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Hayatı.-HhmetlCl'l•7a1anlarrHüıe,f• CabN, 
PeJ"•• l&h, T•ba• Tu, Abidin Davw, 
l~amt Safa 72 blyük •• rıaldl reılaaler 
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Cumhurreısımız -ı Denizbankta 
. ı. Jılare Meclisi Reisile 

Aziller 
Baıvekiİle Gardıtil 

• .A 

iki Aza Ve 
L 

Umum Müdür Muavininin Satye 
• 

Binası işinde _Suçları Tebeyyün Etti 

Y eui Parti Genel SekHteri 
Fikri Tüzcr 

Anlc!ıu-a: 28 (A. A.) - Haber i 
aldığımıza gö~'e Sa tiye şirke.tine ait · 
binanın 3atın alınn1ası keyfiyeti 
'hakkında yapılım tetkikat netice
sinde .a~ağıdaki faimleri yazılı 

olıanların İcra Vekilleıi heyeti ka
rariyle ,·azifel~rıne nihayet veril
miştiı'. 

1. - Denizbank idare _meclisi .\ l. - Derıizbank umum nıiidur 

reisi Ziya Taner: nıuuirıi Ta·hir 'K&vkep. 

2. - Denı:t:bank idare mecliiıi 

iJrtigat velıcil~ti ~za& Cemal Şahin 

Giray. 
3. - Uenizbank idım• medıl'İ 

maliye \•ekileti haıı: Seda Urul. 
ll 

Yi1111 ayni banka.da in~aat ,u ue~i 
mlkiürü K~ımı Mesed ile umumi 

kıi.tiı•, : dAdun Sava~muı memuriyet
lerilld re;;en iktisat vakftleti tarafın-
dıın nihayet verilmi~ir. 

Yeni Meb'us 
Seçimi İçin 
Hazırlıklar 

====:=;:============================::;:==================-::-'I~~-=-=-=-=:::-:===========-==-=-~--::- ~ 

Tramvay Şi-rketinin Satın 
Nisanuıü~ünd•Y•P•'•c•k ~m Allnma Şartları Teshil Edildi 

mebus intihabı işleri hazırlığına İle- _ _ . 

zaret etmek üzere Parti Genel sek· 1 T ·ı k ·D J 5 75 000 Lı·ra 
reteri Fikri Tuzerin reisliğinde bir V erı ece rara ' -, 

. S.Ymilı' ,...___ll-ı· -"nııi· .. ---. - •-;. akfalll verdi"-' çayda komisyon teşkil edilmiştir. A k 28 (A A ) İst.a ı 1 ile beraber ~. iı·kelin hikhınl; le-.;i- mı~r. 
•· "'11111 ..... ........ , . ... .,...,.. ı;• Yeni meclisin nisamn üçüncü n ara: · · - 1 

-
meb'aalaruıuz araııada uul Trnmvay şirketi ile bu hafta sah, mal~emei muharrike ve miiu·- Şirket I'<ır~oneliuin lehine te!is 

l 
---L 1 ~a. t ·· ·· b .,·{,,,. •aat J gUntl toplanmasını temin "6 bütün ba",·ıııd"ııbeı·ı· de"am eden satuı ııl- h ·1- · b' 1 :ı.. ·ı ~ ' 1 Ankara: 28 (A. A.) - Reiticwuuur •..-. nonu u . .... .. .. " • arrıa.eiJı, ııHt arı, "'' umum cm- t•dilmiif o an muhtelif tıUl\'Ün san-

• ldl Rellı S ydamla işlerin tam sekilde organize edil&- nıa müzakerelerine bugün de Na- ı 
• 11 de Barelıllet dalre.W tetrif ed•reık • re • rek bir aksaklığa meydan verilme-- Ç . k ' b ll'k, atölyeleri \'t> an bar fü'tn<la ıncv (lıkl:w me\ i.'udab da mahfuz tutul-
. uzma müddet aörüfmütlerdir. s 3 .. ü yf d ) fla Vekili AH etın ayanın .,. out 800.000 liralık n).l(l7.~me.:'.li de 

' < onu unc sa • • kanlıKı altmda devam edilerek son . . muştur. 
-cooô;oooooooooooooo;;OOXX:0XX:;<XXxXXXXXXXXXX)C<:XX::OCCCO::ıôOOOOOOCOOOOOO:>OXX:XX:XXXXXXXXXX> k ti 1 ı· t b't d'l . ti cıa.hil oldugu halele bır mılrnn be,,. Pazarte.11i g·ünti tünel ile hava-c ve a şe ' ı e~ ı e 1 mış r. · · 

d Y 
• Yapılan mtizakere ve ınulı.aseue yth! yetıııi-:-h-eı;ı bin lira -i.izet·;nde 1 gazı ~irketler:iııin mübayaa miiza 

Küçük Devletlerin F rankistler dün e eni neUcesinde bütün imtiyaz haklan nıübaytl'ııııa iki taraf mutabık kal- IH~tt•leriııe devam olunaralrtır. 
Ws ı! - 7 9Vlilij TF 1 iliJliiillVZ 'jl d ' 5 - ll1 

Vazi yeti 1 Şehirler Zaptettiler ---;>c ___ _ 
~a:&an: Hüaeyin Cahid YALÇIN 

Milletler araıı münasebetlerin 
aldığı fekil küçük devletler için 
gerçekten garip ve zor bir vaziyet 

Katalonya Başvekili 
Halki Mü:daf aa .. 

ihdaa clmiflirJir millet iııtiklali- D Ed • 
ni muhafa~~ ve h~~ici bir hücu- ya avet ıyor 
ma karşı mudafaa ıçın yalnız ken- B . . »B (A A ) _ Resmen 

uıgo,. ... . . 
di kuvvetine iatinad edecek olur~ bildirildiğine gore Franki~tıer Bar-
kendiainden daha kuvvetlilerın 1 , · ı· d 2·> kı'lometre se on un ş11ııa ın e ... 
mevcudiyeti onu pek haklı olar~k kadar· ilcrliverek billwssa Badolo -
enditeye. dütürür. Gece •e; vakıt, na M:alaro,· Sabcıdcll ve Ripollet'i 
tenha bır taraftan geçmege rnec- is al ctmhı!erdiı'. Frankistler Kata-
L,. 1 bır· ferd bile kanunun za- ,g ' k .,_r 0 an ' ı . 'e1>J1n!'li11in merkez mınta a-• • • 1 onya c . ..... , 
bıtanm hımayeaınden tamamıy e d 8 kilometre ve Pirene mrnta-

. 1 y k af t' sın a 
emın o ınaaUJA ragmen, ıy e 1 k . da ı o kilometre kadar ilerle· 
b . " h ı· b' d t d"f asm 
ıraz fUP e ı ır a .. ama esa u misler ve bu sonuncu mıntakada 

edene hiç memnun olmaz. p : , d9. volunda müııakalat mer-
ş . d' d 1 ti .. uıgecr • 
ım ı eve er arn:;ı munase- k . 1 nıollet'i isgal ctmlı;ılel'-

b ti · t k'" ··k l 1 tl · b" ı ezı 0 an ' e er ış e uçu c ev e en o.r e . 
!karanlık bir gece-de apa~larla do- dıı·.F k' 1 •1 · ı.areketı·nı'n 3ura · · rtt n ı~. ı en ır • 
lu bır mahalledt?n g~nıek mecbu- . k ·ı-t ·d hıtrb malzeme. 
ı·iyetinde bulunan silahsız ferdle- t~ ı~ek .~0 • mı\. a~d~nrnsi imkllmnı 
t·e benzetmişlerdir. Dünyanın hali smın . 1~ıııP.m . 
;ı... • t b t l't d' Z ı vermış.tır. ;ıuu ın ı aı ev ı e ıyor. ama.mm - KANLI BİR BOMBARDIMAN 
~m mümeyyiz bir vaf4:fı olıtrak ru- F"" . • 28 (A A ) _ Dün 
1 ,.. h"I t' l d' · k d t ıgueıaa. · · 

Negrin 

Fransız -
1:::::::::::1::::=::::::=::::;::1::::::::: 

Başvekilin 
Tesekkürü 

» 
Ankara: 28 (A. A.) - B~şve

kil Dr. Refik Saydam, Ba.şv&kAle
te tariıılerinden do]ayı her taraf
tan almakta oldukları tebrik tel
g·raf ve mektuJllarma kar~ı- teşk

kürl~riyle B.'\ınimi hislerinin ibli
ğına Anadolu Ajansını memur bu
yurmuşlu<lır. 

lmpeks isini tetkik 
Eden müfettişler 

· Ankaraya gittiler 
' 1mpeks şirketi hakkında tetki-
J kat yapmak üzere şehrimiH gelmilJ 

olan tktisat Vekaleti Başmüfettigl 
Bay Fevzi ile Maliye VekAJ.eti mil-u a e ı ve m en ışeyı ·ay e • 1 B 1 'un takribeıı 311 

. . . yapı an :m~e on '- f ·şı . d F "k Ank git 
rnek maeıbu~ıyetlndeyız. . kilomeı·e imalinde kiin Grannol- Barselnn• ilk giıea FraDtıLİst ettı enn en aı araşa • 

Vakıa mılletler arası mün~se- lsonu 3 ibıcti aayfada) General Yague mişlerdir. 
~~rh~hlrzamaııb~emnıy~~====~~~~==~============~===~ Ora~~fil~&e ~~~~-
0!\'e istikrar havası içinde cereyaı~ b y d• • dikten sonra yarın yine şehrimize 

etmedi. Devl&tler her mman harp ''D,, Gru unun e ıncı döneceklerdir. 
etti.l~m Her zaman en kuvvetlinin Ankaraya gönderilmiş olan 2G 

:!:~~~ı~e~ı!u~;;ra~~i~!eı!i~: R • Sergi.Si• Açıldı ::v~:=n!:.de bu gknler-
ıet kendisini yalnız ve dü~manlar- esım Diğer taraftan tngilteredekl ba-
ta sanlı bi&1etmemiştir. zı şirketlere Kemal Film sahiplerin-

İttifak mı? Uıl~ma mı Bun- d • M••d•• •• 8 T k A den olan Bay Şakir Sedenin bizzat 
brın ı.· Y1fl-r&dıtı mfiddetç• mer·ı Aka emı u uru . opra çış teklif yaptığı söylenmektedir. 

sonra ufaık bir balı.ana ile yutılıp N k d S J tk" J T kd• [ttİ Hatta., bu teklifi yaparken, bir 
w verecek bi1'M lUzumsuz k!iıt ut un a an a ar arı a ır münasebetle sesinin filme alınmış 
oldufunq artık ht)rkes biliyor. Mil- bulunduğu da ayni şayia meyanın· 
~&tler Cem.fyeti mi? Bir aralık et· da zikrolunmaktadır. 
t•aJmda büyiik ümitler uyandıran 
bu mtıes.sese (lerefli bir cenaz& a
iayından bile mahrum bir halde 
.kayıplara ka.rışmış bulunuyor. 

Harid siyaset sahası felaketin 
yakla~tığını gösteren gürültüler ve 
inhidamla.r i~inde ayaklarımızın 
altındıı titnyor. Büyük devletlerin 
müthiş bir gün için çılgınca bir his 
(çinde !hıazırlandıklannı gl>rüyo· 
ruz. BüyUk küçük herkes bazırla
ınyor. BUyllkler kuvvetlerine gü
veniyorlar. Fakat küçüklerin gü
vendikleri nedir? 

Bir infilakta 19 kişi öldü 
Tokio, 28 (A. A.) - Fukuoka 

bölgesinde Kassuya kömür made· 
ninde vuku bulan bir infilak neti
cesinde 19 kişi toprak altında kal
mıştır. Akibctleri meçhuldür. 

A k ı.k . 1 . . • "\ s er ı ış erı ıçın · 
mühim ilanlar 

Herkesi yakinen alakadar 
eden bu ili~lar 7 nci say

famızdadır, Mutlaka Bunun sarih ve malUm olmama
sıdır ki diinyanın havasında umu

HU.eyin Cahid YALÇIN 
(Sonu 3 üncü uyf amuda). 

Davetliler diln açılan sergiyi ieziyorlar Yazısı 3 do 
okuyunuz! 

--------------------~ ...... ----

ltalyan Gerginliği 
"Paris Eğer İtalyan Milletinin 

• 
Çeliğini Tatmak istiyorsa •.. ,, --

Bir İtalyan Gazetesinin 
Ağır Neşriyatı 

ltalya1alarm Arblt Resmen lıte· 
dikleri Tunusda iki Yerli Tip 

H E R SA BA H 

l'.ırı::;, 28 (A. A.) - Romadao 
Ha\ a~ ajansına bildiriliyor. 

Her hafta Frnnsız siyasetini 
Avrupayı ka11ştırmak ve İtalyayı 
ta hıik etmekle ittihnm eden Rela
ziorıe iııternazionali gazeh'~i diyor
ki : 

(Paris cğeı· İtalyan milletinin 
çeliğtni tatmak arzu ediyorsa takip 

. ettiği manasız siyasete devam ede
bilir.) 

Bu gazete OO.) nelmi1el marksizm 
ve Fransa için A vrupuda partinin 
kaytx>dllınis olduğunu yazmakta
dır. 

FranlSQrmı teminat olarak ispatı 
yol Fasmı ve Minorque adasını iş
gal etınek tıuıavvuruna dair tefsir·
lerde bulunan bu gazete söyle di
yor; 

(Parie bu ~antajın altında Frtlll 
sanın muzaffer olmasını kath·etı~ 
istiye.u Faşist ttalyaya karşı kinini 
saklamamakta.dır. Fakat Fransa 
müdafaa. edilmesi ldzım gelen U
çüncü bir hududt tehlikesini nasıl 
isterse öyle tasavvur edebilir. Bu 
tehlikenin kendini göst.ermesi miln
ha~ıran Fransa hükftmetinin nas
yonallst İspanya ile tesis edeceı!i 
.münasebetlere bağlıdır. 

Gazete şunları ilıive evlernekte-
d1r: · · 

(Sonu 3 ilncil aayfada) 

Dünya Nereye Doğru Gidiyor? 
F RANKIST'lerin Ba~selonu z~p~elrneleri ve bu vesile ile 

General Franco ile Muaolını ~raeında letlti •diJeon aa. 
mimi telgraflar gerek Pariate ve gerekae Londrada endi~eli 
aki.qJer uyandırdı. Bu suretle gayb dünyasınm adım adım yeni bir 
devreye doğru ilerlediği görü Üyor. Şimdi herkesin dinıaimda 
gayri ihtiyari tu aual düğüm~ niyor: 

Aca.ha daimi bir Cihan harbi kundağı mesabeainde bulunan 
ispanya harbi aona ererse dünya rahat bir nefea alıp sulha tnı eri
tecek, yoksa bu bedbaht diyat~,a bir tarafın ıalebesini temin ede
cek olan zafer, dünyayı lspanYa harbi faciasının kat kat fevkin
de facialal'a aahn olacak bir Ci ıan harbine mi sürükliyecek 7 

ln&anlık namına temenni edelim ki birinci ihtimal tahakkuk 
etsini 

A. Cemaleddin SA.RAÇOGLU 



, 

ENVERPAŞANIN • Barselonun sukutu 

POLİTİKA· 

ÖLÜMÜNDEKi ESRAR Belediye ~e.is 
ve111 s.ı.ı.m Tarilıl Tefrikuı: ss Muavini işe 

Yeni intihabat 
Okuyucularımız Hazırlıkları B AllSELONUN akuta ile 

İspanya ve beynelmilel si
yaset sahamıda, A 'Yl'Upanm eeaup 
yaset sahasında, A vrupapın cenu· 
bi prbt ve &11r.bt Aıkden.işdeki ra
kiplerle doinldan doğraya alakalı 
'devletlerin fimdiden dikkatle t.ı. 
tik etseleri liaım aelea meseleler 
~kar. 

Rusların Suvari kıtalan &,.ıladı 
• Diyor ki ı Baılıyor 

Sah• depolanndan Büyük Kmet lleeliei~in-tecdWi 

oldukça kuvvetli idi 
...., intihaba karar vrmesi üzerine yeni 

fikiyet intihabat için hazırlıklar yapılma-
Noban ttltUn ve 8igara Ni sı viJlyete ı,blif edilmiştir. 

ıtnı tamamlamak Olıare sabahla Yapılan hazırlıkları teıtbit et- Bunlardan birincisi ve daha zi· 
;vade Fr&DB&yı alikaclar eden mil
~iler meaelelidfr. ikinci mesele 
beynelmilel saı.da 4efeclı1en v• 
.an Roma konllf!D&laruıda K. Jlus.. 

Enver Pa;anın Bu Kuvvet Karıı· 
aında Canı Çok Sıkılıyordu 

IDldll&dar ldarealnbi ll&tll deposU: mek Uzer 7ann saat 1 O da Vali 
m 11111 YUraD atgua baylled, •aavininin riyaseti albnda 1* ko
m.tlddettmberi, mlllkllMla .-.ı:._.... milyon toplan&caktlr. 

RADYO 
PAZAR: 19 -1. 989 

- Reia muavini Rlfat Yenal 

Belediye reis muavini Rauf E
mi~ın yerin& tayin olunan Akhi
sar kaymakamı Bifat Yenal evvelki 
Jln şehrimize ge.lmit ve dün sa -
bahtan fübaren vazifesine başla

mıştll'. 

lafmakt;adırlar. DepomUld& '* Jtaç 
gmandır gör01m 1ıa bıtJwmaızlık 
bir kaç noktadan Del8t etmll ola
blllr: Ya depomm m.tldUrtl ftldinde 
lhtlJumı blldlnntJor, ya lıildlrdiği 
halde altkadar daire eheJDmiye 
vwmlyor, ya fabrika ıtızumu. ol 
Ç8litleri vaktinde yetietiremiyor, 
yahut ta imal için icap eden ttittın 
çeeltleri kalmıyoı:. 

Bunlardan hangisi sebep ... ,-.u.. 
ileri sUrülürse aUriilsün, satıt depo· 
sunu mazur gösterecek ehemmiye 
haiz değildir. Sermayesi çok ola 
bayiler bu halden nisbeten az müt 
essir oluyorlarsa da, sermayem d 
olup her gb ftYagb 8'Jlft noba 
mnı tamamlamak mecburiyetind I 
kalan b&Jiler mndın mad4t m&r• 

lar görüyorlar ve devamh m.Uşteri 
lerinİ kaybetmek tehlikeabıe IH•ıru_.. 
bulunuyorlar. 

1' _ fı 8C>llmn JI. ÇemberJalne verditi 
ı:.sna n sözlenn tutulup mtu.lmıyacaiı. ts-

T kk•• .. pan:;ada. ~e, 817..ete ve ik-
eşe uru tisadt ha7a• mbaadat •• iıatlyaz-
DUn Halkevinde fatanbul Fmaf Jar aramp ar&DJIU1&e&iı, diler ta. 

cemiyetleri idare heyetlerinden te- birle avbt Akıcteirls havzMında 
gekkill eden mtlfterek yardım tee- atautkonun mahafasıeınm 4leVam 
JdW.ı heyeti wnumiyesi milzakera- edip etmiyeffll b.rfi7eUdic 
tında 938 yılı içinde -- hasta· Bu aebe'ptea Baneloıtan anu
haDMinin kurulut ve açı1ı1 hasa~ tu, İspanya bahraamda bfly1lk bir 
1armı tetkik edezkea ıpğlda iBim- döntim ııoktuı tıeıfkll etmekte ve 
leri yudı 118V&t ve ml\ellaeaata ga· sulha kavapnat ifln ,.,...._ 4v
setelerle alenen telekkir etmeyi rupaam harp teıllitelm enıauıda 
kacliqinaabk borcu bi1mil olan u- buna1maama &mil ola1dleeeii aibi 
muml heyetimiz ID1lhtSrem pllet'elli sulh J'O}ımda da ilerilem.eıdne yua
sbı 1ıa yurt aeveıBt ilinde llt.Uf. tacak bir kuvvet teıpll eder. 
klrbt-~ emiften qa- Filbaldka İlpan;ıa-m.eaeleai mtı. 
ğlclakl ~ ilflilhli rica naeebetfyle atatüo111 m1lllafua 

Zllllmnda f ... mte4ea ....... 
eder w limdi teeekkUdel' ederiz. devletler Fn.nea v• ~ • 

1 - ftbek Partlmllia .,.,... Bilhusa Fran-. ,aynca twra ne 
12.SO Program, 12.85 )(ibik fBa

ftf müzik Pi.), 13.00 MemDret saat 
&Jart, ajana, meteoroloji haberle
ri, 18.10 Müzik (Hatif mOzik de
vamı Pi.) 18.46 Türk müziği. 
Çalanlar: Reşat Erer V eciheı Re • 

Ge~ ve muktedir idare adam • 
larımızdan olıan yeni Belediye rais 
muavinimiz 880 seneSinde Hukuk 
Pakaıteainden mezon 61muş ve 
mezun olur olmaz umumt harbe iş. 
tirak etmiftir. Harpten sonra Da
hiliye Vekifetinde mftm91yiz ola
rak bir mtkidet çalıtm1' ve sıra ile 
M:annaris, Fethiye, Gönende kay
makamlıkbklar yapmlftır. Bir 
milddet sonra kaymaltamhk vazi
fesinden istifa eden Rifat Yenal 

timts ~un mat il1elt tam mausiyle ihtilaf bJinde bu -
ttzerinde göstefd'ikteri mtiff'ii ha.ı- lundµğundan, bu devletin battı 
sasiyet bu esnaf hastalwaeaine llit- harekti dıldcatle müşahede edilme. 
fen hediye ettikleri 1600 lira kıy- ğe defer. 

um:uum metindeki ameliyat masasuıdan ö- Bu nold'fıdaJJ Fra~ mebusan 
tiirü bilt\Bı Jatall~ emıafı paaama mee!fihıCfe harlct siyasete tntulk 
sonsuz ştiktan ve saygılar. den son mOzakere ve mfbıakaşa-tik Fersan, Fahire F. 

Okuyan: Mustafa Çatlar. 
1 - Osman By - Htlzam PtlfNVi. 
2 - KömOrcü zade - Hizam Hs 

te - Aldım hayali perçemin. 
S - Jılusullu Oeman - Hüzam 

şarkı - Neşeyabı 16tfun. 
4 - . Ethem efendi - Hüzam şar

.lo - efki çef!llİm • 
5 - Fahire Fenan - Taksim. 
6 - Kemal Emin _ Müstear şar

kı - Bu neş'.eden aana ey dil. 
7 - JIQat.ear BU eemalai. 
14.lö, 14.30 Konutma (ET kadı

nı saati). 
17.30 Program, l'l.86 Müzik (pa 

zar çap - Pi.) 18.15 Konuoma (Ço
cuk .. tı), 18.'6 lltblk (pazar pyı 
devam), 19.15 TQrk mUziği (İnce 
saz faslı - uşak f ulı) 20.00 Ajans, 
meteoroloji haberleri. 21.15 Türk 
müzili: 

Çalanlar: V ecfhe. Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan, Cevdet Çai]&r. 

Okayanlar: 11ttzeyyen Senar, Sa. 
diBOf"S. 

1-SizinAt ,..m, 
2 - .Arif bey - Şarla • AfkmJa 

J'Umalrtadır anut.en. 
8 - Nuri Şeyda by ~ Sevdim se

DL 
' - Mehmet Nulp • llJeaülr 

8. Attmbnt 

avukatlık yapmıt ve sonra tekrar 'lllllıııııı __________ __.,., 

idarey& iktieap ederek Balikeeir D • J d h k 
umum meclfsfnde çal1'lJl&'k ve Sll'a . aıre er e er es 
ile Balye ve Akhisar kaymakam - K dı• • • • 
lıklannı yapmıştır. en ışını 

Akhisard&n da terfian fetanbul T k• d k 
Belediye reis muavinliğine tayin o- a ıp e ece 
lunmQftur. • 

Kendisine yeni vazff esiftde mu. Mic:lcleiu......nlik bir 11111amele-
vaffakıyetler dilerb. c.i)'i c~ ~-Ja.ıWwk. .-ıtu 

İKTiSAT İŞLERİ 

Nevyork se.rgisine 
ait pullar 

Amerika Blrleeik Ctımlıuriyetle

ri JstikWinhı 150 inci yıldöntımU 

münasebetiyle memleketimizde doet 
devletin istildil Jl)dönlhııfl batıruı 
olmak üzere iki seri pul ~mıt
tır. 

Dairelerde herkesin kendi işi

ni takip etmeai mecburi oldujıı hal-
de bazı "muameleci" lerin f~et
te bulunduklan göriildQtlnden bu 
husu.sta sıkı takibata geçilmiftir. 

Ezcümle; Karadmriikte otaran 

Salih otlu ŞQkrtı ilminde bir anııı; 
bafkuınm hitriyetini 1ılkmar.ak 

dan möddelumumlllte flticla verir. 
ken 1akalanm111 ve dairelerde it 
takibini 1a1Dız avukatlara haare -

Çıbeak olan ba pullarm bbinde den yeni avukatlık kanunu lritldbn
iki dost deVlethı blnllerhıbı yahut lerin göre hakkında 1Uibata Ht-
fBfleriDi pcırtıeJeri, dljealnde de vlan~ı,,,,ImY~~"V· ~f'VV..,..,......,..,.,.,..,"""'~ 
TUrk ve Amei'ibn ~ )N. 

prb - Seni cancliiı l8ftrim. Nevyoıti& agdacak oıae eergi· 
6 - Suphl ZIJa - Bhll sevkin. lliD (Tlrk) pavı,.,nunda bu pullar 

lunacaktJJ". KUL TÜR iŞLERi 

6 - Tanbari Cemil -11~- JmDın•JaeaktJr. 
Pir lene olur. Bu pullara yapılD>• için ya-

Muallimlere izin yok 
Birçok mua.llimlrin bayram ta-

tili münas&betiyle izin alarak u-7 - Şemaetttn Ziya .. TJtU far- kında bir müsabaka açılacak, birin-
in• Salkım aöilt. el gelene yUz lira mUkifat verile- za'k ziyaretlere &itmek istemeleri 

8 - Sal&battln Pınar • Glllsar cektir. üzerine Maarif KUdUrltliüne ba7-
tıarla - BOlbflltln clerdL PuJJa.r mart ayı ~ IJuıla. .ram t.atili münasebetiyle katiyen 

9 - Tflrkil - Datıan •tımachm. 
10-Tatyoa. Ba.,nt IU sema- caktır. üfn vrlbaemeaf teblfl ~dilmlftk'. 

llL 
11.00 Jlinleket .at ayarı 
U.00 lf.,.U p)lklar B. 
11.10 Jlazlk (RfıueU eauUur 

•naa> Şet: n..Dıapr. 
1 - Futlk - l'lonılD nta1'fl. 
2 - Lehar • Xuphlo • VAii 
1 - .Ptem6 ., RamUDJÇO 8Pll'lll-

nm uverttırtl. 
4 - 'Mawtmet - Lee E~ 11 

Hinden J>ivertllman. 
1-Tavan - llwr fantafaf. 
22.00 ~u aJaD1ı ~ ~ 

9181) 21.10 ıtuzlk (kfi91k orbstra) 
Şef: Necfp AtJonlar. 

ı - JfaJnai. Endll8a ~ 
(~clwı) 

1-Borodha • I~ 
... wa. 

1 - ttllo Nacci • ilk ballU'ın fl
Ctkl..t (lam -· - maq) 

4 - Scberapoy • Pavloft (atır 
ftll). 

5 - Kleblela • Oudaf M. 1. 
6 - 8appe • :8afJf dYad alaJı 

Karadenizli Gençlerin Dankii 
Toplantı•• 

mdk O)l8l'MllUD WtlrfL 
82.45.28 Son ajw m•erlerl ve lerial akcletmiflerdlr. Koape ... t tam ikide bafla•ıı ft eJleJ~ 

prınki prognm. ,._.etmiftir. ~akanda toblubcla ............ .,..,.,.._ .. 

2 - Gerek hastahanemizi tat- lar, 'harieife nınn He, b8fY8 • 
riflerile candan &lika g6atenm w kilin nutuldan gerek Berlin ve ge
daha genişletilmesi için çok kı,..._. rekse Bomada derin bir al&ka ile 
li ve teşvlkkir direktifler verelt' w takip edi ..... 
&erek esnaf lelerinin di8er sahala- FranSad.ald ademi mftdalıale 
rmda da büyük bir hassasiyet ve taraftarlariyle müdahale taraftar-
şefka.t gösteren sayın vali ve Parti lannın çarpılflllal&nndan sonuncu
reisimiz Latfi Kırdar&, Jann isteklerine muvıatfak olama -

8 - Esnaf i§lerine büyttk bir dıklan ve Franaanın mftdd'&leye 
ehemmiyet ve bağWık göstererek yaıuupnıyaeajı -6rUlmQftfli'. 
her işte esnaf pbell blltosurıu tat· Fı'ansanm bu katarı •e~sine 
vik ve himaye eden ticam odam raime~ hıidftd in~ b'tl
...._ ..... H~ tft- kt'ıl'Mf'1b.ttfııni I*id w~ frar. 
zamiye, tısında bulunma.ktadırlar. iti 1'a-

4. - Haatahaıtenin kur j ,un. zi7et nedir? 
da btlyUk gayret sarfederel ruh- General Franko Barselona al • 
de ettilf. esnaf ş11besl müdlrlüğün· mılfbr. Ve bu muvaffakıyet: tal -
de bihak1rin muvaffak olan kıymet- ya tarafından yapılan 't'e fmıan ba
H ve iktidarlı mUdürUmUz Kizmı kmunda.n ziyade malzeme itlhariy
Yorulmaza. le zengin yardımlarla çok 88&11ı 

5 - Yanm asıra yakın bir r.a· ·bir şekil ıöstermektedir. Ştlphe .. 
mandan beri esnaf işlerine yorul- siz iri İtalyanm lPraııkodan 1M1 yar
maz ve yılmaz bir siy ile çalıpn dımına mukabil prbt Akdeıdzd 
ve hayatını esnafm terfih ve trak· muayyen menfaatler tale etmesi 
kisine haaretmif olan ve hastaha· ihtimali de •fl"dır. Fakat K. Xu
nemtzln kuruJt11 ve ~ solini b~ok kereler oldula ti'I 
ook kıymetli çalıemalarile esııafum- İepanyada harb eden ltalyan gö - . 
mı derin httrmet ve muhabbetini nOIUlleriDID Urbhı hitamında se
lrazanmai olan cemiyetler mürakibl ri çeldle«lf hakkındaki btl Ya
ll'erit Hamala. kilerde bulunmakta ve bana Mlhu-

6 - Hastahanenin kurulut ve 
yOrllyüşünde azami kudret ve PY· 
ret aarfile bir senelik mHeiJeri ne
ticesinde heyeti umumiyemize p· 
yet vazıh hesaplar ve kıymetU .U· 
celer aunaıı mUateret yardım te;
killtı idare heyetine ve sağlık teg
Jdlitile mttrakabe heyetine ve da
llJllD& bilrosu şefine ve hafh'bl...,. 
mbiD lllUhtenm doktorluma ve 
çahtbn lwnlft'& ft ma.tahdemle
rine SOD8UZ §UkranlarımızJa pygı 
ve •vderimbia mııı.ı.. suete* ftll~ lblQma unitunf heyet 

17 /l/819 tarllWule fltaıabul Bal
llıntnde toplımen fstanlRd Bl
D&f ..,etled ~ ..... ,... 
dJiii t.eptlltı umamf heyet Nlal 

~Vahdl6r;5 = 

TAKViM 
.......... ,,.,,,... \,W 

29.JC ..... lni 1939 ... -
IBlll'lı 1 Zll•I••• US7 
._., ,,_.Ka...UN 

-
K· r•: 19 -

... aaatl 1 7,15 

-

11& son Çemberlaln mWnatmda 
teyid etmiftir. Yabns alJMf ft.. 

ziJetler ---~- - fdrf. 
vetlerbı oekllmeme&I Dıtfmalf ete 
her zaman dUftlnülebilir. 

Bu vaziyette J'ranaanta Htth•• 
edeeeii hattı hareket ne olabilir? 
En-el& Fnmada Cumhuriyetçi kuv 
vetlere maddt Ye maJI 1ld'dml· 
lai'da bulunabilir. Fakat Pnnuıa 
burada hzı eııpUere §arpıpkta -
dır. Bu enpller aruuıda ~ 
- Roma ınihYerf devletlerbda bit -
baua. ft.alyalllJI, Jl'ransınıa lldhk
haleslne ka?fi. claha i9nft ~ 
ıaMmıtarda huJ'mıaealı ll•t'lmld&r 
ki 8b1tH •• Mı asım fDfJat .... 
.... ~folil Witll1tilMi
ı.ur. Alıll&n1amn da, ~ 
mbahfr olacaiı •flpk .. dlr .. Ban -
dan bafb FraDMJUJt" eHnlılelt ~ 
him malzeme ft iD&h •ttarm .. 
dan bir Jaamım yaba•~ 
lere vermesi, umamt Wr fht.IM:f n 
kuunda bnclfalnl teol ve ~ 
lmkluız bir .. .,_ ·~' -
bilfr.. 

•Hbefl&cladlrld 
hllAfnla ı• .... b ....... Jn -
..... ..,...a • ....,.-... .. 
delllt.aWta~~ 
mıiııl: ıiMcbmi~. 

Yahu• J'ransanın esM 01.ı. 
İipupmn fsp&JtTOIJarm elııde 
kalmumm telılrldlr. Bmıa fDln eh 
ltalN.,. AbHnliına ~ 
............. ıo. ..... ... 
aJ •ılfialie k8ll6i1dit ..... mu-
bllele ............. ,. ... 10-_________ ,1 ıunu tutmakta oWUIU ~h:ede 



29 KANUNUSANi - 1911 

merikanın Harici 
Siyasetinin Esasları 
Nevyork, 28 (A.A.) - Summer ı 

Welles, söylediği bir nutukta de
miştir ki: 

(Amerika hükfunetinin harici 
siyasetiuin başlıca hedefi, Amerika
nın sulh içinde yaşamasını temin 
etmektir. 

Hatip, Amerika hükumetinin ve 
halkının bazı hükfunetlerce takip 
edilen siyasete kaJ'3ı ittihaz ettik· 
Ieri tarzı hareketin tasrih edilmiş 
olduğunu ve değişmiyeceğini söyle
miştir. 

Başka memleketlerdeki insan· 
lara karşı yapılan zalimane ve gay
ri insani muameleleri, bu hoyratlık
lar tekerrür ettikçe, protesto ve ta
kip etmek Ameriknnın hakkıdır. 

Amerika bu hakka malik oldu
ğunu ve bundan istüade edeceğini 
açıkça göstermiştir. Eğer icap eder
se, Amerika sulbü veya Amerika
nın emniyetini telıdid yahut Ame
rikanın veya Ameriknlılann muahe 
delerle tasdik edilen haklarına te
cavüz edilmesini istihdaf eden her ı 
hangi bir meınlektine harici siya· 
f.letine mani olacaktır. 

Welles, hilkılmetin diğer hedef· 
!erini de saynıı§tır: 

- Amerikanın diğer memleket-

lerle arasındaki dostane münase
betlerin inkişaf ve takviy~sine ça-

l ak Amerikanın ecnebı memle-
ışm , A 

ketlerle yaptığı ticaretin ıslahı, • 
ınerikalıların ecnebi memleketler
deki muahedelerle tanınmış olan 
hnklarınm ve menfıaatlerinin: mu
hafazası, kuvvet saltanatın yerin~ 

h kuku düvel rejiminin ikamcsı, 
u 'kt' dünya ticaretine sekle vuran ı 1• 

sadi hudutların azaltılması ve tah· 
didi, nihayet kara ve deniz silahla
rının azaltılması ve tahdidi için bey 
nelmilcl bir anlaşma temini. 

Hatip, büyük harpten b~ güne 
kadar cereyan eden beynelmilel va
kayii gö1..den geçirdikten sonra~ ne· 
tice olarak şöyle dl'miştlr: 

_ Bir kısım insanların diğer 

insanlara yaptıkları zulüm büyük 
harpte bile inanılnuyacak bir hadi· 

81~ teşkil ederken, bu gün hayı et 
bile uyandııınıyor. 1911 den evvel 
askeri muhasamat esnasında bir 

hük-ümet, kadın ve çocukları öldür· 
se idi, veya sivilleri katlettirse idi 
bu hükOmetin diğer milletleıin a
rnsında yeri kalmazdı. Bu gün bu 
§Ckilde.hnreketler, her gün teker
rür etmektedir.) 

Fransız - ltalyan 
Gerginliği 

(Baıtarafı 1 inci aayfamızda) 
(tspanyol meselesi hallcdildik· 

ten sonra İtalyan talepleri mesele· 
sini halletmek lazım gelecektir. 1s
panyol meselesinin halli Fransız · 
İtalyan uyu.~masırun ilk şartıdır. 
Fakat Fransanın vaziyeti gittikçe 
sarahaten menfi bir şekilde tecelli 
ediyor. Paıislilerin anlamak i..crteme
dikleri karşısında Avrupa hadise
leri ebedi bir kanunla çizilmi§ olan 
mukadder münhaniye doğru yak
laşabilir. Bu takdirde söz topun-

, dur. Fransa Avrupanın amniyeti 
ve tamamiyeti için hakiki bir teh · 
likedir. Fransa eğer bir şantaJ1a 
kendine ait olmıyan topraklan il
hak etmeğc :kalkacak olursa İtal

yan milleti sillihlanıp hudutları ge
çerek izami bir fedakarlıkla yaşa
mak hakkım ve Avrupamn inki§afı
nı mUdafaa edecek ve tarih bakı
mından uzak veya yakın bir mazi
nin unutmayan kalplerde açık bı
raktığı hesaplan kat'i ve devamlı 
bir surette halleyleyccektir. 

Gazete netice olarak, Fransayı 

İtalyan çeliği ile tehdit etmekte ve 
kararını (seri ve geri alınmaz) bir 
şekilde verecek olan Berlin • Rom'l 
mihverinin kuvvetinden bahseyle
nıektedir. 

FRA..ı.VSIZ NAZIRLAR IECIJ. t
~ iN TOPLANrI 1 

Paris, 28 (A.A.) - uırlar mec
lisi bu sabah Eliysee sarayında top
lanarak harici vaziyet hakkında 
Bonnet tarafından verilen izahatı 
dinlemiş ve Frans~ • 1spanyol hu-

edilmektedir. Bundan da istediği 
gaye, Akdenizdeki ve uzak Ok
yanoslardaki müdahale yollarını 

ve müstemlekelerini konımak fik~ 
rini istihdafhr. Fnkat bu ~lepler 
:karşısında muka.bil tarafın istekle. 
rf, lngilterenin Fransa ile ayni 
mevkilere malik olması ve müttehit 
bir siyaset t.-tkip etmesine rağmen, 

mühim bir ihtilif mevzuu doğura
~bilecek ve Münih anlaşmasına ta
kaddOm eden ağır beynelmiJel va
ziyetin tekrar hadis olacatına bir 
işaret teşkil eder. 

Buna mani olabilecek kuvveti 
'Fransızlann istediği beynelmilel 
lbir konferans veya İngilizlerle, Ro
nıa - Berlin mihverinin temayül ede
bileceği bir dörtler konferansıdır. 
Pek yakındaki siyası vaziyetler ve 
i:onuşmalar bu sa.bıuiaki son sulh 
ı&dbirlerinin nelerden ibar&t ola· 
cağını gösterecektir. 

Dr. REŞAD SAGAY 

dudunda alınması lazım g\.>len in
sani ve E'.mıııyet :tedbirleı ini müza

kere etmiştir. 
t:SGIL'.l'l'~RENiS KU\'Vt..'11 
Londra, 28 (A.A.) - Sir Samuel 

Hoare, bir nutuk söyliyerek ezcüm
le ~yle demi~tir : 

(Harp, gayri kabili içtinap de
ğildir. Biz istikbali, biz neler hazır
larsa hazırlasın, cesaret ve azimle 
derpiş ediyor \•e neticede aklı seli
min galebe çalacağından iımidimb•j 
kesmivoruz. Fakat her ihtimale kar 
şı h~r bulunmağa da a.zmetmi§ 
bulunuyoruz. Millet, her eyden ev· 
vel bizden itimat etmemizi ve hazır 
bulunmamızı istiyor. Kara, deniz 
ve Hava kuvvetlerimiz, o kadar te
rakki etmistir ki, imdi elimizde 
günden güne kuvvetlenen milli bir 
ruha dayanmış müthiş bir kuvvet 
mevcuttur. Bizim eski, yorgun ve 
kU\Tcti az bir millet haline geldiği
mizi iddia edenlerin şimdi ôüşün
meleri lazımdır .Bunlar, 1914 te de 
böyle düşünmiişlerdi. Fakat uyku
larından fona biı· şekilde uyandılar. 
MONIHTE S01Tf.E!\'EN l\IUlliM 

~lTUK 

Münib, 28 (A. A.) - :h."Vvelki 
gece, bur:ıda 900 ki i önlinde söyle
diği bir ııulukta İtalyan .de\•let na
zırı Farinacci, şöyle demıştir: 

(- ttalya, civarında bulunan 
Tunusun 1talyanın cenubunu tehdit 
eden bir memlekete ait olmasını 
hiç bir zaman kabul etmiyecektir. 

Cibutinin Fransada kalmasının 
Ham.burgun bir ecnebi devletinin 
idaresi altında bulunmasından fer
kı yoktur. 

Farinacci netice olarak Aln1a.11 
mUstemleke taleplerinin hakh Vfl 
müstacel olduğunu beyan etmiştir. 

Bu nutuk, MUnih radyoelle ne§
redilmlştir. 

AMERiKADA :BUl TEFSİR 

Va.1ington, 28 (A.A.) - Fran
sanın .son Amerikan modelinde altı 
yedi yUz haı-p tayyare!!i satın atma-

sına muvafakat ettiğini söyliyen 
Rooseveltin bu beyanatı parli.men· 
to mahf ellerinde Ameıikamn de
mokrasilerle teşriki mesai etmek 
arzusunun bir tezahilrU mahiyetin: 
de telA.kki edilmektedir. 

KO~'T CIANO BERUNE 
GiTMiYOR 

Roma, 28 (A.A.) - İyi haber 
alan mahfeller, Kont Ciano'nuo 
Reichtag'ın SO sonkinun tarihli~ 
timaında hazır bulunacağına dair 
verilen haberleri teksip etmekte~ 

ler. 

Y&NISAaAH Sa,faı 3 

Küçük Devletlerin F rankistler dün de yeni "D,, .Gr'!bun'!n 

V , f. Ş h. l Z ·z Yedıncı Resı11J. 8 Z I Y e 1 e ır er aptettı e Sergisi Açıldı 
(Bat tarafı 1 inci aa,.fada) 

mi ıbir endi.5e tevlid etmektedir. 
Her sabah gazetenizi açtığınız va
kit, dünyanın dört bir tarafından 
kopup gelmiş bir üzüntüye ve çır
pınmaya şahit olursunuz. Almanya 
donanma hususunda, yine 1914 
den evvelki gibi, İngiltere ile boy 
ölçüşmek nrzu~una d~tn. Onun 
bu kaı1m yalnız İngilterede bir ak
.si sada uyandırmıayor. Çnükü dün
yada yalnız Almanya ile İngiltere 
yoktur. Onların yanında başka 
küçük devletler de vardır. İsveç 
şimdiden Baltık denizini nbir Al
man gölü olma ından koşkuhrnı

yor. Danimarka Almanların bir 
yapmalar•nclan korkuy-0r. Fele
nıenkliler Alman gazetelerinin şid. 
dctli hücumlarmı hayra yornııyarak 
gün Şlczvig taraflnrma bir nkın 
ihtimal dahilindeki bir fırtınamn 
tehlikelerini hesap ediy-orlar. Ma
carlar şimdiden komünist enter
nasyonali alyhindeki misaklnra gir
rliler. Çeklerin de yni heyet~ bir 
peyk olmağa hazırlandıklarını tel-

(Bqtarafı 1 inci aa,f ada) 
lers'in bombardımanı pek kanlı ol
muştur. Bu bombardıman esn.aaın
da yüz kişiden fazla ölmüştur. İki 
gündeııberi buraya çok miktarda 
millteci gelmokte idi. Bütün ~·ollar 
mütemadiyen eş~lariyle birlikte 
geçen asker ve sivH k&filleri, sayı
sız araba.lar, katırlar ve saire ile 
ukanm~ır. 

Bütün evler ve hveler hınca 
hınç dolmuştur. 

Yorgunluktan tak tları ke il · 
mi11 mUlteciler yollarda .·ürilnmek
tedir. Muhtelif nezaretlcriıı ser -
visleri Figuera.:;'ın kifa;et etmiyen 
binniarına yerleşmeğe uğraşmakta

dırlar. Sefaretler Peı·pignn n·cıa 

yerleşıneği tercih tmcketdirler. Yal 
nız Rrıansız se.f. retinin Figueras'da 
muv.akkat bir t<!msil heyeti vardır. 
J<'ransız efiri yatm k için her ak
şam Perpiııgnan'a gitm('ktedir. 

V ALANSlY A BOMBARDIMAN 
EDiLDi 

Valans· 28 (A. A.) - F'ran -
graflar haher verdiler. ki~t hava kuvvetleri, dlin öğlt'den 

Göriilüyor ki Avruııanm Mcr- soııra Valaııs Hınanını bombnrdı
kez ve Cc•nul.nı Şarki tnrafları ka- mnn etmi lcrdfr. Feyııe:'\ ismin
dar Şimal cihetindeki kavimler de deki ingiliz ) ük gemi i il e zuzi • • 
hiç Nhnt içinde değildir1er. Onlar mindeki 'unan ) uk gemi i ha ara 
a. i:>tikb lin arzettikleri karanlık- uğramıştır. 
Jar arasında bir necat ve ümit ışı- TEKZiP EDiLEN HABER 
ğı bulmak için bir şey bekleyip du
ruyorlar. 

Fakat lıu bir şc) ııedir? I>tiııya 
neye gebedir? Burasını şimdiki 
halde kim e bilmiyor. H.atta (iyle 
zaıınediyoıuz ki dünyayı bugünkü 
kararsız, emniyetsiz vaziyete so
kan devletler bile yarınki güneşin 
nereden ve ne çehre ile doğacağını 
bilmekten acizdirler. Çünkü bütün 
fenalıkları ve felaketleri kendin
de toplamış tılsımlı bir kutunun 
kapağını açmak belki hısanların 

elindedir. Pakat ınukaddcnıtııı 
doldurdu rn bu kutudan neler çıka
cağını evvelden ke tirnıek kim e
nin elinde değildir. 

Siya ·i emniyet. izlik oP.yıtelmi
lel ·ahaduıı h~r milletin dahili ha
)ialına intıkal ediyor; ikbsadi. ma
li, . o;ıyal ııeticcler tevliL ederek 
vaziyeti bütün bütün karı~ılt ve 
~inden çıkılmaz bir şekle oku
'YOl". 1\tilletlel' am ·ı bir tehlike ha
~a ı içiııdP yaşamakla beraber da
hilde dt• türlil türlü ndl, r verilen 
btıhl'anlar ) üziııulen hn)i.llt "ııeşe i 
orta.dan kalkıyor. Sanat ve fikir 
havatınııı ku) ııtı.kları kuru) or. Diin
yudn \•ellıd. feyizli, co:;;kıın bir sa
nat cerevum yok. 1nsa11lnrııı zihin
leri kı~ırl1şmış. Bııgiinkü kafulur
dan yalını ı!'kcılık ve .tin• gi lıi çnr
pik düstinceler çıkı~ or. 

Perpignaıı: 28 (A. A.) -Fran. 
ız mnkamlnrı Franko kıtalaıının 

Port-Bou'da kara~ a çıkarıldıkları 

hakkındn'ki hnberleri tekzib l't
mektedirlcr. Bununla l.ıeraber bu 
makamlar Franki tlerin Fr.an ız -
1 panya hududuna ~ iı·mi k'ilomet
relik me afedc kain Ro a 'n nsker 
çıkarmağa muvaffak olduklal'llın 

dair bazı şayialar dola tıgmı be
yan etmektedirler. 

NEGRlN'IN BEY ANA Ti 
Gerone: 28 (A. A.) - Nt'grin 

İ::;paııyol miletine hital.ıeıı bir mı
tuk söy)İ\ erek lspanvanın dahili 
ve harict dul'lntanlarııun lıu taar
ruzda on kozla1·ını oyıı. dıklarını 

ve bunlıınıı dahili ve harici i,;1.ik-
rarlarrnııı hıı tuarnı;ı:a h:ığlı bulun. 
d uğunu iclclia etm · .tir. 

·eserin, umhm .Jet oıdn~unun 
bundan sonra ıu.-deıı dola.rı mü·tev
lilerin hiicuınlarına mukabı>lc ede
bileceğiııi izuh etmiştir. l J>aııya
nm merkez ımııtsku ı ıdırn nıiiqel

)ah kuvvetler gctirilmi.,t"r. Mal -' 
zeıne me clesine gelince, hiıkfımet 

adt>mı ınliclahalniıı ve <lPııiz abhı

ka mm miişkiillcrini yenerek mu
him mikl rda malzcnır. tedaı "k et. 
meğe ll uv.ıffak olmu ,tur.,, 

N't·griıı. clt>mi~tir ki: 
··- i\falzeınl' gerçi geç kaldı. 

Fakat . f u ·it(' el b Zt• hızım o)~tll 

malzeme, son dakikada gehnişti. 
Hatip, fedakarlık znıinin ?lil

f eıi t&min edeceğini ô) liyerek öz-
1 eı-i n i biti rnıiştir. 

1SPANYOL MÜLTECiLERi 
Pari : 28 (A. A.: - Bugün 

-toplanacak olan nazırlar meclisı, 

İspanyol mültecileri nıe eleaini 
muzııker edecektir. Meclis, Bon
net ile İspanya sefiri ara ındaki 
müteaddit gôrüşmelerın mevzuu • 
nu teşkil eden 150.000 mülteci kıa
dın ve ihtiyar hakkında bir karar 
ittihaz c.'<loeektir: 'Bunlar için F
ran a'da veya müstemleke impa
ı·atorluğu dahilinde muayyen bir 
mıntc1 kaınn s~nlm sı muh emel" 
dir. 

Mecli , ayni zamanda Fraııı:;n. 
ya muhım miktarda multcci \'e rnu
harRı gelme i ihtimalini de tetkik 
edecektir. 

İyi haber aLa.n nıahfellerde soy
lendiğinc gore Praıısıı hükumeti, 
bunların Fraıısada kalmalarını k • 
bul etme •i derı>~ ylcmemekte -
dir. 

Dıgrr cihetten multc·cılerin clc
ııız yoliylc \ 0 cd.mg'n ııakliııdeki guç 
luk, bu me el ede e ld uf edil ·rı 
müşkiıJatı nrltırm ıktndır. 

lar.:ıilyn: '28 (A. A.) -İngiliz 
Dcvotı hirt krovazöru b'u sabah 
.hrsil.ut\ t ,.elmistir. Krovazrir 
f ııg!ltereııin B r elon ma lahatgü
zarı ile 1ııgıl"z teb' t md n 30 ki
·' V<' Hol\~ ıı11ın R:ırs('lon masln -
hatgüzarı huluıımaktcıclır. 

Sinıoun i mindeki Fa·nıı,.,!z 'or
pidosu bu sabah limnna gelerek 
içinde' bu unun 115 mült •ci İ:spau
yol ile ArJ:rnliııiıı İspaıw sefare
ti atn esini karny.l çıkarını tır. 

ı l<ip rn~ ol b, lıkçı gemisi de 
70 muit ·ci lspaın ol g('tinnıı,tir. 

Bil' i panyol v qrnru ıle bir İn
giliz \',qıtıru da bu sıılı h Sete li
manma B r. lond.m g 1 ıı 200 mul 
te · isptın~ olu cıkaı mı;- rdır. 

ÇEKLER DE FRANKOYU 
TANIDILAR 

Prag: 2 (A. A.) - f vi bir 
k ~ nakl.an ahnnn m lum a r.• re. 
Çek lıukuı eti Geııeıal Fı·mko hu
kümetini tanımıstır. 

oı m l diJ>lomatik mum\ e
betler yakıııda uaslıyacnktır. 
trAl.YAYA l>öNEN YARALILAU 

Nnpoli, 2 {A.A.) Son Kata-
lonya muharebeleri esnasında yarn
lnnan takriben 600 1talyan, Cra
disca hastahane gemi i ıle bunıyn 

gelmislerdir. 
Piemont prensi yaı. hl rı karşı. 

fomışbr. 

Halk bı:nları şidd tle alkışlamıır 
tır. 

Avrupa siyasetine! e. ma ıızunı- ==========:=-:=::-=:-=:==========-=:..:::=====--
yı uza kt 111 • evredebilenler için M . t d 
ha)re~i dnvet ~dcıı noktalard~!~ acans an a 
biri de Ruı;;ynııın muhnfı za <"ttıgı b A k 

1
. k 

~ükOndur. Durup dinl~nmecleıı Mec un as er 1 
nutuklar .öyliyeıı. numayı~ler ) a-1 

1 1 

pan bazı devlet ndumlarına, bun- Kabul edı ldı 
ların ortalı rı knrıştırıcı, her nn ye- '} ~ 
ni bir mc~elc çıkarıcı çıı·pınmıı.lAr.a Bud:ıpeşte, ~R (A.~. ) -:- Pa~la· 
). R . havret verici bir cıükOt mento, mecbun askcrlık hızmetin,,. 
,ar. ı US\ a • . . 'f ki k b l 

·1 k. d' · · tadan 1· ıı·· · or daır olan kanunu ıtti a a a u ı e ·en Jqını or s .v • 

Bu ükfıt ne sakh~ ıır? Bir zaaf etmiştir. 
mı? Bir igtihf:ıf mı? Hummalı bir Bu kanunla yahudiler de dahil 
hazırlık mı? için için mevc11d mfr- olduğu halde bütün Macarlar iki 
e.~e:;eyi kemiren, bir cleıi mi? !ene askerlik hizmeti yapmağa mcc 
f~hul. Ortada Rusyayı yakından burdurlar. 

ıallkadaı· i1debilecek özler, mi.sak
lat· görülüyor. Fakat ltusyx hiç bir 
aksüllımel gösternıecleıı, anki 
dun.r:. vaziyeti 'kendisini hiç ala
kadar ~tmcnıi gibi usmayı tercih 
ediyor. 

Btı vaziyet ı1e kadar ılcvam e
debilir? Bir gün carpı malarındaıı 
lcorlı::ıılan büyük ifritJerin unrnmt 
mücadeleleri içimle kopacak kıyn. 
mette kiiçtiklt,ı· vnrlıklarını nasıl 
müdafaa ve nrnhdaza edebilirler? 
Dilnya iki ihtimale doğru yürtl~:or 
denilebilir. Ys. küçükll!r yutula
cak ortada iki üç bil.vilk ve müteca-

·--
Şili zelzele felaketine 

yardım 
(I'okyo, 28 (A.A.) - Halka Şifi 

ye iane gönderebilmek jmkamnı ver 
mt.>k için Maliye Nezareti ecnebi 
memleketlerine döviz gönderilmesi 
memnuiyetini sureti jstisuaiyede 
kaldırnııştır. 1923 de vuku bulan 
zel:ı:ele esnasında Japonyayı iane 
gönderen ilk cenubi Amerika cum
huriyetlerinden birinin Şili olduğu 

bu münasebetle burada hatırlatıl
maktadır. 

viz kuvvetten mUrekkep bir mu- Şimdiye kadar 1100 İngiliz Ji. 1 

vazent> ten süs ooecek, yahut bir ram toplanmıştır. 
birleşik - A nupa devletleri cami
n ı içinde her millet mfistakil ve 
emin, rah t ya ıyacak, fakat bu ih
timaller o kadar uzak ve akıl Vt• 

mantık bakımından fbu~Un için O· 

• 
lrlandada telefon 

hatları kesildi 
Londra, 28 (A. A.} - Ulster 

,kadar zayıf ki dünyanın mOtead- ile serbest Irlanda devleti lıududun
dit ve zaruri \'aZi) et sanki bu- da Newtowus, tewart ve şimali Jr. 
günkü ke.şnıekeşten ibarettir de
:ruflt• msan meylediyor. 

Blıleylll Cahid YALÇIN 

landada kiin tyı-one araı::mcfa 22 
~lefon teli kesılmistir. Poliı;; tahki 
kat yapmaktadır. 

Şiş ide bir 
Tramvav 
Yoldan çiktı 

Kaldırıma kadar yürüyen tram

vay ad ma v;:. :ırcğe ç "' rJ>h ! 
Diin Şuılide feci bir tramv y 

kazası olmuştur: 

Şişli - Tiinel hattınıia i:diyen \ e 
385 numaralı vatman Alinin idare-, 
sindeki 145 nunıarah tramvay ara
bası, dün saat 11 buçukta Şişli ma
kasından geçerken, yanlı bir ma· 
nena ymiinden 171 numaralı tram 
vaya ç.nrpar k yoldan çıkın.ıştır. 

Raylardan çıkına ına rağm 

tarafından durdurulamıya.n tram
vay, cadde ilzerinde de yoluna de
va metmiştir. 

Nihayet mezkur araba, bu su
retle kaldırıma kadar gelmiş ve o
rada 324 numaralı tramvay direği
ne hızla ~.arpmıştır. Mlisndeme es
nasında direğin arkasından geçmek 
te olan 42 inci ilk mektep hadeın"
lerinden Hüseyin oğlu Mustafa dd. 
başından yaralanmıştır. 

Şirketin mühendisleri \•e zabıta, 
hemen ku.a hakkında tahkikat 
b~lamışlar, yarnb Mustafa da d ·
hal tedavi altına alınmıştır. 

,_., -
iktisat Vekaleti Teftiş 
Heyeti Reisi Çekildi 

İkti at VekiilC'ti 1eftiR he,·eti r • 
iqi }' • ,, . . ·. nıı vazif . 

1mıttt-

Dün. (D) grubu; yedinci re illl 
ve heykel sergisini sn t 15 te GU· 
zal sanatlar akademisi s lonlann 
d açmı~ır. 

Akademi mildClrü Bttrhan Top
ı-ak sergiyi bir nutakla açmış ha
zır bulunan Ze\'atı ergi onuna 
davet etm~r. 

Btirhnn Toprak, nukund evve
li (D) grubunun tarihinden balı· 
setmiş, temsil ettiği ceryanın idea
lojisinin hücuma maruz kaldığını, 
müdafaa vo tezyif edildiğinı bildır
dikten sonra d~ir lti: 

(öyle ki bugün yedinçi hamle
iııde, yani bu sergide (D) grubu 

kendi kendisinin nefıs muhasebesinı 
yapmağa, ileri sUrdüği.ı ideali, fara
ziyeyi ve nihayet realize ettiği ba
kika ti nazarlarınıza bir akademi sa· 
lonunda arzetmeğe cesaret ctmi -
tir. Yalnız ilave edeyim ki Akt.de 
miyi \'e ölmU§Ü müdafaa eden bir 
Akademi .llonunda degil.. Bir çe.> 
rck asırdnnbcrl esasen Türk sanati 
Çallı (Ecole) ü ile müstakıllerin ba
zı kuvvetli şabsiyetlerile bu yola 
girmiş bulunuyordu. tfratta.n defor 
mation, korkmıyarak resimde hey
kelde snnnt glızelliği ıle tabiat gü
zelliğini ayırmak lfızım geldiğini 
bağıran onlar sanat ·ııe tabiat gü
zellikleıi baznn bir arada•bulunsa
lar bile - klllsıkJerdc olduğu gibi 
bunu arızi bir birleşme olup gUz 1-
lik ile sanatın mahiyetine bağlı bır 
şey olmadığım tabiatın inşa değil 
malzeme, kitap değil lügatçe oldu
ğunu kabul etmez. Sanatı fotograf 
zanneder. 

D Grubu bu göriı , mümkun 
olduğu kadar iyi kopya etmekten 
ibaret olan bu telakkiye hücum et
miş, muhayyel bir filemi yaratma 
id •alini müdafna etmi,tir.,, 

Bürhan Toprağın bu samimi 
nutku lk !urla nihayet bulmu , 
sonra dav tliler sergiyi ziyarete 
başlamışlardır. 

Sergide Abidin dimo, Arif bedii, 
kaptan, Cemal fl'ollu, Bedri Rahmi, 
Eren Eyüpoğlu, Elif Naci, Eşref 
Rılıç, Halil Dikmen, Nurullah Berk, 
Akademi mOdiırü Bürh n Toprak, 
7..ckı Faik 1zcr, Heykeltraş ZiihtU 
Scrinoğlu, ve Salih rallmm eserlcn 
te. hir edilmektedir. 

Eserler arasında J<;lif Nacinin 
entcriyörü ile aynadan yapbğı ken
di tablosu, Zeki Faik'in klA.siğe yak
laşan ve gölgeli eserleri, Zühtüniin 
hcykeJleri, Halil Dikmenin pcyyi
zajları, Eşref Fehiınin gayet aydın
lık ncliinnartlan nazarı dikkati cel
betmekte ve takdirlerle karşılan
maktndır. 

D grubunu hararetle tebrik e· 
deriz. 

Yeni Secim İcin 
• • 

Hazırlıklar 
(Bas tarafı 1 İnci sayfada) 

mesi için Dahıliye Vekfı.l ti valilere 
parti genel sekreterliği de parti teş
kilatına tebliğat yapmıştır. 

Büyük Millet Meclisi azası ara
sında değişiklik yapılacağı ve me
bus adedinin arttırılacağı söylen
mektedir. 

Milet Meclisi azası arasında no 
şekilde de<"i-işiklik yapılacağı ve ye
ni alınacak azalarda ne gibi evsafm 
Meclise glıınek hususunda mllmta.
ziyet tefjkil edeceği şimdilik belli ol
mamakla beraber nüfusun aranma
sı Ü7.erine yenı mebus eayısııım 399 
dan 420 ye çıkanlması ve yeni Mec
liste Ziraat, Maliye, İktisat, Maarif 
i lerile mlitevaggil elemanların ek
seriyet teşkil etmesi ihtimali km·
vetlidir. 

DUn sabah intihab hazılıf;rına 
baslanması için İstanbul vilayetine 
resmi tebligat yııpılmıs ve valf key
fiyetten alakadarları haberdar et
miştir. 

Bl!tUn kl\ymakamlnr pazartNıl 
sabahı v:iliyette vali muavini rivn
setinde toplanarak fntlhab i"'lcri li
zerindc müzakerede bulnacnklnrdır. 

--·-Alman Yahudil~ri 
Şan~hay gidiyorlar 

Roma. 28 (A.A.) - Büyük bit 
kısmı At ~ • · • elan 10~0 karl r. 

I"" il lC'\ eccihCll 
l etrni~ür. 
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İlimde Feragatin Rolü UUö/-.Hi MlilfM 
2860 - .f d k. 8. T . d Kastamonu Hergün Kelepçeliler 

Dün Ankara caddesinden ~ıkı
yordum. Şık, gilr.el giyinmiş, güzel 
m:mtolu bir kadın gördüm. Yanın
da. iki jandarma aşağı doğru iniyor
du. Belli ki mahkemeye gidiyorlar· 
dı. Herkes dönmüş bakıyordu. 

metre ırtı aın a ı ır epe eb. d h ·· il · 
9 Senedir Baş başa Y aşıyan 4 İnsan ıraz a a guze eşıyor 

Biraz daha yukarı <:ık.arken ar
kamdan rap rap yürüyen iki insan .. 

. Bu GiJ.zel Şehir Yakın Zamanda 
Bunlar Karlar Arasında, Buzlu Sessizlik içinde Sınai bir belde Haline Girecektir 

Dönüp baktım. 

Bir erkek kelepçeli. Yanında iki 
de jandarma var. Mahkemeden gel

giilen, acı duyan ve çalışan iki alimle hizmetçileridir 
diği muhakkak .. Benim gibi herkes ·iRB~li0~:::.:
de dönüp dönüp baktılar. 

Onlar süratle yanımdan geçip 
gittiler.eFakat gözlerim onları gayri 
ihtiyari ta maarif mtidürüyeti bina
sının yanından saptıkları yolda kay
bedinciye kadar takibetti. 

Maznun bir vatandaş. hak ve ha
kikatııı tecellisi için tabii mahkeme
ye gidecek gelecek. Henilz adaletin 
bile suçlu olarak alnına damga vur
madığı bir vatandaşı bizim gözleri
mizin önünden suçlu olarak geçir
mek insanı düşündürüyor. 

Bu vatandaşlar için evvelce 
üskudar adliyesinde güzel bir karar · 
verilmiş idi. O zamanki gazetelerde 
okumuştum. 

Suçluların gözlerine bir maske 
takılıyormuş. 13u suretle kelepçeli şa
hıs tanı1imıyormuş. Nekadar iyi. 
Hatta l:iu hareket Avrupa gazetele
rinin yazdığına göre ecnebi memle
ketlerde <le takdirle karşılanmış idi. 

Fakat bu adet nedense fstanbul 
tarafına geçmemi§ olacak ki hala 
suçlular herkesin arasından elleri 
kelepçeli olarak geçip gidiyorlar. 

· Acaba bu vatandaşların te§hir 
edilmeden götürülmesi Jmkam yok~ 
mudur? Her halde buna bir çare 
bulmak İstanbul adliyesi için mühim 
bir mesele değildir. 

Kıymetli mtiddeiumumimizden 
bunu rica etmek yerinde bir hare
ket olur kanaatındayız. 

TiLKi 

Bir hırsız 
Çingene grubu 
Tutuldu 

5 çingene kadını İstanbul ma
hallelerindeki tavuk ve hindi

lere mu~alla t olmuşlar 
Polis; Şişli ve civarında toplu 

h~r halde dolaşarak tavuk ve hin
dileri çalan 5 çingene karısını dün 
cürmü me~hut halinde yakalamış • 
tır. 

Rasat bioasının karlar ara1ında ~örüniifü 

Pirenelerin yüksek tepelerinden 
birinde 2860 metreyi aşan Pik bil 
Midi ve Fransanın en yüksek irti
fada in:~a edilmiş ve bilhassa. ilim ve 
fenne tahsis edilmiş binası vardır 

Burada bazan gayet açık mavi bir 
semanın altında güneşin soluk ziya
ları altında beyaz bir sessizlik içeri
sinde daha aşağı kısımlardan akıp 
giden bir beyaz bulut dalgalarının 

üzerinde, bazan da tabiatın hırçınlık 
ları arasında, hr tarafı sim $iyah 
yapan bulutlu kartipleri sisler ara
sında dört insan bütün sene müddet 
le yaşar. Bunlar iki genç alinıle, iki 
tane hizmetçileridir. Fakat bu genç 
alimler bildiğimiz, tahayyül ettiği
miz alimler gibi değildir. Ve yin~ 
b uhizmetçilerin kullanılması, ve 
onlardan istifade tarzları da her 
zaman rast gelen şekilde kendisini 
göstermez. Bu dört insan buzlu ses
sizlik ve yalnızlık içerisinde gülen, 
iztırab çeken, acı duyan ve çalışan 
dört karde~ ve dosttur. Hayatları 

Jozef Devo 

üzerinde yazılar yazın;ş, gök yüzü
nün enfra- ruj, şuaları, bulutların 

teşekkülü hakkında çalışmış bu a
damın, genç de olsa, vaktinden evvel 
ihtiyarlamış, saçları dökülmüş, bur
nunun ucuna bir gözlük takmış bir 
kimse olduğunu düşünmek de çok 
hatalıdır. Bilakis insanın önünde 
sağlam adaleli, uzun boylu, sporcu 
lakabına tam manasile layık bir 
genç görünüyor, dokuz senedenberi 
bu dağ başında çalışan genç ilimin 
arkadaşı Gorrigne de, burada yedi 
senedenberi oturmaktadır. Bu adam 

Şişlide devriye gezmekte olan arkadaşı gibi sporcu bir alimdir. Bil-
bir polis memuru bu civarda dolaş- hassa elektrik işl~rinde ihtisas ya-
makta olan 5 çingene karısının va- pan bu genç, 2600 metre irtifamda 
ziyetinden şüphelenmiş ve kendile- en son çıkan aletlerle bir laburatu-
ı·ini gizlice takip etmiAtir var meydana getirmeğe muvaffak . . 

Kadınlar; Fırın sokağında 17 olmuştur. Havanın radyoaktivite 
numaralı evde oturan Hasibe is- si üzerinde mühim bir. keşifte bulu-
minde bir kadına ait büyük bir hin narak, açık havada. ölçmelere müsa-
d~_nin evinin önünde dolaşbğını gö: ade eden hususi ve değişik bir alet 
runce; bunlardan 4 tanesi etrafı vücuda getirmiştir. Hizmetçilere ga-

Karlar llzerinde tetkikat lin b ı h · t · d gözetlemeğe koyulmuşlar ve 1 ta- ce un ara ızme çı emek için 
· d h. · çok sıkı ve neşeleri de bir çocuk ne- hiçbir sebeb bulunamaz. Onlar ayni 

nesı e ındiyi kaptığı gibi b .. .. k 
bir çuvalın içine koymustur. uyu şesidir. Bu adamlar kimlerdir? Bu- zamanda oda hizmetçisi, ekmekçi, 

K · nu ög·renmek insana ilim ve fen aş- berber, doğramacıdırlar. Ve alimler 
endilerini takip eden pils me-

l b kının yüksekliğini gösterir. Bu alim tarafından bu iki adam, hizmetçi 
mur arı unun üzerine hemen ka-

lerden birincisi fen doktoru J. Devav gibi değil, bilakis ilmi işlerde sadık 
dınları yakalamışlar ve merk ··ta il 

1 
eze isminde otuz yaşını tahmin bir genç ve menfaat aramadan çalışan bir 

go rm ş erdir. 
tir. Karların, cumudiyelerin rejimi mesai arkadaşı gibi telakki edilmek-
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h_unlann H~an ~zı Keziban. Ra- ~~~~Ü~.~~~~~~~~~~~~~~~·o~-~~~~~~·~~ 
BUG N senenin en büyük ve mu..ızzam T RKÇE sözlü ve 

~ııd kızı Safa, Hüseyin kızı Zah"d 1 l 
H 1 e, şarkılı filmi, ZD HAMIN önüne ıeçmek ve nefis filmı halkı· 

aHI kızı Donoy ve Ali kızı Sultan 
dl mızın rahatçı görerek eğlenmesi için 

a arınıda oldukları ve KasımpQŞa- • 
da oturdukları anla.şıJmıştır. s A R A y ı p E K 

Kendilerintn, mahalle araların VC 
dan müteaddit tavuk ve hindile; Sinemalar:nda birden 
çaldıkları da tesbit olunarak b 
.h u 

cı etten de haklarında takibata 
başlanılmıştır. r Helkevleri _J ----! Huhasebe Dersleri 

Fatih HaJkevinden: 

Evimizde muhasebe dersleri 
açılmıştır. Bu derse girmek jgti -
yenlerin üç tane fotoğrafla hergün 

saat 10 dıın 21 e kadar evimiz di

rektörlüğüne ya.zıhnala.rı ıica olu
nur. 

• BaşRollerde: RAMONNOVARO-MIRNA LOY 
ALATURKA MUSİKİ ve FASILLARI Tertip edenler: (M. C. 

ve CEVDET KOZAN) 
Bugün ıaat 11 ve l de tenzilatlı matineler vardır 

Dikkat: tŞEYHIN AŞKI Bayramda IZMİRDE YENi 
sinemada gösterilecektir. 

tedir. Her nekadar tahsilleri elle ya
pılan işlerden fazlasına karışa bil
melerine mani teşkil etmekte ise de 
elde edilen eserlerin ve neticelerin 
bir kısmının da onların sayesinde 
meydana geldiği aşikardır. 

Senenin dokuz ayında karlarla 
mestur olan, ve diğer üç ayında 

seyyahların tecessüs ve merak mev

zuu bulunan bu dört adamın bilıne
dikleri bir his varsa, oda can sıkın
tısıdır. Kendilerini hasreden iJ.ml va 
zife ve dağ hayatına karşı besledik
leri sevgi, onların kaleblerini doldu
ruyor. 

Y aşadık!arı dekor da çok muh
teşemdir. Karların içine gömülen 
kale dıvarını andıran dıvarlar, kub
beler, küçük binalar bu sessizlik 
içerisinde yaşayan insanın ortaya 
koyduğu eserlerdir. Esas bina iki 
katlıdır. Alt katta, mutbah, ofis, biz 
metçilerin odası, mahzen, birinci 
katta, yatak odaları, yemek salonu 
kütüphane ve yazı odası vardır. 

Binanın uzunluğu 28 metre, genişli
ği 8 metredir. Dahili koridorlarla 
laburatuvarlara ve tetkik için gelen 
astronomların yatacağı binaya gi
dilir. Kubbe bir taraçanın üze
rinde onsekiz metre yilksekliğinde
dir. 

Dışarıda suhunet derecesi, bazan 
20, hatta 30 dereceye iner. Rüzga
rın savurduğu kar en ince yarıklar
dan girer. Taraçalar iizerinde yığı
lan karlar, evvela pencerelere kadar 
süratele yükselir, sonra kapıları ve 
nihayet binanın damını da aşar. 
Gün ışığını görmek • için, hariçten 
pencerelere doğru tüneller açmak 
lazımdır. Fakat bunlarda çabucak 
kapanır. 

Buralarda birkaç hafta yaşamak 
nekadar güzel bir şeydir. Fakat ay
larca, aylarca buralarda yaşamak!. 
Bunu yapmak, bir insandaki kud
ret, 1!1uvazene, ve asab sağlamlığı
nın bir delilidir. 

Şüphesiz ki burada iş eksilr de
ğildir. Ve ayni zamanda izinler de 
vardır. İş mütenevvidir. En ince la
buratuvar mesaisi yanmda, bu iki 
fizik aliminin ellerinde tornavida, 
Şalüınö, aletlerle, makinacı, elektrik 
çi ve hatta dülgerlerin yaptıkları 
işleri başarmak için uğraştıkları 
çok vakidir. Hatta bu adamlar yal
nız çalışmalarıle değil, ayni zaman
da ellerindeki parlarile de bu ilim 
işinde yükselmektedirler. İdealleri 
uğurunda durmadan çalışırken. is
tedikleri yegane arzu, iUm ve fen 
denilen v~ bütün inf.laniyete h.ıs hir 
yüksek eserin inkişafına uf ak da 
ol:::a. binde, milyonda bir ele oJ o;;a 
bir iştirak hissesine malik olmak
tır. 

Canakkalede batan 
Gemi Hakkında 
Karar veriliyor --

MilittaD bin beş yüz sene evvel Gasgasların oturduğu 
tarihi vilayet Kastamonu 

Kastamonu (Hususi) - İstik
lal Mücadele~inden sonra unutul:rn 
Kastamonu ve mülhakatı son 
senelerde tekrar canlanmaya baş
lamıştır. 

Bu havali kadınları İstiklal har
binde çarpışan yiğit erlerine cep
hane ve silah yetiştirmek için ge
celi gündüzlü çalıştılar. Bu gilnün 
gençlerine anneler kağnı gıeırtı -
larını ninni olarak dinlettiler. 

Bu fedakarlıkları inkar edile -
miyen, fakat, senelerdenberi unu
tulan bu havaliye üç sene evvel 
gelen vali Avni Doğan her yıl plan 
dahilinde muntazam çalışmalarına 
dvam etti. Zirai, killtürel ve içtimai 
kalkımdan büyük değişiklikler yapıl
dı. 

Kastamonu lisesi, Sanayi mekte
bi, orta o kul, köy eğitmen kursla-ı 
rı açıldı. Bütün masrafını kendi 
ha sılatından ödlyebilecek muaz -

bu kı) metli eserlere takdir ve hay_ 
rnnlıkla bakan Kasbamonulular 
Avni Doğana me.dyunu şükran -
dır. Bun~ ifade için Kastamomı 
etrafındaki bir tepeye doğan tepe 
namını vermişlerdir. 

Kastamonu asıl mükafatım re
isicumhurluğunda ilk ı:ıeyahatini 

Kastamomı"~ ' "Cihan yapan milli 
şeften görmüştür. 

Vataıı thı:jı :.ı.1.111111 bütün hal vP. 
vaziyetlerini bizzat tetkik buyuran 
milli şefin aldığı neticelerin fayda
larını Türk köylüsü zira.at kongre
sindeki karardan anlamıştır. Ka-ı -
tamonuun kalkınması için halkın 

dileklerindtm biri olan kendir ve 
boyama fabrikası yerlerini tesbile 
mutab~ssıslar gönderildi. Taşköp
rü ve Gölverende tetkikatlarına de_ 
vam etmektedirler. 

Yakın bir zamanda sınai bir 
şehir haline geleck olan Kastamo-

Eski bir şehir olan Kutamonuda yeni bir bina Hallcevi 

zam bir nünıune çiftliği yaptldı. nu asıl mükafatını reisicumhurun-
Amasya cüısinden elması, Uryani dan görmüş olmaktadır. 
riği cinsleri ıslah edildi. li!E?ii!!iİ!!!!!i!!!!!!ii~~;,;;;;,;;!ôiiiiii!!iiJ!ii!liili"""""ıl'llllil9!!!!ı!!!!!!!!....,,,. 

Her mahalleye parti ocakları Spor inşaatını Türk 
kuruldu. lki spor kulübü açıldı. • l k 
Tekkealtı namı verilen tekke enka- mımar an yapma 
zı yıktırıJ.arak her konforu havi İstiyorlar 
büyük ve modern bir Halkevi bi- Şimdiye kadar spor siteleri pro-
nası yapıldı ve bütün şubeleri fa- jeleriniıı yalnız ecnebilere sipariş 
aliyete gl•çti. Halkı ve gen\liği, edilmekte olduğundan yapılan stad 
bu çatılar, avare hayattan kurtar- l~rda lıu yilzden birç.ok teknik ha-
dı. talar görülmüştür. 

Yenid~n büyük bir memleket Yüksek mimarlar birliği vil!-
hastahanesi yapıldı. Halkevi etra- yetlerde bundan sonra yapılacak 

fıı1daki gayri munbazam binalar stad projelerinin Türk mimarları
istimtak edilerek lise pavyonu ya- na sipariş edilmesini temin için 

Mahkemenin dilnkü celsesinde pıldı. spoı· kurumu başkanlığla müra-
vapur 38 bin İngı'liz lirası Üç sene zarfında elde edilen caat etmiştir. 

VVVVVVV'Vvv'vvvVVVVV'V'VVV'V'VV'..,,....,..VV'VV'-'V°'~~"°""./'V'o."""'"""'IV'\.IV'\.,__'V 

kı~et takd~ o~ndu~anlaştld1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
Bundan bir müddet evvel bir 

gece vakti Çanakkalede boğaz hari
cinde Magellanos isminde bir İtal

yan vapuruna çarparak onu batı

ran Kopapino vapuru hakkında. 2 

inci ticaret mahkemesinde devam 

etmekte olan muhakeme son safha .. 
sına gelmiştir. 

Muhakemenin dünkü celsesinde 
' 

batan vapur ile içindeki hamuleye 

ehli vukuf ta.rafından 38 bin İngi

liz lirası kıymet takdir olunduğu 
anlaşılmıştır. 

Muhakeme karar için kalmış

tır. 

Harbi Umumiyi doğuran ve dünyayı ateşe boğan 

SARAY BOSNA Faciası 
(1914 OLTIMATOM) 

Fransızca Sözlü Filmi 

TAKSİM Sinemasında 
Seyircilerini heyecan ve hareket dolu sahneler arasında dolaş
tırarak bir tarihi aafhayı gözleri önünde canlandırmışlardır. 

Baf Rollerde ı 

DITA PARLOveERIO V. STROHEIM 
Bugtın saat 11 ve 1 de Tenzilatlı matineler 
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General 
Bl)YfJK 

Kazım-: Karabekirin Hatıratı 
..,. 

HARBE NASIL GiRDiK '1' 
=••ma!I ...... c iP ' ... 

Kapitül3syonların Lağvı 
Bu Hadise Bizim için Kazanılmış 

Büyük Bir Zafer Demektir 
Almanlar Bizim Harbe Girmeden Evvel Kapitülas
yonların Lağvını İlan Ettiğimize Çok Kızmışlardı 

Makedonya cc:phesınde Jımanlı ketif kolu bir ıölden ıeçerken 
ber hareketi temin edilmelidir. Al-

17 Eylülde yapılan donanma g~
çit resminin ertesi gününde gelen: Yazan : General 

Kazım Karabekir 
Bulgaristanda bulunduğum bu 

on gün içindeki ihtisasatım ve Su
şonun donanmamız hakkında ver
diği raporu üzerine Devletialiyenin .L--------3-4-_-------' 
selameti en ziyade no gibi tarzı ha
rekette olduğunu h:ı.cıbclva.?Jfe arze-
diyorum: 

1 - Bulgarlar bugün katiyen 
harbe karar vermiş değildir. Daha 
ne .sefer planları ne de seferberlik 
için esaslı bir hazırlıkları yoktur. 
Ordunun birçok ihtiyncatmı temin 
icin ancak 2:3 ay ı;onraya kontu· 
rat veriliyor. Bulgarlar da Make
oııyuyı bedava almaık hi si mevcut 
fakat bununla beraber Türk düs· 
mn.nlığı pek şiddetlidir; Rus dost
luğu da pek çoktur. Bulgarların bu 
günkü vaziyeti muvakkattır. Eğer 
Ruslnr Yunanlılnrı feda cderek"'bir 
(Romen- Bulgar- Sırp) ittifakı ya
psalar Bulgarlar bugün ona gider
ler. (1) 

Her halde bu gibi teşebbüslere 
en büyük mani Devletialiyenin bu· 
günkü bitaraf mUslch vaziyetidir. 
Bulgarlar Karadenizdc filomuzun 
Rus fılosuna tamamen hakim oldu
ğuna da zannediyorlar. Ayni zan 
Romanyalılara da tesir yapıyor ve 
bizim bugünkü vaziyetimiz sayesin· 
de Romanya ve Bulgar duruyor. Bi
naenaleyh şayet bugün bir harbe 
başlar da Rus donanması galip ge
lirse muhakkak Bulgar, Rus taraf
tan olur. Romanya, Avusturyaya 
taarruza geçer. Şayet bizim donan
ma ne galip ne mağlfıb olursa Bul
garlar yine daha ziyade Rus lehdan 

(1) 1880 Mart 15 tarihH J.ayı
Jıamda bötb bu vaziyetleri göster-

ınJoUm. 

olur. Eğer BahriseCit boğazını dü~· 
ınan donanması zorlarsa bir (Ro
manya- Bulgar- Sırp) ittifakı pek 
seri bir surette vücuda gelir. 

2 -- Su&on'un raporuna göre 
biz Odesa'ya kadar savahile çıka
mayız. O halde doğruca Rus ordu
sunn bir te::ıir ederek A 'v'llsturyaya 
yardım edemeyiz. Ayni rapora göre 
Rus donanmasının bUsbütUn berta
ı af edilerek büyiik mikyasta ihraç 
hareketi de gayrimümkün derece
sinde güçtür. Biray sonra Soğanlı 
dağlarına kar dUşeccğinden bulwı
duğuınuz vaziyette harbe karar ver 
mekte devlet hiçbir fayda kazana
mıyacaktır. 

3 - Devletialiyenin Suveyş ü
zerinden Mısıra yapacağı taarruza 
gelince: Bunun icrasındaki müşkü
latı feckaladeye rağmen hiç olmaz· 
sa Suveyşi tutmağa muvaffak olur
sak Almanlara azami hizmetimiz 
Suveyşten 20:30 bin Hintlinin geç
mesini tehirden ibaret olacaktır. 
Fakat buna mukabil balada arzet
tiğim gibi Balkanlarda bugün bita
raf duran 1.000,000 süngünün Al
manlar aleyhine dönmesi ihtimali
ni arttırmış oluruz. Bir de Rus top
rağına geçmeyince kışın muharebe 
halinde biltlin sef erbcr orduyu ha
riçten erzaksız nasıl besliyebilece-

ğiz? 

Netice: 
1 - Devletialiyenin harbıhazıra 

iştirakten evvel Bulgarların bera-

manlann bir cihetten parlak bir 
muvaffakiyeti bendenizin son teşeb· 
büsatım üzerine mütemadi takibat· 
la belki buna muvaffak oluruz. 

2 - Şayet Bulgarlar harbe gir
mezse hiç olmazsa ilkbahara kadar 
harpsiz geçirmeli; ancak Kafkasya 
dağları açılınca o istikamette taar
ruza geçmeliyiz. Bu veçhile hareket 
sayesinde: Evveli bu kış askerin 
mühim bir kısmını terhis ederiz. 
Ordu, millet ezilmez. Saniyen ezil
dikleri zaman çarpışırız. 

Ordumuzun henüz bir felaket
ten kurtulduğunu düşünerek bu; 
çok mühimdir (1) 

Reisisani: Hafız Hakkı 

• İkinci teşebbils henüz kati ola· 
rak akamete uğramadan evvel hil
kfımet Kapitülasyonların lağvını i
lan etmişti. Bunun iradesi Moböj
un sukut haberile herkesin sevindi· 
ği 8 Eylül 1914 de ~ıkmıştı. 1 Teşri
nievvel 914 den itibaren kaldırıl
mış olacağı 10 Eylfil (28 Ağustos 
330) gazctelerile ilan olundu. Gece
li gündüzlü halk şenlikler yaptı. 
Bu kazanılmış büyük bir zafer de
mekti. Hükfımetimizin mevkiini de 
halk ve ordu karşısında pek yüksel-
tilmi.s oldu. 

Almanlar bizim harbe girmeden 
evvel kapitolasyonlann lağvını ilan 
ettiğimize pek kızdılar. 10 Eylül 914 
fortrakıında bunu Bronzart ve Li
man paşalara sevinçle söylediğim 
zaman kısaca ve soğuk bir yüzle 
tebrik ettiler. Liman bugün daha 
kızgın idi. Bir taraftan Marn mu
vaff akiyetsizliği diğer taraftan Po
lonyadaki muharebelerde Kafkas 
kolordulanndan 17 zabit ve 1.000 
esir alındığı havadisine çok sinir
lendi: 

- Kafkas kuvvetleri cepheleri· 
mizde harbediyor, biz de burada 
şenlikler içinden seyrine bakıyoııız. 
Ne acı tali! .. 

- Ekselans- Dedim: Kafkasya· 
dan bir kolordunun gibecoğlni biz 
hazar mesaimizde dahi kabul edi
yorduk. Biz şarktaki Uç kolordu
muzla, harbe girsek dnlıi, karşımız
da iki kolordudan fıızlas.ını tutaca
ğımızı kabul etmemeliyiz. Bugünktt 
vaziyetimizde de bunu yııpıyorUI. 

(De•amı var) --------(1) ri1rk ErkiıuharbiyesiDin 
henüz harbe girmek sll'851 gelmedi· 
~ine dair daha vesikalar görülecek· 
tir. Yalnız Hafız Hakla beyin bu 
ıaporunda pek haklı ve bakika.ta 
uygun olarak Ka.fkas3:0: tan.rnızu
nun imkansızlığından bahsederken 
tam ki§ oriasmda onu yapmaya 

--... IT'a,rihten-bir4rJp;.~;.r&i 
ispanyadahililhtilô.llerinin 
Tarihte Oynadığı Roller 

B!Jndan 71 Sene Evvel Patlıyan Bir 
ihtilal Neticesinde Almanya ile 

Fransa Arasında Bir harp çıkmış ı 
ikinci devir .rılıııı geçenlerde 

tamamlayıp, 1 pan) a savaşı, ma- ' 
nıur bir memleketi harabeye çe -
virdiği kadar, bütün diiny.a barışı
na karşı da daimi bir tehlike teş
kil ediyor. 

Pirene ile ~epte 
0

bölge:si arasın
da devanı eden yangının, günün bi
rinde Avrupayı tutuşturmasından 
da korkulabilir. Filhakika, kuvvet, 
umumi düny,a harbinin şimdilik ö
nüne geçebiliyor, fakat şiddet baş
ka şeydir, ~av~a yol açmasının 

ihtimali vardır. 
Mesela \lJoçıand) ~ 'zırhlısının 

İspanya tayyareleri tarafından 
bombardıman edilmesi ve Alman 
filosunun da (Alomeria) şehrinin 
altını üstüne getirmesi Avrupayı 

bir hayli korkutmuştu. 
Bugünkü vaziyette Avrupanın 

en bilyilk talii, umumi sa~a,şa gi
rişebilecek kuV\1etlerden hiç biri -
nin güvenememesinden ileri t"eli
yor. 

Bu, boyl devr.ım ooip gidecek . ., 
nıı ... 

1914 de bir tnbanc:ı. kursunu 
• 'I 

rnılyonlarca insanı öldürmeğe se -
bep oldu. 168 de de Mndrit hti
kllmetine karşı yapılan askeri ayak 
lanma, AJmanyanın Fransa üze
rine saklırma.cıına kafi geldi. 

Evet, İspanyn savaşının artık 
bir ayak evvel bitirilmesi - ihti
yar kUrrenin üstünde kırn gövdeyi 
göti\rmeme..si, yine milyonlarca in
sanın topraklar.a karışmaması i _ 
çin - çok arzu edilir. Çünkü, bu 
yüzden bir zamanlar, bir Avrupa 
savaşı dahn çıktı. 

* İspanynnın muhtelif yerlerin -
de askeri ayaklnnmnlıar çıkmıştı. 
(1868) Madriddeki topçu alayla -
n - &ki bir tabirle - kazan kal
dırmışlardı. 

Başvekil, harp divanı tarafın -
dan mahkum edilen 60 a iyi kur
şuna diz-dirdi. Aylar geçti, fakat 
bastırılan :ı.yaklanma için için yine 
kaynıyordu. Nihayet 18 Eylfilda 
yenj.clen patlak verdi. 

Kadizde Amiral Tope'denin 
kumanda ettiği filo, hükumete k.ar
şı ısyan etti. Zabitler ve askerler: 
''Yaşasın Milli HükOmct!,, diye ça
ğırıyor, bağırıy-0rlardı. Ertesi gün, 
Amiral Kadizi i~gal etti. Onunla 
beraber bir fikirde olan Mareşal 

Serano, Sedile doğru yürümeğe 

~!adı. Amiral Perim de İspanya 
limanlnrım ayaklandırmak için 
üç harp ıemisfyle yola çıktı. 

Onlar da, bugirn Frankonun 
yaptığı gibi, Cenuptan, Sevil'dcm 
Kadizden hareket ederek şiruaH 

garbiye doğru yUrüdiler. Serano, 
18 taburu11ş 24 topun v-0 800 beygi
rin başında y.oluna devam ederken 

Bugünkü lspım~a harbinden bir manı:ara : Bir Frankist tayyare 
bır hiilruıııet tayyaresini düşürüyorken 

Kartebe civarında Kahra ile tzami_ 
liJı ordu. iyJe karşılaştı. 

Hükumet kuvvetleri, araların

da anlaşmamazlık olduğu için, vak 
tinde .} erleşemediler. Kumandan -
l:arı N-0valiç muharebed ağır su
rette yaralandı. Birkaç gün sonra 
da bozulan ordu u asilerle bir ol
du. 

l\1adrid ayaklandı. Bir ihtillll 
ci zıimre şimdi idareye başladı. 

Jlalkı sildhlandırmnk için 40,000 
tlifcnk <lnğıtıldı. Hu işler yıapılır -
kcn, kraliçe İzabel'le VBVBKO 
keu kraliçe 1zabel J~kcytibu pla
jınchı keyf çatıyor, kanı kaymyan 
vücudu sulann kollarına ~ardın -
yordu. 

EYveıa mücadeleye devam et -
meyi dü~Undü, fakat ayı:ıklaııma 
dal budak sarmıştı. İhtilalin kar:.ı-
1ıında dayarnımadı. Sen Sebastiye~
deH ayrıldı, Fraıısaya iltica etti. 
Siyarih'te ilçüncü Napolyon ile gö
rüştü. Kendisine tahsis edilen Po 
şato.suna yerleşti. 

İspanya savaşının Fransnd:a müt
hiş bir ukisülamel oldu. Almanlar 
saldırdılar, Fransayı istilli ve Pa
risi sardılar. li'ransa Uç vilayet ka
yıp etti. Ayrıc.a. gnliblerc (5) mil
yar Frank tazminat verdi. 

Paris, şehir olmaktan çıkmıştı. 
K-0münciler şehrin en güzel abide
lerini yıkıp yıkıp yakıyorlardı. Bli
Ulu okaklara Barikadlar yapıldı. 

Halk biribirleriyJe boğuşuyor, si-

Jah silaha geliyordu. Yüz bin Fran 
sız, yine I1lıansızlar tarafından 
oldilrilldti. 

İşte küçük sebepler, bnzan böy- . 
le buyilk, kanlı \'e feci neticeler 
doğurur. 

Perimin İspan) ı, kendisine 
bir hukOmdar aradı. Fakat kim e 
İspanyanın mukadcleratını eliııct 
n,ımak cesaı•etini gostcremiyordu. 
En ııihayet mU\ ~ katk hukiimet, is
panya tahtını Pru ·a ordusu za _ 
bitlerinden Pren Leopold Hohun 
dolara ne takdim etti. Bu zatın 
Pru~ya htikumdarı aile iyle akM • 
balığı da pek "ipheliydi. 

11eri) e başka namzedler de sü
rülmüştü. Fransa 1969 yılı içinde 
tamamen bitaraf kalmaya çalıştı. 

Üçiinciı Napolyon ademi müdahale 
taraftarıydı. 

Mareşal Serrano sefirlerden bi
rine şu sözleri soyledi: 

- ispanya kendi mukadderatı
na hflkim olmalıdır. Butıin arzum 
memleketimi sükOnete ve refaha 
kavuşturmaktan ib rettir. 

6 Tcmuz 1870 de Perim, M d. 
riddeki Fransız elçisine Prens Le
opold'un namzedlif.r:ini resmen bil
d~rdi. O zaman, hadisele-r k-0rkunç 
bır sürntle inkişaf etti. 5 Temmu.- · 
<l~ Pnr!s. borsası derin bir endişe 
içınde ıdı. Fiyatlar düşüyordu 
Hariciye nazın Gramon fngilter~ 
elçisi Lord Liyon ile gorfişürkeJl 
şunları söyledi: 

- Prens Leopold'un İapanya 
11<11< füğına seçilmesi mifabet netice
ler verebflir. Fakat bu zat bizim 
menfnnt1erimize dokunacaktır. t. 
ıtibar ve haysiyetimi2e veroJAi za
rar d~ başka... Bu dn Ç&bası!o 
Ç<inku, Prusya il bir muharebe o-· 
lur a., bu sefer İspanya hududuTP 
da da !bir ordu buJundurmak mec· 
burJyetınde kalacağız .. ,, 

Hariciye nazırı aynJ ~n, Sen 
Petrcaburgda'ki Fransız elçisine 
gönderdfğf maktupt§ ~rı vn'7 
tnıştı 1 

"Prusya, Prens ~o'ra'ün Js
panya tahnııa çıkmasında ısra.r e· 
(tfyor, bu muharebe d-emektJr.,, 

asbrferhmz • Bet da&ikalık bir ıohbet 

kal~fmuı hay~e~.e ~eğe~ bir hadi· ı 
*dır. Bwılar uçuncU kita.bda aö· 
receğiz. . , 

Frankistlerin Katalonyada topçulardan aldıklan 
eılrlerdeD bir kafile 

Şarlken'in tahtına. yabanCl biıı 
prensin oturması, F:ransayı "Son de.o 
rece sinirl~ndfrfyo}\ rahatile e4J" 
f<>ıilu. 

(Sonu 7 ,nci~'fla~ 
Molada .. 



Sa)'faı • 

Bir Hatıra Defterinin Hikayesi ... 
-1-

yazan: Neriman Hikmet 

... n l\muyordu. Bu tase bankada çabş~n. 
t Ü" ~nç kadından ileri idi. u m~-

Ç~r1cin bir kız sayılmaz, ama_ 6 ... -ı B 
.. elce de denilmezdi ona. Hususıye - ~ "-

1 
k 

.. b essese içinde onları çckemeıı:~ı 1• siz yeşil gözleri, bazan dolğun . ~ d sinde yadırğadığı sezılırOı. 
Sathililikle durğunlaJjır, hazan gızli, 1 erece k . 

Bu Ü" kadına ehemmiyet verme _JS· manfilı garip ışıltılarla parlardı. ~ a1ar r 
Yilztinün fazla göze çarpan ku· temiyen halleri bazı def se am 

· vermekten "ekiniyormuş gibi başı-surlarını boya ile iyi telif etme~inı ~ b" 
becereblldi"'inden, hakikaten güzel- nı zoraki hafif eğişleri arada ır 

o onları umursamıyormuş tarzındaki Ieşemiy<>rsa da ekz nti~kl~~Y.?r~u süzüc:leri lnzın içinin endişesini ifade Giyinişe gelince, kiyafetı yuz~nun ,.. 
makyajına başın itinasına katıyen ediyordu. 
uymıyordu. Fantazi tavrının ~ltın~ Hayret... Jale ne güzclsaadeti, 
spor yak kabı giyer, spor elbısesı- ne zarif siiheylayı kendinden çirkin 
le yüksek ökçeli iskarpinlerle gezer- kendinden şık olmıya.n Şermin ka-

dar yadırğayordu. ötekileri en zi
di. Adı nUfus klğıdına (Faiket diye y de Şerminin iyi arkadaşları olduk 
yazılı olduğu halde ailesi kendis~~ tarından sevmiyordu. 
Jale ismile çağırtlyordu. Şimdiki Şenninin hakikaten yüzü çok 
çalıştığı bankanın direktörU Bay ·ridndi. Gözleri kahve rengi, behaz 
Cavit iş becer dayıaı oluyordu. Bu <eo'k iri ve ,patlrlktı. Hem şişkin hem 
yüzden orta. tahsile bile ~alik ~l- büyük olan burnu yüzünün bütün 
madan mühim bir iş sa.hibı olabıl- ~rkinliğini tamamlıyordu. Esmerdi. 
mişti. ıdüm -düz, sim siyah saçları vardı. 

Jale görünü~ fena .kız hissi Bu düz siyah, parlak saçlar belki 
vermezdi. Konuşurken yüzü acayip onun güzelliğidir. denebilirdi. Ama 
bir hassasiyetle ta:kallus ederdi. .ŞCrminin ne güzel siyah parlak saç: 
Ona bakan ilk nazarda ne şekilde iJ.arı ıne ıincecik düzğün vücudu ellerı 
olduğunu kavrıyamazdı. Kızın lkar- derecesinde bir mümtaziyetti. 
şısındakine kendini göst rmekten Onun elleri dünyada eşine az 
tanışmaktan çekinme tavırları var- rastlanır bir zeraf ette idi! Duruşları 
dı. Baskaların.da laka uyandırm 1k çok lbiçlmli çok manıilı idi. Kız b~ 
için ~rnazca ibir manevra idi. 1D • yegane güzelliğini bildiği için ellen
ha doğrusu bu hareket bilgisizliğine 111 her zaman karşısındakilere sez. 
çirkinliğine siperdi. dirmeden gösterir bir şekilde tutar, 

Onun bu göz oyalayıcı \•ııziseti bedii hareketlerJe onları taUı birer 
ile şaşıranların biran duraldayışın- hayal gibi sallar dururdu. 
dan duyduğu lüzumsuz mu\•affaki- (Sonu yarm) 
yet sevinci gayri tabii idi. Bütün ............ .. ................. - ..... . 
çirkinliklerile hariküla.de ~~yorJ ~ 
\'eya ettirmek istiyo~u. ~~~ ~- Aydında "iayanı 
terden kendinden ernın yurutuşune • B • 

·züppece bir ciddiyet verdiğinin far. Oı'kkat ır 
kında değı1di, halbuki o,buhalile ne 

şımarık bir mahalle kızı ~ Mağara Bulundu 
giriyordu. Çok ~. apdal oldugunu Aydın (Husu~n- Bundan bir 

bilmiyordu. • . .. _ _ .. ~ıUlÇ ay evvel mahreci evinde bulu· 
1ç ilemi de :ınsana ille gorunuşu nan bir mağara keşfettiğini bir is-

91\bi karma kanşlk bir fikir verir, ·f d · · b' ldin'len •r _ .. .. .. . . tida ıile maarı aıresıne ı 
kimse onun gorunuşu ka~tenru Osman oğlu Kerimin bu istidası 
tam kavr.ıyamaz. B~d~ ~ız 01

: Maarif Vekaleti antikite ve 'Müzesun erkek olsun kendi sevtycsmdckı 
memurlara hakaret addedilecek ka
dar alakasızlık gösterir, kendinden 
yükseklere ise menfaatı müddetin
ce kibarca sahte nezaketfle gtilüm
serdi. Fakat kendinden aşa,ğılara 
karşı bam ba"ka bir bağlılığı, ya
kınlığl vardı ; onlara iyi muamele e
derdi. Bankanın kapıcılarına teşri
fat~ılanna sclR.m ı.-ermedcn geçip 
gitmez. onları tatlı bakı~laıile ok
§ar gibiydi. 

Merhametli sayılırdı; bankanın 
kapısı önünde daima duran Ustü ba 
ı berbad dilencinin avucuna, cJdi

.venli parmaklannın ucile çantasın
.k dan her içeri gir.ip dL5an çılaşmda, 
birkaç para çıkarıp bırakırdı. Bu 
.aa.man Jalenin yüzü, anlaşılırdı ki 
elinde olmadan ittin bir gururun 

ler müdürlüğünce incelenmiş ve b.ı 
yolda v hrimiz maarif dairesine 
Aydında bulunan bu mağarada haf

riyat yapılmasını ve mağaranın han
gi devre (Paleoletik ve Neoletik) 
ait olduğunun araştırılmasını isti
yen bir talimatname gönderilmişti. 

Bu talimatnamede mağarada kı
ı·ık ta.bak resim bardak ve mümasil 
eşyaya raslgelinirse bu eşyalarm 
büyüle .itina sarfile Maarif Vekileti 
antikite ve Müzeler müdürlüğüne 
gönderilmesi istenmektedir:. 

Mümkün olursa mağaranın 
magnezyfimla fotoğraflannın alın 
ması talimat :icabatındandır. muh
ribin istida...cuna göre mağara bini 
mütecaviz insan istiab edecek ha
cimde ve tatsimattadır. 

acıslle yurkulurdu. Maarif idaresi hafriyata ha.zır-
Onun hayatıDda üç ta. I! ıhisso- lamnaktadır. 

Svanild kalbinin durduğunu :his
seder gibi olda. buna uğmen .sakiıı 
prünmek i~in kendisini 1rüçlük1e 
zaptetti. Oliveri kurtarmak için fa· 
tınnanıak Jb:ımdı. Telefonu hizmet
çinin buz kiilnlif ellerinden aldı: 

Kapıcının çocuğunun sesi: 
- Alo, alo ... Vls Hamnadı ne 

dl ye çağırmıyorsunuz? diyordu. 
_ Benim Vil, ne var! 
- Canavar ormanda Mis, sesi

ni l ttlm. 
- Onun olduğunu nereden bjli

yorsunu ! Belki de tu.zllğa düşmüş 
bir köpektir 

- Hayır- Bahama iliç almak 
için Danova gitmiştim. Dönerken 
köprünün üstünde köpek ulumulle 
bir deli kadının bağırma.sım andı
ran sesler işittim. ~ir orman
dan doğru esiyordu. Bir köpeğin 
böyle bağırdığını hiç duymadım. 

- Pckili. Derhal bir fener ya
kın ve otomobili görür görmez bil· 
ynk kapıyı açmU: fçln hazır duru
llu.z. 

tl'ç zil darbeai &Of örii • l.\llıı• 
amıı. . 

- Stredvik otomobili işletin ve 
hemen gelin. 

Genç Jm k~a k~ odasına git
ti, ve derhal omuzlanna bir manto 
alat-ak qağı indi. Elinde kardeşinin 
a.skerlikto kullandığı tabancaauıı 
tutuyordu. Bu geç saatte uyanık 
duran hizmetçi kadınla Hetrodotel 
telefon yanında adeta mıhlanmış 
gibi idiler. 

1htiya radam: - Mis, ormana 
gitmeniz doğru dnğil, diye bağırdı. 

Valtonun gözlerinde okuduğu 
dehşet, genç kızı hakikatı görmeğe 
davet etti. thtiyar adam. da.1ıa. çok 
genç iken, Svanild'in büyük babası
nm canavara rastladığı ormandan 
dönüşünU görmUştü.: Adamın saç. 
lan birkaç saat içinde bembeyaz 
olmustu. Vücudunu ihata etmeğe 
başlıyan korkudan kurtulmak için 
Svanild holün kapısını açb.. 

Rüzgar birden yüzüne kuV\·etle 
çarptı. Ayaz, kapının direklerini sa· 
ran sannaşıklan bümıliştü.. Avlu, 
keııarla.rında sim siyah kollarını aç· 
mış gibi duran çam ağaçlannın sils
iediği hendeğe kadar lkaranlıkla.r i-
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serbest Fikirler: 

yabancı Dil Meselesi. 
~usan kimse ouu mutlak öğrete.. 1şte biitün geru;liği alakadar e- me~. yani her lisan bilen lisan mu-

den bir sual: (Mekteplerimizde ne- cdi 1 Tefrika No. 19 Yauın: BEDIT ESEN 
den lisan öğrenilmiyor?) Eğer bu allimi değildir.) ., Hadisat hep aksi tecelli yor, 
suale cevap verilmiş olsa biraz gay- Bütün bunlardan sonra çare. üatüne düştükçe onu ken~inden U· 

ret neticey~ vannıya kafi gelir. Bu Kalabalığı kurlara ayır~ :e- zakla~mış buluyordu. O, bıran evvel 
netice herkesi ve bilba sa bundan mem: ÇünkU tahsisat dersinız. ~- ona kavuşmak, dertleri~i.döküp ~~ 
sonra lb:ln ôğrenecekteri şüphesiz kat Kültür Bakanlığı bir heyete bil- ikna ve teselli etmek ıçın ç1:11 

tün sınıflar için ayrı ayn kitap yaz- ken bir tUrlü. bulmak mUmkUn ol-ki çok sevindirecektir. b 
1 

di mamış ve Medidi b·ır gece daha sa.-
ed m dınp yani tek bir metot ka u e. P 

Liseden liı:>an öğrenm en, a - d taki bahlara kndar dildşlerile bırakma-ma. hiç öğrenmeden çıkan talebe bütün muallimleri bu meto u • .... 
) Ü · •te- be mecbur edemez mi? Bu İl olduk- ğa mecbur olmuştu. 

(Maalesef hepsi böyle nıversı ık k d Uykusuz, buhranlı bir geceden de Çok .,orluk çekiyor, hatta mu,_·af_ - tan sonra muallimlerin s sı e- w f ~ dı. Bu 
.. y · le ımız gwişmemesi istenmese de olabilir. sonra erkenden sokaga. ır.ı..a • 

fak olamıyor.. anı gene; r k-...:ıar eıken gı'derse o.ı:ıu evınde ya-l k '· l ktan de Fakat her şeyden evvel lisan ;a.u 
hasta, bu hasta ı ~ansızı - kalayacagın· ı u .. mit ediyord_ u. Fak __ at_ k ) muallimi olmıyan Anadolu liseleri-ğil (Lisansızlı tan • . bulmak yine bir haylı uzun _su~ 

Peki neden bıı hastalığa tutul- ne lisan muallimi yetiştirelim. Ve ~:'. Burası temi% bir ailenın ~~ydi. 
muşlar. Yani neden li~ansız kalmış- tekrar ederek (her lisan bilen lisan ihtiyar bir baba, bir anne ve ıkı ~e
lar. Lisan muallimleri seb~p olarak hocası olamaz) diyelim tişkin kızdan ibaret olan ev f.lahıp-
(Muhit) derler. Halbuki haftada üniversite yabancı diller mekte. 

1 
. . ba··,·a kiracıları yoktu. Ka-h 

• d · a · ıt·~· k" erının ::'A • k 3 gUn birer saattan u~usı er~ • binin Fransızca için takıp e ıgı t• pıdan girince Uç dört basarna mer-
lan bir çok talebe tanırım. (l) se- tap yazılacak kitaba örnek olabi- divenle çıkılarak soframsı bir· alona 
nede öğrendiği (yani 156. sa.aite} lir. giriliyordu ve odalar a~tl?'ord~. 
bir lise mezunundan, yanı aşagı Feralp Fazla gelen dört odanın bırmı fodı-
yukan mektepte 960 saat lisan der· _.....,......_...,_.......,...,...,...............,...._. ....... ~....,...~....-• de kiralamışlardı. Kapıyı açan te-
si gören talebeden daha f azlad~r. 1 • 
demektir. Muhit, üniversitede btt G e n ç 8 ., r ş ç 1 -miz _:u~!ıii~~:ı::;:: evde mi? diye fen kitabını okuyacak kadar lisan 

bilnıeğe sebep t~kil etmez.. Şimdi o sordu. Hayır oğlum. işine gid~li. e-

asıl sebebe gelelim. Zehı·rıenerek ldu.. ld Kendisinimigörecektınız? 
1) Sınıfların kalabalıklığı ~~ 0<.;n~~kan t..aze .. Erkenden _işine 
2) Lisan muallimlerin.in tuttuk- İzmir (Hususi}- Dün keçici· kosar ne yapsın? Geçinme belası .. 

ıarı mctodların birbirine uymaması tşi~i ke.ybetmekteıı ödü k.,opuyor .. 
lerde Anafartalar cadde.c;inde Kaba- k 3) Muallimlerin sık sık deği§· Sonra çocuklara kim ba ar··· 
dayi rakı fabıikasında bir öHim va- thtiynrlara has bir söyle1?.ek_,8:.r~ 

Tefrika No. 2 

çinde idi. Koyu gri renkli göi yüzün 
den büyük ve parlak yıldızlar görü
nüyordu. Avlıyı ihata eden dıvarın 
öte tarafında ağaçlar korkunç bir 
nıanzara teşkil ediyordu. Vadinin 
iç taraflan buzlu bir sis içerisine 
gömillmii§ gibi idi. Şimalden gelen 
son kum yığınları Tunderlearo'da 
nihayete eriyor ve bu tepe üzerind~ 
sisin arasından çıkan, etraftaki or
manlığa hikim ve bu yıldızlı gecede 
koyu bir leke gibi yükselen kor
kunç bir §ekil yükseliyordu. 

(Donoi adamı) !ngılterenin bir
çok sahillerinde görüldüğü vcçhile 
yüksek kıyılarda zamnııın tesiri de 
ve rüzgılruı hücurnile husule ge
len tabii şekillerden birisi idi. Fakat 

kası olmuştur.: B. Ziyaya ait fab- zusile bu ilk defa yüzünü gorduğü 
rikada kazan ve ocak k.ısmında ça- adama kiracısının bütün hayatını 
hşan Süleyman oğlu Salih. orak ayaK üstü anlatıvermiş oluy~:du: 
karşısında ~alıştığı sırada birden- - Çocuklar evdeler mı · dıyc 

bire ölmü;ltür. Salıhin, ocaktan in- Rord~ E\"el, oğlum. Akrnba

füıar eden haınızı karbon tesirile smız galiba .. Hiç geleni gid.eni n~k
.zehirlenerek öldüğü tahmin \'e ha- tur ama.. Kimse yerden bı~emış
diseden müddeiumumilik haberdar ~ tir. Çocukları mı görmek ~yors_u· . . ı .. ·· · ·· atı ınektebıııcledır, edilmi11tir. Tahkikata nuiddcıumu- nuz? Buyugu Y ~ .... -·· . d 

. . . .. .. Haftada bir çıkar. Kuçugu bm a a . mı muavını B. Ruştu Uskent el koy · _ .. _ c kadar beklerseniz oııu 
muş, memleket hastahane.c;ine nak- Ege~. ~?1e! . H h fta ben gı"der 

. . da aorursuni.I.?~ er a ledılen gecede otopsı yaptırılmıştır. b kt bt Hepimiz evladı-
alırım me e en· · 

Otopsi neticesinde ölümün, a· mız gibi severiz .. 

tef ve kömür çarpmasından müte. Geveze ihtiyarı bir tekme ile il
vellit ihtika.kı diniağiden ileri geldi- mek arzusuna kapılan Nebil içeri 

girmek için sabırsızlanıyordu.: 
- O halde Emeli sevebilir mi-

Samsun Belediyesinden : 
Şehrimizin 250 lira ücretli Eldı:trik mühcndi5 

müdürH:ğü m nhaldir. Taliplerin vesikalarile 
miiracaa tları. 
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Ye ı~letme 

~ elcdiyemize 
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ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman ditlcrinizi fırçalayınız. 

Çeriren: R. SAGAY 

bu gece, ölüm ı.thrablan i~erisinda 
kıvrılan dev gibi bir eytanı ıındtrı
yordu. 

Gecenin korku verici sessizliği 
karşısında, genç kız, otuz nesilden 
beri her türlü ce.cmret ve muhakeme 
yi alt üst etmiş olan bir şeye karşı 
koymak için çok zayıf ve silihsiz 
olduğunu düşündü. Otomobilin hala 
gelmemiş olduğuna sinirlendi. Kay
bettiği her saniyenin bir kıymeti 
vardı: Eğe Oliver, birçok cesetlerin 
korkunç birer öliime maruz kaldığı 
bu or nanda hakikaten canaı·arın 
ellerine düştü ise, onu kurtara bil
mek yt•giine insan kendisiydi, Bunu 
yaparken de. ya korkunç bir ölüme 
veya kendisini mahvolmağa sürilk-

liyecek bir deliliğe kurban gitmesi 
büyük bir ihtimal dahilinde idi. 
Zira bu şeyi gören bütUn Homandlar 
kendilerini öldürmi.işlerdi: BUyü.k 
babası, sonra Varlok, sir Magnus 
Godfoi ve daha birçoklan- Hepsi de 
esrannı ortaya yaymak istemedik
leri bir klbusun hatırasını taşımak
tan ise ölmeği tercih etmişlerdi. 

Svanıld, gözlerini açıyor ve oto
mobilin sesini işitmek için kulak ka
bartıyordu. Birdenbire $0ğuk bir şey 
elin etemas etti. Baktı, kendisinin 
çok sevdiği bUyUk Danua köpeği ya
nında idt. Başını okşıyarak: 

- Seni unutmuştum dedi. 
Bu sadık arkadaşı da beraberin

de götUrmeğe karar verdi. Böyle 
dehşetli bir gecede kimS{'nin ormana 
giremiyeccğini biliyordu. 

- Mis Homsar•d. '-:İ?in v•lnız: n
Iarak böyle bir t lıl"'·c ·" : 1 1 lı·~ını
zı katiyen görnfr· r- hı. l :. • de 
geleceğim 

Valton, bu söTlcri Hmıt ·izlikle 
söyliyordu. Dişleri titriyor, ve bu 
cesareti adetl kendisini sarsıyor~ 

kir taze .. Buraya geleli dört ay o
luyor hey gidi oğlum, Medit hanın:ı 

.' d' go··r 0 geldigw indeki tnze mı'! sen !-'ım ı all ı 
E .d'. en"di mum gibi kaldı zav 1 ••• rı ı, di 
Durmadan da. çalışıyor a efen m. 
Hani (5.cizlik) getirmek olma!;1~ :·ı
baha kadar makine sesi karşı hızım 
odaya kadar geliyor ... 

Bu aralık odalarm biri~~eı~ uza
nan bir genç kız başı Nebılın ımda· 
dına yetişti: 

- Yine ne oluyor baba? Yarım 
saattır beyefendiye neler a~atıyo:

., Buyursanıza beyefendı. Nebil 
sun. .. d 
rneı di ·en terin ilk basa magma a ı J -

nl atarken genç kızm çıklı~ı 
mı 'b" bır odadan sarışın, topaç JFı. ı . 
yavru fırladı. San buklelenm titre
te, titrete koşarak salonda bir çıı.rh 
çevirirken Nebil: _ 

- Emel! .. diye ba.gırdı. Artık 

f ııaddini bulmu~tu zaa ı son .. . 
Bir dizini yere koyarak çomf'lıruı, 
kollarını açmıştı. Kendisini deıh'll 
tamyarak: 

_ Baba .. diye ona koşan ya\·~
ya sarılmış hmçkıra hınç kıra. ag~-

ordu. Bu manzara salondakılerm 
Y "k" ene kız ve hepsini coşturmus, • ı gw. 
mutbııhtan basma i, onlugıyle fı~
layan anne hepsi onunla beraber ag-
lıyor ve ihtiyar: . 

_ Aaa .. İlil.hi oglum .. Sakın ~z 

Nedim (Nebil) be~' olmıya~mız~ dı
ye soruyordu. 

Nebil mütcm ıdiyen yavru~unun 
lıuklt>l riı ı 'e çt>ne::.inin nlhnı_ kok
lıyarnk öpiivor, ona tap taze bır ha-
yat veriyordu. . .. 

(t5te bütün ihtiraslarını'. but~.n 
d t ·m bunlar benim oıye du-saa e ı . 

•• d"' 'U'n öteki m~ktepteyl\ltŞ. Ley-ŞUfl u . .ı. f 
li mektepte okutuyoı .. Zavalh :-
dakar, mukaddes mahlfık .. İşte.~
ne onların ekmeğini kazanm~k ı~~ 
çalışmağa g-itmiR .. J~cnd~si 1se. dun 
bir fahiseye M 'dıdm bır senelık e
meğini karsılayacnk kadar yara 
sarfotli Ya (B .... ) deki ~ pbgı re
zalet neydi? 

Karısını kandırır da yuvasına 
döndüıiirFe o od ya, o kirlenen ya: 
ta -a onu ııasıl sokacaktı'? Di~ıı Su7.ı 
t1e~ndar doğru söyliyordu. Kırlene.1 
vUcudu ve vicdanile; yavrularını o
kutmak ,.e ge indirmek i n dört 
aydır sabahlara ve aJ<şaml~ra :ka
dar <.;alısarak kendini helak eden 
tertemiz k:ınsına nnsıl yaklaşacak? 

Yambbi onu mı. Ll bu pis koli r
la kucaklıyacaktı? 

_ Beni bıraktı kaçtı .. Ar adım 
aradım bulamadım. Yaptı.msa ~~k 
almadım ki onu unutabilmek ıçw 
yaptım. Knı ısı yanı başında ik~n 

zevk için yapanlar var. onlnrı bıl . 
cemiyet mazur görüyor. Bense onu 
hiç bir zaman a1dntnrnmı.-.tım. On 
unııtmağn ealı.:lım rt'ye duı;ı~ndu. . 

HaJbuki; onu unutmak ıstcmesı 
bile lıir sur. değil nıh li? (0> n·.:.i~ 
evinden knçm tı :' Zavallı Medıdi , 

bir hamal gibi tahkir etmi~ bahu
sus kabalığını telif edecek hiçbir 
şey söyleınemisti. Kim bilir nelere 
,..ahib olmuştu.. Kendi.tdni mazur 
gösterecek hiçbir sebeb yoktu. Her 
şeyin altından ilk .hadisenin mesu-
leiyeti çıkıvoı du ve bu tamamen 
kendine alttr. ( De•amı var) 

muş gibi kapının tokmağına tutu. 
nıyordu. 

- Hayır te ekkür ederim Val
ton, belki de bu bo§ yere endişe et· 
tiğimiz yanlı~ bir haberdir. l!."vde 

bulunmanız dab iyJ, .karınızın kor
kusunu hafifletin, ınerak etmesin. 

thtlyar adanı itiraz etmek üzere 
iken otoınobllin fenerleri Şatonun 
bultmduklan kısmını aydınlığa boğ
du. Araba önlerinde durmustu. Şö
för yere atladı. Genç Jwı: 

- Stedvik, Tunderlearoi onna
nma gideceğiz dedi. 

Şöför titri yen bir 8".sle: 
- İmkanı yok gidemem madma

zel dedi. Canavar eskiden benim a
ilemden de birini parçalamıştı. 

Bu doğru idi. Svanild isrıır etme-
di. Ve: 

- Kapıyı &Çlnı.7. diye emretti. 
Direksyonun başına geçen ı-e 

Aleksi de yanına alan genç kız oto
mobili büyük bir silratle hareket et
tirerek parkın büyük yolundan my .. 
nldı &itti. 

(Devamı var) 
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Muhterem 

Kadıköy 
H~ına Sayın Müşterilertmize 
TÜRK ANTIRASITI gelmiştir 

Fazıl Zaim mahrukat depo•u 
T eJefon : 60728 

{.taabuJ S inci icra Memurluğundan: 
Yorgaki Effimianidiıün Hlis(;-

yinden olan alacağından dolayı hac
ıedilip satışına kaıar verilmiş olan 
J'mdıkhda Molla Çelebi mahallesin· 
d.e Cam.lşerlf meydanında l!Ski 6 ye· 
ıai 12 numaralı sağ tua!ı Fındıklı 
hamamuııu külham mahalli ~ol ta
nfı lebi derya \'e .lrka tarafı Ar
vamid~ Yorginirı :>ahilhane arsa·:ı 
ve cephesi Camişerif sokağile mah· 
dut ve sahilde rıhtımı haiz evvelce 
sahilhanc elyevm arsanın 12 hisse 
itibarile 5 hissesi (5 12} a.çık arttır 

maya konulmuştur. 
Bwıun tamamina 20670 lira kıy

met takdir edilmiştir. EHki 6 ,.e ye
ni 12 numaralı elyevm a1·sa halinde 
bulunan bu mahallin zemini toprak 
ve ahşab ~atılı ve yan dıvarları kar
gir ve komiir depo.;u halinde mü-.ta 
mel mahal ile yanında iki odadan 
mürekkep kılrgir ve zemini tahta 
döşeli yazıhaııe ve <:ahi! tarafında 
odun deposu şeklinde iki ciheti du
varlı bahçe vardır. Harice çıkıntılı 
ve tek kanatlı demir parmaklıklı 
kapı vardır. Ve bir bilezikli kuyu 
mevcuttur. Tamanunuı mesaha::;;ı 

2067 metre murabbaıdır. Yazıhan" 
olarak kullaııılaıı m:ıhallill mii,. te
cire ait olduğu beyan edilmi~tir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya 

iştirak için müşterilerin kıymeti 

muhammenenin yüzde 7 ,5 ( c-o 7 / 5) 
yedibuçuk nisbctindc pey akçesi ve 
ya milli bir bankanın teminat mek
tubunu hamil olmaları icabeder. 

Müterakim vergi, tanzifat ve 

- --- ----

iSTANBUL HALK SANDIGI T .A.S. 
r E S N A F------
KüçüK TÜCCAR ve SAN' AT ERBABINA 

KR·EDI AÇAR----
ve mesleklerine müteallik her nevi 

Kolayllklar Gösterir 
• 

BilUmum Banka Muamelatı Yapar . 
Mevduat Kabul Eder 

Tarağa isyan eden saçlar 
Ekseriya hulunduklaTı yeri terketmek arzusunda. 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınız 
Bunun En İyi Çaresi 

PERTEV BRi.YANTiNi 

kuk IUahkt"mesinden: 

Nif,antaşmda Rumeli caddesin· 

de 31 numarada Mari Kaleya tına

fından İstanbul hazinei maliye mu

hakemat müdüriyeti ile Nişantaşın
da Rumeli caddesinde 31 numarada 

Hayık Zıpçı aleyhine açılan Hayik 

Zipçının borcundau dolayı dayacı 

Mariye ait e~yalara komtlan haczm 

hükmen kaldırılma::;ı hakkındaki · 

istihkak döt.va~ının muhakemesiııde: 
Davanın reddine karar verildiğine tenviriye ve vıı.kıf icare~i borçları ve 

tellillye borçluya ve yirmi senelik 
taviz debeJi tutan müşteriye aittir. ~--•••••••• 

kullanmaktır. 
ı dair mahkemeden sadır olan 14/ 12/ -

938 ve 243 numaralı ilimlarm su· 
retleri davacı Mari ve Hayik Zipçı
ye tebliğ edilmek üzere öııce ~turduk 
ları yukarda yazılı adrese gönderil

İnii ise de orada bulunınadıkla.rı g'i
bi şimdiki adreslerinin de meçhul ol
duğundan bahisle tebliğ edilmemiş 

Arttırma !)artnamesi 30/ 1/ 939 
tarilıirıe müsadif Pazartesi günü da
irede mahalli mahsusuna talik edi
lecektir. Birinci arttu·ma 1/ 3/ 930 
tarihine mtisadif çarşamba günü da
iremizde saat 14: den 16 ya kadar ic
ra edilecek ve birinci arttırmada be
del kıymeti muhammenenin % 75 
tini bulduğu takdirde üste bıtakt
lır. Aksi takdirde son arttırmanın 
taahhudu baki kalarak arttırma on 
bet gU.o daha. temdit edilerek 16/3/-
39 tarihine müsadif per:?embe günü 
saat 14: den 16 ya kadar dairede ya. 
pılacak ikinci arttırma neticesinde 
en çok arttıranın üstünde bırakıla~ 
caktır. 2004 numaralı İcra ve 1flA.s 
Kanununun 126 ıncı maddesine tev
fikan hakları tapu sicilleriyle sabit 
olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 
alakadarlarının ve irtifak hakkt sa
hiplerinin bu haklarını ve husu.sile 
faiz ve me~arite dair olan iddiala 
flin tarihinden itibaren 20 gün zar-
fında evrakı milsbiteleriyle birlikte 
dairemize bildirmeleri lazundır. Ak
si takdirde tapu sicillerile sabit ol
mıyanlar satış bedelinin paylaşma· 
sından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tanzifat ve tenviriyeden iba. 
ret olan Belediye rUsumu ve yine 
nıüterakim Vakıf İca.resi ve tellali
ye bedeli mtizayededen tenzil olu
nur. Daha fazla maliimal almak is
tiyenlerin 937 /3758 numaralı dos· 
yada mevcut evrak \ "C mahallen ha-

Daktilo Aranıyor 
Tıb Fıı.kült0t'i Anatomi, Plıltaloji Enstitüsüne Almanca ve Türkçe 

iyi bilen bir dRktiloya ihtiyaç vardır. Talip olanların müracaatı ilan 

olumu·. (613) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

ı - Gümrük Muhafaza eratı için 1500 çift kunduranın 14-2-939 

Salı günil saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tahmini tutarı 7050 lira ve ilk teminatı 529 liradır. 

3 - Şartname evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 

2490 Rayılı kanunun 82 nci maddesi hü.kmüne göre hıa.zırlıyacakları 

teklif mektuı>larını Galata eski İthalat Gümrüğündeki komisyona ver
meleri. (633) 

Bayramda yalnız 

KIZILA YGazetesi 
_Çıkacak1ır. 

lıanlarınızı Yermekle hem kendinize ve hem ~"' 
KIZILAY'a yardım etmit olacaksınız,. 

Müracaat Yeri : 
İstanbulda : Postane karşısında 

KlZlLAY Satış Bürosu. Tel. 22653 Ye 
Postane arkasında, Ankara caddesi köşesinde 

Kahramanzade Han, 
KOLLEKTIF IRKETİ. Tel 20094/95 

ve hazine vekilinin isteği üzerine 

. ilamların bir ay kadar ilanen teb

liği tensip kılınmış ve suretleri de 
mahkeme divanhaııesine talik edil

miş olmakla keyfiyet ilan olunur. 

(938-1977) 

tstanbul Asliye A1tıncı Hukuk . 

Başka kirn 
GENÇLEŞMEK 

iSTiYOR? 
Bayan Marcilla, nasıl 10 yaş daha 

gençleştiğini anlatıyor 

Bayan Marcillanın yü

zündeki şayanı hayret 
ıüzellik tcbeddülünil 
gösteren fotoğrafları 

Siz de böyle muvaffak olabilirsiniz c!~~0:::kd0~ki 
Lutfen bunları okuyunuz 'iocel Tokalon 

60 - 70 yaşlarındaki kadınların Kremini kullandıiımı anlattun. Bir 
bunışuklukhm altı hafta zarfıııda çokları bana ıüldüler, fakat bizzat 
zail olmuştur. i, le, hastahanelerde tecrübe edip ••yanı hayret semere
tecl"iibe~i yapılan ve bir Viyana Tıb sini ıörünce, hepai de hak verdl
mecmua:;ı tarafından ilan edilen ler ve memnun kaldılar. Geceleri 
şayaıu lıayret neticeler... Cildin yatmazdan evvel pem'be renkteki 
BIOCEL cevheri ile bt!~lenmiş ol- Biocelli Tokalon kremini kallam
masMiır. Bu kıymetli cevher, pem- nız. Siz uyurken cildinizi bealer ve 
be renkteki TokaloR kreminin ter- canlandırır. 
kibinde v~u·dır. 

işte bu kremi kull.aıuııt ve yüzün· 
deki ş.ayam hayret gi.b>:ellik tebed
dülitını yukuıda'ki fotoi'faflarm
da i'örülen Pariste Bayan MAR -
Cti.LA'ımı tecrübesini anlatan şu 
mektubu okuyunuz: 

"Bu, benim için bir harika oldu. 
Takribeta iki ay oluyor; alnımda 

ve l'Özlerimle aizımın etrafında 
burutukluklar vardı. Bul'ün iae bü
tün arkadatlarım kadife pi yu
mufAk ve burutukluklardan iri o
lua yüzüme takdirle bakıyorlar. 

Hepaine ne yaptıfımı aöyledim. 

Her aabah biraz daha aençle,· 
mit kalkacakaınız. GUndilzleri de 
beyaz renkteki Tokalon kremini 
kullanınız. Bu auretle ciltlillb p
m...-mıt ve beyazlafmıt ol•r. 81 -
tün ai7ah noktaları eritip açık me
aameleri ııklathrır. Binlerce ah
valde sörülen teairi kuvvetli bir 
J'&rantidir.Hemea buıilnden itiba
ren her iki kremden birer vazo ala
rak tecrübe edüıiz. Birkaç hafta 
zarfında f aydah teairini aörmedi
iiniz takdirde bayiinize iacle ede
rek parayı seri alabilirainiz.,, 

Türk Okutma Kurumundan : 
Kul'ban ·bayramının birinci salı günü Darüşşafaka Rozet günüdür. 

Re~nıi ve hususi mektep talebesinden kutu almak istiytmlerin· ikinci ka
nunun 30 uncu pazartesi günü öğle vaktinden itibaren saat on clokuza 

kadar Nruosmaniyede "Tilrk Okutma Kurumu,' ile Sultan Selimde Dn

rüşşafakaya müracaat etmeleri ricaolunur. 

Sahibi: Ahmet Cemalettin S A R A Ç O G L U 
ETiN Basıldıiı yer Matbaai Eb1izziya 


