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İKİNCİDE - İşaretler, Günün akis. 
Jeri, Şehir haberleri. 

OCONCODE - Bııla1 ......-ı
nin ileri sürdükleri bir fikir, Görüp 
düşündükce. 

ALTINCIDA - Hikiiyc, Üç yüz se
ne evvel İstanbul: (Reş:ıl Ekrem), 
Irk~ılık hakkında bir konferans. 
YEDİNCİDE - .Şubatta doğanlar 

dAhl olur; ;Spor; Edipler elcle ,·eri· 
yor: (Osman ,Cemal); J{ul:ığımu::ı 
gelenler. 

'1,ayyare kaçakçılığı Y.arı resmi veya 

Müddeiumumi Hikmet Onat tarafından adliyede müesseselerde 

imtiyazlı 
barem 

h Layiha üzerinde şimdiye kadar geçen müzakereler 
~zı ~azetecilerin malümatlarınamüracaatolundu En mUhlm nohkatka .Rüştü Aras 
enızli mebusu Emin Aslan Meclis hegeti Müktesep 
ıımumiyesinde izahat verilmesi isteğile tanıyıp tanıma_ Londra sefiri oluyor 

__________ b_ir_ sual takriri verdi mak meselesidir 
1 a"ayyare kaçakçılığı hadisesi 

~Çrnakale.. etrafında bazı gazeteıer yaptık. 

Ankara; 12 (A. A.) - Sabık 

hariciye vekili doktor Tevfik Rüş 
tü Arasın Londra büyük elçiliği

(ra.rrn 8 incide) 

----- ları nşiyat arasında imalı ya., 

ATAT o· R K zııar yazmı§lardı .. 
Hadise son defa. Parti Meclis 

A Gnıpu toplantmmda. görüşülUf' • '"'"'t -Kabri k~ ~ekil bu noktaya temas 

Yazan: Asım US 
)i~t.türk'ün AnıtXabrlnln ye
~ tarhı için ~kll edilen ko-

ron ._\: llzun tetkiklerden, mü-
~lcl'den sonra nthayet ka· 
~ Vernııştır: Bukararfstas
"rı. •rkaeında ve Ankara kale
~ ~ı kal'ŞJ'fa olan tepedir 
"- üzerinde Mllll Müda· 
• :• '1t Meteoroloji müessese. 
~at+nA·-
~ .-u.u-. 

ederek, bu yazılan yazanların i-
fadelerine ''birer muhbir,, gibi 
müracaat oluna.cağmı söylemişti. 
Dün sabah .Ankara Cumhuriyet 
müddeiummniliğinden İstanbul 
müddeiummniliğine bu hususta. 
i§'ar vaki olm.U§ ve yazıları ya. 
zan guetelerin isimleri gönderi. 
Ierek yazı sahiplerıinin ifadeleri. 
nin aJmması istenmiştir. , 

Sorgu işini bizzat müddeiumu. 
mi H"ıkmet Onat yapmr§tır. · 

Deoomı 10 ncuda)' 
Jstanlit,ı aı/mhur;11ct ııtiiddoiu. 

mumisi Hikmet Onat 

Reisicumhurumuz 
Yakmda lstanbulu 
şereflendirecek 

Ankara, 12 (Telefonla) - ReL 
sicumhur İsmet lnönünün şu
battan evvel lstaııbulu şeref
lendirecekleri ve lstanbuldan 
Trakyaya giderek üç seneden· 
beri tatbik edilmekte olan kal
kınma hareketlerini mahallin
de tetkik buyuracakları haber 
verilmektedir. ·---------.... ,.. ................. 

ne tayini hakkında hükumetimiz 
tarafından vaki olan istimzaca 
İngiltere hükumeti agremanıru 
vermi§tir. 

Fransız Sefirine ziyafet 
Ankara 12 (telefonla) Harici· 

1 

ye vekili ŞükrU Sat'P.cCJğlu bu ak4 
şam Ankara Palasta yeni fransız 

ı elçisi §crefine bir çaJ• ziyafeti 
\•ermiştir. Ziyafette '.·ekiller, ha· 
riciye ve Fransız elı;iliği erkanı 

j l-ıa_z_ır __ b_uı_u_n_m_u_ş_ıa_r_dı_r_.~~---------D~ol_•t_o_r _R_~i-·ş_tı_1_A __ r_a~~--' l 

~ --t91ı •·•1 •-la e aulaN&a 

~Ş;_~ IngiliZ - italyan 
Balıkesirde öğretmen Nazifin 

çocuouıw booazlıyan!a; · 
ikisi idama, diğerleri on beşer 

seneye mahkum oldular ~1:i~=_:;~,: göru·· şmelerı· bı•ttı· ~~ ve•• Balıkesir; 12 (hususi) Balıke-

:~.:. k~lmuını .unun uer ,. ,_,. tara' .e, lı . b . t /ılı ··ı =~~iuz:!z~i~=~~~:~y;~ ~=: 
Vaya olarak dUn
yayı dolaşan 

gazeteci '-.!Onıisyonunun tetıdklc- n ~ K ..., j n l ç l r a a u daki kız çocuğunu bir kavga ne-
~ .\ olan mütehassıslar ra- J ticesinde intikam almak hırsı ile 

~ il)[ara kalesl fikrini red- a 'tına g • m e' d ·g"' • l l boğazlıyarak kesmek ve işkence ~~ .... )fUtehassıslarm mü· L j ır l l an aş l ıyo r ile öld~rmekten suçlu ayni nahi-
... ~ 1lıa Köre Ankara kalesine yeden Kasım ile Kara Mustafa-" .:rı bir ~lkrl canlandıra.. . (Yazısı 8 incide) nın, bura ağırceza mahkemesin-

S1"'1tte büfiik bir anıt ku- v 'I 
1 

1 1 T ki de nakzen yapılan muhakemel~ri 

~;~=:.:~~:.;:~~~ . apur ve ŞI ep erımızın ÇO arımn yaşları ~~~~~::;;.:::.:.ki k~i idam• 

~~::~!u;:;::;!of:ı: . yar 1 m as r 1 geçkin! •• ~"~'.:.':'m:~::.::ı;:~ıı" u:·:: 
"'"""has nası Emine ve kız kardeşleri Vm 

~~:·:~~;::.:-:.::~:h:;'. Armato·· rler neden· eskı· ;~ !~p~:h:::rı: ::fı:i;~e~i~~ 
,, b utundan anıt komls-

'" 
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kta üzerinde durma. 

~~;::;:~~7.:~!: gemileri satın alıyorlar? 
~t iniştir ki bunlar Et· 
·ıııı 1a nı .. 1 •ıu 112esl ile Çankaya ,.c 

Mecllsfn 
tatili 

kış 

Ankara: 12 (telefonla) Mecli
sin ayın yirmisine doğru kış ta
tiline başlaması muhtemeldir. 

Daııinuıı kalı nıuharr,ir 

(Yazısı S incide) 
~in d.ataa Meteoroloji mii
'1 t!:t,Obln hulundu,rıı tepc<lir. 
\·~Ilı ar,.. müzesinin bulun. 

M~carların yeni 
bir tecavüzü Şirketi Hayriye büyük bir araba 

tı .. 1 e,·kı A k 
~ .. kbı n arada eski '"' 
tı '- blt r •l"astnda oldukçn hu

ltıbt.tt ll1e,·kldlr; fakat mnhi· 

• ~ ~e • .7le bir anıt kabir iı:in i
~ ~ .. ı1entşllktc dci;Utlir. ı:. 
lltıllt1' 

1 
tin bu noktn intlhnr 

() Bayd 
~ •ilet 1

• şimdiki miiz<' 
~1 •n ba.,.k " \ ili d · a nnkara Hnl. 
't\ 0 kaldı l,• eı, .• l'dan rmak, huıulnn 
~ I' ) il da bazı istim
-. 'ı.lll~ ::ı•k U.ruı·i ola<'nktı. 
~ 'tıtı ecıııraber bu sahaya gc- f Galata n1ıiımııuZa :,·rr(ı t' !'pur1arımızdaıı 'üçü 

..,.._ 

Prağ, 12 (A.A.) - Bu ayın 10 
uncu günü akşamı Rütenya -
Macaristan hududunda yeni bir 
:lUdut hadisesi olmuştur. Bir Rü
ten membundan alman malUına. 
ta göre, Macarlar, Bervinlt:os ya. 
kınında ates açmışlardır. Macar. 
larm endahtı, takriben bir saa.t 
devam etmiştir. Macarlar, bir a
ğır ve iki hafif mitralyöz kullan. 
mışlar ve el bombaları atmışlar. 
dır. "11t1Udu en Şekli \"ennck çok "" (Yazısı 9 ımcuda) 

·İşte bu lb" .. ------------------------------------------------------------------------~ lle ...,.._ g 1 bir ıııır ·ı J 1 1 lh ed 1 bi. ·· ... ,it .c.
141 

ğ hctler lılr"r ter<·• ı fııni 1 olnbl- tn.syonunun arkasm< a , .c stas-J ata en araz ıyuk bir hild-
lııevwı o rat:ra nıiizcsi- ' \'- "'1 hden ,

8 
lir. l ' nknt miitchnssıslnr hıı m:i., yona bir buçuk kilometre me!UL- il andırmaktadır; bir haMc Jd 

'~lt•)'a11 lst zgeçllmıştır. tnlcnları lı;abetli lmlınııkJa be- fede bulunan bu açık tepe üze- Atatürk için tepeye yapılacak 
"- !'&t!a At eycnlerc gelin. rabcr Çnnkny:ıd:ı. bir Anıt J\abil' rinde karar kılmıştır. Anıt Kabir bu hilillin bir yıldı. 

l1lCQ... atürk için bir m .. . "" Keti u \·ücucln gct irclıilmek için şimdi :Milli Müdafaa .MetMroloji u olacaktır. Biiyiik merasim 
\., • ... _ rnıeye ch·erı·~ıı "''"._ır Val"C]ı ~ o ch"nrdaki c ki inşaat qzerinde müessesesinin bulunduğu bu te· esnasında, nıllli ihtifıtll<>rde hu-
~ tniUtlnı lı~~ ~tatiirk miihlın dcği!;ilkllklcr yapılması, pc hususiyeti yalnız etrafının raya büyük biı• hnlk knlııbalığ1 
~ ~ll'nılştJr lı ısnırnı bu mnksntla imar plfınınm bu geniş, açık \ 'C Ankaranın her kolayca toplanabilecektir. 

llt'le ~ · Ul'l\da bir sahaya alt ol:m kısmını,ı dej:,riş· tarafından görülebilir. ,·aziyette Bununla beraber, rnpor Par· 
~~'l'e--• .,apılA<'ak A t . ~ •utehıl'd nı tlrilın<' j lfızımgcle<·cği /lkJindc olması,. Anıt Kabiro Istenllcn ti 1'(eclis Gnıpn Heyeti Cnıunıl· 

da &Örülen ve eski An· huhmmu!;itıır. nnının üzerine 'şekli ,·ermek miinıkün bulun· yesindo konuşulacağı için son 
ebUir. nu ci· ekseri) etin reyleri Ankara is- ması <foğtldlr; trpc;d trşkil W! tj)zıi sfiyl<'ycrek ormrıchr. 

vapuru 
Hisse darlar idare ye 

yaphracak 
salahiyet verdiler 

• 

Şirketi Hayriye, umumi heye. 

ti dün fevkalide bir toplantı yap 
mış, idare heyetine 150 bin lira 

sarf iyle 45-50 otomobil alacak 

kadar bilyük ve yeni bir araba 

vapuru inşası için snt~hlyet ver. 
miştir. 

inşa edilmesi karal:l .. ,tınlan a
raba vapuru yakında Hasköy fab 
rikalarmda tezgaha konulacak _ 
tır. 



işaretler: 

i\o;;rsyoncunun 
rolü 

Devletin satın alacalı maddelet 
üzerinde kowiıy.oncwuk artık ta
rihe kanşmııtır. HU'kumetin ver
diği kadar hem hesap, hem dt mil
letiµ, ruhunu kurt.an:na.k ba:kupm· 
dan dikkate layıktır. Hesap bakı
mından ehemmiyetlidir. Çünkü 
yabancı memlek~tlerden yapılan 

mübayaalann tıorm&l komisyonu 
aşağı yukarı bizim maarif büt
çesi kadar b:r şey tutar. Bu mik
tarı yapılan masraflardtn tarhet 
tikten sonra da yine elde edilecek 
birtakım rakamlar var~r. B~ ra
kamlar memleketin batka ibt\yaç
larına karşılık olabilecektir. 

Bu nevi satışların rolü yalnız 
normal bir karla iktifa etmek değU 
dir. Fiyatı yükseltmek, maliyet 
flyatı üstündeki 'karın miktarını 

çoğaltmaktır. 

Kısacası alman şeyleri daha pa
halıya satmak i5ln bin s•r•ye Q.ıı
vutmaktır. 

Bu hiımetin manevi tarafı iı;ı

aanlan türlü, türlü ~ttlaf içinde 
korrüpaiy~ aovket~~r. Mil
let bütsesinden ya.IWan israflar ka 
dat açı ve korkunç 01411 bu mane
vi ıedik mil~nlarla teli.fi edile
mez bir hüviyttttc;!ir. 

Hükumet\.\l \itıiı b~ ~erhale 

madde bak.u~ında~ oldu_j"' kadar 
maneviyatınu~ı kur\ar~ bakımın 

dan da mlnalıdıt. 
••• 

Hidiıeleri yalnız ıübjekt_i{ ıi\.rt

lar içinde mütalea etmemek çle va
sifemiıdir. 

Çünkü, bir mücadelenin muvaf
fakiyetlı neticelenmemesi OI\Un 
hi~bir çephesln.de yeni.den fılı~ 
~ vermesine, yahut beline \ekme 
:\'Urulan müessesenin yeniden can
lanmaıına imkan vermeme~ icabe· 
der, 

Devlet mübayaatmda komisyQn
culuğun l!jvt biıe hu i~n nıüt\>ot 
ve menfi cepheleriyle cidden ali.
kadar olmamm ıanırile~tirmekte
dir. 

Zira, kendisi ile mücadele •~
len kuvvet aadece birtakun §ah\t
lat değildi(. Bu ı~lmlar halint ı\r 
miı ve te§'kilatını zincirleme bir 
tekilde üretmi1 bir mekanizma· 
dır. 
Komisyonculuğun rolü bqyük 

tesisatın baıında bulunan ve sattı· 
!ardan her ne ıekilde ol.ursa olsun 
mühim miktar(ja kar elde etmeyi 
sanat edinmiı adamların karda ve 
cUl'Umde ortakl~ını yapmakfır. 

Büyük liberal nizamın bUnyesi 
böylece bir Ur ve cürüm ortağı
nı beslemeğe müsaittir. Her niza
nun kendine &öre hususiyetleri el 

öuğu gibi bu norbeat nizam ve ik
tııadi~tı da 'komisyonçuyu yo\(11 
varetmcktedir, 

Bu zincirleme bir ıekildt biri
birine bağlı olan teıek'kiıllerin bir 
halkası olan komisyonculuk ayni 
zamanda birtakım müsbet vaıUe, 

ler de yap;ır. 
Zaten onun müsbet vazifeleri· 

dir ki; ken.diıini liberal ekonomi 
ilemi için blr kıymet hali11e 'ko
yar. 

AlıC'l ile satıcının yalnız !ktisa
di münasebetleri değ\!, ps\kolo
jik münasebetleri üzerinde de mü
essir olur. Alıcı ile aatıcı arasın· 

da bir nevi ruhi rabıta tesis eder. 
Komisyoncu bilgisini; bUtün eko
nomik türüklcrini zamanında ve 
ıayet sempatik bir ıekilde kullan
maıını bilen adamdır. 

Kendisinden uazklaşmak istedi
ğimiz müessese böyle bir uzviyet
tir. 

Şimdi bunun yerine nasıl bir ci
haz koyacağız? 

Bu cihaz ~üphesiz devletin elin 
de olan bir müessese olacaktır. 

Hem korrüpaiyona kartı gele· 
cek, hem de zc'kası ile devletin mü 
bayaı iılerini hakiki b~r komisyor 
cu Hkiıiyle idar-e edecektir. 

llö7le bir · teşekkülün krndisin · 
tz bir halde muhafaza etmes· 

dovletia yüksek miirakabcsi 
ıeclyı kudreti, dirayet ve kab\liy~t 
ılele nrecektlr. 

ikinci nevi ekmek 
Yeni \'eıotst hu 
gOo UeJeJlyede 

muayene .,dlle<'ek 
Belediyenin ikinci nevi ekmek 

çeşuisi,W deiiştin::.e~ üzere tec
rübıo yaptl.f~nı ye..n~tık. Bir 
fırında. yeni çeşniye göre pişiri. 
len ekmeklerden bir k'ç tanesi 
dün akeaın \lelediyeye getiribni,ı
tir. Bugün daimi encümende in . 
ceıenıeler yapıl~calc, ~i .tıetioe a. 
hnırea ikinci :nev-i ekmek bun -
dan sonra yeni çeşniye göre pişL 
rUeoektir, 

Yeni ç*ide yüzrle yetmiş sert 
buğday, yüzde otuz mısırunu bu. 
lun.acaktır. 

Otobüs 
işretme 

~ . 
ışt 

Betediye otobüs imli eden 
firmalar hakkmda mahl· 

mat istedi 
Belediye şehir dalıilmpe oto _ 

büa ~~ek ~zere milli bif ban. 
kadıı..xı yarım nıilyoµ lira isti~t"a.
za. kllrar vewılş, ~hir M~cli8in . 
den geçen. bu .lcarar tasdik edil -
mek üzere Dahiliye Vekateti,ne 
gönderilmişti. Vekaletin bu istik. 
raza müsaade ettiği belediye r~ • 
isliğine bildirilmiştir. 

Belediye müsaadeyi ahr almaz 
~o~ ve :aerUn.delti eıçiler\nıi~ 
bi~ ~ere ya~ra\t. 8u memle. 
ketlerde otobüs imaledcn firmata.r 
ha.k.~ıad~ J\'.\\llümat istemi~tir. A
~uıaoak Qtol>\i$ler en son sistem o. 
acalttu-. 

-o

Tayyare Piyangosunda 
Kaı;ananlar 

Tayyare piyangosunun keşi • 
de.ıüne <\Un Hbah devuı oluna -
rı.k \l\tiri~miıtir. Bu kef,idede el
li bin Hr, kaaana.ajar şunlardır-: 
Karaköyde aeyyar k\lnQU-fa bo • 
yaols~ H~k~ Gf.lQ.tada Doğru . 
yolda M:ui, ŞifQanede 'fo.;)copa -
ran, ~dde.smde FUma:ro. Gerede~ 
qe kunc\\lricı Mahmut. K~ySıCride 
ismitü verme~ iste{lliyen bir zat. 

Beyazıtta kundın-acı :\[alfası A. 
liye on beş bin, Kadrköyde sey
yar sebzeci Al\met, Fatihte ma · 
hallebici Abdurrahman, Alpullu. 
da ötretn:en Feride on iki bin li
ra, Beypazarında orman mühen. 
disi Temel, Kadıköyde Pazşryo. 

lunda Fehmi, Dördüncü Va~ıf 

hap altım.~a Karıdeniı Pf,aut sa. 
hibi Rem•iye on bin lira çıkmıı· 
t\r. 

cezalı lı\iJ\i?Tilerin konması da ta
bi\dir. 

Bu ıartlar isinqe ~urulaçak bir 
devlet müeucsesi Çuq\lıuriyet 

Tür'kiyesi için çok fay.d~h işl•r 

&örecektir. 
~DJI ~RTEM 

2 aı 22 
Yeşilkür Meleorolo~i i~lasyoııundan 

alın11n ınalümala şöre h:ı\'a ~ urtt\l 
Doju 'c Orta ;\nado\u ile Trnlı;ıa 
lıölgclcrindc kapalı ,.. 11i~li, diğer 

lıölgeJcnle umumi yelle hulul Iu gcı;
miş. rüzıarlar J\arndenix Jqyıları 

ile Tra\n a lıulje~inde cenuht, ~ar\\I 
\naılollld:ı şimali, uiğer hölu~Ierde 
ıııuıııni\cllc şarki istikametten hafif 
l\U\ \"CllC c ıııiştir. 

htnnlıııl<la hava buhıllu geçmiş. 
ruzg~r cenubu şarlıiden anh·c,ıc 1 -:ı 

metre hız\a t n1i,1ir, 
S ınt J4 ıle hnvn t:ızyiki i(i3.5 ıııili

ıneıre idi. S\ihı\net en liıl.:uk 11.t ve 
n tlfı iık 2.0 s;ı.nqar;ıl kın-dcdilnıi,. 

~ir. 

15 Yd Evvel Bugün 
~ılllvı: \'rkdlı:ll lqrqfı~d~l' Jtq:ırla. 

Bilhassa korrüıısiy.:na karıı a~ır narı uı:.rı{ adliye proyrı1111111uı lılr ku· 

Eski bir mabkt\m 
Dün Sulh Cezada tevkif 

edilmesini istedi 

Tamir görecek 
yollar 

Yeni programda daha 
hangi yonar var? 

Dün Sult4nalıaıet birinci ıulh 
ceza mahkemesinde çok enteresan 
bir sorgu cereyan etmiı, bir ıuç
~u hil\iıx.dtn zorla tevkifini istiye
r•'k ağlamııtır. 

Yersiz yurtsuı takınundan kan 
bl;t Kan:ıil birço~ yankesicilik va
kasından sabıkalıdır. 

Son defaki mahkumiyetini il'k
baharda bitirmiı, ve bütün yaz dı
şarda dola~mıştır. 

Kanb\Jr lfiınil dün polis tara .. 
fırı.dan Oroz Dibak mağazası ö
n\inde Y"1>ılan bir yankcaicllik su
çundan yakalanmıı, adliyeye geti
rilertk birinci ıulh ceza mahkeme 
a.İn• verilmittir. 

Suxlu sorgusunda yankeıiciliti 
yapanın kendisi olduğunu itiraf •t 
mi' ve tevkifini istemiştir. 

s 

AnWr; hl~iı:ıı ~tvcut delill•ri 
kafi ıQı-I:Qiyerek, YP~••kiliii 
K•nb\lf Kamilin yaptığına kanaat 
getirmemif, HrN&t btraJulmaıı"
~'U'tl' ~en:ni~tit, 

Bunun üzermo \anblU' l{~il U 
kime bin bir rica ederek: 

- Evet, bı.ı paı-ayı ç~ını. 
Nıt ben •abıkah bir adamım. 
Beni tevkif ediniz. Yitıçak yerim 
y~. havalar di\. •oi'J.cl4.ı hiç dtiil 
se tevkifhanede sıcak bir 'köşede 
ot~ruruaı . .., demiştir, 

Hakim kanunun rnüıait clmadı
ğını söylemiş, bunun ÜHrİ\10 l(ın 
bur Kamil mahkeme kapısı önüne 
otur~rak t~ yt.rue .-.ı ~•vkif e
dilı»tail\i iıtiyerek.., hUnci.ir hün
ıür atlaauJtır. 

ti 

Bey<>il\& ve Adalar ka.zasında 
yçi ~tıu>. U.mir edilecek sokak 
ları yazmıttık. Belediyeden aldı

i~ ma.lüm.atı ~ö.re Be~ko.z ka. 
zasında. da va.zar yerini~ ~aldı -
rım ~ir~t~ Ç~~ c~ddesin. 
de yarını kalan kaldırım inşaatı
nın bitirilmesi, Kavakdere cad . 
deai~ kaldu'mı t~i,ratı, Yalı _ 
kö~ t~~ aç1kta akın mec. 
ralarm künk iç\nde alınması, 
Pqıı.b.ahçtAe sel mecrasıpın ta -
mir, tahkimi, Anadoluhisarında 
Serçe SQkallJ\ı\\ kaldmqı tamiri. 

Bundan başka Kanlıca vapur 
iakel6-i .meydanınq~ yıkllm~ta 
olan şirkete ait binaların arsası 
meyQf.~ t\alip~ g~tirilecek, bura. 
ya l(a\dmm dö.ten.cektir. 

Piyasada çuval buhram mı 
baş gösteriyor? 

Vali Konaervat•varda 
Vali ve belediye reişi L\ltfi Kır 

dar dtln sabah, konservatuvara 
giderek tedris ve idare :işlerile 
nıetgulolmu§, milC1SeSnln. yeni se 
1\6 btitçeai Uurinde tetkikler yap. 
mıştır. Vali öğleden SOl'\ra imar 
i~leri etraf mda belediye mlihen • 
dis ve mimarJarile görtişmi.lştUr. 
Lutfi Kırdar. vilayet ve beledi· 
yenin 939 sen~i biltçeai hazırlık. 
Ja!'ile uğraşmf.ya başlamıştır. 

a4~\un~t c~w,eiin ucuzlıtıl~
ŞJ iç'n birçok t~dbi~lcre ba;ıvurdu
!lu s,ırack. mal~yeni~ i~i ıcl\e tv
vcl kar~r alt·na al\p da ancak bir
kaç gtin evve\ tatb\k\no ıcç,len bir 
kann yüzünden p,\yatada bir ~u
val buhranı baıgöstereco~i anla
tılmas,adııı. Vaziyet föyledir: 

istanbulda mevçut dött dd\t
menden, un, harice, maIU~ çuval
larla ıatıl\.r. tsttnbulun g\indtU~ 
ihtiyacı 400Q ~uv~ k\\tardır. lltf 
çuval i2 kilodur. Ve 'Buğday ko
ruma kanunu,, mucibince, maliye 
behn çuvaldan 145 Jııuruş ver•i a, 
lır. jlu vtrg\yi ti{b için de her 
değirmen.de memurları vardır. 

Değiqne(l~ &i{en b~dayı, .a
tıl)an, vtlhaaıl doğ\fmende\i bi,\
tün muameleleri takiı> ve kontrol 
eqçf, 

Bununla beraber, vcııgiyi, için
de~i ~i:ktar malfım elan çuval ba
şına ve her ç1.1val değintmıdm çı
kark~n "-\ır, 

Bundan üç gül\ evvelino lı:ad~r, 
bu muamele böylece <levam edi
yordu. Yine de devam ediyor. Fa 
kat arada, Maliye Veialetinüı 
1936 yılında yapmış olduğu ve 
b~cüne 'kadar pratik olmar3ıiı i
çin tttbik edilmiyen bir ~amim of· 
\a)la çıkırılınış vo bütün değir
menler mü~kül bir vaziyete düş
müştür. 

Ta~m 'unq söyH\yor: 
Değirmenden çıkan her çuval 

yeni olacak. Şayet yamalı olursa 
yama, çuvalın içinden ve m~kioe 
ile dikil~ı bulu~tça'k. 

11\c bakışta, \!undan tabii bif hal 

uıı bi4(çcııin kabulii ü.:ı:ri"e, dij'jer 
kmııı ela .ı.ı<ık1t{4'« t~t(>ik eıiilrccktir. 

l:mirılı: 11nı.idı:n biri cı::a ve biri 
hııkıık olmak ıı:ı:rı: iki malıkrnıe ilı
clcıs rılilrcı:klir. 

Limanda 
ucr.o~ I.hli\XIMJZU..\N GID~0 •• HI\ 

\'.\PCRLAR 

Trak 9 ıl:ı ~lud:ın) anı. ~larakaı 

8,15 <le Haııılırııı:ıy:ı, Bursa 19 da Ka
rahiga) :ı, 1-:nurrnn 10 <la Mersine. 

lll"Gl'X l.I M :\l\l\HZ \ (a.ı.~CE'°' 
\'Al'qU.~H 

l·iiuı ~6.15 ıle hnıilleıı, Trak ıa.ıa 
~hı\l.ına<l<\11, M.ıraL:nı :!2.lfı dr H~n
dıı l!l~\l;ın, t 1'.ie.n G.3\1 da U~tHlırm:ı. 
dıın, Bursa 6.3U du Knr:ılıig:ulıın. 

tasavvur edijegıu &ibi lelir. Li
kin, mcıcle tat~~ MMM\lt dökü
lünce deiitiyor. 

Evveli, çuvalların htf .ı~an f~ 
ni ol~sına imkb y~. Çünkü bü 
tün Tüd,iye i~~n ~ ~00.000 
yeni çuvala ihtiyaç vıtd\r. Mem
lekette çuva.l fabrikası yok. ÇqvaJ 
buraya KalkOtadan celir ve tane
~ 25 kuruşa mal clur. l{tr AY 

~oo.ooo çuval almak lb•Jl\&clıe, 
Mr-We. 7s.ooo liralı){ d&vi.- vu·
mck lbımgclir. 

Saniyen, çuvalların makine ile 
ya?Nlan°"sı im\~n~z~r. Çün~\\, 
çuvalcılık ile mugul ~r. mt
kine kullanmaktansa, itlerini b.ı

r•kmaJı tercih ettiklerini bildiri-
1orla.r. Se~bii. unlann çuvallafa 
yapııması, makine iiaeıinin müte
madirtn 1'.\rı\lllasr, günde anct,k 
yirqıi, yinnl Q4' ç~v-19n fııla tı
mir edtm•meıi, üstelik makinenin 
de her gün temizlenmesi lazımgc
liti.dir. ltilbuki el ile bir çuvalcı 
qükkarnnc\i U1yüı tat\e çı,ıvı\ •a..
qıir etP'\e~ ka..bilcijf. ı,tr~ bet ~ ld 
şi birden çalışabilir. Halb\lki, bir 
çuvalcı, dUkk~nına, on makine ala
maz. Eaastn ne kazanaçak? 

Maliye Vekaletinin bu tamimi
ne sebep olarak ileri sürdüğü nok
ta, §\&d "r: 
Buğ~y korumı -y~rıisi, çqv.,.\

ların ağızları mühürlenmek sure
tiyle alınıyor. Eğer çuvallar delik 
oluna, un ortdtn botfltılabi\\f', 

Şehir Tiyatrosu 
Şehir Tillat--.. .ıram J\lSlnl 

sanat.Karlanndan çocuğunun has. 
talf.IWl.UI \lıerine bir kaç gece ~ 
Wı' \emili 'ttfilmediğini yazmw -
tık. Tiyatro, pazartesi temsUie _ 
:re başhyabileoektir. Operet &r • 

tistleri lıa.ata olmagıklarm~ 
Q iı.sım~ teman verthnektedi.r. 

G\Ur\rük Meaıurluiu 
imtihanı_ 

Gü~ :ııı•~~ru olmak iıte -
Y~tı 48 liM meaunu araaında yapL 
lan imtihanda 24 kişi muvaffak 
olml!§~ imtihan evrt.ckl taadik için 
Vekalete gönderilmiıtir. 

~ ~işi yu açıJAıkça vazifeye 
alınacaklardır. 

Portakal san
dıklarında hile 

lstabul gDmrUğU 
işe el koydu 

!?\ilhUı- bozqlmıd1.n. ıyni çuval heı !ataubul ıUmrükleri 'Qgmüdür 
on kere d~ldurulabilir ve vergi ka lüğü mühim bir meselenin ta.hki. 
~~k,sıhjı imkin~ h~!!\l olur. Eieç katile metı\J,l olm&ğa bülaml.j -
ya~alar içorden n makipe ile ya- tır. Son llman\al'da h&riçten 
~braa muayenede .belli Qlur. memleketiı!li.., ıeten bütün YB.i 

• • • meyvalarm mel\je Hhaç\etname. 

Mt1ele, bu v~:ıiyette oldutunt lvinde Hatf,y ~aydı görülerek 
core, bir~ıç ıüno kadar, detir- 1 b~ ~~yetten gilphelenilmiştir. 
menler, matlup ıartları haiı çuval Çünku H.atioydan gelen. mallar 
bulı~y~takları için ~n vtrtmiy•- ~ ten~Ji.tıı respıe tabı olduğu 
çekleı-(\lr. halde Suriy~ ve dijer memleket. 

Y '- d d ~:~· · "bi mtmlo-. terden relen mallar y\Utsek güm. 
u.ar 1 e~.,•~ 1\ :zıi1lı: i t bid" B&ZJ k 

kette çqnl f1br~a11 o.l~dıjı ıi- .. ~«'.ne a. ır. açı 
b. l ~ı. d t d v•ld" g<>.}Şfın dıfer memleketlerden g~ 

ı çu~ ıt.,...\1 a movçu eıı ır. 
1 11 

v t 
1
. 

en ma an .. -\a ay ~en~ ı §% -
Ancak elde mevçut Ç\1Vallarla i- ha.detnam. dam_ı~ı vuroukları 

dare ediliyor. Bu çuvallarına boşa bu suretle bunların ~nzilAtlı res. 
lıp tekrar değirmenlere ıelm,si ıs- me tabi olmasını temin ettikleri 
nasında d•, mu}\akTcak yüzde ellisi anlaşılmıştır. Hile bilhassa por. 
delinmi~ olarak r•lecek~ir. >:raba- ta\cal fibi yş.ş meyvalarda yapıl. 
ya konurken, vapura ytiklenırken, 1 ma\<tadır. Gümrij~ler ~müdür. 
çuvalların delinmesi tabiidir. Yine, lUfU tJ,hkika,t yanmş.kla beraber 
yukarda an.latt~ğımız seb~pl~rden btt mıılların hangi \l1emleketten 
dolayı, mak.ne ıle de tamır ıırıH- ( "'el(liğini henüz tesbit etmemiş _ 
nı olmadıfına ~öre, yen{ çuval git tir. 
tikçe azalacak, ve ni1ıayet kalmı
yacaktır. 

O z~man ne olacak? ikdam Arkadaşımız 
Her hilde a.lAkadar makamların ~li Naci :(\yacan İkdam ~y. 

bu miU\tül vaziyeti iözöpijne alıp 1 ıa dün yeı:\i bir gazete neşrin<! 
lçati bir ~ekilde \~i hegıen hallede· ba~la.ııuştır. Arlt~Qv,~unızı kut\u-
ceklerini ümit ederiz. J lar, muvaffakıyetler dileriz. 

Türkler 
Bulgarl 

M ARUI<, Sot1a 

den "Dnez" de 
tlnıiz<lcn sit~işle 

naknle çıktı. Bu nı 
•ümle deııJyor Jd: 

"':\'Urklye, blltUn 
hUrw.etıne lA~·ık dlsl 
millet olduğunu lsbat 

Bulgari t411 koın 
Urmekte olan bu ~ 
ba~lıca iki hnkınıdaO 
ot1nck IAz~dır: 

1) Dulgarlstan, 
beraber yaşadıtı bit 
daha zlyn.c:lo yükselJ 
kalıyor. 

9) Bulgaristan, 
ahe.n&;imlo kendJstne 
isabetli me,·kiinl tu 

*** 
So\'i~U \'O çalış~ 

U\l\Zı bir zamaalaf 
ıniasının aykırı bir 
rii~ü~,. O '4'ki\let ""° yaııcla ta dr c~ 
.Uulg~r,st{\ı\ \e.ılz B 

'~" Adeta ert 
temsil ~iyo..rdu. Dil 
\yaaete.n knd~~nı 

görüle" bu şıranı 

l'Ull elbette ld gibel 
caktı... İşte bugü~ 
,·e itldal ha'• ı h;wd• 
ofo•iiyor gihi .bı. 

Ilulg4\r koıuşulf' 
şU.ptıesi~ b..iliı.-lcr ~ı. 
ıul etle~en sonra 
t(' olmt\k üıQrO llal~ 
tulft~ slyM~t, bu 1 
"ontll şaWJ>lednia n 
\la n\4r Y"R\twaktı,, 
katlclcratma kcn<\l\f 

~duıakt1. .l<'akftt b11 

,ı~y&;t\S"• beşe.-\ bl\" 

fftaUet. olan tetrild. 
yacıoı inl\Ar ~e.nı~ 
8-l~•u\llrır, Balk~ 

yıflı aıitr<lülderi ••r-' 
kenlll (tıı-a\armclrıki 

._aktır. 

*** 

••Jiabor" d05t11Jll,-

nın sekizinci yılı_,. ·-·•-.r:u 
zunca zamanın Pl 

tımla yakın bir iP rJI 
lluğu l~ln ayr1ca 

duy<hım ... 
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sürdük~eri fikir 
ERI\üçük devletler ara-
r tll~ında i ktısadi blok 
r 1 ~ti"" gar Başvekili Gos d. K.. 1 .. k , 1 1 . . . ·•nofun r ~ po ın o- çu - aev et enn sıyaseten müstakıi 

ttcai Çok ~~rı:'1 organı Dncs ga. kalabilmeleri müstakbel inki§af ve 
G c!~ctıni§f ~hım bir başmakale hatta bakalan ile ilgilidir. 
e ıf> ~di k ı. alkan Milletlerinin Bu meseleler önünde imtihana 
.ttd l ('- uvvetıeri csa ·· · kl · ·· b k .. ··k d 1 ~ -1 ıı;aniyet . . sına gore gırece erı gun, u uçu ev ct-
ııI<• : l:ıla§ın 'ı ve ınsanıyet dairesin-

1 
Jer, bugünkü dağınık şekilde, is-

)'İirİitiıJcn ~arına dair mütalealar tiklallerini acaba muhafaaz edebi
-it İllet Ve b·~ .. yazıda memleket, leceklermidir? Istihsalttlarındaki 

tsff l Çok gil uyuklerimiz hakk•nda ufak tefek değişiklikler hiç bir mı: 
at "l'ürk z:ı satırlar vardı. nia teşkil etmeden, bu küçük c1ev. 
ııJll' t tinc 1 .lll.ılletinin dünyanın hür Jetler arasında iktısadi bir blok 
. ldufun:Yık d:siplinli bir millet,, teşkil edilmiş clsa; büyük devlet 

lı'fvetr ' Şarkta sulbü koruyacak !erle olan iktı::adi münasebetlerin 
Jl ı Ve b.. .. 

CtJc k uyuk hadiseleri me- de müşterek bir siyaset takibi ile 
tbiıcn ;:.§ılayı!J clisiplinlc halle- en b:.iyük menfr:ıtleri olan siyasi 

ıı~ ::!S •Ulh Urkiye gibi bir l:omşu· :stiklallerini l•cruma bahsinde mu 
llltar ın·ıve terakki arzularına 1 v.,ıiak olabilece'klerdir. 

ltirak et~.1:.ti~ ·n can ve gönülden Maamafi!1, küçük devletler psi
tııra, dü ıgını, yazan Dnes·dcn kol::>ji ve politik bal:ımfarJan böy
~dc de ~ g~len B~lgar g<'ze~ele- ı le bir blok te§kiline hazırl.klı de
llllc!crj 1 .~1~:an mılletlcrinin bir. ]illerdir. 

tozu .~zumundan bai1is yazı· 1 
Binaenaleyh, ayrı, ayn bulu 

rnuze il" f 9 • 1 ış ·· ıurkcn bu küçük devletlere yapı· 

Yeni kalkınma pranı e 
Abdürrezzak çe es· · e in iliz 

asker eri çarp şt 

90 m ilyon li ra 
sar f edilecek 

: ............. . ........... . 
i Ankara: 12 (tele.fonla) Ve-S 
: ·iller heyeti milli ekonomimi-: 
:.d çok vakmdan alakadar edeni 
ibir kar~r Yermi~;r. ! 
l Bu karara göre ikinci dört! 
fsenelik pJanla 3numaralı plaııi • k • f ff f •• f .. 
~tevhit edilmi~: ikinci kalkınma~ j 1 1 ara an ÇOK O U ve yaraf 1 var 
:adı altında dort s~ııcde talrnk-: K d.. 12 (AA ) _ 1 .. 
;kuk ettiri!~c--k bir plan tanzim: u us, · · ngılız kı. ler ve bunlarJan birisini öldür • 
ledilmiştir. Bu pl3.nın tahakku·l ta.atı, çet"si ile 5urada burada do. mü. lerJ:r. 
:ı:u için 90 milyon Jira sarfo.: laşmakta olan asilerin reisi Arıf N'ablusta inzibat kuvvetıeri ar. 
:1ıınacaktır. ~ Abdürrczzak'ın bulwıduğu yeri ~ırılmıstır. Bu şehirde gece ta • 
! Hükumet, planın tatbik sa-: keşfettikten Eonra şiddetli bir ta. r:ıssutunu temin için zabıta tara. 
~hasına girebilmesi için lüzum-~ :ı:ruz:ı .g~ ~mi<'lerdir. rn~nn kuvvetli projektörler isti 
•lu olan kanun Jfı.yihalarını: :naline ba~lanmıştır. • -
~Meclisin .yaz tatilinden evveli Bu hücum, saatlerce devam et. - -
i1'Ieclisc se\•kcclecektir. ~ miştir. İngiliz kıtaatı, asileri ihn Hayfa, 12 (A.A.) - First Ro. 
! . . .. . .............................. ........... : ta etmişlerse de asiler kordonu yal Scoto kıtaısı. Filistinde bir se. 

~1emleketin1izde11 
ayrılan 

yarıp kaçmağa muvaffak olmuş n} hizmetten sonra dün Sou. 
!ardır. Her iki taraf, mühim za. thnınpton'a gitmek ilzere vapu -
yiat vermiştir. 

Hayf ada gün battıktan sonra 

ışık yakılması \'e sokaklarda ge. 

ra bindirilmiştir. BG bir sene icin 
Je bu kıtad~n 14 zabit ve nefer 
telef olmuş ve 43 kişi yaralan _ 
mıAtır. Bu kıtanın yerine ikame 

"'tin "I~· 93? tarihli Mir gazete- 'an münfer:t hulCıl ve tesirlerden 
CtJcr b 1 .:nıhver ve kücük dev· ve tehdit eden müc:terek tehlike· A f /.!Ü il El ÇİS 1 şe • 
• · '• aıı1 k - :ı 

-ı;ilmesi yasak edilmiştir. Asiler. dilecek olan Sc.::ond Quecns Ro. 
:ıay:ada iki polise taaıTuz ctmir-ı 1 yal kıtas: gelmiştir. 

Görüp düşündükçe 
,..__....., ~ ... ~ -

Yol 
batak 

mu, 
mı ? 

Gazeteler, İJ:i~anl.rnl .sokakln
ı·uıın 'bnkıın-;ızlıhıııa örnek go!>
tcı·mek htediI.r,:e, hep .Aııkıım 

l':ld<lcsiııe J nıı bnlrnıı "I h:ı~sıı· 
ud" ) olunun resmini t.'ICkip ha
snrlnr. Ben, bıııula Lıira.z si>J
leıım ,uı~ bıı· ı:;tırııl' ~ ııurı 
i<.:lıı de nyrıc:ı ycriııirlııı, 

Alemde fena yol, lm değil, n
,ıl l'cı:ı:ş, •.. mıı, ı· ·re tc
dlcrc gicl ıı çamuı· tlcre.si, sel 
Jnta;;ı, Histi!. IJ:ıtn' ·ı eumdn 
r,:nıııur a ıldır. Hem J .lğlı, bcı•
oat, J n:ııı;;l.an bjr ı:nıııur... Ne 
ri:v ."ı:· •' 0:11:, 11 • t· r.ıur 

ı!.a:·. Suziim oı::ı, lıurnlnı·ı gn
liba parke <le dıi':'cliuiı·. Ji'alrnt 
ta~ı ~ iizilnii giirenc belki hiç 
ı·astl:ınamnz. 

ı~ıııiııiiııü mel claııı nçılı) or. 
C'mııi, biitiiıı hCJ betli giizclliğiy. 
le gol'iinmc;;c hnşladı. l'nrın, 

<:•!bette ıibidcııin keııdisf de oıın
ı·ılncn!•, temizlenecektir. Çiin
ldi im meydan biraz dn 111111 i· 
ı,:lıı nr,:ıhJ or. l 'ğı·ıındn ı kn
daı· ıı:!rn 'c emel .. har,·nııan bir 
ı;;cy, tabii ı .. nrarmı, dm nrlnrı, 

<trıcr ·ı ~ ~ 1ı başmakalesinde şu :len korunmak hususunda beyhu- r {" f. ne z i y 8 f et 
''b 1 erı sü ··1·· d f 1 · ' "~Y .. k ru uyor: e gayret sar etme :tedır.er.,, / 
~;01lıa~l ve küçük <levletlerir. Ankara, 12 (A.A.) - Afganis-
toru··ı arı arasında son zaman· tanın ~foskova büyiık elçiliğine lmanyan n a eyde i sefaret 

hanes·ne sHah a ,dı 

bozulmuş ııcııl·erclcri 'c l o uıı 
haşl:ımı':' sütuıılnriJ lo cliılcnıin 

güriiciiliiğiinc <;ıl,nrılnmnz. 

en fa ı· N f V k" f f" tayin edilmiş olan Sultan Ahmet ~~n-ı a ıyet bu devletlerin a 1 a e a e 1 
~ ar diy d Han memleketimizden a}Tllaca • 

1'\ itcldııı, l1nhn şiındhlcıı nn
lıkp:t7.:ll'lllfl ı1oğrıı giizcl bir (':ld· 
de açılnınğn ha':'huıdı. Ama bil
:ııcyoruz, hu yol ileriye uznıuı. 
cnk mı? Yoksa yalmz mcy<ln
nın şcı·cfiııi kurtnrncak hir Lal
de mi bn'.ııkılncnk? .• 

~ ve h arın a mü9liş bir sa 
~0:. azırlık olduğunu göste. Elektrik tehlikesine karşı 1 ğı için Başvekil Celal Bayar ve 
~ • • Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu. 

:) fazla d.k afisler baslrrıyor nu ziyaret etmiş VC kendilerine 
• llıcrkc . ı kat nazarını çeken • 
!lar:n zı ve cenubu §arki diplo- Nafia Vekaleti halkımızın ve arzı veda eylemiştir. 
(lôzıc 1~. f~aliyeti.dir. bilhassa çocuklarımızın elektrik Hariciye Vekili Şükrü Snraçoğ 

r:lih gorulen şeyi, Roma _ Ber tehlikelerine karşı korunmalarını lu tarafından bu akşam Sultan 
tııı S··' :rini teşkil eden kuvvet- temin maksadile bir çok renkli Ahmet Han şerefine Anlcnra Pa. 

ı ~aff~~etıer işinde !tazandıkları afiş ve broşürler tabeWrmekte _ lasta elli kişilik bir ziyafet ter . 
1htı 1Yetten sonra müsait va- dir. Memleketin her tar.üma tev tip edilmiştir. 
~aı"-1.cn 1nttane r ' una av ~dilecek olan bu afişler. elektrik Bu ziyafette bütün Sndabat 

1 t ~~ıcı"JCı tiçü CVıctıer-merin- tehlikelerinin muhtelif şekillerini Paktı devletlerinin Ankara bil -
"'Jıı.. Uzla ·· t ·· Jl\ ·-.1c . rını fazlalaştırmaya ça- gos eren mutcaddit levhalardan yük elçi Ye clçih.-ri ile Vekiller. 

• ' ) 1at ·· kk · · i l'' lt\\t eınelerid:r. Bu <levletıer mure eptır. Broşılrlcrde tehli _ den ve ·mebuslardan baz1 zevat 
•a11 tın· · · 1·el d ı ... tı r "Cr 1 §ımdilik iktisadi men l\ er en nası korunulacagı ve f:ariciye Vekaleti crkfmı hazır 

' ırllıe\ı,~c:Çevesi içine inhisar et: t~hlikc anınd.a alınacak acil tcd. bulunmu~tur. 
( ~tıtGıı dır, bırl.er ~erkesı? anlıyacağı bir ifa 

~ıl'cu .. /una devletleri coğrafi de ıle ızah edılmektedir. 
~il'ı; ! ~e iktısadi kuruluşlan Bu~lar halkı? daima toplu bu. 

0rı .\tllı ıstıhsalatlarına en iyi pa lundugu mahalıerde ve bilhassa 
t!q. inya ve italyada bulu- mekteplerde çocuklarımızın ve 
lill(ı halkın görüp istifade edebileceği 

't1ııı~.? l:eçim vasıtas 1 yerlere konulacaktır. 
L liikt ı can, ve -o-

u:ıttıaadi Iladi buhran sıraların-
~·~ İçin h meseleler küçük .dev
~~tııııda ayati ehemmiyeti haiz 
~ 'l ltıua~ hiç bir" mihverle ve 
~ 1lttt,•d' e~elerle bağlanmaksı-

Tramvay murahhasları 
Ankaraya gidiyorlar 

Ankara, 12 (A.A.) - Istihba-

-0-

Devlet alacaklarından 
müruru zamana 

uyrayanlar 
Ankara, 12 (Telefonla) - 1927 

ve daha evvelki senelere taallük 
eden şahıslardaki devlet alacakla-

Amsterdam Kançilannın da evine 
ayni şekilde tecavüz edildi llen, hcı· gün bn bcr1ınt yol

dnn gcçHğiın için, çamur ııcdir, 
IJatnğn ıın ıl snplnnılır, toprnJ .. In 
Yfib'lll, t~ıin, ııeynir suyu \ c 
pnstn·mn çcmcııiııiıı knr15mnsııı

dnıı ne biçim bir nsfalt doğ<:lu
ı;uuu günııii-;;üınllür. 

Berlin, 12 (A.A.) - Alman kon 
soloshancsi kançılnrınm Amster
damdaki hususi ikametghma ve 
Almanyanın La lfaye'deki sefa. 
rethanesine bir k~ç el silfıh atıl. 
mıştır. 

La Hayc'deki Alman sefiri. Ho. 
111nda hlikfımcti nezdinde şiddet. 
1i protestoda bulunmu.'.]tur. 

Bu teşebbüs üzerine Holanda 
h:ıriciye nazın, B. Patijn, tees • 

sürlerini beyan etmiş ve mile • 
rimleri meydana çıkarır.,· 'n 

tahkiat yapılacağını ~ ı 1 :ı • 
tir. 

Berlin, 12 (A.ı\ .. ) - AJ ' • 
elam ve La Haye'deki Al 1an \ ., . 

soloshanc1crino karşı siliıh tı'. 

masını aiddetle protest > i<•:n \ I
man orta elçisine talimat , c:ı' • 
mişlir. 

'chir dışında silah f Rayştag binası ~-e•1iden 
t aş ı nıın1 1yacak yapılacak 

Ankara, 12 (Telefonla) - Şe- Berlin 12 (A.A.) - E. Z. Anı. 
hir ve kakaba drsında ruhsatsız mittag gazetesi, Rayştag binac·. 

~ • A nın tekrar inı=asına pek "ahında 
taşımr.aı:ı memnu olmıyan sılahl:ı- v - • " 

.. l başlanacagnu bıldiriyor. Müstak 
nn da zabıtaca zaptolunnrak Mu- bel içtima salonunun b' od ı· • ~ v k"I . • ·ı . ır m e ı CJa.aa e .ı etı cmrıne verı mesı Münih sergisinde halka gfü:te -
kararlaştırılm ştır. rilmiştir. Şubat 1933 yangının • 

Yeni \'nUmizin ıncrnklı llir 

znt ol<luğımu gnzctclcı·clo oku
_, oı um. ·oolur, lJir kcrcn
ynğı şu lıatnklıancyc de bir ıığ
~·.lc..n ! .. nuı·n-tln kirli olnn ynlıı:rz 
., •. c1cğil<1ir. J)m;nrlnr <la pis, 
nın••nzn lmın ı (]cııilcn in <lellk
lc.ı~i ,ı<' pis, lınttfi lınvnnın ken
•li i do pistir. 

Illr kere geçenin fi tiiM bfn. 
IJir fena koku siner .•• 

JJnnn Uylc geliyor, ld bulnşık 

!ınstnhklnrln çnrpışnn heyetler 
do birer kere hurndnıı gcçcl'lcr
sc, iyi olur. 

1 ~Q."'lıttan ı sıyasetleri icabı ola-
~l~ Ya ve İtalya ile anlaşı. 
~ t.., li• 

~l tlla iıı' ıç §Üphe edilemez ki, 
ı.; tt '-·· ıınteri geren .k. b.. ..k 
~ .11:uSÜk :ı- ı ı uyu 

1iıl c~ı iktı Tuna devletleri üze 
tt..... sadi üst .. l .. kl • 

ratımıza nazaran hüKumctimizce 
satın alınması kararla~tmlan İs
tanbul tramvay şirketinin mümes 
silleri müzakerata başlamak üzere 
birkaç güne kadar Ankaraya gele 
ceklerini bildirmişlerair. 

rımn mürürü zaman kat ve tatili 
sebeplerine bakılmaksızın bir de· 
faya mahsus olmak iizere terkini 
kararlaşmıştı. 

Bazı maliye daireleri bu karara 
aykxrı hareket ettiklerinden bu ka 
bil alacaklard<ın tahsilat yapılma
ması alak"adarlara bildirilmiştir. 
dir. 

Bu silahlan taşıyanlar hakkın.da d1 yanan salon f}imdi daha bil • 
takibat yapılacak, fiili suç tesbit yük olacaktır. Zira Avusturya • 
etmiyeceği anlaşıldığı takdirde 0 nı•ı ve Südetler bölgesinin ilhakı 
kimse bcraet edecek, fakat silahı dolayısiyle mebus adedi 800 e

0

ba .. 
liğ olmuştur, Ray~ta2' önündeki 

Yn Jlnliıı föıii? .. ı\ınnn ..AIJn. 
hım; hurn~ı cln biı· bnşka hclii
dır. JJ07.a J;:n-nııımdn bir ç:uııur 
denizi, biitiin ctrnfı knp1amı5-

t ır. Ak i gibi J.:yiip otobii lcrl 
de burn<ln sırnlamrlnr. Bhıcbil
nıck ir,:iıı 1Ju çnnıur clcnizimlcıı 

g:C'çmcğc mccbm·smnız. Bu n
ynl,Ja1·Jn girilen otolıib c.lc çok 
•cı,:m<Xleıı o ıncy<laıulan bir par-

tı ""iye un u erı ile ik-
iade edilmiyecektir. ~ 

meydan büyük bir geçit meydanı 
\tı 1~cr ~Cklerdir. 

trı lllıhv · 
ı.o;:. c Ola erı te§kil eden kuv

_"<l' il r k 

--o--

Motör fabrikası için 
müzakereler 

Bahkesir mıntakası b ro 
tı 1t ki bu e abetlerinde gayet 

) "eti. ' ik• d 1 

~ı . ile ol 1 evlet, Tuna dev Ankara, 12 (Telefonla) - Bra-
t il an m .. l t~ı 'tUrıık w Uınasebetlerinde si zert firmasiyle inşa edilecek motör 

Ctd· Uge d w t ır. ogru d:ı meyle.de fabrikası için önümüzdeki hafta-
bu}'~tiliz b larda müzakerelere ba§lanacağı 
Jcrj,. le dcırıaşvl ekili Çemberlayn'in haber verilmektedir. 
a· ., ~ et er 
ı \oc oııckr arasındaki mese· -o--
ı ~ ara1 ıf §ekilde d.. 1 ·ı 

ıı ıı~ıı,u~~ın~a işbirliğiu;:;:1::~ Temyiz dosyalarmın 
~j1 .ilti zıt akı gayretlerine rağ- gelip gitme ücreti 

Uru •• cephenin k ~ 
}'~tı .~u teklif . ~.ti olarak Ankara, 12 (Telefonla) - Mah 

. l!irbil:~tüıınclct e~ledıgı de ayan kemelerle icra dairelerinden tem-
r tın edır. . hk . .. d ·ı d 
t~ c zıt b . . yız ma emesme gon erı en os-

tcti d Çtrpı~rn u ıkı mihverin yaların temyiz tetkikatının hitamı 
llıı i/ llıUrnıc~Ya .~adar varabi- m müteakip hemen iade! olunabil-
l u ıbarı ndur 1 . - . ! Jt! 1 ı· ""C a her .k. · . me erı ıçın sar ı iiZımge en posta 
·ı~ k; de.,letıer ~ 1 rnıhveri teş- ücretinin gönderilmesi gerekli bu
dır; v zanabilrnek ~~a fazla müt- Iunduğundan bu kabil dosyaların 
d'tto~ '_ llhaşacakı~ın uğraşmak p~staya tevdii sırasır.~a gidiş ve 
~ :a hr h .. 1.. .. . . 
~ <lc,,.

1 
erlin mih~ . . j dönüş teah ut u posta ucretının 

~'ı 'l' etıere c erını teşkii tam olarak aiakalılarcian alınması 
•rkt \in n Yakın faar l! l\v a liavta . ıyet kararlaştırılmıştır. 

\i}'· tuPasıdı sı ıle Cenubu 
t • .ı UJc d r. --o-
"'111• eırı 1 A t~ / lcJciıd etlerin rekabeti .. k B 1 r 8 y Jı k t 8hs1 ıı ı 
~r en si • nı ı -

tlid~k,1Yet ba l Yası şekle döküle Ankara; 12 (telefonla) Bu se· 
So1t 1 ltUçuı/ adığı gün, bu ha. ne birincikfınun sonı.;.ndaki yedi 
.ltu ~liıkuıı devletlerin va . aylık tahsilat mikdan 162804.28 

iı~l:Jc clc.,
1 

e§ec:ekt:r. tıye. lirayı bulmuştur. Bu mikdar hay 
'l>tıg etJe . • gil • Jlaai . "<ll rn r ıçın hayat• \'anlar ve muvazene ver erın-

Uka 1•tik1~ı· escıcıerden b 
1 

o- de tenzilat yapılmış olmasına rağ-
ddcrau 'Yet1cri m aşka, men geçen senenin nvni avında-

ilriyJe alak 
1
eselcsi de 

1 

ki tahsilata nazaran • G1952D lirn 
a ıdır K·· · u- fazladır. 

Çanakkale, (Hususi) - Çanak- :ı.~.:~1 la1dp c~c~cktir. Müzahcre' 
kale vilayetinin iltihlkiyle te~k;! bJrol:ınm nync:ı birer k:itip tah
olunan Balıkesir mıntakası baro- sisatı konulmu~tur. 
su iki gün evvel umumi toplantı
sım yaparak ve 3353 liralık bir 
bütçe kabul ederek dagddı. 

Kanuna tevfikan kongre ka 
rariyle şimdilik Balıkesir, Çanak
kale, Ayvalık, Ezine, Edremit, Bi 
ga, Bandırma, Gönen, Gelibolu o; 
mak üzere dokuz kazc::la müzalıa
ret büroları asılacaktır; bu büro· 
lar; kanuna göre evrakı müsbite
v-: delaili; davasının kcı.zamlması
nı icabettirecck halde olu-p lla da
va a;ma!: kudreti maliyesini haiz 
:>lmıyan fukaranın davalar nı mcc 

Yapılan seç:mde bar~ reisl:ginc 
Tev:il: JJaş~ran, idare meciisinc 
Vcclat Çatalo~lu, Niyazi Akyiirek 
Tevfik Zerdeci, Kasım Paylı se
çildiler. 

id:ıre meclisi aralarında yaptık
ları intihapta re:s vekilliğine Ve 
d.:ıt Ç:ıtaloğlunu ve umumi katip
li.;e Niyazi Ak}'üreği seçtiler. 

Kcnr;re vesiledyle kazal.:ırd::-n 
el:niş olan avukatkrm bir arnda 

seçil::nlcrle içtima halinde al.nan 
• csimlcrini yolluyorum. 

j hal.ine g~tirilece~, Bismark fıbi
desı de Tırga.rdcn e nakledilecek .. 
tir. Binanın cephesinde hafif ta. 
diliit yapılacaktır. Meclisin şim . 
di toplandığı Kroll Operası, Ticr. 
garden imar planı mucibince ö
ni.imüzdeki senelerde yıkılacak _ 
tır. 

r,:a hnlinl nhr. Az knldı zn\'nlh 
otobii lcr (\İyl'cckt im. ı~nknt 

sonru hatu·lnclıın, ki l>ıınlnr, hl
ı•cr arnhatlıın zi) mle, seyyar lıi
ı•cı• işl{Cncc makiııc.ı.indcn lınşkn 

A ,<:\\ler dcğillerılir. ı\cınacnk a· 
razi vergisi bakayaları sıl biziz. JHiyiiklerimiz de biı·er 

affedilecek !,C'l'Cl'iJ şunlar:ı binseler, em[. 
Ankara, 12 (A.A.) - 1340 ma_ nim, l.i Jıcıısini ii<>tiistc yığıp en

li yılı ba.sından 1935 mali yılı so. pr, cnyn•) nlrnrlnr. 
-ı:.ına kadarki senelere ait olarak • Unı-ı,ı Siilıa Gı;zatx 

tahakkuk ettirilmiş ve şimdiye ---~-=------~--
kadar tahsil edilmemiş olan ara. s 1 h hat m ii d Ü r ı eri 
zi vergisi bakayasının, munzam 
kesir ve cezalar He birlikte, affı- 8r8s1 n da 
na dair bir kanun layihası hüku_ Ankara, 12 (Telefonla) _ Bin-
net"e B. M .Mecl:sinin tasvibine göl eski S hhat müdür:ı Cemal 
ırz'"'dilmi~tir. Turfan üçüncü umumi müfettişlik 

lsviçre tabası hakkında sı~hi mü~avi~ .. mu~~~~iiğinc, üçiln-
Ankara 12 (1'clef 1 ) cu umumı mufcttışı .. : sıhhi mÜ§a-' en a - Ad- · _ · , . . 

Jiye Vekaleti alakada 1 .. d ı vır mu .. vın.erınden Ne.dım Akyıl-r ara gon er- d . d . 
diği bir tebliğ-.ie Türki . .1 İ . ır.m yerın e teriıan, Tevfik Gü-

y e ı e svıç n"u u u ··r . ı·k 
re arasında münakit ·· ··mı . ~J m m ml' ett.ş ı sıhhi mü-

mucıı erın . r . . ... . 
iadesine ve cezai mevadua karşı- s:ıv,r ıgıne tayın c:. •. mı~lerdir. 
hklı müzahareti adliyeye müteal- -o--

lik .muahedenin hükümlerine göre Yeni biidçe hazırlıkları 

k!_svıçr~ dtebeas n~an olup mcmle- Ankara, 12 (Telefonla) - Hü-
etırnız :: m:ıh1'ı.ı:n edil · 1 k" .. mış o an umet yeni büt"enin iptidaA h .e h ı-u-ı r· ı- n . . l azır 

. 1-k- .... ~ ı .a ı eşen s:-mıslar 1 lıklarına başlamu;tır. Vekaletler 
na' ınJa hazrrlana-a1- hu··ku··m h.. b 
• • v .. u- u ay sen ·na ı ' k d. ·· 
ı..ı"alnrınrn Vek.i!c.!~ üildirilm .. 1, -·-~ • - - acıar en. ı butçe
istemiştir. esını 1 ·:· : .. v aı: f:ı,,ılları ve yem t::kpk-

rını Malıyeye bildireceklerdir. 
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k l k b • • f kalktı; duvara çıktı YG hemen - Çabuk apıgı aç me un, go sa ge ertırım. oracıktaki bir ağacın dalına tu- .\IlQXg 'fAHIFI'.:SI .,A 
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I0mezscn hemen şuracıkta bin 
sopa yedikten sonra gözlerini o-
yar ve bırakırız! 

Casban ceza ile mtlkUatr mu· 
lrnyeso eder gibi birkaç saniye 
.dUşUndU. Karşısındaki Uç ada
ma baktı. Onların kaşları ça
tılmış Ye bakışları çelik· rengi 
almıştı. 

Gökboğn. kılrcınm ucunu o-
ııun göğsüne dayadı ve: 

-Çabuk ol! 

gl:SğsUnlf tutmak, kollımın vü
cuduna yapı,tırmak gibi, arat· 
mak lstemedlflnl anlatan jest· 
ler yaptı. Bunlar Gökbofa ile 
Glveyl bUsbUtun şüphelendirdi. 
GAve, onun kollarını çekti ve 
göğsUnU açtı. O zaman Caııı-

ban: 
- Durunuz, söyliyeceğim! 

Dedi. Elini koynuna götUrdU. 
Oradan bir mektup çıkardı. Gök 
bolaya uzattı: 

hem bin dinarı, hem de canını tunarak öte tarafa sarktı. 
kazanmış olursun! ' Kırk elll adım atede Artaba· 

- Ne isterseniz yaparım! :oın evinin çatısı görUnUyordu. 
Bahçedeki yüksek ağaçlar h!'l" -Haydi, yUrO •.• 

Nihavendde bir bayram hava
sı nrdı. Bir gttn önce şehirden 
kaçmış olanların bir kısmı geri 
döndükleri ılbl kaçmak için eş· 
yalarını toparlamıı;ı, katır, at 
veya develerini yllklemlı, olan
lar da denkleri indiriyorlardı. 

iki eve yeşil ,.e güzel bir çcrçe. 
Ye örmUşlercU. 
Kapıya dofru yaklaştılar. 

Casban: 
- Siz şöyle kenarda durun.! 

Yabancı g6rtince belki açmaz· 
lar. Ben konuşayım ,.o açtıra

yım. Jşaret edince arkamdnn i-

ı\\ Irk 
:ı il) lık 

li 11.) lık 

1 .) ıllık 

'1',ırifrıkn 

ic-inde dışı 
9:, ısa" 

:!tiO -4:.!S ' 
.tirı 112° ' 
900 ıeoo ' 
Brılknn Biri ıı 

için ııyd:ı otıız kuruş ıJUtll 
l'o~la hiı lıt:ine ı:ırnıcl en >e~ 
113 ılıı ~ eıınış lıcşcr kurıış 

ıııcdılir. rııel 

Abone k:ı.>ılını bıldırcP 
tup \e lcl~r:ıf iirr<'tını, • 
ımrıı<>ının posta \"e.).ı bank; 

r;öylcycnlcri de her zaman ko
rur. Çol' konuşacnlc zamanımız 
olmadığı için kısa kcse-ceğiz. Sa
na !ki yol Yar: Bize Artabanın 
ynptılclnrıııı, senin ncr<'ye gitti
ğini söylcyecclrnln. Bunu yapar
san hem Yezdic0rdin sarnyıncla 
sana yüksek bir 'azlfc ver!lir, 
hem de bin dinar nıUUtfat. Söy-

Dedi. Cnsban Urperdl: - Bunu slze götUrilyordum. 
- Bilmiyorum. Artaban her Fakat Reyde verecektim. nura-

Mümkün olduğu kadar kenar 
yerlerden, kalabalık olmayan 
sokaklardan geccceklcrdi. Ken
di işlerinden başka hiç bir şeyi 
dUşUnnıeyorlardı. Buna rağmen 
GAve dayanamadı: 

ecri dalarsınız! 
Dedi. 
Gökboğa bu adama tam ma

na~lyle gUYcnemiyordu. Buırnn 
icln duvar dibinde. fakat mUm
kiln olduğu kadar yakında dur· 

l ollaına ıwrcıını idare ı.:en 
zcı ınc ıılır. 

7 ıırki11r11i11 Jıcr po:slu 11ıcr/;.e: 
\ AJ\IT a abone yn:ııır· 

1 Adrco; dl'gıştırme ücrtl 
:?5 kuruştur. 

yaptığmı bize göstermez "ki... da karşılaşacağımızı ummuyor-
- .Anlaşıldı, dayağı yemeden dum. 

yola gclmiycccksln! GAve, bu - Niçin demin vermedin? 
herifin UstunU başını iyice ara, - Öyle emir almıştım. - Ne ,·ar? Ne oluyor? du. tı.A.N rcnETl.Efl1 

Tirıırcı il:1ıılarınııı sııntl:r 
salırı sunrlan llilı:ıren ıı:ııı 
rıılurında 40; ıc s:ıyrıııard• 
kuruş; dördüncü sayfad•c 
ıkinci 'e üçüncüde 2; btrıPl 
4; başlık yanı kesmece !'> 

belki bir şeyler vardır. Gökboğa mektubu a(;tı ve ka- - Haberin ~·ok mn. Sen de glll Casban kapıyı vurdu. Bil'nz 
Caslıan lıu söz llzerine hep- rısının yazısını tanıdı. Elçin eğlen artık! E\'ine ve malma sa. scnra kilçUk delikte bir ytiz gli

hlp ol! Rahat rahat otur! rUndil. Bu, Mlhranın kölelerin
- Flrnznn harbi kazandı mı? den biriydi. Cnsban heyecanlı 

sinden çok sarardı. Kaftanınııı bunda kendisinin Artabanın kAh 

Almanya ile italya arasında 

{iizli bir anlaşma 
iki devletten biri diğerinin yardımı ile arazisini 

veya nüfusunu arttırırsa diğeri de ayni 
şeyi ötekinden isteyecek 

Lon,dra. (Hususi l - "Daily ı anlaşmaların Çekoslovakya buh. 
Exprc •. s .. gn?.etcsinin siyasi mu- ranı çıkmadan az evvel imzalan
habiri 1937 senesi ilkbaharında mış olduğunu kuvvetle zannet _ 
Almanya. ile İtalya arasında bir mektcdir.) 
gizli anlaşma imza edildiğini ya. 6 - 1ki devletten biri, diğeri _ 
zıyor. nin yardımı ile, arazisinin geniş. 

Muharrire göre, gizli anlaşma- !emesine veya nüfuzunun artma. 
da 5u esaslar tesbit edilmiştir: sına yardım eder bir neticeye va-

1 - lki devlet diğerinin aley_ nrsa diğeri de arazisini genis!et. 
hine b:ı~ka bir devletle hiç bir mek veya nüfuzunu artırmak j_ 

muahede imzlamıyacaktır. çin diğerinden ayni yardımı i.ste. 
2 - Almanya ile İtalya müşte. mek hakkım haiz olacaktır. 

rck menfaatleri olan siyasi, ik- 7 - 1talya ile Almanya bu an. 
tısadi \'e harsi her türlü mesele. laşmaıun, başka diğer milletler 
lerd' daimi temas halin.de bulu- ele iştirak ederlerse ve bilhassa 
nac:ıkla... 1 ba~ıca büyük devletler bir daimi 

3 İki devletten biri, diğer/ temas. ademi tecavüz ve karşrhk· 
bir devletin, tahrik eseri olmıyan lı J:'ardım ma.ksadr He onlarla bir. 
bir hücumu karşısında kaldığı leşırlerse. daha bUyük bir kıyme. 
takd"rde, diğeri, ötekinin talebi ti olacağı kanaatindedir. 
üzerine onun yardımına koşacak 8 - İki de\·let bu anlaı:ınıavı 
ve ona bütün vasıtaları ile yar. bu hususta müşkrek bir karar 
drm edecekti.-. verinceye kadar. gizli tutacaklar 

4 İki devletten biri, yine kcn dır. 
disinin ta.hrık eseri olmadan iki 1 9 - B•ı anıa~manın mi;,l.r1r' · 
,. ya d hl çok devlet tarafından voktur. Fakat iki taraftan bi~ 
hücuma uğrama diğeri derhal ve bir sene evvelde•ı haber vt>rmel· 
tal"'b"' lüzum göstermeden mütc. şartile, feshedebilir. 
ca.viz devletlere karşı harp aça- Siyasi mahnfilde, bu "gizli an 
caktır. laşmanın .. bilhassa aı~mcı m<ıd-

5 - Yukarıda ileri sürülen hu. desin" ehemmiyet \"erlimeı\tedir. 
susatı temin mnks:ı.dilc İtalya ile Buna göre, bugün ltaJva, A iman. 
Almanya aralannd:ı. bazı aske. yanın Avusturya ve ÇekoE'lovaJt_ 
ri anlaşma imzası görli"<-cckler. ya. hususundaki taleplerino mü • 
dir. zahir davranmakla onun ela avni 

(''Daily Express,. muha?Tiri şe!tildeki bir talel:ıine Alm-ı'1ya 
bur 1ı. ml'vzuubahsolan askeri nm yardımım istivcbilecelıt'r. 

yası Mihranla beş bin dinara u
yuştuklarını ve onu kurtardığı
nı bildiriyor, faknt yalnız başı
na şehirden çıkarmağa korktu
ğunu, zira Artaban blltUn yolla· 
rı tutturduğunu, mektubu alır 

almaz beş bin dinarla gelmesi
ni, mektubu getiren adamın o
nu gizli bir yoldan şehre soka
rak onları teslim edeceğini yazı
yordu. 

Casbanın Gökboğayı kenllisi
nc tanıttıkları zaman mektubu 
niçin nrmedlğl biı· tUrlU anla
şılamıyordu. Gfwc: 

- Du da bir tuznl( olmasın! 
Dedi. 

Casban şimdi can kaygısına 
dUşmUştU: 

-·Evet, fa'kat hen Uz tuzak ta
mamlanmamıştır. Bunun için 
mektubu size demin vermekte 
tercddllt etmiştim. Eğer beni 
a!tcder ve gözctirseıılr. her şeyi 
sliyllyeceğim. 

- Söyle! 

- Mihran gerçekten kadınla 
çocuğu Artnbnnrn hapsettiği yer 

- Araplar kaçtılaı·. Harp et- bir sesle: 
meye bile cesaret edemediler. - Çabuk aç! Efendimizi lıe· 
Şinıdi Flruzan onları ko,·aln· men görmem lazım. 
yor! - Durada yok. Artabana git. 

öteden birisi sö:c knl'ıştı: ti. 

- Yakında Medaylne dönece. 
ğl?.! 

Gaxe sevindi. Gökboğa Arap· 
ları yakından \'e daha iyi tanı
yordu. Bunun için onların hınp 
etmeden çekilip gittiklerine i
ııananıryordu. Bununla bera
ber bu nokta Uzcrlnde hiı.; dur. 
madı ve GA\•eye: 

- Biz kendi işimize bakalım! 

Diyerek Casbanın ~fü;tcr<llğl 
hir sokağa saptı. 

Casban ona anlatıyordu: 
- Mihran kadınla cocuğu ka· 

çırıyor gibi dananırken boş ye. 
re sokak dolaştırdı. Ouu Arta
banın evinden cok uzağa götU
rUyoruıuş gibi yaptı. Halbuki 
iki ev de arka arkayadır. Ara
larında lıiı· babı;e ve . kapı var
dır. Biz ön kapıdan girerken 
bir kişi do bnhçc durnrnıdau nt-

- Olsun, scıllncP.ye kndar bek· 
krlnı. 

- Ornrla bekle! 
- Burada oturacak yer mi 

'ar? Aı; şunu. Evi yiyecek de~i
liz ~·a ... 

-- Efendimiz lıana, kapıyı 

kimseye aı;ma, dedi. 
- Yabancı it;ln söylemiştir. 

Ben ~·abaııcı değilim. Tammıyoı· 
m•ısun? 

l lerif cevap lıile Yermeden 
çokllip gitti. 

Casbanın canı sıkıldı. lJönUp 
Gökbo~aya iööyledl. Gökboğa o-
na: 

- Yoksa göz mtl ettin? 
Diye sordu. 
L!aaba" ..,ar.rrnY: Gô'Kboğa: 
• K:ıpıyr kıraaağız! 

Dl yordu. 
- Gtıruıtu olur. lş çUçleşlr. 

Benim bir dUşündüğUnı \'ar. 
elen gizlice 'e yalandan kaı;ır- lıJ al'ak aradaki kapıyı tutmalı. _Nedir? 

dr, onunla beş bin dinar Uıerin- Cökboğa. evin iç ve dış vazı. - Kölenin baktığı delikten 
den nnlaşnııı, gttrUndtı. J<'akat yeti lıakkmda daha ba:.:ı şeyleı· ferah ferah iki el sığar. Tekrıır 
bunlar hep Artahanın ıırzuslyle sordu. Bu gibi işler, liie\"iııç \"C- çağırayım. Birdenbire bo~azına 
oldu. Kendisi size böyle bir mek ya bozgun havası içinde daha sarılıp sıkayım. Si~ de yetişir, 
tup yazsa gclmczsiııiı diye kor- kolııy ,·e iyi yapılırdı. IJu cHıct-

dır. 
11 Buluk, cok de\ anılı, ı. -' 

rcnl..lı ıırın verl'nlere R) rı 
ındım1elcr ynınlır. Resmi ıl 
rın santim - :satırı 30 ı.urıışl 
TICAHI l\IAlll'ı"ETTE Ol ıtııl1 

J\ÜÇt'K iLANI.AB 

llır dcfn 30, iki defası ~o, 
ddası li5, dorl defası 75 fi 
ılertısı 100 kuru~tur. Cc 
il:m ,·erenlerin bir defası~ 
nıdır. Durt satırı seçen ilA11 

fıı7.lo satırları beş J.:uruşııııı 
sap cdılır. 

lli:ıeeı 

hııc-iık ildn 
indirilir. 
\"akıt heın doğrudan d~ 
) a kendı ııJıırc ycrınılc, ht111 

kara c:ıddcsiııde \"n\at 'i 
nltınd:ı KEMALEDDiN t 
ıı:ın Bürosu clıyle ilıln 

eder. (Büronun ltle.f oııu: 1 

yardım ederehıi • G-ene 

sn öldUrUrUz Ye kapıyı 

- Bu işi ben yaparıDl· 
nın buracla olmayışı da t 
Gökboğa kapıyı çaldl· 

vok. Bir daha çaldr. Ge1l' 
\.umruklndı. O zaman 11;:, 
lı ayak sesi duyuldu. J{r 
yUz delikte görUııdU: 

(Ar ka.ctı var) 

·rnyordu. Belki de lnanma'l.dı - ten kendisini oldukça talihli bu· --~·-••••••••••••••••-.....-
nız. Zaten kıtrmız da Artabaııın luyor ve son dakikada bir nksl. • Aska Taoan 
:stemeı:;fyJe böyle bir mektup ilk çıkmaması için aabırsızlunı 
yazarak tuzağa dUşmenlze razı yordu. 

olnıazdı. Slzln Reyden ne za. Evin köşesine geldikleri za . 
man gelebileceğinizi hesapladı. rnan Gökboğa atının özengilcr; 
) zaman icin hazırlanacaktı. üstünde yUkselel'ek bahçeye 

- Şimdi kadınla çocuk ger· l.ıaktı. Casban ona uka kapınııı 
zeliten Arta banın konağında de- yerini gi.isterdl. Gökboga Kora. 
'{il midir? ça: 

- Hayır ... Mllıranın C't"lnde... - Haydi. bu iş ııeııln! Klnı~e 
- Dizi oraya giitllrUr; onları y! kaçırma! 

kurtnrmanm:a yardım edersen Dedi. 

Kadın 
ZARAH LEANDER' i11 bu emsalsiz temsili 

S AK A R VA Sinemasında 
Muzafferane bir muvaffakıyetle devam ediyor: lli\·eteO 

VİC fOR f- RANCEN'in Şaheseri 
M;aCERA ADAMB 

PŞ~A TçPAf't KADlrt MACERA ad•~ 
Seanılar: 2.J0•5,45 Suv4re 9 4,15 ve 7,1/J 
P'iat'lar: Husual 35 Birinci ve &ıllocm 25 lJC>:4lar 150 

lüyorsunuz. F~kat bütün buntatd' 

Karamazof Kardeşler 
- Merak edecek b:r ıey değil ... Dün 

kil ıstırap, uykusuzluk sinirlerimi yor
du. Fa!:at ıizin &il>i değerli ve can<lan 
dostlarla bunu da yeneceğim. Eminim, 
ki b:ni yalnız bırıknuyacaksınız. 

ir hiç bir ıey yazmadım. Siz görüı
tükten ıonra daha kolaylıkla yazaca
ğım. Gidiıinize niçin sevind;ğimi anla
dınız a .... Yokta sizin dostlı.ığunuz: be· 
nim en kıymetli bir desteğimdi. He
men birkaç satır ya.z.p size vereyim. 

si komedya ... 

Katerin, büyük bir şaşktnlık 
dondu, kıpkırmızı kesildi ve 
~tarak: 

Yazan: Dostovavski 

-
Za ·allı kı"', boğulur gibi idi. Duy

d•ık'a nı bell:i daha baska kel:meler 
ve dn' a rcsT.i bir vakar ile söylemek 
fik iyle ha !amıştı. Fakat ıstırap onu 
ıam:milestirm:ş ve maskesiz 'konuştur· 
muştu. 

Ansızın yiızü bulutlandı, bakışların

da fena pıınlt !ar çaktı. Aliyoşa bunu 
görJü. Kardesi 1van da: 

- Evet. dcdiginiz g:bi size hak ve
riyorum. Başkasının hata sayılacak ha
reketi sizde tecelli edince haklı bir 
ha=nle oluyor. Sizi bu işte tam m:Ono.si· 
le ramimi gör.düğüm için karar.nızı 

hilklı buldum. 
Dedi. 
Madam Koklakov, meseleye karışma 

mak iç n verdigi karara rağmen: 
- Evet öyle ama, bu samimiyet yal 

nız sÖj lendigi zamana aittir! 
Demekten ken:lini alilrnadı. 
ivan, bu mülahazaya 'kızmış gibi hır· 

çın bir sesle: 
- Evet, dedi. Küçük bir zaman; fa-

1-.:t Katcrinanınki gibi bir seciye, bu 

küçücük zamanı, b~tün bir ömiir sür
dürür. Baskalarr için gelişigüzel telak
ki e:iilcn bir söz mes:lesi; onun b:!tiin 
hayatında rol alır. 

Evet Katerina, ilk günlerde Ç'.>k aıap 
çexeceksini?.. Fakat citgide ruhunuzu 
tırmalayan tırnakların keskinJiii azala
cak, yaraların·z uyuıacak ve yavat ya· 
vaş bu azabın yerinde feragatin acı 

lezzeti duyulacak. 

1van bu sözleri örtmeğc bile çahş
madığı ist"hzalı bir sesle aöylemi~ti. 

Madam Koklakov tekrar: 
- Bütün bunlar, ne kadar yanlıı hü. 

kümler Allahım 1 

Diye haykırdı. 
Katerin, hüngür hüngür atlamağa 

başlayarak: 

- Aleksi, sizin fikriniz 'ec:ikiyor .•. 
Hadi söyleyiniz. 

De:li. 

Aliyoıa, g~nç kızın bu ağlayııı 1car-
1ıs.ında ne yapacağ·nı taıırarak ayağa 
fırladı. Katerin: 

İvan. umulmadık bir haber verdi: 
- Ne yazık, ki yarın, ben, Moıko

vaya hareket etmek zorundayım. Seya
hatim uzun sürecek ve ıizdcn ayn 
kalacağım. 

Kateı:in, 
4
yüzünün çizıilcrini ıeren 

bir acı ile: 

- Yarm mı? .. Moskovaya mı.. Di
ye haylr rdı - ıonra birdenbire deii
§en bir ıule - ne uadet, ne saaciet!.. 
Dedi. Göz} aılarını kirpikleri içip bitir 
mi§tİ.. Bu hal Aliyo§ayı ta§•rttı. Çün
kü ıcreii, a~kı çi~nenmiş bir t<.nç kı· 

z n ağiayan yüzü bir antla dciiierek, 
ken.1inc hakim bir kaclm çehresi ba;
lamı.ıtı. Bu beklenmez: ne;ıen:n t;ırrınr 

a.ılatma'k için, bir sahn zerafetiyle: 

- Tabii gidif nizc sevinmiyorum ... 
Si:dn &ibi bir dost, benden elbette böy
le b"r ~ey beklemez ... Manevi yardımr
n·ı:cla:ı uzak kalmak elbette beni pek 
üzecek .. Şuna seviniyorum, ki siz Mos 
kovada teyzelerimle görüşüp, uğradı· 
ğım feliketi büt:.in tc~crruatiyle onla
ra anlatırsınız:. ''A:at,. a a~ıkça söyle· 
yiniz; fa"kat ötekine hadiseyi yumu~a
tara '<: yava, ya·ıaş ~rarsın:z. Eu hu
susta sizin b:iyük bir kab:liyetiniz var 
dır. Ben, ~imdiye kadar onlara buna da 

Genç kız, böyle diyerek salondan 
çıkm-fa davrandı. Mad'm Koldakov, 
sinirli ve hırçın bir tavırla: 

- Ya, o kadar şiddetle öğrenmek 
istediğiniz Aliyoıanın fikri ne olacak? 

Diye baiırdı. 

Kater:n olduğu yer.de durarak dön
dü: 

- Unutmadım... Unutmadım... Fa. 
kat bu acıklı halimde si.ı, bana 'karıı. 
niç::ı J.u kadar az 1efkatlisiniz, Kate
rin Oıipovna?.. Onu da unutmadım. 
Aleksinin sözlerini dinliyeceğim; onun 
mütaleas nın nazarımda büyük b:r kıy 
meti var. 

Ama siz ne oluyonunu:r. Aleksi Fi
y-:>doroviç? 

hliyoşa, ıakın bir halde: . 
- Böyle bir ıeye asla ihtimal ve-

remezdim. 

- Neye ihtimal veremezdiniz? 

- Ne}'e olacak ... Ağabeyim:n Mos-
kovaya gideceğini h1ber alınca, sevi
niyors'.lnm:. Sonra bu sevincin incitici 
bir Jey olduğunu görüyor ve neşeni· 

zin on•ın ri:l:!linden ötürü olmadığı
nı bil.lkiı bir cost lraybdec~ği· · ·i r ·y 

- Komedya 
nuz ... Böyle? .• 

Dedi. 

Aliyoıa ayağa kalkmııtr. 

yanında nefes nefese: . . ;,! 
- Hem bir dost kaybettıiiSS 'oJ 

lüyor, hem de lıu gidi§in ıiJ:'e 
adet olduğunu bildiriyonunııl 
bunun ikisi birden nasıl doird 
). ' ır... jl.I 

- Ne demek istiyorsunuz?. 
anlayamıyorum. 

- Ben de pek farkında d• 
İlham gibi bir şey .. Yalnız k011~ 
haltettiğimi .de anlıyorum.. S 
mitriyi şimdiye 'kadar hiç ıe ~ 

O da size aşkla bağlanmadı· 
hürmet duymuştur sanryoruııı~ 
karışık bir şey vesselam ... 1~ il 
kılır gibi degil. .. Asıl ger~e~ 
söyleyemiyor ... Bunu ortayı a 
aclam lazım. 

Katerin, kendinden geçere1'I 

- Hangi gerçek? 

D. k . bir':# 
ıye hay ırdı. Alıyoşa, rf"" 

yuvarlanıyormuş gibi bir •' 
c"nde: 

(Devamı var) 



Saray entrikaları 
Yazan Asım 
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Suıtan Abdülmecit Ali Paşa. 
~ It~it P~a hakkındaki ten. 
~ulerb;ıi : 

- Padişahım, icabında biz kul. 
ları~z da sadaret mal,tanunı ida. 
te edebilir-fa ... 
. Manasuıa anhyord\\_. Onun i
t~ Reş.tt; Paşayı sadrazamlıktan 
t.tjetmeğc karar verince tabii su. 
~tte en evvel onu hatırladı. Ali 
~nın şadaret teklifini büyük 
blr nıemnuniyetle karşılıyacağmı 
tahıuin ediyordu. 

llalbuki Abdülmecidin bu tah. 
ln\\\i doğru çıkmadı. Hntüi. Ali 
~t§ş.nın rengi değişti. Adeta sa. 
daret teklifi karşısında mütchay. 
~ir görünüyor ve zihnen bunun 
Sebebini araştmyordu. Kendi ken 
dine: 

- Acaba geçen gün Reşit Pa
taıun bazı muamelelerini tenkit 
~~lu söylediğim sözler yanlı:ş tef. 
8Irleri mucip olmasın? Padişah 
benirn Reşit Paşanın makamına 
göz koymuş oldl\ğuma hükmet. 
llıesin? • ... 

bedi, 
Sonra Abdülmecide cevap ver. 

\fü 
- Padişahım, geçen gün sadra. 

~nı Pa~a hazretlerlnin siyaset -
eti hakkında bazı maruzattn bu. 
lıuunuştum. Bu maruzatla Reşit 
lla.şa hazretlerinin şahıslarını is. 
tihdaf etmiş değilim. Bu maruza. 
tıın sadece zatı maslahata mün. 
h~ırdı. Yoksa Reşit Paşanın sa
~l'(!t makamı için en liyakatli 
il' zat olC!u~nda en küçük bir 

-~ eın ~~=i&ı'vijes~~Ylet~' 
'- a alT' ttnldt-yo!lU Vaki 0-

~n maruzatnndan şahsına ait 
~~ iikayet manası çıkmışsa bun
'11 dolayı kusur-umun af bu~ 
~rnasmı istirham ederim. Tek
~l\ arz.ederim ki Reşit P~a haz. 
ttıeri bugün için sadar~t maka. 
~~a en ziyade layık ol{ln bir zat. 

~hdü.lmecft - Bu sö.zlerinizlc 
~llqe ettiğiniz endişeye mahal 
~ 0~~\lr. Sadrazam Reşit Paşayı 
k ~~ıitirmek kararı ile geçen gün. 

10~. l\l.ülakatımız arasıl\da da bir 
\ ~asebet bulunmadığını size 
h l\!Jı eqerim, Bu karın esası Top 

1 ~rıe Müiiri Fethi Paşa ile ara
"-~l'\nda b\r türlü :izalesine imkan 
~l\Uım1ya..n geçimsi?Jikt\r. l/ ~nız Fethi Paşa,yı Tophane 
t \lşır}\ğinden azletmeği siyase _ 
~'fA tnuvafık bulm\lyorum. Ayııi 
~anda s;draza.m P,.eşit Paşa. 
:.- da çekilmesini lüzumlu görü. 
<ltlıın. ,, 
~ ~\i :P~ umumi siyaset bakı. 
ı 1~dan Reşit P~anın muamele
{\~l.ni tenkit edebilecek derecede 
b· ~n ~iklal kazanmış yüksek 
~ r ~hsiyetti. Bununla beraber 
llJ n~İılnin slYas1 hayatta yeti~
healnde Reşit Paşanın büyük 
bu t'dırnıarı olduğunu da bilir ve 
j,i ııu açıkça itiraf ederdi. Onun 
~Un lleşit Pa.~anın sadaretten çe~ 
l}ıı erek onun yerine g~ek iste. 

tordu. 

~~dişahın izahati Uzcrin.e bu 
'.t~ .. h~ka bir mazeret ileriye 
·~u: 

\·e~ ~~kkımda gösterilen bu te. 
~iek h.~ ı::ahaneden dolayı nasıl 
\\k kur edeceğimi bilmiyorum. 
~1_.~at kulunuzun ya~tm henüz 
tıhı ~Varmış değildir ki saqaret 
~i\tn evıetin en yüksek b!r ma
(!ıl'll~rı.a geçmek cesaretini ken. 
~~.~ula bileyim.,. 

~ trı uırnMit - Bu mazeret ben. 
~akaakbuı değildir. İnşallah bu 
!ıtr;da saç. sakal ağartırsınız. 

tl\cle ~~ - O halde emir ve 
%·. Pa<lışahnnız efendimizin • 

~il l> * • • 
~en '8. ~şa böyle arzusuna ra~
lttiltt daret teveccühUnü kabl11 
ıu ~e:~ SO.n~a. zihninden bir tür. 
}°ordu. .~aş~m11 hayalini s.ilemi. 

'%<lan' ~Unku bilhassa kendisinin 
sonra bu mevkie gelmesin-

den üzüleceğini tahmin ediyor • 
du. 

Re.şit Paşa kendi eli ile yetiş. 
tirdiği, yine kendi eli ile Harici. 
ye N ezareti,ue getirdiği Ali Pa . 
şanın siyasi kudretini bilmekle 
beraber daima onu emri altında 
bir memur gibi telakki ederdi. 
Onun için Rc5it Pa0 a sadrazam 
olduğu zamanlarda hep sadaret 
tcvcihine dair olan hattı hü
mayunu Hariciye Nazırı Ali Pa. 
şaya okuttururdu. Ali Pa!:a da 
mütC'vazı ve kadir bilir bir insan 
olarak Rerit Paşadan gördüğü sL 
yasi müzahcrctin ~hsan yetişme 
sinde, olgunlaşmasında, nihayet 
işgal ettiği yüksek makama geç. 
mesindeki tesirini itiraf ederdi. 
Resit Paşaya karşı icap eden hür 
mette kusur göstermezdi. 

Fa\rnt sadrazam olduktan son. 
ra bakalım Ali Paşa bu hürmet 
vazifesini göstermekte devam e
decek mi idi? 

Ali Paşanın sadaret alayı ya. 
pıldığı sırada Dahiliye • 'ezatcti 
katiplerinden Bebekli Saip Bey. 
Baltalimanındaki yalısında Reşit 

Paşayı ziyarete gitmişti. 
Saip Bey ayni za.manga her \ki 

paşanın adamı olduğundan sada.. 
ret alayından sonra Ali Paşanın 
Reşit Paşayı ziyarete geleceğini 
öğrenmişti. Ziyareti bu haberi 
bir ves.ile ile Reşit Paşaya bildi. 
rerck gönlilne Qir-az ferahlık ver. 

mekti. 
Tabii olarak konuşma mevzuu 

.Ali Paşa~m şaçlarete intik~li idi. 
.; ip Bey, Ali P~~anm Reşit Pa!;a 
hakkındaki derin pürmct ve min
nettarhğının sadaret makamına 
s;eçmekle zail olamıyacağmı ile. 
ri sürerek: 

- Ali Pa~a daima 'Qenqeniz -
dir. Bugün sadrazam olsa da yi. 
ne ef~ndimize alan ııb4diyetine 
halel gelmez. Hi~ ı:ıüplıe etmiyo -
rum ki sadarC't alavmd~n sonra 
konaklanna gitmoıdcn evvel dnğ 
ruca gelip hakipay\nize yüz sürc
c~tir ... 

Deçli. 
fü.~~it Paşa, Ali Paı:anın ken. 

dişiııe kar ı ol;ın hürmetini mu. 
hafa.za edeceğine emindi. Fakat 
sad!U"et alayından SOI\l'a kalkıp 
kendisini ziyaret ~tmesine hiç ih. 
timnl vermiyordu. Onµn için Sa. 
ip Beyin bu söıü ti?.erinc pence. 
reden dı§'1rıya bakarak; 

- Hayır. gelmez, gelmez . ., 
Diye, cevap cerdi. 

Aradan bir müddet geQ_ti. Ge 
len giden görünmedi. Ali Paşa. 
nın mutlaka Reşit Paşayı ziyarc. 
te geleceğini bilen SaiJ> Bey bu 
gocikmeden dolayı artık sıkılma
ğa başlamıştı. 

Nihayet Reşit Paşanın yahsın
dan, Ali Pasarun kayığını uzak. 
tan gelirken gördüler; derhal Pa
şaya haber getirdiler. O vakit 
Reşit Paşanın yüzünde büyi.ik bir 
inşirah eseri pçyda oldu. Ali Pa
şayı karşıl!\milk i~in merdiv€n 
başına indi. 

Fakat aaıl tahmin ed\lmiycn 
l'\al halefle S"lcfin qıerçliven ba. 
şında karşılnştığ'ı and,a oldu: Sad 
razam Ali Pa~a eğilerek saqaret 
mazulü Hcşit Paşanın eteğini öp. 
mel{ istedi. Reşit Paşa buna Ya. 
kit bırakmaksl';r.ın Ali Pa§amn c. 
lini tuttu. l<endisini tebrik etti. 
Muvaffakıyet temennilerinde bu

lundu. 
Ali Pa!Ja ilk söz olarak, Abdül. 

mecidin sadaret teklifini itiuır. 

la karşıladığını. padişahı ikna çt. 
me~e muvaffak olamadığını r.n. 
!attı. Vakıa. sadaret teklifil\i 
kat'i olarak reddetm\ş Qlsaydı ne
ticede kemlisinin ncfi cezasım 
ıtğra \•ac.aITTn.ı biliyordu. 

Fakat o. bu cezayı da göze ala. 
bilirdi. Ama bu takdirde belki 
efendisi Reşit Paşaya da şahsan 
zarar gelc1.ıilir diye düşüı~nüştli. 

( Devnmı var) 
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Ne 
Ademle Ha vvanın 
Oğullarındanmış ! 
• TALYADA 'yahudi aleyh· 
1 tarhjmın başladıgı ma • 

Ağartılıyor... 1 ı o.ı kutu~u>. 22 ~luı.ık <Küçuk o 
Gcçe~erde F:ransada. bir grey l>\LG\ rzr. t.l'CL': cstrıJ: 1 - Ormanda a~k (C 

Hi 9 m 1 ı'I l\cs 120 l\w T. A. Q. · mıal l çh). 2 Kupulorı \e Psi 
olmuş, hükum t te bunu l ;tır. 19,H ıı. 15l!J!'ı hc'\.12() l\w. T. A. P. ~ kmmlık .ışk lıikiılc i (CI. &h.) 
mak için ica,bında orduyu hare •. 11,ill •n. !llG5 he'>. 20 Kw. ı _ \al.:l ı<-m.ı. 2. \şk ,:ıhı. 3 - Baş 

IUm Irka verilen bu ehemmiyet her ltcte geçireccğin.i Föylemişti. Bu 13 • 1 • 939 CL ~ı \ kı).ı. 4 - (ıclirıli. 5 - Kav ne ılık v 

sahada görUli.ıyor. Mesela, Roma · ı nun üzerine Amerikan sosy:ıli .. t. lı ınşnı:ı. 3 H rhrle folka (il. Mun 
ı 12,10 Iurk muziği (p]). 13 SaJt, k 

dan bildirildigine göre, gazete er • lcri kızıyorl~r ve.: d ı. 4 Yeucdik hatırası - scren:ı 
. 1 .. . • d ;ıj ns lı·ıherlcı ı 'e mekof \nkar.ı. (il. Munkel). u -· Dıo Hyclrop:ıthen 

de çalışan bütun muharrır ere şoy - '"Hı.irriyetı .• Fransa.ya. ıa tJ,10 _ ıı l\l.mk (l\arışık pro.gr.ım • 
le bir sual cetveli gönderilmiştir: edec~ğiz! diy~ katar VE'riyorlar. pi). 18,30 Muz k (1:. lcncelı plaklar> 'ıls (J. (;ung'J) Op. H9. G- Aşk lıa 

ı _ İtalyan ırkından mısınız? 

2 - Katolik misiniz? 
3 - Ana ve babanızın ecdadı 

hangi ırk ve dindendirler? 

4 - E~dadınız arasında Yahu 

di var mı? 

Anlattıklarına göre, kısa yazma 
yı ~cvcn ve biraz da ı;ıakacı l;ıir 1 
talyan muharriri bütün bu suallere 
iki kelime ile cevap vermiştir. 

''Ademle Havva ... 

Bu muharriri acaba Yahudi as 
1 odan mı, diye dü~ünenler her 
halde Ademle Havvanın ırk ve di· 
nini tayine mecbur clacaklar l 

Mevzuub:ıhsolan. ~evyork li . 19,t;:, • ı, nj ns hahcrleri, ıııetcoro- bnrleri - h:ılct nıüzı"i (L. Siede) Op 
r ) 19 2• GS \ cningcr ter. i I::'iıncr:ıldn - bn 

manı önündeki :me~hur hiitriyc\ lojl, z.ır• al hor m < ı:ı ul • , a 

h~ kelı'dı'r. İsminin uzun !3ekli i-ı' J urk rııııziği: S;ız cserll'ri ve ş:ırkı. letirıılrn nGır ':ıls (H. Grigo) J>ol K 
-Y - ı. 1 1 1, ':> s lc·r. 8 - Ninni CA.. (\ret.) ,.e hpnn " .. d 1 t hürri L:ır ye tur..,u er: - ç.şrcv. - - aı 

le bu dunynyı .~Y ın a an • • scmnısı şat' ıl:ır. Ok uy 11 : ?ılıılınıul l ul d.ııısları. 23 Mijz k (J:ğlenccl 
yet,, vaktıyle Suveyş kanalına ko l\,mnıl:ış. 3 _ S:ıı ~l'rııaisi. 4 _ l'di pl:ik). 23,45 - 24 Son nı1nı; hqJ,ı,crlcr 
nulmak üzere I<"ransızlar tnrafuı- \lııncl • \eter çc-;m nınla sn~ d ey- 'c ~ arınki ıırogranı. 
dan yapılmış. fakat o sırada kuv lcdın. 5 - Şahane suzlcr (turkii). G 
vetlencn Fransız - Amerikan 

1 

_ K:v-ıınril 9yhım o)lııın (lurku}. O· 

dostluğunun timsali olmak üzere ~ı··ll'\k:ınl:ırT: .. l\\kahınu~-~nrııudaı ş, SRaCir) ek 
. h d' • ed'l . ti o :ıv. ur. ıııuzıı.;ı çn an :.ır: e 1 

Amerıka~~ e. ııc 1 mış ·. Fcr!:i n, F:.ıhirc Fcrsan, Kenı. l l\iya. 
Onun ıçın, hır kısım Amcrılm. f zı Se~ hun, E. l\nılrı. 20 l\onuşııın · 

Iılar da, F:r:ı.nsaya kızınca, bl,\nu.1 Ohftalık spor s:ınlı). 20,la 'I urk nıu
iadeyi düşünmüşlerdir. 1 zn: İnce :ız f:.\s.h: Karcığ·,r. 01\u

Fakat, bugün iki memleket ar41- ı ) a.ıı: T:ılı~in ~:ırak~ş. C.alnnlar: !~ak
sındaki dostluk·tekrar kuv,·ctlen. kı Dern~~nk, hşrcl! K~dtı~ır'ı H:ı~ln SGurı, 

. . · 
1 

H" 11. ndı 1 o :ır, .:ıo;rı er. - :ıa , 
mış olacak kı, Am~rıkah ar ur. csh.1111, t:ıhvWıı, knmhiro • nukut boı 
riyet'in temizlenmesine karar ver ._J.,1 crı)jt). 21.15 Koııu'iına. 21,30 
mişlcrdir. Bugün, büyük abic;k • \l\ıt.ık {lh:,ac;ç\ieunılıur narmonik or-

Yabancı rady.olı:srdan 
se~ilmiş parçalar: 

l'roı:ramd.ıki s:ı:ıtler TüıJ..i) e s nli 
iizcrine \C ôğlcdcıı sonrilk.i !j,'\;tl ola
rak verilmiştir. 

Opera ve s.c11foni konserlCJi: 

(j 3 
9. 

Oslo: lngiliz musikisi. 
l.ondrn (X.): "L:ıkıne" (Deli. 

1.ıcs). 

nin üzerine bir çok h.eykeltraş • ı.:es•ra~ı). Şef: Pracloriı~'i. 1 - 4 üncu 
Ukrayna'ya Bir Bakış lar. temizleme iı::çilcri çıkmış. '\cııroni <Oriiınal metni) - < \. Uruc-

H
.. · tt: l ;r ·t nva U°' 1 kncr), lfarcketlı, Antlaıılc, Sclıerzo, 

9.10 
10. 
10.10 
10.1:> 

S:ıarlırükcn: V:ılıer, Vagner. 
Brük~el l: llo.<;sini, d'lndy. 
Sır, 'iburs: "Aida." (Verdi). 
\':ır50,·a: Fılharmoııik orl.rs-

BugünUrı siyasi haber\eri ara 
sında Ukrayna - veya biıdeki 
yanlıı imltisı ile lfi\ranya - keli
mesi çok geçiyor. MalCım olduğu 

üzere burası Rusya, Lehistan ve 
Çckoslovaky(I. arasınğa bir Hrdir 
ve ora kılcr §İmdi tmımtari.xe.tlc
rini istemcktc.dirler. 

Ukrayna on altıncı asıra kadar 
J:timseniQ cturmadığı boş bir arazi 
di. Yalnız:, Asyac!an gelen göçebe 
kavimler burada hayvanlarını ot. 
latırlar1 mevsimi geçince ıidcrler
di. 

Ta~arlar Azak nehri ken~-':.ı 
r.l ve Kırıma kadar ç~kilot.:ten 

sonra buras nı R\lsya kendisine 
eyalet yapm.ak \stemiş ve Ukray· 
na (yani hudut dışı, hudut dı~ın
çla~i arazi) ismini vererek iskana 

başlanu~ttr. 

Deli Pctro ve ikiı;ci Katerina 
devirlerinde buraya Ruslar yerleş 
miş, fakat ayni zam:ında Lehliler 
de buralarda köyler teşkiline baş

lamıslardır. Bugiin lıiJe: Rus ve 
I.eh -hudutlarının nerede bitip ne. 
rede başladığını tayin kabil değil· 

dir. 

T encereçlen E~tlır\ 
Olur m~? 

. Amerikada geçen sene camdan 
elbiseler icat olunmuştu. Bu icat, 
bir çoklarının memnuniyeti, !ab
rikatörcülerin alayı ~le karşılan. 
mış ve Amerikan kadınları nra
sında derhal moda olmuştu. 

Cam elbise dedikleri, halka 
veya pul şekline konulmuş cam. 
!ardan dokunan kumaşlardan ya. 

pdmış elbiselerdi. 

B .. ıt;:ün de yine Amerikada a. 
iümiıwum elbiselerin ortaya çı -
karıldığı haber veriliyor. Yumu. 
şak bir maden olan alüminyum 

ince tabakalar }).aline getiriliyor 
ve bunlard~ isten~len Pekilde ka
dın elbiseleri yapılıyor. 

Bu. herhalde karlı bir E!eY ola. 
caktır. Şimdiden sonr:\ kadınla
rın aı:ıala~mda şöyle konuştl.\kla. 
'1ını duya-biliriz 

_ Arkama giyecek bir elbi,sem 

kalmadı. 

- Es!d alüminyum tenccren 
yolç mu hiç? Tencereyi bo.z, ar. 
kana bir entari yap ... 

urrı) c Jll a nmı a::.~U m'V 0 - Final _ h:ırekcıh. 22,30 Müzik < Kü-
ra...C\mat:ctadır... çiik orkcs.ıra): ı - Tatil giinlcri süit 

lr:ı ı senfoni ko,nscrı. 

. 
Vasıf Gali Paşa 

Mükafatı 
E::ıki }Jıs,ır hariciye nt\zırı Va. 

srf Gali Pnşa, Fransız - Mısrr 
birliğinin üçüncü yıldönümü mü
na.scbetilc, bir edebiyat mükfifa. 
tı tesis etmiştir. 

lOOD ?-.tısır lirası olan bu mü. 
kafat iki memlek€'t ara~ır.daki 
fikir miinnse~tmı takviye ed~r 
mahiyette bir eser yazacak mu. 
harrire verilecektir. Vasıf Gali 
Paşa mükUtıtı bu maksatla eser 
vücude getirmiş 'Mısırlı ver 
Fransız Üniversite talebelerine 
vcrilme'3·ı;ü daha muvafık bul • 
mu: tur. 

Onun tçin Yazılanlar 

1 - işte dağlar .. 2 - Bckleııılme~cn bir 
tes düf. 3 • Suların siil.lıne\i. 4 - A'. 

10.30 
11.1:> 

Paris PIT: J. Jhibaud. 
hlokholın: Lizzt, l,liz.c.1, 

det {E. Fi~cr). 2 - Fıfrclcr. marb Oda musikisi ve koml'rlcr: 
(P. Dietrich - Qp. 24) L. W. Enıngcr 
terlihı. 3 - La J> loııtJ ~:ırkısı uzeri- 5.15 fütdio Pnris: 1-~em:ın. şarkı. 
ne f:ınlc:ı:i (Pqıi i\luller). 4 - Koy c· G.40 Hıh<'r.;unı 2: Pi)ano, ~arkı. 
\IOdc ışık! r '· ls (E. Sorgc.) ı.. Ar. 7.30 Bcro.minstcr: Şuberl 'l:ırkıları 
:\'flıındorr terli pi. :; - ilk bah:ır - ıııc- ıs.30 .Hriik'cl 1: l'h mıo l:ı Dcbu~s.} 
todi - en. Bcçl.cr - Op .. 3; NQ. ~).

1 
den parçalar. 

G - Guzcl snn:ıll:ır lol'l'llİ - uveı tür· 9.10 l3cflın (uzun d.): \ i~olonçello 
(W. Czer.ıik). 2.l,30 Müzik (llaril 9.4a O~lv: Şaf\\ı CŞunı:ın,Bralıms). 

prnt,J:-ır). 23,45 • 24 Son nj. ns Jınlıer- ıu. Bud..ıpeştc: Bd.ı U.ırlok (pi-
1erı ,·c )arınki pro.,ıram. :,ano). 

10.30 Kalundborg: Şut c.ı t şarkı lan. 

Ankara radyosu ıun 
yarınki programı 

Jt · l - 1939 Cl'M \n1".ES1 

11. Eı·fçl kulesi: ~··: ı ı • ...gr. 
11.45 1\alundborg: Org. 
12.40 llilvçrsum 1: Pı:ı ano. 

/laf il mıısil:i ve opcrcllcr: 

13.,30 ~hizik Pluıik hol parç:ıl:ırı). 2.:ı:; Brüksel 1: Caz musikisi. 

" 

ı 
\ 1 S.ını, :ıj:ın-; h~lıcrlcri \'C meteor 2,50 )! ıdio Pari0boı; orkçslr:m. 
\ııi,nra. 11,10 Tiirk nıi.ıziği (pi). 15 - s. llrco;.l:w, Lcipzıg: Marar halk 
l:i,30 :\luzık (Opercllcr - ııl). 17,30 musikisi. 
::Uuzık (d:ıııs s:ıoli - pi). ~8 h.onu~ıııa s. Y:ırşova: Hnfif musiki. 
(dı5 politlkn h:icli'i leri). lS.15 ~ü- ı 8.20 Bud ıııeşte: R cho orkcstr:ısı. 

ı:bedi \taUirkumuz için füiinı\ın- zik (,l:ın~ s.ı.ıli dcqım). 18,30 Sı:\I, 1 ıuo t.cipzlı:: lsk:ındin:ıv ınuo;ikisi. 
len sonra )"azılmış biıliin ) , zılırı ;,ıj. n~ h..'lhrrkı l. mc·tc·oroloji 'c zir, .ıt ıu. J\o\ony!\: Screnall;ı,r. 
to~l'.l\Jll Fatih Jfalkc\·I (Onıın için 1 bors .. sı <.ri\.ıl). 18,10 1\ir.k rı~uzi d: ı ıo. l\oma: "Liszl'~n nşk lıık"ı)csi". 
\,u.ılaufar. M\).lr11rı\lcr) acUı kıy- hröaz ~ıha\l'll<i r.ıı;l,ı: !1alı~ın l\ - 11. Hudapeşle: Çig:ııı o.rkestrn'>ı. 
ınrlH bir c'> r rncHlnna sc.ıirın~şlır. rak,y.ş'. Hakkı Derman, 1 ıı ~r ~aılı i, ı ı ı.ıo llih·crsıım: Operet p:ırçal:ırı. 

En t.uıınuıış k lr.u-ı :)alı pi rıp.ıl tH. İf• ,., B. ( fkı). 19,40 çdıın J<C 

:ıo tııulıaı·rinn 21:i tane ııı.ıkak\
0

11 1 cc'>i: Tı:~ı il, ı;•iı·, m\izik: I:kn•ın Re· l\abure u~ uarydclcr: 
ıhliYU ed ıı bu bu\ülı: C'iier kronolo l 5ll, Hıı~cn Fçrıl, Mesut Cem 1. (Tiırk 
jik Ye alf belik c~:ı-;n g re kU\\ c.H nııızigı kuıııc ohııl ııeıılnrı, r .. il o{o. 9. 
ıir ınshıfo t:ıbi ıutıılııııışluı'. lııık tcıııs 1 kolu i5~ '.' k edcr~l..tir). 21 ı ı. 

:;oo s.n falı ımılccaviz hı! ımı.n hu S.ıJt, c-; ... ın, t:ıln ıl ıt, ı,ıuııbı~o - nu. 
Jıuyuk ner mal')cl fi:ıatı olan 7:i ~ut bor sı lfbııl). 21,1;,ı M\ızik (O. 
kuruş gilıi gını:l i"ÜZ'l lıir bedr.llc Si.l· ı da ınıizi :il Pi\. ıw: Ceınal ncşil • 

Sotteııs. 

l\ı<>tc l' ri ~irıı: "M:ıdnmc Lıı 
Folic" ( Folic'> Ue.rgcrc-s'Jen 
n.ıl-.lcn). 

tılmalda~lır. Oku) m·ulnrınııza hu kıy. l\cınan: Ner'p ',kın - \'i~olo,ıı~rl: ncııu nıtıs4kisi: 
metli C'i.erdcn birer ı ıne çdınmclcrinı ı .ı:.dııı s~zen. 2 ııci tertip Si. ~rınol ma
in\ si) e ederiz. ıor Ploz:ıı 1) Allc•gro, l.aı glıeıto, ı\ ı. 

Eğe en~eli l<C!ş~: - ~ 
I 

ı,___-ı--.-_-t--+--
t 
l 
9 
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.6 
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.---11-~ 
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/p 

SOLD.1X S \G.\ TJOÖlll.l: 

1 - Masallar. 
'.! - Yapılan şe:1 lcr, idne yiyerek 

!.onur. 
3 - rtd,, ı;onıııın k gelirse kalın 

palto olur. 
~ - Kör, cğll'nce. 
G - Bir s:ı:1 ı, k~lmın1'1:ın l'nıir. 
7 --Hu)UJ..: küy. 
8 - 11:1\c edatı, ııekmezle yenir. 

1 

9 - Yerli olrıı :,:. n, L{r ı;ıota. 

1 o ı:hç\C') ıı. 

\ l K.\lllt> \=-- \~ \GI DOlıRL: 
1 - hız.uı (iki 1-..clınıc). 
2 füııı ılı uıılalııı.~, lok dcğıl. 
3 - \ upurl ınb bir memur, iş:ı.l"cl. 

4 - 1>1111) , l'ill. 
5 - l\ııl olan, ııırr ıll·ğ l . 
(i - h.ı ın "• llıı:;ı, ııııılk. 

i - l'tlı ol, ııo . 1 
8 - :\!el.tep (fı ı~ızc:ı), 'iicult ı 

doJJs.ııı. 

9 - il ıııU pı ~·ll'iİ, SU, 110\ ı. 

10 - Llıc\c~ nılı:n hırıııın .ınu<>ı. 

Diinkü Bilmecemizin 
hal?edılın;ş şekli 

Soldıın scıii ı ılu ırıı: '.-'.k ı:ıcaip, <'· 

lenıli, J;ok, iı ı:ı, ut, nnn, ~l \ •rlcme; 
ari, t:ıl, nln, h.ı, ıııa, :ıha, akılıcı, ııf. 

l'ukarıdan aşajjıya doaru: Alkışla· 
m:ı, l:ık, kok:ıo, le, ter, n1ı, Ali, rih 
Cemal, rııı:ınel, il, ırnı:ı, ha, ııisi, et
raf. 

10.J :> Pr.ıf; 2; 11 Napoli; 12,10 

Brıık el 1; 12.15 noıııa, Turino; 12,2!'> 
Londra (H.); 1.:i l.ondıa (N.). 

f'iycs, J,on(craııs ve konuşmalar: 
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:·········u H i k a y e •••••••••••• • • • • 
• • • • • • • • • • • • a 

Kü~ük Şeytan 
• 
" • • • • 

Çev;ren: ~ • • • • 

Tahrtr mUdUrU b eni <:ni! mlı:' 'rn kızr görmC'ğ'e çnlı~tılar. 1lim 
- Delikanlı, dedi.. Saııa bir 1 ıclnmlnrı, g<'nç kızıu gösterdl

çıl.tr. A il astarr olacağına ina· ,1 ftrazın, ruhi tezahUrler!n 
namıyorum ama, gene bir yok· manasını anlamaya uğraştılar. 

lamak ldzım .. Bir medyum gel- Öyle ya, gene kızla birlikte 
miş. Fena ruhların tesirlııcle bu- bulunduğunuz bir odada, blr-
Iumın bir medyum... tlC'n bir hançerin 'mlaya vınla-
Dayannınadım, sordum: ra başınızın ııstunclen uçtuğunu 
- Jsml ne?.. 0 örUrsenlz, bu hl'ı.dlseyl nasıl 1-
- Eleonore Zuguıı.. Roman- zah Ye tefsir edebilirdiniz? .. 

yalı bfr kız .. tçlnde ŞC'ylan oldu- Bunları dllşilnc dUşUnt', lıU

ğunu iddia edC'n , bulunduğu yer ylik bir npnrtımanın beşinci ka· 
lcrde türlü tJrlU, garip garip ında bulunan ruht nraştırma
vakalnr olan lılr krz.. Kontes lar lfı.boratuvarına girdim. Mis· 
Va ilko Se reçki hlmaj esine al· ter Prays beni, yaşr geçkin, fa
mış 'c buracLı. Harri Prays'a rnt mihrabı daha ht\H\ yerinde 
göstermeğe getirmiş .. Praysı ta olnn Kontesle tnnıştırdr. Bir ra-
nıyorsun değil mi? .. 

- Tabii. tnbll tanıyorum, di
ye cevap Yerdim. Şu, ruht araş
tırmalar Hiboratu' arı mlldUrU 
olan z t.. 

Tahrir mU<lUrll, G3 Uncu ız

n1arltlndcn, 64 Uncu sJgarasını 

itip gazetenin muhbirini orada 
görUnco biraz çarpılrr gibi ol
dum, ama, renk vermedim. Be· 
yn:ı; iş elbisesinin içinde bUsbU
tun scvimslzleşmtş olan gözlUk
IU kA.tlbe ile de el sıkıştım. Son
ra döndUm, biraz sonra kim bilir 

) akarak, proresörUn m e ktubu- ne biçim heyecanlı ht\dlselerine 
nu bana uzattı ve: )ahit olacağım Eleonore Zuguna 

Saat Uçl orada bulun .. Gö- baktım. Genç kız, her şeye bo
zunu dört aç .. Şöyle gUzel bir yun eğmiş hir tanrın geniş bir 
) azı ı:ıkar .. l hı) dl göreyim senL. masanın bir kenarına oturnı uş. 
do 11. Drnkunun emrini bekleyor gibi 

l' nn. ruhların, iskC'mleleri idi. Biribirlmize gUlUmsedlk ve 
d vlrdı ini, kapıları nçıı> knpn ı f;ıkıştık. 

dı ınr, l a.ll,ı iz'aç ettiklerini biı Eleonore ablak suratlı, şi~-

yerdc okudu wumu hatırlayarak man bir lozdı. Vllcudu yaşına 

sota açıktım. 1 göre çok fazla gelişmişti. Fa· 
TUn lde Pra:> m mektubunu kat gözlerinden - nasıl anlata. 

dikkatle okudum Ye J<~leonore'- yıın - aptallık akıyordu. Teş

nin p 1 Ik ı:uhi macerasını iyi- hlsimin yanlış da olmak lhtima
ce b ll d"m, kafama yerlcstir
dim. 

li vardı. 
Genç kız önUne yığılan bir 

uru oyuncnklardan bir makine· 
li kediyi aldı. Kurdu ve oynama. 
ya başladı. Ben Mister Prays 

C: nç kız o zamanlar 13 yaş
larında bulunuyordu. - bahsim 
bundan 12 yıl evveline aittir -
Dulunduğu köyde mlithlş bir 
korh.u \e dedikodu me\ZUU ol· 

ile konuşmaya başladım .. Hepi
miz ne olacaksa. olmasını, bir 

mu tu. Ô;) le g, rip, inanılmaz hddisenfn kopmasını beklltor -
har ){etlerde bulunmuştu ki, duk. Aklımızdan bir iskemlenin 
kendisini bir mllddet tımarha- durup duFurken clenileceğinl, 
neye lrn.pamak m cburlyctinde makineli kedinin ta\·nna rırla
kalmı lardı. Zavallr, bakardı- yncağını, hattfl, hattt\ Draku
nız, lıirden a ı bir feryat kopa- nun Eleonoreyi çimdlkleye~o.ği · 
rarak yerlnd<'n sıcrar: nl umuyorduk. 

- Ay .• Ooof .. Ynndım .. diye }}peyce zaman geçti. Kont('S 
bağırırdı. Cildindl', yUzUnde, kol bir yere sözlU olduğunu baha
larıncla nasıl olduğu bir ttirlli ne ederek çıktı, gitti. Eleonore 
anlaşılama;) an tırmıklar, kır- la oyuncaklariyle oynamaya de· 
mızı 1 kele r belirirdi. mm etti ve bizler ile konuşma-

GB:ll bir <'l onu çimdiklerdi. ~·ı uzattıkça uzattı. 

Çimdi!~ yerleri ele ayan l>cyan IlC'n kendi payıma UzUIUp du
belll olurdu. Bazan da gene giz ruyor, tahrir müdliril, gUzel bir 
li bir nğız onu dişlerdi. yazı çıkar, hem çabuk gel, de-

KöylUler, za,·allı lnzın içinde mlşti.. Şu dakikaya kadar da 
bir ficj tan olduğuna kesenkes bir şeycikler olmadı .. 
inanını !ardı. Elenore da ayni Nedir bu? .. diye clUşUnUyor· 

fikirde;) dl. Onun için bu şeyta- dum. 
na Drnku ismini vermişti. Derken harikult\de bir yazı -

*** yet oldu. 

lrkçılık hakkrn~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
bir konferans 

lrkçıhk ilim de
ğildir ve olamaz 
Paris muhabirimi::dc11: 

Tanınmış muharrir ve romancı 
M. J can Rostand geçen akşam 

Debussy salonunda, "Veraset ve 
Irkçılık., mevzuu üzerinde mühim 
bir konferans verdi. 

"Varlığın teşekkülü" ve ''İn. 
sanlık macerası,, gibi eserlerin 
muharriri olan M. J. Rostand bu 
konferansında ırk meselesi hak. 
kuıdaki yeni bir tetkikinin neti. 
celerini bildirdi. 

I<onfcransçı evvela insanlar a
rasında bir ırk meselesi olup ol. 
mıyacağmı sormuş ve bunu şu 
şekilde izah etmiştir: 

"Nazari olarak, insanlar ara. 
sında bir ırk farkı olması kabul 
edilebilir: Mesela biliyoruz ki kö. 
peklerin, ırk itibarile, daha zeki, 
daha canlı olanları, terbiyeye da. 
ha müsait bulunanları, avda ma
haret gösterenleri vardır. 

300 sene evvel Tür kiye ve lsf an bul 
,,Eğer bunun gibi. insanlarda 

da, bütün ırklara üstün bir ırk: 
Bir ''Büyük ırk,, varsa bunu öğ. 
ren.ip bilmemiz şüphesiz ki elzem.. 
dir. Eğer hakika:ten böyle bir şey 
varsa bunu bir filimin çıkıp söy. 
lemesi lazımdır, hatta bu, onu 
ilan edecek alimin kendi mensup 
olduğu ırkın aleyhine bile olsa. 

Çanakkale Boğaz 
Gelibolu, Hisarlar 

"Fakat, bizi buna inandmnak 
için boş ve mahdut sözler değil, 
daha kat'i deliller göstermesi la . 
zımdır. 

"Arı ve şimal ırkının diğer ırk
lardan üstün olduğuna bizi ikna 
etmek için diktatörlerin bu hu. 
susta kararname çıkarmaları ka. 
fi değildir. Bizi yine buna ikna e. 
decek olan, bir davaya hizmet i. 
çin tarihi tahrif eden münevver
lerdir, ne de yeni barbar tasav . 
vufları uğruna Gobine-ıu'nun, 

Vacber de Lapouge'un eski fik ir. 
lerini tekrar canlandıran Alman 
profesörleri.,, 

1655 SPnesl tc;;rinfsanislnln 
21 inci gUııU Boğaza girdik. ôii;
lC'd<'n sonra snnt hirdc rUzgı'\r 
dlndiğinden demir attık. Erte
si paazrtosl gUnll ayni saatte 
lıaşlayan rUzgAr ilo demir ala
rak Boğaz hisarlarının arasın

dan geçtik. Hisarları Uç pare 
top atarak selt\m ladık. 

Boğaz hlsarlarınm h er ikislde 

Jean Rostand bu hususta ileri hisarları dUrbln ile gizli ce sey
sürülcn C:aha bir çok fikirlerin rettim: f'n' :ıc toplaı· dizilmiş. 

de, ilmi esasa istinat etmedikçe, Bu toplar o kadar bUylik kı, dllr 
(Devamı 10 uncu say/adıı) binde, tahminime göre ağızla

Yeni bir pudra 
kutusu 

rından l1lr ndam kolaylıkla gl-
rebilir Anadolu yakasında ka
le dUz bJr ovada yapılmış. Ilann 
murabba şeklinde gBrUndü, her 
cephesinde Uç kule, ortasında 

da bir iç kalesi var. Bu hisarla
rı tstanbulu alan İkinci Mehmet 
yaptırtmış .. Jstanbuln gelen bU
tUn gemiler bu Anadoluhisarı

, nın önUndo Uç glln durmağa 

mecburdur. Burada gemiler mu
aycme edilir, kaçakçılık eşyası 
ile kaçak esir aranır. 
Ayın 23 tinde demir aldık. 

F'akat akşamı, rUı.g~r gene ke
sildi, deniz slltllman, tekrar <l<'
mir attık. 

24 çarşamba gecesi, gece ya
rısından sonra yola çıkabildik. 
Gemiye Uç çift kUrek takıldı, 

gemlcllerlmlz o kadar iyi kUrek 
çektikler ki ertesi gUn öğleden 
sonra sa.at birde Gellboluya gel
dik. Hisarlardan Gelibolu 3!'i 
mildir. Geliboludn sekiz glin 
kaldık. Kasabayı iyice gezdik a
ma, zikroollccek çok şcy yok· 
tur. 

NUflsu az görllnllyor. Halkı 

da hemen çarşısında toplanmış 
gibi. Rumu çok, hepsi meyha
neci, bilhassa rakı satıyorlardı. 
Btt meyhanelerin kapıları çok 
alçak. Sebebi de, sarhoşların i
çeriye atları ile beraber girme
meleri içinmiş, böyle at ile gi· 
rlnce meyhanenin içini .,link 
bullak ederlermiş. 

Geliboluda bir tersane var. 

Yazan; Reşat lEkre m K oç&a 
............ 

: 
Tarih kn\Jıaklnrımız nraJ . . 

s ındıı, geçmiş n ırlnrda İs- ! 
tnnlml ıı gelmiş C<"ll t'hllcrJn ~ 
yazıp hırakt ıklnrı sc,) nhnt-~ 
nnmcl"rln ı;ok hii) iik biı·~ 
k ı ;)m<'fi \ nr(]ır. Bu st•3nhnt· i 
ıuınıelerin il mi tenkit l<"ri yn-! 
pı lnrnk '\·c notlar iJfh~ ed .a 
ı'.CJLdilbnlT.C ~~'l nnıc~i l!l-! 
zm11lır. Ben hu işi, iinh ersi-~ 
t<"lı in ılcj:':crli prorc~öı·lcrin<"! 
bırakarak, ıııadece Tilrklyc i 
~<'rnh:ttnnmel('ri üzerine cln- ~ 
h n kc ... ır hir lınlk ali\kası; 
toplamak gn.ycsiyJc "Tiiı·kt-i 
yese) ııhntnamelcri'' ndı nl-i 
tıncla, hu c-scrlcrin <'n cazip i 
' c ı;-:ı)·n ııı fllkknt ) crlcI"lnl i 
s<'rcrck t iirkı,:c-yc f'<'\ innck i 
bt<'ıl bn. i 

nıı nm.da, rn;;;; - 16:>6 a-i 
rasmıln. lstnnbıı l ~' ,::elmiş o i 
lnn l\lo«J (i de The,·cnot'mın ! 
çok kıymetli Şark Seyahat· E 

ıınmcsind<'n hnzı ıınrçıılnn ! 
"\"akıt'' da naşrc haşh3·0-~ 
rum. }}.;erin mııhnı•rlri, dc,- i . 
I"ln in ılcğcrli miişnhlt \ "C S<-'Y· E 
yahln.rmıfan hiri olmuştur.i 
l\JenıleJ~cthıılz hnkkmıln çok i 
ı:iizrl h:ıtırnlnr \ c sahneler!:. 
ka~ ıl ctnıiı;;tfr. 

........... n. E._ı~~~~-i 

mnn deniz yolunu tutunca, mu
harebe esnasında Korlnt k5rfc
zine sığınan bu kadırgalar Ko
rint berzahında karadan yllrU
tUlcerk Adalnrdenizlne indiril
mlşler. 

Kt\nunuen elin birinci gUnU 
biraz riizyl\r estiğini görerek li
mandan ç• J' tık. GecC', mehtap
ta gllzel bir lodos başladı. BU-
Un gece için.de Marmara adası

Pek az sonra da Bey 
güzel bir ev tuttum. ıt 
'ardr, Boğazı görUyordlt 
her mC'zlyetinden evvel, 

me me1~ .ı.·.c..uıılu:!l' 

için yapmış. 
İstanbul iki boğaz ar 

dır. Rllzgftr bir boğaztUl-
cek gemileri önlerken c1 
den gelecek gemileri fs 
doğru iter; 1stanbulıı bet 
g!lrla. gemi gelir. 

Şehrin Marmara ve Jl 
hillcrine gemiler yan 
karaya çıkmak lcln ka 
mcğe hacet kalmaz. ıı:ıı 
gemiler, hiç korkmadan 
b:ışlarını ,·ererek deııılt 
lar. 

İstanbul bir mUSellel 
dedir. tki dıl'ını deniz 
dıl'ın arasında kalan 
saray vardır; ve şebli' 
surla sarılmıştır. 

Haliçten Marmara 
uzanan sur ile Jıl,a~ 
surunun kBşesinde :fı 
rnrdır. Bu kulelertn 
şun örtUllldUr. Uzun 
p:ıdlşahların hazinesi ,,,. 

1·' miş, mevki sahibi 
mahsus bir hapishane 
Kara surunun Halle 
ile olan köşesinde de ~ 
sarayının harabeleri y,J.···-·--

Şehrln sahillerini çe 
lın kat sur ile deniz 
sahilin vaziyetine gOrl 
yukarı elll adımlrk blt 
dır. Bu kıyı boyunca 

nı geçtik. Burada deniz çok 
geniştir. Ertesi gUn öğleyin 'ardır. 

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

clvarma gidip gelen 
yanaştıkları ahşap 1 

rUzgt\r de.;; ;~ •ı. llızl :m ı. ualga
Iar bllyllmllştu. Nihayet daha 
3rtesl sabah lstanbul gBrllndU. 

Bir kızın 'Ucudunda şeytan 
oldu ~u haberi etrafa yayılınca. 
ruhiyat mUtehassısları gayrete 
g ldll r, harekC'tc geçtiler ve 
Eleonore'u tımarhanC'dcn çı

kardılar. Kont Yasllko onu 
t'ıd ta. O\], t C'dindl; YJyanayn 
ı;ötUrdU. Orada fen adamlarına 
gostcrdl. BUyUlc bir meraklı ka
filesi, işlerini gUçlerlnl bıraka
rak bir kerecik olsun, bu bari· 

Anicle yokluktan, kUçUk be -

yaz bir cisim belirdi, havada ı -ı 
ıldadı ve madeni bir ses çıka -

rarak yere clUştll. Pudra bazan cepte de çantada 

Bu tersanede yed i tane gayet 
eski kadırga görünüyordu. 
Türkler bu gemilerin, Kıbrıs a
dasını aldıkluı zaman Yenedlk
lllerden zaptooilmiş olduğunu 

söylediler. Haidkatte ise bu ka
dırgalar TUrk donanmasının 

1571 de lnebaJıtı bozgunundan 
kurtulan gemiJer imiıt. Tllrk 
donanması mahvolup da düş· 

İstanbul boğazına girdikten 
\' C Saray önUnden geçtikten son
ra saat bir ile iki arasında Ga
latada el mi rattık. 1· · i !;itti

ğimlz şey; bir gece evvel hu bll
yUk şehri hUyUk bir yangının 

harap elmiş olduğu haberi oldu. 
Yangın hft.H\ d:ı sönmcıniı;ti. 

Karaya çılcar çıkmaz Fransa 
kralının elçisi M. ele ln llayC''i 
ziynrct ettim. Beni çok nazik 
kabul etti. Sonra Galatada bir 

Bu esnada Prays dolapların- da dökülür. 
Jan birini karıştırmakla meş· 

~ulclll . Ben onun arkasında bu
lunuyordum. öteki muhbir de 
solumda duruyordu. Elconore 
oyuncak kedisini kurmakla oya-

LJP1,._,m, 111 tınuia) 

Buna mani olmak istiyen bazı 
Avrupa kadınları hem pudrayı 
çoraplarının koncuna yapılan hu
susi bir kese içinde taşımağa baş 
lamışlardır. Bu kese bir susta ile 
acılıp kapanmaktadır. 

dında bir Flamand'ın 

gittim. 
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Doğduğun1uz günün 
1 

hayaff mız üzerine 
tesiri vardır 

; · l'az a1 la ~ 
il.. &re,,ez AY ruıda doymuş o7an 1cırdaıı da biiyitk adam çı7anaz <le-

11 ~h a N~polyon 15 ağustos 1169 da doğmuştu. Fal.:at, tarihin 
"I.ei: 1'au~ sımalarından biridir; Amcrikaıım i1:i biiyiik Cum1ıur. 
ı · ~ıngtonla Linl;oln ~ıı'hat ta doğmu.'jlardı. 

ırn nucumcuların bu id ia smı ilim başka 
noktadan ka ul ediyor 

Şubatta doğanlar 
dô.h · olur! 

"Sözde Kızlar il Ja 
11 

Nedim 
11 anlaştı 

Edipler elele , 
v 

Eyvah el ba c- ırnıza g enler 
Halit Fahri Ozansoy ev\'elki f y d 

.. edil b' d G; azan:~ an. yarı sahiden kafadarlrmm ı gun neşr en ır yazısın n lşte be b · · . . · 
UŞağı, yukarı şöyle diyordu: 1 ( )sm 8 f} c e nut 1 dnkı'k" n U JŞC• Şlmdıden,Ayanı ŞU 

. . ~ ... şu sanıye ve ~u lahzadan 
- Ey edebıyatçılar, ey benım :tibaren olmu" bı't · .... 1 • • 

1 
- • ~. mış gozuy e 

canımdan azız. şekerden lezız, .. baknrak ve snnnt vadisinde be 
kaymaktan nefis miskil amber- sa şu Gulhane parkının kapısın- nı'm b' · ·ı . . : 

' d k' h A .. .. ırıcı { varısım olan (Gavsı 
den temiz arkadaşlarım 1 j a 1 me"9 ur laykoşkunde topla O l • 1 zansoy yu koluma takarak 

G 1. · art k b·'t" k' na ım. orta yere koçaman bir len 
e ınız, ı , u un es ı an.. U . . · Ankara yokuşunun üst basından 

1 ı ki b"tli k' 1 • ger s t kovalım. Sonra hepımız . ~ 
aşmazı arı, u n ın en. ga. . v • • yUkseı~ avazla haykırıyorum. 

1 · b. 'b' . . . k can cıgcr, kuzu sarması halinde • · · 
rez crı, ırı ırımızı çe eme - b . k .. . . - 1'. nşasın edebiyatımızın bi 

l'kl · 1 b u ocaman sut lengerının etra . . . mez ı en unuta ım: undan kel. f d' T . .. . - rıbırınden ayrılmaz silt kıırdeş _ 
li biribirimizle clele verip, kol. . ma ızı ıp aynı sutten bır kepçe !eri! 
kola girip can ve gönülden birer ı~erek bundan böyle edebiyat 
dost. birer can kardeşi, kan knr- ııamın~ biribiri~1izle birer (süL 

• • • 

deşi olalım! ~itekim. benim eski k:ırdcşı) olalım· 
kapı ve can yoldaşım Peyami Sa.~ Hatta. ey benim vaktile lchim
facığım da ayni fikirde olduğunu de, aleyhimde bulunmuş (Bay. 
bundan on beş. yirmi gün önce kuş) uma bayılmış. (Paravana) 
yaz:nıştı. Onun için, bugUnden te. ma snrılmtş, (Sönen kandil. 
zi yok. memlekette ne kadar ede. lcrı imle (Nedim) ime darılmış 
biyatçı ve edebiyatçı geçinen var. olan yarı \'efadar ve yarı yalan. 

Halit Fahri Ozansovun ewelki 
gün bir gazeteye ya~ış olduğu 
şeyler a~ağı, yukan bunlardan 
ibaretti.. Gelelim ~imdi muhte • 
rem ı;;airimizin ayni mevz-J için 
dün akşam kaleme almış olduğu 
manzumeye ki onu da bugün biz, 
aynen ncşrilc iftihar ediyoruz: 

.. .. 

Kimi ~iraz, kimi armut, ki mi kabak .. bu, yürüme,. 
Ya gclın bakla olalnn, ya hep enginar olalım! 

Unutalım aramızdan geçmiş kara kedileri 
Sarmaşalım. dolaşalrm, çözülmez tomar ol~hm ! 

B~k~n şimdi b_ir çoğumuz nkmu birer kuru ç~me, 
Lakın artık bırleşerek co~kun bir pınar olalım! 

Birleşelim. sevişelim, koklaşalım, toslaşalım, 
Kupkuru san:.ıt çö!Unde yemyeşil b3.har olalım! 

S~nat yolu yaman yoldur, yolcuları yahşi gerek, 
Bızler bu yolda yanyana, kolkola katar olalnn! 

(Halit) garip bir şairdir sanatında pek mah' .:ı· 
S"zU h • ırµır, 

o ep a.~ka dairdir, aşka düşüp nar olalım! 

!sterseniz, yarın gece, toplanalım bir nraya 
Her kafadan bir ses çıksın. :rnni kırkambar. olalım! 

: ua11a5 azıwa.r, 
Osmaıı Cemal Haygılı 

c 
'lfV9't"V ••+•• t •ve ı +•••"'••,; ••• ...,.. _____ _ 

,, ........... 9 \19Çj'.......,,....,. 

na tesadUf etmektedir. 

1 

tiştiği gibi 1 . . 
A . d k en azı ı canılerın de 
ynı znman a, ış aylarında bu ayda dilnyaya "'elmiş 1 1 larında dağın~ olanların ömUr _ dan çıktıc'h gö .. 1 ~ t·· 

0 
an ar 

1 • • d ld - .. .. o ru muş ur. 
erının e uzun o ugu gorulmUs.. Dr Hunti gt • d v r· ~ . · n on un ayandıgı 
ur. ... • bır ~?k istatistiklerde görlildüğü-
Şuba tta Dogan Canı de ne gore, Amerikan hapisanelerin. 

Olur! de ağır cürümlerden yatanların 
Şubatta doğanlardan dahi ye. (I.1titfe11 sayfayı çeviriniz) 

sevineceklerine §Üphe yoktur. 

Artık konferan~ vermeğe mec
bur bazı mahfiller dinleyici bu _ 

lıunamakta ndolnyı şikayet etme 

se:er gerek .. Konferansçıya cüm. 
le arasında refakat edecek bir mü 

zisycnin de konferans mevzuuna 
ilave edildiğini söyliyccek bir rek 

lam herhalde daha kalabalık bir 
kütle toplaya'cnktır. 

Acaba radyomuzun bu tesadü. 

r: icadı hakkında siz ne düşünil. 
yorsunuz? - N. 



8 - V AKlT 13 IKiNCiKANUN 1939 

Fransız Meclis Reisi 
HERYO 

Bir nutuk söyledi: 

lmtiyazlı müesse
selerde barem 
Devlet dairelerinde veya yarı 

sermayeJi devletten alınmış veya 
devlctce bir hak ve imtiyaz veril
miş olan müesseselerin ücretle ça· 
hşan memur ve müstahdemlerin 

Ingiliz - Italyan gö 
rüşmeleri bitti 

aldıkları para ile devlet memurla- Roma, 12 ~A.A.) - İngiliz tmuı. halihazırdaki muva.Uakı- leımıektedir. 'lt 
rmın maaştan arasında bir teadül Başvekili ve Hariciye n.azırı bu- yetl~riııe ve B. Mı.ısoliui'niı;ı. Ya- Ayni mahafil, ~,..-_.ıı 
tesisi yolunda hazu;lanan la- gtiı:ı Poutheon'da krallanıı me· ıı.udi ıµ,ülte<:ileri meselesi hak - giliz devlet adam.la.ı-
yiha dörtbeş gündür bütçe encü- zarına ve sonra da meçhul asker Kında. Amerika tarafrndan yaı nü hariciye nezaret~ 
meninde fasılasız bir çalışma ile abiclesine birer çelenk koymuş- ,>Ilw.ış ol~n müracaatı :ı.uüsait. I tükleri sırada genelial 
müzakere edilmektedir. !ardır. Misafirler halk tarafın- uir surette karşılamış olması muh,ariplik hakkwm 

Dün yazdığımız gibi bir rivctyet- dan hararetle alkışlanmışlalj'· .~eyfiyetine lngiliz uazrrlarıuıu 1 sında ittüak et!.lli.ş 
tı 

•l 

"Hür bir millet hududlaıznı 
pazarLzk m evzuu gaomaz,, 

Ecdatlarım ız gibi tehlikeleri korkmadan görmek 
ve bunlara karşı k~ymak mechuriyetindeyiz te Meclis heyeti umumiyesine kış dır ... Sa.at 11-30 da Kral İngiliz .ıazarı dikkatini celbetmişti r. ilave etmektedirler. lı 

tatilinden sonra sevkedileceği söy misafirleri kabul ederek öğle iTALYA.'\l' MATBUATININ Fransızlarla lngiU~er• ~ 11 
Paris, 12 (A.A.) - Mebusan' hüküm sürüyor. Hak ölüyor ve lenmekle beraber Encümen Mecli- yemeğine alıkoymuştur. y~daki İtalyan muııarıplet •l 

meclisine altıncı reis vekili olarak hakla beraber atik hümanizmin ka . 'h b 
27 

. d b NEŞRl YATf rı· alınması tak~~ı·-..ı.. Jı:ı 
, . sın nı ayet u ayın sın e aş- Roma, 12 (A.A.) - Lord Ha- Roma, 12 (A.A.) - Stefani u.u. w.- .A 

Gua.delup mebusu Candace nın se zançları ve felsefi idrakin zafer- L .h . 1 .1 kt 1 l"ıfax bu sabah Chi.,.i sara'-•ında tarafından İtalyava ti.c~:...ı tıı .1 . .. • b .. ı:ıasma ı tıma ven me e o an .., ., ~j ansı bildiriyor: . "' !'!"'. 
çı. mesı uzerıne u devre riya~et leri tehdit altına girmiş bulunu· kı~ tatiline bu kanunun müzakere- Kont Cianoyu ziyaret etmiş ve G~zeteler, sayfalaıanı D. Çenı- !er açılması ve iktısa.d.i ~ t.. 
dıvanı tamamlanmış ve bu vesıle yor. Bu anarşi içindeki vazi-ı . . b"t' k . - . t h . . 1 bir saat go .. ı·u·· u.', m!;ştu' · ı·. ,, aııında L d t..I 1. f . R min edil ....... esı· husus""'ı So . . . . .. _ sını ı ırere gırecegı a mınıy e .~ ~ ı Jerlayn ile or ... a ı ax ru u- ..... .,....,... ~ 
ıle mec.lıs reısı B .. Hery.o, ogleden yeti protesto için ancak birkaç mesaisın' e h<>raret!e devam etmek- harı'ciye mUsteı::.arr D. Cacl,ogan k . h b mişlerdir. Maamafih. bU • ltı k 1 d dd 1 alk 1 1 ... '/ ~adaki UT günle~·iuc aıt a er- ırd .. 
sonra ı ce se e şı et ı ış ara ses yükselmektedir. Rom~a muh te.dir, ile elçilik başkc1Ubi S~r Charles .ere tahsis ediyorlar. B. Mussolininin balihaZ ııı l'!t 
karşılanan büyük bir nutuk söyle- terem bir ihtiyar, spiritüel cesa- Şimdiye kadar geçen müzakere- bulunmaktaydı. Matbuat, misafirlere 1talynn cut olan askeri kı.ıvvettet Ilı 
miştir. reti ile, tahkir edilen zayıfların lcr maaş ye:d'.':.e ücret tahsisini "e Roma, 12 ( A.A.) -- 1 taly~ b a.· .ullletiui.u gösterdiği çok sauıi - zcnesinjıı İspanyol cu~ Jll 

B. Heryo, Fransı.zlaruı. sulhe o- A • ·ı · 1 h' d -· Sllle harr.ııliği.ni eden büyük papaların ücretlerde fark hususunu mucip ı;- riciye nazırı Kont Ciano, bugli:u rı;ı.i 1';abı.ılü ve dünkü ru Ulaka1.la çı erı e ıne eg\Şllle ''i 
lan bağlılıklarını bilditmi§ ve söz . ı k h h · b' teı<lıı ananesıni yeniliyor. Yeni dünya- lan sebepleri tahlil ve tesbit üze- Almanya büyük clc:isi Von Mac- .:iyarctteki nutukiarı tebarüz et- o aca er an~ı ır t 
lerine şöyle devam etmiştir: d d -· · - 1 ~ tınek 

da. Amerika cumhuriyetleri kendi r;nde ge~miş ve maaş sahi.eleriı.!;ı kensen'i kabul etmiş ve kendi- tiriyor. Bu mülakatı gene Ve· e ecegını ı ave e . j-
Fransa, bütün memlekette man B ı be b D enıll 

tesanüt\erini tey:t eder, demokra- hak ve imti.y~larınclaki farka. ba- sine dünkü İngiliz - İtalyan q,ö-- ııeôik sa.rayında yeni bir J;Öl'Ü'7· ununa ra er U<'. • ~ 
tık ve hikmet sesini blitiln mem- b ı •· D J JehiJI 

tik şerefini yükseltir ve cebir ve kılarak d~vlet mc.murlan maa~ ba· rüşmeleri hakkında ma~Qmat ıııe tak.ip edeceklir. er a.yn ın on uan ... .A 
lekete duyurmak, hiç bir istinat- 1 t · d · · · b' tavS"'".. 

şiddet şampiyonlar-na il\tarlar~fa reminin 15 derecesine mukabil bu vermiştir. Gazeteler, Duçe'ııiıı nutkun • na lll ıa esı lC'tn ır .. ı t 
au: bütün memleketlerle ahenk ha l t 1 l'f" . }<abu> 

bulunurken, Amed 1 1"ı:leşik dev ücretlerin 13 C.crece:.~ni muadil Kont Ciano, bugün öğleden Ja, !ngiliz - İtalyan anlaşınala - pı ması e.\ 1 mı linde yaşamak iste<liğinden bu 
memleketleri temin etmcği bu 
memleketlere Fransanrn muhtelif 
milli dehaları anlaşma istediğini 
ve nihayet sulhün Fransa için bü 
tün unsurları red değil, bilakis tek 
mil memleketlere kar~ı hürmet de
mek olduğunu söylemek arzu
sundadır. 

Fakat sulh aşkında tamamiy
le birlik olan Fransızlar tehditlere 
baıeğmemek azminde de bundan 
'daha az birlik değildir. Hür bir 
millet, hudutlarını pazarlık mev
zuu yapmaz, fakat onları müdafaa 
eder. 

Rei' Heryo, bundan sonra, Fran 
sız imparatorluğunun kır.lmaz ve 
sarsılmaz birliği üzerinde ısrar et
miş ve Fransanın pek yakında bü
yij,k inkılabın ı 50 inci ytldönü

münil kutlayacağım hatırlattıktan 
sonra sözlerine devam etmiştir : 

O zamanki ecdatlarımız gibi, 
tehlikeleri korkmadan görmek ve 
bunlara karşı kc.ymak mecburiye
tindeyiz, bir kere daha, kuvvet ça 
ğında yaş:yoruz. Son tecrübeler is 
bat etmiştir ki, gü~ saatlerde hü
kümlerin hareketi ve bunların .dip 
lomasileri için, elzem bürhanı ku
sursuz maddi kuvvet teşkil eyle
mektedir. 

Meclis reisi, bundan sonra, 
Fr~nsanrn k14sursuz zırh vücuda 
getirmek üzere · normal değil, fa. 
kat kahramanca bir istihsal için 
işçilerin ve iş vericilerin vatanper
verliğine hitap etmiş ve müteaki
ben enternasyonal vaziyet hakkın
'da şunları söylemiştir: 

Dünya, ideal bir politikadan ve 
iyi bir adalet tevziin.den çok uzak 
oulunuyor. Hatta sulh zamanında 
bbe, mukavelelerin kıymeti ve va
itlerin ehemmiyeti kalmamıştır. 

Politik, :hürriyetler ve vicdan 
hürriyeti muhasara edilmiş bulu

nuyot. ~cI\Ccı ve sürgün yeoid~n 

çoğu, kanunusani. şubat ve mart 
aylarında do,ğmtl§ olanlardır. Me
sela, yalnız Nev Jersey hapisane. 
sindeki lO bin mahpı.ısu...ı;ı çoğu, 

martta. doğnı.~tu; kanunusani 
ve şubatta doianlar da çoktur. 

Yine bu kış aylarında doğanla 
, rm hastalıklı olmak ihtimalleri 

de çoktur. 14 bin hasta üzerinde 
ye.ptığı t$lkiklerde profesör Hun. 
tin,gton };)u,nlardan çoğunun şu -
batta veya diğer kı~ günlerinde 
doğmuş olanlardır. 

O halde, şubat ayında doğan . 
larda.n yalnız dahi değil, bir çok 
şey Çtkacağın.ı: göl'üyonıız. Daha 
doğl'u.şu. insanlar arasında böyle 
kış aylaru:ı.<l,a doğmuş olanlar ek
seriyettir ele, on® için, bilyük a.. 
daı:nlardan da doğu,ınu o aylara 
tesadüf ede\l'ler çok görül:ı;nekte. 
dir. 

lşte. profesör Huntington'un. 
tetkiW,,e~i.nAe vaı;dığı ikinci neti
ce <!e budur: 
lnsaıılarda doğum en fazla kı. 

şm. son aylarmda. veya nisanda • 
d!r. 

!etleri reisi de hürr:yet rejimine tutmak esası C:ü~ünülmü~tür. sonra Ge.ııeral i'ra.ı.ıko.ıı.uu Ro- uı.ın i}J;i memleket aı:asındaki muhtemeldir. 

ve bu rejimin temellerini teşkil e· Malum okluğu üzere 15 inci ma btiyük elçisini de kabul et- tlostluğu yeni bir an~aşnu plfı - so:::m:~!\ i.~~Ala--; 
den kanunlara bağlılığını !.uvvet- derecenin asti maaşı 17 Luçuk lir miştir. ı.u Ye yeni bir Akdeniz ve Afri· 
le ilan eylemektedir. radır ve 3,2 nisbeti ile darbolu- !TALYAN GENÇLlGlNlN .rn realitesi içine koyduğu vo rayında İngiliz - italya' w 

Fransız mebusan meclisinin bu 
sesle aksiseda gibi mukabele e· 
deceğini zannediyorum. insanlık 

haysiyetini teşkil eden bütün bun
lara bağlılığıı:nız, bizleri b:rlıiri-

mize yaklaştırmalı ve uzlaştır
malrc:Wr. Cumhuriyet, bir kolaylık· 
1~ rejimi değildir. Hürriyeti hak 
etmek lhımdır. 

Birbirimize yakla~ruak ve bir
leşmek, bu en ehemmiyetli i.Şimiz
dir. Milli menfaatin he.r şeyin fev-

kine çıktığı zamanlarda, mcıru ide 
ayrılıklarımız ortadan kalkar ve 
meydanda bir tek di.işünce kahr : 
Cumhuriyete ve vatana kaı-111 mi,i,ı 

terek sadakatimiz. 

Meclis, müttefi\: bir surette B. 
Heryonun bu nutkunu şiddetle al· 
kışlamış ve bunu mütea~ip. B. 
Heryo, balvekilin teklifi üzerine, 
rnebusa.n meclisi ~rup ve encü· 

menleri komitesinin yarından iti
baren önürxı.i.i.zdeki peı;~ombcye ka
da.r bütün celselerin ha.rici politika 
istizahlarrnrn müzakeresine tahsi
sini kabul etmiş olduğunu bildir
miştir. 

Mebusan meclisi, bu kararı tas
vip etmiş ve yarın öğleden sonra 
toplann,)ak W;cre da~ıla;uşhr. 

meleri yeniden başlaJJl!j narak 56 lira yekun elde edilmek- GÖSTERlLERl Avrupa barışı için lUzumlu ol - ıa 
tedir. 13 üne\.: derecenin asli ma-, t """,'la "heraber avnl zamanda Mussolini ve ÇemberlaY • Roma, 1:2 (A..A.) - Yent '!.tal. _ .. ..., .,, " ..... JCoO' 
aşı ise 22 lirad'r ve 3 hİSb"ti ile d"vamlı ve mU.snür olması icaıl da, Lord Halifaks ve bll - '"' ya,n imparatorluğu, bugUn öğ\e- " · · k" ı }ast 
darbol.,·na•.o~ı elde e.dilen yekCıo "k. ' . 1 nun da ıştıra ıy e yapı 

• a den sonl'a, eski Brita.nya impa- .:ıden l>ir teşrı l mesa.ı.}:e yo aç- k .., 
66 11.radır. • h kk d k" k b"ll cı görüşme, bir buçu ratorlug·una, kendi gcıwliğiııi ,ı~ı a ın a ı ıs.w.ı ı ıassl\ 

Bundan sonra ücretlikrin dere
göstermiştir. 

cclerine müessir olması lazım ge- Bir saat kadar, krı ve erkek. 
len tahsil derecesi ile vukuE ve ih· 

müştür. .\aydediyodar. ..,.. 
Ingiliz - İtalyan 11l\l 

B Çembarlayıı'ın u.utkuııdan. b"lf··ı b' · · y n · ı ıı ıtmıştır. ar· 
binlerce genç, ınerm~n toı:uma- lugiliz BaşvekiHnin Roma.ya d • .. v t"k t 

tisas ölçüleri müzakere edilmiştir. da toplu bir hald~ as,erlik Ye beynelmilel zorlukların uıUzake 1 ~g: ~zere kta ~ an~ot ~ 
Meselii ücret bakımından lehte · · · b' mış u unma a rr. jimnastik ekzersizleri yanı;nış- r~ yolu ile harlı ve pasıfık ır t h" b" t hh"t ıtırı' 

~ • '!: • an ıç ır aa u a 
·. ·r fark yapması 13.zımgelen ah tır. ~arzı ha.ile raptetnıe;.e matu[ o- d· - · 

1 
kt d Gô 

ıgı sanı ma a ır. 

tahsil - ali tahsil iki, üç, dört, Saat u de, B. Çemberlayn lan politikasına devam arzusu hangi noktalarda müsl>" 
beş, altı yıllık oLduğuna göre - ve maiyeti erU.ıu faşiış,t 2:CDÇH- ile geldi~ini \"e_ iki h~~umetin re vardığı henüz maıutO 
ayrı ayrı birer kıymet olarak mü- ği teşekkülleriıı.ln yer alm.ı~ bu- bu politikaya mü,sbet bir ifade Akşam üzeri, ingiliı '1 

talca edilmiş ve yine mesela bu hu~duğu geniş sta,dyoma a;elı:ı;ıiş verebildiklerini dUşünd ilkçe; kraliyet operasında keti"' 
maksa.tla bilinen yabancı diller ve \>:u.rş.cl,~ B. ~\\SOlil).~ taye.tın.- ınemnuı;ı. oJ.duiu.nu lu,ydeden kı- 2· 
tasnife tabi tutulmuştur, t 1 11 ır t d · rine verilen galaya g 

dan karşılanmış ır. aıtıılar tebarüz ctt f4 meıı- e ır. Ver.dinin ''Talstaff,, op 
Yaş ve ai..le vaziyetleri, çocuğu Muzik~. evYelt. God sa.,xe the Mess~gerQ ıaıe\esi, B. Çem- kibetl 

olup olmamak gibi ahvalde b\l G' t • ı. 1.1 lı l kl retmişlerdir. Mütea ı JI 
king" i ilO:ara da. -o~~nezza yı i:>erlaynin D.eyne~ın e zor u a- ano şereflerine büyük v 

baremin tayiyin-de dikkate ahnan "alauş ve tö.rene, 'l;>.\\tli.\l stadı n milza:kere yolu ile halletmek 
,. vermiştir. ,. 

maddeler arasındadır. dolduran ~alk~u ~ddeUt &\,\ret- usulünü, medih xe sena etmekt~ v 
M;; .. akerenin en mühim noktası ğ k "k b 1111 ·-e hı'ç bı· .. ~av"""nt isteuiedikle- ~~a ... 12 (A.A.) -- te alkışladl ı ü,çu. a arın • ~· " ... -.., ~ine göı;e Lord Halif 

müktesep hak tanıyıp tanımamak geçit resmi ile başlaD.w.~ştır. !n- rini bUdireu,leri:u bUyUk bir ha- Fransa.nın Roma büyüle 
c;ibeti,dir. Umumiyetle müktesep giliz nazırları, muhtelit ırenc;:lik ta işlediklerini, zira beynelmi· 

~ bul edecektir. h~k tanımak haremle elde edilme· teşek~Ullerinin hareketlerini 1 !el hayat insani tesaDUdün biz-
ıü iıtenen neticeyi uzak bir iıtik- saat seyretuıişler(lir. ı;a.t esasuı.ı teşkil ede.n mlinase- Pari.s, 12 (A.A.) -

ıırı B. Bone cum.aı;t4si bale talik etnıek olaca.~ı için \lmu KR~L.LAl\lN :~UlZA~LA,IU t;>.etlerle sıkı sı\lya merbut oldu- ~~ 
~ temayül, oı;ta lw,l.i bir iCÇin- Zl~.A.R~ i>~LU! ğu için şu vey:a bu devlete hAs risten C~nevreye ha,rtf~ 
mo için zarw;i oJ.duğl,l ~esb.it olu- w.eaeleler mevcut olall)ayacağı· ve Rom.adan döneç~k ~ 

k R.oma,, U (A.A.) - ~· Ç$~- f k il ·· .. gır~;;ti 
nan bir miktardan a~ğmı;ıa mü · ııt gaydeylemektediı:. a s e pa.zaı; glılnu ~''i 

k b .,_ berlayn Ue Lord :a~IUa:ıt, b.era.- sonra aerek gec• yt<tı:I~ 
tesep hak tanıma ve u mı .. tar- MUSSOLlN! ç~"rnERLA YNE • "' 

berlerincle İn»Uterenin Roma .\"<-.ul şece,-tı'r. B. Bone salı dan yuka.ruuna mutlak olarak ba.- l""""'""'V'" =ntı..Tt SÖYLEMiŞ " 
1 se!iri Loru l'eı:tlı bu\uııduğu ~l~'-' den "~-nra P"'rı"se .döe.; reme tibi tutmakla bir telif yo ı.ı .,._ .. 

d halde Pantheo.n'da. ltalyş. ~rıt-1- ~is, 12 (A.A.) - Romanın ~ Yaya olarak Un ihtiyar e~lme&i merkezindedir. ı h b 8 
- ıarnun mezarlarını ve ha\"pmak iyi bir membaından geen a er. 4a Tayf 

t\llleri lgidesinl ziyaret etmiş- !ere göre, B. Mussolini, dün B. f 

yayı dolaşan c. !":!~~1~1~a~~~ grn- ~:;;:::.:bıdeyc çelenkler koy- ~~;;-,:;:: ;~::ıta~~~~ ~.~~,! ': ~f:.ı ,, 
gazeteci pu tarafından seçilen b:r komis- Bu iki rasime esnasında as . Fransaya karşı serdetmekte ol - ka donanması.nm Sf!l t 

yon yeni bir memurin kamwu ke:ri mlitrezeler, selAm reşmiol d~ l}'Utale~t meselesini ileri toplu b~r hal® harelt~ıd 
Be§ şenedenberi y~a olarak hazırlamak üzere tetkik ve mü.za- ifa etmi:}ler, lnıiüz Ye haly'-Q.. sü,mıüştür. Mı~afih, B. Çem · la.n 4,8 tayyare&indetl ~ 

dünyayı dolaşmaya çıkan DanL kerelerde bulunmaktadır. K~nı.ı· milli m,arşları c;:-alınmış ve lnıi· bed~yn, bu meseleyi etraf\~ca mü sız 3.000 mil katett~1.,,, 
markalı gazeteci Kari Hordfort nun bu devrede ~ıkarılması iste- !iz nazırları bir dakika sükut et- zarek~ &tınekte:a imtina eylem~ Cocosol üs.sülhareke,,,....~. 
iki gündenberi şehrimize 'elmiş nilmektedir. mişlerdir. tir. muştur. Diğer üç 
buhııımaktadır. Halk, B. Çemberlayn iie Lord 1ngiliı Başve1';il\, Du.çenin !tal. seca körfezinde den~ 

29 mayıs 193.6. da Kopenhag. .,---o.- Halifax'ı alkışlamıı~tır.. ya~ matbwJ,tını.xı hücumla.tına nL bl.\riyetinde kalı:n{§l.~~ 
dan hareket eden ıazeteci §imdi. · Doktor Neşet Omer 1ki lngiUz nazır, müteakıben h~yet vereı-ek do~udan doğruya 45 tay;;rare, KU,bs.d! ' 
Ye kadar 30 ı...:n kil" ..... etre yol yu"- ö · "d G · · ı td k K a' i'raasa ile mü,zakereye giri§mesi tanam0•..ıft Awıeri~a"' ~'ı:ıı, ..,,, ..,... Doktor B. Ne~et mer bır mu uırma sarayına g ere r ~ ~ ....... ~ 

ri.imüş ve bu seyahatinde A,In,ıan- det dinlenmek için Kıbnsa git- tarafından şereflerine verileıı. l~undan bahsetmiştir. na iltihak ve büyük.~ l\~l\ t 
xa., Avushı.~·xa, Macaristandan miştir. ziyafette hazır bulunmuşlardır. Gene bu ha.~deN göre bu mü- i§tirak edeceklerd.ir· t• ~~ t 
!?'eçerek İngiltereye gitmiş ve 0_ -o-- zakerelerin kafi derecede terak • ı.z ıbr ı&~,,,. ~ t 
~ Roma, 12 (A.A.) - Reuter ki&tmesi,,.,alindeBü.yükBritanya n 'baı. 
radarı Fra.n.s~. Belçika, Le~istan, K d l A. · h bi · den· • K b L 4'1.. ed"' ~ " ()ft 1f•e~e av t JaUSIIDU arın . mijsait\iranlaşmı;ı,huslüneyar. 1 rlS· C.tr.O§ "'~ ltb 
Çekoslovakya, Yugoslavya. Bul • .,.. Lord, Halifax, bu sabah Chigi mız Vakıt gazetesin lu 11 
,,.aristan ve Romanya yolu ile, lstanbııl Demir•por ı..~..:tüınden : K t Ci ı dım ~ktir. - ·· K b ıs ~)ol' 
ı» sarayma gider~k on ano - Ro5 adaki siyas.i maha.fU. ltal guna go.re, 1 r ·ll(i& 'lll ... 
I\:östenceden ı;ehrimize gelmiştir. Klii~ümüz senelik adı kongre· le görlişmtiştür. beledivc meclişlerı 

Karl Hordfort bAAra~ J'ilişti1' ~ kl~b~ Yedikulodeki ~ke- B\l ~üş~e ~aı>Jlu.\ad~u ev :sran~n mutalebat~ı therket~e~~ - Türk ~za ~~ıılaı-dı~~Mf f 
M ı ·ı ı...~ Af ·k zı"nde 28 - 1 - 939 Cumartesi gü- ğe umetmiş ve .,u USWi a .n, - ueşve""'t mec~~ ~ 1sır YO•U ı e Ce®"" rı aya vcl mUhi,:ıp hiç bir mü,za,kere ic- t' . t . .ın n;; ,.,,,.. 

gidecek, oradan Aroerikaya geçe. nü sa.at 15 t~ yafaca.ktır. :• .. iz~nı~ l'a edllmiyeceğl , 0 bu ziyarctln. maı:ıyanın müzahere mı enun ey- met Münir, M. Şe~ 
ı..t· ö . ._. ı~k ,_ t ... !emiş oldujmıa işal'et etmekte - yalızade, M. Fazıl .. .:ı ... •• cek ve A,vrup11-ya döuece"' ır. - name muçıL'-nce a .a a"" zc.xa. uı ,eı alelade bir nezaket ziyareti oı. 1 .,,. .. 

dirler. Bu maha.fil, Duçem.~ t.a.ı Belediye mecliSill""-~ 
nünde daha yijrUne~k 70. bin ki- rineıi riça ol:.m~. duğu n~n edHmiştb. Bunul;\lR yanın Cibuli ile Fra.nsı~ Somalı . de: Hilmi Ha.c\ M~~~ 
lometre :){Ol var~ ve bu seyahat .,.,.--,.o- &erabeı; Lord Halifax, haricire sindeki araziye ve cenubi '\"unus sw;ı., M. R.~tem, A· ~ A 
6 sene daha. sürecek. ıaı.eteci sey F . K t r r nezaretine beraberinde mu~ - hududunun tashihine mü.teamk ı di. rı.r 
yah 1945 te znıemleketine dön. rıç uar e 1 ge ıyo r Ytrleri oldu,ğu ba.ldc litmişfü· routale\>atına lngitterenin müza .. , Larııakada: M. 
müş olacaktır. Feriç I{;u~rtetinin iki konser ver ve bir saat devaw. ede~ görUş- beret etmesini temine uğr~ac~ Şefi~, M. K~n&ll·a~ ~ 

Dün ~bah ı;natbaa.o:ı,ızı ziyaret ı mek üzere yakında şehrimize gele-1 me esnasında. l(ont Cia.no'n.un jmı ilave eylemektedirler. Lımasulda. l{. ~ 
ede~ Kar! ~ordfort ı:eyahat ha~-1 çe*-i hal;Acr verilJYTI~~tedir. ~u kon-ı ltalyaoın aınaline \"11 fo~ilte~e- Parisin salfilıiyettar ma.hafilin Magusada: M. ai (~ 
kında mah.\ro.at vennı§ ve bu mu.1 serler kaaunusa.nımn H \inde ve nin bu amal ba.kkında lıır an.la.- B ""'-'ı...--ı ,. B "l.K ı· Pafta: N. ReC 9' 

t de - ~u.u ayıL ın . .w.ı.ı.ss-0 ı : E .. Nefi lbrahiın "::.tJ 
nasebetle ilk d,efa geldiği TürkL 17 ~inde Totonya Alman klübünde yış göstermek suretiyle sulhull niye ve :Papaya İspanyada es.kı Yll_\l .' 1braJıitl1 J'Pr' 
yeyi çok b~ğendiğfoi. memleke • verıle:ektir. ıidamcsine yardımda bulunma- KF:ıl Alfons'un büyük oğlu Don Gırne~e. . A 
t . . . f l k 1 J k .. rd.. • .. K t 1 t ı. ı-ı M t' · 1 fa. A. Huseyın. ımızın az a o ayı go ugu uarte s anrıu ~:ı ozar ın, sma mtitealhk nokta.i nazarla- .Juan lehine saltanatın iade edil . * K b 1939 

b . l ~ ·· 1 · g b •· d •. ,. . . • . ı rısın ,,..5~ yer\erder\ ırı olclugunu soy emış . u ert ın, Hay n ın, Bcthoven mi rını ızah ve tafsil etmt• oldu· mesıRi ve bu maksatla lspanya .,· .. dada v· 
ı . . . ~me gore, a ~ 

tir. Kendisi üç gün sonra memle. 1 ve ÇayY.o;skının t ~erlerınclen mün ğu ta.hıııin eılihııektecl~r. l hU- ihti!ifıaa müdahalede bulunulnı.a 260 tnüslüman ÖS"-
keti.mi2"ıden ayrılacaktır. tehap parçalar çalacaktır. Jmal Kont Ciano, Franko kıtan- sını teklif etmiş bulunduğu söy _ edecektir. 



[ Mah.kemeıer~ 
Bahriyeli Rıfat son 

• 

cınayetini anlatıyor 
Şoför ve ağızlıkçı tevkif edildi, 

hamamcllar serbe3t bırakıldı 
tın 

~«& 11 •vveı Çırçırda Hasan , lı. karşı Tepebaşında Garden· 
llııtea Sanayi mektebi talebe- , önünden geçerken, kapıyı 
~bir genci 13 yerlndeıı . "r -:: JrmUş, içeri dalarak par
~ 8 öldüren, eski katil ı• ı ti 14 sandalya çalmıştır. 
'1aa ttı abriyeU Rıfat lle kendı • · , i bunları dofruca çarşıya 
~>'btıı:rlnde yatırarak izir ~ t 1,.•rek tan~sl 60 - 70 kuruş
llı&1ıı eaıne Yardım eden ha- tcı.ı olmak Uzere 8 liraya sat
tq., ~ aızzık, hamam tezgA.h- roıc;, güzel bir ~emek yedikten 
8tıte111ı atı llakkı, Esat, şoför ~onra kalan parası ile gazete a
lf&)'4az. an, clgara ağızlıkçısı hp satmağa başlamıştır. 
tileret Ctç Vakit adliyeye geti- Fakat biraz geçince polisler 
-.,1114 blrlncı sulh ceza mahke· kendisini yakalamış, doğruca 

le e •orguya çekilmişlerdir. adliyeye teslim etmişlerdir. 
birt &Ul aıfat, zayıf ve kekeme Necati adllye doktoru taratm-,1 idi. Kendisine bakanlar, dan farıkı mUmeyyiz olup ol
ar.,.' kanıı iki cinayet lşleyece- madığının tesbitl için muayene 
"-~hU111aı veremezlerdi. HA.- olunmuştur. 
~ •uau üzerine hüviyetini Necati verdiği ifadede: 

.._ '8teıbıt ettirdi: - Evden kaçtıktan sonra aç 
it. •ı• abanı Kadri, anam Hani- kalmağa başlamıştım: Dun gece 
~ dofunı1u, Burhaniyeli Ye G:ırdenbarda kimseyi göreme-
~rltık: Yaparım. So, .. adım·. · d 1 l ld t 
.... ~. J yınce san aya arı ça ım; sa -
)\ 111 k1 bir katilden 12 sene- tını. Kalan para ile iş yaparak 
q.; &hktı111 oldum. Fakat hU· kazanmak isteyordum. Fakat 

daha tasdik edilmedi. daha b1r gazete blle satamadan 
~anı lznıtrden tanırdım. p.kalandım, demiş Ye evine ha

leceal Makbulenln evine her verilmemesini yalvararak Is
» beraberce eflenecekt:k. temıştir. 

Şüpheli Bir Ölüm 
D~n!zbank'ın Haliçteki havuz 

1 
Tarihten bir yaprak: V 'f I , 
-- lnSa~ apur ve şı ep enmizin çoklarının y3şfan 
etinden şifa yarım asrı geçkin! 

l'uan: N. Ahmet ı A t •• l d 
~:m=~=:~~.= rma· or er ne e.n esk j 
hastalıklara deva olacak ilaçlar 

sattıklarından ~ikAyet ediyordu. • 1 • t 1 J ') 
!";~:-t::ı:~::~~0..::n:: gemı erı sa ın a ıyoı· el ı· . 
kaşa edecek değiliz. Yalnız hal. 

:.ı::.1=1:.ı:;.ıı:,ma:.::, ~:"!"..!: 1 ür!dqede gemici dige bir ziimete goktur. 
~i~~=ğınıtebarüzettirmekis. Bu yüzden gemilerde çalışaıı ·müretlehafı 
Padişah Sultan Mehmet Kız - • f ff • k d •• k •• 

larağası olan kendi hocası Bil&l Slgor Q e lrme e mum Un O'mUlj01" ! 
Ağa ile bir kaç ağayı idam ettir. Deniz vasıtrJarı~ızm çok eski/ ziyetin ciddiliğini kavramış olu.' Sakarya 51, İstikbal. 49, Kaplan 
mişti. Cesetler sokakta gezdirili- oluşu, muhakkık kı deniz kazala. ruz. 49, Konya 49, lnünü 48, Şüle 

46
, 

yor; parçalanıyordu. rm.ın bir facls. ıle neticelenme • VAURLARIN YAŞLARI Şark 45, Sebat 45 I\'ecat 44 
Bir Yeniçeri elinde bir çok et sinde büyük füııil olmaktadır. . .. . . liktir. ' se. 

ve yağ parçalan ile etrafına top. Maalesef bugUıı denizlerlmfade lşm asıl muhım safha.sına gır. 
l d. rd meden vvel b d ı Avrupada 25 yru-ına giren bir Iadığı halka §ÖY e ıyo u: işliyen şileplerin ekserisi ve yol. e ura a yo cu vapur. 

B gı.b. maktullerı·n yagvı ve lanmızla şileplerimizin ne kadar geminin çürüğe çıkarıldığını dü. - u ı - cu vapurlarmm da bir kısmı'"'"- ·· u 
d d ,J'""" eski ld kl 1 k · · §un rsek gemilerimizin Yazi'-·cti. ca ve mefasıla e' a ır. ça rok ihtiyarlamış gemilerdir. o u · arını an ama ıçın yaş J 

ul k ilin.eli il :ıı J d b h t v. f d lı b ni tasavvur etmekte "'Üçlük rck.. Halk ta şifa b ma ı e Filhakika bu gur.iler sık sık ta_ arm an a sc megı ay a u. meyiz. o ~ 
et parçalarını kapışıyordu. Zama . ed"lmekte .. .. 11 .. taraf luyoruz. Bugün şileplerimizin L 
nm tarihcisi Mehmet Halife, bu • 1mır 

1
nil ktvc ~~r~"9k t b - çinde eskilik rekorunu Zühal ~te yukarıki listeyi koymak -

.. ~ 1 1 t arı ye enme r. a a u ismindeki 597 tonluk şilep kır. taki maksadımız, artık bugün de. vakayı ~oyhe an a ıyor .ak· lett"ı kı" hiç bir zaman on' ara bir genç ge • 
''Hattd ocamız n , . . v maktadır. Zühal 1861 yılında 1n. nizciliğimizi kat'i surette ıslah et 

kendi gözümle bir hatun elinde mının ~aglamlığını te~in edem~- gilterede inşa edilmiştir. Yani menin zamanı geldiğini işaret i. 
hir valiz yağ götürür, ı:ördüm. mektedır. İşte bu :·s=ıyet de~ız bugün tam 78 yaşmdad Bı.ın _ çindir. Bu yolda yapılacak ilk iş 
Ve sual ettim: kazalarında hem milyonlarca lı - dan sonra ikincilik 831 t · . . .e, aşağıdaki satırlarda mcyda • 

_ Bu nedir? ralık maim ktybolmasm& ve tan şilepindedir. Bu da c na vurulan sebeplerin ortadan kal 
Hatun etti: hem de bir çok kimselerin canına İngilterede inşa edilmişti,. P.u _ dınlarak, armatörlerin alacaklan 
_ Etmeydanmda ·olan ağala • I mal olmaktadır. günde 77 yaşında bulum · dır. şilepleri genç yaştakilerden seç. 

rm yağmda'l aldım ki filin der. Tabii böyle bir hal vukuunda Bundan sonra 72 yaşnJr c ı;_ melerini mükün bir hale getir -
de devadır deyu. gem.inin sahibi de zarara uğra. boiu, 69 raşında Adana -;iıe1 •• ri mektir. Bunun için de memleke. 

Efendi de lahavle okuyarak maktadır. O halde neden armatör gelmektedir. timizdeki deniz nakliyatında es. 
hayran kalıp bu ne haldir? de. ler eskı" gemi satın almakta ısrar ki ve yeni gemilerin ayrı şeraitle Bugün çalışmakta c' '.1 yolcu 
yu?', etmektedirler? Acıba yalnız yaş.. 1 d çalışabilmelerini temin etmek 13.. vapur arr arasın a yaş 111 r 0

<0. 

ide •inenıa önünde kendi
lll&araf itin • lira verdim: 
•ve haber vereyim. Şiır :IJ 
ft_. Beni burada bekle, de· 
~ldlfhu zaman yoktu. Fe. 

(jn~ı·dc bağlı bulunan "Hizmet" 
motörUnde tayfa lnebolulu İb
rahim Karan, evvelki akşam mo 
törde yatmış, sabahleyin gelen 
işçiler kendisini kamarada öIU 
olarak bulmuşlardır. 

V"--pa-daki tarihi kadırga. lı gemı"lerın· fiyatları ucuz oldu. zımdır. Bu noktayı ve armatör. .naı:tuu Y- u 61 sene ile Tayyar v. ı u t • ~-
nm küreklerinin başına geleni de ğu için mi? dır, Tayyar 1878 yılmd 1 1 lerin neden eski gemi almağa 
biliyoruz. .srt~~ ~~a_Iığma deva. Bu zahiri dilşüLüste bir sebep rede inşa edilmiştir. Bu mecbur kaldıklannm seb~plerini 

911laıında Makbule ile be
lördunı. "Aşkın ıöz yaş
flhııı oynayore··. Salon 

ktı. Yanlarına gidlp yer 
Hem paralarımı al-

lı&eka üstelik sinemada 
Vaka adliyeye haber verilmiş, 

mUddeiumumt muavinlerinden 
birisi giderek tahkikata başla

mır. adliye c;loktoru sauıı. ~ftşlm 
de cesedi muayene ederek, öUl• 
mUn tesbiti için morga. kaldırt-

kir etti. Film bittikten 
at 11,5 da Çır~ra kadar 

~ dan takip ettim. Ya· 
~ ~l&91p paralarımı lste-

:-q, · mıştır. 
~~to1: git, dedi ve ell~I ce- HAdlsenin bir cinayet eseri 

~tu. Eskldenberi kendi- Jlması etrafında tahkikata e
'411'!!.lltilıı. 

btr takı taşırdı. Cebin- hemiyetle devam edilmektedir. 
&çtıfnıı hissettim. Ben 

!':.'eı davranarak her za
;,ldJfım İngillz malı tek 

Silivrideki Cinayet 

lllataaı çekerek Ustüne 
DUn aabah alır ceza mahke

cıeslnde Sillvrlde işlenen yeni 
bir cinayetin muhakemesine baş • llaatgele vurdum." 

h •aklamak ve yatır -
'ı. •uc1u hamamcılar: 

ııe bUellm. Hamama 
'h kadar türlü mUşterller 
kanır, giderler. Katil ol
~ laıırranıamıştık. dedi-

-., 8tılennan da: 
at hlr gece Feriköyiln-
~ aeldl. Babasiyle kav

l'e karnının aç oldu-
8'..." ~erek bir parça ek
lıı....' k 1. Ekmeği verdim. 
-~--a»ıııın önünde duran 
~ft-= içine girerek yattı. 
,,,," Ortaköye götürerek 

~k e.._ ~ : 1 lla7dar ise: 
~-:aı•tıııcı. lfatı nıerkez kuman
- - ~ılll beraber hapis yatar-
·~ ıttını. Aradan beş se-

' 'tlclı.~11 •onra bir gece evi
'- ~>1ıa Cece bende kaldı. 
1\ btlae).dl cıtu. Katil olduğu
~o' ltlll, YUzUne karşı söy-

·" • endialni yakalatır-

~ı llot::Uıa 
.it t. lı:atn r bitmişti. Hakim 
t.. ~.... llıfat ile şor·· su 
~~ l'e •tız1 or · 

fltrı0 •kçı Haydarın 
at. b e, haına 
"" •raıuı mcıların ser-

• ınaıarına karar ver-

t.de.ı IC 

lanmıştır. 

Sllivrlnln KUçUksemerll kö -
yünde Necip Hocanın ağılında 

çobanlık yapan 16 yaşında All 
Osman ile kendisinden dört yaş 
bUyUk Hüseyin, bir gece dılda 
ayni yatak.ta yatarlarken, Hüse
yin Ali Osmanı tel•mcleyerek 
yataktan dışarı atmış: 

- Sen git, koyunları bekle, 
demiştir. 

Ali Osman buna kızmış: 
- Öyleyse koyunlarımızı ayı

rarak ayrı ayrı otlatalım, diye 
mukabelede bulunmuş ve ko
yunlarını almak için de dışarı 

çıkmıştır. Bunun Uzerlne Hüse
yin kızmış, Ali Osmanın arkasın 
dan koşmuş, ağıl kapısında ka\·
gaya başlamıştır. 

Kavga esnasında çoban Os -
man bıçağını çıkararak HUse · 
yini ciğerinden vurmuş öldUr -
muştur. 

Suçlu Osman dUnkU muhake
mesinde vakayı böylece anlata
rak, kendisini kurtarmak içir 
vurduğunu söylemiştir. 

Duruşma şahit celbi içln baş
ka bir güne bırakılmıştır. 

Bir Kadın Hırsızlıktan 
·Muhakeme Ediliyor 
Dun birinci sulh ceza mahke· ı._ -;. .. ~Ça:ı Çocuk 

~ıt-.~;-.ıucd enıede mesinde 7 çocuğu bylunmasına 
ı."4'«a bı e otura 

1 
rağmen hırsızlık yapan bir ka-

•ııı ,1' l'l•loı0 1 n hsan a- dm muhakeme olunmuştur. '- :-u blrıta • Yaşındakt oğ. Fatihte Ahmet adında biri ile 
lll • 

9~k ••de~ ~~n evvel kav- metres hayatı yaşayan 30 ya. 
lttı• •tat k"lk Çrnış, ötede şında Menşure, komşuların -

•• "' ınata b • ~"= aş.a. dan Ahmet Temizin odasına gi 
ltf ÇocUlr. eV\'elki gece sa- rerek sUrahl, bardak, minder ve 

saire ~almış, bir kısmını satmış, 

dır diye kımbılır •ımın uydurdu. olabilirse de çürü ;: bir geminin ka yolcu vapurlarından 1., mütehassıs bir ağızdan dinliye-
fu bir masala inanıo:ı halk, bura. ufak bir fırtında elden çıkacağı Dumlupınar 51, Cuınh liın: 
ya girip ~ir parra kUrek tah~sı hatıra geldiği için bu sebep kafi Çanakkale 44. Mersin 43, l ARMATöRLER NEDEN ESKİ 
alabilmek için. h~r fedakirlıga ve makul addedilemez. Az olmak. ta 41, Sadıkzade 37, Kc li , >, GEMİLERİ TERCİH EDt 
katl&nmlf: tarıht kUre~ler de bu ıa beraber çürük bir gemiye bağ- !zmir ve Karadeniz 32 y, 1a · 1. YORLAR? 
sureti~ ?1ahvolup git~ışler.. ıanan sermayeyi t hlikeye düşür dadır. Yolcu vapur1aru n ,. j "- Avrupada bir gemi 25 se. 
Tarıhı csyanın bır parçasını mektense. daha fa"la parayı sağ. Almanyaya ısmarlanm·~ '"n 'ı. neyi geçtikten sonra iskartaya 

=i=a~=·:..:: lam bir gemiye ba<'-lamak .
1
·crhal- purlardan maada en ge· 1 "'karılır. Çünkü, oralarda eski bir 

için yapıyorlar.. de dabll:hayırhchr. Fakat ı te bU: "J'l ve Güneysu vapurlar '"''ve mal yükleyen bulunmaz. 
tUn bunlara ~en bu"'Ün dalı 1 ... ,.,,.:ı:iz :~ yıudarmP b 1 

•• ı zamanda sigorta kumpan. 

bir kısmını da kullanmak t!• .. re 
odaeında alakoymuetur. 

bir gemi alma$a kalkı n b"r. r. lardır. 1 hrı da eski bir gemiye yüklenen 
matör mUmkün olduğu Jr~ ' İki aene evvel kadro har· · c' mallardan daha fazla sigorta Uc. 

Suçlu kadın mahkemede af
lamış ve suçsuz oldufunu söyle
miştir. HAklm Reşit kendisinin 
serbest olarak muhakemesine 
karar Yermiş, evrakını müddei
umumiliğe yoliamıştır. 

Jr bir vasıta aramakta .. < len GUloemal vapuru da r ı "i.in 65 reti alırlar. Bu vaziyette de mal 
ki ortada. armatörü esli ge~ aL yaşında bulunmaktadır. 7akat sahipleri aigortalara verecekleri 
mağa sevkeA.en bir vaziyet yolcu vapurlarımızın içi "' bi • fazla para yerine mallarını daha 
"tardır. Bu nedir? zim için az çok genç at· ' · -.,kliye ücretile daha yeni 

cek yaşta olanlar varsa _ · .:. koyarlar. 

Gardiyanı Dövmekte~ 
MahkUm 

Hapishanede gardiyan Meh
mcdi kendisine sert muamele 
yapmasına kızarak döven, mah-
1cfım Hayri dün sulh mahkeme-
1lnde 20 lira 80 kuruş para ce-
ı:asına nıahkQm edilmiştir. 

Aşağıda bir mütehas~· • .., ağ -
zmdan çıkan satırları okud. ·' n 
sonra armatöıleri mUşkUl v. z·,,. -
te sokan sebeplerin bir "an e'V• ~1 
ortadan kaldırrJmasmı temenni 
etmekten başka hic b"r çare yok. 
tur. Bilhassa, h.mcn her fırtına. 
da ve küçük bir müsademede su. 
lara gömUlen çilri"k g.::milerin L 
~inde bir çok vatandaşlarımızın 
da bUlunduğunu düşünürsek ''a. 

lerim.izin çoğu ~.J:t yaşlı( 1 Yaı1 • 1 :ı suretle yeni vapurla -
ŞİLEPLERG' Y '!':!T. Pf ra s_!_. olan şirket ve adamlar 
Yukanda ya. eski vapur sahiplerinden daha 

maada hemen b::; __ ı· zla para kazanırlar. 
yaşından aşağı değildirler . .ı... .ın • Fakat bu bizim memlekette 
Iarm içinde de çoğu elliyi aşkın. böyle değildir. Mal nakliyatında 
dır. Mesela Kalkavan, 58, Gala - katiyen vapurun eskiliğine ve ye. 
ta 57, Ji'iruzan 59, Samsun, 57. niliğine bakılmadığı gibi yeni bir 
Vatan 57, Kutlu 57, Yılmaz 51. vapura fazla nakliye Ucreti de 
Demirta(? 54, Suat 53, Feyyaz 51, (Lütfen sayfayı çeviriniz) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
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Madam Gorl, binadan cıktıktan sonra lierhal 

:>tomobile atlayıp sıvışmış olmasına rağmen, bunun 
kat'f bir kurtuluş çaresi olmadığım biliyordu. Zi
ra zabıta, derhal otomobllin Ye kadının eşkA.lini her 
tarafa bildirecekti. Fakat her ne olursa olsun, o a. 
cele etmek zaruretindeydi. Otomobille Londraya 
kadar gitmenin gUç olacağını kestirdiği için, en 
yakın istasyona doğru yollanmıştı. Brlcvater istas
yonuna giderek oradan eksprese atlayacaktı. 

Fakat eksprese binmeden e .. ·vcl, istasyondan 
Felisitiyc bir telefon etmeği dUşUnUyordu. 

Otomobilini bUtUn sUratiylo sürerken, kızının 
selAmetinden başka bir şey düşllnmeyordıı. lki ki
şiyi öldUrmUş olması kendine o kadar mUhim gö
rUnmeyordu. Tabancasının çantası içinde bulun
duğunu bile ehemmiyet vermcyordu. 

n;r an cHel FellsiUye varmak ... Bir an cnel 
ona ihtarda bulunmak. Kendi l<cııdine: 

"Çok şUkUr. diyordu. Kendimi saklayacak bir 
yerim var. Eğer kocamın sözünü dinlescrdim .. :m
diye kadar çoktan yalrnlanmıştık Ye oııuıı ya5, dığı 
mUddetçc daima tchlll<c !~indeydik." 

Fakat şimdi kocasının vücudu ortadan knllt
nııştı. 

Brays da budalanın biriydi. Onun ela üld ·rn
ne müteessir değildi. Hele 13la\ nt... Dl:ıvnt Iıer"l
nin oatavatsızı ... 
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da, bir insanın hareket etmesinden hasıl olmuş bir 
rilzgAr hissetti. Arkasına döndU ve haykırdı: 

-Aman! 

J'erml döndU. Dışarda Madam Gorl görUlUyor
du. Elinde bir tabanca vardı. Fakat gözle kaş ara
sında bu tabanca odanın içerisine doğru patladı. 
Blavnt birdenbire sarsılıp öksürmeğe başladı. 

Sonra birdenbire kapı kapandı. Kimsenin ye
rinden kımıldamasına imka.n kalmadı, kilitlendi. 

Bunlar o kadar çabuk olmuştu ki, herkesin 
şaşkılrğı daha bir müddet devam etti. Sonra Jermi 
lıarekoto geldi. Onun arkasından Kcy Parris ... Fa
kat Jermi kapıya doğru gitmiyordu. Pencereye 
koşmuştu. 

Koş'.lrken Blavnt'ın cesedi üzerinden sıçraya. 
ralc ~eçtl. Bilavnt ölmUştU. Alnından gittikçe bUyU 
J"C'll bir kan ırmağı akıyordu. 

J--rmi, pencereyi kolaylıkla açtı. Ke_y kendisi
ni acele.re da\'et ediyordu: 

-Haydi, çabuk ol! 

Jermi o anda bile neşesini kaybetmemişti. Ke
re güllimscyerck bir ayağını pencereden dışarı at
tı. Sonra tamamen !:Ikarak aşağıya kaydı. 

Arkasından da Key Parris ayni usul üzere çık
tı . .Ayakları yere değmeden en·eı Jerml omuı ver
di. Kolaylıkla indi. 

J'ermi soruyordu: 
- İşitiyor r,>;:sun? 
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Tayyare kaçakçılığı 1 
( Baştarafı 1 incide) 1 tevkif edildiği, Haber gazetesiı·-

DUn dinlenilen gazeteciler şun_ deki bir yazıyn atfen, bildirilerek 
lardır: ı Fransa milli emniyetinin bu ha. 

Tan gazetesi sahiplerinden M. vadisi tekzip ettiği beyan olun -
Zekeriya, yazı işleri müdiir mu- makta YC bu mesell hakkında 
nYini Ahmet Münir; Haber gaw Türk zabıtasının Fransa zabıta -
lesi tabibi Hasan Rasim Us, Hn- sına katiyen bir talepte bulunma. 
ber muharrirlerinden ::\izamettin mı~ olduğu da iliJve edilmekte . 

1 

Nazif: Son Telgraf gazetesi sa- dir. 

bibi Etem 1zzet Benice. ı Havas ajansı tarafından veri • 
Bunların müddeiumumi Hik - len bu hab<>r üzerine, tavzihi key. 

mc~ Onat tarafından birer birer fiyet için beyan ctme~e mezu -
ifadelerine müracaat olunmu5 . nuz ki, Türkiye Cumhuriyeti ad. 
tur. li makamatı Ekrem König'in tu. 

Bu sabah tn Yenisabah gazete tulup Türk adliyesine teslimi için 
sinden Murat Sertoğlu sorguya Prarısa makamntı aidcsinc, Pa . 
çckikcektir. riste!d büyük elçiliği vasıtasiyk 

Ri r su a 1 takriri müteaddit müracaatıarda bulun. 

Tayyare ka~kçılığı meselesi 
üzerinde yapılan tnhkikatın son 
safhasrna dair Büyük Millet 
Meclisi heyeti umumiycsinde Baı:ı 
vekil tarafından malümnt vN ıl _ 
mesi isteğile Denizli mebusu B. 
Emin Aslan Meclis başkanlığına 
bir sual takriri vermiştir. Hüku
met bu takrire gelecek hafta son. 
ların:ı. doğru cevap verecektir. 

Ha vaeın neşrett'· 

muş \'e bu müracatlara karşı -
lık olarak .Pransa hariciyesi 17 _ 
12 - 1938 tarihli bir nota ile Fran 
sız polisinin bu ~ahsı takip et _ 
mekte olduğunu bildirmekle be -
rabcr Fransa zabıtasının merl:um 
hakkında elde ettiği bazı mallı
matı da vermiştir. 

Ele~<trige kavuşacak 
kasabalarımız 

EkaJliyet kulüplerinden 
Barkohba 

Boz Kurt 
ismini aldf 

Hikaye 
( na:ı tarafı ô ıııcıda) 

tanıyordu. KAtibe odada değil 
li. Bu dslm, görUndUğU '\"akit 
rıtrdf!n bir metre kadar yUkeek-
likte Olal·ak g><zunıe "a.rpınıştı. 

<i:ı~ ri fcclerrlcı elen n ırkohha llii. u " 

lıii ııııı~c\'irc vlıın isıııiııi dc~işıircrck Jleyeranla ı;ordunı: 
<Bozkurt Spor Klül>ii) nanıını alınış- - Bu ne? .. 
tır. Sabık Harlı.olıl.ıa layik Hozl.:ııı·ı I f>rays başını çevil'meden ar.ı-
lıiriııC"i fııthol t~ıkımı ıııız:ır günu .sa. 1 d"· 
1 1 •1• '· • en ı. 
ıa ıı .ıı>sırıı sl:ıc1ıııılaki lik ıııııo;l:ırın· 
tl:ı l'er:ı ite kar~ılaş:ıc:ıklır. - Neymiş o! .. 

Cezalanan futbolcular 
!:eden lcrlıiycsi umum müılürlill;ü, 

lslantıııl Jik ıııaçlıırında rniharel.el
leriııden flol:ıyı alından çıknrılan o
Yuıu·ulara \ermekle olduğu rcz:ıların 
lııı lıaflııki liste-çini ılc neşretmiştir. 
.\~:ı/iırn ko~ chığıımm: lıu dcf:ıki l:ımi
ıııe ıınz:ır:ııı Siıleyııı:ıniyeli nııııf ile, 
rrıeklt'p!i olılu~ıı i.;in e~ıı~cn lnkımrrı
daki ;) erini ıılanı:ıyıııı Heykozlıı <in. 
znııfcr lıırcr rıy ho) kot ı·cıasına ~·ıır
pılıııış l>ulımrıı:ıkladırlar. 

Hc~koı klıilıü: !l:ı Gnwıırcr Ok:ıyto 
lıir :ıy, Siileym:ıııi) c klübü: :J4i Rnııf 
Giiıısnıı hlr ay. 

\'ııkurda klupleıi \'c l>ülge numa
r:ıl;ıriylc isimleri yaııh idmancılonı 
lık ıııııc:lıırıııılaki .suiharckellel'İ dol:ı. 
yısiyle lıh:ııl:ırın•la y:ı:ı.ılı rnüclılcller 

için mih:ıhalın boykotu ccınları 'c· 
rilnıi~tir. Bu cezalar lehliğ tarihi o. 
lan 13 .. l - 1939 tarihinden b~lıı
ın:ıklaılır. Aliıkuılar klüple hakemle· 

- Şu yerde duran şey canım .. 
liye cevap verelim ve kunı, fa.· 

'rnt boğuk bir sesle. bu şeyin 
nasıl tecessüm ettiğini, ıurılda. 

clığı01 ,.eyere dUştUtUnU anlat
tım. ÜçUmUz birden eğildik ve 

o "şey" 1 yerden aldık. Bu ( L) 

harfi şekllnpc emaye madeni 
Mr'puı=a idi. tyi ama, nereden 
;elmiı,tl bu? .. 

Derdimizi, mtişkUIUmUzU ge
ıc kUibe halletti: Bunun, apar
tımanın aşağı katında ilA.n yaz
mak için kullanılnn harflerden 
biri olacağını söyledi. 

ğlhaber 
Ankara, 12 (A.A.) - Havasa. 

jansı taraf mdan neşredilen bir 
haberde Ankarada tayyare kaçak 
~ılığından maznun Ekrem König 
namında bir Türk vatanda~mm 
otomobil kazası neticesinde yat _ 
tığı Nimes hastanesinde hakiki 
hüviyetinin meydan:ı. ~rkması il -
zerine uzun zamandanberi ikn. -
met etmekte olduğu Fransada 

Ankara; 12 (A. A.) - HabeJ' rin bıı idmoncıf:ırı ınüsab:ılrnlıır:ı it. 
aldığımıza göre, Muğla.da kuruln- hal clıııcıııclcri Iii1.11ııı11 ıchlığ olıınıır. 

cak olan idro elektrik santralı ı 

!nanır mıemız, hemen aşağt 
ya koştuk. O daireye gittik n 
kA.tlbenin haklı olduğunu anla
lık. Filvaki razıhanede iki kutu 
dolusu har( vardı. nu kutular
dan birisi kullanılmış, ötekisi a

çılmamıştr bile ..• 
l\lister Prays: 

ve .tesisatını~ pro~esi_ ıı~fia vckıi- 8 u haftaki 1 i k 
letınce tusrJık edılmuıtır. Yakın-

da münakasaya konu!acaktır. • I 
Vekalet bundan ha§ka Köyce- maç a r 1 

ğız,Marmaris, Küllük, Ula, Daç
ya ve Fethiye kasabalarının elek 
trik projelerini de tasdik etmiş 
olduğundan bu kascbalanmız da 
yakında elektrik'e kaYuşacaktır. 

da çalı§an gemiciler çalıştıkları 

vapur kumpanyaları tnrafmdan si 
gorta edilirler, fakat oralarda bu 
hususta teşkilat vardır. Liman _ 
daki gemiciler bu teşkilata bağ. 
hdır. Başka is yapamazlar ve 

kendi gemisine adam lazım olan 
kimseler bu teşkilata ba..svururlar 
ve ancak sırası gelmiş bir gemi_ 
ciyi alabilirler. 

Br:dcrı Tubiytıi htnııbııl Hölgcsl 
Futbol Aja11lığ111daıı: 

14 - 1 - 1939 Cunıarlesi günü ya. 
pılacnk ııı:ıçlor: 

TAKSl~l STADI: 
."\ııııdoluhi~arı - Eyüp B lalunları 

a:ıt 11.30, hakem Tarık Özcrcngln. 
~EHEF S'l'.\DI: 

Galol:ıgcnclcr - J\amnpa~a' D ta
kıınl:ırı ı;oat l •,30, h:ıkeın !';nrl Tcx
c:ın. 

15 - 1 - 19J9 l'ıı:ar gıinıi 11opılacn1.: 
nıaçlar: 

TA"Sl~I STADI: 
Galnl:ıs:ırny - Jlil:iJ A takımlnrı, sa

nl ı ı,:ıo, hakem ~azi Ter.can. Yan h:ı
kcınlcri Halit Uzer ,.c Osman. 
ŞEREF STADI: 

Boğ:ıziçispor - Ortaköy A takımln· 

- Bakalım bu harflerden ek· 
ıik falan var nıı? .. dedi. 
Aradık, taradık .. Acık kutu

daki harflerle il~n tahtasında 

bulunan har!lerden hepsinin 
yerli yerlerinde olduklarını, fa
kat bir dolapta saklı duran ve 
hiç açılmamış kutunun icindeki 
{ J..) harClerinden bir tanesinin 
eksik çıktığını hayretle gördük. 

Bunu nasıl izah edeblllrdlk? 
Zira. yenı harf kutusu daha 

bir gUn en·eı satın alınmıştı. 

Mister Praysın lAboratuvarında 
bulunanların,.lse bundan asla 
haberleri bile yoktu ... Binıtena· 
leyh bu işte bir hile, dUıen ola
mazdı .. Daha. h~lft. da işin için· 
den çıkmış değilim, 

*** 

kimse vermez. Tabii bu yüzden 
öc mesela 20 bin liralık bir va. 
pur dururken :bir acente veya şir. 
ket tc bir kaç misli fazla para ve. 
rcrc&: daha yeni bir vapur almaz. 
Çünkü, daha fazla. sermaye bağ
lryacağı bir vapur da eski vapur. 
la. ayni miktarda j!1 yapacaktır. 

Bu takdirde de bağlanan serma. 
yenin belki faizi bile lrnzanılmı. 
yacaktır. 

İşte bu noktalar dolayısile bu. 
tün Tilrk armatörleri eski vapur 
satın almnğa mecbur kalryorlar. 
Her şeyden evvel düreltilmesi la
mngelen nakliyatta emniyettir. 
Bunun için de deniz nakliyatımızı 
jyi bir şekilde ve sağlam csasHı. 
ra. bağlamak lazımdır. 

Fakat bizim memlekette bir ke. rı, snat 9.30, hakem :Feridun Kılıç. 
re her zaman gemicilik eden bir Da\'Ulpa,a • Fcneryılmaz A takım
zümrc dahi yoktur. Bugün bir ge. tarı, sn:ıt l 1.15, bnl.'.eın J\efik Ostn:ın 
mide ateşçilik eden birisi yarın Top. 
memleketine giderek tarlasında Eylip - Galal:ıgençlcr A takımlnl'l, 

Her ne hal ise, (L) harfi ka
pall kutudan sıvışmış, beş kal 
merdiveni tırmanarak, içinde 
~eytan bulunduğunu, ve fena 

ruhlu bir 'eytanın esiri olduıu
nu lddln eden Eleonorc'in hu
zurunda karşımıza. çıkmıştı. 

Genç kız, hiç istifini bozmadan: 

~n:ıt 13, hakem S:ıhap Sişm:ıno~lu. 
çalışmaga başlar. Yani daimi su- Beşiktaş • Ycra A takımları, saat 

GEMİ EFRADli'\IN SlGORTASI 

rette gemici çok azdır. Bu suret- 14.4G, hakem Tarık Oıercngin. Yan 
le de bunlan sigorta ettirmek im. hakemleri Fahrettin Sorner ,.c Ziya 

kansızdır. Çünkü yarın sizin ge. Kuyunılu. 
minizclen ayrılması muhtemel O- FEXERBAHÇE STADI: 

- Gene o, Draku nun işi bu!. .. 
<lem işti. 

Denizciliğimizde ikinci bir me. 
sele de, gemilerimizde çalışan 

tayfaların sigorta edilmemesi işi. 
dir. Her taraftan bir çok tenkit.. 
lerc uğnyan ou mesele de görün
düğü gibi kolay değildir. Ve bu. 
gün için de tatbiki de gayri ka. 
bildir. 

lan bir gemiciyi nasıl olur da si· ncykoz - Topk:ıpı A tal.:ımbn ~nal 
13, lıııkenı .~dnan Akın. Yan hakcın-

• • • 
gorta ettirip prim Yerirsiniz. 1 • ,. t s ır.ıı iti ö .... k ı 

erı •~cşa ve e ı< :ı n lı>UY a • 
Gazeteye geldim. GördUkleri

mi tahrir mUdUrUne anlattım. 

Yazı, ertesi gUnkU sayımtıda bU 
yUk puntolarla çıktı, ama, biıinı 
sekreterin, hUsnll niyetime bir 
i.tirlU inanamadığını ~n. ayrıcn 

katayım. 

İşte bu meselede de gemi arma. , Fcncrbalıçe - lstanbulspor A ta
törlerinin kabahati yoktur. Her j kımlar~. sa~t 14:4:>, hal.:eın A~n~et .'ı.
şeydcn evvel deniz işlerimizin 1 dem Goğd~n. "ı ıın hakemlerı Ekrem 
kat'i bir yola konulması 15zım _ 1 Er ?Y ,.c ~eşet. ~ 

. . . ı :ı. OT: l,ık maı;larını11 dtuamı mucl. 
dır. Onun ıç.ın de yapılacak ılk <ielinct Bt~iktn' ıtndında duhuliye 
iş teşkilattır.,. ücrtlltri :2S J.:u;uı olarnk· tr:.,bit tdll· 

1BRAH1H HOYJ Ji'ilhakika Avnıpada her liman * * * nıişlir. 
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Kcy Pnrr1s hakikaten bir ~urültlı işitiyordu. 

Du gUrUltU, otelin bir kennrından bir otomobllln 
harekete getirildiğini gösteriyordu. 

.Tormi, arkasında Kcy olduğu halde bUtUn 
hllYYetini tabanlarına vererek koştular. Polisler
den do en·cı gidiyorlarclı. :F'aknt hu aceleye rağ
men otomobilin ne mnrkn olcluğunu anlaynmadı

lar. Jcrminin çalınan eski otonıohili oteiiu dışında. 
duruyorclu. Ynnıbaşmda da Jermlnin sonradan ki· 
ralndığı otomobil durmaktaydı. 

Jcrınl bir Ul.hza bile beklemeden derhal kendi 
otomobiline atladı . .Arkasından ela Kcy ... Kapı da 4 

radar kapanmıştı iti, otomobil hareket etti. 
Jcrml söyleniyordu: 
- Ne hrnzır kndınnıış şu Mu.dam Gorl! 
Key esefle cernp \"eriyordu: 
- Kcncllsiylc bir saat ltonuştum. Fakat hiç de 

böy1e bir insan o1cluğunu tahmin etmemiştim ... Ne 
l azık! l<"'alcnt, daha hızlı gidemez misin? 

- Dnha hızlı ı.;l<lc>mC'm. Otomobilin hızı bu 
kadar ..• 

\dam öldUrmUş bir kadın pcş!ndoydiler ... Git· 
ZC'lllğhıf', Jrnzu gibi haline, rclcb Y<' terbiyesine rnğ
mPn hu kadar müthiş blr <·ann,·ar oluşu kimin ha
tırına gelirdi? 

Jerml, hem blltUn hıziyle gidiyor, hem do ay
ni sUr':ıtlc dUşllnilyordu: Mesele şlmdl aydınlanı .. 

• rorclu. Her h:ı? .. c I"eli iti el<'. bu şebekeye dahtldl., 

KOllJtU GECEst 

AnnesJ bUtUn cesaretini eline alarak B1avnt'ı ha· 
kikatl söylemekten menetmek ic;in öldUrmUştU. 

Şimdi de blltUn sUr'atlyle kızını bulmağa gidiyor:. 
du. Ona, her feyln bitmiş olduğunu haber Tere
cekU ! 

Tuhaf bir vaziyet ... Şayanı nefret bir kadın ..• 
Bir kadın kf, belki de bir değil, iki inun birden öl
dtirmUştU. Jel'mi buna ihtimal nreblllyordu. Zira 
koeasr öldüğU sırada Madam Gorl ıd~ ayni odad& 

bulunuyordu. 
Denlı kenarından gidiyorlardı. Çok uzaktan 

yol yUkseldfkçe, arada bir Madam Gorl'un otomo
bilinin arka JAmbasr gOrlilUyo/du. 

.Termlnin otomobtıi ise, tchlikedcu tehlikeye 
atılarak bilttin sUr'aliyle yol almaktaydı. 

Jerml söyleniyordu: 
- Hmzfl', ı:;ok çabuk gidiyor. Blzcıeıı çok uıak· 

ta ... 
- Her halde altında cok iyi bir otomobil ola. 

ra.k. J<~akat ne olursa olsun, biz, peşini bırakmaya
cağız. 

Bundan sonra belki on da.kika yalnız olomo
hilin gUrltltüı;U lşitndf, 1ki arkad~ş birlbirlert~J~ 
tek kelime hile kon\lşmayor, yalnız ön1erlndc çıl· 
gın<·a ko~ıı.n otomobilin kırmızı ışığını göıetllyor. 

lardı. · 

Nadir kitaplardan araştırmalar~ ................................................. 

Gümrük Emini Hasan Ağa 
VE 

Ermeni Anton Çele 
Yazan: Mehmet liahtlY' 

Hatıralarının Avcı SultanMeh. I rlik emininin karısını nik 
met devrine ait bir parçasından , tır. Eski kocasından kUUlre 
bugün bahsetmek istediğimiz j servete konan bu kadının 
eövalye Laurent d'Arvieux; 1635 ni ve parasını idareye ~ 
te Marsilyada doğmuş ve yine o. Ha.san Ağa birdenbire ız 
rada 1702 de ölmüştür. Fransa muştur. Evvclfı. koyun 
hükumeti tarafından evvela Tu- ' de (2) kullanılan Ha.san 
nusa. sonraları İatanbula gön. zekasını Ye gümrük i;l 
derilmiş, Ce~yir ,.e Haleptc kon uzun tecrübesini bilen de 
solosluk yapll\ış. uzun müddet cali padişaha arzederek 
§arkta ve Tilrkiyede seyahatler- eminliğine tayin ettff'Dlİ 
de bulunmuştur. Bu memleketler 

hakkında ya7.dığı seyahatname 
tarzındaki hatıraları altı cilt ola_ 
rak Pariste 1735 tarihinde tabo

lunm~utr. Bir çok kıymetli ma. 
lümatı tophyan bu hatıraların 
nüshaları bugün tamamen mef
kut bulunmaktadır. 

Geçen yazımızda (1) bahsetti. 
ğimiz 1066 Hicri ve 1655 miladi 
Çınar vakaısmda katlolunalar mc 

yanında ismi geçen gümrük emi. 
ni Hasan Ağa ile kardeşi Erme

ni tüccarlarından Anton Çelebi 
hakkında bu kitapta gördüğümüz 
tafsilatı diğer bazı eserlere de 
müracaat ederek ~c:;ağrya yuzı. 

yonız. 

Hasan Ağa, Eııneniden dönme 
genç ve gayet yakışıklı bir adam 
olup o zamanlar gümrük emini o

lan zat tarafından hizmetkar o. 
tarak alınmış Ye ihtida ettirilerek 

kendisine Hasan Ağa. ismi veril. 
miştir. Efendisinin katli tarihine 
kadar yanında bir çok i~lcrdc kul 

lanılarak gümrük muameleleri
ni öğrenmiş ve dul kalan güm-

lrkçdık hakkında 
(Bll§ tarafı 6 ncıda) 

davayn bizi ikna kabil olarnıyaca. 
ğını söylemiş Ye mesele hakkın. 
da kendi fikirlerini şu §ekilde an
latmı§tır: 

"İnsanlar biribirine müsavi ya. 
radıhşta değildir, bunu biliyo. 
ruz.Fa.kat bir ırkla diğer bir ırk a 
rasmda böyle bir fark yoktw-. 
Hele bir milletin diğer bir mille
te nazaran gayrimüsavi yaradı • 
tışta olduğu hiç iddia edilemez. 

"Avrup::..daki bütün ırklar ara
sında iyi adamlar da Yardır, f e. 
na adamlar da; ve yine bütün bu 
ırklardan beşeriyete hizmeti do. 
kunacak biri çıkabilir. 

''Büyük ırk veya küçUk ırk di
de bir eey yoktur. BUyük bir in. 
san ırkı varsa o da, asırla.rdan

beri insaniyetin büyük şahsiyet • 
)erini teekil eden ırktır. Bu ırk ise 
her ta.raftan görünebilir ve me. 
deni dUnya. ll"'kldır ••• 

Konferansçı bundan sonra bu 
ırkın ayrı bir hususiyeti olmadı
ğmı, çUnkü, ırka meıump bUyUk 
simaJardan mUrekkep olduğuIJU, 

medeni dünya. için asıl bu büyük 
§8.hsiyeUer ırknu üstün tutmanın 
lbrm. geldiğini söylemiş ve söz. 
l~rini §Öyle bitirmiştir: 

"Irkçılık akidesi haya.tiyatta 
kendisine hiç bir istinat noktası 
bulama.makadır. Onun için, ken.. 
disini ilim saymaya ha.kkı yok -
tur. 

"Esasen, ırkçılık kendisinin ol. 
duğunu ortaya <;ıkıp iddia edecek 
bile olsa sesini bütUn ırkçılardan 
daha kuvvetli olarak duyuracak 
bir şey vadll' ki o da. beşer vioda
nıdır. 

''Milletlerin bugün içinde bu -
lunduklan hiddetle asıl tabiat • 
larmı açığa vurduklanı::ıı, hare • 

ketlerile de seviyelerini göster. 
diklerini kabul edecek olursak 
bu ka.dar nezaketsiz ve kaba O· 

1\lflarmr herhalde bir üstünlük 
sayamayrz.,. 

Hasan Ağa derhal 
kardeşi Anton Çelebi (3l. 
ştinmüş ve onu evvela !znılr 
rüğündc kullanarak ve a) 

çok ticaret işleri havale 
az zamanda §8.§ılacak ~ 
kazançlar temin etmişlerdi! 
lekctin muhtelif yerlcriıldt 
naklar Ye köşkler yaptı 
bir çok müselUi.h ticaret 
rine ve o uuna.nki bankııls 
yük paralara sahip oltıl 
şarkta ve A vrupada gen~ 
caret şebekesi kurmuşla.ı" 

Anton Çelebi önceleri idi 
bir İngiliz tüccarın yanıll 
olarak çalışmış fakir bi~ 
mrş. Gayet zeki ve güzel 
reye malik esmer benizli ~ 
na dilinden başka miikc 
rette türkçe, rumca, ispJ' 
ingilizce ve italyancayı ~ş 
mi§. Şövalye d'ArvieW''ıı 
disini gördiiğü 1654 tarib 

yaşında. imiş. Anten Çcleb 
zamanda hu büyUk servet 
nıanki vali ve mUscllin'llc~ 
rasını celbcderek tehlike~" 
mek ihtimali varsa da. bıl 
keler; biraderi Hasan J,.ğ 
rayda ve hükfımet nezdi.ti 
barı sayesinde kolayca. l< 
biliyordu. 

HattA devlet ricalin.dcil 
ları paralarını işlemek içi.il 
Ağa vasıtasile Anton 
yolluyorlardı. lııbir P~cı3 
de yıldızı sönen Melek }. 
şanın lstanbulda tevkif 

kethüdp.smdan, işkence i~ 
sızdırıldığı esnada cau111-_ _, 
ni Hasan Ağa kardeşi et?". 
tondaki iki bin kese :nısl 
ee oldu?) diye sorgu:>11 ~ 
kalması bu bapta bir J1l 
kil eder. ( 4) 

Kardeşinin Çınar ,.ıı.1'" 
katli üzerine Anton çcl~9 tup lstanbula getirmcl< _ı 
mire bir kapıcr gönder:. 
de muvaffak olunama1:11~ 
bir Fransız gemisine bıll 

yanın Livomo şehrine l<~ 
rada yerleşmiştir. Soı1: 1, 
yoğlunda. oturan karısı> 
rmı da. yanma aldırrn1;• ~ 
stılünde hamamlı bir 1•0ıJ 
tı~ ticaretine devautJı 
ömrünün son güıılcriıte. 
rada ya.§amıştır. 

Mehmet stı/~ 

o$• 
'(1) Kurun'ırn '!5 - 12 • 1 

nfıslıasrnda. 

'(2) Sicilli Osmani cilt 2• 

'(3) 193j de Pariste. çıJ.~ 
ı.:c Abaka on:elesindtı J\Il•tıS 
hakkında Berberuan. tındı~ 
maT:aCe uördılğllnıi tafl'.

011
dl 

biri söylemişti. Bu mW- 11 
ııun Durıada doğmuş vdı: 
rın lıı'rinci msf ı fçlrı b 
nursa, l:mlr lltı lstanbuld~e 
lril.:e ve Wlliuctli ııarall~ ~ 
ıtcarcle malik bulurıduoııciıt 
tır. Kendi nılllctl aras'J:tflo' 
Andon" diye anılırmış. rl t 
tüccar malı pülclü ocm~~er t' 
tarak duhal parasını 0 

1 ,ıı 
gemi tlolusu Şark cmtca;~ı ' 
ya uollarınış. Diğer tal 51 tel 
D'Aruiea:e ile tamamen 
mcl:lcdlr. 1ı4 

'(~) Evliya Çelt:bi şe~~ıı 
üçüncı1 cilt~ sayfa 531, 111 
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Tayyare Piyangosunun dün 
keşidesinde kazanan numara 

•• u 
r 

Biletlerine ikramiye çıkmış oları/ar Eminönünde Te.~ 
kollu Cemal kişesinden ikramiyelerini alabileceklerd'r-

No. 

1 
116 
120 
130 
135 
141 
187 
349 
399 
412 
4~1 
'424 
532 
SS5 
6~4 
675 
714 
716 
835 
858 

1038 
58 
76 

121 
237 
~91 

362 
427 
455 
588 
643 
698 
749 
777 
993 
997 

2080 
159 
283 
460 
472 
489 
547 
631 
669 
743 
7so 
760 
843 
940 

3087 
89 

421 
527 
574 
794 
821 
913 

4260 
269 
28,2 
3Sg 

4SO 
sno 
so5 
S3o 
727 
740 
768 
848 
862 
910 
997 
sı21 

129 
141 
275 
312 
359 
'128 
443 
449 
470 
507 
S15 
625 
643 
645 
670 
73g 
753 
847 
905 
t6o 

Lira 

500 
100 

30 
30 
50 
50 
50 
30 

100 
200 

30 
30 
30 

500 
200 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 

100 
30 
30 
50 
50 
30 
30 

500 
50 
3.() 

30 
100 

30 
30 
30 
30 
30 
30 

200 
30 
50 
50 

200 
500 
50 
30 

100 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 

500 
100 

30 
50 
50 
50 
30 
30 

soo 
30 
30 
30 

100 
50 
30 

soo 
30 
50 
30 
50 
ıoo 

5Q 
500 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
ıoo 

30 
30 
so 

No. 

972 
981 

6013 
169 
268 
321 
324 
351 
:}&5 
450 

504ı, 

762 
872 

966 
977 
987 
993 

7045 
123 
125 
194 
213 
263 
341 
535 
549 
594 
741 
819 
902 
994 

8179 
214 
206 
284 
293 
403 
435 
445 
5713 
584 
615 
692 
841 
857 
895 
9159 
976 

9093 
108 
109 
242 
481 
574 
592 
706 
907 

10150 
194 
206 
279 
3.81 
445 
575 
606 
622 

931 
962 

11024 
11093 

94 
128 
135 
238 
287 
290 
373 
455 
478 
498 
568 
656 
916 
929 
958 

12025 
240 
286 
333 
335 
454 
504 
542 
611 

Lira 

50 
50 
30 

500 
30 

100 
50 
50 
50 
50 
50 

200 
30 
50 
30 

100 
50 
30 
50 
30 

100 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

1000 
30 
50 

500 
3.0 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

500 
100 
30 
sa 
30 

200 
50 
50 
50 
30 

100 
50 

500 
200 

30 
30 
30 
50 
50 
30 

500 
50 
50 

200 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
50 
50 

500 
100 

50 
30 
50 
30 
30 

200 
50 
30 
30 
30 

500 
50 

No. Lira 

778 500 
792 100 
844 ~o 
868 50 
872 30 
907 30 
909 30 
969 • 30 
984 50 
991 50 

13032 200 
220 30 
301 3.() 

318 30 
394 100 
405 50 
905 50 
419 50 
470 30 
487 500 
518 50 
692 30 
912 50 
966 50 
996 30 

14155 30 
178 503 
186 100 
210 30 
222 500 
272 30 
326 30 
438 500 
442 100 
532 'l 00 

576 500 
583 30 
616 200 
679 50 
682 50 
886 50 
888 500 
933 100 

15013 30 
65 30 

118 30 

196 30 
228 30 
282 30 
319 200 
339 30 
466 100 
526 500 
536 50 

597 30 
627 30 
700 30 
753 30 
763 500 
856 50 
935 50 

16135 30 
194 200 

202 15000 
205 50 
270 100 
297 30 
298 200 
303 50 
353 100 
442 50 
539 30 
542 1000 
569 30 
604 30 
643 30 
688 100 
745 100 
760 50 
762 30 
786 30 
•97i 30 

17024 J.!l 
126 30 
159 30 
167 30 
204 500 
384 100 
602 ıoo 

611 30 
739 ~1 

743 50 
748 200 

No. 

879 
920 
9_,ı2 

18053 
75 
98 

176 
2~6 

277 
366 
419 
497 
711 
722 
759 
990 

19011 
77. 
89 

l,41 
269 
316 

325 
352 
386 
440 
475 
513 
522 
527 
584 
617 
736 
807 
840 

864 
884 
966 

t 20202 
.238 
243 
252 
558 
556 
787 
806 
956 

21116 
219 
454 
510 
512 
523 
537 
585 
642 
670 
731 
751 
858 
863 
904 
917 
964 

22017 
55 
79 

291 
343 
363 
435 
461 
502 
528 

584 
656 
690 
701 
8\3 

23010 
27 
82 

122 
159 
ısı 

183 
234 
263 
309 
324 
369 
370 
39,2 

7 

Lira 

50 
30 
30 

.ŞOO 

30 
50 
5C 

500 

30 
30 
30 

200 
5.0 
50 
50 
50 
30 
50 

200 
3() 

50 
lOO 
30 
50 
50 
30 
30 

500 
500 
30 1 

30 
30 
30 
50 
50 

30 
30 

500 
30 

200 

50 
30 

100 
30 
30 
30 

30 
30 

200 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 

500 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
30 \. 
50 

500 
50 
50 
50 
30 
50 

200 
30 
30 
50 
30 

200 
50 

500 
30 
30 
50 

200 
30 
30 
30 

100 
30 
50 

500 
30 
~o 

No. 

466 
~4.3 
646 
797 
92} 
973 

24020 
107 
198 
257 
279 
342 
757 
902 
9,28 

25003 
37 
82 

125 
302 
373 
400 
407 
464 
442 
495 
579 
646 
671 
705 
842 

657 
984 

26012 
58 

152 
245 
344 
726 
729 

• 802 
982 

27277 
328 
391 
575 
757 
789 
798 
799 
979 
985 

28035 
101 
136 
221 
229 
244 
258 
205 
552 
647 
659 
675 
706 
796 
879 
975 

29012 
47 
82 

178 
251 
276 
333 
342 
439 
473 
624 
736 
761 
836 
842 

3-0246 
249 
279 
422 
33 
479 
493 

526 
609 
674 

Lira 

50 
50 
30 
50 
50 
30 

100 
100 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

200 
500 

50 

50 
50 

100 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
50 

500 
50 

30 
30 

200 
30 

100 
30 
50 
50 
so, 
~tı. 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 

100 
50 

200 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 

200 
30 
30 
50 
30 
30 

200 
500 

3.0 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 

100 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 

S"O 
500 
sa 

No. Lira 

676 30 
708 50 
798 30 
812 30 
s·ı 1 50 

819 30 
31010 ıoo 

105 50 
151 3Q 
119 50 
221 30 
239 50 
408 30 
420 50 
524 ::"O 
53 7 3.() 

59~ 30 
603 30 
659 50 
730 100 

~ 738 30 
756 500 
796 30 
860 "30 
877 500 
879 30 
987 100 

32007 30 
10 50 
93 30 

218 50 
235 so 
3-0l so 
366 50 
368 30 
516 30 
631 30 
816 500 
827 30 

33017 30 
93 ıoo 

157 50 
254 50 
297 50 
390 30 
515 30 
53 2' 30 
544 30 
572 30 
607 30 
739 30 
823 30 
863 30 

34045 50 
134 30 
172 30 
194 30 
237 30 
334 10000 
501 100 
507 so 
686 50 
861 50 
962 500 
982 500 

35014 50 
157 200 
199 50 

255 50 
291 500 
323 50 
427 30 
527 30 

562 30 
612 500 
724 50 
800 50 
804 30 
844 500 
909 30 

36035 30 
62 500 

200·· 50 
264 50 

318 100 
472 50 
486 30 
555 500' 
560 30 

577 30 
Ci21 50 
633 500 
-;ıo ıoo 

No. 

722 
751 
762 
814 
997 

3702Q 
54 
59 
62 

127. 
208 
215 
256 
'267 
280 
373 
380 
465 
511 
594 
614 
697 
762 
957 

38052 
99 

114 
138 
166 
230 
250 
265 
270 
277 
363 
382 
411 

464 

468 
838 
894 
954 
968 

39050 
41 
77 

270 
314 
33,5 
375 
418 
436 
490 
519 
553 
655 
701 
925 
400 
547 

30086 
104 
196 
203 
256 

1001 
44 
89 

145 
155 
194 
210 
295 
312 
458 
477 
587 
613 
716 
863 
918 
965 

990 
203.Q 

70 
74 
76 

136 
165 
270 
448 
507 
523 

Lira 

50 
30 
30 
30 
50 
50 

50 
50 
50 
~J 

30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 

500 
30 

100 
50 

200 
30 

500 
30 
30 
30 

500 
50 
50 

3000 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 

200 
5q 
50 
30 
30 

500 
100 
30 
'3.0 

500 
500 
30 
50 
50 
30 
30 

500 
100 
30 
30 
5Q 
30 
30 
30 

100 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
50 

500 

50 
50 
50 
50 

30 
30 
30 

200 
30 
30 
30 
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Keşif bedeli 4335 lira 6 uruş olan Beyazıt Çarşıkapıda Mer. 
zifoni Karamustafapa!:iU medresesinde yaptırılacak tamirat ve tadi. 
lJ.t açık eksıltmeyc konulmu.ştur. reşi.f cYrakilc şartnamesi. ıe
Yaznn Müdürlüğünde görülebilir. lsteklilcr 2490 sayılı kanunda. 
yazılı vesikadan b::ı.şka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fen 
ehliyet :·esıkasile 325 lira 13 kuıınluk ilk teminat makbuz veya. 

1 m ·ktubıle beraber 16-l 939 pazartesi günü saat 14 buçukta. Da. 
ı _imi Encüm--nde bulunmalıdırlar. (9517) 

,Jandarma genel l\omutanlığı Ankara 
satınalnı· kom syonundan 

1 - Bir takımına altı buçuk lira kıymet biçilen vasıf ve ör. 
neğine uygun bin portatif çadır 20-1 -939 cuma gi,inü saat on 
buç.ukta kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi para.sı.z komisyonumuzdan alma.bilecek bu 
eksil lnıeye girmek isteyenlerin 4 8J lira elli ku,ruşl uk ilk teminat 
n:ektup veya makbuzunu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
l<!klif me'clu'>lıı.rını belli gün saat dokuz buçuğa kadar komisyona 
vermiş olmaları. (5334 l (9542) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın
alma Komisyonundan: 

1 ..._ Tanesine. 0,231 iki yüz otuz dört milim kıymet biçilen 
çeşitli sekiz yüz yedi bin beş yüz adi ve yirmi beş santbn kıy
met biçilen çeşitli kırk iki bin beş yüz tane çeşitli buz mıhı 8-2 
-939 çarşan:ıba günü saat onda açık eksiltme usulü ile satın alL 
nacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu 
eksiltmeye girmek isteyenlerin yüz kırk lira altmış dokuz kuruş. 
luk ilk teminat mektup veya makbuzu ile şartnamede yazılı bel. 
gclcri hamilen tam vaktinde komisyona başvurmaları. (231) 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Dördüncü keşide: 11 Şubat 939 dadır. 

Büyük kramiye 50,000 liradır 
Bundan başka: 15, 12, 10 bin liralık ikrami

yelerle (20 ve 10) bin lir~hk ~ki adet mükafat 
vardır ... -Bu Tertipten bir bilet alarak iştira,k etmeyi ihmal etıneyiniz. 
Siz de piy,angonu,n mesut ve bahtiyarları arasına. girmiş ol ursu. 

nuz ... 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın· 
alma Komisyonundan: 

1 - Bir metresine iki yüz seksen bee kW\IŞ fiat tahmin edi
len vasıf ve örneğine uygwı kırk bin metre ka.P\ltluk kvmaş 7-2 
-939 so.lı günü saat ondn kapalı zarf eksiltmeşil.ç satı,ı;ı alma. 
caktır. 

2 - Şartnamesi 490 kuruş ka111Jlığm,da komis)'.ondan alına. 
bilecek olan bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 6150 liralık ilk 
teminat mektup veya makbu.zlarile şartn~ede yazılı belgeleri 
muhtevi teklif mektuplarını en gey belli gün saat do'kuzunda ko .. 
misyona vermiş olmaları. (91) (230) 

• • DO 

lVJ ffi[p)@ffDUU@ g 
VucudÖıiÔZ bi'rtehtikenin-yaklastıeını haber ~eriyor e.. 

rip! 
Hemen ASPiRiN; grip, soğukali•nlığı ve ağrıların em,,tyetn 

lllcı ASPiRiNi alınız 1 Aspirin'in iyi tesirini pek az sonra 

göreceksiniı.
0 

ısrarla 

- . SPIRIN 
isteyiniz ı 

20 ve 2 tabJetl!k 'ekill•trle bulunur. 

Her teklin OstOndekl ffi markası aldıtınız matın 
hakiki olduaunun ve iyi tesirinin ıaranlls dır. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

tstanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel! 223~8 

t ~ Dr. Suphi Şen ses ~ 

I 
/ drar yolları hastalıkları 

mütehassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar
şısında Lekler apartıman. Fa 

kirlere parasız. Trl. 4392-1 

1 
• "" • ~··: t ~ ...... •ı 
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' Operatör Dr. Cafer Tayyar 

ŞiŞLt CERRAHt KLtNtGl BUGÜN· KUl18ARANIZA·ATACAGINIZ · 5 · KURUS 

• 

1 

Elbiseye dnir ihtiyaçlarınızı §İmdiden Calatada meıhur 

T 
A 
K 
s 
1 
T 
L 
E 

Ekselsgor 
Büyük elbise mağazasında her yerden ucuz, 

şık ve teminatlı alabilirsiniz. 

K A D 1 N L A R A MAHSUS: 

EN SON MODA ve LUKS İPEKLİ MUŞAMBA

LAR. YtlNLU MANTOLAR, GABARDİN PARDE· 

StlLER, HER CİNSTE MUŞAMBALAR. 

ERKEKLERE MAHSUS: 

HER CİNS 1NG1L1Z MUŞAMBALARI, GABARDİN 

PARDEStlLER, HER CiNS TRANÇKOTLAR, 

UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI HER NEVİ HAZIR 

ve ISMARLAMA KOSTUM ve PARDESULER. 

ÇOCUKLARA MAHSUS: 

HER NEVİ KOSTUM, PALTO ve MUŞAMBALAR. 

REKABETSiZ FJYATLARLA CALATADA 

Ekselsgor 
Büyük Elbise Mağazasında Bulacakı:ı-ıız 

Telefon: 4 3 5 O 3 

Devlet .. Q.emir_yo11atlhe ... Lim:anı·ari · 
· :· işletm·e .. :Umum -~dar~si·· ilanlar1 

Muhammen lx>dcli 33000 lira olan aşağıda yazılı iki kalem 
dö~elik deri 6-2-lü39 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Anlrnradn idare binasında satın almacaktrr. 

Bu işe ginnek isteyenlerin 2475 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini nyni giin saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 165 kuruı;.a Ankara ve Haydarpaşa. veznelerin. 
de satılmaktadır. (240) 

400000 Ds2 döşemelik deri yeşil 
200000 ,. ,, ,, kırmızı 

Havadar, ucuz hususi has
tane, her nevi erkek ve ka· 
drn ameliyatları, .dimağ, sinir 
estetik (yüz buruşukluğu, 
meme, karın sarkı'ldığr, ve 
çirkinlik) ameliyatları. (Ka. 
dın ve doğuml,. Zarureti olan. 

Jara ı 00 ~ 50 tenzilat 
Şişli meydanr No. 201, 35-261 

ATATORK 
Albümünün 
3 Uncu tabr çıktı 

MUvezzilerden 
nste'17n n •~ 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİOİR 
ZAYi = ~-

Kabatnş erkek Jiscsindt ' 1938 :rı
lında S. 4 No 889 oldı~ım to~dikn:t
tneyi zayi ettim. Yenisini :ıl:ıc:ı~ım· 
dan c~kisinin lıfikıııii ~oktur. - llak
kc Xa:'a, (2i!l 1 ~) 

T. C, 
ZiRAAT BANKASI 

\ t •a. •,~· 1 ....,~~ 'l,','"'" 

Meşhur Dinos 
Markalı en asri, en sağ
lam sandalya, koltuk, 
portmanto, portatif ma
salar, sinema koltukları 

Hekabelslz fiyatlarla ıraranll 
olar ak saltlmakla~hr 

• 
Resmi daireler, mektep, sinema. tiyatro, gazino, lokanta ve 
kıraathaneler tercihan D 1 N O S markayı aramaktadırlar. 

AVRUPA hezaren sandalya 17 5 ve koltuğu 27 5 kuruştan iti
baren müessesemizde satılmaktadır. 
ADRESE DİKKAT: Çakmakçılar, Küçük Yeni han No. 13 

Telefon: 23377 

. ' .- . .. .. ' "' -~ 

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

t 

l.ffnnbııl llrşiııci lrrıı ,1/cmıırlıı{jıın. 

Kurban bayramında tcşkıl:ıtımız tarafından toplan~ 
ve barsaklar pazarlık suretile ayrı ayn arttırmaya konm~ 

18 IJ{fuıunusani 9:9 çrr.,.amba günü saat on birde 
sı yapılacak ve fiat :!cğ<'r bÖriilürsc ihale edilecektir. 1s 
belli gün ve şartm:. '1l yi görmek için de her gün Cai'aloi 
şube merkezine müracaat etme! ~ri. (9355) 

1 - İdaremizin Paşabahçe fab iJ.,.a ı için şartnamesi nı 
!;atın alınacak (30) ton SJmikol, a-;ık ck,,iltmeye konmuştur. 

lI - Muhammen bedeli beher tonu 2 ı lira hec:abiyle 1200 
mU\lkkat teminatı 90 liradır. 

ı II - Eksiltme 20· 1-939 tarihi ne rastlıran cuma günü saat 
K:ıbataşta le\•azım ve mübayaat şube indeki nlrm komisyonu•Rr"·.....,c. 
laca\tır . 

JV - Şartnameler para rz olarak hergün sözü geçen şu 
nabilir. 

V - Isteklilerin c\:siltmc ]çin tayin edilen gün ve saatte,,;~ 
gU\·cnme p~ralaril~ birlil.tc ruknrda adı gecen komısyona 2eln#'" 
olunur. (83) 

"' .... 
I - 1daremizin Karaağaç Barut Deposunda şartrıtfll 

projesi mucibince yeniden yaptırılacak ahşap iskele inşa$tJ 
cl•siltmeye konmuştur. 

lI - Keşif bedeli (2856.61) lira. ve muvakkat 
(214.25) liradır. 

T~ işBankası'nın 
939 K. TASARRUF IKRA.~IYE PLANI 

d(/ıı: 1 

Bir lıorçlnn dol:ı)'ı ın::ıhcıız \'<' pa
ra)n çe,-rilnıcsirıc karar wrılt'n (iki 
:ığnc dokuma lczg:ihı, G Jı:ığ l 2 !\o. 
lıı iplık \'C 3 bnğ iplik) 18 - 1 • 939 
tarihine ınüsndiC ç:ırş:ııııba giinü ~:ıat 
t t de Silivrik:ıpı Yrleılikarnh:ış m:ı· 
h:ıllcsi Çnrkh::ınc soknğındcı 18 Xo. 
lu lı:ınc önlindc nçık nrllırınn sure. 
tiyle satıla.:aktır. 

IH - Eksiltme :10-1-939 Uırihinc rastlıyan pazartetl 
saat 14 Kabataşta Levazım ve Mül:ıayaat Şubesindeki ı\~ 
m syonunda yapılncakllr. 

IV · - Şartn,aınc ve projeler J5 l.uruş bedel mukabiljJılt' 
z~ geçen şuboden alrnabiUr. ""'-

V - Eksiltmeye iştirak ctm"k İ"teycnlcrin fenni e 
vesaiki İnhisarlar lnşa:ıt fUbcsine ibraz ederek fenni e 
eksiltmeye iştirak vesil:a.cn almaları l<lzrmdır. .;r 

32,000 LİRA MÜKAF A 1 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Ma ııs, 26 ağustos, 

1 eylQ 1 ikinciteşrin tarih.er~nde 
çe~iiecektir 

w-- iKRAMiYELER: 
1 Adet 2000 liralık 
5 

" 1000 ,, 
8 ,, 500 

" 16 
" 250 

" 60 
" 100 

" 95 
" 50 

" 250 
" 25 ,, 

.. .... , ' •. . 
- 2.000 lira 
- 5.000 

" 4.000 ,, 
4.000 

" .:: c.c:;J 
" - 4.7~1 ,, 

- - 6.250 ,, 

32.000 

1 
~ 
~ 

L435 
... . . .. . . - .,.. """' ... '·"': ; ..... , ----1 

T. iş Bankasına para )1 a ırm ıkla, ya 1 nız pura 
biriktirmiş olmaz, aynı zamand>t l:ıiiBiııizi 

de denemiş olurunz. 

Taliplerin ~ evm H <;:ıı:ıli ınczkiırdn 

ınnlıııllınde lıulunnc:ık snlış mrmıırıı

ıın ınurncnnll:ırı il,'ın olunur. (2i9!JG) 

Askerlik ilanı 

VI - İstekliler kar•uncn kcrdilerindcn aranılan ,,,4 
re. 7.5 güvC'nme para!ariyle birlikte eksiltme için taY~I' 

y,Un ve saatte yukarıda adr geçen komisyona gelmeleri 11 
nur. (253) 

*** 
I - İdaremizin Paşnbah<'e fabrikası ıçın şartnan1esl 

hince satın alınacak iki ndct Donki Tulumbası açık c!.sIJ 
kJnmuştur. 

/Jeşiklu,t Askr.rlik Sııbeslııılr11: # 
11 - Donkilerin muhammen bedeli 1200 lira ve muv 

l - J30 doğııııılıı Ye hu llo~ııınlıı- . C'\ 
mmatı .,o lir:?.dır. ...ı 

l:ırla nıu:ınıclcyc tl'ılıi crnll.ı lin'ilulık ff,V, 
,.c s:ıir bir sclır.ıılc S<'I i> e hıı okılıım III - Eksiltme 30 1-1939 br'hine rnstıryan paz:1 

vc>n cm nllerh le :ıskcrc ('.ığırıl<lığı nil saat 11,30 da Kabatart::ı Ic\·azım ve Mübay:ıat şubcrl 
lı:ıhle selrııe> erek Jı .. ı .. ıl aıl.ı l .. ılıııı5 H l:m komisyonunda varyıJa:::ıkt r. 

J. ~ 

y:ı )Oklama k:ıç:ıklaltırııhııı \C s.ıklı· JV - Şartn:ıme'cr parasız Ol"r:ı1c her ~Ün g"zJ gcçı>!1 
elan nüfusa kaydedilerek nıua) cnch • nlınıbilir. 
·i ):tpılın15 ve lıcııiiz se,·kctlılıııcnıi~ . 

V - Donkilcr Werthin<:"ton ,.c Y.'ci"'2 und Monsl<• 3Hi doğumuııd:ın 329 dahil ılo"uınu- -
n:ı k:ıdar piyade islarn erat 21 J kiııci olaca1\lır. · 
ı.:ruıuıı !l3!l günlinden itilJ:ırcn ımirl'I- VI - lstcklilerin cılrniıtme irin tayin Nlikn gUn .,-e 
lelJ oldukJ:ırı kılol, l'a SC\ kcdılccek-ı ('I 7,5 gÜ\'Cnme paraJ:ıriyle rirJ'ktc )'Ukarıd:ı. adI geçen )t 
terinden t:ıyin edilen siıpılc h<'h<'ınc· n::.> gelmeleri ilan olunur. (~; ) 
lı::ıl şulıe)c ıııiir:ıcaııl clııı 1,.ri, ıııiir.ı- ---·-------------------
c:ınt elıne\ r.ıılcriıı :ıskri ııı:ılıkerııclc•rr 1 Ü 1 ( H ı . t •• ı •• "" Ü d 
ı·crilen·:- lı:ıpis ('Cl.ı<;İ)le rt•rnl:ıııdı n Vt>rs e ~" or UJ!' n en c 
rılac.ıld.ırı. Tıp fakültesi laboratuvarın la <'alışmak üzere HibO~~~ 

2 BC'ıll'I verecek ol:ı ı•l:ırın lıcıkl- zetlerinc ihtiyaç vı:.rdrr. Asgari orta. mckte~ tahsili go 
ıerini :.ıo 1 .inı-ı :ıırnıı !l l!l ruııı.ı giinii garp dillcr:nden birini bilmek liı.zımdır. ( 
ıkş.rnıııııı knd:ır 'cı ııclcı ı 'c lııı ı.ıin ltteycnlcrin Tıp fakültesi d kanlıtın'l. mür:ıc:ı"tJarl· 
len :;unr.ı hcdcl k::ıbul cdilııı )'ı:t'l·ı;ı. 

3 - Ç:ığırılıın lıu C\'s:ırtnl,i <'rııtııı 

ınu:ııııcleleri iııcl'lenınc!, iıırrc to;l· 
Janm.ı gününden ('\'\ t I -:;ııbc~ c ınur.ı 
c:ı:ıt etmeleri il:ın olunur. 

s-.ııı::ı: \Sl\t ı ·s 

~cşripl ~lıiıliirü · il . . \/ııı:el Srl'ı'(l::Jİ 

nasılılı.w ı yer: \ ?dCl1' Matbaası 

-------
Jandaı·ma Gene! Kom:.ı:."!nlı~ı Ankara 

Alma f(on1isyonundan: ~ 
1 \ 7 ıf k'l .. -· . . dÖtt - :ıs ve şe ı ornc 'ınc uy ... n \'C hır tanesıne 

kuruş kıymet takdir edilen bin tuğh" çık eksiltme usuıile 
939 salı giinü Ea"l.t 011d1 rntm n' nu :ı.'. r. ;, 

2 ÇarLnamc i para"ız el. r~ '{ kc 1l" iı::ycı,dan aıınabil 
bu eksiltmeye girme'< istiycn'erin 33i lira 50 kuruşluk ~e 
şartnamc::le yazılı b..,l,,.elerlc birlikte t::.m va!.tinde koflliJI 
vurmaları. (50) (131) 


