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F='ransa, könig'in kendi ·top-
raklarında olmadığını bildirdi 
Hariciye memuru Ruhi, bu işe "Dostluk hatırı 

için,, vasıta olduğunu söylüyor 
Başvekil Celal Bayarın Parti Meclis Grubun- Çemberlayn 

16 ~aki beyanatından : «Yakında muhakemeye Dün geceki zi
yafette n ufuk 

söyledi 

1 

başlanacak ve tabiatiyle muhakeme aleni 
olarak cereyan edecektir» 

t> ; 4,.kadaşlar! 
ll 1r1.emleketin 

".Hepimiz 
temiz kalmak 
ve temiz kalan-

"Buraya takibine karar 
verdiğim sulh politikası

na devam maksadile 
geldim,, 

tıt· 

8"-iistimaller 
~Bincide) 1 

l'enedikten bir görün~ 

!Jil ~ 
~-- ıunden çek-

ti'". 
la, ın şeref ini 

korumak 
Çemberlagn Ramada 
lngiliz Başvekili coşkun 

tezahüratla karşılandı 

'il namütena-
hi azaplar 
k~t·d· ~ z zr,, 

Üniversite Rektörü 
İ alebe şerefine ilk çayı dün verdi 

mecburigetin
degiz,, 

(l'azısı 8 inciilc ) 

Barem layihaları 
Martta görüşülecek ............... • 1 Ankara, 11 {Telefonla ) - ! 
İMahsiis bir kanunla devletten 1 
Ebir hak temin eden veya ser_ i 
f mayesinin yarısından fazlası 
idevlcte ait olan banka ve mü. 
~ esseseler memurlarının bare
imi ile devlet memurları ha.k-
f kındaki barem lii.hiyaları büt. 
foe encümeninde müzakere c.. 
idilmektedir. Zabitan ve askeri 
imemurlar için de hükumet bir 
ibarem projesi hazırlamakta... 
!dır. Her üç layihanın rnüuıkc
i resinin şimdilik tehiri ile Mec
İlisin mart içtimaında devam 

n !.olunması etraf mda kuvvetli uni~ • 
latıı. (ll'Sife rekt .. ·~ ·· .. ibir cereyan başgöstcrmiştir. 

Musolini ile ilk görüşme Venedik sarayında 
saat 18 de yapıldı ffa:m 8 incide}. 

~~---~~-----------~ 

Orduda 1 1 VAKiT iki fındık fabrikası 
kurulacak 

Giresun, 11 (A.A.) - Fındık 

Tarim Satış Kooperatifleri Bir
liği, şehrimizde ye Orduda iki 
modern fındık fabrikas ı yaptı- 1 

racaktır. En son yeniliklerle 
beherine 60 bin lira sarfedile
cek olan bu iki fabrika, Kara
deniz fındık bölgesinin numune 
fabrikaları olacalc ve ağustos a

yında çalışmaya başlamış bulu. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mükafatlı 1939 Müsabakası 

Bugün başladı 
Ençok hangi şarkıyı 

1 beyeniyorsunuz? 
• 'lt llıı; .. _. . orunun somestr Faktllfosi son srntf taleliesine ,.er : 
'e]c ~betile ~ebe ile gö_ miştir. .:.::·· ===-=·· ==-=--=· .. =· ====-_.::__ _ _ __ _ 
~!!it~ <>niarnı arziılarını dinle.. Kendileri ile fakülte ieleri et- San ayı· talebesı'nden 1hsan1 

nacaktır . Gazetemizin baş tarafına koyduğumuz ve 
o~~z gün devam edecek olan kuponları birikti
rınız. 

tel'tfp e a~~~le çay toplantıları rafında konuş_ınuş, . o~larm ihtL , 
ltıt ttigını Yazmıştık yaçlarmı tcsbıt etmıştir. 

~rektör diln ~obiyat be~~~~~=:~~:ı::ıeı:.i w.. öldüren Rıfat yakalandı 
' J~-~! dö Mosku'nun makalesi 
1~giıter·e;-Fransa 

ollektif emniyette bir mesnet 
l j aramak istemezlerse 

;ponganzn önünde 
zz çökecek/erdir , . 

(Yazısı '11: tndde) 
Jlısanı öldiircn Rifat Emııi yet nıüdürZ!Jğüne,pBtirili11.or_ 

. (Yazısı l(J, ~). 

G~nderilecek şarkılardan üzerinde en fazla 
ittifak edilen şarkı sahipleri arasında 

kur'a çekilerek birinciye: 

RADYO 
/ ikinciye bir armonik, üçüncüye bir senelik 
Vakıt, dördüncüye bir senelik Resimli Hafta 
abonesi ...• 

ı Beşlncldeo ondHrdilncHye kadar 

Birer Adet Tayyare Piyango Bileti 
Ve diğer bü(Ç:ün nştırak 

edenoere muınıteı n 'if 
mük81FaltB aı r 

' 
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Arada bir: 

ihtisas ve izhrap 
Görülen ıudur: Istırap ve ae. 

vinç elele, kaybolan ıeyden du
yulan acıya, bir yeninin doğuşu 

veya tahlili ile duyular. sevinç ka
ntıyor. bdlrap mı, asi, yoku ıe
vinç mi? Her ne ise. 

in11.n ruhu dalına bir fCYC bai· 
lanmryor, bir yerde durmuyor. 

Bir istatistik 
Beı Senede Meslekten 

Ne Kadar Muallim 
Aynldı 

Pirinç kUyüradeki 
gece hilskını 

Pembe Kızla kısrağı kaçı
ıanlar adlıgede 

Arkeo!oji 
Enstitüsü 

Eti Hiyeroglifleri üzerinde 
tetkikat yapacak 

Mekfepferde 
lisan dersleri 

Vekalet Yeni Tedbirltl! 
Almayı Düıünüyor 

Bir müddet evvel lise ve 
kı.;1 talebesininin lilflll no· .... ..,.• 
dan çok zayıf oldukları ve bit 
nebi dil öğrenmeden çı 

hakkında muhtelif gueteJe~ 
riyat yapılım§tı. Maarif Ve I 
bir tamimle vaziyeti bir kert 
öğretmenlerden sormayı u,.

.Bu oynak ruh: Nereden gelip, 
nereye gittiğimizi bilememekten 
mustariptir. öğrenmek hamlesi
nin 1evincl içinde her aun çözme. 
ie ufrapyor. Acaba, her şeyi öğ
renebilec:ek midir? Yahut, ne ka
dar tcYin ıırnnı çözebilecektir? 

Maarif Vekileti vilayet kültür 
direktörlüklerine yaptığı bir ta
mimde bet aenedenberi muhtelif 
sebeplerle mealekten ayrılan öğ
retmenlerin sayısını ve mesleği 
terketmelerinin sebepluini iate
miıtir. 

Bir hafta kadar evvel Kemer
burgaza bağlı Pirinç köyünde 7 
çinıenı tarafından ıece bulanı 
yapılınıttı. Baskını yapan ıakilcr 
evveli Muıtafanın evini basm·ı

lar, kendisini yakalayarak dövmüı 
ler, paralarının yerini söyletmiı· 
lerdi. 

tlnivcraite Arkeoloji Enstitüsü 
3nümüzdeki .amestr tatilinde Cc· 
nubi Anadoluya ve bu arada Ha· 
taya 'kadar bir tetkik geziıi tertip 

ca bulunmuı, bunun da yeni atıl- etmittir. Bu tarihi ve arkeolojik 
mıı olduğu teıbit edilmitti. araıtırmalarla uzak ve yakın ma-

görmüştür. 

Diğer taraftan bilhassa ~ 
lu vilayetlerindeki talebenin a-: 
bUımından çok .ıayıf oldul" 
müfe.ttiş raporlariyle tcabft ",,# 
miş bulunmaktadır. ~ 

Umitler, ıeniyet ve kafa üze· 
rinde toplanıyor. tzab, ilah üstü
ne. Bir izah, bir basamak eskiyor; 
ona inanmıı ve alıımıı olanlar 
mustarip oluyor, fakat, yeni izah 
ve buamağın sevinci bu ıstırabı 
gidermeğe utraııyor; 

Şehrimb ilk tedrisatından ayn. 
lan öfretmenlerin listesi tanaim 
edilerek Ankaraya gön.dcrilmit
tir. 

Bilihare dördüncü 90rıu hi· zisinin büyüklüğünü ilmi delille~ 
kimlifinc verilen takiJer tevkif 0 - le iıbat eden Antakya, lakendc. 
lunmuılardır, run, Adana, Tarsus, Mersin, An-

Y anht Şehadetten talya, Manisa ve bmirdeki mUhim 
iki Tevkif eıerlerln ayni zamanda netriyatı 

Gelecek cevaplar tasnif e · ~ 
ten sonra lisan dcnlcr:nc yeaJ 

Bir miltcbuaıa da 14Sylc dert 
yanıyordu: 

Bakanlık yapacalt bir istatlsti· 
ğc ~öre lSğrctmenlcrin mesleği 
terketmelerinin aebeplerini araı· 
tıracaıt ve onlan mealeje tam ma
naalyle baflayabilmek için de ica
bcdcn tedbirleri alacaktır. 

Bundan 10nra yanında oturan 
Halilin evine girmiılcr, kızı Pen. 
be ile kısraiznı kaçırmıılar, babası 
Halil takip ediace kendisini taban 
ca ile öldürerek oğlu Halidi de ya
ralamıılardı. 

Dün Sulianahmct ikinci sulh ce da yapılacakt r. Bu yıl mcıgul o• 
za mahkemesinde bir dava.da yan lunan Eti Hiycroğlif yazısınrn ori· 
lıt tahadette bulunan iki ıahit jinal kitabelerden tetkik: imldnmı 
milddeiumumlife teslim eC:ibnit- da veren bu ıeyahate bir profesör 
lerdir. iki asistan ve birkaç talebe iıti-

Dava Hanife adın.da bir genç ka rak edecektir. Kafile ö:ıi.müzdcki 
dm ile metresi tuza araaıncla idi. ı:azar günü Profesör Boasert'in 
Hanife metresinin kendisini d'5v· b: şkanlığı altında hareket edecek· 

tekil verilecektir. 
-o--

HABER 
Sekiz Yatanda 

"Haber .. refikimiz dün'kil pttA 
ile yedinci yılı bitirip sekizinci fl1' 
la basmıştır. Refikimizin yeni.,. Baskıncılardan yal:alanan Ah-

- Filan ilmin, filin ıubesi üze
rinde çalıpyorum. Benim gibi, bu 
ıube üzerinde çalıpn binlerce in. 
aan vara Ufraıtıfım branp ait, 
ayda kırk, elli makale çıkıyor. 
Bunlann içerisinde, f(Syle, böyle 
yirmi kadan yeni buluflardır. Bun 
lan okumak mecburiyetindeyim. 
Aylarım, aenelerim bu yenilikleri 
okum1kta ve bu lhenıe yeni bir 
teY vcrebilmeie utrqmakla ceçi 
yor. Saatlerimi öremusem, erir 
ciderim. Mecburum durup dinlen 
memeıe. 

Maarif Müdürü 
Maarif Veklleti tarafından An. 

karaya çaiJnlan Maarif müdürü 
Bay Tevfik Kut yarın ıehrimize 
danecektir. 

met, Resul, Mustafa, Kaya ve duğünü, evinden eşyalarınr çala· tir. 
Mehmet dün adliyeye teslim edil· rak kaçtığını iddia etmiı, Rza ya· 
mitlerdir. Diğer ikisi Ethem ile_ kalınarak mahkemeye verilmiıti. 
Niyazi blitlln aramalara rafmcn Dı;ruşma s rasında Han:fc: 
bulunamamışlardır. - Vakıa Rıza beni dövdü; ama 

lmr candan kutlarız. 

Ticaret odasının dUnku toplantısı 
münakaşalı geçti Bay Tevfik Kut ecnebi elWIL 

yet okullarının tedriı ve idare it
leri etrafmda Vekllete izahat ver 
mit. biltçelerinin vaziyeti de ayn
ca ıarilfWmuttUr. 

DilfOn bir kere: Ben ne yapı- f ktıaat Okulunun 
yorum? Dar bir saba üzerinde Y ddöııümü 
mUtemadiyen, kuyu Jruıyorum. Yflbek tktıaat Ye Ticaret oh· 
Belki, bir yeni teY bulurum, belki tunun se mcı yıldlnmll 8nilm0z· 
de, bulamaz, bulunmuflan tekrar deki puarteal ıönllne rutlamak
lamak mecburiyetinde kalınm. tadır. 

Buldufumu ve buldufumun ~- Bu mUnaaebetle okulda bir tö. 
him olduğunu. ka~ul eır:ek ~e, ren yapılacalc, yıl dünümü lrutla
bu buluıun sevıncı, beıum ıçın, lllcaktır. 
çok sürmez. 

Ayni aaltada yilrilyenlerden bi
ri veya birkaçı daha ileriye cider. Y eıila)'Ul Kongresi 
O zaman, tekrar yeni bir ıeyi ya- YepJay Cemiyetinin yılbk kon· 
kalamak, !bulmak bnaaı beni kap- ereli &ıilmllzdeld puar CUnO aa· 
layacak, ayni Dıtitn içinde ujra. at 9,30 da EminönO halkevi Nlo
flp duracağım. Tekrar bulabilecek nunda yapılacaktır. 
miyim?:-

Her ıeyl anlamak, her teJl bil· 

Suçlular mUddeiumumilıırte .ar eıyalanmı çalmadı, ben kendim 
pya çeldlmiflerdir. Verdikleri i- verdim, dedi. 
fa.deler, hemen hemen ı5yledir: Şahit Cemile ile Saniye kadın 

- Arkadaıımız Kaya Halilin ise mahkemede hiç blr teydcn ha
kuı Pembeye lpk olmuıtu. Bur- berleri olmadığını söylediler. Hal· 
aadan hep beraber kın kaçırmak buld bunlar poliste verdikleri ifa· 
için geldik. Mustafayı bağlayan. dclerinde: 
tar, fimdi bça'k olan arkada,ları- - Rızanın Hanifeyi dövdüğnnn 
mızdu. ve eıyalannı çalıp kaçtığını gör. 

Bia Halilin evinden km kaçırır dük, demiılcrdi. 
kcn bir gilrilltU oldu; sillhlar atıl- Hakim ihtarda bulundu; fakat 
dı. Fakat kim yuruJdu bilmiyoruz. yine 11rar ettiler. 
Olsa olsa kaçan Niyazi ile Etem Neticede hlkim Salahattin De-
vurmuı olacaklardır . ., mirelli kendilerini hemen tevkif 

Halbuki bunlar yablandıklan edere,Jr mOddaiumumilite ıfSnder· 
uman Jlesullln llaerinde bir taban di. 

Gençlik teşkilatı 
Bu husustaki teşebbüsler fiil 

haline gelmek üzere 
mele için çırpınan insan ruhunun Maden Kömürü Stoklan Talebe BirHfl llfvedilclikten rafından hazırlanacak bir proje i· 
döküldilfil bu ihtisas kalıbı nen· Azaldı sonra Univeraite ıençlili için Par le teabit edilecektir. 
tJrap vericidir, bilsen! tiye ballı bir ılftllik tqkilltı ya- Tetkilit ıeQÇle~in arzuları~ 

Ruh her tarafa açılmak ve Son fırtma .dolayısiyle latanbu- pılmaaı hususunda tcıcbbüılerc 

1 

tam mlnasiyle •erimli olacak bu 
ablma~tiyor, gözlerim ve ıuu- la maden kamllrU milvaridatı azal batlınnuıtı. Bu teıebbüslcr etra. tekilde ve onlan muhtelif gençlik 
rum ancak bir aahıyı ıörUyor ve aıııtı. Belediye ıu firketlerinc. fındaki tetkikler yakındı tamam- sahalarında al!kadar edecek ma
tarebllteılr. tc.alcere yuarak latanbuDuJarm }anacaktır. hiyette spor, müzik ve diğer kilL 

Her 117 bertaraf, bu lhtlua, bu havaıanız kalmamalan için hava Gençlik tq1dlitımn nelerden i· tür teıkilitını hedef ittibu ede-
monotonluk, mealeld huuıılJMimi lar dtbelmlpen maden kömürü baret olacaiı Maarif Veklleti ta· mittir. 
körletmek kor'Jnaıunu lçbM doldu ltOldanm tım•ml•m1larını bildir-
rayor. mfttlr. 
BqUııldl cemiyette tabii ban 

bu"ur. Maddi n mannt yapmak 
için bu bir nrurettlr. Etrafındaki Celeplerin Dilekleri 
lere bak bir kere! Onlar da ayıll Celepli.in Vali ve Belediye rei-
9Ulyette. Onlar da bu mecburi· alni ziyaret ederek bazı dile1derdc 
,etten, bu en4leelerden aenlA U.. buhanduldanm yumııtık. Celep· 
dar muıtariptirler. ler ziraat kurumunun meabahada 

Bu mellek! ııtırap vı filphe, toptan hayvan abm satım yapbl -
Jlhlfyetln en kurtarıcı tarafıdır. m n kasaplara celeplerden daha 
Bu i1lhl 11tırap ve endl9e, aaıl ya. ucusa aatıı yaptılı için kendl:eri
ratıca kıymettir. Bunıus ilham, i· le çok rebhtt ıttillni ıöylemltler 
cat, kurtuluı ve 11Ue1Uk yoktur. dlr. 
Bu yeldan, yeni, yeni 111ler dolu Celepler thı itin tanalm edilerek 
JDI': BUyilk mücadele kolaytaıı- kunun1a kendi aatıt flatleri ara. 
yor. Bu yoldan mealeld mUkemme aında da bir flat birlill olmaamı 
liyetı cittilin için sevinç •eni kap istemlılerdir. 
lamahdır. tıl, bir de cemiyet, in· 

Bir Adam Zehirlendi 

Sultanahmette A'lcbıyıkta otu· 
ran Etref isminde birisi diln ak

ıam yemeğinde paıbrma, peynir, 
ekmek yemif, 90nra hamama. git
miıtir. 

Midesini tıka basa paıbrma ile 
dolduran Efrcf, hamamda 11cafın 
tesiriyle fenabk ıeçirmiı. yere yı. 
Jc tarak ölmUıtUr. 

Ceset Adliye Doktoru Salih HA 
ıim tarafından muayene edllinit. 
teıeııımüm aliiml görUldüfüoden 
morp 1raldınl11Uftır. 

aanlık za-riyeainden ıısr. Inaanam: -----------------------
Sevini Çalıtıyorsun, sevini lhtl· 
aaa yıpmııaın, sevin 1 B~r ıeyler 
veri yonun, sevin! Karanlıktan J• 

ı·ta çıkıyorsun ve çıkılıyor, te. 
vin ı Sevildlllnl bil, sevin 1 

IHSAN ALTAY 

Da ·kıı un u 
UAVA 

Valinin Dünkü YeıflkUy lıleıeoroJoJi istasyonun· hmetre idi. Silbuaet ea ribek U.2 

1 

Saat 1' de baft ••ırt 713.f mi-

Zi ti • dan alınau rualQlllata 16re, ban )'Ur- ve en dlf(lk 7.t lfllUlnl b1dedil-
yare en dun Dolu AnadQJu blilıealyle Kıra. mittir. 

Vail ve belediye reisi Ltltfi Kır denlı lııyılarındı acık, Trakya, Ko-
dar dlln Etn1f Ha1tahaneslnl ıeı- caeli ve Orta Anadolu b61fclerlndel 15 Yıl Enel Butün 
mlı. IOnra Esnaf birlif:ne ciderek ıhll, dll~r yerlerde 81 bulutlu ~-
cemiyetler reisi ve balariyle ıö- mit, rOııArlar dolu b6Jaeal ile Orta A.VK.-tRA - Havolıuın ,.ı tına 
rUtmUftUr. 1 Anadoluda ıarkl, Karıdenlı ile Trak- 11llmal 111WJnden •rlp hatalılı ıe-

Vali ölllden sonra Kıı lisesini Ya kıyılarında 11arbl, <llAer >•rler· hlrde ıaltlın halini olmııtır. Sıhhal 
de ı et ltmi beledl ıyı ıele· de tlmall latlklnıeııe harır olarak es· MiJdürlüğQ drrhal tedblrlete lt~t11aı 1 yaı I• Y mlıttr. 1 tlmiı ve ilk olarak mtkltpltrın, ıl. 
reJr Ul~da .'°Planmıt olan vı dl-1 Dl!n latınbulda h8Ya ıeılr ~ı,, nemaların, tiuatroların on bt§ gün 
lek aahıplenyle ayrı ayrı konuı- rüzdr cenubu g:ırhlılcn "anl)l'dc 2-4 müddetle talil tdlfmtlcrint karar 
muıtur. 1 metre hrzla e~miştir. 1 vermiştir. 

lstanbul yolları 
ilk Ağızda Hangi Yollar 

Tamir Edilecek 
lstanbul kazaları içindeki yofü 

nn tamiri hakkında belediyece 
yUıbin lira tahsis tdilmit ve bu 
para taksim olunmuftu. 

Bu paralarla her kaza dahilinde 
ilk önde gelen caddelerle sokak· 
Iar tamir olunacaktır. . 
Beyoğlu kazasında Pangaltı ile 

Şitli araaında puar mahallesi ve 
Kumbaracıy~kuıu parke olarak 
yapıla:aktır. Kepficrl yapılmıı. 

ihale edilmek üzeredir. Galatada 
Tulumbacı M>kağınm parkeye tal: 
vili bitmiıtir. BeytWmaclr yokuıu 
Te Sakızağ_acı 'kaldırımlan da ta
mir edilecektir. 

Bundan bat1ca tOnlann mecra
lan tamir olunacaktlr: l{qmhag. 

c:ıyotruıu, Yltbekkalclmm, <AJD&. 
lıçqme, Hamalbqmm alt kaamı, 

Afahamaını, Turan caddnl. Bl
madaj, Benebir, tcadiye, ICuan· 
cıyotruıu. Cectidlye mahalt .. lnbı 
bir laımı, Toblıollu, Kacaokak, 
Maçkada bOımnlan alam mecra
lar. 

Adalarda 4a nbtan iolonlan 
yayalan ve kitabeleri' tamir olunr 
:ak Lalahatun IObll 1~1" tah
vil edilecek, AHyanr ft .çatbfe 
lek ıokaklarmul 1)1r ıa.. tON oı.. 
rak yapılacak, Cnidlk •e Perda. 
ne sokakları tamir edilecektir. 

Bunlard:ın baı!ta Ereköycf en İ" 
Erenkövüne ~iden yoldan İqeren-

Limancı Hamdi, Zahira borsası idare heyeti 
azalarma verilen hakkıhuzurlarm 

fazlahgma itirazda bulundu 

Hakkıhuzurlarda indirme 
kabul edilmedi 

Ticaret Odası Mecllıt, dun ı tendi. Bunun üzerine bU
çok mtınakaşalı bir toplant1 kundu. 
yapmı• ve yeni riyaset divanı 1- Burada borsa idare be~ 
le 14a~ he1ett laeJ•n aeçllerek. ha}tkı huzur olarak H60 
yent ım.He-l>tıtt@81 tudtk e<liJmtş- ayrıldığı btldlrillyordu. 
Ur. er Hamdi bu husuıta tzali 

Celte acıtınca geçen lçUmaın tedi, oda kütibl umumisi 
zaptı okunmuf ve arkasından da Nlzamt de, her içtimada 
Zahire Borsası tarafından bir o!la.r ve re!se de 15 lira T 

teklif yapılmıştır. ğlnl söyledi. 
Bunda, borsa varidatının art- Dunun Uzerlne Limancı 

tılı ileri .UrUlerek kaydiye tıc- ıli tekrar söz alarak dedi -1 
retıerlncJe yUzde elli tenzlllt ··- Borsanın f yl ca.JışUJ 
yapılması isteniyordu. Bu teli:. Ticaret Odasına da Yarld•* 

lif kabul edildi. mln ettiğini tasdik ederlll• 
Dundan aonra gizli re1le rı. basa& yapmış oldatu t11•' 

yaset divanı intihabı yapılarak, trollerinde mnsbet netıeeıır 
birinci reisliğe Mlthat Nemli, 1· mektcdlr. Fakat idare 
!<inci retıll#e Ziya Taner, blrfn. Azı•arına verilmekte oıao 
::l reis vekllllğlne Ahmet Kara. kı huzur ço\ttur." 
lklncl relı Tekllllllne Yuıuf Zt 
ya Onlt ıeçllmlt n mUfettlşllll:. 

tere Zl1a Kınacı, Sabri Tüten 
ve mUraklpllklere de Huan, 
Salt Omer intihap edtımltlerdlr. 

Arkasından idare heyeti inti
habına seçilmiş ve Murat Fur
tun, Şerafettln Alemdar, Nuri 
l(ozltotlu, Ahmet Bican ve 
Suat Karaoemau idare heyeti A
zası olmuşlardır. 

lntthaplar bittikten aonra ti
caret ve zahire bor1asının 939 
bUtçealnla mUzakereetne baş. 

lanmıştır. 

Okunan eski ve yeni b'Utc;ede 
borsanın 1938 yılında 13960 li
ra fazla varidat temin ettiği an· 
Iaşılmtştr. Yeni yıl bütçesi de 
95.22 2 lira olarak tesblt edil· 
mlşU. 

Borsanın l3nUmUzdekl yılda 

17 bin lira fazla varidat temin 
edecetl tahmin ediliyordu. 

BUtçenin okunması arrasında 
ilk sözU borsa komlıerl Feridun 
Ma.ny~t 'aldı ve bütçe işleri
niq fasıl fasıl mUzakeresine ıu. 
zuil\p'lmf,dflını söyledi. Fakat 
l>u tekllt Limancı Hamdi ta.ra
!ından itirazla tartllandı Ye bUt 
çenln fasıl fasıl müzakeresi Is-

kayJWer çok ıikiyet ediyorlardı. 
Bu yolun da yeni battan tamir o
lunarak katranlanmatı ihale edil· 
mlftir. 

Aynca taıanbu! içindeki cıdde· 
leriı\ yayakaldınmlannın aa tanti
ri ihale olunmuıtur. 

Bu itiraza bu defa 4& 
kAtlbl umumlll Akif ceYll 
rek tun lan söyledi: 

"-Verilen para lıalaflll 
llıte kaybetUklerl ıam&ll 
şıhlı bile olamaı. O k 
dır. Bu para ancak Asal .. 
parası masrafı olablllr. 
Limancı Hamdi bu 4tfa 

rar söz aldı ve ltlraırD4-
ederek dedi ki: 

''- Ben muhterem sa 
sası mecllıl idare artad .. - .... _ ... 
bu parayı cok ınrmuyora..,.....M 
cak, tüccara hizmet için ~ 
Ucretlerlnl indirme&• 
netrlyat için 100 Ura 
yan bu müessesede ııa•,ı 
zuru blraz fazla bulu7ot ff 
zUA.t yapılıp yapılaml1 ~ 
da arkadaşlarımın tnı• 
rakıyorum. Bu bir telP 
lbaretUr. Mecllılmls bit 
karar vermeyeblltr. 1' 
kadqlarımın nazarı 4 
;}elbediyorum. Belki oD 
parayı fazla bularak dala• 
meb!lğı bizzat kendUed 
ederler." 

Bu mUnakqalard .. 
mUıakerelere tekrar 
ıunarak bUtçe munak• 
r,ık kabul edildi. 

Daha aonra J'&pıtaıa 
relerde de Ticaret Od 
nl sene bütçesi 191.f 
:>tarak ve mtınakaşalll 
Uldi ve toplantıya 'nllr' 

rlldl. 
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Frankoeular 1 
lsframadure cephesinde muka-

Riyaseticumhur 
dairesi tes' ifatı 

Hummalr bir inp ve imar dev- bil taarruza geçtiler 
rindeyiz. Bu faaliyet yalnız mem· Saint Jean de Luz, 11 (A.A.) Garcia köyü i~gal edilmiştir. 
lekete: maddi ıeylere ait değildir. _ Hükfunet tebliği: Estrumadu. Kordoba cephesinde dü~mar: 
Türkiyeyi, Türkleri muaıır mede. re cephesinde, düşman kıtaatı taarruzlarına devam etmiı>se de 
ni cemiyetlerin ıeviyeıine ve hat· Tajonera ve Trapera dağlarında bu taaruzları esnasında b zı hü. 
ta daha üıtüne çıkaracağız. !Cdi- mukabil taarruza geçmişlerdir. kfunet mevzilerini ele geçirmiş _ 
amız büyüktür. Yurdu ıüıler ve Yeni gelen takviye kıtaatınm yar lerdir. 

.. 

imar ederken vatandaıın harsini; dımı ile yapılan bu taarruzlar ~e. Tayyarelerimiz Barselona lim 
vatandaıın maneviyatını da ihya !edilmiştir. nında ru;keri hedefleri bombar - 1 

edeceğiz, kuvvetlendirecefiz. Katalonyada beş düşman tankı dıman etmiştir. lki Curtiss tay. 

Hummalı bir inıa ve i.;..r dev- tahrip edilmiş ve iki tank alın. yaresi düşürülmüştür. 
rindeyiz. Uıtalar batdöndiirücü mıştır. Estrama.iure cephesi, 11 (A. 
bir faaliyetle uğraımaktadırlar. Katalonya cephesinin cenup ce A.) - Hav::s Ajansı muhabirin 
Yapılan itlerin daha düzgün ol- nahında, asiler kanlı bir muhare. den: 
maıı için müteha11ıılar yetiıtir. beden sonra Espluga de Francoli Bütün cephede şiddetli muharc. 
mek mecburiyetindeyiz. Bir bina ile Figuera ve Calıafech köylerini beler cereyan etmektedir. Pcnna· 
inıasında, pencere ve kapı yapan işgal etmişlerdir. roya m·ntakasmda Cumhuriyetçi
usta nasıl, ki tezyinat yapamazsa, Düşman tayyareleri,. Barselon ler, bu isimdeki dağa varmışlar . 
cemiyetin ıeyir ve tekamülünde yakl!lmda Capellades 1 bombar. dır. Cumhuriyetçilerin Fuenta A· 
de herhangi bir iti herhanci bir dıman etmiştir. evjunca'nın 18 kilcmetre garbın. 
vatanda! yapamaz. . Salamanka, 11 (A.A.! - Nas. da kain Granja de Torrehermosa-
Dünyanın hiç bir yerinde iyi vonalist umumi karargi.hmm teb yı yaptetmiı olan bir kolu, dün 

bir vatman dokumacı; iyi bir liği: . . . Eemb:zar nehrine vasıl olmuştur. 
dokumacı vatman olamaz. Bu, bir Katalonya cepbe~ınde şı~et~ı c~mhuriyetçilerin taarruza ba 
hakikat ı'ken maleıef mem,eketı'. bir sise rağmen ilerı hareketım .. 1-

11 h böl lamalanmn altıncı gününde bütün 
mizde iı bölümüne ihtisasa riayet :ze devam ettik. Montblanc · cephelerde Frankistler mukabil ta 
edilemediğini, ıpordı muvaffak o- gesinde işgal edilen kasabalar arruzlannı arttırJDJ§larsa da bil
Jan bir ıencin bankacı, ve doktı::r şunlardır: hassa Pennacoya'da arazi terket· 
olarak kalıp meıleainde tema•"'.. Esplu~a Calva, Pulleda, Se • • r.... Es 1 de mek mecburiyetinde kalmıslardır. 
etmemesi lizrmcelen vatandııın ı't nant. Blancaf ort. P uga B b · d h · · 

1. u ayın eşın e cum urıyetçı-
Jaiye müdürü oldu~unu aörüyo- Franco 1• 1 · k d h · f n.d 

• • C ahında Falset sima • crın uman a eyctı tara an 
ruz. enun cen • . d'lm' 1 h kA h l'h 

M d • L Jı'nde Fı'gu,era, Villela Alta ve ıcra c ı ış o ~ a.rc at, a
1 
ı .a e enı ve müte&imil cemiyet- d '1.. - k t 

Vı'llela BaJ'a köylerini işgal et • zır a cumnurıyetçı uvve erm leritı aaırlarca evvel yaptıklan in. kald kl • k 
kılip ve itleri buıUn yapan cemi- tik. maruz b b" ıl arı az;~~ mu av~-
yetimizin, her topluluktan, daha Ebre kıyısında, Mora de Eh- 0:e~ se e ıy e, teva ı etmış gı· 
fazla it bölümüne; ihtisasa ihtiya- ro'nun Uç kilom~-~imalir..r.ie hıdır. __ 

.. ":"uDDIN KARANAXÇ• 48 bombardıman tayyares: 

Ankara, 11 (Tc'cfonla) - Ri. 
yascticumhur d .. ir si teşkilatı 
hakkındaki kanunların bazı mad
del~rin ·n değicıtiri1mesi hakkın • 
daki kanun t lifi Meclis ruzna • 
m sine alındı. Tcl·lif edilen yeni 
kadroda doksan Jira maa_lı bir 
b'.lqt)b.p1ik ve ayni miktar maaş. 
h bir y zı i~Ieri müdülüğü ile ka. 
tip' r ilave edilmektedir. 

Eastabibe ayrıca ayda 400 lira. 
ihtisas tahsisatı veri' rck bı ka 
ycrJe munzam iş almaması tc -
min cd:ı ... c ... ktir. 

-0-

l\ .. ecllsln dUnkU 
toplantısı ııda 

Fethi Okyar, 
Reşat and 

içtiler 
Ankara, 11 (A.A.) - B . ., . 

MeclisJ bugUn Faik öztrak'm rı
yasetinde toplanmı§tır. 

Celsenin açılmasını mut kip 
BOJu mebusluğuna seçilen Fethi 
Okyarla lmıir mebusluğun seçi
len Reşat Mimaroğlumm ı tihap 

Görüp dUşUndUkçı ............ ,_, ---
San'atkar ve 

Objektif 
Birçok resimler 'ardır, ki n-

• sıllnı"iJ le karşılaşınca, şa'"ırır ı
ııız. ObjcktJf, s:ınld ''Nedim" in 
meşhur ''Jıadclc" si olnıuş lO 

hh· çehrenin çizgilcrhıi süze jn
celte J>iil'üzlcrdcn ayıklamış. 
t ır. Gene hazan bu Adesenin ha.o 
· sll~i tutar, ) amdıbşın özene 
"".!:.'ne siisleclii=,l bir yüzü, ber-

i :ıt bir lınlc koJ nr. Du, o cam 
ı mın chnrillj:,riııdcn midir, 

~ o!.sa bu katlar int·o 'e güzel 
~ı~ il "rf anln~·nmndığr, znptet. 
ıncı .. tcn i\ciz ı.aldı;,rrıdan nmhr? 
Huı a ım pek kcst ireıne3 orum. 
Yalnız şunu biliyoı .. ıın, ki re

t uş kıılcnılcrl, nncıık bir çc~ 
nlıı piiriizlcı·ini gi<J"rcbııtr. Fe.ı 
na nhnnıı,, kütü ışıklanmış bir 
l'c nıc ı·ctu~la can 'cı·Jlcme:z. 

l>ün, mntlıanda değerli ressa
mımız "1\lüııif Pclıim" le konu. 
':-lll'kcn bana bir paket fotoğraf 
uznUı. Ku·k, elJi knclnr manza
ra. 'o portre.. l'nkat manzara. 
hu· eski dıUıi re saınlann ka
lcmlerintlen çıkmış gibi. Bir ku. 
Jübc, bir çırruda bir sanat sara
) l halini alıyor. Kuş resimleri 

görtliim, k1 boyunlnrında ncCcs 
nlışlnrm clalgnlanan knbnrıklı. 
ii,ı seziliJ or .. Tutuşmuş sulıırm, 
üstünde kn ılcım bulutlan uçu
şan örs gibi dalgaların, dur· 
gun lun uzlnr111 ,.e koklasanız ra· 
yihasıııı du3 aca6'1nız çl~ck <}o
mctlorinin ı-esinıleri .çekilmiş. 

Münifc: 
- Kim aldı bu:pları? 
Dire sordum. Yüzünde mat

rur bir &J dııılıkla: 
-Bep1 
Dedi. 
Kartlara bir kero daha bak. 

tını. Objektifin bir sıuı'ntkArla 
clcle ''erişinin değeri göziimde ,...,....., 

.BJ.r damla boJ·adan bir p 
harikası yaratan san'atkAr, ob
jcktUlo birleşince, luti bir bll
liir parçası bü' ülü bir menşur 
olul"criyor. 

mazbatalan okunmuş ve r iki. 
si de andiçmişlerdir. Buı: son 
ra ruznameye geçilerek de' .ete 
ait vazüelerin birleştirilmesi hak 
kındaki kanunun ikinci müzakc • 
resi yapılarak kabul edilmig, ar. 

Belki ucuzluk peşinde koşma• 
nm, zaman ta arrufunun bu.ada 
pafl var. Fakat ne oluı·sa ol 11.Dt 
bu iki ihti) aç objektitlc san'at.ı 
kur rulıunu el lcndircrek: güzel 
çocuklar do;;urturor. 

Hnkkı Süha. GEZGİN 
dudan çıkarılacak 12 yaşından yu 
karı hayvanların köylü ve yetiş. 
tiriciye satılması hakkındaki ka- -----------
nunun birinci müzakeresi yapıl • 
mıştı. Meclisin yine bugünkü top. 
Jantısında birinci müzakereleri 
yapılan maddel r arasında Tür. 
kiye - Almanya arasındaki ti. 
cari mübadelere ait anlaşma ile 
ticari mübadele ve tediya~ı. mü
teallik protokolun Türkiye - Fin 
landiya ticaret anlaşmasına bağ. 
lI Jistedeki pozisyonlarda tadilat 
yapılması hakkındaki kanun Iayi 
halan da bulunmakta idi. 

B. M. Meclisi cuma günü top. 
!anacaktır. 

Recai zade Ekrem amlacak 

Hariçten lise imtihanına 
girecekler 

Ankara, 11 (Telefonla) - Dıea 
rıdan orta mektep ve lise imti • 
hanlarına girenlerin yeni ve eski 
terimlerden hangisini tercih eder 
lerse o terimlere göre imtihan ya. 
pılması Maarif Vekaletince karar 
laştırılmıştır. 

···---·····---·--····-··-·-.. ··-: 
! . . . . . . . 

HABER GAZETESiNiN 
•s+ztı:wwwıi-2~ 

Güzel Gözler 
Müsabakası 
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Gökhoğa, durmazsan ö1Jü. "iırordu~ D kadar. ki çoğunu ----------
kırbaç ve topuzla. korkutarak 
harbe göndermek lAzrm gell· 

diye haykırdı yordu. •• rurum, •• 
.AllOXE TAntı:r.sl 

Yayını gererek bir ok affı. Ok Casban'ın kula .. 
ğının yanından ıslık çalarak geçti 

Gökboğa. ile arkada,ıarı bu 
sırada Nihavende yaklaşıyorlar
dı. Kartıdan bir ath görUndU. 
'Oç arkadaş artık gördükleri her 
keel dikkatle gözden \geçiriyor
lardı. Gökbo~a ile Koraç atfı· 
)'I tanımıyorlardı. Bu, otuz yaş 
larmda, seyrek sakallı, uzunca 
burunlu, zayıf bir adamdı. 

Aylık 

3 3) lık 

6 a~ lık 
1 ) ıllık 

Afrnılel,t:t 

tçindc 
05 

2ü0 
4i5 
900 

-65= 
Gökboğa Gftvcnin omuzuna 

elini koymuş, heyeran ve mc -
1 akla onu dinliyordu. 

Gökboğanın nrtık lılchir şüp

hesi kalmnmı b. Aradıklarını 
clilc koymuş gibi bulacağını 

sanıyordu. 

Gft.ve Jol ü tündeki hanların 
lıep ine sormalc Iılzıın olduğu • 
nu söyliyor 'C' soruyordu. Dalın 
ilk handa, bir katır ı.er\ anının 

geçtiğini Ye bunların arasında 
bir kadınla bir kUçUk çocuğun 
bulunduğunu söylediler. Fakat 
l~adın bUtUn İran kadınları gi
bi baştan ayağa kadar örtUJU 
o:Juğu için yUzUnU görmemiş
ler. 
Gökboğa SC\ inçle: 

- Odur. 
Dedi. 

Ertesi giin uğradıkları ha
nın ônUnde orta yaşlı bir adam 
) arı bayğın Ye yU7. Ustu yatı • 
yordu,. Biraz ötede iki katır du-
ruyordu . .Adamc.ığızın ~Uzu 

Ynkit Yakit buruşuyordu. Sır. 
tına kamçı ile dayak atılanlar 

Antikomintern Pakt 
Almanlar paktı kuvvetlendirmeye çalışıyor 

Taymis gazetesinin Berlin mu· 
habiri son .defa Leh hariciye nazı
rınrn Berline yaptıgr seyahatin 
maksatlar.: hak'lcında şayanı dikkat 
malumat vererek, müstaWı el diğer 
2iyaretlerin hususiyetlerini izah et 
mektedir. 

''Leh Hariciye Nazırı Albay 
Bek, Hitlerle uzun bir görüşmede 
bulunduktan sonra Varşova}a dön 
dü. Konuştukları mevzu Orta ve 
Şarki Avrupanın umumi vaziyeti 
ve bu vaziyetin kendileriyle olan 
alalcasıdır. 

Miılakattan sonra neşredilen 

teblig her zamanki kadar muhta. 
sar olduğu gibi Berlin resmi ma
ibafili de mülakat mevzuu etrafın
da fazla malumat vermeycr. 

Bununla beraber, Münihte yapı 
lan l:onuşmanın nisbeten küçük o
lan Dan ı ve Ukrayna meselele
rinden z·ya e, geniş b:r çerçeve 
dahilinde gelecek ayların beynel. 
milel seyahat:ne müteallik olduğu 
söylenebilir. Hiç şüphesiz ki diger 
iki küçük meselede gerek Alman
ya, gerek Leh: tan için büyiık e
hemm ·yeti haizdır; :fakat Avrupa
nın istikbali gıbi .daha buyuk bir 
mesele yan nda ikinci derecede 
kalmaktadırlar. 

Anla ıldı na göre, Alman hü
kumeti tarafından takip edaen 
hattı hareket, eso..:ı itibariyle A vru 
pada "Antikomiter pakt" m 
g nişletmektir: Bu mi ak "İmdi Al
manya, Italya ve Japonya arasın· 
da aktedilmiş bulunuyor. Fakat 
Alman hiikiımetinin arzusu, saha
yı geniı;letrnektir. Onun için; Al-

man devlet reisinin, Leh hariciye 
nazırından böyle bir seyahat hak
kında ne düşündüğünü sormuş ol
ması muhtemeldir. Bu meyanda 
Leh hükumetinin faal bir vaziye· 
te geçmesini ümit ettiğini de ifade 
etmiş bulunması mümkündür. 

Bu bakımdan, Çekoslovak hari· 
ciye nazırı Çavalkovski ve Macar 
başvekili İmredi'nin yakın.da Berli 
ne vaki olacak ziyareti calibi dik
kattir. Almanyarun Çeko-slovakya
dan yeni bazı taleplerde bulunma
sı ve bu arada Çekoslovakya ile 
askeri bir ittifak teklif etmesi gi· 
bi. sebepler dolayısiyle Çuvalkovs
kinjn Berlin ziyaretinin tehir e· 
dildiği bildirilmişti. 

Berlin, bu havadisin asılsız oLdu 
ğunu bildiriyor -. e Çavalk~vski· 
nin lbu ay ortasında Berlini muhak 
kak surette .ziyaret edccegini ilan 
ediyor. 

Bunı.ınla beraber, Almanyamn 
Çekoslovakya ile askeri ittifak ak
tetmek istetligi havad:si ihtimal 
harici görlilemez. 

Almanyanın mümtaz ricalinden 
birinin - belki de Feldmareşal Gö 
ring'in - bu ay cenubu şarkiye 
dogru seyahate çıkacağı da anlaııl 
maktadır. ilk ugrağı Belgrad ola
cakt r. 

Burada da yine, mevzuu bahsO: 
lan mesele Antikominter paktın 
bugüne kadarki üç azası beyninde 
takip edilmekte olan aşağı yukarı 
"tedafüi,, mahiyetten çıkarıp daha 
faal bir şekle getirmektir. Bu hu· 
susta Almanya tarafından pratik 
tedbirler alınmaktadır. 

böyle olurdu. Gökboğa hemen gitmek ıstemitı, fakat Arap 
anladı. Hancıya bağırdı. bUyUkierl l>unu doğru lıulma-

- Bir katır kernnı gecti mi mışlardı. 1şte bunun tein Nu
buradan? Bir kadınla bir co- ınanı kumandan yapmıf, kendi 
cuk arayoruz. ! oğlu da aralarında bulunan bir 

- Bir kadrnla bir çocuk mu? 
Yerde yatan adamı gösterdi: 
- O daha iyi bilir. Dun gece 

çocuklu bir kadın getirdi. Bu-
rada bir oda verdik. Sabaha 
karşı Nihavendden gelen sekiz 
ath ikisini de aJdr. Katırcıyı 

kırbaçla dövdtller. Zavallı ye. 
riı:ıdcn knlkamıyor. 

- Sekiz atlr ... Yolda arkanı. 
elan yetişip de geçen atlılar ! 

GD.ve böyle söylendi. Koraç 
da Gökboğnya: 

- Hatırlıyor musun biz de 
rastlamıştık. 

Hancı <llyordu ki : 
- Söz arasında ( Artaban ) 

adı bir iki defa geçti. Doğrusu 
hiç eziyet etmecliler. Kadın glt
melc istemiyordu dn ona rağ. 
men fncltmiyorlardı. 

cok meşhur harp adamlarınr, 

beş bin kadar atlıyı hemen gön
dermişti. 

Numan karşısında kendi or
dusunun birkaç misli askeri saf 
kurmuş görUnce onları parçala
maksızın yenemeyeceğini anla
ladı. Başlıca kumandanları toı>

layarak vaziyeti görUştu. 
DUşman safJarmm bozulması 

ve kun·etlerln parçalanmıı.sı i
cln bir çare bulmak !Azını oldu
ğunu düşündüler. Bunun içtn de 
lıazı ufak tefek çarpışmalardan 
sonra işe yaramayan eşyayı Ye 
hattı\ bazı hayvanlarla çadırlan 
da bırakarak kaçıyor gibi görlln 
meye karar Yerdiler. 

Bir gece geç vakte kaclar A
raıı ordugAhından gllrliltUler 
geldi. Sabahın ilk ışıklariyle be
raber Arap ordusunun son kısım 
ları ovanın ucunda kaybolurken 

Fakat GAve onu görUr gormoz 
gözlerini dört açmış, atının diz. 
ginlerini kasarak durmuştu. Ba 
kışları atlının bakışlariyle bir 
an karşılaşmış, kendisinden ço 
klndiğlnl vo görmemezlikten 
geldiğini anlamıştı. Atlı onln
ı·ın lıizalarından geçip gidince 
geri dönd ll ,.e seslendi: 

- Casban ... 
Atlı aldırmadı. O zaman Gı\vc 

Gökboğnya döndU: 
- Bu, Artabanııı ndamların · 

dandır. Yakalayalım, hir ŞC'yleı 
dğronlriz! 

Ve atını ona doğru çeviren:•)< 
sllrclii. Gükboğn iln Korac dn 
ayni zamanda ayni harel<ctl l nıı 
tılar. Gtwc bağırı~ ordu: 

- Casban. dur! Sıma sö)llyc 
ceklcrirn var. 

O, durmuyor, hir an geriye 
baktıktan sonra atının karnını. 
daha çok tekmel<.'yordu. 

Gök boğa: 
- Durmazsan öldUrUrUm ! 

Artabnn kelimesi Uç arkadaş 
için bir anahtar olmuştu. Gök. 
boğa ~·ollarcla hanlara sormadı
ğına pişmtrndı. Fakat sormak i
çin bir sebep do yoktu. Elçinin 
o gUıılcrcle ayni yol Uzerincle 
bulunduğunu nereden bilecekti. 

gtirclliler. Geceden ordu !~ine gi- Diye haykırdı \'e yayıııı gcro 

Katırcı ile de konuştular. A· 
daıncağız kadınla çocuğu pek 
iyi tarı r etti. Gök boğa onun e
line on dinnr sıkıştırdı ve hep 
beraber Nihavende <loğru dört 
nal uzaklaştılar. 

-25-

KURTULANLAR . •• 

Halife Ömere gelen mektupta 
"lranhların topladıklan ordu 

E.W\'clkJlerlc lilçUlmiyccck kadar 

ren casuslar şu haberi yaymış· rek bir ok attı. Ole Cnshnnın ku
lardı: 

- Araplar kaçmağa hazırln
lııyorlar. Kaçıyorlar! 

Demek ki doğru süy!Uyorlar
mış. İran ordııırnnun bir kıstnı 

fırsat kaçırmamak için ileri a· 
tıldı. Fakat bir konak sonra A-

Inğınııı yanından ıslık çnlnrak 
geçti. 

Dur diyorum sann! , 
1 kinci ok da ntC'ki kulağınııı 1 

1 
yanından geçti. 1 

- Aptal herif, UçiincU ok, C'n ı 

sc kökUne girecek? 
raplnrın harp için &af yaptıkları Gl\Yc: 

görUJdU. - Aman öldürme! Atına vur. 

Numan harp için kendi ordu- yahut yaralayacak kadar ol-
suna on eh·erişli yeri tutmuştu. sun! 
Karşı taraf lıe lran ordusunun Dedi. Fakat tkl okun ıslığı "e 
muntazam ve sağlam saflar yap 
masına uygun değildi. Flruzan 
sanıyordu ki .\raplar .1 ornlanıp 

llçUn<'i1 ihtnr Cnshnnın durmnsı 
için kAtl gelmişti. 

o:ı.ve ile Gökboğa onun iki ta
rafına geı;:tiler. Gtıvc ona diyor· 
el u ki: 

lıilyUktUr. Hazırlıklarını bitir. ~·akalanacaklarını anlayınca is
cllkten sonrn HalYan ve Irak ta. ter istemez durmağa mecbur ol· 
raflnrınn yUrUyeccklcrdlr. Egcr muşlardır. Bunun için harbe 

- Du ahUksız ve alçak berioralara yeniden ycrlcşlrlerso pek hevesli ~ .. rtinen askerlerini 
re hizmet etmek sana gil1: gelmlbir daha kovamayız. Çabuk dav. ileri sUrmektc tcreddUt etmr.di. 

rnıp Hnlrnn geçidini geçmek, Üğleden sonra iki tarar blrlblri- yor mu? 
Ne yapayım? Ben onun ködnha ilerilerde ve heııUz hazır- ne girdi. Kılı1:, balta, topuz, mız. 

lıklnrını bitirmeden onları da. rak, nal \'C kalkan gUrUltUsil. lesiyim. 
';ıtmak gerektir. iki tarafın attıkları harp nara· - Beni tanıyamadın mı? 

- Tanıdım amn, işim çok a-Deniliyorclu.. laM ortalığı dolduruyordu. Fi-
Hnlife Ömer o zamana kadar ruzan yerin uygunsuzluğundan <'ele ... 

- Nereye gidiyorsun 1 
<lolayı askerlerinin hepsini bir-

Turırı·dı.·n ll.ılk:ın 

kin :ı)clıı utıı:ı; ı..uruş duş 
Po~lll hırlıEjıne girınl')l'O )eri 
:t) da ) elmiş be er kıınış " 
ıncdılır. 

Ahonc lı'.ıı)dını l.ııldıren 

lup \C tclgraf ücrctlnı, • 
pııı:ısıııın po tıı 'l'la b nk• 
yoll:ımn ücretini idurc kend 
ıcrınc alır. 

Turl:ıyerıiıı her posta merkt:l 

l' AKIT a abone ya: ılır. 
Adres de~işlırmc ucretl 

25 lrnruştur. 

ll~AN üCHl:.ILERİ 
Ticaret ilanlarının saati 

satırı sondan itıb::ırerı ılılıı 
falıırınd:ı 40; iÇ 53) r. ıard• 
kuruş; tlurdııııcu ı. ,>f diıl 
ıkıııcı \C uçuncııde 2; hır 
4; b.ı,lık ) ını kc ıncce b 1 

dır. 

Uıı~uk, çok dcrnnılı, 
renkli ilıin 'erenlere u rı 
ındırnıell·r y:ıpılır. Hco;nıl ı 
rın s:ıntıın - satırı 30 t:uruş 

TICı\BI MAHIYJ.11 E oı.~11~ 
K('Ç('f\. İl.ANLAR 

Hlr dcra 30, Ilı def ısı 50 
defası 65. dort defası 75 fi 

defası 100 kuruştur. üc 
ıliin \Crcıılcrın bır defıı ı 
vadır. Dort sıtırı geçen ıl:'IR 

fazla s:ılırl:ırı beş kurıışt:tn 

s:ıp <'clılır. 

lli:met lmponu 
li.uruk llcin tarif esi 
indirılir. 

\':ıkıl hem doğruılıın dol 
) ı kendı idııre ~crıııde, tıef11 
1.ara cadde ınde \.lal 't 
:ıltııııla KFMAl.U>nf~ 

ilan Büro u clr)le ılan 
eder. ( /J11ro111111 tel~f 01111 • 10 

cen ı;Un de ayni ~oln seİ 
A'Öndcrıulş. Bir handnn b 
dmla çocuğunu kaldırıp 
mllşler. Artabanm bir .b 
olduğu na ıl bclll olu~ or' 
bu işi bilmen lA.zım. Anlat 
lım. Kadınla ço~uk ııerod 

Casban afallamıştı. O 
gizli tutulan bu 1 in bU 
çabuk haşkaları tarafınd 
linmesine ihtimal hile ,er 
dl. Titrek bir sesle: . 

- Bilmiyorum. 

Diyebildi. 
G~ve, Oökhoğayı göst• 

hep zaferler ve sayısız ganimeL 
ler kaznnclığı 1raıı lllkcsln! el. 

den kaçırmak ihtimalini öğre
nince vaziyeti daha bUyUk bir 
ehemmiyetle gözden geçirmişti. 
Bir aralık Hicazdan toplayaca
ğı ordunun başında kendisi de 

elen ileri süremiyor; Arap ordu
su daima kendisinden Usttin ol· 
mayan bir kuvvetle carpışmak 

fırsatını kazanıyordu. Jranlı· 

lal'ın da ön safları bozulunca ar. 
kadaki safların cesaretleri kırı-

- Sana tanıta~ ını: C 
- Hemedana... e 

Yezdicerdln gözbebcği' 
- Yalan ... Başka yere grdi-

yorsun? Kendin için mi gidi~ or
sun. yoksa yolladılar mı? 

- Artaba.n yolladı. 
- Şimdi doğru söyledin. Gc· 

fız kumandanı me hur 
ğa ... Yalancılara vo al 
hiç insnfı yoktur. Fakat 

Karamazof Kardeşler 
ğında dirlik ummak boş bir hülyaya 
saplanmaktan farkıız bir ıeydi. Her 
gün yeni yeni düımanlık vesileleri çı· 
kıp dururken, dirliğe nasıl kavu,ulabi
lirdi? ... 

Sesi titriyor ve kirpiklerinde yaılar 
parıldıyordu. Bu hal Aliyo§aya pek do
kundu. İçinden: 

- Bu genç kız, aıil ve mert bir in-
sanmrı; artık Dimitriyi ıevemer: 1 

Söı:lerini geçirdi. Madam Ko'Jdakov 

- D cfru, pek doğru! 

bi ıeylere benim pek aklım crmet· 
na güvenmeseniz, daha iyi olur. 

Dedi. 

- Meselenin ruhu ıercf ve "' 
dir. Kalbim, bana bu vazifeyi e 

Yazan: Dostoyevski 

J-nmm:m11=:!-n·~ Çe•i~o: Hak~• Süha Gezıio - 65 ~ 

Yüzil sararmıştı ve karde i onun bu ha
Jine iizülerek ha .ıyordu. Aliyo a, ken
.cl sini c;;ol:tanberi mustarip eden bir 
muammanın dugümlerini çözer gibi ol
muştu. 

Bir aydanberi, muhtelif -.esilelerle, 
ivanın Katerinı sevdıği, ona te11ı:in 
ediliyordu. Du mesele, AJ:yo aya cana. 
varca bir şey gibi görunm::ş ve onu 
korkutmuştu. Kardc lerin"n ikisini de 
ıeviyor ve onların birbirlerine dü~man 
olmalarından çeldniyc!"du. Fakat bu sa 
b:ıh, bizzat Dimitri, karde ın·n kerıdi-
ıne rakip olucundan sevinç duyduğu. 

nu ve bu rekabetin bıiyiık bir hizmet 
yerine gecti v :ni söylemi ti. 

Bu hizmet ne idi? .. Gro inika ile ev· 
lenmck kol ylı r, imk~ı mı? Sonra bu 
nkşam, Katerina İv"novn nın, Dimit
riye 'karşı sar ıltr.az aşkını da anlamış
tı. Zaten, delikanlı bu kızın, lvanr de
ğil, garip olmakla b•rab r Dimitriyi 
ııevebilece;;ine ötedenberi inanıyordu. 

Yalnu Groşinika ile geçen sahne, o. 
nun bu inanışını sarsmıştı. Madam 

Koklakovun dediği gibi, bu hakikaten 
bir fac:a idi. Bütün gece ruyasmda hep 
bu sahneyi görmüş ve §afak söker1cen 
facia sözünü tekrarlayarak uyanmııtr. 

Madam Koklakcva göre; Katerina, 
İvanı seviyor; fakat minnettarlık yü
zünden kendi kendisini aldatarak Di
mitriyc bağlı kalıyordu. Aliyoşa, bun· 
ları dinleyince kendi kendine : 

- Belki .de öyledir t 

Diyordu. Yalnız bu takdirde lvanın 
hali ne olacaktı? Katerina, hakim ya
ratılışlı ıdi. Bu hakimiyet ise tvana de. 
gil, Dimitriye tesir edebilirdi. Bir gün 
ancak Dimitri, genç kızın feragat ve fe~ 
dakarlıklarını anlayarak onun nüfuzu 
altına girerdi. Aliyoıaya göre böyle bir 
tabüyet 1vanın karakterine uymaz, o
nu mesut edemezdi. 

fvan, daha dün babasiyle Dimitri i· 
çin: 

- Yılanlar birbirlerini yerler f 
Demişti. Şu halde Dimitri, demek 

çoktanberi onun nazarında bir zehlrll 
yılandı. Eğer böyle ise, artık aile oca. 

AliyOfa, salona eirerken iıte .zihni 
bu kadar ağır diltünceler, hesaplar ve 
ihtimallerle yüklü idi. 

Delikanlıyı görünce, Katerin lvanov
na, kafkmak iıt:yen 1vana: 

- Bir dakika bekleyiniz. Kendiıine 
çok inandığım kardetinize danıımak iı 
tiyorum. Sonra Madam Koklakova dö· 
nere1c: 

- Siı de kalınız Katerin Oıipovna ! 
Dedi. 
Madam Koklakov, ivanın yanındaki 

kanapeye oturdu. Aliyoıa, genç kız·n 
sağında ve aiabeyiıinin karımna diit
mllıtü. 

Katerin, seıinde derin ve ıerçek bir 
iç acıaının yaflı titreyitleriylc .CSıe bat 
ladı: 

- Sizler, benim şu dünyadaki en 
can.dan dostlanmaınız. Siı Ale'kıi, dün 
utradıfım korkunç felaketi cördünüz. 
O sahneden ı~nra benim için neler dü. 
ıündUğUnUzU bilmiyorum. Fakat ayni 
bidiseler karıısında sözlerim de, hare
ketlerim de tıpkı d:inkUnün ayni ola· 
caktır ... ş:mdi neye 'karar vere:ef mi, 
hangi yolu tutacağımı kestiremiyorum. 
HA11 onu sevip sevmediğimi bilemiyo
rum. Dimitriye acıyorum. Merhamet 
ise, atkın en fena damgasıdır ... 

Dedi. 
..:.. Acele etmeyin\z Xatcrina Osipov

na, size bütün bir gecelik boğuşmadan 
sonra verdifim asıl karan daha söyle
medim. Belki içtiğim and, kendim için 
korkunç olacaktır; fakat şuna da ima
nım vır, lti bu karar asla değitmiyecek 
tir. Dünyada en çok sevdilim, en bü
yük doıt aay.dığım tvan benim bu ka
rarımı uygun buluyor. 

1van z:._. ıf fakat metin bir sesle: 
- Eveti 
Diye taadik etti. 
- Likin bu karar ıçın Aliyoıa da 

- ı:ıe böyle laübali hitap ettiğim için 
affın·zı dilerim Alekıi Piyodooroviç -
istiyorum, ki hepinizin huzurunda fik
rini &öyle~. Saçmalayor muyum? .. 
Yoksa haklı mıyım? Aliyoşa, sevgili 
kardetim - çünkü ıiz benim gerçek. 
ten kardc1imainiz ... - Hissediyorum, 
ki siz'n tasdikiniz, beni avutacak. 

Aliyof&, kızardı ve : 
- Bana ne ıöyliyeceğini.ıi bilmiyo· 

rum. Yalnıı bildi~im JU, lci ıizi çok 
seviyor ve mesut olmanızı candan isti
yoru'TI. Kendi t:l:detimden çok, sizin 
mesut olmamı:ı istiyorum. Fakat bu gi 

yor. İ§te bu tesirler altında karar 
dim. Dimitri, hatti 1u ... mahlCsld' 
lense bile, hiç bir .zaman affetme~ 
beraber, asli onu terkte etmiy~ıl 

Katerin, bu asli sözünü maflll 
katiyetle söylemigti. Devam etti: 

- Ama yanlış anlamayın... 'fer 
miyeceğim demekle, sanmayın ki, 
peıinden koşarak, emdiği sütU b&J 
dan getireceğim... Hayır, hayıf· 
böyle bir niyetim yok ... Baıka ~ 
re gideceğim, uzalttan uzağa on 
likadar olacağım ... Yeni bayatırtdl 
bahtlık ba!2layınca - 'ki bunun dl 
keceğini ummıyorum - yanım• 

cağım. O, bende bir dost, bir ~.d 
§tfkati bulacak... Evet, ne yv- . 
yalnız bir hemşire bulacak, ıe~ 
runda bayatmı kurban eden bir 
re ... Bana kızarmadan bütün ~e J 
söyliyecelı:. Bütün suçlarım itır 
cek. Ona k3?1ı katlandığım oune' 
rap bana bu hakkı vermiştir. G 
ki kendi hiyanetine rağmen be~ 
diğim sörü ömrümün sonuna 1d 
tacağmı. Onun saadeti için y• 
ğrm. itte verdiğim 'karar budur· 
beni haklı buluyor. ~ 

(Deyaılll 
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Bir genç kızla bir delikanlı gö· 
lün kenarındaki bir taşın üzerine 
oturmuşlardı ve gölün suları ayak 
larma kadar geliyordu. 

Kqnuşnuyorlardı. ikisi de bir 
şeyler düşünüyorlar ve batmak Ü· 

zere olan güneşe bakıyorlardı. 
Oğlan kızı öpsem diye düşünü. 

yordu. Kızın ağzına baktığı za
man ağzın öpülecek bir şey oldu
ğunu hatırlıyordu. ŞUphesiz, o bu 
kızdan daha güzel b:rçok kız gör· 
müştü ve hatta bir başkasını ha
kikaten seviyordu. Fakat yanın· 
daki kızı hiç bir zaman öpemiye. 
ceğini dü~ünüyordu. Çünkü bu, 
onun için bir ideal kızdı. Bir 
yıldızdı. insan yıldızı öpmek ister 
mi hiç? 

Kız, oğlan beni öpse diye düşü
nüyordu. Fakat ç()cuk böyle bir 
şey yapacak olursa kızmış görü
necek, onu yanından itecek, aya
ğa kalkacak ve entarisinin etekle
rini toplayarak ona soğuk bir şe
kilde bakacak, sonra başı dik, ya. 
vaş yavaş ve sakin bir halle yürü
yerek uzaklaşacaktı. 

Fakat oğlan ne düşündüğümü 

anlamasın diye, tatlı bir sesle, ya
vaşça: 

- Acaba öbür dünya diye bir 
şey var mı? diye sordu. 

Çocuk, var dersem kızı öpmek 
daha kolay olur diye düşündü. Fa 
kat şimdi böyle söyliyecekti ama, 
bu sual başka zaman sorulmuş ol
sa ne cevap vereceğini bilmiyor 
ve bir söylediği 'bir söylediğini 

tutmazsa diye korkuy::rdu. 
Onun için, kı~ın gözler

0

inin içi
ne derin derin bal:tı ve: 

- Bazan var diye düşünüyo· 

rum, dedi. 

Kızı o zamana kadar yalnız bir 
kişi öpmüştü: Balodan sonra bir 
mülazim. Adam müthiş içki ve ci
gara kokuyordu ama, kızın yine 
hoşuna gitmişti. Çünkü kendisini 
öpen ne de olsa bir mülazımdı. O, 
öpülmüş olmaktan ziyade, kendi
sini bir mülazım öptü diye mem
nun olmuştu. 

Sonra o adamdan nefret etmiş. 
ti. Çünkü mülazım bir daha hiç 
aldırış etmemiş, alaka gösterme
mişti. 

Oğlanla kız böyle ikisi de ayrı 

ayrı düşüncelerde iken güneş bat
mış, ortalık kararmaya başlamış
tı. 

Çocuk şimdi şöyle düşünüyor
du: 
"Güneş battı, bava karardı, kız 

daha hala benimle burada oturu
yor. Demek ki öpecek olsam ses 
çıkarmıyacak.,, 

Bunun üzerine, kolunu yavaşça 
kızın h:ynuna doladı. 
Kız onun böyle kendisine sarı. 

lucağını hiç düşünmemişti. Yalnız, 
birdenbire öpecek sanmış ve öpün 
ce hemen kulak tozuna bir tokat 
indirip bir prenses gibi yavaş ya
vaş giderim diye tasarlamıştı. 

Şimdi ne yapacağını şaşırmıştı. 
Hiddetlenmiş görünmek ~stiyordu. 
Fakat o zaman da öpüşmeyi kaçı· 
racaktı. Onun için, hiç sesini çı
karmadı ve yerinden bile kımılda
madı. 

Bunun üzerine, oğlan tuttu Öp· 
tü kızı. 

Kır: zannettiğinden daha tahaf 
bir his duydu. Yüzünün sarardığı. 
nı hisetti. Çocuğun kulak tozuna 
bir tokat indirmeyi, hatta onun 
daha mektepte okuyan bir talebe 
olduğunu bile unutmuştu. 

Bu sual kızın son derece hoşu. Ay doğuy.::rdu, onlar hala orada 
na gitmişti ve kendi kendine şöy- idiler ve öpüşüyorlardı. 
le düşündü: Kız bir aralık oğlanın kulağına 

''Saçları hoşuma gidiyor, alnı eğildi ve: 
da güzel. Yalnız, burnu biraz çir- - Seni ilk gördüğüm vakit sev 
kin. Sonra, para da kazanmayor, miştim, dedi. 
ama, ne yapsın, talebe henüz. im- Çocuk da: 
tihanlara çalışıyor. Hülasa, diğer _ Şimdiye kadar senden başka 
kız arkadaşlarıma gösterip onları kimseyi sevmedim, diye cevap 
kıskandıracak bir çocuk değil.,, verdi. (Hikayenin lngilizeeıinden 
Oğlan şöyle düşünüyordu: t ·· .J•ı · t" ) · ereumc ecı mı§ ır. 
'Şimdi öpsem mi artık.,, ı ·. 
Fakat büyük bir korku içinde 

idi. Çünkü şimdiye kadar böyle 
iyi bir aile kızını hiç öpmemişti. 
Onun için, bu kızı öpmeyi tehli
keli buluyordu. Sonra, babası bi
raz uzakta, hamakta uyuyordu. 
Halbuki, babası o kasabanın idare 
amiri idi. 

Kız yine şöyle düşünüyordu: 
"Beni öpece'k olursa bir tokat 

atarım, daha iyi. 
Sonra tekrar kendi kendine; 
''Neye beni öpmüyor? diye so. 

ruyordu. O kadar çirkin miyim 
ben?,, 

DahJ sonra şu düş:incc aklın· 

d:ın ~eçti: 
"Acab~ öpünce nasıl bir his du 

yacaı;ım?,, 

Almanya • lsveç 
müsabakası 

Stokholmde Almanya ile ls • 
veç tenis ekipleri arasında kapa. 
1ı kortta yapılan karşılaşmayı, 

3-2 Almanlar kazanmışlardır. 
Alman ekipi bu suretle kral ku 

pası turnuvasında Danimarka ile 
finale kalmıştır. 

Son iki karşılaşmanın netice • 
si şudur: 

lsveçli Rohlson, Alman Redl'i 
5-2. 6-4, 6-2. 6-0, 

Alman Henkcl İsveçli Nystro. 
en'i 6 4, 6 2, 6 3 mağlup et . 
miştir. 

Hikayenin muharriri ,----·---· 
Iljalmar Söderberg lsveç'in meşhur hikaye ve romancıların. 

dan ıJ:r:uir ve icrni, tercüme edilen eserleri ile, kendi memleke
tinin hudutları <!ışında da tanınmıştır. Söderberg ayni zamanda 
tiyatro muharr:ridir. Fakat piyeslerinden ve romanlarından zi
yade küçiık hikayeleri ile meşhurdur ve bu sahada daha kuv· 

J vetli bir muharr=rdir. 

Fransız Baş vekilinin 
Sey~hati Münasebetiyle 

Tunus nasd 
idare edilir 

Almanyada 
futbol 

Avrupada Futbol Lik Maçıar 
Fransız Başvekili Daladyenin 

ziyaret ettiği Tunus, İngiltere ya· 
rım adası büyüklüğündedir. !ki 
milyon altı yüz bin nüfusu olan bu 
memleketi Seyid Ahmet isminde 
bir Tunus Beyi, Fransrz himayesi 
altında olarak idare eder. 

Seyid Ahmet, 75 yaşındadır. 

Kardeşi 74 yaşında clup, şimdiki 
Bey ölürse beyliği o deruhte ede
cektir. 

BlYI lhaiffcakn lkarşaoaşmauarı 
Çammer kupasını Viya

nanın Rapid takımı kazandı • 
nettD<beOerı 

Fransa Tunusu himayesi altına 
almıştır. ilk defa olarak (himaye) 
kelimesi 1883 senesinde kullanıl-

Almanyanın Çammer kupası . 
futbol maçları nihayetlenmiş ve 
Viyananın Rapid klübü - Lik 
usulünde yapılan bu mUsabaka • 
!arda - galip gelmiştir. 

Geçen mevsimde 5ehrimizi zi • 
mıştır. Muvakkat olarak himaye yaret etmiş olan Viyananın bu 
altına alman o zamanki Tunusu 

. • . meşhur ekipi. o zaman bazı spor 
Fransızlar bılahara ılhak etmek h . 1 • . . "'ht" d ,.. mu arrır erımızın ı ıyar ır oy. 
niyetinde idiler. 1 nıyamaz., dedikleri meşhur mer. 

Fakat, bugünkü idare şekli uy. kez muhac~m Bin~er ile Notşte. 
gun görüldüğü için (himaye) şek 1 t:r vası:as~le attı~ gollerle ga . 
1i bugüne kadar kalmıştır. · lıp gelmıştır. .. j 

Çammer kupasının son musa • 
. T~nus ~eyi bug~nkü.. ~aziyeti bL.kası Bcrlinde olimpiyat stadın . 
ıle bır. ~?l~eden ıbare.tır. ~u- da yapılmış ve Rapid ile F. S. V. 
nusu bılfııl ıdare eden Labon ıs- takımı arasındaki bu karşılaşma
mindeki Fransız mümessilidir. La 

yı havanın yağmurlu olmasınr 
bon, elçi payesiyle Tunusun mer· raşmen kırk bin meraklı takip et. 
kezi olan Tunus şehrinde yaşar. 

miştir. 

Fransız mümessili şehrin beyi I . Viyananın R~pid ekipi yediği 
namına memleketi idare eder. hır gole mukabıl - yukarıda da 

Seyyid Ahmedin bir senede sa· 
raylarına maaş ve maiyetine sar
f ettiği para on milyon franktır. 

Hüseynilere mensup olan Tu. 
nus beyleri 1705 yılından itibaren 
Tunusun başında hükümdar mev
kiinde bulunmaktadır. 

İlk Hüseyni Beyi Tunusu Türk 
Paşası sıfatiyle idare etmiştir. O 
zamanlar Tunus Osmanlı impara· 
torluğunun bir parçası idi. 

Hüseyni ailesinin bugün 300 a· 
zası vardır. Bu aile efradının he,P
si memleket dahilinde Tunus Be
yinin müzaheretiyle büyük çiftlik 
sahipleri halinde yaşarlar. 

lşi gücü olmıyan Beyin beş ta· 
ne sarayı vardır. Bu saraylardan 
birisi Tunus şehrinin içinde, diğe
ri .deniz sahilinde Marzada, diğer 
üç saray da Tunus dahilindedir. 
Bey, sık, sık sarayları dolaşır ve 
yanında daima 20 cüceden ibaret 
bir artist kafilesi vardır. 

Tunus ahalisi (lafzen) Beyin 
tebeası.dır. Tunuslular Arap değil 
Berberidir. Arap şivesi ile ve ken 
dilerine mahsus bir lisanla kmıu· 
şurlar. 

Milliyetperver birçok Tunuslu· 
lar arasında ''Düstür,, namı veri
len ve Tunusun bir nevi teşkilatı
esasiyesi olan kanunları vardır. 

yazdığımız gibi- Binder ve Notş 
teter'in ayağiyle kazandığı üç sa. 
yr kaydederk müsabakayı 3-1 
kazanmı§tır. 

Bundan evvel yapılan ayni ku. 
pa maçlarının galipleri sıra ile 
şunlardır: 

F.L. • ~ürenbcrg. V.F.B., Layp. 
zig. Şalke ve bu defa da Rapid. 

Tenis 
BU ()(iE 

Profesyonel olduktan sonra 
yaptığı ilk maçı kazandı 

Profesyonel olnıak sıfatiylc ilk 
maçını yapan meşhur Vimbledon 
galibi Donald Budge, Vines'e kar 
şı 6-3, 6-4, 6-2 galip gelmiş • 
tir. Madison Skucrde yapılan bu 
maçlara 6000 seyirci gelmiştir. 

Orosa Kupasında 

Macarlar galip geldi 
Orosa, 9 (A.A.) - Orosa ku. 

pası için yapılmakta olan buz ho. 
key turnuvasında. !sviçre ekipi 
pek erken elimine olmuş, Buda. _ 
peştenin B. E. K. ekipi ile E. V. 
~"'üssen ckipi finale kalmıştır. 

Pazar günü yapılan final ma • 
çında Budapeşteliler kendilerin • 
den bir klas, aşağr olan Füssen 
ekipini 9-1 mağlup etmişlerdir. 

Paris moda mecmıuıl.arınm neşre t ti§i yeni bir şapka modeli 

A vrupanm muhtelif memle • 
ketlerinde yapılm~kta olan fut. 
bol lik müsabakalarının bu haf
taki karşılaşmalarında alınan ne. 
ticeler şunlardır: 
FRA~TSADA: 

Havr A. 1.-F. c. Seı 
F. C. Tuluz-Olimpik Lil 
F.C. Soşo-F.C. Metz 

0.3 
1.4 
1-1 

Bolonya-A.S. Roma 
Livorno-Napoli 
Bari-Napoli 
F.C. Torino-Gcnua 
İSVlÇREDE: 

Forvcrd Morge:;-Servet ... , 
F.S. Şodöfon-Latur Ura.n1> , 
Montrö Spor-Vevey Spor ~ 
Esperdan l\Ionthey--Lozail 

F.C. Nansi-Olimpik Ale:; 
F.C. Ruen-Ekselsior Rubc 

2.0 el 
0.3 F.C. Grenı?en-F.C. Tavaıı~ 

Rasing Lens-Rsing Paris 0.2 Kantanoy Noyenburg-F· 

Olimpik Marscy-S.O. Montpliye ~ 
0.1 A.S. Billenzona-GrashvoP 

O.G.C. Nis-Fives Lil . 0-1 F.S. Vintentur-F.C. Luzerıı 
F.C. Antib-Olimpik Şarl Lil 2.0 F.C. Kroytlinger-Yung ~ 
Red Star Paris-F.C. Mülhozen 

Bu iki takım temdit edilen bir 
oyundan sonra; 1.2 
BELÇİKA: 

F.C. Boom-Vite Star A.C. 2.1 
Tierşo-S.C.A. 3-1 
Daring-Olimpi~ Şarlrua O.O 
F.C. Anvers-Berşo 1.3 
F.C. Brügge-F.C. Me~ln 0.2 
Union St. Gilluaz-.Standard Lüiş 

oynamamıştır. 

F.C. Gent..-C.S. Brügge 1.2 
1TALYADA: 

Sampierdarena-Juentus Torino 
1-1 

F.C. Milano-Trieste 
Hovara-Lukka 

2.4 
1.1 

F.C. Birsfalden-Blöstar 
Konkordia Bal-F.C. Bal 

ALllANYADA: 
Dresdner S.C.-Gut Muts 
Şalke 04-froysen Münster t 
Şvarts Vays-F.V. L. senr' 
Hamborn 07-Fortuna ~ 

dOP 

F.C. Offenburg-Frigurgct 
S.V. Valdhof-Sandhofeıı 
V.F.B. tutgard-Foyerbııll t 
Union Bugingen-Ştutgar~ııf 
1. F.C. Nürenberg-B.C· .J 

bıJır 

Vaker Viyana-Viner SpO~ 

2.1 Admira-Vienna ~ 
--~~--~---------~----_,-

Lazio Roma-Modena 

Kayak sporu 
Küçük Avrupa haberleri 
Berlin, 9 (A.A.) - Burada ya

pılan kayak koşularında Norveç
li Guale'den sonra ikinci gelen 
Gützlaf Bcrlin şampiyonu olmuş. 
tur. 

Pazar günü yapılan 16 kilomet 
relik mukavemet yarışında Şile. 
tiyalı Dr. Friedel. 1 saat 33 da. 
kika 38 saniye ile birinciliği al
mıştır. Bu mesafede Norveçli 
Gützlaf ancak dördüncülüğü ala. 
bilmiştir. 

Drcsden, 9 (A.A.) - Dağların 

en yüksek yerlerinde bile hara -
reti 8 dereceye kadar çıkaran lo
dos, Martin Muçman'da yapılma
sı mukarrer olan kayak atlama 
müsabakalarını akamete uğrat -
mıştır. 

Cumartesi günü yapılan antre
neman atlamalarında. fevkalade 
neticeler alınmı5tır. Palme Roh -
lits, 81 metre atlamağa muvaf • 
fak olmu.stur. Tahr ile İnsbruklu 
Aşenvald ve Hammerşmit, her bi. 
ri 80 metre atlamıştır. 

*** 
Megev. 9 (A.A.) - Paris spor 

klübü büyük mükafatı için yapı. 
lan kayak müsabakalarına baş -
lanmıştır. Alman neticeler eun • 
!ardır: 

Kaduı1ar arasında: 

l - Bn. Kristl (Alman). 
2 -Bn. Lulu Bulaz (İsviçreli) 
Erkekler ara.m1.<la: 
1 - Molitor (İsviçre), 
2 - Angel ve Kute (Fraruıız), 

Buz üstünde H~! 
Dünya şampiyon~u~it' 
hangi milletler ıştı 

edecek? ,., 
Buzda hokey dünya.~·~.~ 

pa şampiyonasına aşağl 
millet iştirak edeeektir. ·ıc•· ~ 

İsviçre, Birleşik AıneJ'l fJ 
nada, Almanya. İngiltere. J5 
Iovakya, 1talya, Holandtı• t 
.Macaristan. Finlandiya. µe 
Lehistan, Yugoslavya_/ 

lsvtıç takı~~ 
Berli n i yefl t 

Goeta lsveç buz hoıce;1_. 
Berlinde Sporpalasta Jc~~e~ 
ğı Berlin patinaj klUbU ğl~ 
7-1, 3-0, 1-0, 3-~ırıa / 

miştir. =-i"•' 
Kapalı kord musab8ıcı1 

Sen Morise'de yapılJil~oıı 
lan kapalı kord enternaS~1. ,J 

l · re 1 
nuvada Metaksa svıç 1' 
ile birlikte, Belçikalı J.ıS 3, 
Gelhand çiftini 6-3, 6 tıe 
mağ'lfıp etmiş ve bu sure 
le kalmıştır. ft11 

Mctaksa ve arkada.Ş~eıı ti 
Fransız Bossua - Gentı 
şılaşacaktır. . fiıtlll 

Tekler arasındalo ,., 
sua ile Lakrua arasında. " 
caktır. 



Dünya~ızın dışından gelebilecek 
en büyük tehlike nedir ? 

arl Tabiatın hücum ve müdafaa orduları 
,.~ i\ie-ritif~~-8kiri -ede-ceği 

tasavvur olunan cana
varları gölgede bıraka
eak görünmiyen istila_ 

D ünya, günün birinde boş. 'nebatatın tabi olduğu dcğişiklik- j labiliy~r'. Hav.asızlık ve so~~ 
tı· luklardan gelecek bir is. leri göstermektedir. · hık. Bır ınsarmglır. mesafeler ıçı-
~.::a uğramak tehlikesine ma. Hatta daha yakın olan ayda, ne başıboş bıra~ılmış _ols.a, tıka. 
-~ur· d' · · • · . . .. d bili tazyık ve ıncımattan oğıun ' 1Y~:ı~r. Bu ıs~ı~a, ı~s~~ hava ve hayat yok~uş gıbı g~. nır. a 
re u YCryüzundcn sılıp sUpu. rünürse de fikirlcrıne inanılabı. çatlar. b' 'k 
Cekrniş ' . n lbuki bu fel8.ketler ır mı . 
E' • ıecek bir heyctşinas zümresı, tıp. ~ . . d ··ıd·r o 

dild~~at, bu istilacılar, tahmin e- kı Merihtekinc benziyen tahavvü rop ıçın mevfu~brJııs e~ı d'. : 
~r ~g~ gibi, gayet süratli mermi. !at tcsbit etmişlerdir. Adeta ora "lncak don~r\kı, bu da ken ısıne 
kı ıçınde gelecek garip bir ta. da da gayet iptidai bir takım yo- bir zarar ıras etmez. . k 'k 
da~ trıahlükla.r olamaz. Onların sunla~ ve nebatat hala büyükmek Nebati ve hayvani b~r ço m~ 
tı a basit birer mevcut olmala. t a· ,. ropların harikulade sogıı~lar~ . 
ı.a llıUhtemeldir. Daha basit. fa. e ır. hammUl ettiği isbat edılm~ştır. 
<\ t d Yakın dünvalardan, yalnız Züh f 1 aha tehl'k r .; Ayni mikroplar. mesa e erın a-So 1 

e 1
•• re yıldızında hayat eseri göriil. da Ute 'r 

to n günlerde meşhur İngiliz müyor. Fakat bunun da sebebi, zami soğuklarından m essı 
ı.. tnancısı Vels'in "Dünyaların olmıyabilirler. 
•ıarb· her halde Zühre yıldızının henüz A ·k 
Caııı ı,, adındaki eseri, radyoda alemşümul hayat tohumunun fış. Son z:ımanl.arda: . merı a~.~ 
r·~~ andırılırken Amerikalılarm .. . b l d ~ Sen Luız Oruversıtesı profeso -
w.su kork . kırmasına musaıt u unma ıgı~- 1 • den Dr Bevzil Luyet ve mu. 
~ muştu. d d erın . . .; • • 

~1 e.?ih yıldızından garip bir ta- an ır. . ~ . . avinlcri, mesela bir s~ğ~n par. 
\'~canavarların Yeni Jersey ha Bu hayat tohumu. dedıgımız çasının yaşıyan hücrelerını tahtes 
t~lıııi~i istila edeceği şayi olmuş. şe~, ~e~~zin yüze~ yeşil hüc~yre. sıfır 300 dere~~ıe.:e kadar ar7.Ct· 
cıq ~ır çok dinleyiciler, vaziyeti lerını vucude getıren :ek huc:e: tikleri hal.de,. olduı:rneden m~ha. 
hı dı telakki ederek polis tcrti. li nebatçıklar veya mıkrop gıbı faza edebılmışlerdır. Scbebı de 
v t: hile almıştılar. Bu aarip ha. kii<'ücük birer uzviyettir. incimadın çok çabuk olmasıdır. 
tdııı İizerine Avrupa v: Amui. J Ya§ıyan herhangi mahluk, hat. Öyle ki, büyük buz kristalleri :e. 

şekkül edip hücreyi çatlatmaga 
·~ fırsat bulamıyor. 

E°'er bütün vücudü mümkün o 
blduğu kadar süratle don.durula. 
cak olarsa, bir hayvanın !hattil 
bir insanın bile. dondurulup son. 
radan tekrar hayata irca edilme· 
si kabil olsa gerektir. kimyager Svante Arrenyus kü. I feleri katederek arza geliyorlar - 'yonlnrca. yaşamaktadır. Bunlar, 

Bir kaç ay evvel, FHadelfiya. reiarz üzerinde hayatın §öyle sa, hastalık mikropları da ayni gayrimahfuz ve ecnebi olan hcr
daki "Amerika felsefe cemiyeti,, başladığıru tarif etmişti: Hayat suretle hareket edebilir. Bu mik. hangi hayat şeklini mahvetme.. 
nin sonbahar toplantısında "Ka. tohumları evvela başka bir dün. roplardan bir çoğunun soğuğa ğe hazır ve teşnedirler. Keza de. 
tüorniya teknoloji enstitüsü,. nün yada yaratılmış. sonra canlılıtı. mukavemet ettikleri isbat edil - nizin küçücük bir damlası da, bu • 
..,cnç profesörü Alcksandr Goetz, nı yukarda izah ettiğimiz şekil. miş bir hakikattir. na benzer aç müdafilerin yatağı. 
~arısıyla beraber yaptığı bazı de muhafaza ederek, belki de zi. Mazinin yeni hastalıkları mesa dır. 
tecrübelerden bahsettiler. Bun. yanın tazyiki gibi bir kuvvetin felerde saklı mikroplardan gel • İşte bunlar da, herha.J\gi yeni 
tar, arpa hücrelerindeki hayatı yardımiyle mesafeleri aşarak ar. nıişse, yine de öyle olabilir. Şu hayat şekline karşı araın müda
,.,.ünlerce durdurabilmcğe muvaf. za sürüklenmiştir. halde insanlık. Merih yıldızından faf ordularını teşkil ederler. On. 
fak olmuşlardır. Bu gibi hücre- Bugünkü ilim adamları İsveçli atılacak bir merminin içerisin • lar, mesafelerden gelecek her -
ter usulü dairesinde dondurula - kimyagerin bu nazariyesine her deki acayip mahlükatın istilasile hangi istilfıyı bizim haberimiz ol. 
cak olursa, istenildiği zaman tek. gün daha ziyade inanıyorlar. Bu değil, bu gibi hastalık mikropla- maksızın önleyebilirler. 
rar harekete getirilebilirler. nazariyeyi hayatın ilk çıkışı ba. rmın hücumile felflkete uğraya • Fakat şunu da söyliyelim ki, 
Eğer hayat dondurulan hücre. kınımdan değilse bile, bir dün: bilir. İlim korksa korksa, bun - eğer bu müdafaa ordusu dünya. 

!erde devam ediyorsa, o kadar yadnn diğer dünya~a g~ç~csı dan korkabilir. nın hayatını korumağa muktc -
yavaş yürüyor ki, bir dakikalık noktainazarından dogru bır ızah Fakat ilmin bundan da kork • dir olamayıp mikroskobik mah.. 
hayat, bir kaç asır kadar u~~ olarak kabul ediyorlar. . • . • masına ıuzum yoktur. Çünkü ha. lukat ordusu bütün vahşetilc is.. 

ita yor. Şu takdirde Dr. Goetz ın Hayatın nereden geldıgı hala y~t. küreiarza müdahale kudre . tila etmek imkanını bulursa, bu ~ ~~lndaki telefonla.r vızır vı-' tfı ahtapot kadar müt~k~mil ~ir arpa hücreleri dondurulup Mc- bir sır olarak kalmakta~ır. Bel- tini de vermiştir. Toprak veya hal, herhangi hava gemisi ile ge. 
\reı Yordu. derecede bile olsa, Merıh ile dun. rih, ZUhrc veya diğer bir uzak ki Merihte ba~ladı. 1_3e~kı de .bu. deniz üzerine düşmüş yabancı bir lecek acayip canavarların hücu. 

~la.ı:ı, S'iıı romanında mevzuubah. ya arasında 30.000,000 mil v:ya dünyaya endaht edilecek olur - nun aslı, küreıarzda ıdı. Belin de mikrop. bir takım müşkülata te.. mundan daha felaketli bir netice 
~atın. ~~Pot gibi garip mahlf.ı. daha ziyade mesafe tutan. so~~k sa, yapacakları seyahat esna.s~n- bu nebati hayat tohumları boş: sadüf edecektir. Her çayır yap. tevlit eder: ve bu fetaketin, son 
~a saı diger seyyarelerden bura. boşlukta nasıl seyahat. edılebıl:r. da mHyonlarca seneler gcçebılır; luklann her yerln~e var. Belkı rağı, her ekin tanesinin zihayat defa radyolarda tasvir edildiği 
İle(§'" dıracağı, ilim adamlarırun Herhalde bu mesafeyı aşmag_a bununla beraber hedeflerine dip. bütün yıldızlar aynı hayat tozuy. müdafileri vardır. ''Ncmatodlar,. ~ibi değil. belki daha korkunç bir 
l!irıı Upbeli bulduğu bir cfsan~dir mütehammil bir nevi hava gemı. diri. sapsağlam varabilirler; ".e la doludur; ve senelerden ~~lc. adındaki kurt gibi küçiicük var. surette tecelli edece~ine süphe 
~ka ıtd~ları diğer dünyalarda sine ihtiyaç gösterecektir. . . gittikleri yerde kendilerinden bı. re bir dünyadan ötekine geçıy~:· !ıklar ki ratıp topraklarda mil • yoktur. 
)etin ~ıbi lllahlükatın mevcudi. İngiliz romancısı Vels, bu ışı ra yapılabilir. Her dünyı.da hayatın tekcvvu. 
l>otıa~ııansa bile, bunların ahta- görecek muazzam bir mermi. t~- Rus yada Dr. Kaptircf i~~inde nü başka türlü olabilir. Hayvan 
.ııaıı. h an _çok daha garip ve in. hayyül etmiştir. Bu mermının bir biyoloji mütehassısı. Sıbırya- lar çıkacak olursa.. her biri baş 
lta<lar ;alın.in kavrıyamıyacağı Merih yıldızındaki bir toptan a. nın donmuş topraklarından ne - ka bir şekil alabilir. Zek~. baş . 
fuı11a kae~kalmutat şeyler oldu _ tılacaktır. batlar getirip laboratuvarında gösterecek olursa, bizim bildiği . 
. lltın nıdirler. Merih yıldızından gelecek bu diriltiyor. Bunlar arasında 10,000 mi1.den tamamen farklı olabilir. 

~1klett ~a beraber, şüphe etme. nevi bir istila, ikinci bir ihtiya. sene donmuş vaziyette buluna~: Fakat bu nazariyeler doğru ise. 
~e~lt ~ı ı~ hakikat varsa, o da cı daha ortaya koyar. Yapılacak lar da vardır. Diğer Rus biyoloJı hayat daima birdir. 
~ala.td erıhtcn, gerek diğer dün. seyahat ne kadar 1.aman sürecek mütehassısları geı;cn sene Vran. Eğer mesele bundan ibaretse, 
~eıllı~~ daha basit m&hlükatın l.'e müstevliler bu müddet zarfın. gel adasının buzları arasında ~ll- esas itibarile korkulacak bir şey 
~tın ~.~· Bu gibi basit mahlf.ı- da ne yeyip içeceklerdir? Bun. lunan bir mamot !ilindeki mık- olmamak lfizımgelir. Yeni yeni 11~arnıger dünyalardan bizim dan başka, küreiarzı nişan al. ropları canlandırmağa çalışıyor. hayat tohuı:ıları mUte~~di~~n 

~I ~eşit ıza gelmiş olması ve ay. mak ve gelinceye kadar istikame lar. arzımıza geliyor ve hiç bırımı~kın 
~~rıc:ıa:~~lı.klann bizim dün. ti şaşırmamak ta ayrıca bir mc. Mamutun inkıraz bulmasından. bundan haberi olmuyor. Tehlı e 
lıı.ış buıu dıger dünyalara git - seledir. beri binlerce sene geçmiştir.. yalnız şuradadır: Gelen hayat 
~il, ha:ası Yalnız mümkün Yalnız ilmin kabul ettiği daha Bu tecrübeler muvaffak olsun tohumlarının hep bir olmaması ... 

.. ~u kan ;nuhtemcldir. küçük ve daha basit mahlukat olmasın, bir şey muhakkaktır ki, Tıp tarihince maliım olan bir 
rıııtu k' aatı h.usule getiren, bu. için bu gibi müşküliıt asla mev. gerek Dr. Liyet, gerekse Dr. hakikattir ki. geçmiş 1.amanlar. 
lt'.1tııleridi~Ya, Je~~oji, ve biyoloji zuubahis değildir. Ne hava gemi. Goctz'in usullerine göre dondurul da vakit vakit yeni hastalıklar 
tl~ tetkikl~r~u ılımıerin bugün- sine. ne mermiye ihtiyaç vardır: muş tek hUcreli mahluklar için ~ıkmıştır. Bir nazariyeye göre. 
d:::;ın kırmı:csela, . Merih yıl. O mahlukat dünyalar ar~sı:.d~kı .Merih ile arz arasında seyahat bu hastalıklar. evvelce ~ev~u~ 
l'"h Yoı-. l{ rengı Uzerinde seyahatlerini bunların hıç ırıne tamamen mümkündür. mikronların birdeııbire _şekıl!erını 
~le nıevaj:ıd :~l~s~oplar, Mc. 1 ihtiyaç göstermeksizin yapmış • Böyle muallakta tutulan bir değiştirmelerinden i.lerı .gelıyo:· 
lih ~ Ortaya k:gı~ıklıklcri oldu. lar ve belki de hiılfi yapmaktadır. hayatiyet için, biz mahlükatın Bu makul bir naz~_;ıyedır. Fa~at 
~l ~n ko~ :maktadır. Me • lar. her gu··n teneffüs ettigw imiz oksi. ı bunun yamnd~ dıg_e. r .. n.? zari) e • 
h 

1
Yo:-, son .. '"k \e açık Ye~il renk Dünyamızla diğer dünyalar a. - k k mah 

,-o\t s.ı. •a ırnızı 'ld·w· j e de ihtivaç yoktur. lcr de var. E er uçucu • 
-waı, :Merıh • Ya dönüyor. 1 r:ısmdaki mesafe, bizim bı ıgı. e~ir vakttler, bUyük İsveçli l lf.ıklar halindeki tohuml~ mesa. 

te bulunan bazı mizden ancak şu şekilde farklı o. 
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Tavvare k8çakç111- 1Çember1ayn Romada'Çemberi~ynın dun Kolombiyada 
g- 1 hadisesi Roma, l 1 (A.A.) - B. Çember bğm otom~bUleriylc gidecekler •c geeekı nutku NUmayişçilerle Poli 

Ankara 11 (Telefonla) - Ek
rem J(önlg hft.disesl hakkmdakt 
tahkllrnt normal scyrlnl takip 

ltyn ve Lord Halifaks, refakatle. Papa 'kendilerini husu~t kUtUpha· çarpışh 
Roma, 11 (A.A.) - Bu akşam 

edllerelt mcmlekctımtzc set1r11.
1 

rinde ki zevat ile birlikte, ıaat 16, nelerinde kabul edecektir. Bo ta ı ı (AA ) M 
PJazzo Veoezla'da logllfz dev- go • · · -

dlğl merkezindedir, 20 de Romaya gelmiıler ve iıtaı- Kardinal Paceıti, lngili.% ba•vc- let adamları şerefine verllcn zı- meclisinin tccdf.di için. yapı 
Bizim, hUkCımet cephesinden yon:la Baıvekil B. Muasolini ve :r ı tlh hl bi had 

kilinin bu ziyaretini iade edecek- yafeUn sonlarına doğru, D. Mu· ap, va m. r ıseye 
etmektedir. Resmi cnak sah- bu Ye buna benzer bUyük veya Kont Ciano tarafından karplanmıt yet e i t 

tir. sollnl bir nutuk ıöylemlş \'e ge. v rm f ır. 
tek~rlığ'ı mahiyetinde olan ha.dl. küc;Ulc bir iş teessUrümUzü mu· lardır. Payitahtın 100 kilometre 

i rck şahsı ve gerek faşist ltnl- . . . sen!n seyir ve cereyan tarzı ya- cip olur. Yalnız \'azife noktasın. 
km lıir zamanda tamamen ay· dan mllcrlml yakalamak ,.o co
dmlanmış olacaktır. BugUn için zasım vermek en esaslı işlmiz
hf!dlsenln karanlık kalmış biç dlr. Bunun Qzerlnde yürUyoruz. 
bir tnrntı yoktur. Husust ola- Bunun Uzerlnde yürUrkcn tnk

B. Mussolini, ıaat 16 da istas· j 
yona gelmit ve Lord Perth ile gö 
rilıerek yirmi dakika kadar misa
firlerin hususi trenini b:klemi§tir. 

rnk öf;rcndl~lme göre Fransa dlr buyurursunuz ki, şu ~ahıs B. Çembcrlayn'i istasyonda kar 
hükumeti Ekrem Könlg'ln ha- veya bu şahıs gibi bir tefrik yap· ııhyanlar araa.nda ezccnlle Kont 
Jen Fransa hudutları dahlllnde madan mUcrlml cezalandırmak 1 Ciano, İngilterenin Vatikan elçisi 
olmadığını btldlrmlştlr. Bugün·! azmimiz, gayet samimi ve kat't- Ccborn Cenubi Afrika birliği el
lerde Yaşlngton elctıtğlmtzden dlr. ~isi, faşist hükumet azası ve Mi· 
mütemmim tafsllMın gelmesi E~er Heyeti Umumiye şimdi- lis genel kurmay ıefi General Ruıt 
de bcklonmoktedir. Bu tafsl· ye kadar hUkömetin takip etti- ıo, faşist partiıi sekreteri Starace 
ıt\t arasında Kanada'dakl tayya. ğ! tarıı hareketi tavzihe muh-1 ve Roma genel valisi de bulunmu~ 
re fabrikasının hariciye veklle- taç veya yaptığımız işleri ikmal 1 tur. 
tine siparişi teyit için ıgOndermtş 

1 
edebilecek bir tavsiyede bulun- Hususi tren saat tam 16.20 de 

olduğu telgraf ve vcrllen ceva- mak lmktınmı ve arzusunu gös- durur durma:ı:, B. Mussolini, tngi 
bm sureti do bulunacaktır. Bu 1 terirse onları da tabla.tiyle din- liz başvek:linin bulunduğu vago. 
evrak arasında \'erllen cevapta· lemeğe ve icra ctmeğe hazırız. nun kapısına doğru ilerlemiı ve 
Jci imza tetkik ed1lecektlr. (Bravo sesleri)· çok hararetli bir surette B. Çem-

Suretlc telgrafnamedekl nUs- Hepimiz uzun senelerdir mil- b:rlayn'in elini sıkmııtı~ Bando, 
ha ile bu suret tetkik edilecek 1 ıt hayatın içindeyiz ve hayatı- ı İngiliz milli marşını çalmış ve mu 
\'C hnlcn mevkuf bulunan h.arl-1 ruızın son dencsine yaklaşmış va:lalııt merasiminde hazır bulu· 
clye memurlarından Ruhi nln bulunuyoruz. En çok şerefimi- nan lngiliz kolonisi (God s:ıve 
vnzlyetlnln bAdise ile alakası zl kollayacak bir andayız. Eğer the king) i terennüm ederek ınu
sekll tayin edilmiş olacaktır. herhangi bir gafletle - bunun zikaya iştirak eylemiıtir. Halk, 
Gl'ne hususi surette aldığım ma- kasdl olabilmesi tbtlmallnl dU· ıiddetli surette 1ngiliı başvekilin: 
Hıma.ta göre, Ruhi bu htı.diseyl ;unmlyorum ve hatıra getlrmf. alkıılamıgtır. 
sırf bir dostluk eseri olarak yap· yorum. Böyle bir ihtimal tama
tı:;ın1, kati yen para almadığını rılyle gayri varittir - fakat her 
söylemektedir. hangi bir gaflet salkasiyle şere· 

BAŞVEKlLlN SOZLERl flll!lzl tehlikeye dUşUrebllmek 
Ankara, 11 (A.A.) - C. H. bllbassa bizim için, hamakatin 

Partisi Meclis Grupu Heyeti u.1 c:ı bUyUIUdUr. Biz, elimize ge
mumiyoslnln 10 • ı . 939 tarlhll 1 ten \•akayı kanunlarımızın bize 
toplantısına alt olarak dUn ver· ı;;!zdlğt hudut dairesinde hallet-

' di~imlz haberde Başvekil CclU rucğe kendimizi muktedir görU. 
B:ıyar'ın ifadeleri hUl~atan yoruz. Adliye Cihazımız emot
k'.ıydedllmlş bulunuyordu. Bu- l yetle ve normal şekilde lşlcyor. 
gUn bu beyanatların tam metin· Umtt ediyoruz ki, Fransa hUkCı· 
lertnl aynen neşrediyoruz: 1 metl bu mücrimi bize teslim ot. 

Başvekil CelAl Bayar (lz- mekte daha tok geclkmlyecek
mir) - Arkadaşlar, geçen sene tlr. 
hnzlrnn ayı zarfında Hariciye 1 Arkadaşlar, herhangi bir ıul
Veldlimiz size beynelmilel bir istimali bUyUk veya kUçUk her. 
tayyare knçnkçılığından bahset· hangi bir yolsuzluğu ezmek bl
miştl. Bugün ayni mevzun avdet ztm için kat'I bir esastır. Bu-

B. Çemberlayn ve Lord Hali· 
fakı, billhara yanlarında K~t Ci
ano ve miiıte1ar Baatiani olduğu 
halde Villl Madamaya gitmigler. 
dir. 

İngiliz nazırlarının geçeceği yol 
lar, zengin bir ıurette tezyin edil· 
mi§ti ve hal'k, yolları kaplnmış. 

baıvekil Çemberlayn'i alkışlıyor· 

du. 

Roma, 11 (A.A.) - B. Çeın· 
berlayn ve Lord Halifakı eaat 
16,30 da Vijla Madamadan Kuiri
nala giderek huıuıt defteri imza 
lamıılardır. 

Bundan sonra Venedik sarayı

na gitmi1ler ve İtalyan baş,•ekili 
ve hariciye nazın ile ilk görüş. 
melerine başlanuşlardrr. 

Saat ı 8 ce ba~ıay;ın bu ilk gö
rü1me, saat l 9,05 c kadar devam 
etmi~tir. 

• etmek mecburiyetini duyuyo-1 nun yanında ayni olıemmiyetle 
ruz. MUsande buyurursanız bu· j dikkat edeceğimiz bir nokta da
n un konuşmalarının ve mUza-1 ha. '\'ardır: Masum olan 1nsan
kercslnln diğer işlere tercihan ların şerefini spekUlc elmcğc 
ruznameye alınmasını rica edi-, meydan bırakmamak .• (Alkış- PAPA İNGtLlZ NAZIRLARINI 
yorum. (Hay hay sesleri). l ) KABUL EDECEK 

Harlclyo Vekilimiz vo Adli· i a;-I~ikümet, bu iki ucu ayni 
ye Vekilimiz, şimdiye kadar bu hassasiyetle gözetmel< ve koru- Vatikan, ı 1 (A.A.) - B. Çcm· 
iş haltkmda tebeyyün eden cld- mak mecburiyetındedlr. Kendi· b:rlayn ile Halifaks, Cuma günü 
dl ve lıaklld safhayı size rcsml sini bununla mUl<cllcf bilmek- Papa tarafından e:::nebi hUkiımet 
lılr şcl•llde arzcdeceklerdlr. Ge- rc:slerine mahsus meraııim ile res 

· 1 1 tedlr. 
ne sizin vasıtnnızln vnsı o unan d 1 sôzlerlnden men kabul edileceklerdir. 
hnldkt ve resmi safhayı millete 1 Arka aş nDrımın "tbuatımızın lngiliz nazırları, Vatikana Papa 

· anlıyorum. azı m .. 
bildirmek niyetindeyiz. Yakın- bilhassa bu mesele uzorlndekl 
da muhakcceye başlanacak ve dit: katlerlnl cel· damların tesiriyle kendisini ser· 

neşriyatı nazarı • 
t~blatiyle muhakeme Q.lenl ola- betmlştir. Bu, benim de na- best bırakmıştır." 
rnk cc-reyan edecektir. Maksa· zarımdan kac;mndı. Size şimdi Nazarı dikkatimi eelbeclcn 
dımız mllleU tenvlrdtr. Onun iki fıkra oku)·acağım ve bu fık· diğer bir mesele: "HAClisoye ştm 
herlınngi lılr şekli bence mnk-, rayı okumazdan evvel na.ve ede- di mebusluk yapan birkaç kişl-
buldür. . 1 ylm ki, tayyarelerin tstanbula nln de adları karışmaktadır." 

Bundan sonra Adliye 'e Ha- gelmiş veya. gelmemiş olması ve Bu yazıları çıplak ve rnUcer-
rlclye Vekilleri dlln hUllısasını buna benzer imalı \'e)·ahut ynn· ret olarak okuyan her kari ki· 
yazdıı;1mız beyanatta bulun- lııı neşriyat Uzerinde deflltm. 

v ~ mt karşısına getirmek istiyorsa 
muşlnrdır. Bu bt'yanatı mUten- Bunlar hor zaman yapılnblllr ve ı;etlrir \'e yUzllnll gUzUnU boyar, 
Jap Da!'lvekll telcrar ltUrsUye ge· t hlh olunablllr Mt 

• her zaman as bu neşriyatın tC'ıılrlnden kendi· 
krek nşa~ıdnkl sözleriyle lza· işlerdir. Fakat şahıslara att o- slnl kurtarabilecek hiç bir şalı re 
trnn devnm etmiştir: lan meselelerde kalem sahip- yoktur. 

"A rkadaşlnr. ' 'uknnm haktkt lerlmlzln Utedenberi dikkat et. 
şekli ile sureti resmiye ve ha- tikleri nolctalara bundan sonra Bu kadar kat'f ifadede bulu-

klı·lyed"" b glln deliller ıstı at nan şuur sahibi \'e ha'-·sl'-·et sa· 
• u u c n daha bUyUk hassasiyet göstere· " " 

d • l Jd r. ti ı Ad hibl adamın çok kuYvetll delil· e ere.it \':ısı o ubu ne cey - coklerlnl umtt ederim. 
Jlyo ve Harklye Yeklll arkndaş- lere sahip olması lbımdır. Blna-
larım izah ettiler. Bunlar tek. I Mesele şudur: Okuyorum: enaleyh Adliye Vekili arkada
rnr ediyorum, btl!gün elimize "Vapur lstanbula gelirken ye.- şımla beraber Cumhuriyet MUd· 
gecen d"llller Uzerin:lo Yasıl o· kalandığı takdirde birçok esra· delumumlslnt rlavet ederek bu 
lunmuş n!!ticelerdlr. Yarın eğer rm ortaya çıkacağından korkan yazıyı yazanların mUtalensma 
elimize kafi bir netlc<.'ye yara. \'e o zaman mUhim ve yUksek müracaat cdUmcslnl YO bir 
hllec"'k bir delil geçerse. onun bir mevki işgal eden bir zat, ls- 1 muhbir şeklinde ist!cvap edil
Uzcrlndı b!zl yUrUmcl:ten mene- tanbula gelmiş n Ekrem Könl· meslnt kendilerinden istedim. 
<lorck hlcblr ı,uvvet yoktur. 1 gl limana getiren gemiye yalcla- Bunu yapacaklardır. CAIJtış-

Memlckette bunun kök bu - şnrak müstear bir nam ile ha· lar) .• 
dak salmadığı, nncnk blrkac; zırlnttığı bir pasaportu Ekrem Arkadaşlar, ha.yatta fezahat 
kimsenin hnrlçtcn gelen cerc _ Köntı;e \'ermtş \'e Romanya ta- olarak hiç bir şeyin glzll kalmı
ynnn, menfaat salkr.slyle tAbl o- rlklyle tekrar A\·rupaya gitme· yacağma emin olabillrslnfz. Ittı· 
larak bu toznhatl işledikleri a.n- sini temin etnılştir." .• GlSrüyor- ı lamıza \'asıl olnn her suç erte
Inşılmnktad r. Bunun yuvnsı, sun uz, ibareler ne lcndar kat'I· ı si gUn sizin malınızdır. Hdklm 
beynelmilel bir bUyük şebeke dir. "Ilazırlndı" değil, "Hazır-! sureti katlyede sizsiniz. Du 
olmak Uzere harlçtodir. lattı~ı" diyor. "Temin elmlştlr" I memleketin suilstimaller yUzUn-

Adllye Vekilinin izahatım ve diyor. den çektiği namUteııahl azaplar 
cumhuriyet mUddelumumlslnl. İkinci fasıl: ''Romanyn znbı· krtfldlr. 
clinledim. Verilen malCımattan tası Ekrem Könl .. in elindeki pa-1 Hepimiz temiz kalmak ,.e te
anladığıma göre. Adliyenin ka- ss.portun müstear oldu~unun mlz kalanların =-~r..,~::11 koru
naatl burada saklı olarak kul- farkına varmış ve fakat iene ta-' mak mecburjyetln it>yi:.' ' (Al· 
)anılan mUhürlc>rlıı hariçto imal vassut C'cll'll bUyUk ııUfuzlu a-I kışlar). 

TALYAN MATBUATININ yan hUkfımetf adına lngllfz Baş. lişark .. ısınd.e kain Gadcheta 
BiR KISMI BEDBIN d k 1 \'eklllni Ye Hariciye Nazırını sc- f e numayış yapma ta o an 

Roma, 11 (A.A.) - Reuter A· Hl.mladıktan sonra B. Çember- ~zak~r.lar t~şkilatına ~~n 
!'ansı muhabirinden. 1 •1 1 1 Ilı bın kışı polıs kuvvetlcrınııı • ayn n uz aşma ve an aşma z -

B. Çemberlayn ile Lord Hali- niyeti ile doğru bir bal çaresine ınuna maruz kalmı§lardır. 
faksın Romaya muvasalatları b!i· \'nrmak bahsindeki rızım 'e ka- k~~vetlerl almış cldukları 
tün gazetelerde hoşamediyi tazaml rarının bütün İtalyan mllletl ta. hılafına olarak sol cenah 

nnın tarafını iltizam etm! mun eden makaleler neşrine yol rafından takdir edildiğini bil· 
11 kişi ölmüş ve 30 kişi d 

a~mıştır. dlrmiştlr. 
Gazetelerin sayıfaları, İngiliz surette yaralanmıştır. 

nı:.zırlarına ait haberlerin baJlıkla Son zamanlarda merlyet me\·· HükClmet, muhafazakar! 
rı, bu nazırların fotoğrafları ve kllne giren lngillz • ltalyıın an- kabelebilmlsllde bulunmağt 
Londradan hareketlerine ait uzun !aşmaları, demiştir, yalnız ln- zrrlanmakta ol.du'klarından 
haberlerle doludur. glltere lle İtalya arasındnkl mu- şiddetli tedbirler almağa kartf 

Messager-:>, uzun bir makale. nasobetlerl takviye etmek ve 1· rnİ§tir. 

sin.de, Çemberlayn ailesi hakktn-ıkl mlllet arasında Akdeniz VO ---,-b-n-i'_s_s_u_u_d ___ .ı 
da malUmat vermektedir. Maama· Afrlkada mevcut yeni vaziyet 
fih bazı gazeteler, İngilizlerle hal esasına göre bir antant vücuda 
yanlar arasında yapılacak müzake ge'tırmck ile kalmamış, fakat 
relerin net:ce vereceğinden pek o ayni zamanda yeni bir işblrliğl
kadar ümitvar bulunmamakta ve no yol açmıştır. 'ümit ederiz 
çok ağır meselelerin münakaıa edi ki bu, Avrupa sulhunun mulıa
leceği mtitaleasmı ileri sürmekte- fnzası için yeni, fakat elzem bir 
dir. unsur teşkil eyleyecektir. 

PARISTE NELER 
GöRUŞtlLDU? 

Paris, 11 (A.A.) - İyi ma1'1-
mat almakta olan mahafil, dün 
öğleden sonra Fransız ve İngiliz 

nazırları arasında yapılan görUş.. 

me esnasında birçok meselelerin 
tetkik edilmiş olduğunu beyan et
me1dedir. Bu meseleler şunlardır: 

B. Çemberlnyn, verdiği cevap. 
ta, gerel kendisi Ye gerek Lord 
Hallfax lcin ku,·vetli ve 1stlkba
ll açık bir İtalyanın tarakkilerl· 
nl ve kalkınmasını kny.deyleme
nln bUyUk bir zevk teşkil etti. 
ğinl tebarUz otttrmlş ve demiş. 
tir kir 

Ben buraya takibine 'karar 
Merkezi Avrupa ve bilhassa i de 

M ... h . y~ . d d . d·ı vermiş olduğum pollt kaya. -

Ruzvelte Arap 
hakkında bi 
nota verdi 

Londra l 1 (A.A.) - Sull 
rablstan sefareti, lbnissıı 

Fflistlnln vaziyetine ve A 
rın kendi memleketlerine 
olmalarına dair Reisle 
Ruzyelte gönderdiği 

metinini neşretmiştir. 
Notada: ''Flllstln Arnpl 

Yahudilere ezdirmek te. 
sunun; müthiş bir cinayet• 
duğu kaydedllmelttc ,·c
dllcrln Flltstlnl her znmaflı. .um ldıtğı aınamehsıiln e Ç ekrpı§l e ık vam maksadiyle gelmiş bulu· 

mış o u u veç e e os ova 11 lk h k le 
h d ıı_ 1 1 nuyorum :Şu po t a, er es da oturmuş olan Araplnrıı 

u utlannm ıamwı a tına a mma- • hl ki e 
sı meselesi İngiltere hUkitmetinin dost geçinmek ''e ç kmselyi betle kısa bir zaman fşg 

. • kar~ı muhasım kalmamn po - ı ld kları tebarüz e tberık yarımadasında devamlı bır "' m ş o u 
· · · · tlkası me\•cut bUtUn meselcle- mektedir. 'r'otada .,.adre sulh tesısı ıçın halletmek temen- • ., 

• • w 1 re mUzakere yolu'-·lıı, sulhper- '-'nn Yahudileri misafir nısınde bulundugu spanyol mese ' J " 

1 • ver ve hakkaniyetli bir hal co.- meselesiyle sulh içinde ya 
esı. 

Bu son mesele, Romilda.ki gö- resi getirmek esasına dayanan bir milleti mahvederek e 
·· 1 · 1 ktaI--..1 · b' · bir politikadır. Bugffn şurnı:.ı· sız vasıtalarla onu kendi 
ruşmc erın esas ı no 11uıan ırı ~d d .._ h 11 de 
~lacaktır. Diplomasi mahaCili, İn- nı kaydetmı ek fa, ~t ı\u a an- lclrntlnden kovmağı mıı.tu 
giltere ile Franscının bu hususta· ğlldlr ld, ngtllz • a yan • "siyasi siyonizm" meseleS 
ki noktai nazarları arasında tam !aşmalarının ilk neticelerinden smda bir fark olduğu 8 

bir birlik mevcut olduğunu beyan birlsl dUn Londrndn knrnrlnştı- mekte ve lnsant bir hare 

k d. 1 rıldııo:.ı vechllc karşılıklı askeri ıan Yahudileri misafir etme tc ır er. t> 
malnmat verme niyeti ile alın· hususunda Fillstlnin dtğe 

Fransız ve tngiliz nazırları, mış bulunmaktadır. Akdeniz- ya memleketlerinden zıya 
Fransa bU:tftmet:Oin İtalyanın ha· deki menfaatlerimiz, gerek si- zifesinl yapmış olduğu zl~ 
1i haıırda ahzımevki etmi§ oldu- zln ve gerek bizim ic;ln hayatı mektedlr. 
fu sahadan tamamlyle baıka bir bir ehemmiyeti haizdir. l<,aknt Notada memlekete yU 

sahada mevki almağ:ı haıır olma. bunların muhakkak surette lh- miş olan Baltour beya.nll 
sı takC::irindc ve anca'lt bu takdirde tllU halinde bulunmaları icap nin adalet prenslplerıne 
ıslah etmek temennisinde bulun- etmez.. Den emlniın ki, Roma 1 olmadığı tasrih cdllmoktfJ 
duğu Fransız - İtalyan mi.inaseba- ııe Londra arasında münnklt nn netice olarak Arap milletflJ 
tı meselesini de bilhassa tetkik et· laşma.lar, Anupa sulhunun en vnsını tetkik ve bUyUk bit 
mi!lerdir. yllksek mcnfantlno olnrak en sızlığn maruz kalmış oınıt 
Aynı mahafil, Fransa h!lkume. gUzel semereleri ,·erecek olan pen-er bir mllleU müdBf tl 

tinin Italya ile arazi bakımından yeni bir dostluk \'e itimat dev· mest için Amerikanın IJ) 

birtakım fedakarhklan istil:ı:am e- resini açacaktır. lesi ta.lep edilmektedir. 

decek mahiyette mil.za1cerelcre gi· 

rişmeğe katiyen muhnlif olduğu· 
nu beyan ve B. Çernberlayn'in 
ltalyan zimnmdarlannı Fransa
nm niyet ve tasn,-vurlarından ha. 
berdar edecek derecede bu karara 
itla kesbetnıiş oltlu&unu iHlve et
mektedirler. 

Filistinde yeni 
hadiseler 

Vedi kişi idama 
mahkt\m edllJI 

Siyasi mahafil, Roma ğörü~me. Kudils, 11 (A.A.) - Üç Arap 
Ierini B. Bonc'nin Cencvrede hakkında geçenlerde verilen bir 
Lord Halifaksa mülaki olduğu za· idam ve iki müebbet hapis ~za
man Fransızlarla f ngilizler arasın-! sı tasdik edilmiştir. lngiliz harp 
da yapılacak yeni temasların takip divanı dün diğer bir Arabı idnm 
edeceğini beyan etmektedir. cez'lsına mahkum etmiştir. 

Çek Sefiri~i 
Peştedekı 

teşebbüslerı 
Budıı.P"..şt..e, 11 (A.A.) 

haber a.lan mahfiller çel< 
ya.nm Budapeşte eefiri.Pi1' 

kacz'de cereyan eden '~i 
dise hakkında Macar barı 
zırı rnUmessili nezdinD6 

bUste bulunduihınu bildıf1SS 
dirler. Mümessil, Çekler 
dan muntazam kıtaıa.rl8 

NEŞREDlLEN TEBLtG .~~~yfada dün bir Yahudi. omn~ tecavüzden Çekoslovak llU
1 

busunc ateş açılmıştır. Bır kişı tinin hudutta oturan ba.11' 
Ro~a, ı ı 

0

(A.A.). - ~u ak~a':1lölmU.s ve iki ki§i yaralanmıştır., surette endi~eye dU~tırJll~ 
neşredıle.1 bır teblığe gorc Ing.. Kudüs 11 (A.A.) _ Aslterl sa.diyle hareket ettiği ~ 
1~ devlet ada.mları ile B. M~ssol~-lmııhkeın; 6 asiyi idam cezasına.! ğını söylemiştir. MuJJl~ 
:u ve Kont Cıano arasın.:la ılk gö· j ruahlt<ım etmi~lr. Bir bomba in. 18.hla yeni bir tna.rruZ ~ 
rüş:ne bir buçuk ·saat sUrmU§tür., filakı yUzilnden Sa.marie'de bir du~ru ve Çek krta.Jo.rınıtı 
Görü§melere yarın öğleden sonra 1 !ngiliz askeri telef olmu~tur. LUb dilen hattı tccavilz edere) 
devam olunacaktır. nan - J:i'ilistin hududunda. bir cok arazisine girdiği takdir<Je, 

. 1~ 

GöROŞMELERE BUGUN 
DEVAM ED1LECEK 

çarpışmalar olmuş ve 3 lngiliz kıt.alarmın Çek kıta 
81 

askeri maktul dUşmilşt.Ur. harici bırakıncaya. ka.dtit· 
d ki · · ·ıa.,·e ctnıi~ 

1NG1LtZ POJ.J:SLERt MAlL ece :rını 1 ~ 
Netıce olarak mUlll 

Rcma, 11 (A.A.) - D. N. B. KOM EDİLDİ hUk\ımctinin Çekoslo IJJ 
muh~ı:ırini~ rarı ~~smi m~nb~l~· l{udUs, 11 (A.A.) - D. N. B. hudutlarda int.Wun1 ıe; ~ 
dan ögrendığme go~e; bugUnkU ıll: bildiriyor: 1 sini. Maearistana ~d 1' 
görüşmelerde, 1ngılıı ve ltnlyanj Mevkuflan öldürmekle mn.z • 

1 
nevi teminat verrnes1n1 ıst 

devlet adamları ynlmz umumi va· nun İngiliz polis memurlarının mcgullerini bulmasını ~ 
%iyetten bahsetmi§kr ,.e hususi muhal:emesi bugün bitmiş ve ka. 1 aksi takdirde Viyana. ]J tpO 
meselel:re henüz: temaa eylememiş rar tefhim olunnm!]tur. Bir polis• rarlannda derpiş edileI' # 
:erdir. C5rü~:ne!ere yarın ıaat ile sene, diğer bir polis te bir sc- relere devam cdcilliYec 
18.30 da devam olunacaktır. lneye mahkllm. elilmiııtir. _ 1 dirmiştir. 



9 - VAKiT 12 IKINCIK.!.NUN 19Jg 

sleT 

ı E: ı/!ar_!!ıte~~!:.. Y~~: 
.......,?....__D __ E_B __ i_V __ A_T_.,__.ı insan hırsızhğı 

11 
Hafta 

Ôlen Çek m;harrni 

~ ~ıareJ Çapek 
Bir musi!ci aleti çalmakla, baş-ı 

kasının eşyasını çalmak arasında· r.-:-rr-------------~~
ki uçurum kadar bir manavdan el· 
ma çalmak, bir bankadan para çal
maktan çok başka, çok akla haya
le gelmez sirkatler ıardrr. insan 
çalmak. elı da. Cek Capek 9 Haziran 1890 

nıul'J lıetxıra.dosıovakyada Şlmaır Bo
up I· llı.u§tu a kUcUk bir şehirde do~
ııccır bugun~·U:Sabası doktordu. Karcı 
polil lll bttı liseye muadil tahsili-
ııı# "erıııt rdtktcn sonra Prag Uni-
sıırlt f esı ne ,... 

eıseıe d .,ecmlş Ye orac.. .. ı 
erdi ttr 0 °ktoru olarak cıkmış

l3e;lf lllUddet zarfında Parls ,.e 
fi llde Ok e llın umuş Ye fransızcn 

'O ancasını ilerletmiştir. 
llltersıt 

ta Ra eyi bitirdikten son-
~areı ıetecııtk hayatına atılan 
81tıı. <l Caı>ek nynl zamanda re
l'azıı e Yapardı. llk zamanları 

Fakat bu inı;an çalmanın öyle 
Jİr mi~ali vardır ki, tarihte bir c 
_ini <laha bulamazsınız. Ferruh AI 
.Jaşa, Çerkezistanın Soht.m sahil 
erinde Osmanlı devletinin mü 
.ıessili idi. Kaptanıderyanın de: 
>ir gün yolu buralara düşmüştü 

Su almak için donanmayı sahile 
;akın bir yerde tevkif etmek mec 
.:>uriyetinde kaldı. Birçok Y cniçc
riJer sahile çıktılar. Çadırlarını 

curdular. Kaptanıderya, bu güzel 
jahillerde bir iki gün olsun dinlen 
nek bile istedi ve i.:arar verdi. 

t arına ~ 
lıı. Ya d agabeysl Joscf Çape-

1etını r un ettiğini Ye ilk eser
ta1ıştxı onunıa sıkı hlr m üştcrek 

f af nerı~r nctıceslnde yazdığını 
ı._ ltareı ~ r "afat aı>ek evvelA. edebiyat 
~lkty ında gazetelerde yazdığı 
itan elerlc tanınmış ve az Ea· 

80nra 

Etraf köylüleri Yen içerileri bü 
rıulıarrlriıı insıın karakterini \'e yük bir misafirperverlikle karşrla
ınsanrn rekabet, ıstırap gibi hal- dılar. Fakat, onları biraz hayretle 
!erdeki Yaziyci tas\"irde büyük seyrediyorlardı. 

bir kudret göstermiştir. Muazzam çubuklar, birkaç yor-

Karel Çapek'ln bundan son- gan çarşafı kadar sarıklı başlıklar 
rnki eserinde evvelki realizme Çerkesleri hayretten hayrete dü
mukabll daha fazla hayal Ye düşürüyordu. 

mizah görühnokteclir. .MntJAk Fakat onları aHikadar eden en oı~Uşt meşhur bir muharrir 

~are~r~ ~eyler fabrikası ismindeki bu e- mühim cihet, Y eniçerilcrin pehli· 
van yapılı insanlar elmaları idi. 

Niçin mi? 
ÇünK:ü o asırda her tarafta esir 

ticareti vardı. Güçlü kuvvetli er. 
kekler ise esir pazarlarında çok 
fazla para getiriyorlardı. 

dan s ~a11ek gazeteclllğl on- seri bir romandır Ye 19!?2 de 
l&ı 9 :nra da bırakmamış Ye neşredilmiştir. l\Iuharrlrlıı 1934 

~Uruk an 23 e kadar, Prağın en de çıkan ikinci romanı lüakatit 

1iar gazetelerinden biri olan de ele ayni hayal kuncti görU
lıılll Odnı Listy" gazetesinde !;a· !Ur. Fakat bu sahadaki eu iyi 

~rı-r~':a19 23 den sonra da "Ll- ı:-serl belki son romanı olan 
lııuh ovıuy" gazetesinde baş- Kertenkelelerle hnrı>'tlr. Çapek Bir gün sonra kalyonlar.dan sa-
t arrırıı~ k ı y · · d 1 eı Ca t>C başlamıştır. Ka- bu rom:ınında mahallt !!kirleri hillcre ba an ar, enıçerı ça ıra 
tırrı~ Pek eserlerinin birçoğunu hiciv etruek hususunda büyük rınm yerlerinde yeller estiğini gör 
b~taıı: Şeklinde eYYelA, Çek ll- bir maharet göstermiştir. müşler. 
bıı ba. rının naşırıefk~rı olan ' Yeniçeriler nereye gidebilirler. 

" ıet Kare! Çapek'in diğer roman-
ede neşretmiştir. di? kaçtılarsa sebep :ıe idi?. Hem 

larr arasında llordubal da zlk-
h hepsi memnundular. 
dYESLERt rolunabllir. Bu eserinde Çapek 

t: Kaptamder>•a bir müddet sonra t h.·e1~ bugllnkU blrcok Çek muharrlrle-
larııa kUçük hlk~yelerl ile işin aslını anladı. Çerkesler, iyi ya 

)h n ,, rinde olduğu gibi, Çekosıo,·ak 
11

• tôh ~arcı Çapek asıl bil- pılı Yeniçerileri, ele düşmüşken a ~ r cumhuriyetinin en şarktaki par 
l "' etıuı Jtobotolnr ismin- fırsatı kaçırmadan bir gece baskı-

lı\.;. l'll'e 1 çasr <>lan Karpat Rütenyasm-
'ltg "• s Yle knzanmıştır. Bu nı ile hepsini tulumlara doldurup 

sı 11 'lı1ı dan ilhanı almıştır. 
t dıı,ıı lllizc, eserin frnnsızca- atlarının terkelerine alıp kaçırmış-
bt!tat1ıı ll. J.iallt Fahri Uzansoy Knrcl Çapck'ln son eserler! n- Jar. Tabii çadrrlarr da sôkUp gö• 
ti uı,eb~an çevrilmiş ve lstan· rasında 1924 de neşrettiği İki türmüşler. 
!)~iştir tiyatrosunda temsile- cepten hlkAycler ismindeki hi- Bunu anlayan Yeniçeriler: 
)? • kaye kitabı rnrdır. Polis hlk~- · ç k · 

l~2~0~0to1nr ilk defa olarak ' ·eleri sahasındaki çok mu\·af- gü~I ~~~~e~i:d~~:·va:;e::t~~a;~~ 
~\~llnae oynanmış, sonra birçok ft.k tecrlibesinl gösteren bu c- cu yolunda gerek .. 
~ ~a <lllierlnc tcrclime edile· serleriııde Çapck bu tarzı çok Tabii kalyonlar, derhal hareket 

t ac teı Çapek'in ismi bütUn l{tiı;Uk hikılyclero sokmaya ça- etti. 
l % a ltıeşhur olmuştur. lışmış ve muvatrak olmuştur. 
~ r 1 /rrır ondan sonra, ağa. Fakat, bunlarda da gene onun 
~te~1 ıı 1°scr•ıe beraber füicckler mizahçı tarafını bulmak kabil· 

~"' Ynzrnış ve Pragda 19 21 <lir. 
~, "il.il} 

!il !ıt ~rteaı edilen bu eserden son- D!GER l\fUIITELtF ESERLEHl 
~~ t dıs~l sone de :Makropulos 
5' ~ 'tr0d 18tnlndeki piyesi ayni Karcı Çapek 1nglllcrecle ge-

lııgilterede bir euin mobilya. 

ları sabit olarak yupılmt§tır. Bu

rada lıcr sene ahb~plar toplana. 

rak 1ı.amaklar ve <ı.iğer oyuncak. 

Zarla eğlenirler; kocrr bebeklerin 

b ıt hali gö1·illccek §cy .doğnısı,. J 

tı ·~e~ b a oynanmıştır. Kıırel çircllğl bir yazın intibamı lnj:il
l ll~at u ~serinde insan ömrü· tere mektupları isimli cscrlııde 
tı~' ba.ı.ıllıak meselesini kendi- toplamış ve bu kitabı 1924 de 
tle Işı llıizah ve hayal kun-c· neşredilmiştir. Muharrir ltal-
~a enıışur. yn, lspanya ye Ilolandadakl se-

bUyUk bir teesslir uyandırmış
tır. Anupa edebiyat rtlcmlrıde 
onun daha parlak qir cdcbt Is· 
tikbale hazırlanmak llzere bu. 
ıunduğ"u, ölUmtinUu yalnız mcm 
leketin edebiyatı için değil , 
ıyui zamanda hayal kun·etlnlıı 
:e terakki fikrinin kıymet Ye
rildiği lıer yer için bir kayıp ol· 
duğu işaret edilmektedir. 

l7indsôr Diik ve r: · .. ~"itıiıı yeni 

yıl aldırdıkları bir resim. Pek 

mesut göriiııiiyorlar. 
-\', G. 

• 

Bıt iki giizcl daıısöz 7 ,. , 

dra ~ahnclcrindc gittik.ç ,, muvaf fa'l.."lytlcrilc birinci dere ec
el~ bırcr yıulız olmağa el ,9, uidiyorlardı. Fakat sağ tarafta gö. 
rımcn Floran~ Vera adı.ıdak; "l?el kız, crcktrik cereyanına ka. 
pılarak kazara . b1milş t c l H.-i esmer kız 31apayalııız lcalmışt ır. 

Ôlcn 1nz, yırmi ya§ ı a idi, . 

lng~lt~rcdc yıl~aşı miinascbctilr yap;laıı sir7; efjlcncc7erfoe bir 
ayı cl..rı ıştırak ctmt§ ıc motosil:lct l:uız,,11ması herkesi 7ıayrcttc 
b ırakmı~tır. 

teı,... d ı 
tı tı \' ırapck'ln ondan sonraki yahatlerindcıı sonra a ayn şe-
l ~ ~a a~atıcı: Adcm'dlr Ye bu- kilde birer kitap yazmış ve bun-

- \'AIHT'ın J.ltnp şeklimle romnn telıiknsı -

~ •ara( abeytsı ile b"rn ber ça- lara kendi yaptığı resim teri IJ{l. 

ttıa ln27 ~atınıştır. Eser Prag· Ye etmiştir. Uahçıvanın bir &c-
cl n~eııı 0 temsil edilmiş fakat nesi ismindeki eseri ile, gazete· 
lı ell hu ~et Ve şarkıyı hi~lv e- ıerde neşrettiği blrr;olc makale 
tl a~atan DIYes belki diğerlerine \"e fıkl"alarıncla dıı dalma ken
t:/a~?Xıe~aha kuvvctll olması- disine has yarı hicivli. yarı re· 

llleı:ı:ıı Onlar kadar rağbet alist uslübunu bulmak kabil-
~lltı etır. dlr. 

't.ı dan 
~. e eııer sonra Rareı Çapek 9 
'I \"C 

tu 'onr rıneyor. Pakat on· 
ı lıl~·e a Yazıp ortaya koydu
a ı ı.ı onu 

ı '-Una}\ n, Uze rinde en faz· 
• • 0t : :n aşa uyandıran eseri o
İ '> le C: 

0
l nz Met ismindeki bu katları toplamıştır. 

* '1rıı el apek diktatörllllr mesc- Bunlardan başka Karcı Ça-

Karel Çapek'ln "T. G. Maza
rlk'lc görüşmeler" ismindeki 
kitabı da değerli eserlerinden 
biridir. Muharrir bunda Çel, 
Cumhurrcisi ile yaptığı mtilfi 

ı.' ~oı. ı~ alınış ve bunu ti .. · atı·o· k l · "'I ~ ~u ,, • pek'in daha lıirço eser erı var· 
Uşt.... '"'"etıı bir "ekilde l'o':- b 
1 

.... ~· , ., chr ki hepsini lılrcr irer say. 
ıı Careı mak ye anlatmak çok uzun sU-

' Capek'I t;ıb Otıra ,, n ondan bir se· l"er. Mesel~ l(elhnelerin tcnkld 
lls "ntdı~ı ı . 

~1:4· 'tıdakı P Yes tiyatro :smindeki bir eseri vardır kı Ça 
~lr 1ndek.i b son ese ridir. Anne ;-ıck ı.ıunda dile verilmesi l~zım 
t~ to1t ltah u ese rinde Çapek, ~eıen ehemmiyeti ileri sUrmck 

tle 1 rnrna ı "' . 
t t nı n arının karnk- tc \'e Çek dilinin zcnginlcşmesı 

t .onıar öl 
erır. dUktcn sonra ·ıi tavsiye etmektedir. 

litl{.\ l"ı:: ""' Karel çapek bugllnkü Fran-
t• Carıe}\ .:. ROMANLARI sız şairlerini tanıtan bir kltaı 

1t it hlka.y0 neşretmiştir. 
1erıu.1 u,.,.etııdı Sahasında da 
~ tııc r. }(ucuk h 
~tl\tt•• Olarak • , ikiiyc-

-l:ı21 lsını nıt Setaıet hika.. Kare! Çanck'ln zatuccenp. 
de •ncta t ı y 

ne rotıni . op amış \"C> ılen Jıcntiz kır){ sekiz yaşındıı 
Ştır. Buuıard a olduğu halele ölmesi bilhassa 

• • • 

92 ıcoıun; GECESİ 

di: "Onu öldtirdllın. ~ira, tehditlerin benim tnra
frmclan geldiğini biliyordu." dedi. 

Pek, ııollso müracaat edememişti. Zira Irnııdl
si de bu dahlverenhı içindeydi. 

Greyden otelinin bir odasında Blavnt sorguya 
çekildiği zamnıı, K ey YC An ela hazır bulunuyorlar
dı. ŞUphcsiz J<:'rmi de oradaydı. Fakat şimdi sual
leri soran Kort\·cyt idi: 

- Blavııt. buraya bal\! Braysııı kim olduğl!· 

ııu biliyor musun? 
- E,·ct, _blliyorum. Drays YC Gorl her il>lsl de 

bu şenaatin ortn ı:; ıdırlar. Brnys bir R\"Ukattı. nu. 
ttin enakı hazırlayan oydu. 

Jcrmi heyecanını salı:layarıı amıştı: 
- Ne enalo? 
Miifcttiş Kort,·eyt onu stikfıta dave t ederek: 
- Acele etme, eledi... ~oyle Blanıt. .. BUtlln bu 

pl(tnlardarı maksat neydi? 

Blarnt bir lfıh za tercddllt e tti . Sanki bUtüıı o
rada kendisini sorguya çekenle re', hakikati ö~rC' n· 

mck isteyC'nlere meydan olrnıu ak niyf'tinde~ d l. 
5anki hiç bir şey söylcmcyc('e kti . "Hakikati kP ıı

<lileri bulsunlar" demek istiyor gibiydi. Jermirıin 

yumruğu gidişiyor, gidiıı Bln\ntııı ç0n<:, ine bu kiıs
t ahlığıııdaıı dolayı kurşun gj bi bir kro. <' !um k ı s
tiyord u. 

Kapının yaıımcln duran K cy Panis Du sıra-

l\:ORKU GECESİ 89 
Bundan soııra lı cıısl E>ustul,•r ve bu sUkfınet 

sanki asırlarca sUrdU. Pal.at ha kikatte birkaç sa
niyeden ibarc_tti. 

Kcy sordu: 

- Demek o kadar ıstırap duymuyorsun. Bu
nun _tcselllsini hende bulmak isteyişine teşekkür 
c~e rım. J e rmi. .. P ali:at b u ııe ı.acla r şayanı hayret 
hır vazıyet!... Il ti tUu bu i. lc rin a rka ıncla nım nt'm 
cin. bulundugunu hiç Umi t etmemişti m. Demek Dr. 
Gorlu tehdit cdC'n de bu ~ du clc ıırnlr? 

An K 0n vor t 1 · fn knrı . tı: 

- Den b una im i.tın gö r miyoru m, d C'di. ÇUn
kU Dlavnt , da lma FElisitl ile bC"raher gcczrdl. Nl
f,a?lı icl ilf' r. Deıı l'orlokda n çı kt ı ..,. ım sırada ka \"ga 
cdı p ayrı l d ı l a r. 

J crm i cc ,·ap ' er eli: 

- Soyl..,d ikl0 rinl kab ul ed iyor um. Fakat dl~er 
ı,.r cihet d a ha ' ar. 

KortH ) t dC' l"elisitlye i\şıkmı~... Buna n e 
d(l rsin '? 

. J~rmi bu sözleri ~öylccllktC'n sonra gayet çet
refıl .hır muamma içe r i ine girmiş olduğunu da 
kcnd'. kcıı li nc i ti raf <'diyordu . l'akat An K onYor
tun sözleri , bu muammanın açılmaı:>ına az çok yar. 
dun edecek , mnlı iyettcyd l. 

- Evet, cl<'dl. Kortn •yt de F c lis ltiyi seviyordu 
11att: ben, FC'' ifiiti ıı in, Hlanıtı K or tveyt için bı: 
raktıı;ınn lıUkmetmir.-ti nı . li"clisiti daima daha. iyi 
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Sanayi ta ebesinden 1 h sanı ıs::1~:~ı~r:~::ndan 
10

'k!h:!:ı~:.i~ıu~~~ün 
O"ldu"ren at yakalandı Erzuruma De~;;~~ !:~l:.. ü::ııg;::y~; He~ııı ı:krcııı Koçu, 10.rih k.ı;)'n:ıkla ki 100 yaşındakiler bir kahraman 

rırıı ız uı :mnd:ı kıyınellı hlr ) er :ıluıı 1 Bllh 
l'urki) <' 'iC) uh.ıtnaıuclerıııirı Jıo;.rnı- ;-:ayı ıyor. assa Avrupa ve .A_ 

\al il sö y J Ü yor : ınızn ıı.ıklınc lınşlnııw;tır. 1 merıkac.la yüz ya.5ma basan kim. 

M kb 
· d Cicçııııs nsırl.ır.t.ı Tıirkı)c)i zı\ıı- ~ler, meşhur olsun olmasu1, gü. 

" .l u le e göz Ü m var dl . ret ellen ccnelıi ı.cn nlılıırın ıneııılc· nün adamı mevkiine giriyor ve 
k<'tiınizc :ıit ıniı5nheılelerıni \c lı.ııı '.>nun bu yrldönümü münasebeti. 

lhson bl'r gece beı Q beı ce eıii- \'Ck:l\ jj ihlİ\'D l'dt'll htı şııyaııı ılikkot (e adeta umumi bir merasim ya-
5 ~c.}:ıh:ıtn:ımclerin ikincisi olarak 

l 
(1809 cin Tr:ıhzoııl.11111 Erzunııno) adı pılıyor. 

en C e yaptı cag'"' l 11ll Z l S 51jle- ile Tlı. Dc:>rollc'ııirı cı;eri çıkıııı tıı. Bugünlerde Amerika böyle bir 
79 ~ ıl c\ ,·elki ~nrki Aııııcloluııun ne. ihtiyarın yüz y~ına basmasını 

m işti. so···ı ünde dUl ma lJl.nCU rıs lıir tulılosııııu le')kıl cılı•n hu e5crı kutlamakta. Virginia de Laune 
kıırikrlııı ize ehemmi~ elle l:ıHi~ ı• c. !lslen Fransızdır \•e bundan kırk 

•• { • f · •• ıd •• •• deriz. sene evvel Amerikaya hicret et. 
on erıne geç lm. 0 Uf dum,, '1Al\11YE1'Ll VATANDAŞI.ıARI miştir. 13 kanunuevvel 1839 da 

O b ·· ı F · " 1h DA \'ET doğmuş olan bu kadın canlı bir n eş gun evve atıhte so- - san benim iyi arkadaş -
kakta Sanayi mektebi talebesin· lanmdanclı. Kend:si bir müddet· To1•lrn11ı Yol~sullnrı 1\uruııın tarihtir. Mesela ıs70 muharebe · 
rinden bıçakla yaralanarak oldu. ten beri Mnkbule ile mimasebctte 1\uruınunllıııı: sinde hastabakıcıhk etmiştir. Hal 
den İhsan a.d(nda bir genc"n on ye bulunuyordu. Bir gun bana: 13 KOnunusanl hayatını ınii bukl bu Fransız - Alman hnrbi 
rüLdüğünü yazmıştık. - .. Makbuleyi alalım da se· esscseye vnkfcdcn kıymetli mü- bugün çok eski bir rna1.i sny1lı. 

H A ı l f ,. yor. üdise esnasmda İhsan n ya ninle bcrab~r bir eğ'enti yapalım,, sem z Sinop ıılcbusu Dr. Gıı-
d C d tip {)"Llin'U lıı"'·'eıı a~·ıı·aıı gUn- Virginin'nm ycı.li kardeşi o mu 

nın a .ırçır a oturan Makbule is dedi. 0 
.. u ~ harcbede ölmliş. Bugün o aile -

minde bir kadın bulunmakta idi. Zaten Makbulede benim de gö· dllr. Mllcsseseınlz, bu yaslı gün· 
den, ondan ba§ka kimse kalma. 

Katil Ri:at cinayetten sonra firar ziım vardı. Hatta birkaç defa İhsa- le nılınıotli doktorun hatırasını 
mıııtır. 

Millet· vapurile çarpışa~ 
Yunan vapuru geldi 

Yunanlı kaptan kabahati tama
men Millet vapurunda buluyor 
iki tarafın biribirinden zarar ve ziyan isteye· 

cekleri anlaşılıyor 
Büyük fırtınada Ereğli lima - burnunu batırdr. 

nında batan Millet vapurunun Çarpışmadan sonra meçhtıl f 
çarpı§tığı Yunan bandıralı Niko- miyi karanlıklar irin.de ka~ 
los Nomikos vapuru dün limanı- miştik. Gemimizin burun ~ili 
mıza gelmiş ve Salıpazarı açık - sulara gömilldiiğünden dalı-:-, 
!arma demirlemiştir. Yunan va. bizi yukarı kaldıramıyor ..,e 
puru da burnundan ve bir çok detlc güvertemize çarparak ti 
yerlerinden yaralıdır. Kaptanı eyi parçalıyordu. Bu arada rJJ!.. 
Dimitri Dakalonyos çarpışmada lisiyc sandallarımız ve 1<a ~ 
tamamiyle Millet vapurunu ka - köprümüz parça parça oldtı. 
bahatli göstermekte ve ~yle de. dört sant güçlükle da.lgalııt' 11 

mektedir: kavemet edebildik. 
"- Zonguldaktan kömür yük- Saat sabahın dokuzu olıtl 

etmişti. Katil yakalanmış, adliye. na: tnziz maksadlyle muhitindeki 
ye verilmiştir. Katil cinayetten - Makbuleyi bana da getir., fnkfrlerc yiyecek ,.e yakacak 
sonra zabıtaca şiddetli bir surette demiştim. Tabii ihsanın bu tekli· levztlııl lrnrnrlaı;tırmıştır. Bu 
aramyordu. t"ni kabul ettim. Fakat nedense a hayırlı yardıma merhumun a11e-

lemiştik. 830 tonluk olan vapu. ki, başka çare göremiyerck 
rumuzda tanı 8.'~0 ton kömür var. yi münasip bir yere başta 

------------- dı. tstanbula doğru gelirken de. ettim. Karayn. çıktığımız ıaJll 
nizin kabarmakta olduğunu gö.. bize çarpan geminin "Millet' 
rerek E~cğli limanına sığındık. duğunu ve battığını <luyduJc 
Maamafih fırtına fazla değildi. ğcr bize de burun yerine yaJI 
Fakat vapurumuz küçük \•c yükü çarpmış olsaydı derhal bS 

Dav is kupası 
Anupa Davis kupası komite!!i 

Rifatm istanbuldan uzaklaşma- radan uzun mi.iddet geçtiği halde 1 ve bazı closlları dn iştirak et· .. . . ...• 

ı kt dl l A d dl ıç. muhım bazı meselelerı goruşmek 
tlığı tesbit edildiği için de tahkika· hsan bir daha bu meseleden bah mc o r er. rıu c en ber .. 
tm bütün merkezi sikleti Istanbul setme:H. Ben birkaç defa hatırlat hnyırsornrlcrin ele iştirak edn., uzere ?afta s~nun~a 1''.rımsız baş 
d d bilecekleri 11,"ıı ollırıur. kan rrıerrc Gıllou nun riyasetin. a toplanmıştı. t msa a muhtelif vesilelerle at •ı le toplanmrştır. Toplantının u _ 

Sivil memurlar Rıfatın bütün lattı. Aksi gibi benim de Makbu. / mumı· nctı"cesı· olm."k u··zere, en . 
slarıl111/ .ı~liye All1111·1 llııkıı/; l/11/r. " 

tanıdığı kimseleri ve gidebileceği leye karşı zaafım gittikçe artıyor- l.:eıııeslıı<ieıı: temasyonııl tenis federnsyonu -
yerleri sıkı bir kontrol altına al· du. Son günlerde Ihsana ısrar et· 938/1G5:ı nun temmu1..da Vimbledon'da ya_ 
mışlar ve nihayet te bu çalışmala mege başladım. Nihayet hadise gi: !\on .tuntin t:ırafınılan k:ırısı otıııı pacağı toplantıya arzedilccek 0 _ 

rının semeresini görmekte gerı'k· nü için bana kati söz verdi. Ogün C\ H'll·c ı~tıırılnıl G,ıl.ıtıı l.ıilcci hııııı 1 b ·r ıı: an azı tcklı !eri karar altına al. 
memişlerdir. Makbuleyi alacak, bir yere gide· cnlldcsi Ciılcıı :soknk li sn~ ılı e,·ııc 

il,cıı lı ılcıı ikıııııctsCılıı rııc~hııl E,·. mışlır. Bu tekliflerden birincisi 
Bundan birkaç gün evvel bazı rek beraberce eğlenecektik. Fakat enhıı ııle) lıınc nı;-ıl.ın ilıt.ır ı.lnHı~ı Avrupa bölgesinde dörtten faz. 

kimseler, Rifatın, göziınde siyah bütün bu hazırlıklara rağmen ben ıçın tnhkıkııl giınıı olıırıık lu) ın !.ılı-
1 
la tur "bugüne kndıır beş tur ya. 

bir gözlük, başında eski bir kas. o zamana kadar Makbule ile ko· n.tıı 31J _ ı - 93(1 p:ızıırlco;i a.ıı 1ı,:ııı1 pılrnakta idi." Yapılmamasıdır. 
ket ile Beyazıt ve Hekimoğlu Ali- nuşmamıştım. Yalnız ihsanın ya· dıı rıı.li~~ıln1ıc)h:ı1 ı.1,)enı)nn1 ~n ınııhkc Bu takdirpe Avrupa bölgesinde 
l aşa taraflarında dolaşmakta ol· nmda görüyor ve şahsan tanıyor. rııcıııızuc ı:ızır nı unnınsı uwmıınıııı .,. li k k 1 .. 

d d 
15 gün nıüdılrtlc ilinıııo knrnr \"erı· ... n P çı aca o an, dortten fn7-

ugunu haber vermişlerdir. Bu is· um. l k ı k ! lcrck lııııın d ıir iıııl:i kılııınrı ılon•ti. a arşı aşma yapmıyaca tır. • 
tihbarat üzerine ikinci şube müdu i2te bu vaziyette nihayet hidi· yenin hir nu~lı:ısı ıln ıııalıkı•nıc ılı- ldncisi de geçen ytl, daha birinci 
rü Nevzat 6ivil memurlara Hizım· se günü geldi. O akşam ihsan qmlı:ınesinr tı5ılııı ış olııınldrı hrrıııu- ' &rşı1aşmada elimine olmuş o • 
gelen direktifleri vermiş ve bu cİ· Makbule He sinemaya gitti. Ben cihi knı ar ıııüdd.ılc\ hin o giiıı ,.c o lan milletlerin bu defa karşılaş _ 
varlarda sıkı bir tarassut _Çemberi de kapıda bekliyordum. Geç vakit :ıntıc h:ızır lıulunııı:ı~ı liizıınııı ıelıliğ malnra sokulmamaları meselesi • 
vücuda getirilmictir. M~ kbule ile çıkt lar. Peşlerine ta- ~erine ı;cçnıek üzere iliın olunur. d" 

:r (27990) 11 • 
Nihayet evvelki akşam Beyazıtta kıldım .. Yanımda iki arkadaşım .da 

tnutat tarassutlarını yapan memur vardı. Fakat onlar ayrılacaklardı. kadaşlarından şöfer Süleymanın 
lar, gözün.de siyah gözliık ve ba. Ben ihsanın beni gördüğü halde evinde saklandığını sonra da ge· 
J:ında eskı" bir kasket bulunan bı·r aldırmayışına kızdım. Arkadaşla- 1 Olıc: d 

Karla[ i cra Jlc111urlııij1111da11: 

93!1/:!fıG 
:ı: ce eri meydanın aki harap tel-

h d d Ak rımı da yanımda alıkoydum. Bu ~ikolııki lksidanııı nu) ükııclııcln 
s:ıkiıılcr J;tisovi Ye :\lıırik:ıdıııı rıııı
rislerl Anılontın resen vekiılctn:ııncsi· 

şa sın mey anın ortasın an sa siz kulelerinde yatmağa baıladığı. 
dd · d - ·ı ı · suretle Fatihe kadar geldik. Ihsan ray ca esme ogru ı er edığini m söylemiştir. Bu soğuk havalar-

.. ·· 1 d" B R f ld gene aldırmıyordu. Bu vaziyete i:ormu~ er ır. unun ı at o u- da çamurlar içinde yatan katilin 
l 1 d h dayanamadım ve ikisinin önlerine le tcs,·iye cimi~ oldllHU lıin lıeş l ııı 

lir:ının garri mf'nkııHin nıuoıııclci re. 
rngıyrsi ) :ıpılnrnnmış olması hn~ebi
lc istinhıll<!ıı hnkiyei malliıpları ol
Jul:ıı İlldirı lllıınan üç yü:.: lirnıım nın· 
ıııns:ırif tahsili hnkkındn nrıııılıırınn 
çıknrılıın öıleınc emri ikuıııctgiıhlnrı 
mcc;!ıııı oııtııAıı rihetıc tclıliTı edile. 
mcmlş olrıınkln IH'ıncn lehllgol irro-

unu an ayan memur ar er al üstü başı t::z toprak içindedir. 
t t .b t l ı k k · çıkarak İhsanı bir kenara çektim: er ı J a mış ar ve so ·agın öşe· Bundan başka Rifatın son günler· 
sinde birdenbire i.ızerine atılarak - Hani verdiğin söz nerede?" de Galata.da bir hamamda yatma'k-
kollarını tutmuşlardır. Esasen kor dedim. Bu sözlerime karşı birden- ta olduğu da tesbit edilmi§tir. Ka· 
ka korka yürüyen ve her dakika bire kızdı. Bana küfre, nege ve tili saklayanlar hakkında da tahki
arkasına ve etrafına bakan Rıfat k?vmaba başladı. Ben de keodimi kata başlanmıştır. 
aklını başına getirince memurla· kaybettim. Bıçağı çekerek üzerine B Ü • dl' d 
.tın elinden kurtulmnk için çırpın- atıldım. Bundan sonra kızçmlıkla ug n A ıye e sorguya 
mağa başlamı~tır. Fakat tabiatiy- ne yaptığımı hatırlayamıyorum. çekilecekler sııın knrıır verilmiş olınald:ı tıırihi 1-

IUndpn ilibnren bir ar zarfında hor. 
r.urı ıamaınınn YC)n hir kmnınıı iti
ı·:ız etmek istedikleri 1:ıkılirılc lıll· 
rllrmcleri ıık i lııkdirde muoıncl"ııı 

ir.rıılnrc tc,·essül ııltııı:ıcıı1!ı mnli'ıııı
lnrı olmak ve tehliğ mak:ıın ınn k:ılııı 
huluıımıık üzere ilfın olunur. 

le bu p_ara etmemiş. ve ~e~?~l b~r 1 Rıfat bundan sonra ~anlı ~ıça- Katil Rifatı 3 gün otomobilinin 
ot::mobılle Rıfat polıs mudunyetı. I gın nerede olduğu sualıne .de· 1 içinde yatırarak saklayan Feriköy 
ne getirilmiştir. '' .- O heyecanla onu bir ke· lü şoför Süleyman ile birkaç gece 

Dün sabah sorguya çekilen Rı-ı nara f rlattım attım. demiştir. hamamında yatıran Galatatla ha· 
fat cinayeti tamamen itirnf etmiş Ayni zamanda Rıfat va'kadan mamcı Ahmet bugün adliyeye ve. 
ve demiştir ki: sonra bir müddet Feriköyde ar- rilerek sorguya çekileceklerdir. (\'. P. :.?!ll i) 

- \'AJUT'ın klt.n.p şeklinde ı·oman tefrikası -

J\ORJ\U Gl"C'FST 

blr C>rkeğl tutnınl~ h ,e,.i.ııd .}di .• Ben onunla nsla. 
geçin meyorduın. 

Jcrmi sordu: 
- Söyle bana .. Fell iti ylizilnc bakılacak bir 

şey miydi? 
- Hayatımda gördüğiim on gUzcl kızlardan 

biriydi. 
- Ann sine bC'uz yordu, dcınC'k? 
Jormf burada .} cnfclen durdu. Şimdi hatırınn 

ba kabir fildr g lmi ti. Acaba Pclfsitjulu annesi 
do bu çet .} c dnlıll mi.} dl? 

An. dü .llnUI nl ı i <=ezml!ı gibi: 
- H t}ır, ha) ır, dC'di. \nnC' f dalına nnzlk \ e 

şeflmtli bir kadın olınu tur! Ondan kimseye bir zıı 
rnr ı;clcın z. 

Jcrmi cc' np H•rdi: 
- Nnzik w efkatli olabilir, fakat şunu dn 

l~ alırcln tutmalı ld, Dr. Gorl lıu d.ıllh erdi l i bir 
i. 
ıail. nn"lnnb ri ç vl. ip durmal,taydı. Kaı ısınııı hu 
i lcrdillD hlr hab rf olı ı. n ı imk~ nşızdır... Fakat 
polis 

11 
•) e gc>lmc>~ or? Kızı tamamen kaybedeceğiz ..• 

IInh!.. ı .. tc geliyorlar galilıa? 
Dı!;at"dan bir otomobil e ı işltilmişU. Yalnız 

bir clcğİl, birkaç motBrUn Urllltllsll, odnyn nksc-

di.} ordu. 
Jcrmı-1ln ynrası kcndi.,fne znrar verecek bir 

halde de· !dl. Zaten Kcy Pnrrls onu sarmıştı. Jcr
mi ycrind~İ kalktıi Daygın birbaldc yatan Dlo.o;n'" 

KORKr GECESt 

tın yanına doğru gitti. Onu koridora sUrUkledi. Bir 
taraftan da .An'a giyinmesi için işaret etti. 

Elektrik llmbasını yakarak dı"arı tuttu. !ki 
otomobilin yaklaştığı görUlUyordu. 

!ki dnkika sonra, polisler, kUçük köy evinin 
<•tra fıııı cevirmişlerdl. Korh·cyt bunların ara!!!tn
dayclı. 

Hepsi içeri girdiler. Kortveyt ilk i~ olarak su
nlter sormağa lıaşlndı. 

Jerml, bUtun bildiklerini anlattı. ~ayanı dik· 
lrnt olan şudur ki, elde edilen nıuvatfakryetıerin 

ht'pslnl Key Parrlse atfetmek !lkenaplı~tnt göıte-
1·iyordu. Sonra, Dlavnt bahsine geçti. 

Du \"Udide söylccliklorlnin doğruluğuna iki kız 
V<' omuzundaki yara şahitti. Herkes inandı. Kort

' eyt tııınun llzerlne: 
Kcışkl, dedi. Ona daha yavaş vursay.dın. Ya

rım saatten evvel kendine gelemeyecek. Halbuki 
onun ifadesine de ihtiyacım Yar. Şimdi hep beraber 
köye gidelim. Ben<;e enyakın telefonla karakola ha· 

hr.r vererek Pek ve Madam Gorlu iyi mıJhafaza, et
ııı lcrlııl blldlrmek 11\zım ..• 

. . . . . . . . ' . . ' 
rıır saat sonra, kBye vardıkları zaman Pek'in 

lllJür:ılınUş olduğu görilldU. Besbelli Qnu Bln;nt 
öldUrmUstu. Nitekim ifadesinde de b6yl(lca şöyle-

muz de fazla olduğundan kork- dık.,, 
tuk. Ereğli limanından iki defa Yunan vapurunun burııııJI 
demir alarak hareket etmek te. daki yaralar çimento He 1<• t 
§ebbüsünde bulunduksa da deniz.. mıştı. Fakat bu muvakkat ve 
lerin hücumundan fazla mütees. likeli tamirin Deniz Ticaret 
sir olduğumuzu görerek tekrar dUrlilğii tarafından kafi g· 
limana dönmcğe mecbur kaldık. görUlmiycceği §iiphelidir. J3t 

Pazar gUnU son defa sahilde milcn deniz nizamları muci 
duran ve arasında •·,.mıct .. in de geminin iyice tamir cdilmcdell 
bulunduğu bir çok vapurların a- ferine müsaade edilmemesi 
çığına demirlemiştik. O gece fır. dır. 
tına başladı. Biz iki demirimizi Bugün Liman Ucisliği "i 
birden funda ettik. Fırtına baş.. kaptal)lnı sorguya ÇC'kcrck jf 
ladıktan bir saat kadar sonra gc. sini alacaktır. Kaptan diiıt 
micilcrden birinin: şam Yunan konsoloshnnesiııe 
"- Aman bir gemi üzerimize dcrck hadise ctrafmda izah&t 

düşüyor,. diye bağırdığını işit - miş ve Yunanistandaki vnput' 
tim. Hakikten kara tarafından hibinc de telgraf çekmü;tir.-' 
.bilyük bir karaltı üzerimize doğ. Batan 'Millet vapurunun 
ru geliyordu. Karanlıkta bunun tesi ile Yunan vapuru accıı 
hangi gemi olduğunu göremiyor. nin biribiPlcrinden zarar 
duk. Yalnız denizin üstünde fazla istiyecekleri nnlaşılmaktadıt 
yüksek durduğundan boş olduğu. bahatli henüz kat'i olarak 
nu anladım. Bizden de iki üç defa ş1lamamıştır. 

büyUktü. Tehlikeli vaziyeti göre· Diğer taraftan Doniz '1'i 
rek bağırmağa ba~lndık. Fakat Müdürlüğü fırtınada Ere "'il 
gemi mütemadiyen Uzerimizc ge. mamnda karaya oturarak I< 
lfyordu. Son çare olarak demir • rılmakta olan gemilerin scftf 
!erimizi bo§altarak biraz geri gel. melerinc müsaade ctrnemcğC 
dik. Fakat buna rağmen meçhul: rar vermiştir. Bu gemiler ) 
gemi gelerek tam baş bodosla -1 !arını iyice kapattıktan ,·e 
mamıza şiddetle çarptı. Bir de -1 niz 'ricaret MüdürlUğü fen 1' 
mirimiz ke!ilmi§ ve gemimizin ı ti tarafından da muayene 
burnu da içeri doğru çökerek yır. dikten sonra i.)iye-bilcce1c1 

tılmıştr. Kısa bir zamanda ba.s Bunun için limanımıza gcletl 
ambarlara dolan sular geminin miler alıkonulmaktndır./ 

~~~~m~~~~~~~~· 
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n ~kara mektup!~ l 
Ankarada ev buhranı 1 
~enı evıer.lrnrmak hususunda ~ö~
erlleeeı, h(~r istical oıemleket he-

8ab ına bü~1 Hk hir kazanç olacabllr 
e· ,c::~ı deyince hatıra bir 1 ruz. Dile kolay. Bütün memleket 

:ıııe'Vıua ad ~elır: Ev buhranı. Bu halkının yarısından fazlası bu 
<le .... u~. aır hemen her gazete. parayı bir ayda kazanamıyor . 

.... 1-1:add't 

Tay 
e 

1l-VAKJT12 OONCJKANUN 1931 

are Piyangosunun dünkü 
sinde kazanan numaralar 

Bılelleıine ikramige çıkmış olanlar Eminönii.nde Tek 
l'-ollu Cemal kişesinden i.~1amiyelerini alabileceklerdir-

No. Lira No. Lirn No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira Yatıcı b" 1 Y:tZJlar çıktı, her Ankara.da ev buhranı bu şekiL 
de ~ ır başka yönden ııyni der de devam ettikçe ihtikara da yol SCle:sı h ~dı. Anknrada ~v me- açıyor. Bugün üç daireli bir ev 67 100 28'2 30 178 30 794 50 600 SO 212 

30 247 30 

lir. nn:kıkaten büyük bir dert. sahibin.in yarın bilmem hangi 206 30 28~ 30 228 30 827 500 637 100 211 30 304 50 

8ek nı kassa son senelerde yük. müstenn. bır yerde' bir apartıman 314 50 291 30 2~8 30 877 30 738 200 241 50 310 50 
bazı~ teplerin .buraya gelişi, sahibi olduğunu görüyoruz; :ı.u- 447 50 296 30 357 50 17064 100 884 30 245 30 400 

30 

lenıYi ın yenıden kuruluşu, rncağı binanın yarı parasını te. 478 30 308 30 374 100 92 30 2303g 30 259 100 547 50 
llakJi ~:ahkenıesinin Ankaraya min etti mi, yarısını da b3.Ilkc1lar 507 50 4 7 3 ı 00 436 50 125 50 129 50 294 30 549 30 
c:ut <>l dan beş sene evvel mev. dan borç ah~·or ve ondan sonra 5i3 30 48Q 50 523 

50 243 200 281 30 394 30 622 30 
hiç dca:': ~v bulırruıı ''aziyetini nihayet on senede btitün borçla.. 59 .'.i so 594 1 oo 583 200 

277 100 299 30 367 50 787 30 
Jll tün d giştırnıcdi denilebilir. Bu- rrnı ödediği gibi koca bir apar. 613 200 70Q 100 595 50 380 50 314 100 469 30 821 50 

llt <>le ~e dört duvardan iba. tımana da sahip oluyor. 644 5.0 715 ıoo 653 
lOO 401 30 340 50 479 50 986 30 

.ı an bır od ı· ·· 1 702 .50 791 30 761 200 404 100 561 30 512 "llı b· . aya on ıra, uç o. Ankara.da bulunan memurlara 857 50 917 50 34211 50 
80 rır daıre mevkiine göre 30 wihini iyice hatırlamıyorum &e- 821 50 30 466 30 638 30 529 30 242 3.() 

ttclir ıraya kadar kira getirmek nelerdenberi nıesken zammı ~e - 918 50 866 30 950 30 512 50 639 30 612 100 487 50 

Ş~di 1 rirlcr. Memurlar mna5larına zam lO~~ !~ 6~~~ 5~~ ~~~ 1~~ 654 
lOO 

6
94 100 628 50 513 50 

~llruıu Yer yer kooperatifler olarak aldıkları bu paranın üze. 7
4

7 • so 714 50 634 200 522 50 
lltra.ıt Yor, :memur, esnaf topla- rine muhakkak bir kaç lira da- 89 30 164 30 ııo77 30 

932 50 844 50 741 30 561 30 
k'!ıt Ba}>ara biriktiriyorlar \'C ech ha koymak suretile bir daire tu. 145 3o 2

0S 
3o ll

5 3
o 18020 30 855 30 850 100 658 30 

ler ku gtna soluna yeni mahalle • tabiliyorlar. Fa.kıı.t bugün düşü. ı ss 30 272 30 132 30 
26 30 880 50 956 50 700 30 

l'ztıea ~ak lçin çalışıyorlar. Ka- nülen şeyler bundan on sene ev· 191 30 !~~ ~ 28
Q 

50 
167 50 

8
84 500 29005 500 889 12000 

l'ap
1 
k~::>per8:~i •.. B~hçeli evler vel düı;ünülmUş olsaydı, bUtçe~e 210 ~~ 459 30 ::; ~~ 188 30 

92
6 30 131 30 937 30 

~ı kao ı>eratüı, Kuçuk evler ya. konulacak bir kaç milyon lira ıle 295 
541 

315 50 931 50 160 200 35047 50 
ltıııı.ını>erati~i, Vekfılet memur - hem Ankarada. bütün memurlar 31?. 50 554 30 536 30 358 50 999 1000 184 200 175 30 

g t1rtn kc:ıdı aralarında vücudc birer ev sahibi olmuş olurlar, 458 30 50 544 30 
457 30 24005 30 226 100 238 200 

'tıı b ek ıstediltleri teşekküller hem de §ehir bir kaç sene içinde 4 77 30 635 50 586 50 
462 30 54 50 377 50 289 50 

~u nıeseıcye bir son \'ermek birdcinbire istenilen 6Ckle sokul. 587 30 645 30 591 30 
599 50 66 100 449 30 295 30 'h:· Halk bu işe büyük bir e- muş olurdu. En basit bir .hesap. 613 lOO 

826 30 658 30 
745 200 95 50 464 50 303 30 

\>.... • .ret v . 716 30 866 50 685 30 865 178 • "l"UikJ • erı,Yor, memurlar her la bir memur on beş sene zarfın. 959 30 30 50 50 522 200 436 30 
~I tı~ı .k~ra bedeli ile ev sabi. da ayda otuz Ura vermek sureti. 863 30 

997 

750 
910 30 192 30 549 30 615 50 

~U . ıçın çalışıyorlar. le 5100 lirn ile bugJn her türlil 918 50 
7167 

30 764 30 
934 30 352 50 711 30 643 500 

~~Uk ~vler yapı kooperatifi konforu yerinde mUkemmel bir 965 soo 50 830 
lOO 942 30 388 30 713 30 651 30 

Se evvel 76 kadar küçUk me ev sn.bibi olurdu. H"r ne ise bu· 99o 5o 274 3o 889 so 998 200 395 50 735 100 735 200 
~ ~ kurduğu bir te{ekkilldür. güne kadnr olmadığına esef et. 2030 50 310 50 12029 50 

19010 500 558 30 744 30 832 30 
' eınurıar her ay on lira ver. miyoruz. Bundan sonra o1acağı •

1 

70 50 
320 50 6ı SO 70 so 567 30 776 50 926 200 

1-t. ~sur?uıe para biriktiriyor. na seviniyoruz. 14 50 386 SO 
72 30 

15 50 568 30 804 30 36007 · 50 
'~bu aza miktarı 197 ye j Her Vekalet kendi memuru i. 76 30 441 30 144 50 

106 so 685 so 901 50 98 30 
llııı ~ttı:: lier kooperatif azasL çin yeni mahalleler kurmak hu. l36 30 455 50 

hG 
30 

157 30 722 50 30086 30 131 30 
~~aı-asWzliraya ynkm birikmiş susundahazırlıklaraba.slamışbu· l65 30 

468 30 171 30 
248 ıoo 791 50 104 30 135 30 

l{ıı ı vardır. 
1 
lunmaktadır. Bu işe ehemmiyet 270 200 585 3o 262 30 281 SO 794 30 196 30 230 50 

~lt ev~ı:,r yapı koopera;tifi Yere.re~, nazariyeden kurtulup 448 30 SOS SO 3o7 30 
294 30 921 30 203 100 248 100 

~h~U ~ftlıği yolu Uzerlndeki faalıye~e .?~ek meml ket hesn. 507 30 620 30 370 SO 431 50 988 30 256 50 259 so 
!'iiıeıt .evlerden biraz ileride gd- brna buyıfü bır kazanç olncnk - 523 30 627 50 426 30 

458 30 25123 50 257 30 341 500 
~.bi~ır tepeye kurulncak, bü • 

1 
tır. . 559 50 663 50 642 40 

547 30 170 30 327 50 346 50 
-~ite asfalt cadde bu evleri Ye 

1 
Feribo Tc~an ı 673 SOO 664 30 672 50 

587 so 376 so 353 30 370 30 
aı bit~·k hağhyncaktır. Evler il~i- ~~~ 50 804 30 793 30 

649 30 399 30 442 50 392 ıoo 
' 1• • dördU de büyük ve tek J 1 d'" M k 1 

50 
sos 

30 819 
so 718 30 415 30 451 200 471 

30 

~lı~rc altı tipten ibaret o. urna o os u 710 50 983 50 849 50 
740 30 446 50 756 3() 601 30 

~ t. 1 - 826 30 8028 50 970 30 745 30 487 100 781 50 728 50 

~ b~~~u~ \'e bitişik olan evle. nun makalesı ::~ 10~~ ~~~ 30 13082 30 
765 30 501 3000 804 50 966 so 

~a"' "'orıdoru, Uç odası, bir 1 , 
30 257 30 

20002 50 639 50 818 30 37073 200 

~ ~ve .bir banyosu buluna. -1. Moskov.a. 11 .<A.A.) - rass a. I 980 30 322 50 ::: 200 44 30 667 50 923 30 143 100 
t\ıı-u evıer küçül· bir nilen·n Jansı bildırlyor. j 994 50 360 30 50 

96 30 698 30 997 100 
'.lo.t h~il ihtiyaçları;,,, cevap v~. I !ngiUz ııa.~vek!U Çem'berlaynin 3100 30 37! 50 :~~ 30 137 30 727 200 31027 30 :!: 30 ı., U !~ llıaltiyeUe olacaktır. Di Roma S<>yııhatinde.n bahseden 149 50 40• 50 30 t 81 50 7 52 30 179 50 269 ~~ 
~ ~ ;:r bundan birn:r. dalın. bU- Jurnal do Mosku dıyor kı: Zll\ 50 53

fi 
30 892 ıoo 201 30 26030 500 381 50 

'' 11\C>latak, ktmürlük odunluk 1 "Eğer Çemoorlayn, İspanyol 325 50 609 30 960 500 219 30 71 50 391 30 ::: 100 
'~it~ kısımlarına hır mcr • moscleslnde Mw;solini ile yapa • 43' 100 737 30 14191 30 245 30 72 30 421 200 833 50 ~ ınileccktir. Bunların kL cağı görU.şmelerde Franko ta.ar· 44\ 50000 74,c; 200 179 30 38\ 30 187 30 498 50 50 
'\lt,ı. ~ \ahnıinen 

26 32 40 
Iİ· ruZ\IDun muvııffakıyetl lhtlınel - 65• 500 761 30 211 30 396 30 236 100 533 50 38012 1000 

~ r olacaktır ' • ı lerine güvcnmeğe kalkarsa, yine 665 30 800 50 301 30 436 50 281 50 161 SO 
~tUıı lllahaile. .. .. d Frankonun seri blr muvaffakrye. 72R 30 824 50 318 30 607 50 297 30 605 100 172 !O , ı: buııuıacak buç r" ~: :n tı ihtimaline dayanorak tnemz - 907 50 665 200 587 100 668 50 386 30 ::! ~~ 198 30 

llQ, b·~ektep h'u ·~ : :ı.ş. n İtalyan anlaşmasını yaptıgı za - 927 30 884 so 702 30 809 so 400 500 745 225 50 
ta;-,: ı:araı 'on ;;.' ; gazı. nıan, yani 1938 nisanında ieledlği 92~ 30 912 30 776 30 843 30 427 100 748 ~~ 240 30 
~ ı1t bir ' · :ın m r~ m~ hatayı taz"'lemia olacaktır. lngi. 98Q 30 98Q 50 801 so 876 299 50 
~ ~Çesi ~r s~ası, bır ço. Jiz &§Vekilinin oynıyabaeceği 4046 30 9023 30 849 30 

50 469 200 
762 50 307 30 

~ .. ~~ • polis karakolu bi t k l d r O da. İtalyan 5~ 50 3'> 30 907 30 917 100 476 30 821 50 358 30 
h· ·~~ ve bu suretle Ankara r e ro va.r ı · · 973 30 482 30 993 ~ •ı. ıııoıı.,,, hlr m h 

11 
, , taleplerine avukatlık ederek_ bun· 318 30 34 50 944 30 21036 50 637 30 100 375 30 

~~ı caktır. a a c~ c sa. lan Fransa.ya kabul cttirmcge ça. 397 30 70 so 15134 50 46 730 30 32015 30 483 50 
ll\ıe er ikın:ı.ı . . 

1 
lışacağıdrr. 40'i 30 116 30 491 50 50 33 50 502 30 

tııegta.llldıkta edılıp tc ortaklar j Çcmberlo.ynin ltalyayı Alınan. '16'i 50 23R 30 200 50 
198 50 772 30 

51 50 590 30 
la~ ,mecbur n son:n her ay ver yadan ayırmak istediği hakkmd~ S!i? 50 314 30 238 30 

2
4

1 
50 ~:~ ~~ 72 30 601 30 

a;ı~~lll). borçı:uklnr~ ~a.ralar- lngiliz gazeteleri tarafmdo.n ilerı ôO" 100 443 50 30R 50 
38

7 30 86 50 744 so 
ıı~ B olacakl 1 on ıb s~n:de sUrlllcn nazariyelere ancak gü • 6:i l 30 435 100 428 30 

460 50 993 50 
291 30 780 30 

hi~ ıa.ttıııda cva.rdır: Bu .on ıkı se lilnür. Mussolini, dalına mih\'er 71 l 30 SOR 30 479 30 495 30 27024 30 344 50 39094 30 
r,ı._hır t:ı.d·ı· sahıplcrı evlerde arkadaşı olan Almanya ile elele ; 7 30 527 30 596 50 563 30 405 30 412 30 188 '!>t\ 

ı 'll.t 1-· 1 ut Y<ı.pamıyaca.kl İn 656 30 511 50 ON IU'~ı.. ~ıra~·a ar. yürUyccektir. Zira. hatta gil - 782 30 529 50 614 50 szg 50 257 200 
-.ı~ıa vermc-1cte serbest ·· ti il 810 o 624 30 675 200 519 30 ''.. 30 >.t t'tltr. 

1 

ter:? ve Fransanın muzahere e 10000 53ti 3 ~-· 345 30 
'a!taııcnirı . dahi. iştihasmı Almanya hesa - 829 30 556 50 701 30 

7
3

4 3
0 66

3 
30 617 50 399 30 

'J)r<>je hna~~ı .~çı~ ~?.azırla. 
1 
hına tatmin edemez. O halde, İ. 9Si 200 683 30 761 30 g4g 

3
0 677 30 692 30 472 SO 

tıthı_~ır. önu .. nı.Udurlugunc V<'- tnı"a İRtihasmı Frn.nsa ve lngil- SOZl'l ~o 751 so 1601fi 50 22132 ıoo 825 50 
7

55 30 517 30 
'b.~d tnuzdck· · • - 915 "'il" ede faaı· ı ını:aat m~v tere hesabına tatmin eyliyecck- 4s so 762 30 41 100 322 50 50 84G 30 732 50 
~ \e buna. ~yete geç'lecektir.

1

1 tir. Jn__P.'iltere ve Fransa, faşist 111 30 797 100 81 30 364 100 972 30 997 30 748 30 

~ ~tışu h~ ~oopcratıfle. miltecavizlere MUnihte baş eğmi~ 165 30 92g 30 4!:11 50 398 100 28026 100 33037 50 771 50 

~ lr t.anıa.nd ç 6ilph yok ld olduklarından ve Çemberlo.yn de 244 30 10089 200 523 50 432 30 83 50 85 30 777 .50 
~tı.r aöznunua. Ankarada ev daha. ziyade baş ehnıeğe mUsait 252 30 140 30 591 50 520 200 189 30 203 30 820 30 

': ~iliak~~~ b~~u~~M.~Y~~k~b ~-~~~•m•••••••m•••••••••••••••••••••••~~--~~-~.a 
'il 0 Ooı>eratifl kolaydır. -============================================:================:. t'-ıı}'~rynn bUt~~le alakadnr o- "Jurnal dö Moslru .. nihayet Av - yanm f a.,ist kuvvetinin karşısın. 

da mukadder surette kırılacağı 
en fo.zla mukavemetli bir yola gi
rer? Fa.şist Almanya, ~ikarmı mü 
cadclesiz elde edebileceği yerde 
nramnkt:ı.dır. Ve bu yerde ara • 
makta devrun edecektir. l:Ierbal. 
de fa~ist Almanya. fütuhatını, 
yolu Lord Runciman'la.ra kapalı 

olan ve "Milnih zihniyeti,, hava- giltere, kollektif emniyette bl.r 
sı esmeyen yerlerde aramağa mesnet aramak tstemezterae. llıtı,,~ etten llte \Ul Ankaralılar rupa :rnzetelerlnin "Ukrayna da· retle Hitlere ''Garbi A'TUpayı ra. 

). "'C' A rnnun ··rlinm "" ., • ' t ~ltıa · ~ıakad r 
1 

go ekte vnsı,, etrafındaki ne,.r.riyatma. te. hat bırak ve §ıKarını ı:ar1• a ıırn. 
1<! 6cı llda ve nz b.0 nn.!ar kısn. bir mas ederek şunları yazmo.ktn • mağa git,, dem "k istiyorlar. Fa. 
laı._e~e~k b' ır parnyı taksit.! drr: kat. bütün tahrikkfı.r mahiyctle-

""'dar ır ev s hl · b ' Olnııy a oı olacak, Bu meselede 1ngiliz ve Fran _ rine rağmen bu htilyalar ve u 
l~ ()1~1ııı.Ya otur~:rsa bu~n sız gaz~teleri bizzat fa.şist mü. yol gGstcrişler o derece çocuk

«rG r ~ eıu 
1
. u lan dairede tecavizlcrden daha fnzla gilriiltü çadır ki. nasıl olur da Bitler en 

· ~ı· ırava t d b' l t ı l'ra c'! : 0 uı-nc~k- cık:ı.rıyorlar. Bunun sebebiııi an • az mu,·a!:avemet :ırze ~n ı.r ıa · 
Yıp tc gcçiyo. hm:ık hiç tc güç değildir. Bu su.. tı birdenbire bırakır da Alinan. 

kallonıyacaktır. 1talyanm \•e Almanyanm ve mil. 
BugUn dava şudur: tecavizler blokunun fiçUncU 
Roma - Berlin mihverine yn. ıiiknü Japonyanm karşmmcl& dil 

bag eğilir. yahut mukavemet edi- çölaneğc mecbur halacaklard?r. 
Ur. İngiltere ~ Fra.nn, J'l,lnız MUnlh, ba yolda Uk merhaleyi 
kendi kuvvetleri ile mukavemet teskU etmişti. Roma, ikiDc1 mer. 
edemezler. Eğer Fransa ve ln. hale olablllr.11 
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Banknot • • • • • • • 
urakiık • • • • • • • 

Dahildeki J/uhabirler: 
Türk lirası • • • • • • 

Ilarictekl Muhabirler: 
Altın: safi kligram 9 064 61' 
Altına tnhvili kabil serbest 
dövizler • • • • 
Diğer do,·izler ve borçlu 
kliring lı:ıkbelerl 

l/a:ine tahvilleri: 

~.136.680. 71 
14.488.116.-
1.188.649.83 -

M5.'781.37 

12. 736.038.33 

12.632.70 

39.788.4-16.54 

6615. 781 .37 

7.321.916.17 20.070.587.2C 

158.748.563.-

Sermau' • • • 
lhtiuat akreıt: 

Adi vu fevkalade • 
Hususl • • • • 

• • • 

. . . . . . 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakliye 
Kanunun 6.8 inci madde
lerine tevrikan hazine tara. 
fından \•aki tedlyat • • • 

Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakiyesi • • • • • 

Karşılığı tamamen altın olarak 
ilAveten tedavüle \'DZedilen 

Reeskont mukabili ilAveten 
teda. vazed. • • • • 

2.712.234.ll 
6.000.000.-

1:>8. 7 48.563.-

16.004.121.-

142. 744.442.-

19.000.000.-

8.712.23-1.11 

Deruhte edilen evr:ıkı n:ık. 
diye karşıl~ı • • • • • 

Konunun 6-8 rıı:ıddelerine 

te\·fik:ın Hnzine tarafından 
vaki lcdiyot • • • • • • 

16.004.121.- 142.744.442.- Tılrk llraıı Mevduatı 
- Döviı Taahhüdatı: 

43.000.000.- 204. '744.442.-
20. 740.101.88 

Sentd<.I cü:<lanı: 3.730.79 
H::ızine lıonol:ırı • • • • 
Ticari senetler • • • • 

Eslıam ve tahvildl cii:danı: 
fl>eruhte edilen e\'rakı nak 

A ı ti yenin k:ırşılıAı esham ve 

Allına tah\•ill kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 

88.077.569.36 88.077.569.36 ki' . 1 k' 1 . _ · ırınıı ın ·ıye erı • 
21.798.76-1.3-l 

21. 10:>.033.r~ 

1 ı.ıhviliit ili hart kıymetle 
B - Serbest esh:ım \'e t:ıhviliit: 

AvanJlar: 
Hazine)e kısa vadeli a,·ans 
Altın ve döviz üzerine • • 
Tah,·ilat rızerine • • • • 

Hi~~edarlar • • • • • • 
Muhtelif • • • • • • • 

Muhtelif • • • • • • 98.-121.16:>.71 

4 ı .545.065.S.'J 
7.M2.742.03 49.088.707.36 

16-1.326.25 
7.307.836.0 8.062.162.eD 

- 4.:S00.000.-
11.419.101 .52 

l'ekün 364.416.798.o.ıli 364.416. 798.04 

l Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 4 Allın Ozerlne avan~ % 3 

Jandarma genel komutaohğ,ı Ankara 
satınalm• kom=syonundanı 

1 - Metresine yirmi beş k.!ruş fiat biçilen miktarları aşa. 
iıda yazılı iki tertip çamaşırlııt bez kapalı zarf usulile satın alı
nacaktır. 

2 - Bunlara ait şartnameler hizalannda gösterilen bedel kar. 
plığında komisyondan alınabilır. 

3 - Eksiltmesine girmek isteyenlerin hizalarında gösteri
lsın teminat ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mek
t\ıplarını en geç eksiltme vaktinden bir saat evvel komisyona ver. 
mit olmaları. (5335) (C543) 

!liktan 
metre 

281.050 
80,000 

11k teminat 
Lira. Ku. 
4763 13 
1500 

Şartname bedeli Eksiltme gUn ve saati 
kurut 

351 
parasız 

19 - ı - 939 perpmbe 10 
19 - l • 939 perşembe 15,30 

Jstsnbul P. T. T. MUdUrlDğDnden 
idare ihtiyacı için mevsiminde kesilmiş 217 adet 8 metrelik 

203 adet 9 metrelik 18 adet 7 metrelik 62 adet.ite 10 ve 11 metrelik 
ki cem'an 500 adet kestane telgraf direğinin alımı a.çık eksiltmeye 
konulmuştur. Thksiltme 27-1-939 cuma günü saat 16 da B. 
Postahane binasında toplanacak müdürlük alım satım komisyo
nunda yapılacaktır. Beher direğin muhammen bedeli 550 kuruş 
hepsinin 2750 lira muvakkat teminat 206 lira 25 kuruştur. 

Taliplerin olbaptaki fenni ve idari şartnamesini görmek ve 
muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mü
dürlük idari kalem levazım kısmına eksiltme gün ve saatinde de 
ticaret odası vesikası ve teminat makbuzile birlikte komisyona 
mUracaatlarr. (248) 

İstanbul Belediyesi ılAnları 
İtfaiye ambannda bulunan ve hepsine 176 lira 42 kuruş be

del tahmin edilen hortum ve bahçe rekoru, Hoparlör, Benzin tan. 
gı tulumbası, odun baltası eski battaniye vesaire gibi hurda eşya 
.satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Eşyalar İtfaiye 
ambarında listesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 13 lira 23 ~luk ilk teminat makbüz veya mektubile 
beraber 23- 1-939 pazartesi günü saat 14 buçukta Dainıt En. 
cümende bulunmal'1trlar. (B) (119) 

Keşif bedeli 4350 lira 50 kunıı olan Yeşilköy iltisak yolunun 
katranlanması işi a.çık eksiltmeye konulmuştur. Keıif evrakile 
şartnamesi Levazım MUdürHlfUnde görWebilir. İstekliler 2490 sa. 
yılı kanunda yazılı vesikadan bqka en az 2500 liralık bu işe ben
.zer i§ yaptığına dair eksiltmeden ~ekiz gUn evvel Nafıa MUdUrJU. 
ğünden alacakları fen ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası ve. 
sikalarile 326 lira 29 kuruşluk Uk teminat makbuz veya mektubL 
le beraber 23-1-939 puartesi günü saat 14 buçukta Daimt En. 
cUmende bulunmalıdırlar. (İ) (149) 

Kirahk kapall yüzme ha
vuzu Pisin ve Gazino 

Ankarada Çoculuıarayı cadd eainde Sus sineması altmda Ço. 
cuk Esirgeme Kurumu tarafından inşa ettirilmiş olan kapalı yüz. 
me havuzu, gazino ve mü'j.emili.tlarııun inşaatı ikmal edilerek tec. 
rübesi yapılmıştır. 20 ikincik~un 939 cuma günü saat 15 de Ço. 
cuk Esirgeme Kurumu genel merkezinde yapılacak açık arttır. 

ma ile kiraya verilecekUr. Görmek ve şeraiti öğrenmk isteyen. 
lerin kurum hesap işleri direktörlüğüne milracaat etmeleri. ( 172) 

--------------------------------------------------------

BUGÜN· KUl18ARANIZA ·ATACAGINIZ · 5 ·KURU~ 

-·-
-------_____ .. 
~---... 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR .. 
-·~ 

o 

T. C. 
;ZiRAAT IANKASI 

Memur aranıyor 
Bir bayan memur alınacaktır. Mı· 

sırrar~mnın yanında Makulyan ha
nında 2 - 3 numaraua müracaat. 

(27992) 

latanbul 4 üncü icra Memurlu~un. 
elan: 
3714584 

Paraya rcvrilmesine karar verilen 
Telefunken markalı bir adet radyo. 
nun birinci açık artırmasının 16 - l • 
1939 tarihine tesadüf eden paıarlesı 
günü saat 12 buçukta Gala tada He. 
taran caddesi 61/63 sayılı Bourla 
biraderler müessesesinde birinci a
çık artırnıası icra olunacak ,.e kıy
metinin % 75 ini lmlıııadılt takdirde 
ikinci açık artırmasının 18 - 1 • 1939 
tarihine teıı:ıılüf eden tarşamba günü 
ayni mahal ,.e "aaııe yapılacalı ilAn 
olunur. (\'. J>. 2918) 

1 An 
Galatada Tünel ch·arında Ka\'af A. 

Dertuzi~ aıis tanıfıntlan kunduracı 

\'nhraııı Karahnnyaıı emrine tanzim 
\e imza edilen 'e \'abram Karahab· 
yan tarafından ciro edilerek müe55e
sernize ''erılen 29 - 1!? - 938 \'seleli 
( 50) elli liralık senedin zayiindeıı 

ılol.ı;) ı bir e,·,·elki senedin hükmü ol
ııınılı(tını üsülen ilan edilmesini say. 
gılarım ızla dileriz. 

SAll1DI : ASI~f US 

1 

Neşriyat Müdürü: R. Ahmet SeveQil 

Basıldığı yer: \'AKIT Matbansı 

I - Şartname ve numunesi mucibince satın almacak 
1'110 bel ipi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş'tur. 

ll - Muhammen bedeli beher kilosu 59 kuruş hesabiyle 1 
lira muvakkat teminatı 1106.25 liradır. 

m - Eksiltme 16-1-939 tarihine rastlıyan ~ 
nl! saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat tul>e9iıadeJd 
Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler pafllıız olarak her gün aösii ıeçen 
alınabileceği ıibi nümune de' görülebilir. 

V - Mühilrlil teklif mektubunu kınunt vesaik ile ~ 
ıüvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubun11 
edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç aaat 14 • 
yukarıda adı geçen komisyon Baıkanhğına makbuz mukabilİJlclt 
rilmcsi lazımdır. (9485) 

Mikdan 
·UO adet 15.480 M3 
135 .. 3.921 ,. 
135 " 3.510 " 
710 23.271 ., 

" • * 
ÖlçUstl 

400 x 30 x 30 
400 x 28 x 0,026 
400 x 25 x 0,026 

ı - Yukarıda eb'ad ve mikdan yazılı 232.71 metre mikabı 
ta açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

n - Muhammen bedeli beher metre mik'abı 39 lira h 
le 907.60 lira ve muvakkat teminatı 68.07 liradır. ~..a 

m - Eksiltme 13-1-939 tarihine rastlıyan cuma r-: 
at 15.45 de Kabataşta Levazım ve Milbayaat Şubesindeki 
Komisyonunda yapılacağından isteklilerin tayin edilen gilD ( 
atte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

*** 
ı - idaremizin Paşa.bahçe fabrikasmda mevcut 3()()0 

milatamel galvaniz ve saç bidon 500 adedi derhal ve mu,••IPJll 
de en kısa bir zamanda kaldınlmak eartile satılacağmdall 
lı zarf usulile arttırmaya konmuştur. . 

ll - Muhammen bedeli beheri 2.50 lira hesabiyle 75(JO 
ve % 15 teminatı 1120 liradır. 

m - Arttırma 20-1-939 tarihine rastlıyan cuma ~ 
at 16 da Kabataşta levazım ve mUbayaat şubesinde mil 
eatış komisyonunda yapılacaktll". 

IV - Arttırma p.rtnameleri parasız olarak her gUJl 
geçen şubeden alınabileceği gibi bidonlar Paşabahçe fab 
da görülebilir. 

V - MühUrlU teklif mektubunu kanunt vesaik ile 9' 1 
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
edecek olan kapalı zarfların ihale gUnU en geç saat 15 14' 
yııkanda adı geçen satış komhıyonu başkanlığına makbuz 
bilinde verilmesi 1Azund11'. CM l 

Gayrimenkul sahş ilanı 
f stanbuf Emniyet Sandığı DirektörfUğUnden 
Bay Ali Saminin 19955 hesap numl.l'Uile Sa?ıdUhmlllJ.I 

dıfı 1000 liraya k&l'fı birinci derecede ipotek edip vadesill 
cunu vermediğinden hakkmda yapılan takip tl7.erine 3202 
kanunun 46 cı maddesinin matuf u 40 cı maddesine gört 
ması icap eden Beyoğlunda eski Ka.merhatun yeni Kal 
luğu mahallesinin Fakir sokağında eski ve yeni 22, 24 
ada 17 parsel No. lu maadükki.n bir apartımanm bet h' 
hissesi bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuatut• 
tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya ginD 
yen 400 lira pey akçesi verecektir. Milll bankalannnmaıı 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütilıı ve 
iP.diye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve telllli)"I 
mu borçluya aittir. Arttırma eartnameai 16-1-939 
itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri 
açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sa.ir lUzuml\I 
ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya. 
lanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrim 
kında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci art 
3~39 perşemtie günü Cağaloğlunda ki.in sandığımuda 
ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapıla 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden ga 
mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmi§ oıına"; 
t:'I'. Aksi takdirde aon arttıranm taahhüdü baki k~ 
27--3-939 tarihine müsadif pazartesi gllnil ayni mahaldi 
ni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada ga 
en çok arttıranm Ustilnde bırakılacaktır. Hakları tapu 
ııabit olmıyan ali.kadarlar ve irtifak hakkı sahipleriııbl 
larmı ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını illB 
den itibaren 20 gUn içinde evrakı mUsbilerile beraber 
bildirmeleri lhımdır. Bu suretle haklarım bildirmemif 
haklan tapu ıricillerile sabit olmıyanlar sat11 bedelinlD 
mumdan hariç kalırlar. Daha fazla malfiınat almak 
938/88 dosya numara.sile sandığımız hukuk i§}eri ........ JWM 

raraat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* * * 
Dt KKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkuHl 1 
tennek isteyenlere tahmin edilen kıymetin yansına 
yaparak usulüne göre kolaylık göstermektedir- (222) 

Muhammen bedeli 9528 lira 50 kunıt olan 4 7 kaledt 
cins ve eb'atta demir ve demir levha 30-1-939 p 

, saat 15 de Haydarpaşada gar blnumdakl komiayon. 
kapalı zarf usulU ile satın alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği~ 
lira 64 kuruşluk muvakkat temlnatlarile birlikta te 
tevi kapalı zarflanm eksiltme gUııil aaat ( ı 4) on ~ 
misyona vermeleri lhmıdır. 

Bu ire ait şartnameler Haydarpaşada gar bin 
yon tarafmdan parasız olarak dağıtılmaktadır 


