzumu gazete ile 
ilan olunur. 

İstanbul Asliye 4 üncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Milli Müdafaa Vekaleti vekili t~· 
rafından Ölü Yarbay Nacı verese· 
sinden olup İzmirde Reşadiyede 
bay Nuri çıkmazında kantarcı Yu
sufun 37 No.lu evİ!'de oturan karı
sı !.fiizeyyen ve kızı Mübeccel aleyh· 
!erine 38/2194 numara ile in~e be 
delinden 803 lira 39 kuruşun tahBili 
talebile açılan davadan dolayı dava 
arzuhallerinin mUdaaleyhlere tebli/T 
edilmek üzere yazılı adreslerine gön
derilmiş isede mumaileyhalarııı 

mezkiır adresden çılitıklanndan ve 
nereye gittikleri bilinmediğinden b:ı.
hlsle tebliğ edilme,Jen mübrt~iri fa· 
rafından geri gönderildiği arkalar'.r 
daki meşruhatt. " anlaşılmış oldu
ğundan mahkemece; Müzeyyen , ~ 
Mübeccel haklannda ilanen tebliğ'.!.t 
yapılmasına ve bu husus için ken· 
dilerine bir a} mühlet verilmesine 
ve muhakemenin 9/1/939 günil sa
at 15 e talikına karar verilmiş ol
duğundan yukarıda adı vr adresi 
yazılı müddaleyhler ilan gününden 
itibaren bir ay içinde mahkemeye 
müracaatla dava arzuhalini kbel· 
luğ ederelc cevablannı vermeleriue 
ve yazılı gün ve saatte mahkemeye 
gelmedikleri taktirde hakJanndP. 
giyab karan verileceği bu babdaki 
dava arzı. 'l mahkeme dıvanna 

asılmış oldniiv "'"uı olunur. 

• 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON. YEMEK 
ve YATAK ODASI takımlarının 

zengin çeşitleri her yrrden e'.\·İ 

'artlar ve ucuz fiatlarla bulur~unuz 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu-
kuk mahkemesinden: 

Davacı l.<t. tniver,ite kiın • 

yalıanesinde hademe Süleyman ta 

rafından Kadıköyünde Naci Şük
rü sol:ağıııda 35 No. da Cavit paşa 

karısı NigfLr aleyhine 38/15-10 No

lu dosya ile açLlan 150 lira alacak 
davasının yapılmakta olan muha

kemesinde miiddeialeyhanın ika

metgahının meçhul olmasına bina
en ilanen yapılan tebligata rağ -

men mahkemeye gelinmemiş ol -
makla berayi istiktap gelnıiyecek 
olursa istiktaptan çekinmiş addile 

J.-ler gün evınıze 

neş'e 

• C 'Jel ni olan ve genç hayvanların .. , 
hüccvrclerinden istih:-\al c(lil(•Jl :B1

\ 

celi gençlik cevheri vardır. Güıl' 
düz irin de bernz renkteki Tok'' ·. 
lon kr0 nıini k.ullanınız, cildin'k 

. . " yumuôatııı !ıeyazlatır ve ~ı~ ·:. 
noktaları el'ilip a ık me•:ını•'ıeı 
<ıkl~~L.rır. 

• • mülırez senedin kendisine aidiye. 1 ~-

tine karar verileceği hususunun IJ.T '"!:ll'l',-:. 
ihtarı suretiyle 20 gün müddetle • ~· 

nanen muameleli gıyap kararının 

tebliğine ve muhakenıertin ~Tıo~--7)~<!-
20 - 12 • 938 tarihine müsadif sa- ,... ~K4 -1' 
1ı günü saat 14 de talikına malı. 

kemece karar verilmiş olduğundan İST ANBUL İçin Salış Salonu 
tarihi ilandan itibaren 5 gün zar- ORION • RADYO Boronkay Bela td 
fında itiraz edilmediği takdirde ••••••• İstiklal Cad. No. 324/1-Bevo~lt ;;..---~..,,,~ 
gıyaben hükilm ve karar verile • • 
ceği ilanen tebl"ğ oluııur. Sahibi: Ahmet Cemalettin SARAÇ O G L U 

(938-1540) Netri:rat müdürüı Macit ÇETiN Baaıldıiı yer: Matbi'\aİ Ebüz:zi>•• , ..... 


