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lrlat ., g ~n ayrılırken ismet lnllnU, bir gazeteye verdli)I mUllk•tt• dedi ki: j k ı ~ 811- işbirliği ve barış pol!ti~sı takip için i .. açan ~ r. . 
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'llekilin Londradan Parise dönüşünde Hatay ( kalabalıktan korktu: 
""1.la masının imzalanacağı tahmin olunuyor J Jandarmalara '~-Aman beni iyi 

• muhafaza edin~, diye yalvardı 
Irakta ısyan Firariler derha,l sorguya çekildiler 

Londrada lngilterc l•ral $arayı 

uı~si) - Londraya l merasiminde bulunmak üzere §imal 
' ~;•e uğramış olan demiryolu ekspresiyle Pariai terke!· 

~ı .;,~ ~; ~~~:i~ı!J.· !m ~f~~ 
:'-., ~.1'ürk"b. "'~ defne memleketler elçileri, Numan Mene· 
l_"I "G lilarla .. 1Yragının rengin· mencioğlu, subaylarımız, talebele· 
"ll)lt\~~<Lı g 1t~~1cnıni§ leylaklar· rimiz ve Türk kolonisi Ba§vekilimizi 
~ ~r U!· c ın ıniı bir çelenk uğurlamıştır. • 
""'-ı"{;"'deıı 

8 

ismet lnönü taç gi>7"e merası· 
lo ~ ~uraud ~jra .Bqvekilimiz minclen oonra tekrar P.•rıse gelecek· 

lo cı:kıl 1 1 e gorUımüştür. tir. Burada bazı mu~kereler ola· 
lngiJj skınct İnönü saat caktır. Bunu müteakıp Hatay sta· 

tı\ l tal ~ s 4 s·· 4) ... • mm taç giyme {Mnu a. . u. 

arıs müzakereleri
t. ,,_ nin neticesi 

e 2kede olan Türk-Fransız 
)'ta • ostluğunu kurtarmıştır 

". A8UW lJS (Ya...'"ı.!I ! nci sayfada) 

):': 
erıe,. -D 

oğans en por macında F-nclin bir akın• 

erbahçe Doğan· 
~""~~o~ 6-0 yendi 

11 Ge - 21 fle11r;ıer:çlerbirliği - Üçok nrat;ı da • 
n Ualibigetile neticelendi 

(Yazı81 7 inci aayıfadD) 

çıkartmak için 
Bir sulkaet hazırlanmıt 

Bağdad, 9 (A.A.) - Orta Fırat 
ve Divanye mmtakasında a§İretler 
arasında isyan çıkarma'k maksadını 
güden bir suikasd hareketi ke§folun-

muıtur. 
Bu hususta ne§redilen resmi teb-

liğe göre maznunlar arasında Ayan 
azasından Alvan Vasini ve Muhsin 
Abutabik, mebus Abdülvahid ve ay. 
rıca daha iki mebus vardır. 

Hükumet, bunların masuniyeti 
te§riiyelerinin kaldırılmasını ayan 
ve mebu•n meclialerinden iıtemİ§ 
ve iki meclis de bu karan ittifakla 
kabul eylemi§tir. 

iuvr "i ırilt!' .-·,,.ıı'Pır · 
olunmuf ve ,ımatf Irakta nezaret al· 
tında bulundurulan bir mahale gön· 
derilmi§tir. Divanyede vaziyet sa· 
kin olarak devam eylemektedir. 

Değerli romancımız 

Hüseyin Rahmi 
için jübile 

Programla bizzat Vali 
meşgul oluyor 

Abdtıllahlo Tevfik tıa1"ırdo yattyaa (altta) /statıbıı1a rtklıktan sonra 
(Yc:ızısı 3 üncü sayı/cıda) ,,,. 

J!üjıi!!' bir içtimai mesele : 
----------------...:.---------------~ ~ Bir hukukçu boşanmanın 
genişletilmesini 

teklif ediyor 
ao••nm•n1n genltletllme•I demek, biz b'rblrlmlzle 
g&Çlnemlyoruz diyen karı kocanın bu bGyam seç m
. •lzlllln delill olarak kabul edllsln ve bofanmaya 

hUkOm verll•ln demektir 
~ ,,,.. -- ===::ıı 

Hukukçularımız bu teklife ne diqoriar? 
Türk Kanunu Medenisi karı koca -1 Avukat Bay Gadfranko Milaslı ken· 

nın ayrılmasını hakimin taldjir ve hiık .ı 1 di çıkardığı (Hukuki Bilgiler Mecmu -

Büyük ...,,.ancım<Z Halit Ziya U • ,.unc tcrkctmiıti<. (Lütfe• soy•/•Y• ç<"nirini:J 

ıaklıgil için ıeçen hafta yapılmıı olan ------------- __________ _...__._ 

Uydurma tarih yaz
mayı yasak etmeli! 

jübileden sonra, edebiyatımıza birçok 
orijinal eserler kazandıran Hüseyin 
Rahmi Gürpınar için de bir jübile ha -
zırlandığını büyük bir memnuni -
yetle haber aldık. Hüseyin Rahmi Gür· 
pınar için hazırlanın bu jübilenin fev· 
katilde olması huıuıunda Parti baıkanı 
ve ilbay Muhittin tlıtlind•t bimt m•ı· "Son Posta da çıkan bır" tarihi tetkik ' 

1
ut o),..ktad•r. Muhittin tlatlindat " " • 

kendisile konu,an bir ark~d.,ıı.nı~a bu Uzunköprü Mimar Sinanın eser·ı 
mesele etrafında ıunlırı söylem11tır: 

,,_ Ha~~~~leri •. Tür~. un•.~~~ ~i~~r imiş! Kırk sekiz senede yapılmış 
aleminin buyuklerıne Turk: kultürUnun yüksekliğini ·'öı~eren eserlerin ~üell~- ve bunun gibi daha ne yanlışlar 1 
terine ve san atkarlırına kartı ıuzel bır 

(B"""' So. IBG. 1). LY,,.,,.10 unauaYi.adaJ.. 
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Paris müzakereleri
nin neticesi 

olan Türk - Fransız Tehlikede 
dostluğunu kurtarmıştır 

e smet lnönü Londraya giderken 
) Pariste bir gün durdu; burada 

en salahiyetli Fransız devlet 
ad~m'arile konuştu. Muhterem hü
kumet reisimizin bu suretle Fransa 
payitahtını ziyaret edişi bir nezaket 
eseri olduğu kadar iki memleket 
arasında heniiz halledilememiş ba· 
zı meselelerin tasfiyesini de istihdaf 
ettiği ~iiphesizdir. Onun için ziya
reti müteakib gelen bazı telgraflar
da Türkiye ile Fransa arasında siya
si ve iktısadi mahiyetle mühim bir 
takım meselelerin konuşulduğu, bu 
arada Hatay meselesinin de kati o
larak hallolunduğu bildiriliyor. 

Fransa ile Türkiye arasında mev
cud ihtilaflı meselelerden biri Dü
yunuumumiye işi idi. Fransız fran
gının kıymeti diiştükten sonra zu -
hur eden bu meselede daha evvel 
Fransızlar hükumetimizin müdafaa 
ettiği teze yaklaşmışlardı. Tahmin 
olunabilir ki bu defa bu mesele kati 
§eklini almış olacaktır. Bu mesele
nin halli ise Türkiye ile Fransa ara
sındaki iktısadi münasebetlerin bun. 
dan sonraki inki~afına yardım ede
cektir. 

Sonra Türk - Fransız münaıe
batım alakarandıran ikinci mesele
nin Hatay işi olduğu malumdur. 
Fransız kaynaklarından gelen son 
rnal\ımat, nihayet bu if üzerinde de 
kati an]aşma neticesine varıldığını 
göstermektedir. 

Hatay meselesinde en esaslı ih
tilaf bilhassa iki noktada kalmıştı: 

1 - Suriye ik lskenderun'un 
llududunu tayin etmek. Suriyeliler
le beraber Fransızlar Bayır, Bucak 
gibi birkaç 'nahiyenin Suriye hudu
c?u içerisinCI~ kalmasını istiyorlardı. 
Halbuki tamamen Türklerle meskun l 
olduğu için Türk delegeleri bu na- • 
hiyelerin Hatay hududu dahilinde 
bulunmasında haklı olarak ısrar edi
yorlardı. 

2 - Resmi dil olarak kabul e· 

dilen Türkçenin yanında ikinci bir 
yardımcı dile ihtiyaç olup olmadığı 
meselesi. Fransızlar Türkçeden baş· 
ka Arabçanın da ikinci bir resmi dil 
olarak kabulünü ıltiıam ediyorlardı. 
Fakat Türk delegesi Sancağın kültür 
birliğini ihlal edecek olan bu teklifi 
reddediyorlardı. 

Öyle zannediyoruz ki ismet lnö
nii' ni.in Paris ziyareti esnasında 
halledilmiş olan meseleler bunlardır. 
Bununla beraber ismet lnönünün 
Fransız devlet adamlarile yakından 
tema!'! etmiş olmasından elde edilen 
mühim netice bu türlü muallak ba
zı meselelerin hallinden ibaret ol
masa gerektir. Bilhassa Tiirk mil
leti, Atatürkün candan alakasını 
gösteı diği günden beri, Hatay me
selesini halledilmi~ telakki etmekte
dir. Evet, Hatay i i bugün değilse, 
yarın mutlaka halledilecekti. Yal -
nız bu arada Türk - Fransız dost
luğunun muhafaza edilip edilmiye
ceği şüpheli idi. Öyle görünüyor 
ki ismet İnönünün Paris ziyareti 
Tiir~e için ananevi bir kıymet ve 
mahiyeti olan Türk - Fransız dost
luğunu kurtarmıştır. 

Türklerin lskenderun San~ağı ü
zerindeki manevi alakasını Suriye
nin İ'Jtikbali için maddi bir tehlike 
gibi göstererek Türk Fransız dost
luğunu kundaklamak teşebbiisiinde 
bulunanlar oldu. Esefle söyleriz ki 
Fransayı Suriyede ve lskenderunda 
temsil eden bazı otoritelerin de bu 
hususta merıfi tesirleri görüldü. 
Türk - Fransız dostluğunun bu 
türlü suikasdlardan ve menfi tesir
lerden kurtularak Yakın Şarktl;l ve 
Akdeniz navzasında açık bir tesriki 
mesai devrine girmiş olr:ıası y;lnız 
iki memleket münasebatı için değil, 
bütün dünya sulhu icin de cok ha· 
yırh bir neticedir. l~tc son~ Paris 
müzakerderinin asıl. ehemmiyetini 
bu noktada aramak lazm·dır. 

ASIM US 

.,..MI .. _,,_.___ __ , 

Yeni teşkil ?l~nan Eyüp kazası ldahilinde bir beleaiye şubesi de teşkil olu
nup olunmaması ıçın İstanbul kaıalarında reyiama müracaat edilmiş ve halk dün 
belediye şu~e.l.erinde bulundurulan rey sandıklarına, saat on sekize kadar rey 
a~ştrr:. Butun k.a~alar~a beyaz rey verilmiştir. Bu suretle Eyüpte belediye teş
icılitı vucu:le getırılmesı yolundaki kanuni muamele ikmal edilmiş bulunmak -
:tadır. 

ası) nda bir müddettir bu mevzu üze -
rinde tetebbiiler neşrediyordu. Son çı -
kan sayısında bu etüdün sonuna var _ 
mış ve fikirlerini orada hulasa etmiştir. 

Hukuk edebiyatında saliihiyet ve kıy
meti mallım olan Frankonun varldığı 
neticeleri okuyucularımıza nak;ederek, 
bu bafüs üzerinde bütün hukukçuları -
mızın düşüncelerini söylemelerine kapı 
açmak istiyoruz. 

Boşanma bahsinde aile teşkilinin ha
iz olduğu ehemmiyet tamamile mevcut
tur. Aile istimai hayatın temelidir. Bu 
temeli boşanmalar nasıl sarsıntıya uğ -
r:ıtırsa boşanmanın zaruri olduğu yer -
lerde ona imkan bırakmamak da ayni 
sarsıntıyı doğurur. 

Bu dü ünce ile Gadfranko diyor ki: 

"Kan koca arbk lberaber yaJMllUUn 
kendileri için tahammül edilmez bir 
yük, çekilmez bir felaket olduğuna ka
naat ederek bopnmaya ıkarar veı-dik • 
leri takdirde bu arzuya kanunen mani 

olmaya, kendilerinden c!elil ve isbat is -
temeye mahal yoktur. 

iki kinYeye ( ıil!' mutlaka beraber ya· 
şamaya devam edeceksiniz, ıiz ayrıl -
mak İıteneniz dahi kanun ıi:ıi ölünce -
ye kadar merbut addedecektir) dc~k 

ne hak mefhumu noktaşından, ne karı 1 

kocanın, ne de bahuıuı çocukların fay • 
dasına uymadığı gibi cemiyetin menfa· 
atine de uymaz.,. 

Hukuki Bilgiler başmuharriri, dün -
yada kaç memlekette iki tarafın nzasile 
boşanma müessesesi kabul edilmiştir. 

bunu makalelerintle anlatarak. temayü
lün bu yolda in ki af ettiğini lrny:dediyor. 

Bu temayül Türk ruh ve hayatına 

ne dereceye kadar uygundur.? 
Bunun araştırılması içtimai varlığın 

kuvvetlendirilmesi lehine bir hareket o
lur. 

Bunun için yarın. bahsi açan avuka
tın araştırma düşüncelerini söyledik -
ten, Kanunu Medeninin bu noktasında 

.. . 
Günlerin peşinden : 

Bir dargınhk 
f\1ussolini bütün lngiliz gazetelerinin ltalyaya girmesini yasak 

etti. İngiliz gazetelerinin neşriyatlarmdan dolayı haklarında bir 
nevı ceza tatbik etti. Fakat iş bununla kalmadı: İtalya hüku
meti Londrada ne kadar ltalyan gazete muhabiri varsa hepsini de 
geri çağırdı. Bu suretle İngiliz - İtalyan efkarıumumiyelerinin 
münasebeti tamamile ke~ilmis oldu. 

Bu tedbirin manası udu; ki ltalyanlar lngilteredeQ ne lngili"i: 
gazetelerile, ne de İtalyan gazetelerinin Londradaki muhabirlerile 
hiç hir haber almak istemiyorlar! Belki de lngiliz Kralının taç 
giyme merasimine dair kendi gazetelerinde bir satır yazr bile oku
mak istemiyorlar 1. 

l\lalumdur ki hukukudüvel kaidelerine göre devletler arasında 
siyasi münasebeti kesmek usulü vardır. Bir devlet diğer bir devlete 
danlm~a elçisini geri ÇAğmr. O vakit iki memleket arasındaki res
mi miinasebet kesilmiş olur. Bununla beraber gazete muha!>irleri 
ye:li yerlerinde kalır. Bir memleketin gazeteleri ötekine, ötekirıin 
gazeteleri berikine gider. Halbuki şimdi İtalyanın Londrada bir 
biiyük elçisi duruyor. Fakat iki memleket arasında matbuat ve 
efkarıumumiye münasebatı kesiliyor! Böylelikle milletlerarası 
yeni bir dargınlık usulü meydana çıkmı~ oluyor! 

' ·•uıtrılrt 
Mut a!f a!.iyetli bir mil 

yal'rular •J 
'' Yeni nesı ! 

Hasan Kumçayı · •• resi musame 

G-ONON AK/fLER.İ KUçUk yavruıar ~ 
muv .. ffa~ o~ı,-ı 

Kedi sevgisi 
Bilindiği üzere İstanbul lc:edisi ile 

meşhurdur. Hatta, ara sıra Avrupa ga
zetelerinde, İstanbulda kedi ordularının 
bulunduğu ve bilhassa geceleyin keşf· 

edilmemiş "ihtifagah,, larından çıkara'.c 
şehri istila ettikleri yazılmaktadır. Doğ 
ru mudur .. Böyle bir haberin sıhhat ve 
sıhhatsızlığını bilmekte hepimiz m:iş

terekiz .. Yalnız şu kadar var ki ''kedi,, 
sevgisi,, 1stanbulllularda zannc<Iildiğin
den de daha fazla yeralmış bulunuyor. 
Son bir misal: 

"Bahar gecelerinin en tatlı eğlencele
rinden biri de kedi yavrularını seyret· 
mektir. Çocuğunun gözleri yeni açıldı 
ve zannederim daha hiçbiri, bacaklannı 
dört tarafa açıp karnını y~re· sürtere!c 
yürümekten kurtulamadı. Oyuna pek 
ba~lamadtlar., fakat. şimdiden· insan on
lara ba'krhağa cı-oyarmyor. Analarının 

Hüseyin Rahmi 
için jübile 

(lJsttara/ı I irıci<lc) 
hassasiyet göstermektedir. Biliyorau -
nuz ki Ibni Sinanın hatırasını onun bir 
çok asırları aşmış olan büyük ilmi şöh· 
retine layık bir şekile tes'it için hazır • 
!anılmaktadır. Birkaç gün evvel Halit 
Ziya ve Musahipzade için tertip edil -
miş olan geceler halkevlerinin Türk 
kültüı;Une hizmet edenlere gösterdiği a
lakanın ne derece yerinde olduğunu is
bat etmiş bulunuyor. Halkevlerinin 
müsbet çalışmaları halkın ve münevver· 
lerin vicdanında halkevlerinc karşı yıl
larca evvel belirmiş olan sempatinin hu
dutlarını çok genişletmektedir. Halkev
leri Kemalizmin kültür alemine karşı O· 

lan sonsuz ve vecidli sevgisini, teşviki -
ni, ve bu alemi cezbetmiş olan yüksek 
hüviyetini gün ge~tikçe daha iyi teza -
hür ettirmektedir. Yalnız ortada ufak 
bir hata olmuştur. bunu tasrih etmeği 
unutmamak lazımdır. 55 yıl memleket 
kültürüne eserler vermiş bir san'atka -
ra çiçek takdim edilmez. Onlara palm 
vermek lazımdır. Şehremini halkevi de, 
Eminönü halkevi de bu eksikliği yakın
da tamamlıyacaklardır. Gerek Halit Zi
yaya, gerek Musahipzadeye şehir namına 
birer palın verilecektir. Bundan başka 
kararlaştırılnuş olan en yakın jübileler 
arasında büyük romancımız Hüseyin 
Rahmi ile büyük halk artistimiz Na§it 
için yapılacak olan jübilelerden de size 
bahsetmek isterim. Hüseyin Rahminin 
Türk milleti üzerinde büyük bir kül -
türel tesiri olmuştur. Muhterem saylav 
için geniş programlı bir jübile hazırlan· 
maktadır. Hallcev,Ieri ayni ıamanda 
Türk tarihinin Koçi Bey ve Köprülü 
gibi kıymetleri üzerinde de hassas ol -
mağı düşünmektedirler. Koçi Beyin la
yihasını hatırlamamak mümkün değil -
dir. Köprülüyü tes'it etmekle çok •doğ -
ru hareket edilmiş olacaktır!.,, 

Yeni nesil ilk okul d• 
İstanbul kız lisesi saıonuJl 

tüyleri araıında kaynaşan, uzun tırnaklı · 
pembe ellerini bastıra bastıra meme müsamere vermişlerd~· ~ ... 
emen o renk renk küçük kafaların te•k'l ı Müsamereye istiklal ~irt~ 

:ı alnmış daha sonra. okul 
ettiği manzaraya bayılırım. Hele anala· · 
rı .. İncecik tırnaklar etine battıkça canı 19.t bir söylev vermiştır· · >" 
acıyıp kaçmak şöyle dursun, bilakis bir Bundan sonra kUçUk ~ 

hazırladığl müsamereye 
az daha yayılır, horlar. o ,it 

Evvela Ankaraya oyunu •~Atıf'll, 
Bu horlamada hem muhabbet hem de bunu cimnastik kordelc. ~P 

iftihar vardır; başka bir zevki olan yal- uk• 
kelebek arı rondJarı 

taklanma horlamasına benzemez. Zaten Jk 
Kordele rondu çok a .... e-"' 

dikkat edin, kedinin hiçbir hali ötekine Rondlar bittikten sonra >veB_it 
benzemez. Hepsini de kendine yalqtır· zı" adlı piyesile "gül ve k~r 
mağı bilir. rnıştıı' 

lı çocuk opereti oynan . _;tıl 
İngiliz muharriri Aldous Huxley ken- ·nı flP', 

Operette rol alan .mı u' 
disine:· "Roman yazmak için ne yapa· rulann gösterdiklerı rrı 
yım?.. diye soran bir gence: "Bir çift tır 

alkı!}larla karşılanmış ·. 113tı kedi alın, onların her günkü hayatlarını okU 
Küçük yavruları ve 

tetkik edin,. demiş. Kedilerde, insan oğ- d ·z. 
menlerini tebrik c crı J 

!unun birçok hislerini belki daha kü-

çük, fakat daha 'Saf bir ·halde bulmak o rtam ek t e.Pk 
.kabildir. Şu kadar ki kedi pek "içtimai,. 

bir hayvan değildir; insan cemiyet:ni alınaca 
seve~ ama hemcinsleri ile \Jzlaımağı bil- l r 
mez. Bazan sekiz on tanesinin bir araya muallim e 
toplandığı olur; fakat dikkat edin, hiç babi 
biri ferdiyetinin b!r zerresini bile feda Ankara (Hususi mu . ye 
etmeğe razı olmaz. Belki de onları çok - Orta mektep muallilll~tU~ 
sevmemiz bunun içindir: Kendim:zin üzere Gazi Terbiye :Enstl alliJll 
pek arzu edip de yapamadığımız bu se· lan kursa devam eden tıl~~ 
razadhğa. bu serkeşliğe imrcnir:z.,. bi mezunları hakkında . dirol~ 

Nurullah AT AÇ • HABER letince hazırlandığını tı.1 t>t"ıe 
nun projesinin mucip sc. ' 

Avrupa nereye gidiyor ? maddelerini bildiriyorufll İst1 ti. 
Fransızca "Le Journal., gazetesi "Av· Yüksek mektep mezıın ~ıiıtl 

rupa nereye gidiyor? .. başlığı altında risat rnektcplerindek~ Jll~rrıcd~ 
l;•:iyük bir makale serisine başladı. İlk ğunu doldurmağa. kafı gc ıılr..ı 
yazıyı yazan meşhur romancı Pierre 1 ilk muallim mektebi J1lCZ~oJI 
Benoit, Avusturyadaki seyahatinin ver-ltamektep muallimliğindc ]\ ı;ıı 
diği neticelere dayanarak, bu memleke- lüzumu hasıl olmaktadıı:·11' ~ 
tin siyasetini ve vaziyetini anlatıyor. sadı tcınin etmek uzere 1.r )tJ9"' ' 

Muharrir makalesinin bir yerinde di· mektebi mezunlarından ~1 
bl' 

yor ki: Gazi 7~rbiye enstitüsUtı d:,.,ııı!P 
"Avusturyalı memlekette krallığın açılmıştır. Bu kursa 0ı,ıı 

tekrar ihdası meselesine bir yabancının muaJ\imlcrdcn mv,·nffn1' tS)1JI ~J 
··ııc f!"j karışmasına tahammül edemiyor. Kendi ta tedrisat muallimlfgı 0ı~t11 

işinden. kendisinin mesut olduğunu dü· mekte:lirler. Muvaffal• ,·e e•I, 
'ŞÜnüyor. Kiminle konuştumsa hepsinde rın açıkta kalmama1V"1

• JC1l 

bu fikri buldum. Onlar diyorlar ki: fclerine dönebilme!eri iÇl~--
"Harpten evvel büyük bir memleke· vamı müddetince maaŞ 1 

timiz vardı. Bugün bize ufak bir toprak mezun sayılmaları iCSPa ~~ 
parçasından başka bir §ey bırakmadılar. Diğer taraftan bu kurt'~ ı 
Buna itiraz etmiyoruz. muallimlerin kursda geÇ 1,, 

Umumi harbın mağlüpları arasında detin muallimlik kıdefll ~ 
hudutların tashih edilmeıini iıtem:yen edilmesi de.emsallerin~erı r .... 

bir biz varız. İstediğimiz !ey yalnız şu: maa!ilan icin zaruri go ~rı rrı 
Bizi kendimizi idare itinde ıerbeıt bı- Ayrıca bu kursa. eSS: 

k 1 tep muallimi iken ken. d1 1Mıııi?.' ra sın ar.,. ı 5~ _r 
GörülüY,or ki bugün memlekette mev· daki derslerin muallııil rırP" 

zuubahs olan ~ey krallık değil, milli iı· mak selflhiyetini ka~ f1. 
tiklitldir. Eski Avusturyanın bütün aza· sadile girmiş olanların J ~~ 
meti tamamile burada kendis:ni göstc· dolayı kurs müddetince~ 
riyor. malan ve kursta geclrd ;ıı' ~ 

Kral ve Afk tin muallimlik kıdernıcr p ' 
uygun görünmektedir. SU 

Peyami Safa yazıyor: min etmek üzere kanurı 
Gazeteler Vindıor Dükünün ıevıili· ve teklif cdilmi~tir. / 

ıine kavuıtuiunu büyük ıerlevha har(- '.İ"./. 
lerile bize haber veriyorlar. Yeni kralın Safa şu neticeye varrnıŞ,~~: ~ r ~ 
taç ıiyme merasimi kadar bu hadiıe de Vindaor Dükü tahtıo~ ~J'.I 
cihanı oyalıyor. Artık hiçbir siyasi ma· rek, estetik ve aııkane it "1,.t;J 
nası ve teıiri kalmayan bir aıkın büyük kaybettiğine hükmedilell Ö,';! 
dü~ya meıeleri arasında aldığı bu beyaz güllere, geçmit "'~ 

isfodiği 'değişikliği gösterdikten sonra ehemmiyet niçb? Yalnız bir kral aşkı rin vefakirlıklarına, hal~• 
sütunlarımızı bütün hukukçularımİ~ın olduğu için m"? Bu kadın hanedana ve aıil hamlelerine eık• fi. 
sözlerine açacağız ve bugün ahvali şab- rnenıup o~rnadıjı için mi:' Boıanmak etmiı oluyor. "Hali _.,,_ 
siye mahkemelerini derinden derine iş • safhasında bulunan bir evli kadın oldu- ye soranlara yeryüziiııd:, 
gal eden bu meselede (en doğru) nu~ 1 ğu için mi yonlarca pannak, yalnıı: _, 
hakim olmasına çalışacağız. Yazısında bunları tahlil eden Peyami ıöatermekle iktifa ede' 
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Yazan: ket edenler var 

OSMAN C8MAl.1 KAYGILI 1 Bir berber nıah-
~ ltr it.~ a tcrnc·d ·.. k ... ld ltf,~ laıtıJan ~ pı!avı .. 8.ibi tek• sı ile birlikte bir kons~r~:. yohud um o u 
i lıi, de f'luruıı:bı mulakatlara Na•idin tiyatrosuna gıttıgı zaman Kumkapıda tiyatro caddesinde bcr 1 

tdiy 8a~ctcd bh Ataç başladı. nel~r duyar, neler hisseder? !'ıl~e· ber Ziyanın pazar günleri dilkkanıııd:J 
~ or. c u mülakatlannı la konserde Muhiddin Sadık vıyo· mü§terl tra:i etliği zabita memurları 

k d~ tuttum f lomıclle solo olarak: . tarafından haber alınmııi. dükkan 
~t ~dıgj il ırsat bu fırsat .. , "andın1 dostlar bir su vcrın ırmak· gor-· e ayni ı 1 kontrola ba.~lnnmıştır. Bu kontrol ne· 
~d klıtrnc ,,. mcv7.u fü:cıfo· tan " Uccsinde Zivanın müf:tcrilcri dükkanın 

ı ·
0 

• .,,aptım G" ·· 1 k na rahmin ~ ~ !ö"l 'J tskcl . · oruşmc· Şarkısını ça ar ·en ° · arkasındaki küçük kapırlan İ""'ri,·c 
' ., c o]d csınde nv k .. el k k . "d ~- " Sc . \ı: • .r n uzc· c ·i çocu ı:erı en: . . 1 aldığı karanlıkça buluırnn <llikkanch 
Yaba nl ın biiy 'k - Anne ~;\ISildırn. Sl~ lSterım: ciindüz elektrik vakarıı.k c:\lı5ll~I tes-
''' ~ ıy,.,,.~ .. u · bir roman ,,

0
.... • t pınmez mı? ~ "' - - ~ ... , u-ı;ın .. l .,, •... Diye tepinir nıı. e 

1 
• • pit edilmiş, 'Kum kapı merkezi plislc • 

'D .. soy eniyor. Doğ- V c gene mesela anası Naşıdı seyre· rindcn Derviş dUn saul on ikiye doğ-
O~~ru ı derken... nı a.rka kapı<lan ansızın içrriye gir. 

in torna.ıu11 - Anla~ıldı Nurullah, ~~n bu mişt.ir. 
hahıglıanın an" ~ac:hvz~udnedir? isle hayli zamandır nıeşgulsun ga· Ve diikkli.nda bir scndn boynundn 

ı.. ~1•l 
1 

olojik tctk'k' 
1 

• '>a !. d b' k ')"aZ önlük t.rq oldu,."u. ıliğ•r dürt n 11~·k ınm t': gcrir- rı b -ııın, •ınınc1 1 B 1 1 • - Ne diyorsun. bira. ": " ·~ç m ll~terinin de sıra be 'dediğini gürtn 
ı.ı~' B tnı y ·• unu sen yal· yıldır bu iş h,.P benım zıhnımdcdır. memur elektriği r-öndilr"n berberle 
~~i ?:•• P,0f!~""k"~· ?'ok•a.... - Şu halde biı General ~e•im lıep•foi tutup kacakola ı;Olüı·mU~lllr. 

Ya da biraır,7'-'kdıb funı; ile Öm~rden falan <lah'\'aı: hgeçel~ml dkc Berber Ziya ile dükkanda tutulan Ce-
' 8 .,nr rın edecek· şurada Bakırköy ns!a anesı < 0 

•• ,·at, Mehmet, Ycrvant. Sotiri, Onnik 
~' ~ •oına torlarmdan bir il. K~mal Osman öğleden sonra Sultanahmcl birinci 
lı;.~ta~~r ~.n(' vakit bit<"cek? var sanırsam. o da hır zamanlar, sulh mahkemesine çıkanlmışla.rdır. 
~n iın, İçin OZınaya yarından me..,,edcki çocuklara nıuoiki heoteJc. Ce;"at, Mehmet, Yer<ııntın blrka~ 

• 80tı.ra AUa~ma.n~ dokuz ny ri yapılmasına taraftardı, onu ken· dakika cV\'cl tJratı oldukları, Sotiri 
'N ın ızın Ye ker~ dimizc yardııncı alalım t ile Onnikin irıc bir kart§ sakallı bu· 
' Ut tol>u "b· - Pekala, alıllnn 1 Şu halde, ya· lundukları görülüyordu. 

"lı;' t gı ı bir cvlad sahi· nndan tezi yok. oen başla ana rah· Sa.kallı bulunanlar ve sakalsızlar 

~bi 1\'ct nu mindeki hatıratını mizahi bir ~ekil· arkada ... le.rı otan bcrbrri alarak J{a • 

o ~t " r topu "b· " 1ıı •gıın !\ gı ı hirevliıd dr yazmaya! ğıtııaneye gideceklerini bunun io;lıı 
'p 'f ~ <le 'i,. lal ünı ya, bir 1 yi ama nuru Uahoığmı, billroin dükkiuıa girdiklorln i söylediler. 
) c İ btın\Jnır cvlad sayılır. ki ben bir hayli unutganımdır, ora· Hakim bay Scliı.hatün Demircili ga-
~' a adım ne koyacak· daki hayatım• dair bütün haurotım yet lemi• giyinmiş bulunan sakallı 
'tı,,~) ŞcJ,ib j nklımda kalmarnııtır. Senin ioe ha· gençlerin bu hallerine işaret ederek 

ı.., • koy•lıın unç. (Dört duvar fııan çok kuvvetlidir. doğru söylemediklerini işaret etti. Şa· 
lıı, t? on g" ) dıyor aına ben - Öyle i•e, ben o zamana dair bitler,,. polis memuru dinlendi. Ber· 
.ı ~? at. bun koyacağrrn ! aklıında kalanlan sana birer birer bcr ve dü.kkanclııkilcrin ifadeleri bi • 

t-!~lun . en ana h . . 1 h N~ l>•ıkol .. ra mındekı not ettireyinı, on ara :;enin atırm· ribitinc uymuyordu. 
'ııJ,ı,"ııiI~h •1,.,. 01.'k tetkiki •öziin· da kalan lan da iliıve et, baıla ıiıir· Nctıccde berber Ziya hafla tattlı 

tli • ka.J rnıı.-nı-"'"- ıııc~cl kanununa. muhalif "arekettc bulundu· "1-~~.. ~ annı c h" ., ı• 'ab·· ı.ırnc bak _atrp ıddctli - Peki, sen §imdi o zamana ğundan dolayı beş lira para cezasına 
~ili~ı anlıyamaarak: dair kendi hatıralarn.ıdan bir iki ta· mahküm oldu. 

' hat zsın ya çünkü nesini anlat bakayım banal ------........ ---
"\lh ga... ı ınsın Bir havlı dü•ündükten sonra: Halkevlerl namına ·~~ c"'~tcn ta cchelin b• • • • ' 
.. ~·u o,,... .. ete erde k .. .. J :ı } '-ter~ J•ıatnıak aragoz, - Vallahi, bir gece yarısı mı idi, p 

S.n ( F' tan ba§ka n•ye sabaha karşımı idi. ne idi. ha va deh· aza r 
~~ l>ek f royd) u okudun §etli sıcaktı. Ben uykuya yeni dal-~ .oı-utı atıa ok mı,tım... yerlerinde 

1i°i ~kc <lem k u~ladım ama, Tam bu aralık merdivenlerden ''r>i~ anlard c ıstediğini sen- iskeleye inen B. Maı:lıar Otıman her tem Sİi 
~~ 0ku~!ancti :~:: ! ikimizi de giilerek selamlayıp sor· 

......_ n mu K un mu, Gerg. du: hen ~tı ' ili ' yl'i okudun - Ne konuşuyorsunuz burada 
(fıtıI ~ii tın N iki muharrir ha§ ba§a Ye hararetli 
ı~ı.. Ctııı.~ ~hrur~llahcıg"' ım d· h 
( 

··ı f ·~~ b crn1 • • a a hararetli 1 
~· ti Üt\j nınde Verd' w• Nurullah: 

~· t~ k tfc k· n bu k ıgın 
iç bi. İ~b) ll'<ıblarr o ·uduğumuz - Şey ... 

' ~~8itıc oldu'" nın hep b-,:r Ben: D~~liyc 88plan~b.:· bunların _ Bu yaz, sizin oraya biraz ha· 
....... ~iitıcr k sen d v·ı ğ!anmama· va tebdiline geleceğiz galiba! 

~~tl\ı lia c : cgı ınıydin? _ Anıan dostlarım. biz.im F e· 
t~ L ·tt-ı ' haı p I da Göztepede rahat ede· 
~ ~ıı-' Se <ırd neryo un • d" I Uıı ~ 'tt-ı :tan ~illıdi o~ lhonşer, u- m<"..zsiniz. hiç zahmet c: ıp ge me· 

~ de;;~! cafi..,.... on arı bırak da . .. ku'" sivrisinek çoktur. 
,.. ııı.I a • ... r yın, cun b" . . . . ~ c'k h tni do" 0ınanın mev. --Hayır bayım. ızım nıyehmız 

....._c~c dü~i~~ Rrusu) Bakırköyünel Vıı..... .... , k D kt ·~di hc:m hızlı hızlı \'a· 
....._ ~.:••ıan 

4
crc : o · or §1... b w "'Q ] henı de agırıyor· 

r- Y c lllal b pura ko§uyor, 
~'re ~el §tı)ı'avrum ! c 1 du: \ıtt ~ı~hi br?tnanı ıe . - Haa! Ne zaman aoz~ 
1 '"< •n ır fck'id nınle hirlik· ederseniz oraya buyurun, ora>ı hı· 
~1 q,):y o~na .. :rah~in~ Yazalım!. zim değil sizindir 1 • • _ ~ ril kl'lr bir ~un latfı c ~aldığın Doktorun peşinden ~aı~l Sabl~h. Zc· 
L -~, f ~I de tarzda "ndakı hatıra- k" kt ve ~apkası e ızı se· ~ı~ n C\ onu B Jaz, ban ı ortaya çı ı :s 

·•ı! n lla"k · Şck'b a ver, laın ladrktan sonra~ (P "da ) ~~ N ı olojik b~ ve Hilmi - Dün gece dedi, e~ı (rZ ı 
~ı ~t Uttı}lah ır şekle so- .. d .. d"' sözde aktns o· 

tr '~u 
1 

cığını ruyam a gor. um.b · J'kte lstanbula 

~....._l!~tirjı.11:ttlığı . • darılma an zo Dalmas) Jle ır ı ı· JOr •nsan la, gclmi:ıler. beni aramışlar. 
l '' .ı •. cııa ...: ın aklına d 'Qı "U ·••ı Nurullah sor u: ., ~ • iltt-ıı l'llo·aııı Yahu c.. - Ne vapacaklarmı§ senı. 

~~l'~k! olan n hiç hi'r t ger §İmdiye - Bı"r doktor (Kuno~) ,·armı~. 
!:- b·· bu · . nrafında klar ,,._' "' "t . ı~ı "Ik ya. b d drcsinİ soraca • ~il "l"n' " Un d" :r: ı def b" en en onun a 
·~ ı ~arn unya b" a ız mısl dı b' 1 : anda deh ı~c şa~ar, ~Burada artık fada duramaz m, 

',.'• ~; ""1a ıetli para her ikisini de ba§ baı• bırokIP ~ala· 
ı.~·111' hı tni ">

1
• tanr ..... , bu . b 1 d d 1 çek tını 1 ~ Q <. ~ "' B n rğın arasın an cız anı 

l'ı • :airn Ö adan dah 1§ • Şc. ----
t~ ıtdir. iller, B. a~l~k Gc. iki yankesici hudut harl· 
'lı>._~tar Yır a~· . Eısacl ld 'lll\ ttt~ tıırn. 

3 
c ine çıkarı ı 

~ lt~· a}r,, en "en . . . ·ı·k urunda.n do· ~ ~. ıyct "J or.,tın 
1 

t:t • c ışı Hır1:ııı ve yankesıcı ı ı; ~ 
'l& t\ıhi ta larafiJe ... Bız ı;o- layı yakalanan ecnebi teba.asın~n 

a:rıa ta1 t~filc u ... Ugra§acak Y orgi ve Andre isimli iki ~hıs cınn~ • 
ll'lına"k · gra§acağız. yet direktörlliğil karsrile budud harı • ı 

Dahili:;! vekaleti h:ıl.kın kiiltür 
tıcviycsini yiikseltmek ıçın yeni lınz.ı 
tedbirler te~bit etn1iştir. Bu meyanda 
halkm mühim bir kısmının Halkev· 
!erine gidemediği naz.arı dikkate n)1• 

narak lıalkevleri temsil kollarının 
halkın kesif bir şekil~e bulunduğu 
kasaba pazar yerlerınde temsiller 
vermeleri mukarrerdir. 

Bund;m başka halkın çoklukla 
okuduğu Aşık Kerem, Leyla ile Mec 

n un, Seyit Battal Gazi ve emsali 
kitapların daha güzel bir uslubla ya· 
zılması temin edilecektir. Halkın top 
Jantı yerlerine asılan resimler daha 
iyi ve inkılabı canlandıracak şeki lde 
yaptırılacak ve bunlar çok ucuz bir 
fiyatla dağıtılacakbr. 

Hıdırellez dün 
yapıldı! 

Kljıthaneye gidenler gUzel 
bir gUn geçcrdl:er 

Ha.\·anın kapaJı bulunmaııı \'C taUI 
günilne tesadüf ctmcmesl dolayısilc 6 
Mayıs gUnü giren hıdırcllez 1stanbul· 
lular tarafmdan Syi geçirllcmemlşti. 
Diln bava çok r,Ur.el olduğu için sa • 
babtan itibaren halk muhtelif nakil 
va.sıta l s.rllc J\ağıtancyc ta.~ınmış \'C eğ 
ıcnmişlerdir. Bu arada. Kağıthnncyc 
ya.ya gidenll"r de a.z dcs11di. 

KömUr depoları projesi 
Limandaki köınilr depolarının asri 

§Ckilde inşa.er için İngiliz mUesscselc· 
ri tarafındaıı Londrıı.da hazırlanan 
a\'8.ll projelerde depoların yerleri de 

gösterilmiştir. 
Liman işl('t.nv• i, avan projeleri 

tetkik edrcek ve llizunı ı;orürse bazı I 
değişiklikler yapacaktır. 

ı 3-KURUN 10 MAYIS 1937 

Hapishaneden 
ka.çanlar 

Dün gece getirildi 

TcııfiJ.·1c AbduUah wıpıırı•n 

Jstaııbul tevkifhane:ıindeıı Lir gece 
sabaha doğru kaçıp on bir gün sonra A· 
danada bir otelde yakalanan Galata pos· 
talıanesi veznedarı Hüseyin Hüsnünün 
katili yırmi dört seneye mahkum Ab • 
dullah ile J\ntalcyada amcası Saffetin oğ 
lunu örd!irmckle maznun Tevfik dün 
akşam Adanadan şehrimize getirilmiş • 

lc11.:iir. 
iki firarininin Adana postası ile ge • 

tirilmekte oldukları yaı:ıldıgından bir • 
çok meraklılar dün gezmcğe gitmeyip 
Haydarpaşaya geçmişlerdi. Bunlarj 
trenin geleceği saate kadar deniz kena
rında, şurada burada dolaşıp ,·akit ı;c • 
çiriyorlaı1.1ı. Saat altıya doğru bir ha • 
ber )'ayıldı: Altı buçukta gelmesi mu -
tat olan tren tam bir saat teehhürle ge· 
lecekmiş ı .. Bu haber meraklıların yüz • 
!erini ekşitti. Demek ki daha bir hayli 
zaman bekliyeceklerdi? 

Gazeteciler de istasyonda hayli ka· 
!abalık bir grup teşkil clmi~lerdi. Fo • 
togr:ıfçılar trenin gecikmesi ihtimalini 
düsünerck rnngnezyüm ve elektrik lam· 
Cıll~rı ile mücehhez bir halde gelmişler· 
di. Saat yedi buçuk oldu. Trcıiclcn halfi 
haber yoktu. Yedi buçuğu biraz geçe 
istaııyona bir tren girdi Herl:es ikri 
doğru koşuştu. Fı!kat derhal yanıldık • 
!arını anladılar. Çünkü bu banliyö trc· 

ni idi. 
Nihayet saat sekize yakla~ıyordu. A· 

dana pastasmın gelpiği lokomvtifin kes 
kin t.:iüdüklcrinclen anlaşıldı. Tren dıı -
rur dunnaz saatlerdenberi bekliyen mc· 
raklılar ileriye doJru atıldılar. Şimdi 
trenden inen yolcularla bckliyenler bi· 
ribirine girmişlerdi. Bu hercümerç bir 
hayli sürdü. inenler vapura gidiyorlar· 
dı. Fakat Abdullah ile Tevfikten eser 
yoktu. Bir kısım meraklılar firarilerin 
başka bir taraftan indirildiklcrine ihti • 
mal veriyor. o taraflara ıdoğru gidiyor· 
)ardı. Nihayet intizar uzun &ünnedi. 

Abdullah solda. T~vrik sağda. elle· 
rine bir kelepçe vurulu olduğu halde l.İ· 
çüncU mevki kompartımandan indirildi· 
ıcr. Abdullahın arkacıında cinareti işle· 
diği sırada giydiği kurşuni çizgili clbi· 
sesi vardı. Sol elinde ) ine kuı şuni bir 
kasket. bir de çamaşır palteti taşıyor • 
du. Sakalı uz:amı§tl. 

Tevfik de sağ <'linde bir fötr "apka 
tutuyordu. Arkasında koyu renkli bir el. 
bisc. ayağında yar.lık keten n) :ıkkabı 
,·ardı. Her iki firarinin de kravatları 
yoktu. Frenk gömleklerinin de önleri 
açıktı. Yiiı:lerin~cn yorsun oldukları gö· 

rülüyordıı. 
:Emnivct il.inci ube memur1arı Pen· 

dikten trcııe binmişlerdi. Bundan başka 
tımit ve Erkişehirdcn birer polis, jan • 
darmalar firarileri muhafaza ediyorlar • 
dı. Trenden inip de istasyona doğru 
yiirümeye başlayınca meraklılar fira • 
rikri görmek üzere etraflannı c;e•·irdi· 
kr. Bu va·iyct karşısında jıın~armalar 
:.iın:;u taktılar. Bıına rağmen halk hü • 
cum ediyor. birib!rlerini ite kaka yürii· 
yoıdu. Rıı şrki1de lla} darra":ı vapıır is· 

!f rı 11 l;(I ıwı rasııı il.'1 •• 

kdcsine inuirilcn fira::Jcr iskele ba,nıc
mcmurunun odasından geçirıkrck va • 
pura bindirıldiler ve hemen yandaki bir 
karnaıaya alırulılar. }\aramanın kapısı 
derhal süngülil janJarmalar ve poli5 mc 
murları tarafından muhafaza altına a • 

landı. 

Abdullah ıle Tevfik kamaraya girin· 
ce arkalarına ya !anıp bir miıddet t5y
le durdular. Sonra halkın kalabalığını 
anlatarak ı;ülmcı:;c başladılar. Vapur Sa 
rayburuııunıı dönerken Tevfik pencere· 
den dışarısını seyre dalmıştı. 

Vapuda bulunan yolcular ela nutc • 
madiycn jandarmaları yarıp firarileri 
görmeye tcşcbbiıs ediyorlardı. Vapur 
tamamen boşaldıktan sonrn dı!.arıcl:ı 
icap eden tertibat alındı. Kendilerine 
hazır olmaları bildirilince evvclıi Tev • 
fik yerinden kalktı. Kamaranın aymısı 
önünde uzun muJdet elleri ile saçlarını 
düzeltti. Elbisesinin herhanı;ibir ye • 
rinde kusur olup olmadı(;ına baktı Son· 
ra dışarı çıkarıldılar. Vapurdan çıkan • 
!arla Haydarpa~aya ccçemcyip firari • 
!eri görmeyi merak edenler iı;kelede, 
Köpriı Uzerinde sıralanmışlardı. Firari • 
ler vapurdan çıkıp da kalabalıgı goriin· 
cc yine gülmc.,c başladılar. Halk biri • 

blrlcrinc: 
- işte Abdullah, işte otekı 1 diye fi • 

rarileri gösteriyorlardı. Bu sırada Ab • 
dullah yanındaki jnndarmal ra şöyle hi· 

tap etti: 
- Aman korkuyorum. Beni iyi mu • 

hafaıa edin! 
Jandarmalar ve z:abıta memurları fı· 

rarilerin etrafım sımsıkı sarmışlar, böy· 
lece çıkarıyorlaı :!ı. Bir jandarma Ah • 
dııllaha teminat verdi. Abdullah l>u ın• 
rada ~öyle bir mukabelede bulundu: 

- Denim için degil. arknda§ım iı:ın 

korkuyorum ...• 
Halk, bilhassa kadınlar Abdullah irı:l 

liiııct sayhaları savuruyorlardı. Firarı • 
ter köprünün Karaköy cihetinden çt • 
luırıldılar. }{alabalıktan a~ım o kaC:·r 
güç atılıyordu ki ... Bu s.rad.ı Köpı U 
tiz:erinde biitün seyrüscf er durmuştu. 

iki finri Köprilbaşınd:: duran tev • 
ı.:fuancnln kırmızı otomobiline gil~ hal· 
le atıldılar. Memurlar da içeriye bindi • 
Jcr. Nöbctçı milcldciumumi muavınlc • 
rin:len Bay Feridun şo!örtin yanına o -
turdtıkt:>n "<'"·:ı cıt"""<""'il ı.~r· 1 

•1 et • 

ti. 
l'irarilcr dogruca hapi anc yanında· 

l:i İstanbul Jandarma bo:Uk kumııııdan· 
lığına götilriıldü. Burada l\ocacli jan • 
darmasından devir alma muamele ı ya· 
pıldı. Sonra tekrar l,ırnıızı otomobile 
lıindirilip tevkifhaneye gôturu' düler. 

Müddeiumumi Bay liikmct Onat da· 
ha evvel tevkifüaneye ~itmi~ bulunu • 

yordu. 
Muddciumunıt firarıler gcll.ncc he • 

men sorguların baş1amış, tahkıkat seç 
\' kte kadar siırınü tüı. 



Asiler 
Bilbaoya yaklatıyor 

Sınai mülkiyet lıakları 
Yerıi ı:>roje ile bug Onkü sınai inki· 
şafa uygun esas lar tesblt olunuyor 

Guemic:.& Si (A.A.) - Hıva5 ajın•mın 
muhabiri bildiriyor: 

Sollube"de vukubulan kanlı muhare· 
beden 11onra Franko kuvvetleri Bilbao· 
nun soıı müdafaa hatlanqa &clnıitl~rdir. 
Bask milisleri bu mevzileri tiddetle mJ
dafaa etmitlerse de Fra.nko kıtalarınm 

hücumları kar§ı!itnda ricat ctmeğe mcc• 
bur olmuşlardır. 

Ankara, (ffu6usi muhabirimizden) 
- Eken~ Ba.Jranlığrt buıün yıır4u -
nıuzct. tatbik edilmekte olan Jınıl mili· 
ldyet kanunlarının, büyük bir sür'at ve 
muvaffakıyetle inki~af etmekte olan sa
nayileıme hareketine uyıun bulurımı • 
mğmı gözönUne alarak yeni bir arnei mül 

.inyet kanun projesi har:ırl4mı§tır. Pro. 
jenin ihtiva ettiği esaJlar ıöylc hul!aa 
ol una bilir: 

Eski mevzuatımızda sınat mülkiyet 
hakları biribirinden ayrı ola • 
rak mulltelif kanun ve ni • 
""'nıııseJerJı tımh, edilmekte 
idi. Mahiyet ve eaulın itibarile blribir
lerinı çok yılcıridın bllb hulunın ıınıl 
mUlkiyet haklarının böyle bir tefrike ta· 
4'1 tutulmaları, ıırek qtbikıt vı ıerek 
hık vı vuifelcrin ıfyanet ve umlml 
bak~mından çok Hrırlı ıörWmUıtür. 
Yeni kanun projui unal müllriytt >tak· 
hmnı mevıu olabilecek bütiln malOmı· 
tı bir kül halinde nok1111 .. 1 toplıyarık 
' ı vaziyetin önUnı ı•çadı bWuıı.calr • 
t r. tktııal~i ve arnıl irmpf ·ve hukuk 
tellklrilerindeki ıörütlıri, ant! aaWki • 
yet ltaklan menularınr q1aı1aea dı • 
iifrirmit ve ıenitletınlttir · Bu cihetten 
Miri kanun ve niıamnımılcrdı Mhte 
mevıu olınıyan birçok hQJUılu tın•I 
lftUUıiyet tUmulU dairesine alınnuı. ıU· 
nün telakki ve ihtiya~ları tamamen kar

tılanmıştır. 
Eski mevzuatımıza ıöre mUteferrik 

ve dağınık bir kontrol siştemine tabi 
'bulunan sınat mülkiyet teıçiltcri bu pro
je ile bütün memleketlerde oldu~u gibi 
ımcrkezilettirilmiş ve bu suretle daha 
emin ve esaslı bir kontrol temin edil • 
miıtir. 

Sınat rnülkiyet haklarının klevam 
müddetleri ve hırsların alnumsı hık -
kında projede bulunan hükümler en 
ıon, bırç tarifelerinin tetkik ve mu • 
l:: ~ cıır.:ıile tesbit olunmuıtur. 

Projenin muVilkkat himaye fashn -
daki hükümler, beynelmilel iktısadi, ti· 
cui mlinaaebetlerin ve bilhassa aerıi -
Jcrin inkişafını temin edecek rnahiyet -
te b:.ılunmalctadır. 

SANA Yi MOLKiYET HAKLARI 
Projede sınai mülkiyet hakları, ihti· 

ra. beratlarına, markaları, resim ve mo· 
dcUcrle titant ünvanlanna mevrit ve 
men~e ipretlerine ıayrikanuni rekabe • 
tin izaleıine taalluk eden haklar olarak 
nyılmaktadır. Projeye ıöre sınai mfil. 
kiyet hakları, ıınai mamullerden baıka, 
hububat, prap, yaf, meyva. çiçek cihi 
zirai mahıullerle, ticaret aaııaaını ıevk 
.ı:iilen maden ıuları ve eınıali madeni 
ve tabil ıuhıullere de ı;amil olacaktır. 
Projenin ihtiva ettiği esasları &Öre ıı • 
nai mülkiyet hakl~n. ancak lbım ge -
len eıkil ve mcruiınin yapılmaıile el • 

de edilebilecektir. 

iHTiRA BERATLARI NELE:ftE 
VERlLiR? 

İhtira beratları, genel olarak unıyi, 
.ıirut ve ticarette istifade edilebilettk 
yeni bir netice ve mıh&ul veya bir usul 
ihtira edtn veya mevcut U$Ul ve neti -
etleri ıslah ve ikmal eelcn ıaaı,lıra ve· 
rilıbilecıktir. Knımcn veya tamaın~n 

yeniden ihtira edilmif olup genel 
olarak ziraat ve sanayia tatbiki kabil O• 

Juı bilcümle makine, al!t ve edevatı, 
rnihaniki ve kimyevi usul ve aı11dlye • 
ler ve emsali ihtiralar hakkıriJa ihtira 
beratı verilebilecektir. 

Topraktan. sudan, havadan, haynn 
v1: nebattan doğrudan d:ı~uya elde edi· 
lc.n m;ıhsµller, nazari sahada kalan fi -
kir, prensip ketifler, bir makine veya 
alet kullanr1maınnr istilzam etmeyen 
rckllm ve piyango usulleri ile tedriş 
heMJ>. kayıt ve tess-il uıutlcri ve 
hunlara benzer hususlar, "1t~rubat ve 
müskirat dahil olmak •:.iztre be 
şeri, hayvani ve nebati gıda 

ları te!kil eden bütün madde 
ve terkipler, ticart ve mali proje on te· 
ıcblıUsler, gayesi ve tatbikatı it\buile 
k•nun ve nizamlara aylcrrı olan ve ge -
nJl sağlık. ahtlk. ıükun ve düıenlici 
bozacak mahiyette bulunan veya halkı 
açık ıurette aldatmağa mıtuf olan veya 
yanrlmağa aürUJrleyecek olan illtirılır 
için ihtira beratı verilmiyecektir. 

SINAt MODELLER 

Sınai müuıeaelcr rniiıtıhdtmleri ıy
rıoa bir mukavele ile ballı bulunma -
dılcları takdirde, kendilui tarafından 

meydana getirilmi§ bütün ihti 

ri11ırın reıirn ve modellerin sahibi ıd 1 
dolunacaldırdır. Sınat mamulatın imali 
i5in tip hiımetinj ı:örebilecelıc mahiyet • 
te olan ve tertibi, diJ şekli, süsleri ve • 
Ya &ÖrÜnÜ§Ü itibarile tayin ve tarife el· 
vcritli bulunan eıya ıınai model addo • 
hınacakt~ Ticari bir maksatla ve el, 
~kipe, kimyevi bir usul veya bu va • 
ııtalar meczedilerek hcrhangibir mamu· 
lün ıijşlenmeıinde tatbike elverişli o ., 
lan çizgi veya renklerde sınai resim ad
ldolunacaktır. Ticari ve smai bir mak -
ıat1ı GUzel San'atlar uerlerinden kop 
ya edilen rcıinı ve modeller de filai 
mülkiyete ait kanuni himayeden müıta· 
kil oJırık iıtifıdc ederler. 

Türkiye ve ecnebi memleketler ar • 
mı ve aı•metlerine hükılı:net ve kanun. 
Ja himıye Cifren müesseseler 'YC te§kİ -
llt ile Kııılıy ve buna beıızer hııyır ce. 
ntiyetleri taraf andan kullanılan ~lamet 

vı iprttlcre benziyen refim ve model 
lcr, tıaçillerine, cenel düınlik vı: cıhli 

kı ıykın ıörUlen reıim ve modeller 
tesçil olunımıyıcaktır. 

MARKAt.AR VE TİCARET 
UNVANLARI 

Sanayi, tienet ve ziraat erbabı ta· 
rafından mahıuJlcrinin ldiierlcrindcn ay. 
rllma11 için kuUınılın yaıı. i11rct ve ıe· 
ki11er marka sayılacaklardır. Bunlar a • 
rııına tahdidi mahiyette olmamak üze· 
re hUJust bir tekil verilen harf. resim, 
ibare, mühür, d~mga, kabartma, oyma, 
kenuhk, baıhk, rcmiı, süslü ve ıenel 
olarak reıim ve ıekillcr de katılm~kta· 
dır. 

Milli ve yabançı arma ve alametler, 
memleket, millet, hükumet ve mücı>se -
aclerle cemiyet, ıirket ve şahsi isimleri 
ve ilk harfleri ve ıahıslara ait foto~raf, 
resim, karikatür, hayır cemiyetlerine a 

HOKÜMETE GÖR~ 
Madrit ~ (A.A.) - Milisler. GuadıJ· 

lajarı mıntakasında bir muvif fııkiyct 
elde etmi§lerdir. 

Milisler, düşmanı Aragon yolunun 
garbinde kain bir ka5aba ol.ın Cocollu· 
do'ya doi;ru püsk>:irtmü§lcrdir. 

ita/yan imparator
luğunun yıldönümü 
DUn Rom~da bUyUk bi .. 
geçit resmi ile kutla"dı 

Roma. 9 (AA.) - 40,000 as. 
ker hu şabah. impanıtorluğunun te
essüsi.inün yıldönümü münasebeti1e 
Kral, B. Mussolini ve kesif bir halk 
kütlesi hazır olduğu halde Yia del 
fmpero'da bir geçit resmi yapmış • 
)ardır. 

B. Mussolini, Vcnedik sarayının 
balkonundan bir hit.abe irad ederek 
ezci.inılc Roma imparatorluğunun 
tcessüsünün ilk dönümünün teref, 
satvet ve sulh içinde teşid cdilmif 
oldıığunu söyleıni§tİr. 

Duçe, İtalyanın karşısına ne gİ· 
bi manialar çıkcırsa çıksın medeniyet 
vazifesini ifoyn azmetmiş olduğunu 
Have eylemi~tir. 

Oieki balonun ku
mandanı korkuyor! 

it ~f&retl~r münhasıran coğrafy~ isim - Balon hollumla fl,lrilmez
ltnnden ıbaret ~a:ıtaıar, .~~~bı ~~su se sefere çıkm•yacak 
llt ve mamullerının Turkıye ıçın~e. . ~ 
Türk mahıul ve mamullerinin ecnebi .• Berlın, 9 (A.A.) .. - Graf ~cp· 
memleketlerde yapıldığını ve istihsal e· lının ~u~~ı11n.danı Yuz?a§ı S<:~ı1ler: 
diUiği .zannını uyandıracak surette ter- salı sunu Rıo de J~neıraya ~ıtrn~sı 
tip edilen markalar tcs~il olunmıyacak· mukarrer olan bu balonun hdıum ıle 
tır. şişirilmcdikçe Atlas Okyanusum1 

Smıi, ticari, zirai müesseselerin ti • geçmiyeceğini beyan etmiştir. 
caret Ueminde kendilerini tanıtmak ve Bu karar, bütün zevahire naza. 
benzeri vaziyette bulunan diğer mües· ran müve11idi.ilma i~tiali neticesinde 
seslerden ayırmak maksadile kullana _ Hindenburg balonunun uğramış ol· 
takları her türlü isim ve ünvanlar ti • duğu felaket üzerine ittihaz edilmiş· 
carct ünvanı sayılacaklardır. 

Sanayi, ticaret ve ziraat erbabının 
isimleri, soyadları ve bunların kıealtıl -
rnıı tekilleri, hu nevi ~irket ünvanlan, 
sınat, tice.rt ve zirat firmalı. mana ifa • 
de etsin etmesin müessese tarafından 
ka~>Ul edilen kelimeler ticaret ünvam 
ittihaz: olunabilecektir. 

tir. 
ÖLENLERiN EN SON LISTESl 

Nevyork, 9 (A.A.) - Hinden· 
burg balonunun yolcularından biri 
daha lıastahanede ölmii' ve bu su
retle l..akehurst fnciası kurbanları 
35 e baliğ olmı· ,. ~iir. 

Felaketten •ulmu~ olanların 
miktarı 31 olup ti.i yolcudur. ''Sabık ..... mağazası'', ''eski .... müs-

teciri"; " .... halefi .. gibi diğerine ait isim == =- ' •• z:::ı::ıı:: 
ve ünvan taııyan ünvanlar kayıt ve tes· Yunan f fç!lerinln 
çil otunmıyacaktır. Mayıs bayramı 

iHTIRA JERATI HARÇLARI Atina, 9 (Husus!) - Dün öğ 
ihtira beratlarının meriyet müddet • leden sonra Yunamstan işçilerinin 

ieri on bet sene olacak ve tesçil harç mayıs bayramı ba~lamışttr. Bu bay. 
Jarı üç taksitte alınacaktır. ram amele tar11fından pek eğlenceli 

Alınacak harçlar projede şöyle Sl - bir §eki)de kutlanmış ve Ati na civarı 
yılma~tadır: ba§tan ba~a ~içek bahçesi halini al. 

Tesçil muımeleainin tamamlanma • mı~ bulunuyordu. Amele tarafından 
ıından sonra 50 lira. teıçil istidasının c;içeklerle süslenen orab&lar sokak 
verildiği günden baılıyarak beı sene !ardan çiçek muharebesi yaparak 
sonr• 150 lira. onuncu yıl batında 300 geçmişlerdir. 

lira. Bu taksitlerden ba§ka berat isti • -------------- 
dasının kabt1l ve tetkikinden evvel 1 O s:nın markasını kullanan, berat ve tas· 
lira tevdi harcr alınacaktır. Tadil ve füı.· diknam~si ahnıru~ bir usulden istifade 
ve tasdiknameleri için 5 lira tevdi edenlerin bu hareketleri rekabet sayıla 
harcr alınacaktır. istida berat sahibin • caktır. İlk bakı§ta ayzrd cdilcmiyecck 
den bıık•sr tarafından verilirH tasdik· kadar benz~r bir şckiJdc resim ve mo• 
nameniıı tcsçilirıl3eıı sonra bir defa da <lel kullannnlar, yapanlar, s;:ıtıl ·ğa 
100 lira harç alınacaktır. Sınat re&im ve çıkaranlar taudjknameye tecavüz ctm'ı 
modellerle sınai, resim ve markalar ü • sayılacaklardır. 
zerindeki mU!kiyet hakkı. tcıçil isticla • Tcsdl edil"in edilmesin ba{kasının 
sının verildlii tarihten baılıyarak 10 ticaret unvanl•rından istifadeye kal· 
yılda bitecektir. Bunlardan yalnıı 2 lira kanlar ııııni mülkiyet haklarına teca· 
tevdi harcı ahnıc4ktır. Tesçil i~inin ta· vü~ etmiş &ayıl•cıklardır. 
mamlınmısırıdaıı JGnra bir defa da ıu Yabancı memleketlerden yurdu111ul'a 
har~lır alınacaktır: Milddeti biten sr • gelcıı eşya ve bunların z11rfları Uıerin· 
nai ve ticari markaların yeniden 10 yıl de markalar kolaylıkla okunabilir §eldl· 
için tc~lll iıtenine te'Yldi harcı ahnmr • <le olacaktır. Aksi hilldc bu eşyali\r 
yatık. rılnu: her aınıf cıy• i~in beşer gümrük idarelerince yurda &okulamıya· 
Ura ahn•tıı.ktn. Sınai resirn ve model • caktır. 
!erden 3 lira tevdi harcı, te5çiJ tamam· Projedeki hükümlere göre hnuna 
ıu,dıl<tan aonra bir defa da ıs lira t~s- aykırı hareket edenlerden 50 liradan 
çil harcı ve her 11nıf cıya iç~n de ıy· 1000 Jireya kadar para cezuı alınaca'k 
rıca onar lira harç alınecıktır. \'tyı üç günden bir t;eneyc kıd.tr hapiı; 

SIN.Al HAKLARA TECAVÜZ cczilsı verilebilecektir. 
Sın-.t ve ticari hayatın itabt:ttirdiı:i Lkoncmi Bal:anlrgr. proje ka.hul e· 

ntmuıklrhia aykırı her h~relcct kınun d.l<Jigi takdirde üç ayda hir Ankarada 
ıuz rekıhet ıayılacaktır. Bı~ka Lir smai mülkiyet gautı:ı;i çıkaracaktır. 

Başvekil Paris 
Londraya git 

'"=''" (Üsttarafı 1 incide) 
tüko~u ve ana yaea projeai üzerinde 
anlaşma imza edilecektir. 

Malin gazetesinin istihbaratına 
nazaran, Tiirkiyc BaşvekHi ismet 
!nönünün F nnsı:t ricaliyle yaptığı 
konuşmalar esnasında, Tiirkiye -
Fransa - Suriye arasında akdi mu· 
karrer o1an muahedc;nin son §ekli 
görü§ülmii§ ve Hataya taalluk eden 
bazı meseleler tetkik edilmi§tir. 

BASVEKIUMIZIN VERDICI 
.. MÜLAKAT 

Paris, 9 (A.A.) - Le Joumal 
F:azctesinde Saint Brice, Türkiye 
Ba§vckili ismet lnönü ile Mülakatı· 
nı neşretmektedir. Bu mülakat es· 
nasında lnfö1i.i eı;cümle demiştir ki: 

"Bafvckil 8. Blum ve hariciye 
nazm B. Delbosla konuımalarnn es
nasında uınumi siyaset mcaelelerini 
gözden geçirdik. Bu mese!elcr üs
tünde bağb olduğumu~ beYllelmilel 
mijcsşesat kadrosu dahilinde kala
ralc bir it birliği ve banş politikası 
takib için bir itilafa vardık. 

Bu arada Sancak meaeleıine aid 
müşlçüllerin halli çarelerini de ara· 
dık. Bu müfkülleri, Cenevrecle itti· 
haı edilmit olan prensip kararlarma 
tam k1.1vvetlerini vennek ıuretile 
bertaraf etmek icabeder. Bizim bir 
tek gayemiz vardır. O da Türk mil. 
)elinin barı, içinde inlripfma çaht· 
makta. Türkiye sulha ne kadar u· 
mumi ıurette bağlı olduğunu bütün 
komı ularile ve ezcümle Yunanlılar 
ve Bulgarlarla anlaşmak ısuretile İs· 
bat etıniıtir.,, 

GAZETELERiN NEŞR1Y ATI 
Madam T abouis Ocuvrc gazete· 

sinde diyor ki: 
"Dünkü konu§malar, Fransa -

Türkiye mi.inasebatmın atisi hakkın. 
da falihayır addolunacak bir mahi· 
yettedir. Mühim olan nokta, Fran
sa ile Ti.irkiyenin bütün .siy;:ı.şj me· 
5ailin csaslarmdn ve h'arici siyasete 
hakim o~n fikirde kafi derecede bir 
mutabakat zemini bularak, sancak 
meselesi dolaymi!e bir Fransız -
Türk karşılıklı müıaherct paktı ak. 
tedip edemiyccckleridir ... 

Monclart, A.mi du Pcuplc c;aze· 
tesinde diyor ki: 

"Ti.irkiye Oaşvekili ile Fransız 
Ba.5vekili ve h~r:ciye nr.zm millet • 
lercırası bütiin m~..!aili ve bu ?roda 
Balkanlm ve Akdeniz meselelerini 
geniş bir şekilde ı;üzden ~cçirmiş • 
lcrdir. Siy::-si ufuklarda yapılan bu 
tetkikata bilhassa birkaç aydanberi 
İtalyan diplomasisinin ayni sahabr· 
da gösterdiği foaliyct scbebi1e, lü
zum vardı. Bu tetkikler Fransayı 
Tiirkiyeye bağlıyım dostluklnrı sar
sacak mahiyette hiçir ihtilafın mev. 
cud olmadrğmı ~östermiştir.,, 

Petit Parisien sazetesi de ~u mü· 
talcıayı yürütmektedir: 

"En samimi bir dostluk havası 
içinde yap?l!ln diinkü temaslar inci. 
nüne, Rluma ve Delbosa iki mem· 
lcketi &lakadar eden bütiin mesele· 
Jerin üzerinde dola~mak ve \lmumi 
siyasete nid mühim ın~sailde ve e~· 
ciim1c Milletler Cemıyeti ile mÜs· 
terek emniyet hususunda tam bir 
fikir mutabakatı mcvcud olduğunu 
nn1amak imkanlarmı Verınistir. 

Frllnea - Tiirkiyc - Suriye 3 • 

rasın~ft hududJarın ~asuniycti için 
aktedılecek pakta gclınce bumJ dair 
nıünakasalar da çok samimi bir ha· 
va içinde geçmi~ ve miizakcrderin 
pek yakında meeud bir neticeve , a· 
racnğı ümidini vcrmi~tir. • 

BAŞVEKiL FRANSADAN , 
AYRILIYOR 

Paris, 9 (Husulii) - Türkiye Başve· 
kili general Jsmct lnünü, Paris • Kale 
sürat kalarJ ile lfale'yc vlsıl olmuş 
\'O cl\'8crda.. ufak bir geıinti yaptık
l4n aonra. Jımand~ duran Türk donıın. 
ma.sma mensup Rocatcpe açık deniz 
nwhrlblne binmiştir. Muhripte Türk 
ba1"•ekilinc ııskeri rr.erıısim yapılmr§ 
\ 'C gemi ayrılırkr11 aahilden selamlaıı. 
mı§tır, 

Türk B~Yekili ltttıhrlpten Duvr'r)a 
BlTJlacak ''e Londraya bu ak§anı hu
ş;utıl bir trenle ulı§acaktır. Yapılacak 
bilyük geçit re~rnlnae TUrk denfa kuv 

vetlerini temsil edecek 

muhribi lnıiliı: doıı• 
selamlanacak ve er 
Iniiliz Amirallığının 
lardır. 

iSMET 1NöNO J.. 
Londra, 9 (Husl.1 

kil ismet lnönii ve 
Türk heyeti bugün f 
rek lnı;:iltcreye vasıl o 
~imle karırhmmı,tır. 

RQmflnYıt Preıui 
goslavya kral naibi 
rdikasr, Y "'nan prt 
kQla ve Pnvlo. BB· 
venol ilt Macarietan 
İran. lıpanya, A 
tonya murqhhas heY 
sı~ askeri heyeti de a 
droya gelmiştir. 

Haricıge Vı 
Cenevreye gl 
yarın h•rt'k 
Ankara 9 - Harit 

Tevfik Rlittü ,Aras Ce 
üzere pazartesi günl ' 
ket edecektir. 
HARİCİYE VEKİL 

OAVET EDİ 
Haleb 9 - Dola~an 

Suriye hükumeti Türlci 
kili Or. Tevfik R\iştü 
etmiştir. Doktor Aras~ 
reti eşııısında Şama u 
dahilinde görülüyor. 
DOKTOR ARAS'JN 

CEt..AL B/\YAP. P 
EDECJılC 

Haric:ye vekilimizin 
dctinden az sonra çık 
Tahran ve Mosk"'O\·a zi 
vekilimiz B. Celal Bayat 
cektir. 

Bugürı Mecltslt 
k<Jı·.a n/1111 

layiha lif 
Ankara 9 (Telefonla) 

!et Meclisinin yarrııki 
namesinde aıadan biZ1 

rilmtsi hakkında riyaıet 
duktan sonra Devlet 
Jimanlan işletme umum 
mur ve müst6hdemJeri 
dair olan kanunuıı bi 
değiştiren kanun Jayi 
müzakeresi yapılaçalct1r· 

"Bu proje idarenin li 
yetli, tecrlibeli, yüksek 
edilebilecek elemanJırla 
min i~in hazırlanmı~tJf· 

Eski kanun ilk hiııı> 
murlar için 97 liradan . 
memel:te itli. Yeni pr0!.ı 
büyliycn, kendisinden 
beklenen o ni~bcttc ôe • 
taşıyan Devlet Dcm=ry 
ları idaresinin orta ve 
mantar arasında kalınB 
lanmıştır. 

'Proje kanuniyet }ce 
ilk hizmete ghccek mi 
elan ı 20 liraya kadar r 
lisan bilenler, srıtisU' 
tahsil görenler yukarı 
olunacaktır. 

Ytınn}~j ruı:nllmeıde . 
kanun projeşinin de J(J. 

caktır. 

Proje Aqliye enc:u.s' 
son ~klini alP'lfştrr. 

Bu kanun pr<ıjc.ııs 
lwkiımctinin pro~raı111 

rıi kredinin ına ır.üe5 
bank~mm kanunt 111ur'. 
lundurmak suretile salU 
faaliyetini daha ıiyıc1• 
ı>if ctmı:k, sermayesini 
f ıaliyctlerin i11ki§4'f' tt 
te çıkarmak,, ı...n ibaret 

cı;aş tamamile tahald'~ 
kümleri ihtiva ctrrel<te 

Yeni een• 
mozak . 

Ankara, 9 (l.:fuetl~1 

ne bütçe kanunu P'?i 
cncümenininde t~tkı 
ni bildirmiştik. Ha 
gör~. projenin müt' 
vük Millet Medieinde 
bat le.ııılacaktır. 



5 - KURUN 10 ' IA YIS Jtı37 

\ -Günün içinden : 

--------------
Bir tenkid dolayu 16 • 

i 
Nurettin Ar-t;ım Yeşil- ~hennem 

..... ı.w:cAHIDE osMAN =- 1 

Biitün Herkes onu taklit ediyordu. 
kadınlar parmaklarile onu 

l'ıı_. gösteriyorlardı. Ya şimdi?. 
L.."4tt... t katınd h ~ d ' V h k'k \ .,"tat ~Y lld . a er §ey sade idı.l aılı'\., içinde buluyor u. e a ı at Madam .. Madam cesur olunuz! .. 

Uzun zamanlardanberi adım \ da miis vi olmamak J'.izttnci r .. J; ... 
d~ymadı~mız. imzasını glirmcdiği- da!a, zc!( sa, dik!c::ıt sar~m3 i' , :. 
ın~~ ge~km bir fıiimin ikiye böliın· dars•z, dı.c•mk bir kin::ı "'&

0

:1 y ··:
~uş uzun bir makalesi ge en gün sek bir tcıbh·eye hnk'u yo:.•ur ..... 
b!_r İstanbul gazetesinin "serbest,, ı Ne enıib :er! B';:;z:ıt Ulu!: CCt:"~· 
sut~nundn ~ıktı. Bu yazı Dr. A· tesin:n miıd<ıfa:ı el:li~i prt>n ·· l! 

lexıs <:arrel in "Bilinmeyen insan,, p~k aykm gördal'Yüm bu r.ıül: ~~a· 
adlr kıtabı hakkında ve onun arka· lım mü'crcim Nasuhi s~vcınr rto
daşımız Nnsuhi Baydar tarafından man bl!e mu. terem Falih R•fhı A· 
yapılan terciimesi aleyhindedir. taym mü:ı-..slb b: .. lisı:ın!ıı redcicr"?.c::i 

Bu geçkin alimin bu ya7.ısmda iabederdi ... ,, 
;tıc\irı ll 

1 ..,. " ıh yorum. Fakat bu<ada söylemek Jin1D ıellıoc bu aıJam ikimiz ihtiyar uşak konuşuy<>rdu 7 ArkaS.n-
llıı ba an oya uzayan de de bulmuıtu- Fak•'• •yana yo un· uan ı • c enmlc hafü tuttum; u;ak 

"llmi kelam,. "Metafizik,, ve "ta· Bircok yaraları deşip birçok hı· 
savv~f,,, ha~kında malfımnt sahibi kikatlt:ri baO.mın bu kitabın kıs<ı Lir 

ıın boyd b v· 1 .ı "k" 11 • 

lıııı;~ "ıhkl~ ne vard< kL da, hiçbir vakit ona ~im olamayan devam ediyordu: ıııı. lıir ley aa_na korku hiaainden hakikat yavaı ya••! hak•~ olmaya baı· - Uıüncü kata ç>kmaya mecburuz. 

~~dugunu bırknç satırla anlatmasına zaman içinde büti.in diinyn mtite' l:· 
}uzum yoktu; onu tek tiik de olsa, kirlerini ilgilendiren kıymet ve c-
bu mevzu!ara dair ağdalı bir dille hemnııveti hiç şiiphesiz bir tok •m ~ lııı,uı, ~ermıyordu. Nihayet ta· lam•t"· Onun tesirini üzennde duyuyor Çünkü bütün cşyalan satuktan sonra 

~ "ıhta ~~~ ~-1'~ perdelerin ve kocasmm borçlan"" ,..hıup .. e~ilen ancak orasmı b.rakular .. 
..... t diiıliııd'" '.'.'uıu btle, insana bir bir köıklin ı.vin eıy• enk•" go•undc Üglncü katta tok bir oda hakikaten 

yazılmış ~~tablannı gözden geçirmiş yeni ve tırijinal hük\imle1 le orta.ya 

olanlar .bılırler. ~.nra "Bununla be- çıkmnsınrfan ileri gelmiştir. 
ıı..:. uruyordu. Hele ihtiyar bir harpten daha büyük bir ldôket ha· en güzel cşyalan ile b•rakılnuştı. Fakat ~len !inde yaf'yordu. . bunun ancak bir sanı işin;n bir müddet 

raber kıtabın tercumesinden bu nıe- M h k r·1 f \ıı · ıı 
1 

• ·· • • k eş ur ve gerçe. ten ı ozo ., ı 
se eyı mutercımın endisinin de bi· D t' "'So d . d k' /\ . 

l
. b'l d·~· · k . uran ın n evır e ·1 merı· 

~ .....,":_":r ~hğm beton sa· N;teki.,, köfkÜ• alt kat ..ıonunıla: ge<i b.rakılmasından başka bir §CY ol· 

...__ birltçtii; ... h' fkun içinde bir fe- d' ko madığı belliydi. ~ ... 

1 

_Yukarı •• ı..ı.mf. ıye nuıtuğı.: tk' . . . d· ~ · 
...._ · ~f·ı•'-et ! •-.ıecektiniz. Fakat .-- uniz de odanm •ç>n• gır ıgımfa za· ~ --« V zaman, bir fırtın&Y• tutulmu§ bir dal T d k 

b 

·· e daha aonra ma- dı~ h. ..ı man böyle bir akibeti bı ıyor u . Ve 
unu bil" gibi aatıaıunaY• batla gını ıascıuiyor- d Ş . d k' a..:_~ ... ?.. •yor .,uydu?.. b . ma am uvarts pcnccrcnın yamr a ., ~ ~,.,;___ dum. Köfklin,~ er !'Y' savvan sodirc u>:andığı uman onu kendi düşün· 

., .... ı .. .ı··zgı:rı ııribi duysnaya ba;lamııtı. Bu 1 . ·ı k . . h b k _ eyııhati boyunca is- •· • •· cc "' • c ,,. bir ""ra ate ıra mak 
"••un ha • rüzgir nereden esiyordu?. Daha oto- 1- Jd' . ~ b rikullde metanetini azım gc ığıni anlanuşum. 

ır.k ~ Qllta Y • mobilin durdul;u dakikada, kötke ç>kan 

~ bı_ dolcto- ce iği metaneti bile.. ,__ - 11 -
ıııı..~ Cöat rd eııl otelde bir hafif yokutta ka]bİDİ baıtırdığmı hatır-
~ 'l'loa •• ,; evad tnadam Şuvart· byoru"'- Halbuki. onu bat- bir 9cy 
lı,, it ••ra;ti :han~, sadece b;r mek zannediyorua>· ııauralann•n bulunduğu 
~1_,l'de11 dah~Pr_ıs, dütünmüıtü. Ve yere dönmes;nden gelen bir tesir? .. IM~""·L • zıy d Fakat merdivenleri yavaş yavaş çıkıp 
-..i

10 
. ...:u ile b .. a e tuhaf bir hissi-Jıo. l'duı.. oyle bir felaketi his- kendi odasının önüne geldiği zaman, ar-

11ı.;:1'tat tık, felaketi alnında soğuk bir el gibi 

L~ iuvart
1 

k b. d b" k ıı...;._,......., • >n resmi önünde, bir duymuıtu: apıS'm ır en ırc ar aya 
lııı, '""'Cın. yUvut1ın k" .. . itti; bir aaniyc, bütün istirahaU alınmış 
lııK.'. tf iıter · es 1 gunlerı odanın manzarası, onu yere yıkacak gi-

~~~ '~· Ciinler ı ııtemez itiraf edeceS vı~lnayl.h ~adam Şuvartsın bi olmuştu: 
~ Vıyana a1cıın olduğu günler .. ---------------

~~i~u t~ı~t ::. Ernest Şuvartsa... G u·. z e ı ı · ık kral,. -
~ a....._r ktlli . ıyordu. Madam Şu-
~'11clcJar1ç~l gıbi idi? Bütiin kadın- ı • b• b• ~h•aıa: ;~u gösteriyorlardı. çe e rı lf er ırer 
~~ :ı_:::~~::::?~uvartsın cm- "yaldız,, oluyor 
ıı..~ böyle b' ın Şuvarts da, hic 

Madam Şuvartsın ihtiyar u§ağı: 
- Doğru hissettiğiniz. diye kcnu§tU; 

madam için ayrılan bu oda, ancak onun 

'

' ft.._C'"ad ır felaketin izlerine n~ 
-"il, .... · • ne de be 'k' . r be ... lJtik. Ya n ı ımız de te-
~ Q kledioi lnız, Viyanadan bir 
A~ b' • lllUha.kk 

' 

'•· ır har k aktı. Gülen ve 
Yıb,.." C et j • d '11111 - -oCQalti çın c bir haber! .. 

lııa.~ ~11~. hiç aı:lannın satılığa çı
~·t\irı f duıunu dar etmiyormuş. 
~de11'b~ttini:~rdu. ki kendi iradesi 

hislerine karşı ortaya konmuş b:.r tuzak 
tan başka bir şey değildir. Çünkü bu 
günkü avukatı kocasının eski bir dos
tudur. Eski bir dostu .. Fakat siz, böyle 
dostların çok kereler birer tilki olduğu
nu bilir misiniz? .. Ernest Şuvartsın sağ
lığında avukat von Lubiç köşkün daimi 
davetlileri arasında idi .. Her akşam Eaat 
s~kizde otomobili kapının önünde dur
duğu zaman Ernest Şuvarts onu karşı
lamak için inerdi?. Niçin? .. Bunu tayin 
edememişimdir. Sadece, onda tuhaf ve 
tehlikeli bir tabiat hissediyordu. Ya 
kansı! .. Madam Şuvarts ne ö:işünüyor
du ? .. Herkesle şakalaşan madam Şu
varts? .. Garip değil mi von Lubiçlc hiç 
konuşmazdı .. Kaç kereler mösyö Şu-

' vartsle mücadele ettiğini işittim; buna 
rağmen kocasına da onun hakkında hic 
bir kelime söylemezdi; aralarındaki bü: 
tün konuşmaların resmiyeti yanında, 
bugün mösyö Şuvartsın bir çocuk gibi 
terlemesindeki sıkılganlığı hatırladığ•m 
zaman, madam Şuvarts.ı ne kadar haklı 

tim - ır k •<ızerın k ~'ltcelc . taliçe .. e çı arak, onu 
'1 )~t ~r. gıbı Viyanada gezdi-

~ '1.t~ ··ltp? b 
I'\. """lla • • m ad ""-vıı1111 • tetirın· arn Şuvarts bunu 

"' doı.._ ıçilld' 'Yordu. 
~ .. _:•<ıt ır 'ki t 
... ~ h· ~la "ık ~tanbuldan Viyana-
"ct ''"tlıl :r trgı d ki 'tlt h)di., itti. A a kada, harbı 

!.. lıt '·· '.bilha §k, bu daima işittig-i 
•ce ııa e b' . tatarın ene ı hır zabitle 

en g·· 1 s uze ini böyle bir 

'ilık ~ ~ doır.~servisimiz 
._ ~ bet l:~ua p "-t ~ -'"\'UklaQ azartesı günleri 
~ lt ı;~eatııde Ylnnıye kadar ga
~~ll 19 & k' Cu:ınarteal günleri 
~o~ llcbıct =: Llıeıı Tayyare 

o......._~ ~ Uç numarada 
~ ~er. Yedi kupon ınuka-
~ ~ •lcıarı d 
~~ t..ııeatnı btoktorwnuz da bu 
~ 1 • la ~ rlkUrtp kend1ıtııe 
' ,~~ 98.lı, pel'§etnbe 
">.ıt ~ ... caı:nu k Yda, KWet cad-

': hllıide dl ~klarııtl"lıamdak! mu
~~ il doktorı ı:ıa bakacaktır. 

dok ~l'!erlııe arnnız da oku-

' llb .. !' ı.utoruınuz F huır buJunma~ =-' ~ kıtı C&ddeaı::tUn Dl§men 
~ lt.~duttı&11nıerı aaa~ de 127 ı:ıuma• 

ı...:"4 -~6 rtbt C1ok H ile 20 ara. 
ı;:t Olt ._,} v ~Udi tor Necatı Pak• 

"• ll)lıCUla e cunıa ~e Caddesi 1-2 
.\ llftJt t tını~ nleri •Ynl saat-
~ ~ ıa 'dt.vııerını di§leriı:ıe bakacal.· 
~ trıp a~dt. Be Yapacaklardrr 1 
1'tııı. ~lllı~~ı:_ıa, tramvay. cad-1 

~ .\~ilet e OkuYllcuı •Uııı:ıetçl Em! 
~ a3 .\ltaa deceıı:ur. llnıııızın çocuk 
."""lllu 2 ııu ray P "'-=tu ~ ıtıaraa ertev Ec'>n -llcııı ~ illi ~ a •Un -.,eal ya. 
·~ tıı\l~ et!Jelt.aı ~ l«rR~etçı ve sıhhat 
) ~'btıtııcı Yoı:ııarı be N doktorunun 
~~l ) tıe ~ Ve •bon ~erini Yedi ku· 
--~ l'a~Ca)( llklarınrı:ı e ertmı:ı:e en eh. 
~ete l'%;;;; •Unnct ameli• 

la.. -.t lri~Urac._t ı:ı: doktor <11 
~e1ıt-"P<ın11ıı ec:terk ' §Çi ve ıUn· 

. darı Yedi ~n KURUN'uı:ı 
ane götürmek 

.. ırk müsabakalarının garip bir 
Guze ı d' M'' 

11
• • eydana gel ı: usabakada 

tece ısı m . .. 
kazanan bütün genç kızlar ııne~ st~d-

f 
ndan dikkatle takıp edıle-

yoları tara ı .. 
ngaJ· e edıtıyorlar. 

rek hemen a . . yıldız olmak istiyenler 
Onun ıçın. k b' .. 1 .. • • •• .. 

1 
re bat vurara ın tur J 

şımdı reJııor e · d · ·· . kten daha ııya e bır gu-
zahmete gırıne . . . .. b kasına iştirak• emellerıne 
zellık musa a . da daha pratık bul- 1 
kavuşmak hususun · N" kiın Fransanın resımde 1 
muşlardır. ıte . .. tlik kraliçesi de 

gördüg~ ünüz eskı guzc k · d' oldan geçere gır :. 
film hayatına bu ~... .. bir"ok de-

K d
. . . ö Jedıgınc gore ~ 

en ısının s y f. .. an alınması 
· hatta ıgur 

falar sınemaya .~· ,,. ok rejisörler 
için müracaat ettıgı ırç ·('ın· ricada . f ı·ırnıer ı:ı ' 
şimdi birçok yenı 
bulunmaktaymışlar· 

buluyorum. 
Evet, von Lubiçte madam Şuvartsın 

düıündüğü bir tehlike var mıydı?. Her 
ıeyden evvel onun bir yahudi olması 
madam Şuvartsı ürkütmJştür. Kac ke· 
reler bana itimat edemediğini söyl;miş· 
ti. Ne için?. Halbuki kocasının madam 
Şuvartsın etinde bulunan para servetin
den başka her şeyi von Lubiçin elinde 
idi? .. Hatta mösyö Şuvarts namına im· 
za salahiyetini bile haiz bulunuyordu. 
Şu halde, mösyö Şuvartsın ölümündeki 
esrarın birçoğunu von Lulıiçte araya
maz mıyız? .. Hayır .. Bunu hiçbir Viya· 
nalı aramadı. Çünkü arayamadı ; ve cün
kü bir detil ve ;üphe yok .. Ya madam 
Şuvarts? .. Böyle bir §Üp!'ıeyi ortaya 
atamaz mıydı? .. 1şin en haf:fi Şuvarts 
ailesinin avukatından hepimiz korku
yorduk. Ve madam Şuvarts başka bir 
şekilde korkuyordu. Daha d~ğrusu ko· 
casının öYjınünden sonra en kurtarıcı 
adam olarak onu bulmuştu. Viyanayı 
terkettiği zaman onun işler"ni idare hu
susunda göstereceği liyakete belbağ-

lamıştı. 
Avukat bunu yapamaz mıydı?. Kim 

demiş?. Von Lubiç her şeyi yapmaya 
muktedirdir. Eğer istese, bu dakikada 
bütün köşkü eski ihtişamile madam Şu· 
vartsa tekrar hediye edebilir .. Ve bun:.ı 

0 
kadar kanuni yollarla idare eder ki. 

hiç kimse von Lubiçe karşı tek bir ke· 
lime bile söylemek cesaretini bulamaz. 

( A rka:u ıınr) 

--..--------~ .... -;:::::: Radyo Müsabaka Kuponu 
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ısım : 

Ader • = 

ıp ı me ıgını estıremem cribi k d b' . . d d . · l kütübha . . d " ,., an e e ıyntı ıçın e en erın. en 
ıma ar ne ıçın e sa<" sakal kil d" ·· ,f ·· ·· d" 
agv artmı§ ve kitablar kar"ısında no"z ' a ı ~fve c~ ... . uşun urucu e~.er,f, ''ıyc .. 1 ,. e • tavsı ettıgı, :;ene mute eı> ~ ı r 
luk camı kalın aştırmış Mehmed Ali ,ır· ·· "G l k ·11 d k" ·· A ·• yakışır .. d b' ~ ., ıse ın e ece nesı er e • mu • 

daynı yed d g ... 
1 

e .ed. 1 kelam,, tar- tefekkirleri tesiri altnıda bırak .c..a ı· 
n mı ır, e 1 mı ır, onu da biz ·· l d·~· b k" b "k t d" · 

kestiremiyoruz. nı ••. soy e ıgı u ıta ın ı ı ~. n-
"Scrbest sütünd• . . ceh,, adamlar tarafından da Jkur.>· 

. b "' ", tefnka edıl· cağını ilk ve son defo hesaba kc)t~n 
mış olan u uzun mtikadname de 'ba k · kk"d l J 

k

. b T"" k y ·1· k " ~alı bu geç ın munc ı o :ıc:ı ~· 
ıta ur çe e çcvrı ır en bir takım 

tercüme yanlışları, terim isabetsiz- tır. 
Hkler; dt yapddığı iddia edilmekte· Bu türlü ki••bların tercümes;ne 
dir. Bu fıkrada onlan teker tekor medeni dünyanın hiç b;r tarafında 

b 1 k 

• . altına üstüne "haşiyeler., a:,vcsi i-

ele ala i ece yerımız olmadığı için 1 l bu münakaş>Y' "miiterdm" le "mü· bi !iübali ik er gösterilemez. Bir 

d b k 
eser tercümesini bir vaaz ve 1r "'-d 

nekki ,, e ıra mayı muvafık gO-ruruz. Yalmz bu "tenhd,. makal•- kitabt haline sokmak zihn;yet;, ı,;ç 
sinde ;htöyar muharririn müter<İm; olınazsa. bizden "Teıkiki """"' '.'f 
bütün Ulus gazetesine ve Falih Rıf: ve müellefat,, devirleri kadar U7 k· 

d 

tır. Bir metin tercümesınin d.)rt bir 

kı Ataya ers veren şu satırlarına 
b 

vanı:ıı "lilnıütercim,, )erle dol~ur· 

"Bundan bqka müellif ne kadar ma a modac;ı gc~miş bir Şark bıl· akınız: k d 

meşhur bir alim oluna olsun, onun giçliğidir. 
bütün mülihazalarm• ayni lıakikal l lüli, böyle bir tercümeyi "Vol-teri duzah makar,, gibi terkiblr le 

diye kabul etmek mümkün değildir. başlayıp "fa'tebiru!,, ihtarlari!c n "' ·ı-
Binaenalyh tercümede haşiye olarak bizim prenıiplerimiıe Uy);un -"'tün- yet bulan cümleleri" üslonmi~ ı ıi 

5" görmek istiyorsunuz.~ ı 
miyen m~ içimi:ideki kıt 
dütünceli adamlan aiyanet içince· -
vablan verilmit olmalıydı. Mesela 1 Romen konsoloshanes~nrle 
tercümenin 369 uncu sayıfaıından merasim var 
aynen aldığmı !U ibareyi okuyunuz: 1 Romanyanm milli bayramı mUna. 
"Evet, insanlar müsavidirler; fakat sebetile bUgün Romanya konsolosh:ı • 
ferdler müsavi değildirler. Onların nesinde bir merasim yapılacaktır. I'on 
hukuk müsavatı bir hulyadır. Zayıf solos Grdso 'koloniyi kabul ed· c k -

akıllı ile jeni adamı kanun nazMIJJ· tir. 

Gezıı:ıtiıer: -
Hava kurbanları 

"Bugün allln ııugası ~ayılan madenleı, dliıı 
birer mezardı. Buhaı ın ilk pati'attığı 

hazan, insall ha/asıdır!,, · 

lki gündi.ir gazetelerde l linden· 
burg balonunun acıklı sonu konuşu
luyor. Göklerin boşluğu içinc!e tu
tunacak. dayanacak, hatta boğu
şacak hiç birşey bulamadan ölmek. 
kolay değıl. Hele bir fÖZ kırpışı 
kadar az bir zaman içinde tutuş· 
mnk. havada kızgın uçkunlar gibi 
ale'vden birer çizgi bırakarak yan· 
mak, ölümlerin belki en korkuncu-

dur. 
Koza, hangi tedbirsizliğin işidir, 

bilmiyorum. Fakat binlerce metre 
mikabı yanıcı gazın. alüminyum 
zarfı bir şimşek gibi yarıp parlattıcı· 
nı görür gibi oluyorum. 

Bu kıpkızıl aydınlıkta simsiyah 
y,izler ve evlerinden fırlamış gözler· 

le bakanlar var. 
iki saniyeye. bu biiyük facia na· 

sıl sığdı'? Şimdi Lakehurst uçuş 
alanında. etrafı asker zincirlerile 
ç•vrili bir yığın demir yatıyor. Bu 
par a parça, bu karına karı~ık, bu 
biribirine geçmiş yığın. koca balo
nıın cenazesidir. Yarılan karnından 
çelik barsakları fırlamıf, c;olak per· 
vanesi, yamrı yumru kaptan köp
ri.ısü. susan telsi7.İ. erimiş kabur· 
gnbrile bir huile dekoru gibi uzanı-
yor. 

1 
Fen tarihi, bir kurb:ına daha 

j kapılarını açtı. Dünyada her buluş, 

s. Gezgin 

böyle kanlı temeller lİ"tune l.urul· 
nıuş bir varlıktır. lc:ıc!for. ze!·J.' n 
hayata, hic bir ~tmıcn c!ı:ıl ,,.asız, f .r
ttnasız ve kurbansız inı.ıc li. 1 ' :->
s:nin G<',.nıi ıni ar"". t·rınn·, ilk buluş 
kıvılcımına varmak için bir yığın ke
mik, bir sürü yıın"'ın ve bir al..y 
gı>ı~yaşı içinden geçmek zorundn 

kalırsınız. 
Bugün altın yuva:.ı savılan nıa· 

denler, dün birer mezardı. Bul-:l
rm ilk pathttığı kn:.on. insan h. f • 
11dır. ilk dönen rctvl'nt', b"r 1 i.1• 

hendisın bnşmı bkmİ"ti. Serom
L-ır, zehirliye zehirli.> e. oldiire olC:u
re birer kurtnrıcı oldubr. 

Hnvndan ağır şeylerle hn\ ~ya 
dizgin vuruncaya b1d;lr ôki · z 
yiiks"'li§lerdc !cim bilir kı:ı cesur a
damın <'iğerleri patladı. 

Yelkenlerin ilk s.fatı. belki c'e 
birer ~emi kefeni olmnktı. Acıvı ... 
nirlcrden s'len kloroform,, l·ufü.r. 1-
mağa ba~l<'~dığı gi.inlerde k ç ) u
v.ıyı yıktı, bılıyor muyuz} 

Toprnktn, uda, ho.va·•::ı kul yn• 
p:sı her ey il'; cün•erde diye'ini ") 
lümle ödemi~tir. Fen de ba.,l~n 

1 

: 

ta G"'"'"sind n çok "• hidi ohm b'r <"r
c1uya benzer. Onun c!a kurb 1 l .ı 
ön\in-.le )Ulnız ucım:; dri'<il. n :! J rı 
zelzc1cyc vc:en buy\ik bir saygı du· 
y rı~ 
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Fransa ile lngiltere arasında 

Bir askeri ittifak mı? 

• 
Gelecek bir lıarp için lngiltert1' 

silô.lılanması hakkında 
Bu askeri ittifak siyasi bazı sebepler dola

yısile henüz resmen teyit edilmemiş .• 
Paris, Mayıs (Hususi) - Son ı iki devlet tarafından ayni mealde 

hummalı siyasi faaliyetler Fransa ile verilen teminat iki devletin erkanı 
İngiltere arasındaki teşriki mesainin harblerini birlikte çalışmağa mec
daha ziyade yakınlık peyda ettiğini bur etmektedir. Şu hale göre garbi 
teyide yeni bir vesile oldu. Bu iki Avrupada İngiliz - Fransız askeri 
büyük garb devleti beynelm!}el hü- teşriki mesaisi bir emrivaki sayıl
tün büyük meselelerde ayni siyaseti maktadır. 

lngilizler ne düşünüydt 
Bir lngiliz gazel esinin açlığı ankete muhtlı' 
yaş ve mesleki e lngilizlerin verdiği cevap/~ 

takib etmekte ve sulhun tahkimi için Fransa, müstakil ve kuvvetli bir 
her ikisi müşterek bir programla ha- Belçikanın sulh için çok kıymetli bir 
reket etmeğe karar vermiş görün · unsur olacağını tanımıştır. Diğer 
mektedir. taraftan yeni mukavele ile Fransa 

çoğu silahlanma lehinedir .. 

1ngiliz - Fransız dostluğu yal- Almanyanın Belçika hududlarını, 
nız iki milletin arzularından ileri tecavüz ihtimallerine karşı şimal ta· 
gelmiş değildir. Ayni zamanda Av- raflannda büyük kuvvetler bulun • 
rupanın garh memleketlerinin mah- durmak mecburiyetinde olmtyacak
fuziyeti esasının da en sağlam bir tır. Eğer htikumet reisi Hitlerin be. 
temelidir. lngiltere ile Fransa yeni- yanatı gibi, .Almanya Belçikanın 
den genişleme emelleri beslememek- bitaraflığma hürmet ederse yeni bir 
tedirler. Her iki devlet de harb so- muharebe zamanında Fransız ordu
nu vaziyetinden son derecede mem- su büyük istihkamlarla himaye e
nun oldukları için komşularından dilmekte olan cenubu şarki hudud. 
hiç birşey istememekte ve yalnız u- larmda daha müsaid bir mevkide 
mumi sulhün tahkimine yardımlan- toplanmış bulunacaktır. B'l;l arada 
nı istemektedirler. Keza Fransa ile Büyük Britanya da Fransamn şima
lngiltere ancak Milletler Cemiyeti lindeki tayyare üslerini tanzim et
sisteminin umumi bir anlaşmağa va- mek ve seferberliğini y~pmak için 
rabileceği kanaatini güdüyorlar. zaman kazanmış olacaktır. 

lngiltere ve F ransanm bu pren- Hulasa 1914 de olduğu gibi yeni 

lngilterenin görülmemi§ ölçiide si· 
lôhlanma;ya karar t'crmİ§ olması, gii· 
nün en miilıim mevzulanndan biri· 
dir. lngiltr.rc lıiiloii.mctinin bu Twrw 
rı, alalwdar <liğ<•r milfotler hadar lw 
gift,.rc milletirıcle de derin al.-isfor 
u;yarıdırmr~ır 

Bazı f;im.~elcr? lngili::. hiikıiml'lİnin 
bir harbe lıazırlnrıdığı zehabına krı
pıldrlar. Bazıları ise, sil<ihlanmağı 
çoh muııa/fak buluyorlar. 

sibleri nazariyatta kalmayıp pratik bir çarpışma zuhur ederse öu çarpış. 
neticeler vermeğe başlamıştır bile.. mada da Fransa ile 1ngiltere mütte
lspanya dahili harb ateşinin Avru. hid bulunacaklardır. 

Bu arada cshi lngili::. Ra§t'ehili 
l,oyd Corcım, "muhahlmh harp etrrrn· 
miz lcizmı mıdır!,. diye bir mahalc 
neşrcdişi. İngili::. <'/1.-lmnı .~ilôlılanmu 
ı•c lırırp mcrzwma rrıihmuı bağfomı;r 
tır. Bir gazete efh<irıumumi "{'\'İ de
neme/;; ilzerc bir anhr>t aç;mr~. ıllulıtc
lif ya~ ı •c mcslelac İngilizlerin. 
lıarbr. silnlıfarımayı nasıl tdôl:ld f'I• 

tik!Prini giistcrcn biri.aç miitaleayı 
O§ağıya tcrciimc ediyor uz: Yenidrn tal~ı·iyc cdilnı lnıiliz donanması 

paya sıçramaması, lngiliz ve Fransız f ngiltere ile F ransanm sıkı tP_qriki 
sıkı teşriki mesaisile mümkün ol- • 

mesaisinin sulhu temine en iyi vası
muştur. Belçika meselesinde de ta olduğunu herkes kabul etmekte
Londra ile Paris hükumetlerinin sa-

dir. iki büyük devlet arasındaki sa-mimi bir surette anlaşması her üç · 
mimi anlaşmanın devamı şimdiv_ e hükumetin menfaatlerine hizmet 

eden bir halle iktiran etti. kadar pek çok defalar görüldüğü 
gibi milletlerarası vaziyetlere müsa

Bundan başka Fransa liarbiye id tesirler yaparak harbin önünü al-
nazırmrn İngiltereye yaptım son k 

0
• ma için kuvvetli bir unsur teşkil 

seyahatin manası, tahrik edilmeden etmektedir. 
bir tecavüze maruz kaldıkları halde 
bu iki devlet arasında biribirlerine 
yapllacak askeri yardım projesinin 
tasdiki demektir. Alınan haberlere 
göre Fransız harbiye nazın Daladie 
vaziyetin ihdas ettiği icabları gözden 
kaçırmayıp ona göre tedbirler alın
abilmesi için Jngiliz - F ransrz er· 
kamharblerinin daimi bir temasta 
bulunmaları lüzumunu ortaya koy
muş, lngilizlerce de bu lüzum kabul 
ve teyid edilmiştir. Binaenaleyh 
pek yakında iki devletin yeni bir it· 
tifak yapacakları beklenmektedir. 

iki •eker mUtehassısı 
fehrimlzde 

Şeker sanayimiz üzerinde tetkikler 
yapmak üzere, Rcomer ve Blohm adın
da iki profesör şehrimize gelmi§ler • 
dir. 

Profesörler Alpullu fabrikruıı ile 
Trakyadaki panca\' ziraat sahalarını 
gezmişlerdir. Yakında Eskisehir, Tur 
ha 1ve Uşak şeker fabrik~Iarını da 
gezeceklerdir. 

"On sekiz yaıımdayım. Belki bir fi
kir sahibi olacak yahut harbın ne oldu
ğunu takdir edecek kadar yaşlı değilim. 

Fakat yann harp olı.;rsa, hemen or
duya iltihak edip vatanım için çarpışa
cağımr biliyorum. 

Bugün silahlanmadığımm tasavvur 
edin. Acaba cr:inyadaki bütün diğer 

milletler silahlandığı müddetçe, uzun 
müddet sulhu muhafaza edebilir miyiz? 
Hayır. İngiltere süratle ve tamamen 
ailahlanmalıdır. Bu suretle hareket 
ecferek sulhu muhafaza edebilir. 

Tatihten öğreniyoruz ki, meşhur bir 
devlet adamı, siyaset olarak şu umdeyi 
ortaya atmıştır: 

- Her ne bahasına olursa olsun, 
sulh! 

İşte bu, bugünün siyaseti de olabilir. 
Herkesin ağzında bu bir perescnek ha
linde tekrar edilmelidir. 

Her Hitler, silahlanma faaliyetinde 
ilk muhrik ise, onu niçin müşterek düş· 
man sayalım. Almanlar, askeri bir ırk-

~ıı11111ııııı111111ır "1 ııı1111rıırıı11111ı'ij 

g Milletler Cemiyeti yeniden ~ 
~ inta edilmek ister; Milletler Ce. ~ 
~ miyeti donanması, Milletler "E 
~ Cemiyeti ordusu olmalıdır. Bu- ~ 
g nun ücretini ve masrafını bü- ~ 
E tün milletler ödemelidir. Ame- ~ 
~ rika da Milletler Cemiyetine ~ 
'§ girmelidir. § 

, * l 
~ Bir millete herteyden evvel § 
~ silah lizondır. Eğer komşula- ~ 
= h" ~ı 1 = ~ nmrz tec ızatını sag am amıtsa g 
~ bizim de öyle hareketimiz ta- ~ 
~ biidir. Herhangi hadiseye ha- ~ 
~ zır olmak o hadisenin süratle ~ 
~ olmasını intaç etmez. Bundan j 
~ ha§ka hazırlanmak menebneğe ~ 
~ yarar. ~ 
= = f.1ııırıı1111f11Mlll!ıı111ıııııı11111ıllt1111111ııllllll11111rıt11ıı111111ımııı"F, 

tır. Hitlerin askeri fikirleri var. Şu hal 
de Hitler niçin istediği kadar silahlan
masın? 

Bugün ortada mevcuCI olan yal
nız bir müşkül kalmıştır: O da 
garb Lokamosunun yapılmasına aid 
§artlara taalluk etmektedir. Fransa, 
~ vrupanın §arkmdaki devletlerle 
arasındaki ittifakları terketmeğe ya. 

Balkan posta birliği kuruldu 
naşmıyor. Bunun için de birçok Balkan 
meseleleri halletmek üzere uzun u. memleketlerine gönderilecek müraselô.ttan 

nekadar para alınacak? tun müzakerelere lüzum hissedifi. 
yor. 

Fransa ile f ngiltere arasıni:Iaki 
bu askeri ittifak ıı;f siyasi ıebebler 
dolayısile henüz resmen teyid edil
hlemiıtir. Hatta yalnız Belçikanm 
i~tiklalini muhafaza etmek için her 
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Türkiye, Romanya, Yugosla\·· 
ya, Yunanistan ve Çekoslovakya 
hükumetleri arasında posta ve tele-
komünikasyon arasında birlikte ça
lışmayı temin için imza olunan hu
susi uzlaşma projesi Balkanlar heye. 
tince kabul olunmuştur. Uzlaşma 
Balkan ve Küçiik Antanta dahil dev
letler arasında posta ve telekomi.ini-
kasyon servislerini ıslah etmek ve 
bu servislerin tekemmülünü ve ge· 
nişlemesini temin etmek maksadile 
imzalanmıştır. Bu maksadları te
min için bir posta ve telekomüni
kasyon birliği kurulacak ve her 
memlekette bu birliği temsil için bir 
komite teşkil edilecektir. Komite, 
birliğin muntazam işlemesine neza
ret, faaliyetini takib ve tahkik, güç-
tukleri bertaraf edecek ve servisle
rin ıslah ve inkişafına yanyacak tek· 
lifler hazırlıyarak senede en az bir 
defa toplanacak komiteye verecek
tir. 

Beş devletteki dahili posta ve 
telekomünikasyon servislerine mü
teallik nizamları miımkün mertebe 
birleştirmek için birlik idareleri iç 
servislerine ithal ettikleri bütün mü-
him yenilikleri biribirlerine bildire· 
cekler, iç servislerde yürümekte o
lan hükümler beynelmilel servisin 
bunlara tekabül eden hüki.imlerine 
mümkün mertebe uydurulacaktır. 

MÜŞTEREK PUL 
Birlik komitesi, bütün posta ser· 

visi için müşterek pullar ihdası im
kanlarını da tetkik edecektir. 

ilk iş olarak her iki Antant kon
sey toplantıları miinasebetile beynel. 
milel münasebetler için 20 franklık 
adi mektublar için bir pul ve birlik 
arasındaki münasebetler için de di
ğer bir pul çıkarılacaktır. Pulların 
şr.killeri ve renkleri ayni yapılacak, 
yalnız i.izerlerindeki vazı ve rakam
lar, o memleketin diİinde olacaktır. 

RADYO NESRlYATI 
Birlik memleketlerdeki radyo 

neşriyat teşkilatı mümki.in olduğu 
kadar müşterek esaslara dayanacak
tır. Beş devlet radyo neşriyat teş
kilatı program meselelerinde doğru
dan doğruya anlaşacakbrdır. 

Yurdumuzdan Çekoslovakya, 
Romanya, Yugoslavya ve Yunanis
tana gönderilecek posta mürasela
tından yeni anlaşmaya göre alına
cak ücretleri yazıyoruz: 

MEKTUB POST ASI 
20 grama kadar olan mektublar

dan 8, 20 gramdan sonraki her 
munzam derece için 5, adi posta 
knrtlarından 5, cevaplı posta kart
larından 1 O, en küçük ücret 6 ku
ruş olmak iizere her 50 gramlık iş 
kağıdlarmdan 1,25, basılmıs ka -
ğıdlarm her 50 gramından t ,25, en 
küçi.ik ücret 2,50 kuruş olmak üze-

re her 50 gram ticaret eşyası ör
neklerinden 1,25, gazete ve mev
kut yazılarla kitablar ve müzik ka
ğıdlarınm 50 gramından 0,75 ku
ruş alınacaktır. Taahhüd maktu res
mi ve alma haberi ücreti 8, sonra
dan istenen alma haberi Ücreti 12, 
değer konmuş mektub ve kutularm 
her 300 frank ve kesrinden teminiye 
ücreti 12 kuruştur. 

KOLlPOSTAL 
Yurdumuzun Avrupa kısmından 

gönderilecek paketlerin bir kilogrıı
mına kadar olanlarından 24 5 ki-

. ' 
lograır.ma kadar olanlarından 40, 
1 O kilogramına kadar olanlc-rmdar. 
80, 15 kilosraınına kadar olanln • 
rınnda 120, 20 kilogramına k~dar 
olanlarından 160 kuruş alınacakt1r. 

Yurdumuzun A!!ya kı~mıl'dan 
gönderilecek paketlerin 1 kilogra
mına kadar olanlarından 44, 5 ki
logramına kad:ır olanlarından 64, 
1 O kilogramına kndar olanları:ıdan 
104, 15 kilogramına kadar olanla
rından 144, 20 kilogramına kadar 
olanlarından 184 kuruş alınacaktır. 

Yalnız Bitlis, Cizre, Anteb, Kilis, 
Maraş, Siiverek, Urfa, '.'an pos· 
ta metkezlerinden gônderil~··el~ p~
ketlerin 1 kilogramına ka,1ar ol,.nla
rından 104, beş kilogran '"1<: kadar 
ofonlarmdan 120, 1 O kil, :m\ :ı .ı.rı 1 

kadar olanlarından da 160 i\uruş a- 1 
lmacaktır. 

Harbı umumide, AtınanY"~ 
bir r;kre kapılmış olan b~r iııı er 
sıtasile harbe sü11:iklendı. EJeti 
ların bize karşı bir şik~ye dı')I 
müstemlekelerini geri ıste bi" 
dir. Fakat eminim ki, flitJer 
pek dostanedir. 

6tft 
Benim noktai nazarıma g 

!anma için sarfedilen para'. i~ 
harekat için gidecek değildır: Je 

" erJflP lekette herkes insicam uz ti~ 
sa, sulhun tesis edileceğine ~ 
bulunuyorum Her ne baha 
.olıaın ııulh 1 

SiLAHLI VE SACLAM 

FAKAT SULH 

Bundan iki sene evvel, tcaP' .,t 
taşarak bir anket yapmışla~, 41 
harp mı, sulh mu istediği~rdf 
vesika imzalamamızı isteınıt1~ 

Bu kağıtları doldurdu~· :eyıer'. 
de bizim gibi hareket etti· . ~ ".I 
him bir yekunu, hiç şüphesil 
hine idi . 

Kız veya erkek evlat sah~ 'o~ 
anne harp ister mi? Şu balb~e 
gemiler, tayyareler ve cep ..J 
niçin? '"' 

Bu memleket, silahtan~.I" 
vermişti. Çünkü Milletler .~ ~ 
hareket etmemizi jsteıniştı-~ 
diğer devlete nisbetle dah~ 
vardı. Almanya silahlarını tf. "" 
da aynı suretle hareket .e~ etÖ' ~ 

İtalya Habeşistanr isula rfl.,. 
Milletler Cemiyeti ve ınUşte ,/! 
onu durduramadı. ~ ":.J 

Bir hayli çene çalındı. ~~ ~ 
Milletler Cemiyetinin • b~-~ 
"zecri tedbirler,, tatbik e~ ci ti.~ 
oldu. Eğer Milktler Cern:f' ffl":; 
ma hııreket ettirseydi, ttal~ ltJ' 
nı istila edemezdi. Yahut, bl f 
bı olurdu. ,,,,,, 

Biz, harbe hazırlanmıŞ. :
Milletler Cemiyct:tlin btı ~ / 

durdurabileceğini sanıyord .,t;/ 
Mili eler Cemiyeti yenid~ lfl"'!':. f 

mek ister. Milletler CemiYe~,t 
Milletler Cem'yeti ordusu 0 U~ .... C' 
nun ücretini ve masrafını ~iP'"" 
ler ödemelidir. Amerika da. ./... 
miyetine girmelidir. C"""l 

Hiçbir milletin, Millctle.r ,_ #"' 
aza olan diğer bir milleti 1~ıst 4f 
yoktur. EvveUi her iki tara .JI. 
mt'sini istiyecektir. ~ ~ 

Mister Loyd Corcun bı.l ~ 
yaptığı hizmetlere hürmet _., 

. terv kat batırmalıdır ki, mu§ 
Habe§istanı kurtaramadı. 

Hatta bugün bile 1tatyıını0 
Akdeniz yolunu kapatınalc 
sacmaya tahamm:.il edecrlc 
Milletler Cem'yeti gclccclc 5 

(Devamı 10 u11czl 

) 
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Cibal· . r~' abrikasında bir saat 

n ihtiyar ve en s ]~ ----
F enerbahçe Doğansporu 6 -O qendi ""· .. genç işçiler .. 

' ·Ah 'llflıetbıı 1 dedi, kazanıyorlar ama, paranın 
bilmiyorlar •• Modaya uymak için •• ,ı 

Ankarada Gençlerbirliği - üçok maçı da 2 - 1 
Gençlerin galibiyetile neticelendi 

c Dakikada ~~'htıi fabr· 6 paket 11 lik do?dııran Emine du~" çalışırken 
IK,.,_ttc .ı:, 1kaıında . -·~ ~!Urcn benı en ziyade _ Peki demişler .. Seni çalıştırmz .. 

~~,. ,1taliycti enl genç ve en ihtiyar Fakat sana ancak günde bir kuruı vere-

~ '!Sil . o du. ı.. - tdi trın e ceğiz .. ~·· C~ ~ir ıcne n genci 11 yaşmda Kızcağız sevinçle haykırmış: 
ıı llJ 0tUru • evvel çabşmağa baş- _ Peki .. Razı oldum .. Haydi göıte-

b~ı:. 01'1da "'ll~dJ yapanlar arasındadır d · · tıı ~. 
0 

'" ı en f . rin yapacağım İ§İ.. emış ve ıkinci gü-
l'or4 rı bc!lik it azla kız var. O n nü sahiden çatışmağa başlamış. Tabii 

~ir.,':ı_. utu •iıa .. ıan doldu- haftada 6 kuruıl•·· Hikiycyi §Öyle bi-

tıı1 r, tane tirdiler : 
'lıı bir iltırı. önU olarak kutuya doldu- _ Bu kız geçen sene nişanlanarak 
~~l't~rarıarın~e geliyor. İşçi kızla- evlendi .. <: imdi muut bir hayat geriri-·~~- l'lda a boıı. k t 1 . - -s ır .~ tllc tane ıi ır u u ar, dıger ~ bircrr, clcktrik1!ar~~r duruyor. Bu- yor .. 
~~içi ı._Parçı, . ınuteharrik makine 
~ 1 ~ ı gıbid' 
a r Parç Paket faz] ır. 
..,,. ll.t tıt ... il alıyor a doldurursa o 
'•\ı ·•1az b · Onu · · · d • ~ aılana n ıçın ış ba!iı 
"'~ l'dos 1 n doldurma r l td' o uncaya k ame ı-

lı~·' h. 'Yor. adar aynı hızla 
'ıııı, "'ırıda ""' fc
11 

~ ~rnine 
~ )<L l?ıcra~ ucuna dikrıa~ı~a kadar git

t'~t b "'Ya z h dığım halde lüt-
crı tıı" a met od' b fıı: Ilı' Uteınad· ıp akmadı. 

lr.ı dı.ır~rıllacik pa •yen seyrettim. Sağ 
~ tlj il rı. •igara l'lnal:ları önünde yı
~ ~lllı c boı Pak t~nelcrinc.. giderken 
ktrı,!ti~d~Ulundu ~tı alıp açıyor ve eli-
'ıt lt 1kt gu on t • 

• • • 
Fabrikanın en yaşlılan, yaprak tütün 

leri ile meşguldürler. 
Bunlar denklerle gelen demet tı:itün-

leri birer birer aymyor, iskirtalaını atı
yo ve iyilerini bir tarafa ayınyolar. Son 
ra iyi yapraklar birbirlerine karıştmla
rak harman haline konuyor, buradan 
doğranma makineJerine aevkediliyor. 

Burada çalışanların hemen hepsi ya
şını başını almış kadınlardır. Ellilik, 
altmıJlık. hatta yetmişlikler.. Fakat 
yirmi, yirmi beş bazıları otuz senedir 
fabrikanın her türlü işlerini senelerce 
yapmış olduklarından iş ihtiyar kadın
lan hiç yormuyor .. 

Doğanspor dün ikinci maçını Kadı
köyde Fenerbahçe ile yaptı. 

Hava biraz rüzgarlı olmasına rağ· 
men çok güzeldi. İzmirlilerin bir gün 
evvel Bcşiktaşa karşı aldıkları bera. 
berlik dünkü karşılaşmanın ehemmi
yetini artınnı§ bulunuyordu. Saat 16 
ya doğru Fener stadının çepeçe,Te t r i
bünlerinde aşağı yukarı altı bin kişi. 
lik bir seyirci kütlesi nazarı dikkati 

celbediyordu. 
Saat tam on altıda evvela Doğan-

sporlular biraz sonra da Fenerbahçe
liler sahaya çıktılar. Kısa bir seremo. 
niyi müteakip takımlar dizildiği za
man Doğansporluları bir gUn evvelki 
maçta sakatlanan en iyi oyuncuları 
Hakkıdan mahrum şu kadro ile gö

rüyoruz: 
Mahmud - Fethi Adnatı - Re""

11 
J ~) 

Nurullah, lsnıail - Jlehmed, Ali, ô
mer,, Fuad, Scibri. 

Fenerliler de: 
Hii.9<ımeddin - Yqar, Lebib - Ce-

vad, Aytaıı, Reşad - Niyazi, Esad, 
Ali Rtza, Naci, Fikret'ten müteşekkil 
aşağı yukarı her zamanki kadrolarını 
muhafaza. ediyorlardı. 

Oyunu Galata.saraYdan Nihad Bek. 

dik idare ediyor. 
İlk dakikalardan itibaren hücuma 

geçen Fenerbahçeliler bu tazyiklarını 
tedrici bir surette artırmağa başla
dılar. Buna mukabil Doğansporlular 
düne nazaran bugün çok yorgun gö
rünüyorlar. HUcum hatlarında bil. 
hassa. Hakkının olmayışı da İzmirli
lerin kuvvei maneviyesi üzerine bariz 
bir tesir bıraktığını ilk dakikalarda 
yaptıkları iki hafif hücumları göater-

di. 

ll o>'lı en 
10 

ane sıgarayı 
~-~Yı Yor Ve a n~a aralarına bir ka-
~~~ bi;''tlc§tiri; ~sından ikinci on 

'c" tarafa k utuyu kapıyor ve 

Yaşlı bi nineye : 
- işinden memnun musun?. 

sordum. 

Sarı lacivertlilerin mü~adl hü. 
cumları İzmir kalesini gittikçe müş
kül vaziyete sokmağa ba.§lamJ§tI. 
Fenerliler Fikretin biri avuta giden 
biri de kalecinin milşkülatla kurtar
dığı iki şütUnden sonra bu mütemadi 
tazyiklarının semeresini 7 inci daki. 

diye kada. aldılar. Fikret geriden kısa 
diriblinglerle tzınlr kalesi önüne ka

,, tctr oyuyo B 
b_ ltı- ırn . r. elki on da-
"llt . "'tı al ve hır d f )ı~ •ı~a danar k e asında bile 
~il lıaı~a aldığın; .~n yerine on bir 
it .tıı~ l'lde d gormedim Sank' ~ Orı. ta uran t . ı 
~ dcrı , l'lcai Pa ane sigaraların 
~Pıırtı.ı.' b~Jıyor dartnaktanna kendilik-
~ lıııu :r ır h on b' · .. .,-tlt illtıı.. illde k 1 ırıncısı masaya « .. •t ~,..:""ltllık fd· a ıyor. 
"f~ -·qncn· 1Yecek · • bir lltu ın gU d sınız. Pek tabiL 

Bir müddet düşündü. Kırışık 
yüzü dar getirdiği topu kısa bir pasla geri-

de duran Naciye geçirdi. N acinin fal. 
biran rengini değiştirmişti: 

- Allah bin bereket versin, geçinL 

yoruz.. ldedi. Ve sonra ilave etti: 
_Biz ev bark sahibi olduktana sonra 

geçim yüzünden buz1aya düştük .. 
_ Peki genç kızların çalışmalarına 

ne dersin? .. 
ih~iyar nine yüzünü tuhaf bir suret-

solu bir şUtUnil lzmlr kalecisi elleri 
altından kaçırıyor. Fenerbahçenin bi-

rinci golil .. 
• Oy~n tama.men Fenerbahçenin ha-

~~rça biliyor n c kaç paket doldur 

ISıı ~i d=:-~tıh vaı~uıunuz. Kendini 
' te buruıturdu: 

_ Onların hali ,imrenilecek haldir 

kimiyeti altında fakat zevksiz bir ce. 
reyanla devam ediyor. Mütemadiyen 
f zmir kalesi önünde dola.şan Fenerli
ler Esadın, Nacinin ve Niya.zinin bir
birlerile yarışırcuma kaçırdıkları gol 
frrsatları yUz;Unden sayı adedini artı. 

\' ~ "•qlt d 'ilt tam ·· tr. Ot, :a il a altı us bin tane .. 
t~ ~ir · u, lani Paket 11 lik d ı-~ l> 111,an Yede b. o 
~ . u121u ırı. ncr ır paket demek-
\. ~l'td tııu" cı alın "'ti a, .t' açın ası kadar ve 
"' 'tt' 0 l'ıt · taya k ..ı "Clr ltcrcL ll'lı tan . aa"ar geçen 

·· 11: 1' c ııgar ltu erine k ayı paketine 
'9talt tnı· oyrnu~ bulunu-

~! le • ıncy d~ ıl1t ha c •ord 
'~~Yc..rdu ~ladığın u~: . 
' ırka n. gun kaç paket 

' \' il:ıi ~-Yi.iı .• 
'(} 11:aç 

' ç l'U tane 
Şi121cı· ı .. So • . 's ı tli nra b 

' 'kıcn. lldclif n eş Yüz .. 
l>a ılc Y" kaça 1• ' tan

1 
uz ku ge ıyor? 

~ .. ~ l\rı ne ruş a ~ l'tcnı Yapıy rasındadır. 
ı-. ı b· c ve . orsun-, 

ı_ Qıı trikr rıvoru • 
<tr. ~ada tıı 'riYoruı .. rn .. Harcıyoruz. 
tıı:c rı •c tra1t1ı . r~b . ne ev hır hik· 

' l:i tıltay veı Yedi aye anlattt-
~iı. ana i a tııUraca Yaşında bir ço

t>;ı ı "erin.. at ederek: 
!b:_l h~ a" Çalııaca " "I er. l:ıı .. gım .. de-

• t).Jt k 
'~' 1\ okan çoc k il. ,.., ltııı u la eğlen-
ttti "'ıt h tn, sen 
'' Lr 0)11 'Iİğinı beşiğini 
' ileti" c tel e berab unutmuş-
~~ııı,. &e tir .. Çalı§lrk er emziğini de 1 
~ ... -.ı er~· en ' ~icat 'taın .. ın, acıkır uykun gelir- , 

t~ıı... hUt·:· san da emz." . 
~ .... -·l{l'lda Un b ıgı 
"'Ilı ' rı. "aı u latifeler 

rtı~1 ~eçirrncrn· • kızcağızı 
. n niha ış. bilakis ıs

Yet: 

ded
. durdu. Sonra pek mühim 

ama.. ı 
bir şey söyler gibi: . . 

A 
dedi ben onlardan ıikayet. 

- nıa. 

çiyim .. 
- Niçirt?.. . . .. .. 
- Niçin olacak .. Bı.z geçım yuzun-

~ girmiştık· Onlar genç 
den çalışmaga k nıyorlar. Fakat paranın 
yaşt~ ~ar~ ~za tar ki .. Ellerine geçen 
kadrını bılmıyor k irin çeşit çe-

l kı 1 modaya uym3 ~ ay ı ar a 1 ıı.apkalar alı-
. • 

1 
yakkabı ar. :ı 

şıt elbıse er, a d ğ'l mi?. Bari 
Yazık e 1 

yorlar. Paraya dıkları parayı · ·ı kazan 
ahnlarının terı 1 e savurmasabr .• 
.. 1 h urup harman oy e ar v anın kıymeti-
Belki bir gün onlar da par k . işten gçcce .. 
ni anlayacaklar ama ış k't bulama-

g~ e va ı 

Nineye hak verme. 
dım. Kulağıma eğildı: b den duy-

d' bunları en 
- Aman de 1 .. ledı'g"ı'mi du-

b" le soY muş olma . Kızlar oy 1 ıar diye fı-.. n o ur .. 
yarlarsa bana ıduşma 
sıldadı. N.A. 

Dr. Ihsan Sa"'i 
TiFO AŞISI t lıklarrna 

Tifo \'e para.tifo ~~s: t'i nıu
tutulmamak için tesırı : ' Her 
afiyeti pek emin tv.e aşı ır. . 45 

ramıyorlar. 
Doğansporlutarın mahdud bir iki 

hücumu da F enerbah çe kalesi için 
esulı bir tehlike t etkil etmiyor .. 

23 üncü dakika: San lacivertliler 
bu seri halinde yaptıkları hücumlar
dan biri lzrnir kalesi önünde bir karı
şıklık tevlid ediyor ve bu sırada geri 
ye doğru gelen topu Esat durdurma
dan sıkı bir şiltle ikinci defa lzmir 

ağlarına takıyor. 
Bu sıralarda. tzmirin sağ beki de 

sakatlanarak sahadan çıktığından 
Doğansporlular 10 kişi olarak oyuna 

devam ediyorlar. 
25 inci dakikada Ali Rıza ortadan 

alarak lzmir kalesi önüne kadar ge
tirdiği topu bozuk bir vuruşla avuta 

atıyor. 
llk devrenin bundan sonraki kısmı 

Doğansporluların bir iki hücumuna mu 
kabil Fenerlilerin tam bir hakimiyeti 

altında 2..0 bitiyor. 
!kinci de,'l'eye Fenerliler rüzgarı 

arkalarına alarak yine müessir hü
cumlere başlamı§'ardı. Birbirini takip 
eden birkaç akından sonra on sekiz 
üzerinde topu yakalayan Esad öniln-

. kalecinin ba~ı u!'tunden aşıra. 
Japan .. ü ü k 

ecza.hanede bulunur. 
kuruştur. 

Kutusu 

1

1 deki beki atlattıktan ~?n:.a topa çıkı§ 

rak Fencrba.hçeye uçn c sayıyı a-

_._._.,,.,. zandırdı. 

Fener kalesi ö11iirıde lıcJccanlı birarı .. 

Bu golden sonra büsbütUn gevşiyen 
lz.mirliler mağlübiyeti tamamen kabul 
etmie görünüyorlar.. Top pek nadir 
olarak Fenerbahçe yarı saha.sına giri
yordu. üstüste iki tehlike daha atla. 
tan lzmir ınüdaf aa.sı üçilncU hücumu ı 
karşılayamıyor ve Ali Rızanın sıkı bir 
çıkış neticesi dördüncü golU de kendi 
kendilerine ya.pmııs bulunuyorlardı. 

15 ve 17 inci dakikalarda İzmirlile
rin iki hücumunu görüyoruz: Fuadın 
sıkı bir şUtünU Hüsam giizcl bir plon
jonla kurtarıyor ve bir frikikten ih. 
du ettikleri gol fırsatından istifade 

edemiyorlar. 
Bu iki tehlikeyi atlatan Fenerliler 

İzmir kalesi önünde dolaşmağa başla
dılar. On on iki dakika devam eden 
mütemadi hücumlardan _sonra otuz 
be§inci dakikada Niyazinin ortaya 
verdiği topu hemep hemen önü boş 
olan Ali Rıza uf ak bir sürüşten son
ra beşinci defa lzmir kalesine soku. 
yor. tki dakika sonra Naci Fikretin 
güzel bir pasile Fencrbahçenin altıncı 
ve son golünü yapıyor. 

oyµnun bundan sonraki kısmı Fe
nerin daimi bir tazyikı altında devam 
~i~or v~ biraz sonra maç 6-0 gibi 
büyilk bır farkla Fenerin lehine neti. 

ceteniyor. 
tzınirliler bugün çok sönük bir 

oyun çıkardılar. Tabii bu bozuk oyu
nun ba.Şiı<-'a sebebi dünkü yorgunluk
larıdır. Bilhassa oyunun dörtte üçü. 
nU on kişi oynamaları da gol adedinin 
faz}ala,şmasına amil olmuştur. 

G<ınçlcrbirliği: Rahim - Kadri, Ha.
lid - Saltiluul<lin, Hasaıı, Ke~/i - Se. 
lim, Münir, Rasim, Niyıı::i, /h.ron. 

üçok: Hilmi - Ali, Ziya - Em.ıcr, 
Adil, Şiik"f'il - Mu3fa/aJ Mchmcd, Maz 

har, Basri, Namık. 
}lakem Fcncrbahçeli Said Saliıhad-

dindi. 
Oy~na Gençlcrbirliğinin akını ile 

baŞlandı. Fakat üçoklular derhal mu
kabele ettiler. Oyun bir mUddct böy. 
le çok heyecanlı gitti ve nıhayct 15 
inci dakikada Gençler ilk gollerini Ni
yazinin şiddetli bir şütile yaptılar. 

Bundan sonra. Ankaralıların bil • 
cumu devam etti ,.e 27 inci dakikada. 
yine Niyazi takımına ikinci golünü 

kazandırdı. 
Artık siyah kırmızılılar oyuna lha 

kim bulunuyorlardı. Fakat, sıkı oyun
larını muhafaza ediyorlar ve hücum 
Jannı biran bırakmıyorlardı. İlk dev 
re bu suretle 2 - O Ankaralıların le • 

hine bitti. 
İkinci de\•reye çıkarken Üçok ta

kımında bazı tadilat yapılmış,. sant
raha! Adil orta muhacim mevkiine 
geçirilerek Mehmet haf hattına alın-
mıştı. 

lzmirliler akınlarına başlamışlar-
dı. Bu akınların birinde sağ mUdafi 
Kadri topu elle durdurduğu için ha
kem Ankara aleyhine penaltı verdi. 
Ve penaltıyı çeken Bnsri İzmirlilere 
ilk golilnil kazandırdı . 

Oyunun bundan sonraki kısmı 81 _ 

kı ve heyecanlı oldu. F'aknt her iki 
takımın çok çalı~mnsına rağmen ne
tice değişmedi ve maç 2 - 1 Gençler 
Birliğinin gıılibiyctil<' bitti. 

Üçok takımı lr.mire salı nkşnmı 
harcJtet edecektir. 

Fakat umumi kanaat Doğıınsporun 
tst.a.nbul takımlarile hemayar olma
dığıdır. İçlerinde iyi oyunculara tesa
<lilf edilmekle beraber tukım halinde 
pek anlaşmı§ görünmiyorlnr. Hakkı. 
nın takımda bulunmaması takımın 
hücum kabiliyetini çok azaltmıştı Do- Av malzemeleri ucuzladı 

lnhisarlar idaresi av malzcmcsi U
r.erinde yeni tcnzfüıt yapmıştır. Ha • 
zirandan itibaren tatbik cdile~k o-

ğansporun en kuvvetli tarafları üç or
tası ile santrhafıdr. 

Fenerbahçeye gelince: 
Dün fevkalAde bir oyun oynama. 

ınakla beraber gol hususunda talihli 
idi. Hücum hattı fazla gol çık:ırmak
la beraber Ali Rıza müstesna muvaf
f akiyetli bir oyun oynamadı. Bilhassa 
Naci, Niyazi ve iki gol yapmasına 

rağnıen F..sad fena idiler. Muavin hat. 
tında Cevad çok halsiz görilnUyordu 
Başta Yaşar olmak üzere müdafaa iyi 

oynadı. 

Dinarh galip 
Bursa, 9 <Hususi) - G~en haftR

dan kalan iddialı güreş müsabakası 
bugün Atatürk stadında yapılmıştır. 
Seyirciler çok fazla idi. en az on bin 
kfşi vardı. Bir buçuk saat süren çok 
heyecanlı gUreştc Dinarh Mehmet 
Estonyah hasmını tuşla yendi. 

Ankaradakl maç çok 
heyecanh oldu 

Ankara 9 (Hususi) - Milli kilme 
maçlarına bugün de devam edilmiş ve 
üçokla Genc:lerbirliği çarrıı mıştır. 

oyuna takımlar cıu surette çıkmış-

lardı: 

lan yeni tarifeye göre, kırmızı rerk
lc lüks av kornnları 400 kuruştan 
325 kuruşa, mor renkle av kovanları 
350 den 275 kuruı,ıa, kurşuni ko -
van1ar 290 dan 220 kuruşa, kapalı ko
van kapsilllcri 75 ten yine elli kuruşa 
takım yağlı tapalar 85 ten altmrn ku
ruşa, indirilmiştır. J\urııun fiyatları 
yükseldiğinden saçma fiyatlarında 
çok nz bir cuz!amn olmuştur. 

,I E SERL E R 
ıt- FABRlKATÖR VE lŞÇILE. 

R.E - BUtıin fabrika ve imalathane sa· 
hip ve m.istahdemlerile bütün işçilerin 
mutlaka edinmeleri gerekli olan bir 

eserdir. 
İt ve

0

renin ve işçinin bilmeleri ve 
yapmaları gerekli her şeyi ve yasakla· 
nn da hepsini, işler:n yUrUyüşil sıra • 
sila pratik ve ımallicevaplı olarak gös
teren açık lıaanla yazılmış bir rehber· 
dir. Fiatı 50 kuruş. 

İstanbul İnkilab Kitabevinde satıl-

maktadır. 
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Kadlrcan KAFLI Tefrl ka: ııı110 

Mehmet Reisle Aslanoğlu Doğan Bey, limana 
baskın yapmışlar, Cineviz donanmasını tutuştur

dular. işte yanıyor ... 
Limandaki sekiz kadırıa heran da

ha çok ateşler içinde kalıyor! Alev -
Ier ve dumanlar göklere yükseliyor -
du. Çığlıklar, delice emirler, kırbaç ve 
kılıç şakırtılan, iniltiler biribirine ka -
rışıyor ve cehennemden bir manzara 
gösteriyordu. 

Sinyor Zaharyanın sarayı, dıpndan 
olduğu gibi içeriden de aydınlanmıı, 

kendisi de gecelik halile balkonda gö-ı 
runup kaybolmuıtu. Orada demir 
kafesli küg:.ik bir pencerede bir yüz 
vardı, oradan hiç aynlnuyor ve tat -
h bir heyecanla limana bakıyordu. 

Bu bir genç kızdı. 
Doğan bunun farkına varmadı. 
Limandaki yangın bütiin körfezi 

kızıl ~ir renge boyarnııtı. 
Kadife kalede koşuşmalar oldu. Bir 

kac atlı Mehmet reisle arkada§ları -
nı~ yanaşacakları yere doğru uzak -
]aştılar. 

Türk ordusunda sevinç vardı. 
Haber bütün hrzile yayılıyordu: 

- Mehmet reisle Aslan oğlu Doğan
bey limana baskın yapmışlar. Cineviz 
donanmasını tutuşturdular. işte ya -
nıyor. 

Yangın ve aşağı İzmirdeki kar -
gaşalık sabaha kadar sürdü. 

Sekiz gemiden yalnız bir tanesi na
sılsa kurtulmuş, diğerlerindeki bütün 
erzak ve silahlarla }~lizlerce kürekçi -
yanmıştt. 

Amiral Marino Trantini'nin küçük 
gözlerinden ateşler fışkırıyor: sivri ve 
beyaz sakalı titriyordu. Bütün gece 
elinde yalın kılıç boş yere öteye beriye 
koşmu~. gemileri yangından kurtar -
maya çabalamıştı. 

Bütün emekleri boşa gittikten sonra 
o kızgınlıkla Sinyor Zaharyanın kar -
şısma dikildi. Kızgınlıktan titriyen bir 
sesle: 

- Beyendiniz mi? 
Diye çıkıştı. 
Sinyor Zaharya zaten bitkin bir 

haldeydi. Bu işte kendisinin zararı 

herhalde herkesten daha çoktu. Bu 
ihtiyar ve kendini beyenmiş Amiralin 
onu böyle azarlaması değil avutması 

Jazımdı. 

Sinyor Zaharya başını kaldırdı ve 
hayretle baktı. 

Amiral devam etti: 
- Limanın ağzı iyi kapatılmış olay

dı bu felaket başımıza gelmezdi. İşler 
iyi idare edilmiyor. Askerlerinizin 
hiçbirine güvenilemez. Ben büyükle 
rime ne cevap verec~ğim? ... 

Sinyor Zaharyanın çökük omuı.Iarı 
yükseldi, boyu uzadı ve başı kalktı. 
Amirali ba~tan aşağıya kadar süzdü: 

- Bu sözleriniz kaybolanları kazan
dırmaz. Ben iki buçuk senedenberi 
bizden bes on misli düşmana karşı ge
ne bu askerlerle harp ettim. Bundan 
evvel limana yapılmak istenen bas -
kınlan da önledim. Bu büyüklerinize 
verilecek cevap. olduğu gibi an -
lamaktır. Kendi göı.Icrinizle gördü -
nilz. 

- Limanı gönncğe bile vaktim ol-
madı. Yoksa. .. 

- Daha mı iyi yapacaktınız? 
- Elbet .... 
- Bunları niçin kendi gemileriniz. 

de yapmadınız? Donanmanın korun -
ması için birşcy istediniz de olmaz 
dedim mi? Bu felaket size donanma . 
yı kaybettirdi. Fakat ben bir §ehri 
elden kaçırmak ihtimali karşısın • 
d.ayım. Donanma tekrar yapılabilir, 
lakin bu şehir Türklerin ellerine ge
çerse .... 

Amiralin gözleri gittikçe büyüyor, 
di lcrini sıkıyordu. 

Bağırdı: 

- Bütün suç, limanın ağzındaki 
'ncirc bnkanlardadır. Biz ona güven -

dik. Hatli'l bana öyle geliyor ki bu 
işte . ..• 

Amiral yutkundu. 
Zabarya sordu: 

- Söyleyiniz! 
- Bir alçaklığa kurban olduk. 
- Açık konuşunuz! 

- Adamlarmıı arasında düşmana 

yol verenler. vardır. 
- Benim askerlerim yıllardanberl 

benim için yiğitçe dövüşen adamlar
dır. Fakat si.z.inkiler nasıl adam ol -
duklannı biliyor musunuz? 

Amiral Trantini'nin kaptanları bi
ribirlerine baktılar ve birkaçı ellerini 
kılıçlarına götürdüler. 

Zaharyanın zabitleri de efendile -
rine daha çok yaklaştılar . 

Felaket, bunları birleştireceği hal
de ayırıyordu. 

Etraftan bu sert konuşmalan du
yanlar hemen birikiyorlardı. lki taı. 
raf da gittikçe çoğalıyordu. 

Sarayın önündeki rıhtım ncrdeyse 
kardeş kanile boyanacaktı . 

Bu sırada kalabalığın arasında ö -
ne gelenleri sağa sola iterek birisi -
nin yaklaştığı görii1dü. Bu adam Ge -
neral Marko Kornaro idi. 

Biribirine düşmanca bakan, en ya
man bir kavga için küçük bir kımıl
danış bekliyen gurupları gördü: 

- Ne var? Ne oluyorsunuz? Düş - ~ 
man bizi boğazlamak için hücuma 
geçmek ü;r.erc ve biz burada biribiri -
mizin gözUnil oymak istiyoruz. Rica · 
ederim, efendiler, sakin olunuz! Fe -
lakeli unutmaya ve kaybedilenleri ye
niden kazanmaya çatıııalım. 

Zaharyamn elini tuttu. 
Diğer elini de Ceneral Trantini'ye 

u1.attı. 

Ortalık oldukça yatışmıştı. 
I<olları sarkmış ve elleri kıiıç kab

;r.elerinden aynlmı§tı. 

•• poff• Efnenin en llUyO• ,,-: 
lngilızccden re"' 

Vır G111 
Kalabalık yeııiden yarılmı~tı. 

Çavuş Alvi1..o önüne geleni itiyor ~e 
ba~'1rıyordu: 

-t7-

HarveslfJana hlm olduğunu silylemişll· :~ 
acaba bütiln sırı ını anlatacak oııU - Yol ver! Umur beyden mektup 

getiriyorum! ... 
Umur beyin sözünü duyanların 

damarlarında soğuk bir rüzgitr esiyor 
ve onları ürpertiyordu. 

Zaharya merakla o tarafa baktı 
ve bir iki adım attı. 

Alvi7.0 ona boru gibi kıvrılmış olan 
küçük bir kağıt uzattı. 

Zaharya merakla açtı ve okudu. 

(Arkası var) 

- Pek merak mı ediyorsun? \ 
- Pek fazla değilse de oldukça me-

rak ediyorum tabii. 1 
- Fakat, öğrenince biliyor musun · 

k . 1 
ne kadar hayret edece sın? l 

- Olabilir. Söyle bakalım ... 
- Aradığın adam benim! 
Harvcatin ağzından bu söz çıkrncoa 

hakikaten hayret ettim ve: 
- ~e ? dddim. Benim aradığım adam 

sen misin? 
- Evet. dıJ' 
- Demek ki gökte ar;b'~ 

tan yerde bulmuşum da 
- Öyleymiş demek··· ~ô'r 
- Peki, niye şimdiye 

medin? rı 
cartl• 

- İleri sürdüğüm :. 

istiyordum. .
11 

"ards' 
- Bunda no menfaati flll• 
- Bunu sen de biliyor• 

Orta Avrupada diplomasi hara
ketleri devam ediyor 

- Nedir? lff1e; 
- Bilmemezlikten ge 

1 0ıı:ııı 
zehirli yerden kaçmış bı~ 
yuz? 

- Evet. . . bCr•~~ 
- İşte bunu ikıınıı: bJY' 
- Ben olmaıam sen tek 

Pariı, nisan - Orta ve ~arki Avru
pada son haftalarda görülen diplomasi 
hareketleri şimdiye kadar misline pek 

seyrek tesadüf edilen bir faaliyette devam 
etmektedir. Türkiye Başvekili ve Hari· 
ciye Vekili Belgrat ve Sofyayaı ziya -
ret ettiler. Hemen akabinde Avusturya 
Ba~veklinin Viyanayı, Macaristan har -
biye nazırının Berlini. Göring'in Roma, 
Bek'in Bükreş, Kont Ciano'nun Tiran 
ziyaretleri vukubuldu. Birkaç gün evvel 
de Avusturya Cümhurrcisi Pcştcye, Al
manya Hariciye nazın Romaya gittiler. 
Bütün bu ziyaretlerin sebepleri İtalya 
ile Yugoslavya arasında 25 martta ak -
tolunan itilaftan ileri geldiği söylen -
mektedir. İtalya diplomasisi son 
zamanlarda büyük teşebbüslere ön -
ayak olmuştur. Her vakit faaliyetleri -
nin gösterdiği terakkiler üzerine kom -
şularından kimine izahat ve kimine 
de teminat vermek mecburiyetini duy -
maktadır. Bu hadiselerden istidlal olun
duğuna göre istalya - Yugoslavya iti
lafı her iki devletin komşularına endi -
şe vermiştir. Bilhassa Avusturya bu 
itilafı şimdiye kadar Mussolininin Tu -
na havzası isin takip ettiği siyaset mih
verinin cenuba nakledildiği ve Avustur
ya hükumetinin artık İtalya - Alman
ya münasebetlerinde mihenktaşı olmak
lıktan çığtığı kanaatindedir. Nihayet 
Viyana hükumeti Habsburgların tek 
rar tahta çıkmaları meselesinin mevzu -
ubahsolması İtalyanın işine gelmediği
ni ümitsizlikle görmüştür. 

Filhakika V enedik mülaktında Kont 
Ciano ltalya siyasetinin esaslı pren -
siplerinden Bedinin Avusturya istikla
linin muhafazası ve İtalya - Avustur
ya - Macaristan grupunun Küçük An
tant •devletleri ile birlikte Roma - Bc.r 
lin mihverinin takviyesi olduğunu Şuş
nig'e temin etmiş ve fakat İtalyanın bu 
sekildeki dostluğundan istifade edilme
;i için Avusturya hükumetinin Habs -
burgları tekrar tahta getirmek fikrin -
den vazgeçmesi lazım olduğu şartını da 

koymuştur. . ... 
Viyana hükumeti krallık re11mının 

iade edilmesi istiklal ve arazisinin tama
miyeti için en iyi bir teminat olarak te
lakki etmektedir. BaşvCkil Şuşnig Ar
şidük Otto'nun büyük muhalefetl :: re 
maruz kalmadan tahta getirileceğine ü
mit beslemekte idi. Fakat 1935 martın

da Avusturyada krallığın iadesini bi -
likaydüşart terviç eden İtalyan siyaseti 
bugün böyle bir rejim değişikliğinin 

DİJlloma.'t'i harr.l:eflcriııi i'lare ctleıı 
B. Bden 

sulhu tehdit edeceğni sö)Uüyor. Bazı 
iyi haber alan kaynaklara göre İtalyan 
siyasetinin bu şekilde değişmesine se
bep Avusturyanm Fransa siyasetine 
meyletmesi imi~. 

İtalya - Yugoslavya itilifından 

Macaritsanın hoşnutsuzlugu Avustur -
yadan daha az değildir. Bu itilifla e -
ğer Avusturya krallığı feda ettiyse Ma
cariıtanda arazi hakknıdaki emellerini 
terketmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Mussolininin hiç şüphesiz olarak arzu 
ettiği şey. İtalya - Yugoslavya itila
fının Macaristan - Yugoslavya yakın
lığı ile ikmal edilmesidir. Fakat bu ya
kınlığın yakında tahakkuk e':leceğine 
dair henüz bir alamet belirmemiştir. Di
ğe rtaraftan İtalya ile Romanya arasın
da bir yakınlıktan bahsedilmektedir. E
ğer bu da tahakkuk ederse Macarista -
nın muahedelerin tadili hakkındaki son 
ümitleri de boşa cıkacaktrr. 

Arnavutluk da ttalya - Yugoslavya 
muahedesinden az müteessir olmuş :le
ğildir. Çünkü iki devletin biribirine yak
laşması için Arnavutluk da mevzuu • 
bahsolmuş Kont Ciano ile Başvekil Sto
yadinoviç arasında teati edilen mek -
tuplarda her iki tarafın Arnavutluktan 
hiç bir değişiklik takip etmiyccekleri 
taahhi.it edilmiştir. Kral Zogo bu fır -
~attan istifade dderek yeni istikraz al -
mağı kurması üzerine Kont Ciano he -
men Tirana gelerek İtalyanın daima Ar
navutluğun hamisi olduğuna teminat 
vermiştir. Küçük Antanta gelince, Prag 

• 

ne Bükreş hükümetleri ıeçen birinci -
teşrinde Romen ve Çek ıiyaıilerinin 

Bradislav mülakatlarından sonra neş -
rettikleri tebliğe uygun buldukları t -
talya - Yugoslavya itilafını tasdik et . 
mişlerdir. 

Yukarıda İtalya ile Romanya arasın
da bir yakınlıktan bahstl:lilmekte oldu -
ğunu y.azmış tık. Malum olduğu üzere 
16., eylül 1926 da '"o vakit Romanya Baş
vekili bulunan Averesco ile Mussolini 

maz mı idin? 
- Elbet yapamazdım· şeıı 1 

- Nirin? Ben olınasaff1d. 
• ·r •" ~ teseydin, pekala kaçabı ırf ıı•t· 

• d'ın a - Belki kaçabilır ı · 
dım. 

- Amma muammalı 
ha! 

- Anlatayım: ·,ıedİ~ 
''Ben oradan kaçmak. 

1 rıJll" 
' t')'O •I seni de beraber almak 15 ' ıoııJ 

arasında yapılan itilaf iyi bir talihe maz- bcfl o .u 
sen aradığın adamın Si"" 

har olamamıştı. Hatta Duçe'nin İtalya buf11l 
lamamrştın ama. ben 1e~ ı.ı ile Yngoslavya arasında bir müsademe ef1 p· 
Ben kaçıp gidersem s 1ctJS>• zuhurunda Romanyanın bitaraf kalma- ça 
hem vazifeni yapamaya 

11 smı istemesi bu itilafı ortadan kaldırmrs ktı · 
• ı tehlikeye düşmüş olaca le"~ mahiyette idi. İtalya - Yugoslavya ya-
1 

.. d t 
kınlığmdan sonra bugün artık bu şartın "İşte, hem seni, heff1 dJl1 . 4 

d R f keden kurtarmak icin oraıdiiil1' 
ehemmiyeti kalmamışsa a oma-Bük· ı raber cıkmamız lazım ie ı 
reş yakınlığına mani olacak pek çok - e# 
meıeleler mevcuttur. Eğer Romanya 1 düm. O- ı1'r .J 

· · ' "Eğer sana kendimi or• .. , ~~· hudutlarının mahfuziyetını isterse ttal- b .. 

Ya müttefiki bulunan Macaristanı feda mıı olsaydım belki bet• · ~ 

1 

. . A k b•rtı · k ı temıyecektın. rtı • 11j t, et~ek mecburiyetine a ataktır. Bunun be 
d kaçsam bile. Nevyorkta .,.ı _için !İmdilik doğrudan oğruya Roman- - da ~., 

ya ile konuJmadan evvel Macaristan ile lacağını dil~ünür ve bar , 
anlaşmağı tercih ettiğini anlatmııtır. din.,. dİ~ 

Lehistan - Romanya ittifakı Bek'in "Anladın mı ş'mdi ııeı:ı ~ 
Bükre§ ziyaretinden sonra tahkim edil- daha tanıtmadığımı?... 1 
miş oldu. Bu iki devlet araluındaki ba· - Evet .. Sen hakikatef1 ~ 
ğın takviyesile ne Almanya ne de Rus- adamı§Stn.. Dur bakalı~ ~·· Ş~ 
ya mücadelelerine karşmamağı kabul mıza da'ıa neler gelecelc 'p,11\ 1 
ettiler. !at bakalım s~n kimsin·· .,ı ~ 

Bütün bu siyasi kaynaımalarda vu- benim aradığım adam rı' ,o~I 
kubulacağı haber verilen Hitler ile - Bunu, herhalde ~arı' ııJf"" f 
Mussolininin mülakatları da tetkik edil- değildi ama, madem kı ta "1dıl ı•i 
mek icap eder. aramızda bir dostluk ıcur ~ 

Bu haberin garip bir teceU:si vardır. biz bir yerde beraber "·~· , ./ 
Ne vakit vukubulacağı haber verilirıe ortaP.t,. yız. söylivebilir~1 1e: ~r 
arkasından bir de tekzip Yetişmektedir.' ''Fakat. evvela sen soY bi'' 
Fakat mülakatın vukubulmayaca&ı id - 1 buraya gel"rkcn s:ın-ı nasıl ,; 
dia edilemez. BuJdu~u zarnanda iki dev_! manı sö,•lcmişlerd:? J tlJ ' ,J 
letin Tuna h~vz~~ı ve Balkanlarda ta -1 - Divorum ya aradı'1 tyJ 
kip edeceklen sı} aset daha vazıh su - bilmh·ordum.. ~ ~../ 
rette ortaya çıkacaktır. Ve ağlebi ib-•1 - Nasıl olur 1 Herhllıı ,O~· 
timal bu konuşmada Duçe ile Führer ar;ı·l·ıTın adam diye tut\ll' 
Roma ·_ Bertin mihverinin sarsılmaz idin? /i 
oldu;;unu ve her ikisinin milletlerarası - Pavır. _, A T 
vazi;etleri ayni gözle gördüklerini bir 'ı - O halde aradı~ın ·~~I I 
daha teyit ettiklerini söyliyeceklerdir. i~san olacağını azıcık bilı)' ..1 f 

Tarih tekerrür eder derler. Vaktile tır.. tef~' 
Krispi'nin Avustury.a~a karşı takip et·j - Orası öyle: Biz ga~~~ ·~~~ 
tiği siyaseti :Mussolını ~imdi Almanya- icin işimiz ya yine bıı•;,, /. 
ya kar§ı takip. etmektedir. 1 larladır, yahut zengin cJ,ıl 

Bu siyasetın ba~lıca karakteri ıüp - 1 polislerle.. Beni Şikago ~ 
he ve itimatsızlık uzerine yapılan bir Jer:ne göre de herhalde; 
itilafla menfaatlerine muhalif olan me - 1 alakadar birisini arıyQrd 
selelerde diğerinin ellerini kollarını bağ. 1 ,..-
lamaktan ibarettir, l 



SATILIK KiRALIK EV, 
ARSA' VE SAiRE 

SA.tıu..,. 
l _ K~ ve KlRALIK . w lttanbula ve 

taddıda Kücük""amlıca caddesmde Bogaza de • ~ 3' • • d · ..:ı:. kuyu ıuyu· 
nıze nazır f evkalide havadar ve ıçın e ı~uwha • b. kö•k 

nu ·· ddi w 1 ... mlan vı ır 'J' 

h 
, ınutea t meyva agaç annı ve ~-1~ . Vakit propa· 

ern kirabk ve hem satılıktır arzu eder. onn 
SA ~anda servisine müracaatları. 
2 K ve KiRALIK .. .. bah· 

- Kta!1<bda Küçükçamhca caddesinde büyuk uç odayı 
SA'hı~eyı havi bir kötk hem kiralık ve hem satılıktır· 

•u..ıK ARSA 

3 - KUZgun ukt Gazh dil lan etrafı duvarlı ve mü-
. c a ane a e anı . ehven fiatla 

teaddıt ağaçları ve ıuyu bulunan bır arP 
satılıktır. 

SATILIK KAGlR HANE 

4 - Beyoğlunda istiklal caddesine yakm Bekir w sokağmda 
lO numaralı 9 odalı bahçeli ve aynca çama!ırlıgı ve çama-
trrlığmda iki odayı havi kigir hane aatıbktır· 

SA İILIK KAGiR HANE 

S - ~rnberlitaıta Peykhane caddesinde kigİ~ ~s-ıo ~alı iki 
kapılı dört katlı apartıman tertibine elverı§h ve hah hazır 
da .. LL •

1 
.• f da' 1 • h . k" ·r hane ""ok ucuz aablıktır uan mu rez ıre en avı agı 'J' 

SATJuK HANE ARANIYOR 
6 - kadıköyünde Moda caddesi Bahariye Rızapa§B tmta~':fl;.· 

rtnda yeni yapı ev veya apartımanı olup da sa a 
11 1

• 

Yenler en son fiatlarile bizzat. · 
3
Allt1K SECCADELER ARANIYOR 

? - ~ ve temiz kullanılmıt Isparta 2. 70 ~ 4 boyunda halı 
ile Acem ve Isparta ıeccadeai olanlar bızzat. 

lş ARIYOR 
8 y . 

- ükaek Deniz Ticaret mektebi mezunu ~ba~d Veka~lin 
den çarkçı -hadetnamesini haiz ve malıye hızmctlennde 
bul '!'- ibl"k . • 

ı . uıunu! bir genç çarkçılık ve muhaa ı arıyor ıaliyen· 
enn. 

t>tıoş MAKiNESi ARIYOR 
9 - s k ~~er veya Navman markalı az kullanılmtf el veya aya 

dikiı makinesi olup da satmak isliyenlerin. 

SATILIK KAGiR 1K1 EV 
10 

- Şitlide Şifa yurdu civarında 3 katlı befer odalı bahçe ~e: 
kos ve elektriği havi iki ev çok acele aablıkbr almak ııli· 

SA ıı(enlerin. 
IK MOFREZ ARSALAR 

11 - M~Itepe ile Bostancı arasındaki Küçükyalı istasyonu itti· 
•alinde 17 ·· f zarsa taınamı 20,000 arım fiyatlar 

SA...,. u parça mu re 
• llJ< Ygundur. 
12 _ AAPARTIMAN V . k .. k.. k w d 

. ~navudköyü ile Bebek arasında ezır ·o~ ·u so ·agın a 
ıkı dair ı· b" . .. d" w • dört odalı bahçe hamam su-

e ı ı rı uç ve ıgerı T l"h 1 1 ' V B Yunu h · 1 atılıktır. a ı o an arın . 
·~Kl~nları alınakavı apartımank a~et.e s )erin Ankara caddesinde 

ı y veya satma ıs ıven .. ı 
~da V AKIT Propaganda serviıine muracaat ar~ 

Mühim kolayhklar 
A~ ... lli~~:rif hizmetlerden birine ihtiyaçları olanlar 

ıı· ~on J;. tnelttup 
ır Kart 
11· 
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HAF7ALIK 

RADYO 
Programı~~~ 

10 Mayıı 937 Panırtesi 
öGLE ~ERtYATI: 
Saat 12,30 Plftkla TUrk musikisi. 12.50 _ 

Havadis. 13,05 'Muhtelif pltlk ne§rlyatı. 14,00 l 
ııon. -
AKŞAM NEŞRİYATI: -i 
Saat li,00 lnkıllp dersleri: nlvcralteden 1 

naklen ~nbmut Eso.t Bozkurt tarafmdan. -;: 
18,30 PlAkla daans musikisi. 19,25 .Afrika av --~ 
hatıraları Salt Sa!AhatUn Glnoğlu tarafmdnn -o 

19,50 Konferans Spor femldi hakkında Bay ~ 
Hulki tanıfından. 20,00 Ri!at ,.e arlmdıışları ı-. 
tarafmd:ın TUrk mus!klal ve halk §&rkılıırı. ~ 

stanbul Tramva y 
Şirketi 

iLAN 
Jstanbul Tramvay §irketi; tendath tarifeden istifade etmek 

hakkını veren mektebli kartlarında yazılı talimata göre bunları 
mekteb direktörlerine tasdik ettirmelerini v aksi takdirde 10 .ma
yıs pazartesi gününden itibaren muteb~r olmıyacağmı, e~lerınde 
mektebli karlı bulunan Universite ve d~ğer mekteb tnlebesme ha-
tırlabr. DlREKTORLÜK 

20,30 Bay ömer Rıza tarafından arapça söy -
ıev. 20,45 Safiye ve arkada,,lan tarafından ~ 
Türk musikisi ve halk garkıları: Saat ayarı '"' 
21,15 Şehir tiyatrosu dram kısmı (Lakme) "'llllllJl.i\UllllllWll 

Saat 22.15 Ajans ve borsa haberleri ve ----------------------------
ertesi günUn programı. 2!,30 Plftkla sololar, Havadis. 13,05 Muhtell! plfik neşrlyau. 14,00ırNis.D r. 

• opera ve operet p:ıçralan. 23,00 son. son. N 1 ş A N y A N 
.AKŞAM NEŞRİYATI: 

s:ıat lS,30 PIAkla dans musikisi 19.25 1 Hastalarını berglliı akşama kadar 11 Mayıa 937 Salı 
OOLE NER1YATl: . spor musahabeleri E§J'c! Şc!ilt tarafından. _ T k tl teU vanında 
saat 12,30 Pllkla Türk musikisi. 12,50 19 50 J{onferans, spor fcvaldl hakkında Bay Bcyoglu, 

0 
a ıyan o • 

Havadis. 13,05 :Muhtelif pl6k ne~rlyatı. 14,00 y~u! iyıı tarafından, 20,00 Sadi ve arkadıış Mektep sokak 35 numnralı mua· 1 
son. ıarı tarafından TUrk musikisi ve halk şark d t.cd l cd 
AKŞAM NEŞR1YATI: ıarı, 20,30 Bay Ömer Rıza tarafından arap<; 

1 ycnehn.nesin c tLV er. 
a Tel: 40843 .... --Saat 17,00 1nkı1Ap dersleri: tl'nlvcrıılteden söylev, 20,45 Safiye ve arkad:ıoları tarafın 

naklen Yusuf K~mnl Tcnglrşenk tara!ından dıın TUrk musikisi ve hn\k ıınrkılan saat ayn 
l S,30 Plftkla dans muııilıisi 19,80 Konferans. rı, 21,15 orltestra, 21,45 Bnynn Kızııayın ı 
E minönU Hnlkevi neşrtynt kolu namına Nue Uraklle Tangolar: 

ş 

r et Safa. 19.tiO Konferans Spor !evaldl hıık saat 22,15 Ajıınıı ve borsa haberleri v 
kında Bay Sami Karayel tarafından, 20,00 ertesi gtınUn programı. 22,30 PlıUda sololar 
Belma ve arkadıışln tarafından TUrk mu opera ,.e operet p3çraları. 23,00 ııon. 
siklsl ve halk şarkıları, 20,so Bay ömer Rı 
za tarafından arapça söylev, 20•45 Cemal 
KAml\ ve nr\tnda§lnrı ıarafmdn TUrlt musl 
kisi ve hlk §3rkıları ııo.at ayarı 21 •

15 
Or • 

e . 

kestra: 
Saat 22,15 Ajans ve bOrsıı hnberlerl ,.e 

erteııl gUnUn programı. 22,30 Pllkla sololıır, 
opera ve operet pnçrnJarı. 23,00 gon. 

12 M:ıyıı 937 Çar~ 

1 

\ 
öGLE NERİYATl: 1 
saat 12.SO PltLlda Türk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,05 :Muhtelif pltık ncırtyatı. H,00 

son. 
AKŞAM NEŞR1YATI: 
sııat 17,00 lnkı\tıp dcrıııerı Uni\'crsiteden 

naklen Yusuf Kemal Tcnglrıcnk tarafınd~ 
ıs so Pltıklıı. dans musUdsl, 19,25 :Mandalın 
or~cstruı: Berk ve arkadaştan 19,SO ko~ 
feranı: Spor !e,•aldl hakkmdıı. Bay Hamdı 
E min çap tarafından 20,00 Nezihe ve arka· 
d&§\arı tara!ındOJl Türk muslkiiıl ve halk şar 
kılan, 20,30 Bay ömer Rıza taratmdan arap 
çş. söyl~\', 2_0,4.~ nııııcn ecn ve arl58d~ları 
sııa tayarı 21,15 orkestra: 

Saat 22,15 Ajans ve borsa hııbcrlcrl ve 

14 Mayıs 937 Cunıa 

öCLE. NER1YATI: 
saat 12.so PUüda TUrk muıılktııi. 12,50 

Havadis. 13,05 :Muhtelif pllılt ncıırtyatı. 14,00 

son. 

-
t 

AKŞAM NEŞRİYA~: 
Saat 17,00 1nkılllp dersleri Üniversiten 

naklen Recep !'eker tnraflndan ıs,so :rıaklıı 
danıı ınuııiklııl, 19,25 Konferans Doktor tb 
rahim zau (Gıda meseleleri) hakkında, 19,50 
kontero.ns spor fevntdl luı'kkmda Bııy Sun 
Cezmi tıırafından, 20,00 Türk musiki hcycU 

2
o,30 Bay ömcr Rıza tarafınd:ın nrnpça sö} 

ıev, :?0.45 Vcdlıı Rıza ve ıırkndaşları tarafın 
dan TUrk musikls ive halk §arlulıırı, Saat 
ayarı, 21,15 Sanntkftr N~ldln l§tlrnklle şe
hir tı~-atrosu komedi kısmı (Bin bir gece 
masallarından: Maruf), 

Saat 22,15 Ajnnıı ve boTaa hııbcrlerl ,.e 
ertcııl gUnlln programı. 22,30 I'lllklıı soıoııır. 
opera ve operet paçralnrı. 23,00 son. 

• •J • ,. . . 
ıs Mayıa 937 Cumartesi 

öCLE NERlYATI: 

- TURGENiEV 
Şüphe yok ki dünyn~ın. en 

büylik romancısıdır.. Degerlı yn· 
zıcımız Süreya Saını Berkem ta· 
rafından dilimize çevrilen ' 'lLK-
BAHAR şELLERİ,, ile "LIZA,, 
omanı bu büyük romancının en 
~üzel eserleridir. Bunlan mutl • 
ka okuyunuz. 
~ -,_ it KBA 

müesseseleri 
Anknrada her lisanda kitap gaze-
tc vo mccmualnrı Akbn muesscsc-
lerindc bulabilirsiniz. Her lisandan 
kitap, mecmua, gazete siparişi krı.· 
bul, lstanbul gnzctc \'e mecmunJıı 
rınıı. nan kabul, abone kaydedilir. 

Telef on: 3377 

Gitar solo, :Mnryo Pnrudl tnra!ın&ın, ıo ııo 
J{onfcrans spor tevaldl hnlıkrndıı Bııy CelAl 
tarntıncııın. 20,00 Fnısıl s:ız heyeti, 20,30 Bay 
ömer Rızıı tarafından arapçn. ıöylov. 20,45 

ertesi gtinUn pro;ramı. 22,30 Plftkla sololar, 
operıı ve operet paçrnları. 23,00 son. 

saat 12,30 Pltlkla Türlt musikisi. 12,50 
Havadis. 13,05 Mulıtcll! plAk ncşrtyau. 14,001 

13 Mayıı 1937 Pcr§embe son:u::şA:r.t NEŞRİYATI: 
OCLE NERİY ATI: saat 1 ,SO Plfı.klıı danıı musikisi, 19,25 

Fasıl snz hcycU: Saat ayarı. 21,15 orlıcstra. 
saat 22,15 Ajıını ve tıors:ı hnbcrlcrl ve 

ertesi gtınUn programı. 22,30 J>ltıklıı sololar, 
opera \"e operet pnçrıılorı. 23,00 son. 

saat 12,ao Plftkla TUr.k~_:m:u:ııl:k:lsi~.~1~2~,5:0~~=~~-----------======-=-======= 
o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

" 

ır ldarn .. d k "~ . gon erere etme'i:\:r!er. 

4 I{ I ;: b~zat pi•~ söisi~zJAeG A N O A 

SERVİSİ 
~lldi~Ytıcut - d ki hususlarda 
~k '!ıne ~ arnnıza hizmet olmak üzere .a~~ dü ünÜP halle· 
l .. ' 111erini ~ olacak kolaylıklan kendilen gıbı ~ 
~ .. Mobil Korecektir · 1 ....... )( .. . Ya, e . . lın k iatiyen er, '.tıp, ınu~Y~ ve~ıre satmak ~e~~ •. a \!C bu hizmetlere 
3 ~lp o] l aaıp, hızmetri ...... ı JU'ı ıstıycnler - )(· an :.ı , ~ , ~-:; ır,lık aa~rİı - arayanlar. Ki-
4 ....._ i)l~k k! k ev, apartnnan, dükkan, mag~k tiyenler, 
S ....._ era ve, ıraya vermek. Almak veya satma ıs 
6 ....._ Otolt\ob~:k veya almak iatiyenler, . . !er 
'1 ....._ ~•dy0 alrn lnıak satmak veya işletmek ıslı~e~ ' ıer. 

h.crcü.ttıe ~~ satmak veya tamir ettirmek ıatı~nJyenler bu . 
. ~etleri e .t;:mck veya terçümeler yapma~ ~s görebitınclen 
•çın (V AK,ı-flaylıkla ve emniyetle çarça u de bu itlerle 
~fc~ıul obn .. PROPAGANDA SERVlSl) "frıııiştir. 

Uracaatlardak ~e~e ayrıca bir büro vücuda ge 
1 

a hıçbır kC\yıt ücreti alınmaz. da Serviıi 
V akıt Propagan Cad. Jstanbul 

Vakit Yurdu AnkaT 1 fon 24370 
Posta kutusu 46 e eda VıJcit 

Telgraf - Propasan 

., , ·/µ. .... 
- .ti/ ""'' t/t;, 

·-·•· .. A~-
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[. Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü il~nları 
1 - Kuzguncuk surp Lusavoriç Ermeni kilisesi. ' 
2 - Usküdar surp Haç Ermeni kilisesi 
3 - Üsküdar ıurp Garabet Ermeni kilisesi 
4 - Beykoz surp Nigagos Ermeni kilisesi 
5 - Kartal surp Nipn Ermeni kilise si 
6 - Kandilli surp Arakelos Ermeni kilisesi 
7 - Kadıköy surp Takavor Ermeni kilisesi 
8 - Kadıköy Rum cemaati 
9 - Büyükaıda Rum ,, 

10 K~zguncuk Ayapandeli Rum kilisesi 
11 - Heybeliada Rum cemaati 
12 - Kınalıada Panaiye Rum kilisesi 
13 Kandilli Hiristos - Metamarfoziı Rum kilisesi 
14 - Çengelköy Aya Yorgi Rum kilisesi 
15 - Üsküdar Profit - tlya Rum kilisesi 
16 - Pa§abahçe Aya Konstantin Rum kilisesi 

17 - Beykoz Aya Paraskevi Rum kilisesi 
18 - Burgaz adası Hiristos manastırı 
19 - Bilyükada Aya Nikola manastırı 
20 - Heybeliada Aya Tiryado 
21 - Büyükada Hiristos 
22 _._ Heybeliada Aya Yorgi 
23 - Kmalıada Hiristos 

24 - Heybefü.da Rum Ruhban mektebi 
25 - Büyükada ve , Heybeliada yetimhaneleri 
26 - Haydarpaşa Musevi Sinagonu 
27 - Kuzguncuk 

Cemeatlarca idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukarıda yazılı 
vakıflara 2762 No. lu vakıflar kanunu ile nizamnamesine ve olbaptaki talimatna
me hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden isteklilerin 21-5-
93 7 tarihine kadar Kadıky vakıflar müdürlüğüne alelusul müracatları ilan olu -
nu~ (2513) 

lstanbul Belediyesi ilanları . 
Mevsimlik muhammen kirası 300 lira olan Floryada Çekmece adlı pilaj tes

lim tarihirl::len itibaren 1 ci teşrin 937 sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık 
artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levaıım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli 
olanlar 22 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 14-5-937 
cuma günü saat 14 de daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2420) 

Oktrova resminden belediyeye 5636 lira 77 kuruş borçlu iken vefat eden 
Abacızade İsmail Hakkının veresesinc kalan Anadolu Hisannda eski toplar önü 
ve yeni kale sokağında 2, 4, 6 sahilhanc ve altındaki kahvehane vebakkal dük -
Jdnlle dörtte bir masura suyunu havi ve 3000 lira kıymet takdir olunan emlak 
He yine ayni vereseye ait Fatihte Ferhad ağa mahalle ve sokağında 7 N. lı 1440 
lir~ kıymet tald::lir olunan kagir hane borcun temini tahsil için tahsil emval ka -
nununun 9 uncu ve 13 üncü maddeleri hükümlerine tevfikan açık arttırma ile 
atilığa çıkarılnuıtır. ihalei evveliyesi 21-5-937 cuma gilnü ve ihalei kat'iye

si 31-5-937 pazartesi günü daimi encümende yapılacaktır. Müzayede kaimesi 
>1c buna müteferrik şartname levazım müdürlüğündedir. Anadolu hisarındaki 

emlik için 225 ve Fatihteki emlak için 108 lira depozito akçesi yatırılması la -
zımdır. İsteklilerin yukarıda yazılı teminat makbuz veya mektubile birlikte yuka
nıda yazılı günlerde daiınl encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2528) 

Unkapanında Elvanzade mahallesin
de Hoca Yakup sokağında 24 N. lı evin 
yarım hissesi. 

Eminönündc Mehmet Geyllni rna -
hallesinde Balrkpazarı aokağmda 96/ 142 
N. 1r dükkan. 

Mercanda Yavaşça_ıahin ı;pahallesi 
Uzunçar§ı sokağında 4/214 N. lı iki 
katlı dükkan 

Mercanda Yavaşçapbin mahallesi 
Uzunçarşı sokağında 6/218 N:' lı dük -
kin (iki katlı) 

Mercanda Yavaşçaşahin nıahallesi 
Uzunçarşı sokağında 259/ 168 N. lr dük
kan 

Mercanda Yavaşçaphin mahallesi 
Uzunçarşr sokag. iki katlı 2/210 N. 1ı 
dükkan 

Mercanda Yavaşçaşahin mahallesi 

Uzunçarşı iki katlı 2/ 210 N. 1x ldükk!n 
Me-rcanda Yavaıçaıahir mahallesi 

Uzunçarşı üstünde bir odalı 8/224 N. 1t 
dükkan 

Fatihte Manisalı Mehmet paşa ma
hallesinde Gemiciler sokağınlda 12/ 26 
N. lu dükkan 

Burgazda piyasa caddaseindeki gazi
no 

Arnavutköyünde Lütfiye mahallesin
de Küçükayazma sokagında 13/19 N. 1r 
ev 

Senelik muhammen 
kirası 

144 

250 

72 

72 

72 

66 

72 

72 

48 .. 

60 

96 

ilk teminatı 

10,80 

18,75 

5,40 

5,40 

5,40 

4,95 

5,40 

5,40 

3,60 

4,50 

7,20 

Yukarıda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminlatları yazılı olan ma
haller teslim tarihinden itibaren 938, 939, 940 yılı mayısı sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere ayrı ayrı açık artırmaya konulmuşlar:lır. Şartnameleri levazım 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 24-5-937 paz:utesi günü saat 14 de daimi encümende 
bulunmalıdırlar. (t.) (2527) 

KURUN doktoru 
Necaettln Atasagun 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehanıaı 

• • .... ,t ... ~ .• • • ~ ·, .ı. • 

IQ)~lf\D ve 
TERCUME KULLIYATI 

Bu irfan hazinesine 
abone olmak i~in 

kolayllklar 

Memlekette okuma hevesini 
yaymak ve kitap tedarikini kolay
laştırmak maksadile Dün ve Ya
rın kitapları için her keseye elve
rişli ve pratik bir abone usulü ko
nulmuştur. 1 inci kitaptan 11 inci 
kitaba kadar olan on ciltlik 1 inci 
serinin abonesi 636 kuruştur; bu
nun 236 kuruşu pe§in verilir ve on
dan sonra her ay bir lira ödenir. 

[ 

11 inci kitaptan 20 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 2 inci serinin 
abonesi 504 kuru~tur. 204 kuruşu 
peşin verilir ve ondan sonra her &y 
bir lira ödenir. 

21 inci kitaptan 30 uncu kitaba 
kadar olan on ciltlik 3 üncü serinin 
abonesi 532 kuruştur; 232 kuruşu 
pe§in verilir, onda!1 sonra her ay 
bir lira verilir. 

31 inci kitaptan 41 inci kitaba 
kadar ol:ın on ciltlik 4 üncü serinin 
abonesi 520 kuruştur; 220 kuruşu 
verildikten sonra her ay bir lira ö
denir. 

41 inci kitaptan 51 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 5 inci serinin 
abonesi 488 kuruştur; 188 kuruşu 
peşin verilir ve her ay bir lira öde
nir. 

50 kitaba bırden abone olmak is
tiycnler pc~in 8 lira vermekle ki
tapların tamamını alır ve sonra 
her ay 3 lira ödiyerek 6 ayda he. 
saplarını kapatırlar. 

51 inci kitaptan 60 şmcı kitaba 
kadar olan 6 mcı serinin abonesi 
436 kuruştur. 136 sı peşin verilir 
ve her ay bir lira ödenir. 

Abone olmak için "V AKIT,, 
yt.!ı·duna müracaat edilmelidir. 

Telefon: 24370 İstanbul. 
' 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlarında daire 

2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye kıdat 

muayene parasızdır. 

Pazardan b&§ka gUnlerde öğleden sonra 
aaat (2,5 tan 6 ya) kadar tstanbulda Divaıı 
yolunda (104) numaralı husus! kablnesinc!e 
butalannı kabul eder. Salı, cumartem gUn 

' 
... _.-... -.. -...... --.-... -... -... -..... -1111~1ııı11111dlJI !eri aabah "9,5-12" saatleri haklkt fukaraya "'4,.\JL,.A .. LA..L4,.A..ı.r.-ı.ı. ,......,., 

mahaustur. Muayenehaııe ve ev telefon: Sahibi: ASD4 US 
22398. Kı§hk telefon: 210H. Neşriyat DlrekUlrU: Refik Ahmet SevengU 

I 

' I 


