
B ugün 

<IAZ~TEMIZ - ' Fransada af 1 
Pariı, 16 (A.A.) ı-- Lebrun'un 

tekrar reisicumhurluğa intihabı 

milnaıebetiyle hük\Unetin tevdi 

ettiii af 'kanun liyihasnu Meclis 
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Mecliste barem müzakeresi - - - - -- ~ - - - - -
Bazı mebuslar memurların terfilerinde 3 -4 
sene gibi bf r fark gözetilmemesini istediler 

1 ien - Çindeki abloka 
şiddetlendirilecek 
lngiltere iktisadi anlaQ-

~ Bu maksatla verilen müteaddit takrirler reddedildi 
mftSJOJ feshediyor Rasih Kaplan, Emin Sazak'a haykırdı: 

~ Ruzveltin riyasetinde askeri bir toplantı yapıldı Köglü vergi veremigo1:, siz hô.lô. hususi 
Vaz· t 'd · - - - ::;ı müesseselerden bahsediyorsunuz 

ıye yeni en Ankara, 16 (A.A.) - B. M. dut taşından Payasa kadar 1-,kilA.t ve tesisatının İstanbul b 

\im Um i bir Ve• Meclisi bugUn Dr. Mazhar Ger- nen sahada hudut muamelele. lediyeslne devrine ait kanun 
l menin başkanlığında toplan- rlnin kaldınlmasma ait kanu- lA.yihasına ve TUrkiye Amerik 

l\i nıefe Q ·ıd ı"yor mıştır. nun tercihan mnzakereslni ıs - ticaret anlaşmasının TUrktye 
Başvekil Dr. Refik Saydam, temiş ve bu teklif tasvl~ edil. Belçika iadel mucrlmln muah 

'\" Meclis ruznamesinde bulunan mlştlr. desinin tasdlklerine ait kanun 
-.zan: ASIM US ve cenup hududunda meydanı Kanun alkışlar arasında ka. lA.yihalarının lkhıcl mUzakere 

.._llraa bir nisbi sükO.net de,. Ekbezin bir kilometre şimall bul olunduktan sonra, İstanbul lerl yapılmış ve kabul edflmlş 
~ sonra Orta Anupa ,.. ' şarkislndekl 312 numaralı hu. ele~trlk ve tramvay, tUnel teş_ tir. ,(Devamı 61ncıda) 

' lle ayni zamanda olmak 
~ lizak Şark vazlretlnde 
\ et bıışladı. Orta Avmpa. 
~ 4hııanıann Slovakyayı 11-
'-.I lçtn hazırlık ·aptıklan SÖf. ._;or. Slo\'akya hudutlarmda 
' ' llllkyasta yapılan Alman 
' e11 tahşldatmın muhtemel 
\ .\yl'tıpa harbl lçln oldu(tu 
lııa~~41a edlleblllr. Onun için 
~lerin siiküna değil, ,.a
'ete! ·<loğl'U gittiğini kabul, 

'~ daha zi>·ade basiret lca. 

~'k Şark vaziyetine gelin
~. ••np« • 

"ta... eı yetmiyormuş gibl bir 
..... ---.. gümı·ük memurunu öl
~iiş olmak.la maznun dürt 

Tlycnçinden bir görünilş Robert kollejde diploma merasimi 
nzak Şarktaki İngiliz filosunun Bu sene mektepten 36 genç mezun oldu 

kuvvetlendlrllmesi düşijnülüyor 
(Yazısı 6 ıncıda) 

Molotof, Strangla iki 
e a goruş 

··Anlaşma metinle~inin tetkikinden 
çıkan intiba iyi değildir 

' ilin teslim edilmiş olmaSL 
..._ l'afcmen Jııponya lnglllz ve 
~ız imtiyaz mmtakalarına 
" ttğu ablokn,-ı kaldırmıyor. Moıkova, 16 (A.A.) - Tass muavini Potemkin de hazır bulun· 
ı...._ •nretıe açık bir sebep g<>s- Ajansı bildiriyor. muıtur . 
.::_~i;e bile lüzum hissetmek.. B ·· ·· 'ki f 1 "Clll t Sovyet hariciye halk komiseri u gorupıe, ı ıaattan a.z a 
'it ngllterc ve• Fra!'saya kar M 1 f d ı sürmüştür. Esaslı meseleler ve 

'1ilı,nıan gibi hareket ediyor. 0 oto • ün ngiltere büyüle: el· 
çisi Seeda, Fransa büyük elçisi ihtilaflı noktalar tetkik edilmiştir. 

~\'ayete göre, Japon hükL ?<{aggiar ve İngiltere hariciye ne. GörüJülmekte olan meseleler üze. 
~ lngllterenin Mareşal Çan zareti deniz dairesi şefi Strang'ı rindelti Fransız - İngiliz metin.. 
~ Şeke 1ardmı ettiğini ileri kabul etmittir. Bu kabul canasın. leri Molotofa tevdi olunmuıtur. Rooert Kollej oku1unu !f>u yI1 den Bay Sulhi Ziya tmier ıençli· mp!A!an a1tr, fen ICtımnidan T, na· 
L. ~.l'ek bu devletin bu tarzı <14\ hariciye halk komiserliği bat- Sovyet hariciye halk komiserli- bitiren talebelere dün okulda me. ğin muvaffakiyetini ve hayat ö. fia mühendisliği kısmından 16, 
~ltetlnl değiştirinceye ka- ği mahfillerindeki intiba, bu ilk rasimle diplomaları tevzi eldilmit-- nündeki vazifelerini anlatım§, da. elektrik mühendisliği lmmmdan 
~ lııgmz ve Fransız mmtaka- • 'llı!Rı911_._._MllMW görüşme neticesinin, ve Fran· tir. ha 11<>11ra okulun direktörü Doktor üç, makine mühendisliğinden 10 
~ koyduğu ablokarı kaL • sız - İngiliz metinlerinin tetkiki.. Merasime ısaat 17 de okulun u· Rayt da bir söylev vererek mezun kiti olmak &ere 36 kip mezun ol. 
...... lllağa karar vermiş. B ugu·· n k u·· nin tamamiyle müsait olmadığı tonunda bqlanmı§ttr. Talebe ev. talebelere muvaffakiyet temenni muştur. Yeni talebelere muvaffa. 

t\..__ merkezindedir. veai btildil mar•rnı ıöylemif, bi- etmiıtir. kiyetler temenni eldem • 
...._ ""JJe görülüyor ki, Japonla. / A :r -·"" "" z• Q Vem ı•z (Devamı 6 ıncıdaJ. lihara 'Oniveraite profesörlerin. OkuJdan bu yıl edebiyat lr:ıS-
~ ~11ençlndekl battı bareket-
h..... Uııdek;l befllelmllel lmtl 
~ ınm~alarm hepsine va
~ etmAten ibaret olan u
"1 plhm. blr safhasını tet-

etnıektedir. 

ı... -''-ha Japonyanm maksadı 
~ • Roma mihveri ile bir
"- k Avmpada çıltac~k u. 
ı.:ı.ıı bir harbe Uzak Şarktan 
"~k etmek midir? Yoksa 
~ istediklerimi yapmazsa -
, hen de Berlln • Roma mth. 
: ile blrleşlrim,. direrek tn
~e ve Fransaya Çlndeki ta. 
bt nı kabul ettirmek için 

t laz,ik yapmak mıdır? 

~"clıız başnkill Çemberla.
" .,vam kamarasında Çin .::Jetine temas edilerek soru-

hll' auale: 

' l1aa1et vahimdir!,, 

Ilı betnt, olması setiepslz del'lL 
t, 

~ '-• taraftan Almanyanm Or
,..,:~l'Qpada harp t.ehlikellnl 

tan blr takım 1en1 tedbir-
" "baaa, diler tarattaa ıa. 

~,..._. Çbadekl batll4 ecnebi 
~taa.ııertnl lnkl• etmek ne

hae varan yeni kararlar 
(Deuamı 1' .\-uıcı~ 

Allka ile okuyacaiımz 
bir çok yazıları ihtiva 

edi7or 

Meraklı bir röportaj 

lmrahdan tek başma 
Ankaraya giden 

mahkOm 
TV'RK KUŞUNUN MEM

LEKET TURU 
MVNASEBETtLE 

Türk havacıhğın
da 2000 genç 

Resimli bir zabıta 
hikayesi \ 

Kim vurdu? 
Bil' hikaye 

Kıskançlık 
Ayrıca 

Sanat mOnak•t•lan, sbıe
ma, Peclerankbıln ba7a
tı, meraklı tarih sahlf ele
rl, karikatür, n dıter ya
zı 'VO resimler 

1 ürkkuşu tayyareleri garın I zmirde 
büyük gösteriş uçuşları yapacak 

~ 

Titrkkufu tayyarecUerinin lzmircle karŞtlanma1anna Bit iki resim 

tzmir, 16 "(Ji.A.)" - J)Wen ln91öl - Bulc1an llıerinde bir ıı. raıü~ ve pllııörcülerinin Gazi.JŞehrimiz tu&sl bal1im 'Gutemire 
beri telırimizde bulunan Pi yaparak, öclemit - Bayındır emtrSe ,apacafı bUyQk alan ten. kadar ucuz ve rahat bir ıekilM 
ıu filosu yarın saat sekizde t~ d'lre ve Torbalr yolu ile ıehrlmL hürlerine hararetle ve faaliyetle gitmelerini temin için katarlar te.. 
den hareketle Kemalpap - ~~ • ~lanmaktadır4 Hava Kurumu ~edilecektir, '*" ~ Alımctli .- .._ . :.P.llot ve p· ( 



.ı - YAK11' l~ P.AZlRAN 1939 

İngiliz koordinas on 
nazırının bir nutku 1 

T urguUu Be ediysJ 
300,000 lira isiikr~ı 

tngiltere akdettiği bütün Bı·r zorba tevkı·f I · · · ·ı b ediuor 
1 muahedeleri ne§redecek unıversı e ya ancı J 

İngiliz koordinasyon nazırı d · ıd. E 1 kt . k k 1 al\. 1 d 1 k 1 Alınan para ile santrt 
Lord Şatfild lskoçyada söylediği e 1 1 e r 1 re m a r 1 i ur an ve mezbaha yapılac~d-
bir nutukta lngilterenin harici Turgutlu, (Vakıt) - Bir ınu 
siyasetine temas ederek şöyle Yol kesip bıçakla hücum İstanbul belediyesi dükkan levhalarının vaziyetile me§gul 19 hazirandan itibaren det evvel Turgutlu belediyesi,, bt: 
demi§tlrc etmekten suçlu olarak amudi olanları kaldmyor, yalnız reklrun mahiyetinde çalışmaya başlıyor lediyeler bankasından, bazJ ıb 

- İngiltere ciddi surette muh. Mürşit oğlu Ahmet adında bL olan ve elektrikle tenvir edilen levhaları bu kayıttan hariç tu. Bir kaç yıldanberi üniversite . tiyaçlarmm telafisine kifayet e; 
~m:l bi~ ~~ ım:ı~mda :n~. risi, Sultanselimde yangın yerin. tuyordu. de yaz tatil aylarında açılan ya. decek miktarda para istik~ş. 
a~ ı =a aş::~ ·t den bir gece yarısı geçmekte 0 _ Demek ki ~lektrikli reklamların istisnai bir güzelliği var. hancı dil kurları bu yıl da 19 ha. teşebbüs e~işti. Yapılan ın edi· 

: ise er un:: ~nh lı · lan Musa isminde bir adamın U. Şu halde niçin elektrikli levhaların çoğalmasını temine gay. zirandan itibaren faaliyete ge . caatın tetkıki hususunda be\re· 

ı rkuen n gUe~en sen ~~bi ha b~ zerine bıçakla hUcwn etmiş, ye. ret etmiyelim? Rekl!m için elektrik ücretlerinde azami ten. 'ı çecektir. Bu kurlar, fransızca, Y.eler bankası, Turgu. tlu be!cd
1

1, .... a vve ı ve umuu.u r ar ın . . ·ı•t k .. ~ı.. • 1 v d k 1 15 d 1 300 bın il~ 

gayrı a . . ıç nap 0 u~a çalmak istemiştir. zm daha fazla aydınlamma da yardım etmiş oluruz. nndan olacaktır. Kurlnra yaban. vermeğe muvafakat ettiğini 
'k bili . ti ld v re yatırarak cebınden cU1Aanmı 1 zı a yapara 90''rın şen enmesine oldugu ka ar so ak arımı. ingilizce ve almanca garp lisanla sıne sene va e ı bil· 

hamledebılırler. Bu yanlış bır te. Fa.k t ,r b ~ - bft .. ı . 'h t· · d 'k raya bı'ldı'rmı·cıtı'r r--L>I>,.,. ll\'d M' . a .ı.•.ı.USa a6.rmaga All'a. cı diller ımtı anı ne ıcesın e ı - . . .., · _ı.i, 
lakkl olur. ~n ey w e ilnih. Ah t te b .. .. d male kalan üniversite talebesi Bu ıstıkraz için usulen P~ .. ı 
te sarfedllen emeklerin ve yapı_ mış, me ıçagı vucu una ak tw 
lan fedakftrlıklarm boşa gitmesi sap:amıştır. Mu.sa~ feryadına K 1 k k • • devam edecektir. ~iyt?hValekaı~etinin dlde .~udvaf ~le. 

İngiliz Başv kT Çe be l ye~enler, Ahrnedı kaçarken ya. ö y Ü o u m a 1 s t 1 y o r Bundan başka dışarıdan lise ve ıs ı s azım ge ıgm en . al , 
n~ d 1n ·1~ ı ı h~r ~Y. - kalnmışlardır. Ahmet dün adli. orta okul talebelehile, halk arzu diye m~clisi, bu muvafakatl 131S 
~ nta:e ru:n dgı"'l: M" .:te nın yeye sevkedllerek 2 nci sorgu ha_ [ ettiği takd'rde iştirak edebile • mak içın kaza kaymakamı , 

l
a mk 1 1egıtn~·ıter~ a. kimliği tarafından tevkif edil· Yirmiye yakın köy, köy Ü ceklerdir. ~urlar A, B ve C ol. S:ılakhattin Kıp~atir~Eısasetavass~~.,, 
man ara ar a gı enın bey. . ti na arar vermıa n ,.rw 

lmil 
1 

.JJ • mış r. • mak üzere Uç kısımdır. A kuru. "" · ;_ı .. i 
:k ~v::~;i~.ye~izb~li~~ Sayesznde mektebe kavuştu na hiç bilmiyenler, B kuruna az ~~am, k.as~~~ elektrik:;: 

.., bilenler, c kuruna da yabancı dL b.ır. ıde edındıgı ıçın yapılan ..M 
bUyilk meıruliyetleri üzerimize al. Sahte nüfus kagı"" dı 1 f af k bul bur 

1 
latanbulun mlilhakat köylerinin Maarif müdürlüğü arzulan lini ilerletmek istiyenler devam 1 1 muv ı muş ve ...ıt • 

mt§ bu unuyor. Biz ''zayıflar baş.. davası ken'di hes~lanna okul in§a ettir- memnuniyetle kar~ılamı§tır. Kö- edeceklerdir. Kurlarda ders ve . ~y~n treni ile Ankaray& 6j~. 
larınm çaresine baksın,, diyecek Niko adında birisine 36 lira.ya mek arzusiyle vilayete ve maarif yün yeni okulu önümüzdeki tatil recek öğretmenler yabancı diller m~ştı:·. Tut~tlular, ~hr~.!Uô' 
yerde: "Zayıflara yardım, zayıf. sahte nUfus klğıdı tanzim ede - müdilrlUğilne müracaatta bulun- mevsiminde inıa edilecektir. kunı öğr tmenleri olacaktır. trık ışıne nıhayet cıddi V:-.-111 
lan mildafaa ediyoruz.,, diyoruz. rek satmak suçundan ya.kal"'"'"' e el konuldugunv u gördüklerı 1~ 't-....: ~ duklan memnuniyetle görülmek-
~~liz nazırı lngiltere hU}d). • tstanbul Rus manastırları mU _ tedir. Bundan ba§lca ıehrin muhtelif büyük seving duymakta. ve te' 

metl tarafmdan aktedilmiş olan messil vekili dönme Filip oğlu Şimdiye kadar köylünün inşaat semtlerinde ve köylerde yapılacak Bir Ermeni genci şebb.U~lerinde muvaffak o~~~ 
bütiln anla~alarm bir tek .. hede- Hikmet Emin ile suç ortağı ko. malzemesiyle birlikte yaptıktan okulların yerlerini tesbit için ay. lan ıçın kaymakamla beledıye ~ 
fi bulundugunu, bu da mudaf a. misyoncu Osmanm dUn ağır ce. yardımlar neticesinde yirmiye ya. nlan heyet .dünlden itibaren tet- Anaaım bıçakla tehdit isin~. al~ışlamaktadır. . Il~~ 
adan ibaret olduğunu söylemiş - zada muhakemelerine başlanmış. km köy okula kavupu§tur. kiklerine baıtamrılardır. etmekten mahkum oldn bugun ıstuyonda kesıf ibır. 
tir: trr. .. .. . .. tarafından gayet samimt ibit f" 

,...,.ı; ek OOn yine Balrnköyüniln Çıfıt~ H t k t 1 k lerl DUn llrm .. ..ı.. t d dün u' - ~.·er.. biz bir gün harbctm Su"lularm her ilcisi de suçla. • eye o u yapı aca yer ' c u m<>w .... u or cu kilde uğurlanışı, TurgutlıJJl 
buri :. burgaz köyleri .de maarif idare- d'kt bi l' ahk · d Ge ~ me:c yetin. .de. kalrrsak b.u sa- rmı inkar etmia, nüfus kıı;;.,dm.. gez ı en ıonra r rapor vere. as ıye ceza m emesın e • kadir§inas muhitbde bu iae . 

1 ~ cı.n• sine başvurarak köyleridde bir o· kl d. B' · t ö dikp da · d b ,....:.,! dece §erefimizi ve heynemıle a. daki yazıların kendilerine ait ol. ce er ır. ına ınıaa r rapora g • ap annesı ve ayısını ı. derece ehemmiyet verildiJ"" 
?aletin icabını y~ .geti~ek madığını söylemişlerdir. Mah _ kul yapmak arzusu izhar etmi~ler. re yapılacaktır. çak çekerek ölümle tehdit eden pek iyi anlatnue oldu. K&yıı>' • 
ıçin olacaktır. Bu bUtUn lngıliz keme şahitleri dinlemeğe karar dir. bir Ermeni gencinin muhakeme. kam Bay SaJA.hattin, AnkatS~ 
:vatandaşlan için haklı bir dnva. vererek duruşmayı başka bir si görülmüştür. temaslarmı bitirmeden evvel, lJe• 

aır.,, güne brrakmıştır. Adı ı· ye Ve k ı· ı ı· 24 yaşmda olan ımçlu Dikraıı.m lediye reisi Bay Cevdet ö~ 
Demi§tir. 0 baabsı 10 sene evvel ölmüş, keıı.. de tstanbula gidecek, orada ete~ 
Lord Şatfild bundan sonra lıı.. T''t'' • di8iııi annesi Nene lle dayısı Vah. trik işinin proje suretlerini çı •, 

gilter . , .. _~---W• lbü't•• u un. pıyaaaıı D . L d h k . n...+Ur ....;de-enın 4AIA:\U,'\;Cgı un mu. Türk Limitet TUtUn Şirketi Ka • e et e tt ram bUyUtmY9" . kardıktan sonra Anka.raya ır· 
kavelelerin n.eşroluna.ca~, ~ nada.ya 169,000 liralık tütün sat. un on raya ar l 'onaanm daha küçüktenberi, rek kaymakama mtuaki ola~ , 
suretle cihan e.fkft.rnımumıY.esı - ..... n.+.... p 1 .. 1 d tıhlm .... ı.....: ..... t... • babasının kendisine tam 500 lira tır. nk hakik :ti anlıyncakl te ~........ o onya re3ıs em Ankaradan ~~ yoluyla. Fethi Okyar, icra işleri tize • b-ı ..... T.. olduguv gı'bi bir fikri 1stikraz edilecek (300) biJl ~· 
mln etm'.! ... Dalı ~-...ı,· miktarda. tütün mUbayaa etmek Yalovaya giderek Reisicumhuru. rinde ıslahat yapılacağını anla.. "~ ~ 
terenin .ı.uı:udatna. s. ~n:ı;;:; ilr.ere bU~k bir münakasa aç _ muz İsmet tnönü tarafından ka- tarak yeni bir icra kanunu 18.yi. sabiti vardır: Her 7.8.Jna.n para.. ranm 148 bin lirası ile elek . 
fi .mt .... d zi d arttığmJ te mrştır. MUnaknsaya. işt.iri.k için bul edilen Adliye Vekilimiz Fet. hasmm yakında Meclise verile. Bmı ~iıJle ~f!9!J!JJ ~Tf}}p santralı yapılacak, 40 bin urs:; 
b er.~~-k ~ rlne lh • TUtttn Limltet irketı mUdUrU h1 Okyar, dttn akşamki ekspresle ceğinl bildirmfştlr, olduğunu 15Öylemektedir. le mezbaha inoa. olunacak ve ~ 
~ ,..:_,.M.. e n a • Saffet bu akşam Polonyaya ha • Lon.draya· gitmiştir. ... · Bu suretle llihe~ln<fC:tı. ık sık mezbahada. .Frlgorafik t~i5'$ 
.,_.,, .. v .. ~.uua~· reket edecektir. Adliye Vekili hlkimlerlnı ter : para. istiyen Dikran. diln de: vUcude getinlerek halkın bil) . 

-O- Londrayı ziyaretinin sebebi, filerinin de zamanında yapılması -Ya ıı...ana 10 lira verirsin. ya.. bir ihtiyacına cevap verilccel<.ur· 

T k ..I'. t d evvelce de yazdığnmz gibi, Sa.int · · t sarfed eği ı d t.. 1
"' A ıırıı.· ~P.UJ auas .ro a Kalender binası AndrwB Universitesi tarafından ı?ın gayre ec n vaa e hut hem seni hem de kard~ini ynı paranın kırk elli bin ııit 

t
- t rf 1 tıkten sonra boşanma. davaları ... 1d.. .. .. d . . verme sı ile, Urganlıda belediyeye . 
ayın Ve e 1 er Yeniköyde bulunan Kalender kendisine tevcih edilmiş oJ\n nm kolayla§tınlması mevzuu et. 0

• ~~, :mış, a;ıe~ üzeri - bulunan bir çok hassal şifafytı) 1 

Kırlclareli ikadastro mUdUril binası adlı bina maarif idaresi ''doktorluk,, Unvanı için yapıla • rafında demiştir ki: • :~~;~ını çe ere ne haiz kaplıca mod~m b1: şekle sa: 
B. ŞUkrll Kaya Kıraelıir tapu tarafından vildyet hesabına alı • cak merasimde bulunma.ktır. Bu husustaki mevzuatımız, bti Yetieenler Dikranm elinden bı. kula.cak, 20 bin lirası ıle hal~-

tiıhr?r. mUdUrlUğilne, Ankara ka. n~~k .bir yatı. okulu. yapılması Sayın. Vekil müddeiumumt Hik gibi içtimai hadiselere karşı çok "agtv alarak, kendisini adliVl>Ve pılaca.k, !>aldyeslle de bir beleu-, 
-.:ı--tro fen memur~--dan Ziya dU~Ulmektedır. Bına maarif met Onat, ve tstanbulun diğer ad. "' ~-~ k - dl bUt k_...ı w= .uuıu hassa ve normal hükümleri muh. t r ~l rd' ye onagı ve a çeye o»-
Sansan teman Kırklareli tapu mUdürU ve mühendisler tnrafm - liye erkfuıile doetlan tarafmdan tevidir. Bo§anmalarm kolaylaş • es ~ ~ e ır. lan hastane tah:ıisatma nıve e . 
mUdilrliiğilne, İstanbulda 3 ün.. dan dUn tetkik edilmiştir. uğurlanmıştır. t-1 ta aftar d -·ı·m ve Dünkü muhakemede suçlunun dilmek suretile asri bir ~ 

u .umasma. r egı 1 • d yı vl ... !' 
dl mmtaka; kadastro müdürlüğü ---<>- Vekil şehrimizde bulunduğu i. bunu cemiyet için doğru bul • an.nesı, ayısı ag aya ag aya. ce • vücude getirilecektir. Bu e,aerrv 
ife birlncl mmt&ka kadastro mü. Müfettişlerin kıdem ki giln zarfında kendisile temas mam.,, zalandırılmasmda. ısrar etmiş - bittikten sonra yc..pılan heealı'. 
CiürlUğUnUn birleştirilmesi sure. eden kadastro müdürü Halit Zi. ler: göre elektrik belediyeye eeııe\1 
tue meydana geten mmtaka mu. zamıarı meselesi ya.ya ''Halkm, kadastronun geç Ada araba tarifesi - Belki bu suretıe adam olur, 20 bin lira miktarnıda sa.fl )At 
UrlUğilne Faile Seliç ve fen a - tik tedrisat müfettişleri u~umi yapılmasmdan du)1duğu ıztrra. • demişlerdir. getirecek, keza mezbaha -'- lı'1 

Jnlrll,ğine :Vehbi Eran, Adana ka- müvazene bütçesine alınmaları ha, ve bu işin süratle ikmal ediL indirilenek Mahkeme Dikranı 7 gün hapse altı, kaplrca yedi bin lira Jrat ve· 
aastro fen flmirli~ üçüncü mİn dolayısiylc makam tahsisatına mesi lüzumuna,, işaret etmiştir. 42 lira da para cezasına mahkUın recektlr. 

~-=-.: BüyUkadalılar, mevcut 49 a.. ._ __ lcS--
taka fen tı.UÜn Mehmet Us, Çor. ka"-ılık olmak üzere kendilerine BHhassa havadan tayyare hari. etmif;ltir. Bu suretle bclediye1er caı-
1 

·~ rabaya. yazın bir ka.ç misli daha ._.1 
u kadastro müdürlüğüne terfian verilen birer kadem zamlarının ta alınması şekli çok ilerlemiş fetlere katlanmağa hacet ~~· ilave olunduğunu, Adada bu yüz.: 

veka.Ietinde bulunan Ünlil, fen fi. esas ._ı..ıem z--ıaıiyle alakadar 0 _ bulunduğundan bu §ekilden lııtl. T El kt •k sma olan taksitler, başkaca ' 
.IUl"J cı.uı+ den Sinek ~oğaldJğmı, rahatlan. ramvay e rı ltf-

mitliğine Ankara tap~ f~n me • lup olmadığını Haarif Vekaletine fnde. etmek y~lunun aranmasmr nm k~tığmı belediyeye şikayet ' maksızm, sabit sermayenin 
murlarmdan .Hakkı Ş.ınas.-ı. Mum. ve Devlet Şurasına müracaat ede- tavsıye etmiştır. Teslı'm 1·çı·n bı'r dile ödenmi.ş olacaktır. , 
Mı Kırkl ı f funi i - ter etmişlerdir. Halbuki Adada an - ~--ı1. r-• are .1 en r ıgınp · rek sormuşlardı. Müddeiwnumi Hikmet Onat • Ha.stanenın yapılmaıtJ ~ di 
fian vekaleti~de bulunan Tace:. Şura, vaziyeti tetkik etmiş, !a· Adliye sarayının, siira.Ue inşası . cakd34b~lrabank m.ktabeygıd·rıer~: ~ komısyon kuruldu men kati vaziyet alınışttr· ~ 
tin Acar Edirne kadastro fen a ah . k rilm i d 1 il Ad rm ıra ı ece mı r a a • . . . Lr-·tf' b··ı k ul bl "-- ... ns 

irli
... • ....e· İstanbul f · pekterleıin makam t sısatına na arar ve es o ayıs e - .. . . . Vali ve beledıye reısı u ı u çeye on an on n UVi' .., ... 

m gıne ten.ı~ en me. karşılık olarak verilen bu kıdemin liye Vekiline lstanbul adliyeci - lundugu tetkıkler netıcesınde an.. Krrdar dün, Yalovadan gelmiş, liralık kr.smı ihale edilmek UJ!ll' • 
mfı url~idli~ Arifte:;,cder,tManisa esas kıdemle alakadar olmadığını, !erinin şilkranlarmı arzederken la.şılınıotı, ibundan sonra A~aya. meclisten geçen bir kanunla be - redir. 1' 
en ü.lll r gıı:ı.e u.ıan .stanbul esas kı.demleıini yine vakti gelin. kendisinden şu cevabı almıştrr: ara~a nakline .müsaade verılme. lediyeye devredilen Tramvay, E. tıÇebay Sallhattin ~ete 

fen memurlnrmdıı;n ~ıt. Sami ce alabileceklerini bildinni§tir. "İstanbul gibi bilyUk bir şeh. mesı karar altına alınmıştır. Bun lektrik, Tün.el idareleri merkezi. trik gibi hastane igini de ~ 
Yenlsoy tayin edılmı~lerdir. -o-- rin bir adliye saraymdan malı- dan başka araba ücretleri de~ ne giderek tetkikat yapmış, eski landırme.ğı gaye edinmiştir. 

-o-- A t K b. h d rum bulunması mahrumiyetlerin de kırk niebetinde ucuzlatıla .. müdür Kadri ile göıiişmüştür. DİLEKLER: , 
Hukuk Fakültesinde nı - a ır sa asın a en bUyUğUdür.,, . caktır. Elektrik, Tramvay, Tünel u • Turgutıularnı Ziraat BaJllta 

imtihanlar istimlak mum mUdürlUğU vekfiletine bele. smdan bir dilekleri vardır.~ 
Universitede iktISat ve hukuk Ankara, 16 (Hu.su.si) - Ebe. ba odasında toplantı diye fen heyeti müşavirlerinden kanın burada te~avül edeıı 

~teslnin sözlü imtihanlarına di Şef Atatürkiln Rasat tepesin- Mustafa Hulki tayin olunmuştur. mayesi muhite pek az gellileıctO' 
aOnden itibaren ba.şlanımştrr. lm de yapılacak Anrt.Xabri için hU. ...__ Bundan başka iktısat, muhasebe, dir. İstiyorlar ki mevcut koOfs'ô 
tuınn 26 hazirana kadar sürecek- kilmetin teklifi Uzerine Kamu _ hukuk müdUrlerinden milrekkep ratif sermayesi 130 binden .. 
tir. tnycn istimlii.k ve pr.oje masraf. bir tesellüm komisyonu kurul. bin liraya çıkaraılarak köytııre 
------------ lan olarak 250.000 liralık bir muştur. Komisyon pazartesinden ve kooper:ıtife dahil buluntrı~ 

tahsisat verilmişti. itibaren çalışmalarına başlıya • zürraa da ikrazat yapılsın. ~it 
Cumarte. Anıt • Kabrin yapılacağı sa.. caktır. bu muhite her yıl oldukça ın &(JfJ 

> !hada istimlak edilecek arazi ve Vali dUn demiştir ki: olan esnaf ve ahali banka.111 
61, 

~ 16 haziran ~ 17 haziran projeler işi üzerinde meşgul ol. ''Memurlar arasında değişiklik aylarda. ikrazatı kesmiı ve 1' _,ıı. 
er: 28 ReblGl'A. 29 ReblUl'A üzuml · 1 · .. ·· k 4-ft mevzuu bahı's deg"ildir.,, lü ile zürraı, Ziraat Ba~~,;;. 1-- 42 hııır 48 bızır 

1
mak 1.. u ış erı ~?ruşere ·L.U- JtV"1' 

...,,====:====;===~=~==•kip ve intaç etmek uzere Başve. ve onun idaresi altmdald 1lf' 
Vakıtler\Vasa. ,_E'.zant _vau. Ednl kfilette bir komisyon teşkil olun. Dün geceki vaka ratife mU!tekır vaziyete sokıJl 

m~~ ~ . 
GOne• •28 845 428 845 j Dün ilk toplantısını yapan ko- DUn akşam Pangaltıda ber. DlGER BlR DERT D.A.ff.A.· •· 
OA•• 121' 483 121rı 482 misyon Başvek!let mliste.,arı B. ber Gandis ile <lUkkAnda çalı- Turgutlu ovaamda trıanıa.Z ;eJ' 
ı kıncaı 16 u; 8 33 16 16 s as Vehbi Demirelin reisliğinde \'C şan Adaletle konuşmak Uzerelyı a<lında. bir mna.k vard1:1" ki tf· 

::::."' !~ :; 1~~ ' ;~:: 1;~ !Maliye Vekweti müstc.'}arı B. oraya gelen Rıza -adlı biri ara- yıl taşarak ovayı tahrtP ed iııi 
lm••k 208 025 2 07 G2i 'Cemal Y~il, Ankara. belediyesi 1 Etibha Odası btt yı1a alt ilk altııyapmı,.tır. Bu toplantıla odanın sında bir münakaşa cıkmıo V

8
1Turgutiular, bu çayın ta~~-

ikincl rels muavini ve Ankara i. aylık toplantısı dün saat 17 ıde altı aylrk çalııma raporu ve azala. neticede Garbis ust.ura ile ba..jNafıa Vekaletinden beki~·~ ------'""-!"----- mar mildtlrUnden mUte§ekldldfr. Evin Cağaloğlundaki binasında nn adiat meıele.i ıöıiigUlmUftlr. n Y.erlerlnden yaralanmıştır. dir, Jil.eı' Nafıa Vek.Meti J:Jl1 sıı 
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~a~Cı'2?an le;'._ha!_ar _: ı 

'1itington'ın kedisi 
1 

Vaziyet yeniden Son Haberler 
" 

........ YAZAN· 

Asım Us 
Büyük bir miL f gin olan Lord Vitington'un eseri 

, • Jetin umumi ha- olarak gösteriyorlar. 

Atinada Gafenko şerefine verilen ziyafette 

Metaksas ve Gafenko hararetli 
nutuklar söylediler 

umumı 

hamete 
bir ve· 
gidiyor 

( /Ju~lcıraf ı 1 irıcicle) 

\·ermesi .Siı St rang'ın iki gün
den beri )losko,·ada de,·anı et. 
Uğl miizakcrclerin bir İngi

liz - Jhıs anıa,mnsına , ·arma.. 
·ırıı kolaylaştıracaktır. Ilclld 
Japonyanın aldığı , ·uJycte 
kart'• Amerikanın da açıktan 
açığa İngiliz - };"ransız _ Uua 
t nı·nrına geçtiği ([örülcccktlr • 
Fakat bu takdirde Berlin - Ro. 
ıııa ru.kcri ittifakının Berlin-Ro. 
mn. - Tokyo askeri ittifakı şek. 
liııe girmesi ihtimali do kuv
,·ct liıUr. 

~~: ~ yatında alelade Şimdi Londra belediye dairesi. 
·~ bir 'kedinin mev. nin geniş salonunda, duvarlardaki 
~~, ·ı~ kii nedir? Bir hiç alegorik resimler arasında bir çok 

Atina, 1~ ~A.A.) - DUn ak§am Ro., fenkonun sihhatlerinize kaldırıyo· ı fakat aynı zamanda müellim hara. 
manya harıcıye nazırı B. Ga!enko ıe b ·ı b ·· k 1ı 
rcflnc verilen rcsmt :ı:iya!etin ıonun - rum. ~sı e, u mu§tere ma mevruı;u 
da Baıvekil Mctaksas &J&ğıdakl nut~ GAFENKONUN NUTKU bır kere daha kırmak istiyecekle. 

'l değil mi? Bir ke· kedi başlan vardır. Bu kedi resim-
~~ ii bir milleti, bir !eri hep Vitington'un masala ben. A:ı:iz dostum B. nazır, 

ku aöylemlştır: Rcmanya Hariciye Nazırı B. re beliğ bir ihtar teşkil eylemez . , 
~ ferd· - milleti değil, bir ziyen hayatını canlandıran işaret. Size ho~ gcldiııız demek \"e §&!ısı_ 
\ 'lt 1 hayat sahasında refah lcrdir. nızda, kraliyet hUkQmetı ve Elen mil. 

~~dete götürebilir mi? Zahir. İngilizler Vitington'un bu hi. !eti adına, doıt ve müttefik un Ru_ 
~tiı, lnı.rz görünen bir muci?e men milletinin muhterem mUmessllinl 
\~ ,,.:ı kayesi ile Britanya adasında on ııel~mlamak, benim için büyük bir 
~ -.<uletinin hayatında bir 
~l!iıı_! olrnuştur. Beş asır evvel paralık kıymeti olmıyan bir kedi- zevktir. 
• ::"ton nin uzak zenciler memleketinde Evvel!, altes ruvayal vellahta ma_ 
\" . isminde bir fakir gen- j t k ı Karo! ve Rumen mlll ti t 

0 l'i•·- bir hazine değerinde olabileceği. eıı e ra e a_ 
~1• -::ya adasından bir İngiliz rafından gösterilen harareUi bUnaU 
~ ~ç~~de Afrika sahillerine ni, fakat bu hazineden istifade kabulü tebarüz ettirmek isterim. Bu 
~ ı ... ii~u bir kedi iptida sahibi. edebilmek için de Vitington gibi hüsnü kabul, bu memlekette hararet. 
~~~qtın etmiş, ondan sonra da cesaret ile memleketini terkede- il akls:er uyandınnıı ve Elen ruhunu 
~~Cton rek fareler elinde boğulacak hale derin surette müteheyyiç etmtıtlr. 
ı'"llt b' u memleket gençliğine 

ır · ·1· h d 1 h 1 Bugün bize sizi aramızda görmek 
•
rnisa

0 

l yapmak suretiyle ıngı ız ayatın an ev a ar 2 
sevincini veren, bir anlaşmanın mtıza. 

~ İııL·· lnılletinin hayatına rchat gelmiş olan bir zenciler kralı bul. 
~ kereııf veyahut lmzuı değildir. Sizin 

"1 · ~ vermiştir. mak lazım geldiğini yeni yetişen burada bulunm1.nız, Romanya ue Yu. 
~tiıı.iton 1ngilterenin uzak vi- gençlere anlatmış oluyorlar. nanistanı biribirine bağlryan sarsılmaz 
fıı ~rinden birinde bir köylü ço. Hakikat halde Vitington'un ha- dostluğun ve sıkı tea&nüdUn parlak 

"11.- ldi. l3u çocuk zamanının ma- yatı beş asır.dan beri birçok fngi. bir tezahürilnU teıkll etmektedir. Fa_ 
~~ıı ı..~~ Londra ahalisinin altın. liz gençlerine güzel bir örnek ol- kat buradaki huzurnuz, aynı zaman. 
~ da, BUkreıteki son buluDmamızdan 

~ittru ırımlar üzerinde gezdiği· muştur. Birçok
1 

tabii servetlerden sonra yeniden temaa etmek ve bugün_ 
~ §ti. Kendisi de zengin ol. mahkum olan ngilizler Vitington kü enternasyonal vaziyet karııamda, 
~ r.:ıuıu ile köyünden kalka. gibi uzak memleketlerde sergü. gerek memleketimizi ve gerek Balkan 
~rı.lldraya gelmiı, fakat orada zeştlere atılmak sayesinde hem Antantının heyeti umumlyeıinl allka. 
~ k Jdı mi · k•nd"l · t d t k • dar eden meseleler üzerinde, aamlmi, )!:ı a rı ar görememış, .. ı en serve ve saa e aynaı<· 

'-bu~. Zahmet ve müıtkülat ile lan keşfetmişler, hem de her ta. yet ve itimat havası içinde, fikir tea. 
.. "lliı ::ı Uainde bulunmak mUııterek arzumu • 
~ b_ıne ancak yer altında çalı. raftan deniz ile çevrilmiş Büyük zun da bir ifadeııldlr. BugtınkU enler. 
'ır .adamın yanında ehemmi· Britanya Adasını dünyanın ma. nasyonal vaziyet, halen en vahlm en_ 

'{· bir iı bırakılmıştı. mur ve en medeni bir memleketi dl§eler vermekten hali kalmamakta _ 

~tirıgton bir müddet xztrraplı haline getirmişlerdir. dır. Fakat bunun yakmda ıUkQn ve 
11 ASIM US anlaıımaya doğ'ru lnklıafmı göreceği. 

\ •1at içinde vakıt geçirdikt~n mlze katl Umldimlz vardır. Filhakika, 
't t ıbir gün yine köyline dön. vaziyetlerin en fenasınm tece111 edece_ 

~ lcarar vermişti. Fakat yola N ngı· ıı·z takı mı finl dU§ünmeği kabul etmek lıtemlyo_ 
'iL ·i .. da Londranın kenar mahal. 1 ruz. Zira, hUmün!yetin ve fı btrllfl 
ı;"tt ... ,c yapmak arzuaunun kin ve ve tahrtp 
"it gddig"i sırada kulag~ma A k d $i n ara a hislerine yerini terkettlğine lnan&mı. 
leııç b l\ Besi çarptı. Bu zavallı yoruz. Yünyanm mukadderatını ene. 
S u ça.n sesini dinlerken ken. ilk müsabaka bugün l'inde tutan yUkıek devlet adamıarmm 
~"le hatiften gelen şu sesi de " ~ da bütün mllleUrln hissettlti aynı llUlh 
·~tn; yapıtıyoı:.:...:;__.;;="-'"-_..,._-1',azıiılnden mtılhem otniiallclannr 1ılr 
' V dakika için bile olsa kabul etmek man. 

' itington, geri dön Sen Ankara, 16 (A.A.) - İngiliz tık ve hikmeti reddeylemek demekUr. 
L aya Lord - Mer olacaksın!., Midilsex Wonderes futbol takımı Harbe mUracaat etmeden bir hal ça_ 

ı :"Ot.a ..... b ·· t 12 .ı h · · ·· resi bulunmryacak mesele olmadıfı "ti ••• -. uıer "Mairc,, ingilizce:?e ugun saa "e şe rımıze uç 
~ı · 1 d" · hakkmda daha ııon gUnlerde en 11a.lt.. \. 1e reisi !demekti. Vitingto:l tayyare ıle gelmiş er ır. Mısafir 
,.1 hlyetll ağızlardan yükselen fikre ta • 

~· ,tıı. kulağına gelen bu sese sporcular hava istasyonunda An. mamlle tıtırlk ediyoruz. 
"iı, T:::rar geri döndü. Her kara bölgesi beden terbiyesi di. Mü§terek bir idealden ilham alan, 

11 la farc!:rin cirid oynadığı rektörlüğü ileri gelenleri, futbol zamanm ancak takviye ettiği blr dost. 
\ ~·~!t~ odasında bir müddet federasyonu mümessili klüp dele· lukla blriblrine ballı olan ve aynı men. 

ı.. }'a§amağa tahawmül etti. gelerinden ve sporculardan mü. faaller ve an1.nelerle blrleımıı bulu • 
.,.aL kk k 1 b ı k b' h nan memleketlerlıniz, faaliyetlerini Ll ~ t '""ı"tı'ngton'un yanında ra· re ep a a a ı ır eyet tara. ıtı v ~ sulh eserine tahsis etmekten bir da. 

r ad fın.dan karşılanmışlardır. Karşıla. 
~'la am bir gemici idi. Zam1n klka fariğ olmamqlardır. TUrk ve Yu_ 
~ :ı b"J adamın gemisi Londra. yıcılar arasında İngiliz sefareti goslav müttefiklerimizle ııkı birlik 
• k-· :a:, uzak memleketlere gi. erkanx da bulunuyoplardı. halinde, altı ııenedenbert bir durma -

1 • ~'tr 'i. Bir gün gemi tngilte. Misafir sporculara Ankara böl- dan, Balkan Antantının tecrübeden 
ıı h geçmlı çerçevesi içinde A vrupanm bu 
~ '1:::ket etti. Uzak memle- gesi ve futbol federasyonu namı. mm~asmda, mll§terek azmlml:ı:in ya_ 
t~ c -=ıderken bütür. tayfalar na birer buket verilmiş ve mih. rattığı muhadenet ve emniyet hava_ 
~ti~~ birtakım eıya yüklettikle. mandarlariyle beraber ikametleri. ımı idame içi nbUtUn komıuıarımızla 
~ ~~ V'itington da ye gine ~al , ne tahsis olunan otele görülmüş· i§ birliği ve anl&Jma yolunda yUrüyo_ 
\ .. ~~ kü olan bir kediyi koy. lerdir. ru%. 

~· Misafirler akşama kadar istira. Sulh idealine aerin surette bağ· 
ı..ı c:t. v h t · 1 k 17 30 lılıgyımı.ıldan gayri, M>n harbin te. 
't '"r itington'un gittiği u· a etmış er ve a şam saat • 
~ ~!rika memleketlerinde bir da 19 Mayıs stadyomunda bölge sirleri memleketlerimiz Üzerinde 
t-'ltt lt b daha o kadar fazla mahsustur ki 
oııı:.11..ı_. ral varmış ki farelerin çok. aşkanlığı tarafından verilen çay. 
"''"ta d h milletlerimizin yaşamalarını ve C'\r ... an boğulacak hale gelmi~ ! a azır bulunmuşlardır. 
l. "ıırı refaha kavuşmalarını teminden 
"İt~ 1 hının önüne geçmek için Çayda misafir sporcular, spor 

~•~re başka bir emel gütmemizin imka. 
t • bulamıyan bu kralı Vi- teşkilatı ileri gelenleri, Ankara 

' 

on nı yoktur. Bize, ancak uzun bir 
.. Un kedisi kurtarmış! Bu. sporcuları bulunmucı.lardır. 

ı.._ liı ::ı sükun devresi, dahili kalkınmamı. 
'11' erine Zenciler Kralı Viting-

ll1t ,_ Çay çok neşeli geçmiş ve geç za devam etmemiz imkanını vere· 
~ ,,., •cdisine mukabil kendisi • 

.... t1 vakte kadar ldevam etmi•tir. ML bilir. Fakat aynı zamanda, huldut. 
·~, n dolu büyük bir kese he- ::ı 

, ctnı· i .Ld safir takım ilk maçını yarın saat larınuzdan ötesine bakmıyan ve 
~tto 1!··· şte bu şekı e Vi. 17 ,30 da 19 Mayıs stadyomunda 1 h ·· ıı.. rı birdenbire bir zengin ol· bqkasırun ma ına urmet eden 
'1 Ankaragücü ile yapacaktır. bizler, bizzat kendimize kar§ı da 

'oıı; Memleketine döndükten 
A_ ~ }' -o-- aytıt mü•avi hürmet beslenmesini 
-~ .ı,.. eni teşebbüslere girişm\~. A 
~1ı:"lbt zarnan sonra Londranm İngiliz kralı dönüyor talep ediyoruz. ynı sarsılmaz 

'il sulh azmi ve aynı şeref mefhumu 
'lıb •.. aıı.ı bangerlerinden biri ol. H ı·f k (Kanada) 16 (A 
~.., ~ a 1 a s, · üzerinde müttehit bulunan dört t- hcı ıhayet bangerlikten Lon- A.) - İngiliz kral ve kraliçesi BalkanAntantı ldevleti arasınc.!a 
ll· tdiye reisliğine yükselmiş. tngiltereye dönmek üzere dün 

)' ır ıtı mevcut sıkı tesanüdün birinci te-
l t asala benziyen bu hikaye. gece saat 21,40 da ''Empress of 

ltıı"ı· bebi, budur. ~,_J .,,ı ızler bir hakikat olarak B "t · r a b" · ı 
1t td' rı aın,. vapu un ınmış er ve Bütün büyük devletlerle dost-

ııı. 1Yorlar. Ve bugün Londra· resmi zevat ile gazetecilere veda 
~ ~h.lcdiye dairesi olan muhte. . 1 d. iuk münasebetleri idame etmek ve 
· ·ııı etmış er ır. inkişaf ettirmek müşterek arzu· 
~ınayı bir kedi sayesinde zen. Vapur saat 22 de hareket et- muz ve aynı zamanda da büyük 

~su programına ithal etme. miş ve 21 pare topla selamlanmış. memnuniyet ve heyecanlı şükran 
t h ıarnanın uzamasile tahri. tır. Vapura "Southampton,, ve hisleri ile kabul edilen teminatlar 
li er sene artacak \'e binler. "Glascoco .. kruvazörleriyle ilci O- ve garantiler, istikbale tam iti. 
\! ~a;ık zarar getirecektir. kanada vestroyeri ve tayyareler matla bakmamızı mümkün kıl-
ae"alctin hiç olmazsa, ir\'a ve refakat etmektedir. Vapurun ha. maktadır. 

· .. ,kanunu ahkftmma tevfikan reketinde 150.00ı kişi bulunmuş- İşte bu zihniyetledir ki, kade. 
• , : s5.y ile köylü ve halk ta. tur. himi Majeste ikinci Carol'un ıih· 
• l 'rı bu c;ayın tathirine ta. Hava çok güzeldir. Vapur 24. batına, dost ve müttefik asil mil. 
· · rı.:c göstermesini istiyor _ 10 da Kanada sularınldan çıkmış. !etin taali ve refahına ve, aziz dos-

' !!f• tum B! Nazır, ıizin ve Bayan Ga.. 

Gafenko, B. Metaksasın bu nut. mı. 
k v d k" kl k b l Antantımrza, memleketlerimlzin or 
un~ ~şagı a 1 nutu a mu a e ı: taaınd& bulunan merkezi daf silsilesi: 

ctmıştır: ' nin lnnln! verm!§ bulunuyoruz. Fa_ 
Bay Reis; kat Balkanlar, ne bugün Alp dağlan_ 

Hararetli hüsnü kabulünüz ve 
narik ve güzel sözleriniz, gerek 
sahillerine varırken hissettiğimiz 
heyecanı bir kat daha fazlalaştır
nuştır. Buraıda bizi kaplayan bu 
derece muhabbetli ve bu derece 
heyecanlı hava, kalbimizde, Elen 
milleti ile Ruıınen milletini kardeş. 
çe tirbirine bağlıyan müşterek 

hatıraların ve müşterek menfaat· 
terin derin hissiyatını uyandır. 

maktadır. 

- Siz, Altes Ruval Veliahdın Ro. 
manyayı ziyaretinin bize vermiş 
olduğu büyük sevinci yerinde ha
tırlattınız. Müsaade ediniz de, 
Bay Reis, ben de Şubat ayında si· 
zi Romanyada misafir etmekten 
ve sizinle Balkan Antantının siya. 
set ve muka.dderatrıU, tam emni
yet ve dostlukla, müzakere eyle. 
mekten duyduğumuz zevki hatır· 
la tayım. 

Bittabi malumunuzdur, son gö. 
rüşmemizdenberi, memleketimizin 
Majeste Kral Karol'un mümessi
li sıfatiyle, uzun bir seyahat yapa. 
rak Avrupa hükumet merkezleri· 
ni gezdim. Fakat bugün uzaktan, 
Atinanın mavi seması altrnda, mu. 
liaOdeı tepeyi ve hikmet ilahesi 
mabedinin beyaz mermer sütunla

nnı &i:itdiiiüm .zaman. eyahati. 
min 11onuna vardıfnnı anlaldım. 

Filhakika bu mabet, misli ol· 
mıyan en parlak bir medeniyetin 
varisi olan Avrupanm birliği fik. 
rini temsil etmez mi ve muhteıem 

Kayseri de 
Asri mezbahan1n 

temeli atıldı 
Kayseri, 16 (A.A.) - Beynel· 

milel bir şöhreti olan Kayseri pas. 
tırmacılık canatinin inkişafını te
min edecek olan asri mezbahanın 
temeli bugün atıldı. 

Törende belediye reisinden son
ra söz alan vali Şefik Soyer mez· 
bahanın halkın sıhhati çe Kayseri 
iktısadi durumu üzerinde yapaca. 
ğı tesir ile önemini tebarüz ettir
di. Beeldiyenin verimli çalışmala. 
n ile pek yakında şehir su tesisa· 
tının da yapılacağını müjdeleyen 
sözleri sürekli alkışlarla karıı

landı. 

-0-

Bakılan çocuklar 
Ankara, 16 (A.A .. ) - Hazira. 

nın birinci gününden 15 inci gü. 
nü akşamına kadar Çocuk Esir
geme Kurumu Genel merkezine 
müracaat eden 433 hasta çocuk 
muayene ve tedavi edilmiş ve Ço. 
culc Sarayındaki sıcak banyoldan 
1513 çocuk anası banyo almı§, iki 
fakir çocuklu ai.leye erzak ve se· 
kiz çocuğa nakdi yardım yapılmı!
tır. 

Bundan başka her gün süt alan 
süt çocuklarının sayısı on beş 
günde 2006 ya baliğ olmuş ve bu 
yavrulara tevzi edilen süt miktarı 
1108 kiloyu bularak kurumun son 
t>n beş günde hayıı!':Sr elinin uza. 
nabildiği çocuk sayısı 3962 yi bul. 
muştur. 

225 kişiyi öldürenler 
Ma,drit, 16 (A.A.) - Sanber. 

nar;io hapishanesinin kapıcısı ve 
kansı tevkif edilmi§tir. Bu adam 
dahill harp esnasında 225 ki§iyi 
öldürdüiünü itiraf eylemiıtir. 

nın yamaçlarına kadar uzanan Yugos. 
\avya Uzcrinde, ne ahalisi KarpaUa _ 
rın her iki yamacında ya,,ıyan Ro_ 
manya Uzerinde, ne ayrıca Anadolu 
dağlarına malik bulunan Türkiye Uze. 
rinde, ne de lllbları ezeldenberl O. 
lemps'de oturan Yunanistan Uzerlnde 
hiç bir zaman katı tesir icra etmle 
değildir. Eğer antantımızı bir dağ"ın 

himayesine kaymak icap etseydi, bU_ 
tUn tepeler aruında en kUçUğUnU, 

bugün gölgesi altmda aranızda bulun_ 
mak zevkin! duyduğumuz tepeyi, kll. 
çUklUğUne rağmen Uç bin ıenedenberl 
bUlUn ıahlkalarm Czerlnden bakan o. 
lempl ııeçerdik. 

Burada ders vermi§ olan U.staUann 
ve onların telmlzlerinin hatıraları ara_ 
sından, aite &Jkmm, umuml mena!!e 
\"e vatan hürriyetine bağlılığın ne ol. 
duğu öğrenlllr. Yine bunlar, bizlere, 
milletler arasında haklk1 aulhUn ne ol_ 
duğunu anlatır. Bizler, antantımız 

içinde, tııte bu denlere sadık kalmak 
azmindeyiz. Birliğimiz, çok iyi MSyle_ 
d!finlz gibi, ecdadımızdan kalan malı 
mc•·rusumuzun mUdaf&!Ulma, memle • 
ketıerlmlzln lsUklA.line ve, antaema ve 
uzlaşma zihniyeti ile takat aynı za _ 
manda bu gUc; anlarda çok ll1%umlu 
cesaret ve katıyet ile takip ettiğimiz 
sulh gayretleri yoluna münhasır bu. 
lunmaktadır. 

Ankaradaki görll§melerlm, anlan • 
tımıza verdiğimiz ehemmiyetin kıyıne_ 
Un ehemıniyetlnl tebarüz ettlnnı,ttıı\ 
Sizin yüksek otoritenizin ve hikmetle 
dolu zeklnızm, bu müşterek eaere, al. 
zln de söylediğiniz gibi, bUtun aulhptf'., 
-rlerf, ,..., ııı.ef7&tmı - ~k ol~ 
ğu parlaklık ve otoriteyi vermeğe ı«, 
hlm ııurette yardım edeceğinden ~ 
nim, bay reı.. 

Kadehim!, Elen milleti için emin • 
mUdebblr bir rehber olan majeste ıc.
Georgeı'un ılbh&tıne kaldınyorum 9 
Yunanlatanm umumt i§lerinl bu ka&lır 
büyük otorite ile idare eden birltld 
mil§avirlnln, sizin aıhhatinlze içiyorum. 
Grek refikama g'erek bana göatenıııfl 
oldukları bu derece nazik hllsnU ka.. 
bulden dolayı Bayan Metak.uaa butal 
kalbimle teııekkUr etmeği kendime 1* 
borç bilirim. Atinanm ölmez ııan Te 

§ereflne, Romanyanm sadık doetu Yu. 
nanlstanın refahına içiyorum. 

Son hafta zarfında İngiliz 

hnridye nazırı Lord Halifaks 
ile başvekil Çcmberlaynin söy. 
!edikleri nutuklar iptida İtalya 
matbuatında çok müsait blı: 

karşılık buldu'"U bal(le hirka~ 

~ün sonra ayni gazetelerin ev• 
,-elki mütalealarını bir tarafa 
bırakarak İngiliz hükumetine 
tekrar şiddetli bir hücum ha

reketine girişmiş olmalan Ber. 
lindo hazırlanan gizli bir ter• 
tlbin tesiri gibi görülmüştü~ 

Slovakya hudutlarına yeniden 
askeri tahşidnt rapılması da 

tertibin bir net'! tezahürü sayı. 
lablllr. Tam bu sırada Japon. 

yanın Çlndeki İngiliz Te Fran a 

sız menfaatlerini kökiinden sö
kecek tedbirler almasilc bu 
hildlseler arasında bir münase. 
bet bulunduğu da tasan-ur o
lunabillr. 

Her baldo İngiltere ile nus -
ya arasındaki anlaşma rnüza.. 
kerelerinin son safhay.a gir!1iil 
bir sırada Alnlanyanm Der
Un .. Boma mihverinin < h't n. 

\"l'upncla, .Jnpo~ıyamn İngilh•. 
re ve Pr:lnsn nle~·lıinde olmak 
iizCl'C l'zak Şarkın yeı1hlcn 

ask<"rf mnhh'ctte teıllJll'lcr nl• 
nıalaı•ı Ç(>k mannh biı· lıAdi c
dir. 

A ım us" 

Kredi fonsiye çeki ldi 
Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde 3 

faizli ve ikramiyeli Mısır Kredi 
Fonsiye tahvillerinin dl!nkü keıi• 
desinde, 1903 ~enesi tahvillerin• 
::len 719.059 numara 50.000 frank~ 
1911 senesi t:\hvillerinden 359 
bin 192 numnra da 50.000 frank 
ikramiye kazanmışlardır. 

Görüp düşündükçe: 
______ ,_..,..._.._. ..... _.. ............ .-.-. ........ ._....-.._ ______ ~--------------

inmeli yapı! 
Her gün önünden geçtiğim. için, mutlaka iki gere görüyor, 

iki kere ayıu şeyi düşünüyor ve iki kere aynr şeyi soruyorum: 
- Bu yapı niçin felce uğradı acaba? 
Bahsettiğim bina, Emjnönil hnlkevidlr . l'\Iaketini gördü. 

ğüm, teferrüatı hakkında bir ~ok şeyler işittiğim için olacak, 
üstünde çekiç, mala sesleri, usta ve rcnçber avazları kesilince, 
bir tuhaf oldum. 

Beton sütunlar, tahta li&lıplarından çıkalı hanidir. Fakat 
biz ikinci katm yükselmesini bcklcr ::cn , o büsbütün durdu. 
Şimdi inmeli bir hasta gibi lia.rckctsiz yatıyor. 

Geçen sene onun hesabı yn,ılmış, tahsiatı ayrılmıştı sa. 
nıyorum. Yapının en çok mura.fa ihtiyaç gösteren kısmı da ba. 
şanldığı için bu "paydos,. a bir tUrlü akıl erdiremedim. 

Halkevleri, memleket içinde manevt bir snurdır. lnönil, 
son nutkunda bunu ne güzel üade etmlltf. Bir ruh aoıfru:r, tıı
gönül miman, bir iç kalesi gibi dUenndUğnmUz bu kuvvete her 
gün bir yenisini katmak isterken., bu bql&yanı neden durc!u.. 
ruyoruz? Gautelerde de bunu a.ydmla.tacak şeyler yolC. Tali. 
minde mi yanıldılar? Projeler d bozuk çıktı? Bütçede mi bir 
karışıklık oldu? Bilmiyoruz. Kaıatılık, insana. hep fena eeyler 
diişündürür. O halde niçin bir halkevinin bu meselesi halka bil. 
dirilmedi? 

Eminönü halkevi yıllardanberi, kuvvetli ve umgin prog. 
ramlarla çalışan bir yuvadır. Zaten devletçe yeni bina için göu 
alınan fedakarlık ta bu ungin çalışmanın mükifatı idi. 

lstanbulun her köşesinde hayırlı bir faaliyetin hızile yü. 
rüdüğU bugünlerde böyle bir yapı felcinin acılığı daha çok gö. 
u çarpıyor. En fenası, tam inşaat mevsiminde yapının durdu. 
rulmasıdır. Yarın havalar bozunca. tabiatın grevi qa.şlıyacalC 
ve bina, bir yıl daha yarım kalarak, yağmur, tilzg!r, donla u. 
delenip duracak. Yazık ve günah değil mt! Bu, .,ayet kendi 
yapımız olsaydı bu hale razı olur muyduk? ... 

Hakkı Sülıa Gczgirı 
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··A Bugünkü 
Hadiseler ve şalııslar 

- --hakkında faydalt malOmat 

Yeni ispanya nereye 
gidiyor? 

Madrltte btı:rUk zafer resmi' Bu-ndan sonra şimali Amerl 
ıecldl 7apılalı tam bir ay olu - ka memleketleri Uzerlnde dur_ 
7or. Bu 1'eamigeçit tarihiyle be- mak lAzım gelir. İspanyollarda, 
raber İspanyanın yeni blr heve. Almanlar gibi propaganda Ya
H kapıldıtı, daha doğrusu da. sıtasiyle tsH\m muhitini Demok
hlll ve harlct tesirler lle yeni rasiler aleyhine ayaklandırma. 
bir hayata sUrUklendiği görU - ğa çalışacaklardır. Fakat şuna 
lGyor.. da işaret etmek ıa.zmıdır ki son 

Son günlerde 1spanyanın da ha.dlselerln suret cereyanı bu 
Alman - İtalyan mihverine il- mıntakalarda bir Nazi aleyh
tJhak edeceğini öğreniyoruz.. tarlığı doğmasına sebebiyet ver
.Artık fllpheye bir mahal yoktur, mtştlr. 
lapanya daha topraklarındaki UttlncU olarak Amerlkadan 
yerli ve yabancı kanlar kuru. bahsetmek lA.zımdır. BugUnrı 

madau yeni bir ateşe atılmak kadar gerek Mutlakıyet, gerek _ 
üzeredir. se Cumhuriyet He idare edilmir 

YenJ lspaoya nereye gidiyor? olan ispanya Amerika ile dalmn 
O.neral Frankonuu hedefi ne - iyi mtınasebetler tesis etmek e-
dlr?. sasma riayet etmiş idi. 

Beyanatlara, hadiselere ve Fakat Şarlken'in İmparator -
mtıeahedelere dayanarak bu - tuğunu ihyaya calışan Burgos 
gUnkll lapanyanın vaziyetini devleti bu hislerden uzaktır .. 
şöyle mUtalaa etmek mtımkUn- IŞmali Amerikaya tesir edemi -
dUr: yeceklerlnl takdir ettikleri tein 

1 - Dahilde nasyonal sendi. L'}e Cenubi Amertkadan bnşla -
kallat rejim.. mağı dtışUnmektedlrler .. Fakat 

2 - Harlcte bir İspanyol İID- burada da Uruguay, Arjantin 
paratorluğu kurmak.. ve Kolomblya gibi memleketler 

General Franko bu lld gaye- Alman haçının, lsa hacı gl bi 
sine de erişebilecek ml! mukaddes olduğunu kabul et -

lspanyada kabul edilmekte memektedlr. Bu vaziyete göre 
olan nasyonal sendikalist rejim, İspanyollar ancak merkezi Ame
Almanyadakl nasyonal sosya- rlka Ue Fillpln ve Antll adalan 
llst rejiminin İspanyolca kop. Uzerlnde tesir edebturler .. 
yasıdır. Demokrasiler tarafından hiç 

Onaltıncı asırdaki lmpara. blr mukavemet gOstertlmedlğl 
torluğuu lhyuına gelince buda zaman bile İspanyol emperlya. 
bir çok 1spanyollar arasında Uzmlnlıı ne kadar mtışktıl ola -
münakaşa. menuu olan blr me- calmı acıkça görUlUyor.. , 
seledlr. 

B d k k 1 B
•- Dahnt harp zamanmda İtalya 

un an ır sene ene u -
Ta ,Alman'fa Vrauko kuvvetleri. 

leşlk Amerika ne aypmq olduk.. ne niçin yardım ettl 1 Her tUrlU 
Jarı harpten sonra zekt lspan. 

11 1 1 
bl 1 k ı ı 

m zemea n , n erce as er n 
yollar bir lmparntorluğu koru- t 

1 
l 11 d , H 

yacak kadar kuvvetli olmadık- spanyaya n c; n yot a.htı · ·t aırpı -
ten sonra sayısız ec za n ç n 

lannı takdir etmişlerdi.. BugUn k k tl rl t k ttt' 
aynı lmparatorluk hortlatılmak 
isteniyor. 

Bu arzuyu meşru ve makul 
olarak kabul edlp lspanyol em. 
perlyalizmln.ln çarpışacağı hu
dutlan Portekiz ve Cebellltta
nk nazandlkkate çarpar. 

Portekiz üzerinde esasen her 
Jı11ln. fllphell bir nazarı vardır. 
CebelUttank'a gelince, bu kü -
cilt kaya parçuınm İspanyol -
lara geçmesi için bir cihan har. 
bl çıkması ve lngllterenln bu 
harpte muhakkak matlup ol -
muı lbnndır. 
az. !A 

Fran o uvve e ne er e .. 

Tablt bunla.nn karşılığını 

beklemek hakkıdır .. Yeni tspan. 
ya bu borcunu İtalyan - Alman 
anlaşmasına lltlhak ile ödeye
cek ve oda refikleri ile blrllkte 
empertyallzm dft.vasına kalka. 
caktır .. 

Fa.kat bu teşebbüs sonuncu
su için hepalnden daha meş'um 
gOrUlmektedlr.. İspanyanın bu 
hareketine sadece mncera değil, 
tehllkell bir macera demek doğ. 
nı olur. 

M.A. 

Sarışın 
• VAKl'T Güvercinler ABONE l"ARifESI 

ll•mlelcel Mettıl 

'---- 5 Çeviren : lbrahim Hoyi Aylık 

lrlnde 

95 

dıı 

ı~ 
425 
820 

- İ§ler daha berbatlaştı. Çık. - Evet. Zehirle. Dün gece .. Şu 
maza girdi. Öyle sanıyorum ki, po. halde kızlannrzın kaybolmasında, 
lise, ve gazeteelre başvurmaya Mı.dam Korel'in de bir münasebe. 
mecbur kalacağız. Kızlarınızın ah- ti cltcak? 
haplarından Madam Korel dün - Bir münasebeti mi olacak? .. 
sorguya çektiğim zaman açıktan Bilmem .. Ama, muhakkak İurette 
açığa yalan söyliyerek beni atlat- 1 bır münasebeti mi olmalı? ... De<li 
mak istemişti. Dün gece de ken- Mister Banbrok .. 
disini öldürdü. • • • 

- frma K.orcl mi? .. intihar mı 
etti?. 

- }.'anıyor musunuz? .. 
- :E:vet .. Hem pek· yakın.dan. 

Karımın ve kızlarımın en samimi, 
en yakın arkadaıııydı. Demek ken. 
disini öldürdü, ha? 

Sözüme devam ettim: 
- Muhakkak münasebeti, ala

kası olmalı. Zira, kendisi bana kız
:arırıızı birkaç haftadanberi gör· 
memiş olduğunu söylemişti. Hal. 
buki kocası, geçen Çarpmba gü. 
r.ü öğleden sonra bankadan evine 

Milli Şef lnönü 
-

htan1"ıl A volar Birliğinde dün yapılan toplanb. 

Beynelmilel avcılık işlerinin Yurtl avcılığının beynelmilel 
tedviri, ~ünya avcıları arasında bir teıkilata en büyükleri tarafın
yakınlrk temini ve av hayvanları- dan temsil edilıni' bulunmasından 
nm himayesi için beynelmilel ted- büyük bir gurur ve iftihar duyan 
birler ittihazı maksatlarile 1929 İstanbul Avcıları kalpten gelen 
senesinde Pariste 57 devletin işti· 
nkiyle ve 42 ldevlet reisinin hL 
mayesi altında kurulmuş olan 
''Beynelmilel Avcılar Birliği rei. 
al Maaim Dükmı bundan blr iki 
ay evvel merhleketimize gelmiş ve 
Ankaray<a giderek ''Beynelmil'!l 
'Sirliğe., himayelerini bahıetmele. 
rini Milli Şef in.önünden dile
mişti 

Manim Dükronun avdetinde 
"İstanbul Avcılar ve Atıcılar Bir. 
liği,, kendisine mihmandarlık et. 
miş ve Birliğin kıymetli izasınldan 
Bay Abbas Celalin davetlisi ola. 
rak Ya1ova ve Bursa civannda u
zun müddet avlandıtılmrt ve ıyı 
intibalarla memleketimiz.den ay. 
rılmıştır. 

Ahiren Beynelmilel Avcılar 

Birliğinden, İstanbul Avcılar ve 
Atıcılar Birliğine gelen bir mek
tupta, Milli Şefin, Beynelmilel 
Birliği himayeleri altına almıt ol. 
duklan tebriJ edilmişti. 

minnet ve şükran hislerini Milli 
Şefe arzetmi~ler ve bu yüksek hi. 
mayenin kendilerinden de esir. 
genmemesini istirham etmişlerdi. 

MUU Şef İıtanbul avcılamun 

bu iıtirhamlanlJ.ı lutfen kabul bu
yurmuılar ve "İstanbul Avcılar 
ve Atıcılar Birliğini,. himayeleri 
altına almrşlaı1dır. 

Dün Birlik bası fevkallde bir 
toplantıya çağınlarak bu ~ük 
müjde kendilerine tebşir edilmiş

tir. 

Kongre, tazim ve ıükran hisle. 
rinin bir telgrafla Milli Şefle arzı
na, bugUn pek iptidai bir mevkide 
bulunan yurt avcılığının, avcılık 

tarihin.de ilk defa kayldedilen bu 
yüksek him:ıye ve müzaheretin 
verdiği sarsılmaz enerji ile ve 
müttehit bir kitle halinde çalıııla.. 
rak mümasil medent memleketler
deki seviyeye çıkarılmasına karar 
verilmiştir. 

iki kardeı, kucaklaııp öpüıtiller. 

dönünce, onları, yani karıaı ve kız· 
larınızı konuşurken gördüğünU 

bildirdi. Madam Korel'i sorıuya 
çektiğim zaman pek sinirli bir hali 
vardı. Bu h!disenin üzerinden çok 
ge~meden de intihar etmittir. Şu 
halde, Maıdam Korel'in bu kaybol
ma işinde muhakkak ki bir rolü 
vc:rdır kanaatin.deyim. 

- Bu da kızlarınızın sağ bulun 
ma1arı ihtimalıini ortaya atar. Fa. 
kat yine de, katiyetle bu faraziye 
ile yürilyemeyiz. 

Diye ilave ettim. 
Mister Banbrok sordu: 
- Acaba kızlarıma bir şey oldu 

rrıu dersiniz ? .. 

Kaçamaklı bir cevap veridim: 

- Vallah hiç bir fikrim yok. 
:Oiaamafih iglerin karışık olduğu. 
nu da saklayamıyacağnn .. 

3 aylık 
1 aylık 
t yıllık 

farifedeo 

:wo 
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900 1600 
HalklD Sif 

için ayda otuı kurut d 
Posla bırlıRlne ılrme)'tO 1 
ayda yetmlt beşer kurut 
metJılır. 

Abone ka)•dını blldırell 

tup Ye lelarof Ocretlnl, 
parasının posta veya b•0~ 
yollama ilcrelinl idare ııır0•1 
zerine ılır. 

Türkluenln hır posta nııtk,,ı 
VAK/Ta abonı 11uı1ır· 

Adres deAittirme ecrtlf 

25 Luruştur. 

iLAN 0CRETLEfl1 

Ticaret flAnlannın 11111' 
satın sondan itibaren illi 
ratarında 40; te uyfıtırdl 

Mister Banbrok telefonla avu- kuruş; dördOocO ıaytıdt 
katıru çağırdı. Birlikte meseleyi ikinci •e OçGncOde 2; 1>iri il 
polise haber verdik. Oradan gaze-

4; başlık yanı kesmece 6 
dır. 

telere uğradık, iıtedikleri relim- BQyOlr, çok denmh, 
teri filin tedarik ettik. Fakat, ka- renkli llln nreolere •1" 
yıp kızlarla Madam Korel arasın.. lndinneler yapılır. Resıııt _,.Hl 

da bir rabıta olduğunu aöyleme- f nn santim • satın 30 k11rGr~ 
dik. Tabiatiyle iJin bu girdi çıktı- TİCARi MAHiYETTE oı.Jl11 
aından polisin haberi vardı. KOCOK JLANLAP 

Talisiz baba ile avukattan ayni· 5'w 
Hlr defı 30, iki defası 

dıktan sonra, polis müdüriyetinin defası ~. dört defası 76 fi 

bu işi takibe memur ettiği Pat defut ıoo kuruetur. Co 
Reıddy ile bir 'kere görüımek üze. Uln nrenlerln bir defası 
re idareye uğradım. Pat Reddy, Yadır. Dört satın gecen ua 
hoJ bir oğlandır. Polie müdüriye.. fazla aatırJan beş kun.ıfl9• 
ti taharri gub~inin en genç me- sap edilir. 
murudur. irlandalıdır. Bu mesle- Hizmet kupona 
ğe urf alay olsun ıdiye girmiştir. kaçük ildn lorlf~sl 
Birkaç aene oluyor. Daha yeni po- i11dlrlllr. 

lis iken, bir gece yol üzerinde bir Vakıt hem dolrudan doaı:,. 
otomobilin haddi marufundan n kendi ldare yerinde, bell' 
fazlaca gayri nizami olarak durdu. kara caddesinde Yakıl ~ 
ğunu görmÜ§. İ§&ret etmiı, düdük altındı KEMALEDDiN 
çalmııı. Aldıran olmamıı. Arabanın llAıı Bilrosu ell1le UlD 

eder. (Büronun telefonu: 
aumaıums alıp ceza y,ımıak Uze. !!~~~!!~!!~!!!!~~ 
re otomobmn yanı.ga so uJduğu 
zaman, için.den genç, gUzel meş
hur bir milyoner kahve kralının 
biricik, ıımank kızı çrlcmıJ ve ken
disiyle münakapya giripniş, anla· 
şılan iri, kor gibi yakıcı gözlerine 
fazla güvenerek bizim Pat'a biru 
fazla ileri geri aöylenmiı olacak ki, 
iri boy dostumuz, bu hoppa, ııma.. 
nk kızı küçUcUk bir aepet gibi 
kaldırdığı gibi karakola götUrmUf 
ve bir odaya kap8m1f. 

Ve methur milyoner ertesi aa.. 
bahı, hiddetinden burnundan eolu-
ya soluya, ve arkasında bir düzn .. 
ne sayılı avukattan olduğu halde 
karakola gelmiş. Kızımı aerbeat 
bırakınnız, yolaa ben size göste· 
ririm 1 .. diye ıürlemiı. Fakat Pat, 
hiç o taraflı olmamıı. ağır bum.rı, 

Alemdar sinem 
Sahte Kont 

MarkopoloııUO 
maceralart 

ve ıunarık kızı, para ' 
çarptınnıı. 

ihtiyar kahve milyoneri 
dan çatır çatır çatlayacak bit 
gelmiı. Paraları tıkır tıkır 

ten sonra, bir punduna ge~P 
likanlıya bir yumruk indirtOlf' 

Bizim Allahlık Pat hiç udi 
mamıı, ve tenbel tenbel 
tüccara dönmüt: ) 

(DtNam•:. 
&&_ 

,..._.. ,,.....,. ... -., 

Kar.amazof Ktlr.deşler 
Mityanın dudaklarından bir tebessüm 
ışığı belirdi: 

lığı ,parİadı. Baygınlıktan yeni kalkı
yormuş gibi solıun solgun gülümsedi. 
Nefes nefC6e: 

ki de Ivan orada idi. Hüküm ı~ ~ 
gec~inde ıörütmek istemeleri 
mümkün ve akla da yakıridı. _ ,JI 

Yazan: Dostoyavski 
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Sualini tekrarladı. 
Aliyoıa çok müteuirdi. Hayretle 

dinliyoridu. Neden eonra: 
- SCSyle bana dedi; bu fikirde ivan 

ço:C mu nrar ediyor. Bunu ilkin sen mi 
clJsOndün, yoksa lvan mı teklif etti? 

- O, hep o ••• !arar ediyor. Zaten gö. 
rllf1DUyorduk. Bir hafta evvel ansızın 
ceıdi ve bana bu teklifi yaptı. Hatti 
teklif yapan bir adamdan %iyade emre
den bir halle konuıuyor. Kendisine kal
bimi açtığım ve iWıi terennümlerle do· 
lu nıhumu ıö.terdiğim halde, benim 
or,a nmtlaka itaat edeceğimi umuyor. 
Tıpkı &ana söylddiiim ıibi ona da an
lattım. 0, yalnız plAnını izah etmekle 
:nukabt.lede bulundu. Bu planın da ne 
olduğ~nu ıöyliyeceğim. Hele dur, acele 
etme. Bü!•ük bir hararetle itin böyle ol
masını i::tiyor ve hatti para teklif edi
yor. K•çmak için on bin ruble, Ameri· 
bya .annca da ayrıca yirmi bin Tuble 
daha verecek. On bin ruble ile kaçıı 
planını mükemmel bir ıurette bqarabi. 
leceğini umuyor. 

- Bundan bana hiç bahsetmemeni 
lie o mu istedi? 

- Kimseye, hele sana açmamanu sı
kı sıkı tenbih etmişti. Seni benim vic· 
danımın canlanınıt bir şekli olduğunu 
bilip korkuyor. Yalvarırım sana Aliyo. 
p, ı;ırrunı söylediğimi ona anlatma! 

- Hükilmden evvel hiç bir şeye ka
rar verilemiyeceğini söylemekte hak
lısın. Çünkü yarın sen de göreceksin, 
ki içinde baika bir adam doğacak ve 
kendi kenaine karar verecksin. 

- Yt>ni bir adam mı? .. 
Miıya bunu acı bir gülümseyi1le sor

muştu. 

- Ağabey, yarın için hç bir ilmi.din 
yok mu? 

Dimitri, omuzlarını siDcti ve baıiyle 
-Hayır!- işaretini verdi. Sonra ansı. 

zın: 

- Aliyoşa, dedi; artık gitme zama
nıdır. Müfettitin teıini duyar ıibi ol
dum. Bahçeden doğru buraya gelecek. 
Geç kaldık. Nizama uymaz bu halimiz. 
Hadi kucakla beni, dua et yann içiıı. 

- Beni kaçırmak istiyen tvan bile, 
cinayetin tarafıın:lan işlendiğine kani
dir. 

Dedi. 
- Sordun mu ona bunu? 
- Hayır, sormak istediğim halde ıo. 

ramadım. Gücüm yetmedi. Korktum 
öğreneceğim ıeyden. Zaten gözlerinde 
hükmünü olcumuıtum. Sormağa fda lü
zum kalmamııtı. 

Tekrar kucaklaştılar. Aliyop. kapı
dan çıkıyordu. Tam qiği atlarken, Di
mitri onu çağırıp .durdurdu. 

- Dur karıımda böyle 1 
Dedi. Delikanlıyr tekrar omuzların

dan yakalamıştı. Yüzli aapunydı. Göz
leri alev alev yanıyor, 'dudaklarını seri
yordu. 

- Aliyop, Allahın huzurunda imiş· 
sin ıibi doğru söyle. inandığın gibi ko
nuş. Benim katil olduğuma kani misin? 

Aliyoşa, kalbi sı'kıprak sendeledi. 
- Neler 11öylüyonun kardegim? 
Diye bağırdı. 
- tnanıdığını söyle, yalan istemem! 
- Hiç bir zaman bir saniye için bi-

le, ıenin bu iti yaptığına inanmadım a
ğabey. 

Aliyop elini havaya kaldırarak sözü
ne Allahı §ahit tutmuıtu. Sesi titriyor. 
.du. 

Mityanm yiisünde bir uadet aydın-

- Teşekkür ederim! 
Deı:li. ·sonra kesik kesik: 
- Bana yeniden can verdin Aliyoıa. 

Evet can verdin. Şimdiye kadar sana 
bunu sormaktan çekiniyordum. Korku· 
yordum çUnkü .. 

Hadi git artık. Yarın için bana dün
yanın kuvvetini verdin. Git ve ıev iva. 
nı da. 

Aliyop, yüzü göz yqlariyle •ırsık. 
lam bir halde odaldan çıktı. Dimitrinin 
bilhassa kendisine karşı bile gösterdiği 
bu fÜpheli ve tereddütlü vaziyet, zavaL 
lı adamın ne müthit lir ümitsizlik için
de olduğunu apaçık anlatıyor4du. için· 
den sonsuz bir merhametin taşıp dağ:'
dığını duydu. Sinirleri ayrı ayrı vınlı. 
yordu. Mityanın son sö:lerini: 

- tvanı sev! 
Deyiıini hatırla.dı. Zaten o da aabah

tenbarei gö11U-şmek istediği I vana gidi
yordu. Çünkü Mitya kadar tvan için de 
endi§ede idi. Hele ıu son görüşmcl:len 
ıonra bu en.elite. her valuttan daha çok 
büyümüıtü. 

-5-
SEN DEGILSIN 

Karde!ine gitmek için, K.aterin tva. 
novnanın evinin önünden geçmesi la 
zımdı. Pencerelerl:le ıJtk vardı. Girnıe. 
fe karar vererek durdu. ''Katerir • i 
bir haftadanberi görmemigti. Sonra bel-

Çin iti bir fenerle hafifçe a~.# 
merdivenlerde bir gölge il• kattı'"' 
B:.ı gölge, tva.nın tl ıu 'kendisi idi-

tvan, sevimsiz bir acsle: , 
- Sen rnisin Aliy<>fa, Kateriııa1' 

gidiyorsun? • 
- Evet! itlİ'Ji. 
- Girmesen ıyı otur. Çok 1 fi'; 

Belki de hırçınlığını arttml'9ırı. 

Allahaısmarlaidık. 

Merdivenlerin üstünden bir şel: d1I' 
- Hayır! Hayır! Diye ba)"1'~, 

Aleksi Fiyodc-roviç oradan mı Jt 
sunuz? •• Görüştünüz mü? 

- Evet görüştüm. . ,p;r 
- Benim için bir şey 11öyledı fiÇ 

Gelin Aleksi, siz de tvan FiyodorO 
siz de beraber çıkın. . t' 

Genç kızın sesinıde öyle .h~f 
amir bir eda vardı, ki tvan, bit ~Jj~ 

·ı bl• durııksadıktan sonra Aliyoşa ı e 
te girmeğe razı oldu. 

- Bizi dinliyormuş meğer 1 ıseıt' 
Diye mırıldandı. O, bunu kendi .

1
of 

dine söylüyor aanmıştı. Fakat J\li 
da ititti. 

I van aalc-nu girerken: atfl'ıf'. 
- Lutfedin, pardesOmü çık ~ali' 

yım. Zaten bir dakikadan ziyade 
nuyacağım. 

Dedi. 

rDevamı wr> 
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1 Vat onun tablosunu bir Günün meseleleri 
------------------------~------------ressam mı çaldı? Ankarada olduğu gibi lstan· 

On sektztncl 

Bir haftada yakala
nan kaçakçılar 

Ankara, 16 (A.A.) - Geçen 
bir hafta içinde ıUm.rilk muhafa· 
ra tetlrllttı. Suriye budUdunda 26 

kaçakçı, 307 kilo ıUmrilk kaçak 
malı ile 136 kilo uyUfturuCu mad. 
de, 57 Türk liruı, 57 defter lica
ra kipdı, 10 kaçakçı hayvanı • 

da da taksitle evler yapılın<:.. 

Vekiller heyetinin bir kararı 

Kıymetli madenler serbestçe 
alıp satılabilecek 

Vekiller Heyeti tarafından ve
rilen yeni bir karar ile, memleket 
dahilinde bir müddetten.beri abm 
satımı kayda tibi olan kıymetler 

hale gelmiJti. Vekiller Heyetinin 
bu karan her tarafta büyük iL 

vinç uyandmmıtır. 
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bl k ita/ya Tien . Çindeki a u a Bükreş ve An~aradan 
. d d f d · · ı k malumat istiyecekmiş S ı et en 1 rl e C e (lluıtarafı t incide) Roma, 16 (A.A.) - D. N. B .• 

Mecliste barem ' 
müzakeresi 

r •--- Heyecanfı Zabıta Romanı _ _.., 

s. ·o. s 
., • Roma siyasi mahfilleri Roman. BugUnkU celscdo barem lAyi- , 

Londrn, lG (Hususi) - Baş-ı<l! mukabele bllmlsll tedbirle. ya_ Türkiye müzakmlerini dik. hasmın UçUncU maddesinin mu 'IJ IS 
,·ekil Çenıber!ayo Londradan, ı"inln derhal t esblt edilmesi IA. katle takip ediyo'1nr. Romanya· <akeresino devam edilmiştir, , - - 'd' 

1

, 
ayrılarnk köye ı;ckllmiştir. Pa- zım geldiğini yazmakta ve So\·- dan gelen haberlere göre, yalnız Devlet memurlarının aylıkla Mak Korti raporlara baktı. Ne- ğün lekeler kan lekelen ır. 

lngilizccdcn Çeviren : H. MÜNIR 

zartesl gUnU dönecek, a\·am ka :retler Birliği ile her ne pahası- siyasi bir vesika olarak değil, bil_ rına ait kanun Uıerinde birçok tice, tamamen Amerikalı gazeteci kanı ... 
mara.sıııın iı;tlmaında buluna. na olursa olsun bir ittifak ak. hassa askeri bir anlaşma olarak hatipler söz almışlarclır. Salter'in dediği gibi çıkmıştı: 
rak So\·yet - İngiltere anlaş_ tan- bu da ayni şekilde de_ telakki cl.:Jilmekte olan bir paktın Bilhassa deYlet memurluğu- Ona dönerek: 
ması ile Uzak Şark meselesi t e dllmcslnl fs temekledlr. akdi yakındır. Buna binaen iki 

111 
d r 

1 
k 

1 1 
T . h · k _ 

• · k tı kar a BİR AMERİKALININ UZER! . na c c a amaca o an ar, - amam, dedı. Ba sı aza'l 
hakktnda hUkumetın a ' ARAXDI memleket ~a~kan Antanunı bn~. \'ekillet mUsteşarhkları, umu. dın. Bu husustaki yardımın dola. 
rım blldlreeekt.lr. Ttyençln, 16 (A.A.) _ Buradaki A. <af!ık p<en>ıpınden aynlnuş goru. mi mUfettişllk, riyaseticumhur yısiyle. ,.na teşekkfü etmeği de 

' - Şişenin boğazında 
izleri bulunabildi mi? • 

wı · Bu ııı:ı-

Söylendiğine göre, İngiltere, merlka konsolosu, mUhlm bir otomo. yorlar. dairesi memurlukları, husust bir nezaket borcu bilirim. Gör::lü-
Japonya ile olan l 911 iktısadi bil Ucarethanestnın dlrektörU olan A_ Montreux anlaşmasına rağmen, kalem müdürlükleri, mütercim- -------------
anlaşmasını teshedecektlr. Bu morlk•lı ><=on'm ımuyaz mmta••. lngiliz - Türk - Rumen muka· ilkler, elçilikler, Yallllkler ve Mısır Hariciye Nazırı 
kararın Japon iktısadl menfa smdıın Japon nöbctçllerl tarafından velcleri sebebile, Çanakkaleden 

atl~rlnl sarsacağı mu a ·kak ...,. ser est geçış yalnız bazı ımtıyazı d d 
1 

k h k Uzerfnln nrn .. tınlmasmı Japon maka_ b . . . hukuk ınüşavir.llklerine k.anun bugu··n gefı'yor 
matı nezdinde protesto et.mıııtlr. Ja_ UçUncU mad esın e yazı ı a_ g

örUlmcktcdir devletlere münhasır kalaco;ktır. k d R " 
. pon konsolosu bunun bir yanlışlık ese. yıtınra tnbi tutulma ·sızın ka - esmı program 

Bundan başka. İn.;iltere U- rt oldu(;'Unu s6yllyerek özUr dilemiştir. Burada beyan edildiğine göre İ. rodakl dereceler maaşı ve mo-

zak Şar~&aki deniz kuvvetleri - Tokyo, 16 (A.A.) - Dömel: Japon talyanın Bükreş ve Ankaradan bu mur tayin edilebilecekleri hak haz 1 rl a nd J 
nl kuvvetlendirınek için de bir mUkCımctlnin, !ngillz imtiyaz nıınta_ iki memleket politikasmın yeni d 

kası makamlarınnm hattı hareketle. krnda beşinci madde ile erece 
formill ıdU§Unmektcdir. rinde ısrar ettikler! mUddetçe, Tlyen. veçhesi hakkıır.la sarih mallımat terfileri için yUksek tahsil gö. Atina, 16 (A.A.) - Ankara 

Londra, 16 (Hususi) - Ame çtnde §iddeUi tedbirler atınmaııı 1çln istiyeceği zaman uzak değildir. ren memurlar ile diğer memur ya gitmekte olan Mısır harici. 

rlka cu,.ıltıtırrelsi Ruzvelt, bu. makamlara mUzahcret edeceği zanne. ftalya harbe girerse ıarrn tA.bl tutulacakları mUd- ye veziri AbdUICettah Yahya 
gün hariciye, dahiliye ve bahri- dıtmektedlr. dete ait altıncı madde Uzerln • Paşa, Pireden gecerkcn Yu-
ye nazırlarlle hava müsteşarı 1- Slyast mahfller Japonlanm ~ağıda. ı·spanyollar rla de geçen bu mUzakerelerde ha- nan. hilkCımeti adına selAmlan-kl noktalnazarları mUda!aa ettiğini 
le toplu bir görUşme yapmış, tipler devlet kadrolarının en ba mıştır. bildiriyorlar: k d 
'.Amerikan harp kuvvetleri etra 1 _ Çin Mdtsestndenbcrl Japonya beraber çarpışaca şında gelen müsteşarların ha • Mısır nazırı, Ankaradan ö. 
İrnda yeni kararlar verilmiş. diğer devlctıerln haldarma riayet et_ riçten tayin edilmelerindeki ntişte Atinayı resmen ziyaret 
tJr. Uğlnl Ye bUtUn mcııeleterl imtiyaz Roma, 16 (A.A.) - İspanyol mahzurları işaret eylemişler ve edecektir. 

Londra, 16 (A.A.) - "Times,. mmtakalan hakkında muhtelit tarzı ha ku andanı general Kin dd d b k d n tayini 
haller tekli! ebnek suretne halle ça_ va m • ma e en u ·ay 1 ' lskenderiye, 16 (A.A.) Hari. 

gazetesi İngiltere hükCımetlnln tıştığmı isbat eylemiştir. dalan, Cenovadan tıkan Stam - memurların devlet hizmetine clye veziri • ekseln.ns Abdtilfet_ 
,Tlentsin mestleslı\i bir hakem 2 _ !nglllz mmtakast makamları pa gazetesinin gönderdiği hu. alınırken tahsll derecelerini na talı Yahya Paşa, maiyeti ile 
komisyonuna havale etmek hu- dört Çlnllyt teslimden imtina ederken sust muhabiri verdiği blr mU. zarı dikkate almakla beraber, birlikte Türkiyeyi resmen zl
ıusundakl kararından henUz samimi surette hr.ıeket etmemelerin • Hl.katta demiştir ki: terfilerinde Uç ve dört sene gi_ yaret e~mek Uzerc, Easarabya 
:vazgeçmedl~nl yazmaktadır. den neşet eden Tlyenc;in vaziyetinin Akdenlzdekl İtalyan ;e İs- bi bir fark gözetilmemesini is· Romen vapuru ile hareket ey. meııullycUnl kabul etmelidirler. tmu. b 

Diğer el tten ayni gazete- yaz mmtakası makamları samımı oı - pap.yol hava kuv\'etlerlnin l.r- tcmişler ve bu maksatla müte. lemiş Ye siYil ve askeri makam. 
Din bildirdiğine göre, hali ha- duklarmı ve Çlnde yeni bir nizamın leşmesi, bu denizin dUşmana addlt takrlrler vermişlerdir. lar ile Türk ateşesl, !ş Banka. 
zırda bazı iktıs'adt mukabele teslııl lçln kendlsıte teıırlkl mesnl ar_ kapalI bir göl haline koyacak- Reye konulan bu takrirler- sı direktörü Ye matl:>uat mu_ 
bllmfsll tedbirleri tetkik edil. zusunu g6stermedlkçe, Japonya aldı_ tır. den mUsteşarlara ait hUkUm be messillcri tarafından scln.mlan-
mektedir. gı tedbirleri gevıetmlyccekUr. !talyan orduları he: hnhnlgl şincl maddeden çıkarılmasına mıştır. 

Bu tedbirler, ancak anlaşma n~ z::n:~=· :!~: ~:O~:~a~~ bir harbe girdiği takdırde ç ait olanı kabul edilmiş ve dl- Abdülfettah Yahya Paşa, ha-
suya dUştUğU takdirde ilAn edl. merlkn, ıtaıya ve Almanya gtbl dev. bir İspanyol kun·ett ve her terleri reddolunarak maddeler reketlnden cHel vapurda, A. 
leccktlr. JeUer menfa.nUcrlnln de mUteesslr ol. şeyden önce tayyareleri l!kayt ilduğu gibi tasvip olunmuştur. nadolu Ajansının hususi muha-

Nevs Chronlcle gazetesi, Ja • mMIJ)dan dolayı muteesslf bulunmak. kalamaz. Kanunun yedinci maddesine birine aşağıdaki beyanatta bu. 
ı>onyaya karşı alınacak iktisa • tadır. Ed ,. kadar geçen bu mUzakereler. lunmuştur: 

f 1 
11 k ı • en 1 n den sonra, meclis pazartesi gU- "TUrkiye hariciye vekilinin Bugv day ·ıyat arı .YU se ıyor e·r konferanstaki sözleri nU toplanmak ~zere içtlmaına ziyaretini iade etmek Uzere 

1 nihayet vermlştır. Türklyeye gitmekte olduğum-
-- Paris, 16 (A.A.) - Eski İngi- dan dolay~ bllh.ıssa •bahtiya.-Ee km ek fiyatına zam yapılmama l liz hariciye nazırı :Elden, Ambaa.. • • • • .. rım. Emeli miz rrhk rabıta. 
sadeurs tiyatrosunda. .entcrnasyo~: .. • A~kara, 16. (H~.susı) r.r: ~ugun !arımızı takviye etmekt1r. l{ar-

- Evet buluna 'J' mış. de 
nasebetle şimdiye kadar ~.e~i}" 
sakladığım bir hakikati so>. ti 

w • • k ·1· k" otdugıl cegım. Bız, atı ın ım Jiil1 
çoktan biliyoruz. Zira, ınakt~ııl
cebinde bir elektrik tam.bası ,,?J 

• t. ~51" 
muştuk. O clektrık lam tol 

. · ' n fo birtakım parmak ızlerını jz;I& 

rafını_ aldık. Bu parmak 'ftOll' 
bundan üç dört gün evvel, 01,ıı 

mur hapishanesinden kaçnııŞ 
11111

0 

Luk AGıold isimli bir sabık~. iı~ 
k . l "d" K nd' ı· )<UÇ parma ız en ır. e ıs • 

11 
bir kayıkla denize aç1Jrrııf5i.J 
Dur, acele etme... Sana. h~eı· 
anJatacağım. Şimdi; ~işenın . ıetlı' 
zm:ia bulduğumuz parmak ız.11;ı ·· erı nin de, elektrik Iambası uı ,;. 

• a}'ıU bulunan ızlerle tamamen . ed" 
duğunu görüyoruz. Hem §1!,,4c· 

.. erı" kiler, elektrik lambası uz ı;ri)' 

:<ilerden daha sarih olarak ~ ı~ 
lüyor. Besbelli ş~enin bog• fi°" 
elektrik lambasından daha!~>'' 
tutmuş... Bu hizmetinden do 
sana tekrar teşekkür cderiıtı• . 

(Pi 
- Teşekküre şayan bir ~eY ,r· 

. B · k"" ··k bır Y efendım. en sıze uçu 11ı-
dımda bulunabilmişsem ne ı.ıı 
lu ... .. ,,.. 

- Fakat bütün bunlar, bıı• f' 
itanın esrarını büsbütün çöıtıl' ~ 
kafi gelmiyor. Şimdi biliyoru'· aı. 
Luk Arnold bu şişe ile adaıt11

1,rı 
dürdü. Fakat cebindeki ~ar~;ısı• 
niçin almadı? Niçin elektrık çe• 
basını tuttu da tekrar adaınıf1 ,st· 
bine koydu. Bilhassa elmas rıı ,ııo 
lesi.. Bu elmaslar nereden ı 
yor? 

- Ne olmasları? 
d~f • • • b İ r f Q rm Ü 1 b U 1 Un d U nal vaziyetin başlıca veçhelerı Meclıste bardem Rtnııf~kak1eresın(~ d~- deş Tlirkiyeye Mısırın derin 

1C1 n yen 1 hakkmda çok kalabalık bir dinle. vamı sırasın a e ı nce anı- h bb t hissiyatını götUr. 
· h"k. · b · k 1 mu a e mek fiyatlarına zam önlenmiştır. yici önünde konferans vermiştir. sa\ u umetın u prOJe anun o - kt .· Uncularla Toprak ofisi ve be. 

lediye iktısat müdürü arasında 

dün ekmek meselesi et~mda gö. 
rüşülmek Ur.ere bir toplantı yapıl 
mıştır. 

k b. me e~ ım.,, Bİınunla beraber dün buğday İngiliz - Fransız dostluğunun duktan sonra pek ya ın ır za. Ank 
16 

(A A ) _ Türkiye. 
"d · · ı kl"fl · ·ı 1 ara, · · ve dolayısile un fiyatları yem en ehemmiyetini tebarüz cttıren manda ta.eh te ı erı ı e ge meye . . t tmek Uzere 

• • v b .. . yı resmen zıyare e bir miktar yükselmiştir. Borsa. Eden iki memleketin siyasetının mecbur kalacagıru te aruz ettır. k 
1 

kt olan Mısır 
· . An araya ge me e da sert buğdaylar 610-615, yu. münhasıran tedafüi ~}maktan .~~ş~ mıştır. hariciye ruızm Abdülfettah Yah-

mtı§ak beyaz buğdaylar da 6G5 ka bir .şey olma~ı ~azı~ getdıgını Emin Sazak (Eskişehir) kürsü· ya Paşa, pazar günü Yalovada 
kuruştan muamele görmüştür. söylenuş ve ijemıştır kı; de projenin muayyen bir maıddesi Reisicumhur İnönü tarafından 

- Haydi canım. Şi~:liye ıca 1'I? 
sana zeki bir adam göziyle ~.,, 
duruyorum. Beni inkisara aiiŞ~ııı· 
me ... Cenup sahilinde birçok ~~11 ı 
selerin elmaıı parçalan buJdug ıı:l 
her halde işitmiş olacaksı~. ~e ııe• 
elmaslar, maktülün cesedınıf1 jıl

men yakınlarında bulunuyor' 
1
, 

,•e 

Uncular 937 mahsulünden yüz. 
ae 80 randllIVJ.n alın,abildiğinl, 
938 mahsulünden ise bunun te -
min edilemediğini söylemişler -
air. Neticede beyaz, kırmızı, sert 
undan ortaya çıkacak bir halita 
He bu randımanın temin edilebi. 
leceği ~laşılmış, bu suretle ek-

Bu fiyatlar bir iki gün evve- Bu siyase.tte, müd~faa aistemi. hakkında söz söylerken hususi! kabul edildikten sonra H.:1-rici~·e 
line göre 10 kuru3 fazladır. Buğ. nin ancak hır gmntı vas>tası ol· müessmler ha.emine de temas Vekilimiz Şükrü Saraçoglu ıle nuz? ·~ 
daylan pahalı alan değirmenci- ma" ieabeden mü,terek bir gaye etmi,, bu mada Rasih Kaplan bi;likte Pendiğe geçerek hususi - Bunu izah edemiy•ctf!f 
ler de fırıncılara verdikleri un. Aki ı 1 d h k t d k d 11 

ha m o ma ı ır. turduğu yerden Emin Sazak'ın trenle Ankaraya are e e ece Sebebini sorma. Fakat ben e bıl 

- Evet ama, elmasları cif181 il' 

le münasebattar mı buluyor• 

lan pahalılaştırını§lardır. Eden, lngilterenin ıarki ve ce. bu gibi mUesseselerden B<k "k ve pazartesi sabahı saat 8,35 le le bi< kanaat var ki, elmaslar!• ı, 
nubu §.ark_i Avrupasında verdiği bahsettiğine işaret ederek bare. ıburaya gel~cek ve Ankara garın. cinayetin bir alakası olsa ger~ dt 
garantılerı haıtrlatnu_ş, rakamlar min hususi müesseelerdeki aksi da merasımle karşılancaktır. Öldürülen adam Çarlinin ceb•~, K ra ı Zogo il un zikrederek lngilterenin muazzam teskinden değil, biraz da köyler. Muhterem misafirimiz ve maiye. birçok para olduğu malUmdu. f" 
silahlanma faaliy•tini göstermi,_ deki aksi tesidni düşündim, köy. tindeki m·at için Ankarapalaata çok kimseler bunu biliyordu·-.,• 

1 e tir. lü vergi veremiyor, siz hala husµ· daireler ayrılmış bulun.maktadır. k~t yanında elmas bulundug ,, a ğa be Y I• S ı• ge d ( Eden sözlerini §Öyle bitirmiı- •i müessmlerden bah,.diyorsu. Ekselilns Abdülfettah Yahya dair hiç kimseden bir şey ;'i'~ı· 
tir: nuz. ~iye haykırm•ıbr. Paşa Ankaradaki . ikametlerinin dik. Maktulün elmasla olan ye ıJ 

Korkuya ldayanan, korkuya . . .. . ilk günü öğleden önce Başvekil ne al~kası, parmağındakelmas tat' Pre n Sİ n ya n 1 n da j k j k U m a n da Ve müracaat e<len bir siyaseti hiçbir Fuat Sırmen (Rıze) muıtakıl doktor Refik Saydamı ve Bil yük bir yüzük bulunma•mdan i':'~ıı-
büyük millet kendini sukuta mah· gurup namına müsteşarlıkların bu ~!illet Meclisi reisi Abdülhalik tir. Ve bu elmas yüzük de ul .. rıl' 28 k·ış·ıl"ık b•ır maiyet var küm etmeksizin kabul edemez. istisna! madde içinde yeri olmad,_ Rendayı ziyaret edecek ve öğle ğü zaman hali parmağında go c> 

,. - K"t'af ~ouonnn. ağa bey.~t prrns Cehil 

İngiliz milletinin de bugün derpiş ğı hakkında şu sözleri söylemiş. yemeğini Mısır sefaretinde husu. Jüyordu. İşte meselenin karışık a· 
ettiği siyaset işte bu siyaset de. tir: si olarak yiyecektir. b d E~ ç r ber 

heti urada ır. ger ar ı, el' ğildir. Arbk hiç bir kim" lngil. - Malümu iliniz vekı.!et ma· Öğleden sonra da Atatürkün berinde avuçlar <dolusu elma• ~.) 
terenin ve Fransamn kararlarm_ kamlanm ı,gal eden kimselerin kabrini ziyaret ederek bir ç~l~nk diriyor idiyse, hı.dise basi'.": ı;l• 
da~ şüphe eklemez. Bizim azmimi- tarbiyerden hükümleri asla haber- koy~~aktır. Ak~a~~· Harıc~ye Arnold"un onu elmasları ıçıf1. i'· 
zi ıhmal edenler feci bir hayata dar değildir. t~in başında bulu. Vekılı Ye Baya.n .Şuıu:~ s.~raçoglu dürmüs olduğuna hükmedebil'' ,; 
düşmü~ olurlar Zorbalık sergü 1 k b" d h ""k .. tarafıruian harıcıye koşkundc Mı. F k ~Ç 

1
. . .. . d eltı1~ 

:s • • nan arın ar ıyer en ..ı mun za. . . . . a at ar ının uzerın e Jı· 
ze"tine atılmak istiyenler bilsinler • 1 d v • • kAl t• b"t·· sır harıcıye nazırı ı:,;erefıne bır bi d ı·1<af1 :ı: rurı o ma ıgı ıçın ve a e ın u un . f . b b" k yoktu. Sen açıkgöz r e .ı. Dj· 
ki bundan umumi harp çıkacaktır. i"'lerine taa11ı1k eden hususatta akşam z:ya e~ı \"e . unu .1r a- sın. Hatta en zegi gazetecısıf1 ,c 
Eg~ er taarruzun bundan lnyle iyi :s l b 1 1 b k 1 bul resmı takıp eylıyecektır. f"krirı " 

yar.ıımcı u unan arı u ayıt a Ek 1• Abd"l4 tt h y h yebilirim. Buna dair bir ı • bir i<> olmadı01 anlaşılırsa işte o k . . h . . dd d k kA se ans u re a a ya 
• <> 1 aruıyer arıcı a e erse ve a· f" 

1 
.•.. B , k"J mı? . z:ıman devamlı bir sulh yoluna 1 . • 1 • 1 •. "l . k . B' Paşa şcre ıne sa ı gunu aş\ e ı Gen: "'azeteci gülümsedi ve· . "'Irmiş oluruz. Sulha doaru haki-1 etın 11ş ehrı nası . ~.oruhece tlır. ı. doktor Refik Saydam tarafından • .. 

.. I naena ey arzettıgım us us ar na- .. .. d b" .. ~ 
1 

. fi1·ri111 ·~i terakki yolu şu.dur: Hakemlik, . . . . Anadolu klubur: c ır og e zıya. - Var, dedi. Fakat bu · 
1
,. 

u~lasma, enternasyon ızamın . . .. . ,. . .. •. 
1 

al n . ı zarı ıtıbare alınırsa bu ıstısnal:ır feli akc:amı da Mısır elçisi tara_ sı·z·ın gib·ı tecrübeli bir zata soç·~; .. • 
· ·ı · Lı t ·ı ıçın.de musteşarlıklarm yen t'lma. fmdan Ankarapalasta bir akşam mek bir cüret eseri olacak .. kurulması, sı arı arın enzı ve ~ . . . . 

. . dıgı anlaşılır. Devlet daırelerının ziyafeti verilecak ve bu ziyafetı kil ben basit bir gazeteciyim· . t-3 b 1 -ı.· A - 1 d" tahdıdı... • .. l . . . .. t ] d Şehrim,~• u un.an e=ı = - ır. , _ . . ıyı '§ emesı ıçın mus eşar arı a bir suare takip eyliyeeektir. te'" 
navutluk kralı Zogonun ağabey. Sabık kra.m agabeysı, kendı • 1\ (P • f kalemi mahsus müdürleri gibi Çarşamba günü de Mısır ha • - Haydi, haydi. Ben gaz~ıiıı1 
si Prens Celal, ailesi ve 28 kişi. sile görüşen gr zelecilere, "Türk 1 w ıı. Q ı Q Q rahsa bağlamanın fayda tleğil, riciye nazırı şerefine Iran bü. leri biliyorum. Bazılarınız. bı ·Iİ 
lik maiyeti ile bi~likte dün sabah şimendif erine bindiği andan iti · ( Ba , 1 ara f ı 1 incide) bel ki zam tev !it edeoeğini düş ün· ı yilk elçisi Fahimi ta raf ır.dan t. memudarımız kadar ~·b:ı~;i:;ı 
konnnaiyonel trenile Yugoslav. baren kendisinde bir ferahlık duy M k 6 /AA ) M 1 dü:,, Binaenaleyh teklifimiz müs. ran bUvük elçiliğinde bir öğle zi. intanlardır. Bunu yilz!enno ~•<'' 
yadan §ehrimize gelmiştir. duğunu, Türkiyeyi ikinci vatanı t f bos ~va,t 1 ·ı· . . F - ob~- te~arlıkların bu madde içerisin. ı yafeti ~·erilecek ve muhterem mi. etm:k istemem ama, ııal~a oru:ı1· 

. . d A t k Sa'-'dıg·ını söyledikten sonra ''bu. o ugun ngı ız ve ransız u- . . 1 . .. .. 1 t' da söy uy 
Bu kafıle !çın e rnavu u • J •• , 1 ·ı . 1 S t k . den çıkarılmasına aıttır. safır o gunu ak~amx stanbula sempa ım var ·yet 

rada yerleşmek arzusunda oldu . }•u.c e ç~ c~ıy e .. ~.rangı . e rar xa- Bu hususta bir de takrir veri.I hareket cyliveccktir. Ilaydi bakalım . Anlat. Bu vazı 
mandanlarmdan Murat Galoşi ile ğunu ilave etmiş ve demiştir ki: bul etmıştır. Göruşme hır saat ka. j . JAbd .. f h y h • hakkmda ne C:ü~ünüyorsun? 
&ardep • _;ıu dı& plmil bul~ " d .. .. t.. yoruz. , Ekselans ul etta a )a 

51 

• 

.....- ~ununla beraber vaziyetimiz, ar surmuş ur. -- h !Paşa ~ehrimizdeki ikametleri G:nç A:nerikalı ~azeteci,. bu :ırf -;:·la bOyUk bir kısmı, Sir. alacağımız direktife göre bclli,kral 7.ogo ile kralir.• yakında Pa. Amasyada araret günlerfode. ens:iıüıe~l , .• Ank~ : rada cebinde~ mühürlü bır ' 
kecide Özfpck palasa., diğerleri olacaktır.,, lrise giderek kendileri tçin hazır. Amasya, lt5 (A.A.) - Sıcak. ranın gorulmegc deger yerlcrını çıkardı ve: 
mücavir otellere Y.erleşm.1şler - ·Tahmin edildiğine göre sabık lanan şatoda oturacaklardır. gölgede 32 ye çrkmııtır. lgeı.eceklerdir. 

(Devamı 1)ar) 
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~~-·•••mliİİIİİİ!iiiiiiijjiiiiiiiii_İİİ_İİİİ;mm;m;;İİİİ; Milli kümenin :ynan- Almanya bu husuda ret! ::~::ı:; hve: :::~t:ı
0

:~:~~~:. : ··-··-··--·····--··· .. ···········-· .. 

Ud 
ı • Aksarayın Bayıraltı tarafında 

~ ,a acı bı•r yıldo··nu•• mu•• •. mayan ilk maçı cevabı verdi ı rı BAKER (eski Hnydcn , >"erde bir karış yfikseklik yapan ce ~ Alman ecza kanununun 4 ün. mağazalarında teşhir edil \'İZ irlliliinde dolu y:ığmış ,.e seİ ,, Galatasaray cü faslına göre, Alman devleti 1 mekte ve her yerden ucu basmıştır. Bu yüzden yüz yedi ko-' ş e ref,,e da,· r aleyhine .yabancıların yabancılı fiyat ve musaft şartları. yun, l>ir öküz, lıir merkep ile ci-

8 
• kt 1 k \'ardaki bir çocuk lıoğulınuştur. 

eşi aş mcm c ette ft11at tertip etmesi da- satılmaktadır. • Lapseki ve Umurbey nıınınk:ı. 

hi bir suç telakki edilmektedir. •••••••BHll:lıa••l 1 sında d:ı iki sün fasıl:ısız ~·nl{:ın 

h t 1 
16 temmuzda tekrar Böyle bir suç tcsbit edildiği tak· "* y:ığmurl:ır neticesinde büyük seller a ) r a a r.. karşılaşacak dirdc o yabancı, Alman toprağına Csküdnr sulh hukuk h:ıkiruliğin. husule selmiş dereler taşmış, tnlıri-
Milll kiime m·u·sabakalarınm ,g,irl:!iği zaman Alınan gizli polisi den: 939 - 3:?1 b:ıt olmuştur. ~Üt G Ü • Çimento istilısallıtı ile umumi 

~~'tik taşı kuran, - kurmaktan çok mühim - ya§atan ilk haftasında yapılması icap e. I estayo,, kendisini tevkif edebil. sküdarda Tcnbel ll:ıcı Mehmet ihtiyaç arasındaki fnrk göze alıno -
~at Şeref", adını olduğu gibi varlıg·ını da muhitinin top. derken d .. rt ki"" dak" .. mcktedir. mahallesinde Eski Xnlç:ıcı yeni Tn- r:ık bundan sonra lıaricten rı·nıcn ın . ·-·' o. . up arasın ı soz Geren M t ~.:ı b"' 1 b" zı cıkmazınrla 4 No. da sakinler· ~ ~ a armağan edeli bir yıl daha geçti. bırlıgı netıcesınde sahaya çık - :ı ar ayn~a oy e ır Halice ve Han·r . ıo ithaline milsaade cdilnıiycccktir: 
"·e llgijn, genç, yaı:IJ kadir bilen muht"""em bir zUmren"ın mayan Galatas tak ı 1 suçla tevkif edilmiş olan mc~hur T d • • .

1

1e. . • iki aydanlıeri belcdi,·e nııılı:ı. t~ ıı de ... 
1 

l _. • ""' arny ım a ey. p ~ 0 orının sız nlc s:ıır hissedarlar. ~ ."'P!ıu. gı • çten gelen muhabbet, vefa, tazim hislerile hine Bcşikta§hlarm seremoni ra~lı avukat Dr. fvan Sekanıva. la ~:ı;rinn ve milştereken mutao;arrıf -;ebe müdürJiiğü muaınclütını tetkik 
,~tıkları toprak ön.Unde "Şeref,, adı bir kere dtlbll. rını. yaptıkları malfundur. lnın tahliye:: edilmesi için İngiliz bulunduğunuz Csküdnrdn Yeni ma - il.e meşgul olan mülkiye müfcıtişle-ıı; k 1 h il l ~ . rı heyeti işlerini bitirmiştir. Fczle. 

~· Bu vaziyet üzerine sarı kırını. avu ~t arı~dan Stcfan Murrcy'in :ı et e • lıroAlu s?kaA~nda klıin mnn kelerini hazırlaya~ak \'ekiılete gön • 
"hu Udretll siyah beyaz çocuklarının ko3u~tukları güzel zılılar umum müdürlük n za· yaptıgı muracaat rcd cevabı al- dfikk:in. hanenin ııaleışuyu da,·ası • dermişlerdir. 
~a her ld•'""- .. e . ın. mı,tır. nın c:ırı mulınkemesinde iltıncn ya: l\ ü 

h. ''Şeref" ~man atannı d'6: gibi::· . de. bu musabakanın tekrarını ıs _ ~ . . .. pıl:ın tcblig:ıt üzerine mu:ıyycn gün 1 fettişler şimdi fen işlerlnl tet-
""<!te,,· 1• sporu ı ıgnn gundenberı tanırım. Muharrir, mışler ve aldıkları cevapta da lng'.1" ".'eb~lan~dan . '."u<ek· <1~ m'hkomere golmomiş oM"#u- klko boşlom"l"d". 

A. ı, sporcu ve. ... dost Şeref. Bcşikta§lılarm kabul etmeleri 1 k_cp bır kafılcnın mumcssılı sıfa. n.uzd.:ın hakkınızdn gıyop kararı ,.e. • Bir hırsızlığın anlaşılm:ıması i .-ı..ıle k 1 1 Al ı çin arkadaşı Fatmayi kuyuya atarak 
J .. ,.d .. a_r ~ı olarak evimize gı·ren Şerefin temiz, ruh halinde müsabakanın bir defa da. tıy c man makamları nezdinde rı mış ve sıyohen icra kılınan mu. ~- "•• ı h ı d kO öldürdükten sonra onun sekiz yaşın 

'118lhı• rı'A, sükunlu bir mana taşıyan güleç alınası bende ha yapılma:ı mümkün oldu - teşebbüste bulunan İngiliz avu. . 
11 :~'!1~ ~ mez. : .sa~·rimenkuliln daki kızını do ayni suretle öldür. 

"-..<tan da yakın bir mana bmıkmırıtı. bildirilmişti gu katı, l.ondra gazetelerinden Ni- ~abılı~ctı. toksımıyesı . olu.p olm:ıdı • mekten suçlu Huriye hakkında veri v:n "' • . ' • sının ehlı ,·ukur =ıarıfetılc keşfine 
le U, o zamanlardanberi bir ağabey olarak bildim ve Siyah beyazlılar, Galata.sara • yuz .K~onı~l e vcroıği beyanatında "e keşfin 4•7•939 sah sünü saat 10 len ölüm cezası tatbik edilmek ü-

Sevdfm. yın bu isteğini büytik bir sport. demıştır kı: da m:ıh:ıllinde yapılmasına ve keşif. zere mezbure Kon;rada a~ılmıştır. 
~ı1·,.l<i.daygusuz ve heyecanaı.z tavırlarla daima neee kayna~ı menlikle kabul etmiş oldukların. - G. cr.~i büyük nezaketle ka. l ıe ha.zı.r bulunmak üzer.e. tari_hi iliın •Belediye imar müdürlüğfinlin ha. " e c; ~ b 1 d ld ı t b b ıırl:ıdığı 15 senelik mesai progra-
lllu~ g rUlen ''Şeref,, in, bUYfidiikçe anlamaya muvaffak dan oynanmamış olan Galatasa . u e ı ım. Hem Alman adliye ı an ı ı ııren on e~ ~un muddetle mı Ankarada Nafia ve Dahiliye Ve. 
» .. ?d~u. başka vasıfları beni kendisine bir kat da.ha bag·ıı. ray - Beşiktaş müsabakasın vc'lcalctinde, hem de Gcatayo mcr- l\~. G. kar:ır~nın tehlığıne kor:ır ve- kdletlerince tetkik edilmi~. tasvip . ın k · d 1ı • •• • •• rılmesi üzerıne muhakeme 8 7-939 ·ı a t~rar edılmesi takarrür etmiş. ~zın e damı husnü kabul gor- cumartesi ı;:ünü saat 10 na taİiklne olunmuştur. Nafia vekili General 
• ~"1 U Vasıflannm en. mümeyyizi, bir ideal takip ebnek, tir. dUm. Fakat Pragh avukat hakkın· kom vorllmlş olmak 1, ıarlhl llAn- Ali Fuaı An km ya d6nünoo prog<0m 
~ Uğruna her geyıni feda edercesine uğraşmak, didin. 16 Temmuzda oynanacak olan da istediğim l>!itün malumat, rcd dan illbaren rnilddeti mezkOre zar- kendisine '·erilecektir • 

' J'ıp k "h b · b • b' ı k f ı · d" · • Atatürk köprüsü dubalarının ek 
,_ ranma v.e.nı aye. t ölilm. e. sU:Ukleııınek... u mü.sa akayı Galatasaray ka...

1 

ır cevap a arşılaştr. ınc a ihraz etme ığinız taktirde bir 4Jlsant _ d h hk k b 1 1 k leme işi kAmilen bilmiştir. Köprü. 
lqji • ık ideahnın nadır yetıştırdigi bu fıtrat, ender em- zanırsa - İzmir takımlarına da Kenıdisinin elan Bcrlindeki a a ma emeye ·a u o unmayara niln orın~ına gelecek olan mütchar. 

~deg~~l:yuotrüdnugüvenlni kendi azminde ve gençliğin kuvve. lsta?buJ.da yenilmemek gartile _ Gestayo kara'.gibında mevkuf ol. ~ti.'~=~n m~:~~~~:. ,.!'~!"::!~ rlk kmm da yuine konmuş oldu-a mUlı kumenın şampiyonluğunu duğunu tabının ediyorum. Ger~i, üzere iHlnen tebliğ olunur. ğundan dört aenedenbcri ilk defa 

~~glinkij muazzam ve mucibi ift!Jıar eserini, Beşjktaş elde ebni§ olacaktır , kendi.inin Alman halk mahkeme. (29135) ol""'k moıkOr k6prlin0n A"pkopı 
ııe f ını kurarken, temel olarak işte bu iki es:ıslı malzeme !erinde muhakeme edilişini gör_•--------------- tarafından Unkapanı cihetine yürü. 

le başladı. Galatasaray bayramı mek istiyorsam da bu muhakeme· ZA Yt - lstanbul Liman riyaseti yerek adam gecebilecektir. 

baıı 
~ F h t" d ı ld 11.. • Belediyenin belediyeler banko • 

l
. Uvaffak olmak için iyi eleman, muti rr..uhı"t bulmak münasebetı"le nin gizli yapılacağına kaniim. ~ en eye ın en a mış 

0 

uıs .. m ma. 
l 

k. · t h d t · · ı ttJ sandan alacaftı beş milyon liraya ait 
l"arlıgıw n.a da erdi. r D S ·ınıs şa a e namemı zay c m. . n A 1 r. ckanivanın suçu, belki de, Yenisini alacaftımdan eskisinin hflk- muamelAt tamamile bitirilmiştir. 

~ l ~r kuyumcu itina ve ihtimamile seçip bir nraya getirdi. r S e n a ''vatana ihanet suçu,, olarak tcs. mü yoktur. Par:ı 17 ayda tediye edilecektir. 
~ adaalarına kendi samimi heyecanlarını, emellerini, bit edilecektir. 1935 te kabul oji. Mehmol o~lu Fikri Gün., • Ankm bulunan Alm•n büyükel. 

"'!l ''ideal., ini aşılamayı bildi. İstanbula davet edildi len Alman ceza kanununa göre (2!1433) çisi Fon Papen şehrimize gelmiştir. bı •• '-enıf • Altından gecen elektrik koblo _ 
,"'<lltı yet ve spor aleminde çok kısa sa.yılan bir müddet Memleketimizin ilk spor klübü vaziyet böyledir. sur.un tamiri dolııyısile dün snhnh 
~ da Beşikta§ın namı hürmet ve takdirle anılmaya baş. Galatasaray eyliil sonunda 34 ün. Dr. Sc!caniva, Martın on altı. Dr. Necaettin Atasagun Galata köprüsü acılmnmıştır. 
~ cil senei devriyesini tcsit etme. sında Prag üzerinde Alman hima- Sabahları 8.30 a k:ıdar; akşam- • Türki)·e - İrlanda arasında mev-

~gis U~zel bir _ih7iras yerine taşıdığı tnakul spor ve klüp ğe karar vermiştir. ycsi ilan edildiği zaman tevkif ıarı 17 den sonra uıeıı Tayyare cut tlcaret anlnşmosının 939 senesi 
'""'~ herhanhı bır baba. evlat muhabbetinden farklı gö. Galatasaraylılar - iki sene edilmi§ti.,, Ap. Daire 2; No. 17 de hastalarım nisanının "on bcşin~en itibaren lıir 
lb. -.ı..ıniz. Onu, hayatında en biiyUk hazı.a, eıı bü•'.''lr cm evvel yaptıkları gibi - bu defa.. kalJul eder. (Telefon: 23953) st'ne müddetle uzatıldığı alakadarın. 
~:" e b 3'~ e?"~ d tf 1 b l - - ra blldlrilmlşllr. 
-,ik n ilyilk iftihara sev eden .aey~e ..ancıak!.YJkl8.Jlc.ak.oım•cL.~a- utbol, atletizm, güreş ve de- stan u .-

İaşın muvaffakıyetli neticeleri 'Olmuşrur. . snPZ'farmdan tertip edilen • • Levazım Amirliği Satınalma ı hı. ne0i17f.~ .. ın ··k 
1 

-"· · t . . . k d" • geniş bir programla ba.yramıan. Tıcaret ve Zattıre Borsas 
·ı.:e ll nl.G.9 yu ·se en §eft:.Llnt emın ıçın en mı fedayı 
~~ ~ görürdü. Sporda yükselmek için hiç bir zaman mazı nı kutlulayacaklardır. 16 - 6 - 939 
~. ~n den zararlı bir sarh~luğa abes bir i,timada kapılma. Bukarşılaı;malar içinde bütün FlY A TJ,A u 
~ fevkalade zaferler akşamında, zeki dudaklarından sporcuları en ziyade alil.kalandı. Duğ<lay :nıınuşak 5,32, hu~cl:ıy 
~ilıa: ."Anı~ çocuklar!.. Daha daha biraz daha gayret.,, racağma şüphe edilen futbol mü. sert 5,11 • 5,20, buğd:ıy kızılca 

atı eksık olmazdı. sabakalan için, sarı kırmızılılar, 5,30 - 5,32 arpa yemlik ~·u. 5,5, bok. 
de ~lik gibi bir irade ve otorite yanında, yumupcık bir lngilterenin maruf profesyonel la 4 - 4,5, c:ı,·dar ·t,:?5, mısır s:ırı çıı. 
~ WVl:\lk kalbi + .. ., d M h i klübii Arsenali bir maç \.•apmak 4,26 • 4,30, mısır s:ırı ıtolrnıe 4,17,5 
.'1et ~ır ı. er amet , kendi için en bUyilk me. .J 4,20, ku~yeml çıı. 6,5, keten tohu-
~Ve en bUyilk zaaf olarak telakki ederdi. Küçiik kimse. il7.ere şehrimize davet etmeği ka. mu 10,25 • 10,30, s~sam l!l,20, tir. 
'ıı kocaman hi%metler esjrgemediği için umumt ve istiııı. rarlaştırnıışlardır. Türkiyeye ilk tik o~lak 125. 

s:lr muhabbet ve saygıya nail olmuştu. defa gelecek olan üstat İngiliz GELEN 
~ n emeli, göremeden öldüğü spor meydanını vücude profesyonellerinin maçı senenin Buğday 360 ton, tiftik 37 ton, ya. 
'~dar ekti. Bunun için maddeten ve manen çok uğraştı. 0 en eehmmiyetli spor hadiselerin. pak 16 ton, kepek 15 ton, ca\·dar 
~t ,_

1 
ki vücudunu. kemiren ille.ti kale almadı. Lakin ne Y'" den biri olacağı muhakkaktır. 15 ton, bulgur 15 ton, mısır 60 ton, ~ "Y - B, pernir lG ton, kaşar 25 ton, ke. 

tlı,ı,. ~ a.vuz iradesıle her engelı yenen bu kı"rınetlı· ··atan "O- 8 H t t h ı ı t ~ " • ~ eşı"ktaşlı akkı en o umu Gl
0

lnlE·.~. 
~enç yaşında ecele alt oldu. . .... 

b'4!t ~efe ve onun idealine bağlı olanlarca en büyük tesel. 
eflı bir Be§iktaşm bala dipdiri ve sapsağlam yaşamasıdır. 

Arpa 50 ton, kuşyemi 10 ton, iç 
ceviz 5 ton, san~or 121'1 ndet, tilki 
4745 adet, v:ırşak 15 adet. 

F enerbahçeye mi 
giriyor? 

\...._ Muvakkar Ekrem TalO 

\~~~-------------
~~ Spor eğitmen kursu 

Beşiktaş klilbünün kıymetli 
futbolcusu ve memleketin en iyi 

muhacimlerinden Hakkının Be • 1 B C R SA 
giktaştan istüa ederek Fener _ 
bahçeye gireceği rivayet edil _ 1 A !·· 16_6_939 
mekte ise de, scnelerdenberi si _ ı- n ara -
yah beyaz forma altında görü • ÇEKLER --. tı." l'erb" • J ta bul s··ı ~ cı't" ıyesı 1 n o • 10 da Çcigclköyündc Kuleli Spor 

~el\ ~rılığından: Evinde yapılacaktır. 
··ı -lCrbiy · E~· le csı ve spor gıt- Keyfiyet al~k d 1 llrau k a a ar ara tebliğ o. 

ti nun ayıt ve kabul lunur. 
Q \\ 2(5 - 6 - 1939 Pazartesi 
· lanuna kadar temdit edil. 

~ . 
. ""tı 

i Ce vazedilen askerliğini 

1 
llıQ~ 01rn~k. şartı kaldmlmııtır. 
~huıdet ıçınde müracaat eden 
ttjl\ • lartlannı haiz olan nam
ht 1ttıtihanları 27 • 6 _ 1939 

c nı .. 

1939 
RESiMLi HAFTA' nm 

ttalyanca denlerinJ. taklp ediniz 

Bu lisanı kolayca elde edecekslnJz. 

len Hakkının sevgili klübünden 
ayrılacağına biz pek ihtimal ve. 
remiyoruz. 

Zeki Rıza evlendi 
Eski milli takım mekez muha. 

cim ve kaptanı, Fenerbahçe klil. 
bil idarecilerinden Zeki Rıza Ba. 
yan Vital ile evlenmiştir. 

Bu eski ve kıymetli sporcu • 
muzla eşine saadetler temenni e. 
deriz. ~sadif Salı günü saat 

~arici Askeri Kıtaatı Satınalma Komisyonu ilanları 1 
ltıta~sı;------~;:::--;;-;:-:::':";~:-----.::~..:.:::·.;:::.!..::.:..::....:::.:.::.:..::~-.---

Tutan İlk teminatı Miktarı İhale gün 
Vı, Lira. Lira Kuru• Ton 
~~ l>. A. 1800 135 ~ ~aeski P. A. 1325 99 38 : 6/7/939Perşembe14,30 Açık 
~e :hisar P. A. 1800 135 ., .. ,. 15,30 .. 
~ .ıı~trköy Hd. A. 4860 60 " ., ,. 16,30 ,, 

""'l'h. 365 108 7 Cuma. 15 

ve saati Şekli 

Londra 
f\e\') ıır it 
P:ıris 

Milnno 
Cenevre 
Amslerdam 
Beri in 
Brüksel 
Atına 

Sof ya 
Madrld 
Varşo,·a 

Buda peşte 
Oükreş 

Belgract 
Yokohnma 
Slol.'.holm 
Moskova 

lstikrular 
Ergani 
Siv:ıs - Erzurum llJ 

TUrk borcu I peşin 

5.93 1 
126.6775 

3.3550 
6.6G25 

28.5375 
67.2475 
50.8025 
21.525 
1.0825 
1.26 

H.035 
23.8725 
24.8425 

0.935 
2.8925 

34.62 
3'.l.535 
23.892;l 

19.67 
19.18 

ısar Top, A. 18200 1365 520 16 k A,:'z ' " ,, " a.p~ • ZAYİ t V ' - ~tanbul Ticaret ve Sa. 

!'etıı~ıe TUmenlne bağ~ı birliklerin hayvana.tının ihtfya~ı olan kuru otların açık ve kapalı ekslltme ::>~s~:a:~ıı,::~1~2;15.;.~ 3901d~ri1:!n;~ı 
~~isyo:ukaveleye bagla.na.caktir. Evsaf ve teslim şeraiti İstanbul Levazım lmirliği satmalma küfe zeytine ait Menş! oah!':ıetna. 
~ .. ~ale ~~~ da g&illeblıtr. İlbu otların teslim mahalleri mikdar ve tutarı ile teminat mikdan rneslni zayi ettim. Yenisini alac:ı. 
ı.;a.ıtt gilnu ve saatleri yukarıya ya.zılmıştır. Eksiltmelerin teminatı eksiltme saatine kadar alı itımdan eski~lnin hükmü yoktur. 
~k.uı ır. Kapalı eksilt:m~ teklif mektubu pterilen ııaatten bir saat evveline kadar a.Jmaca4ct • .~"İstanbul Balıkpaıan 69 No. 
~ bıeU1 &Un n eaatte Yl ~ mtnı Si.bulma. lkoımJQpnuna mtra.eaat.ıarı. ıM\ , .Httt , . Ir. r ' ~~ ~!l!nadı: .C.vurt 

~ı. ·~ ..ll! PH~ 

Komisyonundan 1--------
Maltepe piyade atış okulu için 10,000 kilo koyun eti alına. 

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 20-6-939 sah gü.ııü saat 15 de 
Tophanede amirlik satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şart
namesi komisyonda görillcbilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
ve kati teminatlarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(16) (4292) 

İstanbul Daiml Encümeninden : 
Bedeli keşfi (950) lira olan Yalova - Karamürsel yolu Uz.e. 

rindeki ah~p Sa.rısu köpriisünün tamiri açık eksiltmeye kon. 
nıu5tur. 

Buna ait şartname her gün zabıt muamelat müdürlüğü kar~ 
minde görülebilir. Taliplerin (71) lira (25) kuruşluk teminat ak. 
çası veya mektubu ile birlikte ihale günü ola.Ilı 2~939 cuma' 
günü saat iki buçukta daimi EncUmende hazır bulunmaları ilaD 
olunur. (4005) 

.:.. 

DAUA'IUKSE:IC .. 
J:AiZ, DAl-IA ~Yi 
Ş.ARTLA~ TrM.iN ro~R. 
1!01ANJ~B8~K-U~ ~ 
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DiKK ·AT 

En birinci kan, kuvvet, iştiha şurubudur. 
FORF ARSOL'u, bütün kuvvet ıuruplanndan ayıran batlıca haııa: Devamlı bir ıurette Kan, kuvvet ve ittah temin etmeıi 

ve ilk kullananlarda bile teıirini derhal göıtermeaidir. Her Eczanede bulunur. 

TRHTR-· 
HURULRROR/I 
kurtulunuz ı 

Devlet DemiryoiJarı ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanları 

Mubammea bedeU 1263 lira 23 kurue olan muhtelif cina ve 
eb'atta kilit, meııtefe kapı sllrmesl, eUrgU vesaire gibi 61 ka. 
~em malwne 6. 7. 1939 per§embe gUnU saat (10,30) on buçukta 
Haydarpap.d& gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık 
eksiltme suretile s&tm &lmacaktır. 

Bu işe girmelC Jsteyenlerin 94: lira 75 ıkuruoluk muvakkat te. 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günU sa. 
atiıie kadar komJayona mllracaatlan llzmıdır. 

Bu ip ait prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl. 
maktadır. ( ~31) 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
938/1156 
Evveloe 1Ka.ndi11fde SJr& mahalle çıkmaz sokağında. eski 30 

yeni 1 No. 1u 11.,.,ı. oturmatta: iken elmdi ikamet:gllu meçhul 
olan Be.yan Kellttata fİb J:GhıJfa IOJl tebliğ: 

4256 Hellap No. elle Saıı4JtpnmJan a1dığmız 400 lir& 26-6 
-938 tarihine kadar &lemedfimlzden faiz, komisyon ve aatr 
muraflarla beraber borç m1ktarr (1052) Ura (83) kurup var. 
JDJlbr. . 

Bu aebeple 3202 No. lu bııuııa. mtlsteniden 938/1156 No. lu 
'cblya ile yap~ takip ve 8Çl1C arttırma neticesinde evveloe ika. 
met ettiğiıılz adresi yukarıda; )'Ulll ve mezkflr borç lkaqılığmda 
eaDc!ıfa birinci derecede fpoteldl p~ 225 lira bedelle 
Sandık namma muvakkaten ilıale edllmfatlr. 

~w 11An tarlhhıden ıtımren bir ay içinde borcu ödemediği. 
llfs takcUrde b.tt ihale karan verllmeıt Uzere dosyaamm icra lıl
Jdmniine tevdi edileceği son ihbarname makamına kaim olmak 
tiiere f.lAn olunur. (4369) 

• 

İstanbul Daimi Encümeninden : 
Bedeli muham.meni 5928 lir& olan Ta.kaim bahçesinin sahne, 

:Amerikan Ban salon bar kDmı ile helilar, mutfak ve ahfap çar. 
d&k Jmmı1a.rmm ~ kapalı zarf usuın '18 artumaya konul. 
m.tur. Buna ait prtname her gUn Zabıt ve Muamelat M:üdilr. 
ltığn kalemine müracaatla görUlebilir. İhale 23-6--939 gUnü sa. 
at 15 de yapılaca.ktır. Taliplerin 444 lira 60 kuruşltık teminat 
makbuz veya mektubu ile bu baptaki teklifleri havi zarfları yev. 
mi mezkllrda saat 14 de kadar daimi encllmene teslim etmeleri 
ltlzumu illn olunur. ('°°6) 

Vazifeye davet 
lstanbul Vakıflar Müdürlüğünden : 
Yıllardanberi tevliyet vazifesine alika göetermeyen ve ad. 

reıi idaremir.ce biHnmiyen (Cibalide Çuhacı Hacı ömer) vakfı. 
nm miltevelliai Himmet zade Abdullah Smıi'nlnı tan tarihinden 
itibaren 15 gUn zarfmda idarembs mWhak vakıflar fefllğine mu. 
racaaUa nkfma alt muameleyi tı.klp ve hayır tartlannı ifa et. 
mesi , aksi ı. takdl~ hakkında kanuni muamele yapılacafl illn o. 
luııur. ( 4335) 

inhisarlar U. Müdürluğunden : 
I - Şartnameleri ve listeleri mucibince (3758) metre mik'abı 

mliıkirat ac953,. metre milc'abı tUtilne ait Nmak Uzere ceman 
(4711) metre nriktmı undI1dık kesilmit tahta pazarlıkla aatm alı
nacaktır. 

II - Ttahtalar memleket haricinden ıetirildifi takdirde met
re mildbmm muhammen bedeli sif btanbul 30 memleket dahilinde 
verilditi takdiıtle 36~30 liradır. Muvakkat teminatı hariçden ıetlri
lece1der için (10,599,75) lira dahilden verilecekler için (12.825,75) 
liradır. 

III - Puarhk 26 • VI • 939 pazartesi ıünU saat 14 de Kaba· 
taıta levazım ve mübayaat ıubeımdeki alım satmı 'komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - prtnamelerle eb' at listeleri her gUn kabatqta levazım ve 
milbayaat ıubesi mUdUrlUfü vemeıinden (8SS} kuruı mukabilin. 
<le almabillr. 

V - tam•mı veya bir laamı, için puarhfa iıtirak etmek isteyen
ler muayyen &ün ve saatte verecekleri miktarın yUzde 7 ,5 lruruı 

hesabiyle teminat paralan veya banka mektuplariyle ve diğer 'ka
nun! veaailde adı ıeçen komisyona ıelmelerL ( 4084) 

- - --

•~ta"lbt.J~ ôe~ec.ves• • · ~r:ar1 

16/6/939 Cunıa 1 325 
17 /6/939 Cumartesi 326 489 
19/6/939 Pazartesi 490 800 
20/6/939 Salı 801 - 1018 

Belediye emekli ve öksllzlerinin Haziran 939 üçer aylıkları 
yukanda gösterile~ günlerde ve cüzdan sıras sayılarına göre ve. 
rileceğinden aylık sahiplerinin cW:danlariyle Ziraat Ban.kasına 
mUracaatlarr. ( 4313) 

••• 
Senelik 
muhammen 

bedeli 
Teminat 

Kira 
müddeti 

1250 

1250 

36 

miktarı Kiraya verilecelt mahal 
187,50 Karaağaç mezbahası cümle kapı) 

ıı ıkaremm,da 60 numaralı Ba.) 
ğmla.ldıa.ne ) 

187,50 Kara.ağaçtaki 58 No. Iu Bağırsak) 
hane ile cUmle kapısı kar§ısmda) 
iki aralık ) 

2, 70 Arnavutköy Utfiye mahallesi Bal.) 

2 

2 

cı aokak 18/29 No. ev ) 1 
Yukanda bulundukları mevkilerle senelik kira bedelleri ve 

milddetlerl ve teminat miktarlan gösterilen emli.k açık artırma 
suretile kiraya verilecektir. Şartnameler Zabıt ve M:uamel~t Mü. 
dUrlilğilnde glSrlllebilir. Taliplerin yevmi ihale olan 27~939 
salı gUnUnde temlnıat makbuz veya mektuplarile saat 14,30 da 
daimt encümende hazrr bulunmalan. (4145) _______________ , ............... _,._ ___ _ 

Türkiye Naft Sanayiyi Türk Anonim 
Şirketi ldkre Meclisinden : 

Evvelce il1n edildiği üzere Tllrkiye N aft Sanayii Tllrk A.. 
nonim Şirketinin himledarlan, Şirketin maksadı: teşekkillü olan 
Ham.petrol taafiyeıslnln halen mevcut gUmrUk tarifesine göre 
imklnmz bir hale gel~, fevkallde surette ticaret kanunu. 
nun 4:41 inci maddesi 2 nci fekrası mucibince 16 Haziran 1939 
cuma gUnll içtima& davet edilmtıler idi. Ticaret VekAleti komi. 
seri huzurile vaki toplantıda mecmuu hisaeleri Şirket sermayesi. 
nin ilç ruhunu temin eden h.Jsaedarlar zuhur etmediğinden yinıe 
ticaret kanununun 386 mcI maddesine tefvikan iıbu içtima aynı 
ruzname ile 19 temmuz 1939 çarşamba ~ti saat 15 de, Gala. 
tada Bankalar caddesinde Dantib banmm UçüncU katmm 19 nu • 
marasmda. toplanmak Ur.ere, talik edildiği cihetle keyfiyet aleL 
usul ilbu birinci ilin ile bildirilir. 

tıbu fevkallde hissedarlar içtimama nizamnamemizin 83 
Uncü maddesi mucibince miktar hi88e8i her ne olursa olsun umum 
hissedarlar ittirik edebileceklerdir. 

Binaenaleyh nisabı ekseriyetin anlaşılması için işbu heyeti 
umumiyede asaleten veya vekAleten hazır bulunmak isteyen his. 
sedarların hamil oldukları hisse sen.etlerinin nizamnamemizin 
57 nci maddesi mucibince Şirket veznesine içtima gününden bir 
hafta evvel teslim edip makbuz almalan ica.beder. 

Fevkalade ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi idare azumdan vefat eden birinin yerine ika. 

me olunan, diğer bir zatın tudiki memuriyeti. 
2 - Şirketin emrU tasfiyesi için meclisi idareden veya mec. 

lisi idare haricinde tasfiye memurlarının tayin ve intihabı ile 
salahiyetlerinin tayini. (K. t. 146) 

DiKKAT 

Grlpln ırutularmm UzerJne nıatmde göı:dilğtlnUz eelOide ~ 
ma paDar tılft .utmfFJr. 

- Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniı. 

iktisat Vekilliğinden / 
1 - Halen F. O. B. Zonguldak 17 lira 25 kuru§ olan bir toıl 

kok kömürü fiyatları 15-6-939 dan itibaren Zongcldakta li~ 
ya istasyonda teslim (tahmil masrafı dahil). 15 lira olarak ıes1'I 
mi§tir. .....S 

2 - Ankara, Jatanbul bmir ve ~k miktarda sömikok istıPj_f 
den diğer şehirlerde mahalli fiyatlar yukardaki F.O.B. firat ~~ 
re ve zarurt masraflar ilbesi suretile belediyelerce tayin ve i1An

41 caktır. (2267)~ 

Harici Askeri Kıtaatı Satınalma 
Komisyonu ilanlara 

Kırklareli lçln alınacak 60 ton oado yajma talip~ 
ğmpan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ~ 
nun muhammen bedeli 100 kurut olup ilk teminatı 4250 ,,;. f 
İhalesi 10-7-939 pazartesi gllnU ıaat 16 dadır. Şartnaıll 'J' 
giln Kırklarelinde tllm satmalnıa komisyonunda görUiebUlt~ 
!iplerin kanunun 2, 3 cl1 maddelerindeki vesaikle teıninı't 1 
tuplarmı havi zarflarmı belli gUn ve saattlli .o' 
az bir saat evveline kadar Kırklarelinde tilin satmaınıa. • 
yonuna vermeleri. (26). (4352) . . . , 

1 

Beher metresinıe tahmin edilen fiatx 370 kuru& ola!1 
1 f 

metre elbiselik haJd şayak kapalı zarf usulile mUn~ ~ 
n~111tur. lhaleat 5 Temmuz 939 çarp.mb& gUnil saat 11 '
llk teminatı '°25 liradır. Evsaf ve prbıameei 278 kurUt ~ 
bilinde M. K. V. aatmalma Xo. dan almır. Eksiltmeye~ 
lerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde gösterilen _ .. t I 
teminı&t ve teklif mektuplarmı ihale· saatinden en az bir sP", 
vel Ankarada M. M:. V. satmalma Ko. na vermeleri (24) ( 

••• . 1. 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 60 kurul olan bit~ 

yon_ ile bir milyon dört yUz bin metre yazlık elbiselik lJe!.ıa f: 
zarf usulile eksiltmeye konulmuetur. İhalesi 6 temmuz ;:;.t 1 
şembe gUnil saat 11 dedir. nk teminatı 37350 liradir. dJllı , 
p.rtnamesi il lira mukabilinde ll. M. V. satmalma Ko. ~ 
nır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 tıncU ~ 
delerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektupl~6 ~ 
saatinden en az bir saat evvel Ankarada. M:. M. V. satınıw-
na vermeleri. (23) (4349) 

••• ti' 

1 Deniz Levazım ilanları 

Hepeine tahmin edilen fiatı 195,000 lira olan yüz eU ... f..: 
yerli veya yabancı mamulltmdan olmak tiz.ere seyyar etil"eei ~ 
lı zarfla satın alınacaktır. nk teminat 11,000 lira şartna.tn ~ 
kuruşa. Ankarada M:. M. V. satın alma komisyonundan aıııııt'· ıP°' 
velce bedeli mukbillnde prtname alm11 olanlar koımis~ f). 
racaatla p.rtnamede tadil edilen kıaımlan öğrenebilirlet;ı. ~ 
ıiltme 3--8-939 perwembe gUnU. aaat 11 de Ankarada M-~ 
satm alma komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmeye gl ~ 
kanunt teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerindeft -,,. 
belgelerle bu gibi işlerle meşgul tüccardan olduklarına da ~ 

1 
vesikalarmı teklif mektuplan ile birlikte eksiltme saatıncıes:ııJI 
saat evveline kadar Ankarada M. M:. V. satın alma koın1'r 
vermeleri. '(19) ( 4290) ~ 

Deniz hutabaneainde "° lira ücretli iki hemıireli~ ve 2fS li. r ~ 
rs. Ucretli 7 hasta.bakıcılık mllnlıaldir. -- , , 111~ 

!stekUJerin 1 Temmuz 939 tarihine kadar Kasımpqada De- SAHiBi: ASIM US Neşriyat MildilrQ: R. Ahmet S1"' 

nis Hastanesi Bqtabipllğine mtıracaapan •. (2367) __ (4377>. ·. BaaıldfİI 1~r-: :V~ lılatbauı · 


