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~ransız Polisi Ekreln König'i Arıyor 
~~a.•e Fakat kaçakçı hô.lô. ı Kagıf ıçın 

Ha:~~'~:.:ğ~~ buluna m a m z ş l z r •.. 
Yeni Fransız Elçisi 

Atatürk'ün tabutu baş~nda 

~~:!:~;~~;~·::~~::::d~~~ Fransız Emniyet Mü-lı.ult ka kurulurken en esa.g. 
~ 111

n.ddc oJnn hnmurluk a. 

:ı::~~=;~!. o;;,~:~-::;.~:ı-:::~ du·· rJ u·· g"' u·· bu hu su s ta 
'taçı 0

J le olnıacJr. Hanı urluk 
'~ ar )'a nusyadan, yahut Ro-

~'::~:~~t~:'~::~!~. ::::'!~!~~~ bı·r tavzı·h neşrettı· 'ıtıı<'ı ıııcınlckctlerden te-
'ıt CdlJir nıü<'..sscselcı· sıraaı· 
.ıı,..&ıcçu. lfflJA d.n ynzfyet börte. 

.\ıtab 
'- liı a 1 :ımıit kllğıt fabrikası. 
,,:nı olan ağaçlaı·ı kendi or
--'1:t.,rlllıızc1an tedarik edemez 
~ • lli:ıo \'erilen malümata 
~nni surette işletilmek 
\'a c Anadolu ormanlannıu 
~j fhtf.rnc ı t.cmlnc kAfid.1r. 
--~ -A!'t,·in ormanlarında ki
~~ t'lknları fçhı hamurluk a-

~ tUn eden hl.«:lln \ °C köknaI" 
~· hnııt fabrikasının bir 

'-~ ~rı tok sa .. foocceği 40 
l'l' nıtkAhı ağacı ;rnlnız 

' nnları \"eılıRill!f. 
~ llıı hu ağaı;ln; fiyat nolc
~ ~\ lahnncı ıncmlekctlt"r
'lt.ı:."'l:aınıaz. Zira Rosyada.n 
~~Yadan getirilen ağnç-
S-""" l"ı?sl fabrikaya ı .ı - ı C 
\~•1 <>lmaktadır. Arh in

~.. lilıecek ağa~lar da nlha

~ ~~l'lf ra nıal edilebilir. Ha· 

~ ~ z -.ererek fabrika için 
'-..\'t ~eo tedarik etmekt~n ise 
~ ~Cr.lnden kendi orman. 
'q.._. t"Iet.ımek: clnha <loğru 

""Cld.f r•• "' .. - ~-"-"1 ... tğıt labrikamızın 
........... lıı.l 1h~cı olan 40.000 
~ klb1 •ç bil' müddet 
"-'~cuş-.e~ccckUr: llbe 
~ Şlcın••ğt, başlayınca ilk 

'-' Olnı-aı. kullanılan ha. 
'-' ağ~ Jhtt1aeı 80.000 

\.~lt~lk&ba ~ıkacaktır. Ha· '*'" ~<'1 
k(!ndl ormıınları

tıf..' 1ıa:tlhslll ~mek için şlm
~ ~b Ckcte &'tlr:llmcz ,.e icap 
'-~ ~ t~ ahnn'1azsa. ithaJAtı· 
~~hııı 

01 
en a~caktır. Aka<: 

'~lere arak lfabancı nıcm. 
~ şlrnc11 ö<lhUğimiz :ra-

1on ı 
ira bi~ ıuilyonn bu· 

ı.._ ~ ••• 
"'~ larıned • t- ~""':le iyorıyz ki al'tık 
\''a'ı.,rn:~rlki işi ~n hazırlı . 
)\ '" k Utnıanr, gclmlştfr. 
~'<in ıtnunun<1a dC\ lt'thı 
"-. "'41 'ltk n doğı·u3ıa, yalını 
\tı" Ct \e b ~~le 0 1' &nkal•r, ile biı• 
tA..' ~· k rnah ıı 1-:-letıııc!k>rl .raı)a· 
~~ L • l\ lll CcJIJ 

~ qlik~- nıfı:o ~duğıınu «<rncun . 
lca11 • eJ iı11Jc k!t fi <lc-

d~ - ıını , 1 ""''lleı.u c dar.i s'-1:\hiyet 
~ r. ' 

ha, 411 . 
llekt sııı:leki' liz ('ili 
h :ll'hk ili 
1lhınrn dJn ,.e ki>knal' 
lrıaJi 1:kın beraber. Jıii. 
Oları k1m<1an daha el· 

Paris, H (A.A.) - HaYas bildiriyor: 
J."'ransada ıe,·klf e<lllrllği bildirilen rn ~>llı\hıırn tekzip Nlil<'n 

t.ayyare katakc;ılığı He nlilkncfor Tiirk utandn~ı };kı·rnı Kiiıı f~ 

hakkında Fran.ccız milli emniyeti n':'n~ıdaki ttı\'7.ihi nc~rctnıc!, 
tedir: 

''Türk hük!ümetinin talebi iizP.ı·fıı c milli l'mııiyct cfnni po· 
Ihı scnislcrlnln Ekrem Köntg•i nradıklar1 dol!'rnclur. }"'nknt hu 
katakçı hAIA bulunnmmnr~tır. Çarşamba giinii nC',rt!dilen tek
zip, malüru oldu,tu iizere. adli polisin mcthıılii hnlııırn ıı }~k

rem Hamdi hıminfte bir adama ait bnlnnuyordıı. J•'nknt hllit
hara Ekrem Bamaı ne Ekrem JG>nig•fn hnldkntto llJ ni n<lnın 
oldnğn an,l~lmrştlr. 

· ~ 

Prostun plAnına gör J Cumh uriyet meydanı yapılarak bütün 
törenlerin icra edileceği Sultana hmet meydanı. 

Ibrahim paşa sarayI 
yıkılacak mı? 

Adliye· Vekaleti tarihçilerle bir k!sım 
mimarlar arasındaki bu münakaşa 

mevzuu hakkında kararını verdi 
- Yazısı 6 11etda -

Siml:eşha>ıei amircniıı tram vay yolundan gör'ihıüşü 

Ekrem König'in 
Ueçm.iş hayalin· 
dan bir hAdlse 

Ekrem Köniğ'in geçmi!f hayat: 
hakkında her e-ün bir Iık;a nakle. 
diliyor ve bu fıkralar bu adamın 
çi. kin hüviyetini efkarıumumiyede 
daha iyi belirtiyor. 

Biz de bu cümleden olarak öğ

rendiğimiz bir vaziyeti daha kay- Yeni Fransız elçisi B. Massigl inin A111mrada km'tılan~ alt iki 
(Dct>amı 9 ıoıcuda) intiba (Yazıaı 9 uncuda) 

Barem kanununda 
yapılacak değişiklik 

Meclisin kış tatilinden evvel 
müzakere edilemigecek 

HükUmet hayat pahalılığı derecesini düşürerek 

Memur maaşlarını indirmek kararında 
Ankara, 14 (Telefonla) - 1038 senesi 

büttesinde ücret \'C maaş olarak \'(lrJlcn para. 

nın 60 milyonu aşması üzerine, 1\focllııtc bu

lunan umumi mü\·azeneye dahil memuı·lat' 
bıırcmJnde yapılacak tadJIAtJa ücretlilerin 

maa.,a getmesl ve scrmaresfnln yarısından 

çoğu de\·lete alt olan müesseselerde çalışnn-

ların ayhklarmın todıJt \'C teadiil kanunu

na uydnnılması lşlcrlnfn bir kanunla mii· 
talcası zarureti hasıl olmuştur. 

Bn itibarla, barem kanunlarının Mccli- ı 

sin kış tatilinden evvel takacağı hakkındaki 
haberler doğnı değfld.1r. 

Ilütçe encümeninden a)'nlacak on ki· 
şilik bir komisyon, her \"CkAlet l'e sermarc
slnin ynrısınclan fazlası de,·Jete aitmücssefe
Jerden seçilecek olan murahhaslarla blrllk
to toplannrak ilk projeyi hRZrrlayacaktır. 

Diğer taraftan, Jıososi surette istibba· 
ı·ntım1uı nazaran. ortada dolaşan şayialarm 
aksine olnrak, hiikiımct hnynt pahalılığı dc
ı·cce!{lni diişiirmck ve bu nhıbette memnt"lan
nırzm maa~.ıarını indirmek kararındadır. 

Şamda talebe çarpıştı 

20 yaralı var 
Muhalefet Partisi mensupları 

tertip ediyorlar tezahürat 
Şam, 14 (A.A.) - Muhalefet Tarih~ eser!er yıkıldı!(t~n 

sonra mı hatırlanacak ? mitfnt partili dun a1qam ve bu u- Mahkemede karısını, kay-
>erıeı• 1 l ' L" i ela l ur Hı ursa on-

~ ~it k{t;;~e C<lebilh·. )ier 
~1lk al( fabrtkas-.ıın 
~ .... ,rn,1~n lhuyacın1 k~adı 
~tl<1t1i bir n tedarik etll1'ek 

~a nıcscJc olıır"k 
Ilı &clnıJştir. 

Sinıkeşhane ve Hasan 
paŞa kurtarıl,malıdır? 

bah müteaddit tezahürler tertip ld Ş k . 
etmiıtir. Dün aktamJd, tezahürde nanasmı ö Dren ev etın 
talebeler arasmda çarpıtma olmU§ Olümünden bir 
tur. 

Bir talebe yaralanmııtır. Bu aa. f el 
bahki sarpıımalarda ise, yaralı saa evv yaz-
miktan 20 kitidir. Mekıepler bir dıg" I mektup 
ıün için tıtil edilmiıtlr~ 

- J 
Vakanuı kahramam~ r 

(ra.:ısı 10 uncuda) 



Karaya oturan 
vapurlar 

Kaplan, Mete, Galata 
Vapurları 

Kurtarılamıyor 
Erefll llmaıundan altkadar -

lara gelen haberlere göre, bil -
yU.k :f'ırfınada karaya oturan va 
purlardan blr~otu kurtarılmış, 
yalnız Kaplan, :Mete, Galata, 
Sanııun ve Şadan Tapurları kal 
mışt.ır. BunUı.rdan Şadan Te 
Samıunun da kurtarılmasına 

calışıimaktadır. 

Millet Tapur:unuıı batmaslle 

puruadaıı -zarar ziyan isteme · 
mele karar 'Vermiştir. 

ı~ıanbulılR hava az bu1ulltı ıırecmlş, 
rbg!r cenubu ıarhiden unhede 2-4 
tnell'e luda esnıi~tir. 

Saat U de ha,·a ıuriki 7115.li mili
ıMetrf', ,ilhunel en yliksel.: H .6 Ye en 
düıuk 7.1 .untiıraı bı·dedilrııi~lir. 

i()jJ~r larart~q clün ıece .Mı.nnımı 
Y~.f.tje Je.nitinde > 1Jıı1urla br.ı,ık 

~hldetli ldr lodo~ fırtı Duı olıuuş, 
saat 1 den sahaha kadar duam et-

Cumhurreisliği 
dairesi teşkilatı 
Yeni Bir Proje lle 

ihtiyaca Uygun Hale 
Getiriliyor 

Kamutay idare heyeti, Cumhur-

AK~SLERf 
Para . biriktirere~ 

seyahat usulü 
M .EŞHUR bir nıu~;r 

''Knç~ene1aş~~ 
sin?" diye :sormu~lar: ''»? 
tayin edemem ama, bCll~~ 

i .. 

Talebe için mektep civarında 
sahalar yapılacak 

ii Maarif Vekiletinin ıpcr işlerini yakından tetkik ederek ta-

I
H le belerin Jclüplerden alakalarını sildiklerini yazmı§tık. Gençlik 

için yeni bir syor teşkilatı hazırlanmaktadır. 

' reisliği dairesi teşkilatı hakkınaa
'ki 2180 ve 3011 sayılı kanunların 
bazx maddelerini değiştiren bir ka 
nun projesi hazırlamıştır. 

ıacak iŞlc. rim olduğunu ~/ 
rornnı. 1k1 kitap (laha y ft1'] 
Jsterhn. 'onra bir dünya. ,,; 
hnti yapmak arzusunda>-ıJIJ 
nıiş. 

Bu spor te§kilatına göre okullarda taleb:ye muhtelif spor. • 
lar için salon ve okula ya km civarlarda saha bulunacaktır. Ta· ı. 

I
•• lebeye oyun için lazım olan malzeme de okul idaresi tarafındanl 

temin edilecektir. 

ın ıwıa::ı: • ı :::auamcm:aa:.:c• ııı :: 1 •• ., 

Maarif Müdürü 
Ankaradan döndü 

lstanbulda ınevcut mekteplerı gösteren 
büyük bir harita hazırlanacak 

1stanbulun muhtelif tedr:sat i~- Harita Maarif Vekaletine gittik· 
leri etrafında :Maarif Vekaletiyle ten sonra icabettiği tak.dirde üze· 
temas etmek üzere Ankaraya gi- rinde değişmeler yapıl~cak, bu de
den, maarif müdürü Tevfik Kut ğişmeler sonunda yeni planda okul 
dün ankaradan şehrimize dönmüı- ların kati vaz:yeti belli olacaktır. 
tür. Yeni okullar bundan sonra inşa e· 

M "f V k~l ı· 1 t b 1 n ı'ma edilebilecektir. 
aarı c a e ı s an u u ı 

n için hazırlanan planın.da mevcut Diğer taraftan evvelki ~ün yaz
'.>kulların vaziyeti etrafında maa. dığımız yeni barem dereceleri üze 
rif müdürlüğüne bazı direktifler riooe Maarif Vekaleti esaslı su· 

ıermiştir. Bu direktiflere göre, 
maarif müdürlüğü evvela bütün 
okulları gösteren büyük bir hari· 

ta vücuda getirecek; haritada ilk, 
ve orta tedrisat müesşeselerini İJa
ret edecektir. 

basma..st sisteminin bakır kalıp • 
lara tatbikı demektir. Bunun i -
çin bu usuldeki baskılarda hassa
ten fot!)ğraflar bir ressam fırça-

sından çdcmııt gibi temiz. olur. 
Bay Alaettini' kutlarız. 

rette meıgul olmaktadır. 

öğretmenlerin lehine olarak ve· 
rilen bir karara göre ilkokul mu· 
allimlerinin maaşları 20 den, orta 
okul muallimlerinin de 30 dan ifr 
haren ba tay·acal<tir. 

Denizbank 
kadrosu 

Eski İdarenin Bazı 
Müdür Ve Şefleri 
Çıkarılacak niı? 

Dcnizbank Umum MUdilrU 
Yusuf Ziya Onlş, bugUn Anka. 
radan şehrimize dönccektll-. U· 
mum :MUdUr bankanın tasdik . 

ten geçen yeni kndro ve bUtçcsl 
nl de beralıer getirecektir. Bil 
hassa kadrolarda mUhim eleği · 

mi~lir. Ankara rasııl mcrkc:r.i tardın· • • . 
daıı v:n:iyct aliıkadıırl:ıra Lilılirildi- şıkhkler olduğu haber \'ertl· 
ğinden cnelden alınan ledbirlcı1c mcktedir. 
fırtına kazasız: atlnlrlnııştır, l üç ay kadar en·eı merkez enı 

Limanda 
rine alınan, eski idarelerin bazı 
mildUr \'e şeflerilc 50 den Cazla 

,, ı Gt ECE'-. memurun vazHclerlue niharct BUGv!\ 1. MA1'TMIZUA~ D ~ ·" 
V.'.PCRl.AH verilecektir. Bu memurlara bir 

Tr:ık 9 da Muılnnyııy:ı, 'fayy:ır 9 ıl:ı 

tmroı:ı, Uğur 9.30 da lzıniıc, hnılr 
ı t J~ lınıirc, Kıradcnit 16 da Kı. 
ra•lenize. 

UC'GCX I.IMA:\IM17.A GELECEK 
YAPL'Ill.ı\1' 

Al.:.;u 12.30 ıla :Karaılcııiı.dcn, Mara-
1.:az 13.30 da Mudnnyadan, Trnk 20.15 
ele Mudnny:ıtlan. 

mlkdar tazminat da tediye edl· 
lccektir. 

Yardım Cemiyetinin 
Toplantuıı 

Yenip rojeye göre Cumhurrcis· Seya;hat! .. Acaba dÜll)...,_ f 
liği dairesi, umumi katiplik, baş- ynhattnn tatlı bir şey 'f,,r 
Yaverlik, hususi kalem müdürlü- tJct 

dır? Yıılumcı .mcmleke 
ğü ile daire müdürlügvünden ve ],.,,.,,, 

mck in nnıı ya<:adığı" U"' 

baıkitiplikten teıekkül edecektir. h ' •. t• 1' h ' 1 eıı 
• .. .. .. .. . enı ''u.sa arı , cm c e , 

Hususı kalem müdurluğu, bır 'Jığmı hakikaten tanıtacl'~ 
müdür ile dört katipten mürc,k· 
kept:r. Bu kalem, Cumhurr.c.iı;inin 
mahrem ve .hususi mubabere1erini 
temin ve ifa eder. Müdür bu kale-
min ~miridir. Cumhurreisinin res
mi ve hususi mahiyeti haiz emir
lerini yerine gctir.ccektir. Yazı iş
leri müdürlüğü, lbir müdür ile .dört 

dur. ! 
Ye se1·ahat~ mclekctJJ1 

~ • JJl 
den bııı:-lnr. Bunun Jçin ~l 
knlılnr cok iyi bir usul bil 
lnrtlır. :Memurlara, fşcilcı1' 
rmcııya kadar bircok il'iısJ' 
kaznru;lnrının bir kısınını •> 

1 :wa seyahat aceııtclcıine ~ 
katipten mürekkep olacaktır. Mü- r;rlnr. Bu pnralar kenditet 
dür bu kalemin amiridir. 11• 

. . .. ufnktan bn-;;lıyarnk sc)"tı IJ 
Bu kalem Remcumhurun Ka- ınin c<lccek bir yck(uıA b-1 

mutay ve hükumet daireleri He o- ıhı mıı, para biriktireıııcrifl f 
lan resmi muhaberelerini ve diğer ~t gelir. Acentenin ,·ıısıt 

• 1 . . . c h . Jıil 
yazı ış erını temın ve um urreı- nnkil, yiyecek, otura<·ak 
sine gelen ve giden evrakın kayıt ihtiync;lnr dnhil olmak rııttc' 
ve dosyalarını tanzim edecek, Curn ynhnte çıkmnğa. baslnrlt'l"• 
hurreisliği dairesi memurlarının si ~ Buna knhrsa me~ılekctl 
cil işlerini görecektir. de böyle bir tcşkiUit ,·c ıı!ııl 

Cumhurreisliği dairesi .memur- das etmelidir. Jinzıınçl 
!arı ~u şekilde tayin ve terfi etti- ilnn, tekaiidiye gibi scyıtl1'1 

rilecektir: ılahi lıir ıniktnr para. ıı> 1 ~ 
A - .Umumi katip İcra Ve.ki~lw~i mümkfinclür. \?e günün 11~ 

Heyetı .kararı ve Cumhurreıs1ıgı- bnl.nı· ınız; e\inizc lbir Jl1 ;/, 

nin tasdikiyle; . . gellyoı· ..• Mcl..-top, seynh"tıtı' 
B - Başyaver ve yaverler Mıllı mı n~rdiğiniz ıtc!o..-'kilitt•l1 ' 

Müda.r~a.Vexili~:~ inhası ve Cum- ·rJ hlr .... c~·alınte d;,ct 0 d.ll'ot;.; 
hurreısının ta&dıkiyle; prınmnz, .otomobiliniz, f I 

C - Hususi Kalem, yazı işleri, ııiz yerleı-do oturncağnl•' 'I.: 
d:ire. ~~dü.rleriylc baştatip, u~~- her cyini.zin temin fıdl~ 
~ katı~ı~ mhası ve Cumhurre.sı- hildiı1yor. ı:ol cşytlJ11$1 Ji ,i 
nm tasdı~ı.yle; ınıık i~hı şu Jmunr dn zıtııl ~~ 

D - Katıpler mensup oldukları olduğunu tefhim cdh of·" 
daire müdürünün teklifi üzerine kim i tcmez? .. 
Umumi Katibin ıinhası ve Cumhur 
reis"mn tasdiki ue, diğer memur- Taksit usulü ırl' 
!ar mensup oldukları daire müdü- '.l'aksit ""'"U>·le alış ..-c 
rünün inhası ve umumi katibin nıcrre pek nh:;;t.ık. l:'uk•~ ıJl 
tasdiki 'ile tayin olunacaklardır. zuuhalıis cttl7•im ~eyııJıııt ~ 

Başyaver ve yaverler rütbeler.i· ne\'idcn taksitle ytıı•111~, 
nin maaşından başka yaver tahsi- demektir... Ancnk ,.r .ı•' 
sah ve Ba§tabibe kadr.odaki ma- fnrk rnr: nnı:;iin ôdedif;IP 'I._ 
aşmdan başka ihtlsas tahsisatı ad· sit lcr, hir malı al<Jı~t"~ıt• 
lariyle muayyen bir ücret verile- ceste CC!'ıtC \'Crilc,n pııı .. lll -~~ 
cel:tir. bn:auı al<lığırnız uı:ıl c-_.,,11 

Bütçe encümeni, Başyavere ve- halde ııaı·a"ı heniiz U'
111 

/ 

ri:ecek tahsisatı 200; yaverlere 'm:ı.mış bulunuyor. otl 
verilecek tahsisatı 50; Baştabibe Jialhuki :.cynhat içil• ~ 
-verilecek tahsisatı 400 lira olarak ıhlcyeccğimiz taksitler, ~ 
kabul etmiştir. ıln mnhnt..-'kak C) aha~~:. .. ~ 

Gene encümenin hazırladığı kad hğıınızı icnp ctuıcycb•1 tl'tft": 
ro şudur: hu sul"Ct1e senclcrclir bir rJ' 

Bir umumi katip maaşı 150; bir ol<hığunıuz }Jıtrnyn, ıc1' 
hususi .:kalem müdürü maa ı 100; "nrruf ellc1Jillriz. 

bir katip 90; bir katip so: iki kn- Bir nokta -1 
tip 70 lira. . . ballto Jl; 

B
. . 1 . ..d .... 90 2 kA l\Iıılı eskıdır:i .ıt I 
ır fazı ış erı mu uru ; a •'tV~ 

. 70 "k· ~-· • 55 1. ı~aımtılmauu, olan J~ 
tıp , ı ı .. atıp ıra. . ıııısıır 

B. d . ..d .... 80 b" k"t' ,·cı·ı .... " dcl'kcn, bazı • , 
ır aıre mu uru : ır a ıp · .111 .. 

· · • cı-; c ·clcı•in derhal 11ııı 
70; bir daıre memuru 55; bır mu- A. >t 

h 5s bi uzat.ıı.r.ak: 0t"1 $~ 
temet ve esap memuru , r zaD' "".I 
B t b. no ı· - l' .. ıır.ayı ıııııntll ğ .,,,,., ,, tıı 

a., a ıp ~ ıra. ,. ı 'it ı. 
• • A eniz elbette ki oıac ,, lı ~ 

Bu pro~ ılc umumı muvazenej . ' . . 0 cdJJ/ 
ka iba-ı D t r . C dı rcceklcrıni tnıınu el> 

nu~W:~. g: ce ve ının um-1 ·ı~nknt lrnzm ıı.yaf;• 

efk&rıumumiye b~ketmek iıtiyen l mua kadrosunda yer alacaklardır. 
ınatbualar siyasi cazete ve mec- SADRI ERTEM 

Öğretmenlere yardım cemiyet' 
idare heyeti dün bir t.~lantı ya· 
parak yardım if lcri etı-afında gö
rüımüşlcrdir. Birlik kıı mevsimi 
iiin bazı eğlenceler hazırlamakta
dır. 

hurıreısligı kısmından Başyaver ve
1 

. v 
1 h . kald 1 kt J~ le degil... t yaver er ta sısatı ırı ma :· c . .,.6' 

dır. l\Jal çiiriik, ,·eya :ıı•l' 
ucu olup da, fiynt l' 
sn ne ynı>arsmız':" ~ .ıcJJ'; 

Jüsn bir tabirle so)ıul' J 
zııııgellı·:.c, tnksit ııs•;it ~· 
ınış i)ylc mııllnr olıtl>i '~ 
laıunnğ'a ba';'ladığııı~,4,.t 
hoı·cunuzun sonuna ıı'ı 
nnn yolu tnmamlaJllı&Jl "~" 

d Jll 
, ermez. Yarı yol ~ nti 
1i kesilir; c kir; ~ııt' 
\·c ortndn bir tak111' ...,_ 

tt•"' 
ı ... nrşı kın., ıyn ı..--ııl ırSl t>iJ~ I 

Bn iyisi, JıcsabınJ tP 
.. ! ....ıbi 

tuccnr ve c na "':..ıı-
özii., dalmn kendi 

ı1ii turu cdinnıelifir;: .,.
"Rngiln peşin. ,. 

tanl§mak i(in düıı saat <l1Jrtlen itibaren d.o1,11;xı lc.a dar lletxl'm etmek 1iizerc Onrdcn. siye!" 
• 
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~-----
Boğaziı;inin Son Haberler 

,· . . . . 

Görüp diişündükçe 
........... -. --- twwwı sem:r 

Cınayef er 

son günleri 
~Yazan: Uoktor t;emll Süleyman 
tat .. _ 

lh "'lbuı diyı' b" k & • "''•dt bile .. nce, ~r ere. ruya- b~ni uyuturlardı. Sonra ne olurdu, 
lltıı altına go~e:~n A~erıkalı - b;lmem. Annem, ciğerlerinden ra
llıt\'i Bogazıçı gehr: şarkın hatsızdı: ona, açık hava menedil
ttzıfil ~e:aııı altında gül ve ka- mişti. O, eve geldiğim zaman be· 
lrıı1 ,_ {o Ulu bahçelerin ortasında ni sigaya rekerdi 
k "'I eaj "b' ~ ... 

çoğalıyor Macar 1. s tan l n Mı· ı ı et ı er ~lir mnh~\:l'lllC hinn ındn, Jınk-
lnı nı ternzıJ c nıruldni;ru bir n-
j ıoıı<ln, J.n~ıııcrlf bir d ıınJ et iş-

c em ı• yetı• nden çekı· ı mesı· ,::n~;li; ~~~li:.~:~~· J.:u·ı iylcknJna. 

nıı~!~~:;~n~ıe~~ı::a!:!~ 1~ıı~~Jt:ı:~:ı~ 

b h 
• • ? kııı·U:ın e.tlilccck ~eylerdcn de-m ev z u a ıs mı . ğll~~~·:itJerin ÖJ lcdlklerlne l>n-

oıltıcr .• la~ı ı oymalı ve se.de~~i . ~ a o ateş geceleri!... Boğaz i-
ltıı ııc e ıvert sulara hayalı du- çının yerinden oynadığı ba~ka bir 
l!ıı.Lt J Ve ahenk yuvası zarif Ve alemdı' t 

"'1 tıc 1 .... 
~'tiiııd rn yalılar .. Geniş rıhtımın Pazar kayıkları süslenir; sala-

Haricige Nazırı garın Ber· 
kılır n, ı~nlil, 'ıırcluğıı kn<lİn
ln, cnnsız J ere~ ıkılUlktnn onrn. 
<in bıitiin kıırşunlnrııu uıiJnruı 
ceııazclcrlno hO';'alt ınış. 

d e akşa .. · · 1 tııiıd m uzerı pıyasa arı.. puryalara meşaleler yakılır; yalı-
~ aq e rnehtap alemleri .. Göksu- larda sandal kalmaz, Büyükderc 
"le~ '• Kalenderde ilahi aşk sah· koyuna toplanırdı. Korteı· iptida 

line gidiyor 
J•'ucmlnr ii t iiııclc, J.cndf dü

ı;;ü rıccleriıııfzl .söylemek i<:hı t1 ıır
mnk, nııcnk o düşiirıcclcrlıı mem 
Jckcıc l>fr fnydıtsl olduğııııa f. 
nn •Hlıf,'"lınız 'nkit hııkh olur. 

., tahay "1 d ' 
yu e er!... Boğaza yollanır; ıonra döner, 

*** kendini akıntıya verirdi. Artık 
Komünistlik aleyhfan misak ve diğer devletler 

N o garip te adiiftiir, ki llJ ni 
nıyan keyfiyet, otoriter devletlere gnzctedc iki fclnm hnherl de, n

1 
... 

karşı ittihaz olunan hattı hareket dı. ı:uıılnr, mini mini hir çocu· 
tir. Halbuki bu otoriter devletler:n ğu, hnoasımlan uç n1mnk için, 
siyaseti, medeniyet dünyası ve kıızu hoğnzlnr gibi kest iklcri ı
milletlerin mukaddes haltlarını ko c;iıı ölüm ccznsma. ~nrpılmışlnr
münist enternasyonalinin ihtilalci dı • 

tl . tamam kırk beş sene kay.kların içinde, sazlar, içkiler, Berlin, 14 (A.A.) - Macaris- re&mi mahfellerde söylendiğine 
dı... kendini unutup oyuna kalkanlar .. tan Hariciye nazın Kont Csayk, göre Macaristanın komintern aley 

licıı 0 za d' d bi Gülüşenler, bağrışanlar.. sarh-;'§ Pazartesi günü saat 10 da resmi hindeki pakta girmesi Milletler 
Soc1ı1tt rnan, ye 1 yasın a r olup k d'l · · 1 cl bir zı"yarette bulunmak üzere Ber. Cemiyetine iştiraki ile alakadar a.. urn B .. k'. 'b~ kl en ı erını suya atan ar.. a. 
'(0.. " • ugun u gı ı a im h b'l . k . . l' l k . degw ı'ldı"r ı...''• "Oktor p l"k" 

/ 

a ne ı eyım, çocu başımın ıçın. :ne ge ece tır. . 
L~ tebdil' av.a 1 pa~a anneme dt: karanlık kalan bin vaka, bin Ayni gün Von Ribbentrop ile Bu mahfeller, bu meselelerin 
. "'?illede ~ tavsıye ettı; c yazı hadise... akşam yemeğini yiyecektir. Bu zi. birbirinden tamamiyle ayn oldu-
~' r e geçirdik. Fakat ncj • • • yafette komintcrn aleyhindeki! ğunu söylemektedirler. 

···ne yaşayııı:.' 1 i i 
~tıı· :. ... Bu saltanat kaç sene devam et- paktı imzalamış olan diğer iki dev BERLiNDEK NT BA 
Jtrı~d'tn son refah ve saadet gün. ti? .. Bilmem. Ben on yıl sonra A· Jetin mümessilleri: Japonya ve Berlin, 14 (A.A.) - Bu sabah-
' ~ı .... Çünki o yazı takip e- rabistandan dönmüştüm. Hicret İtalya elçileri hazır bulunacaklar-! ki Alman gazeteleri, başlıca Maca. 
~Atın. ortasında Abdülhamid başlamıştı. Birçok tanıdığım aile- dır. 1 ristanın antıkomintern paktına gi. 

l) rıbıstana sürgün etmişti. ler, koca yalıları bırakıp Erenkö- Kont Csaky, Hitler ile de görü·! rişi ile meşgul olmaktadır. 
'ttıiıde §'k bir sandalımız, ka- yünde, Goztepede, sivrisineklerin ş .. cektir. ' "Berliner Börsen Zeitung,, di-
\dı tele atlı zarif bir arabamız kaynaştığı cehennem gibi tarlala- MACARISTON VE CENEVRE yor .ki: 
\l~ lier sabah sularda, bentler- rın ortasında, küçük ~üçük evle. Budapeşte, 14 (A.A.) - Yarı "Macaristanın antikomintern 

\~•rn ~lunca Mesar burnunun r~. sokulmuşlar: ellerı~de kazma çinden neşe ve saadet taştığı giln- paktına iltihakı öyle ümit ederiz, 
~ d ~~ pıyasasında ... o bir ha- kurek, bakla ekmek, evın mayda- !erini hatırlad ğım eski yalılara dik ki bütün dünyanın nazarı dikka· 
" Ctıl, bir a"lemdı", nozunu, domatesini çıkarmak sev· k d' İ . d k tini başka memleketlerin de ispan 
cı at e ıyorum. çın en uş uçmuş; 

l-lılrar -b' b d dasına düşmüşlerdi. Zevkler mi telleri kopmuş bir eski kafes gibi yanın akıbetine uğramamasını is -
" ır ara acımız var ı. d w. • , i . . d 

1 1 
d k d'l 

ltO§a gider, seslenirdim: egıştı. :· nsanlara mı bır şey ol- boş ve hazin duruyor. Rüzgar es- ti yen ev et er arasın a a te ı . 
'l{ du? .. Kıme ıorsaruz: tikçe keremitleri uçuyor; sarsıl. miş olan bu paktın ehemmiyeti ü. 

"1. {\Uriy.o .. annem, arab_ayı ha· - Efendim, Bogwazirinin hava. zerine celbedecektir. Macaristan ti' :s dıkça kaplamaları dökülüyor; yağ 

temayüllerine karşı korumaktır. Cinayet lst.ntistiklcl'l, bizde 
Antikomintern devletlerinin cep hcniLı: ıııuntnzmn bir şekilde 

hesi Macaristanın da iltihakiyle ııcşredilmeyoı•. l\Icmlckcttcki 
biraz genişlemiş oluyor.,, nıkımtı toplu lılı• şckil<1c gi.izdc>n 

ALMAN • LEH MERKEZ
LERlNE DOGRU 

gcçlrcmeyoruz. JJu yüzden n~

lnnı hiikiinılcr Ycrenıcyiz. 1 ·a. 
kat. Jıcr giinkii , ·nknlnrdn I>' r 

Varşova, 14 (A.A.) Von Rib. çoğnhş dn sez.ilmcyor <1cğil. lll'
bentrop, Polonya - Almanya ademi men her ::.nbnh knıılı bh· hpber
tecavüz paktının imzasının beşinci Jo )rnrşıJnşıyoruz. 

yıldönüm? olan 21. Scnkanunda Gnzeto sntıcılnrr, çcldrdcktcıı 
Varşovayı resmen zıyaret edecek- yetişme psikoloğlnr gibi ınnz 

11
• 

tir. 

Göring, Polonya Reisicümhuri
le b;rHkte Bialovieza cı-manında 

avlanmak için şubatta Polonyaya 
hususi l.iir seyahat yapacaktır. 

- CinnyctJ yazıyor! 
lJiye bnğırıyorlnr. Hnlkn ı .. n 

dnn tuzak kuruyorlar. 
Uir ynbnncı, birkaç hnftn 1 "' ·· dıyor. Bentlere gıdece- sı rütubetli .. R-;matizma yapıyor!. bu sahada esasen acı tecrübeler . murdan direkleri çürümüş, el değ-

~ '1. • diyorlar. Bir başkasına soruyorsu- dikçe dökülüyor; döküldükre İ· geçirmiştir. Ancak komünist en. 
'

1 ıpek feraceler.. Beyaz nuz •• ~ l" · k d' h d f la 

--------------ıtllnbıılcln knl n YO bu )"nygn 
lnrm mann ını sonıp öJ';rcn 
bizi fidctn clıınyct fişıkı 6 nm. 
cak. 

'i ) çinden korkunç bir kadit çıkıyor. ternasy:na ının en ıne e e o 
!1'. 

1
§rnaklar .. nar çiçeği şem- - Refikam cariyenize havası rak sertiği memleketlerin yapabil-''\ .\1 Hangisini sorsanız: ~ 
ıun, güderi eldiven.. ka- sert geliyor' dikleri bütün fena tecrübeler ken-

le ~... b k' .... - Tekin değildir .. diyorlar! 
hı. tal'ııı gıne yanaıan ara aya ım Cevabını veriyor. Halbuki ne o.. Sırtlara dofru tırmanan ycıil-
"11 t tden binilir: titiz hayva- ne bu ... Biz, bı·r kere aı'lece bı"r l'k 

~(~ ı ler arasında, yapıldıkları tarihi 
. klarının dibinde kırbaç Brğaziri gezı"ntı"si yapalım.. de- h 

~ b :s atırladığım zarif köşkler var. Ba 

dilcrine büyük demokrasi diyen 
memleketleri Sovyetler Bir1iği ile 
Slkı münasebetler idame etmekten 

Amerikan otomo
b; ~ıeri ucuz 
satılacak 

"', ~· il yük çınarların gölgesin· dik; mahvolduk. Uç lira mıydı, hadan evlada intikal etmiye vakit menetmemektedir.,, 
"t !itler olu 'bı'r sı'nema şerı· 'k s 1 B' ı· w• ı Ankara, 14 (Hususi) - Son lbj Y • • dört lira mıydı? ... Yalnız yol pa· kalmadan rökmüşler; rahlar, di- Amerı anın ovyet er ır ıgı e· 

lltımızda kayar giderdi ~ ~ h" d k' h k · ı h r Türk'· Amerika ticaret anlaşma-Q n ... rası !.. Bir de bizim, çoluk çocuk, kenler arasında kaybolmuş eski ın e ı are etme, spanya a • 
)o}.. k bı'r harabeye do··nmüşler. Onlar da bı'ne telmih eden bu gazete, Ame. sı ayın on beşinde mcriyete gire-"'n ala bağı!... sıra sıra Yenimahallede, yahut Beykczda 

\,: r rı"kaca ı'ttihaz olunan bu hattı ha. ccktir. Yalnız, anlaşma icabatın. -~ ·· sabah karanlıgw mda, ye- oturdug-um uzu gözünüzün önüne )'ıkıl or · onlar da yok oluyor! 
~ it ıy ' 1 dan olarak her iki taraf için bir 

\ 
l>etıeriyle, ray semaverle- getiriniz, üç çocug-un mektebe, ha Daha s"'nra yapılanları görüyo r.:ketin daha ziyade enternasyona 

~ ~ ... · a ''lık bir hazırlık mühleti kabul ~ ~)trlara dökülmüş kadınlar.. nım n da memuriyeti başına gitti- rum. Tek bir odasında kör bir i. yahudiliğin bir eseri olduğunu J 

, Icmlekçttc btı ~<!w ı:aknln
rın nrtuıaş-1, keneli ken«llne flOğ
mnt. Çoğalış, clbl'tto ruJıi, JçtJ. 
mni bir tnkım scbeplcro dnya. 
ııır. 

.cemiyette di iplfn g(ll'ŞCkli~rf. 
mı , ·nr? J~u inir bozu'klnğunu, 

hnııgi tlıniUer mcydnııa geti;J. 
~·oı'. 

li'olnycn silfth lmlnınk, korku
suzca ta-;;ımak, lınp e giriı• çı· ~ıtın k d 1 d"k F halk edilmiştir. Karşılıklı ithalat ve 

'
ı. enlerin, gelinciklerin, pa- ğini hesaba katınız.. Mazallah ... dare kandili.. ve Boi!aziri, ölüm ay ey e ı ten sonra ransız 
'4r - :ı • f d B ı ihracat 15 şubatta başhyacaktır. kan sm;lıılnra bo~kolsıızluk, za· ın arasında oynaşan ço - Hanım, maaşından, yer yerinden dö"'eg-inde bir hasta gibi ı.. Her cephesı tara ın an arse ona ma-

s 1 k • d Yeni anla~ma ile her iki taraf rır irndelcri çilodl'n çıknmcak l '• oynasa on para vermez.. Demek gün bir parça daha çökerek, her kamatına yapı an as erı yar ıma 
\ı~ ve 'keza aynı sahada Duff Coper, da bazı mallar için gümrük tari- birer sebep gibi cliişiiniilchilfr. 
4:' t laterna, alay alay şarkı benim, otuz gün, otuz gece, fır· gün bir parça daha eriyerek, ölü- Eden ve Canterbury erkanı gibi felerinde milhim mikdarda tenzi- lşlcri kemli nkışmn bır:ıkmn. 
~' treıc yoldan geçen delikan- tmalarda dalgalar arasında, ölüm- me doğru gidiyor. Fakat ne de ol- . Hit yapmışlardır ve birçok mallar ynlırıı. Dir yıındtm ruh bozuk-

ıı. )~Iun ortasında durup zur- ]e pençeleşe pençeleşe kazanabil. sa güzel kadın ... Etrafı halka hal- İngiliz demokratlarının ?1anevi md'ti daha ucuza satılabileootrfir. Bu lııklnrrnı (1İizeltıııc>..,rrc ":tlı.,"'ıı•kcn, tı."' $f · · k d zaheretlerine işaret edilıyor ve ı- "' ,. .. 

~'~ ı te telli oynayan allar, sa- dığım bir ekme parası ..• onu a ka siyahlaşmış gözlerinde, ö1ümle k'. arada Amerikadan gelen otomo - hiı' ynıı(lnıı <ln ınnudt imkiinlnrı 
llcrı.beler giymiş çingene Şirketi Hayriyeye hal.. Yerinde mücadele eden bir ışık var. Gece- yo~B' ıl. . il da al biller bugüne kadar olan fiyatla. oıfaılnn kaltlımJuıı. Silah sntısı. 

l:'l. b'Jh dursu o··yle Bo'"'gazı· ,.,· ve onun ı · · · d h ·· 't en u" ın erce mısa er arasın n • • 

~• 1 
assa cuma ve pazar n :ıı: " ' erın ıçın en ru a umı ver ' • d w b b" k k"a arıkra rından altı, yedi yUz lira kadar 111 şldtlctli ynsnklnrn bnğlnyn-

s ~1llZak yerlerden gelen yarı karanfil kokulu bahçelerin ortasın midi kırılm·şa teselli gibi gelen ıgımız u :r arar va 1 :ıı: ~ 1 d 1 t 
1 

b"l kt" 
1 

S k ~-
"" d k" B 1 'kr- faal b"r a ıa ucuza sa ı a ı ece· ır. ını .• ı - ı" oknklnr, lrnlncJcr, ·~ halkı, bog-azın '-u ucuna da oymalı ku"' kafesi köşkleri... bir çöl ıc:.ıg- ı ... Öyle bir ışık ki gü. isbat e er ı, o şevı ıge 1 Buna k b'l A 'k h"k. h 

1 , ~ s s b f mu a ı mcrı a u ·u - mel nııc er tnrnıanınh, nrimın· trle d' v· d h . . t neş gibi batmıyor·, yıldızlar gibi tarzda cesaret veren veya u aa- t• d t•"t" . • .. .. . f 
\

it r ı. Biz hep tenha gün- ıyana an sonra angı ıs as- . . . 'h me ı e u un. ıncır, uzum. ıç ın- l:ır J nııılnıalı. 
~trd·k f 11 d b"l b' ·ı .. d b" sönmüyor; röl semalarına akse- liyetı tasvıp eylıyen ve nı ayet d k a· - b' . . 

\ , 1 
1 

; akat gene yo ar- y::>n u ı mem, ıraz ı erısın e ır :s 'kr- k .. d 1 d b ı Ye ıger ırçok mahsullcrımı- GPrc;:i mel'un l>lr ruh, hlr (le· 

~(:•bulup geçemezdik. Para· hat ayrılıyor; şark istikametine den gizli ve ebedi aydınlıklara B-;lşevkı . ıge .arşı :uc\ e e e t· zin gümrük resmini yüzde elliden mir J>nrçası, lıiı· tnşla da elini 
) lı?.. ualkın ı'şı' gu"cu" mu·· dogwru gidiyor. Oralarını iyi bilen benziyor lunma ıstemıyen ırço unsura. d h f 1 · d' · ti B h k 

·
0 

••• • • b' h tt a a aza ın ırmış r. u ma • ·nıın hoyaynhiJir. '.Fnkntimklin. t: hernen her sınıf, her se- vagon arkadaşım Ferruh Şevkete - 19 llkkimun 938 - n havı gen ş ır cep e mevcu ur. s ıı · · d A 'k d b .. 
1 

., 
14..· ıı:e "Kıztaşı,, Komünistliğin bu patron veya ha· kuU cdrımdız h c kmerı a a tul gunk· nı·ı nznltnıımın fn3 da ı nsın Hı-e.~: "lld;rtc göre bir alem tertip sordum: . d "h' 

1
.. n en a a ço ucuza sa ı aca kilı• cılHcmcz. 

·" ıtr · DR. CEMİL SÜLEYMAN milcrı arasın a en mu ım ro u oy- t 8 \( • ıçer, eylenirdi. İstanbul· - Bu yol, nereye gider?.. l ır. HA.J\I{I SC'llA GRZGİX 
>'l~n akın misafir gelirdi. - Hiç bir yere!.. d 
t~>'ı Varya,. bir gün, Sultani- - o da ne demek? .. Koca treni -GünJerin peşin en: - --- --0- Bir Fransız gazetecisi 
~ tliııtxnda çingene Memduha, görmüyor musun?.. ••aıımıumnııuııımnı11H1tn-ııaın ..... ııuu--llUllll llllllUlllttallllllllUUll Karabük motör daha ltalyaya alınmadı h. lı: •tılar~a Portakal oğluna.. - Görüyorum ama, bu tren!n ,,-

~-' a. gunde Göksuda Kel gittiği yerde şehir kasaba yoktur! s eh tek a- r l ık fabr.ıkası Paris, 14 (Husus..i) - .Bundan 

"'t , S / Ankara, 14 (Hususi) - on gün kadar, Frans,ız ınuharrirle-t~ . .\ulb az demez oyun demez, - Katarlar gider gider de tek· rinden Jerome Taran, Afrikaya git 
\ırtctlt ıbn' günü vaktimizi hoş rar boş mu döner gelir!... h .. '-d"'lh • d Yeni mek üzere ltalyadan .aererken, hu 

.. ır yer bulur, eylenir - - Evet öyle!... Ekrem Küniğ rezaleti bazılannın atınna H.D u amıt ev- endüstri programına dabil olan ıt. ~ 
tı.~da, • - Alay ediyorsun... rine ait bir rezaleti getiriyor: Bu rezalet meşhur Baba Tabirin , motor fabrik:ısmın Karabükle ku duttan çevrilmiş ve Fransız top-
."lt "" al h w• • • l b 'J . t d raklarına iade edilmişti. l. te •. ,_, erni, Boğaz içinin ye· - Valla i degıl.. Bu, hır ımar para i e ecne ı ere "TU§'ln sa ması ır. rulacağını ve fabrikanın, demir B 
'l ·"" · · A 11 b" ugün de Romaya gitmekte o-~- tt ı. ve neş'esiydi... siyasetıdır.. • vusturya ı ar, ır Baba Tahir 0 zaman Divanı Hümayun lcalemincls çalışMı ve çelik fabrjkaları tesisatını yap 

1 
F 

'

" ı.. ıı.tce 'b' • k · · · an ransız ka.1 n gazet~cilerin~en 111.. ır yanık sesı'n peşin yeri şenlendırme ıstedıler mi, ıp- kiM,u"k bı'r - ...... uru ele gerirmİf. Bu memu~ istedig-i adamlann makta <>lan Br~<:J>rt firmasına 
" 'a - -:ıı: .. -··· s .._.,.. Madeleine Angles, hududu gPrtik-tı.ı: lı:e 11d?daı. .. kürekleri bırakır- tida nakliye vasıtalarını harekete isimlerine fermanlar doldur tur ve ıonra bu sahte fermanlan bin- 10 milyon lira)'a• ih·ale edilcc~ğine T'~ 

•ıtt ıler· . <"etirirler.. Caddelerini ararlar; . ki lL'::.J d . b tcl a ~ 'h- 1 k ten biraz sonra memleketten dışa. ~ t: ~Uy ını akıntıya salıve - b % terce altın lira mukabilinde nı§an mera ııı ecne;mere satannı§. a.ı.r azı gazc er e ua~r er çı rı çıkanlmıştır. 
~<tt"dı'l txla. d.an, farkında olma· parklarını kurarlar; bir iki otel, k ka d H . . E _,_ k mıştır. ~ • · ,... d 

1 
. 

1 
. 

" Ekrem Künig- hakkrndaki tah i t a arıcıve vrRK a· .uıa e eme Ang es ıtal · •.' ~tdı erını Hisarın önünde gazino, çalgılı kahve, meyhane .., Sümerbank umum müdürlüğü . . . ' . yan vıze. 
~b • Or d derken halk so"k·u·n eder .. O dag-ın leminde küçük bir memur: vasıtnsiyle resmi evrak sahtekarlığı t .. ~ .... ··ı k~~, l sını havl muntazam bır pasaportla .. 'lıt 'titr. ~ an küçük suya a- esısı 1.1uşunu me ·~ o an motor 
~ i -._d ' sandallar birbirine yak başı üç sene sonra tanınmıyacak yapddrimı cöıteriyor. fabrikasına ait tetkiklerin yapıl- scyaha~ etmekte idi. Gazeteciye 
\ S0tu~n erkek seçilmez olurdu. bir hale gelir: iptida bir mahalle, Para hırıı ile sahtekarlık yapacak Baba Tahirler, yahut 

1 

ması vazifesi Sümcrbanka veril maruz aldığı bu muamele hakkın-
~diıtı. ;urn. Fakat incelikleri :;onra bir kasaba olur! .. Arazi za- Ekrem Küniğler her devirde çıkabilir; bundan dolayı hiçbir mü· miş olmakla beraber bu tetkikle: da izahat verilmemiştir. 
lt.,'111 -._ba;:;l.tıI~:a k~rşı kulak: ten belediyenin elindedir. Ona a- eaıeae mesut o'ı:ımaz. Llırm olan suçluları cezalandıracak adalet rin, henüz ilk safhasında bulun- fi (j m Ü r OCO ;yl n d O 
~ lteı 1c '. ~olgelıklerde goz· lır; elliye satar ... Herkes, ilerisini maeueaelerinin vazifelerini yapmalarıdır. Nete-kim Cumhuriyet 1 duğu ve bu itibarla. ihalesinin #.; 

Ciirttıu eaılırdi. Kaç kere ba- düşünüyor azizim, ilerisini... Adliyeai bu vazifenin üzerinde bulunmaktadır. mevzubahş olamıyacağı, bilhassa h i r iş ç 1 ij 1 do 
~~ 8~r llle~hut halinde yaka- • • • Hasan Kumçayı fabrikanın tesis maliyeti hakkın Tckirda.ğ, 14 (A.A.) _Dun sa. 
~ •lı, ita •nlatırdım, gülerdi. Şimdi Karadeniıt gidip gelir- da şimdiden herhangi bir rakam ı hildeki kömür ocaklarından biri· 

0ttUa~~.1 içim geçer; san- ken, zavallı Boğuiçine bakıyo- •.,. __ .,.. __________ ._._____________ ifadesine de imkan olmadığmı ı' si çökmüş ve bir amele toprak al-

u ilıtüme çekerler; rum, yüreğime hüzün çöküyor. 1-1 bildirmektedir. tında kalarak ölmüştilr. 
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Nlşnnlısmm eyi uznlt değil _ 
miş. 1ccri girdi, l\:nynatnsi) ıe 
knrısı yrclNinclen knnıldnmak 
istememişler: 

, fr suı:li uzunstfrnıemlŞlr. Fakat kişj ile h(lr gece oldu~u 
mm•afCalc da. olamıyordu. Nilıa- kal ~ye çPkllml ti ora 
yet biı· şehro kapandı. Attığı ~alçın \C sn hım bir) 
okla. Arnpların en snyılı ve mult- ı aıılar nı; l,adar uğrn.s 

terem adamlarından biri olan nıazlar<lı . Araıı kuman 
Derrağ bin )fttlik'i öldUrdU. Bir hu Sebr hunu anludr. ll 

Halife Ömeri evinde 
bulamadılar 

Mescitte Old~ğunu öğrendi
ler, oraya gittiler 

adam şehre giden bir su yolunu 

göstererek Arnplnrdan yUz ki
şiyi içeri soktu. Onlar kaıııl ı 
açtılar. :Pak.at HürmUzaıı bin 

zan ona t1 dl k;: 
- Ey Elıu S bre! BütUD 

dumu aldrn. 

( Devaıııı 

rin şarkındaki kapıya doğru at
larını sUrdUler. 

O\•adakl toz bulutları glttık
çe yaklaşıyor, hUyUyor, bunln
ı·m lcindcıı, bozgun halinde, 
darmadağın asker knfilelc>ri !:I
kr) orclu. Sllfthlarmı atanlar, 
yerde sUrUyc>nlcr, kan ve ter i
çinde solu) anlnr vardı. 
Gökboğa Koraçla bc>raborin. 

ka~ gene yetişti. Bu sefer as· p • 1 rt 1 
k~r arasmda da kargaşalık bnş- ı ı .~ VAK 1 
Iadr. Sabaha Ye ertesi giln akşa. Bütün tstanbul Halkı 
ma kadar Araplar bu claracrk .\UUXL TARlFESf 

) ere kapanmış olnn bozgun ala· Afrnıleket 

ymı kılrctan geçirdiler. Oldürü- i,·ınde 
1 

\ 1 k 95 lonleı· nrasıntla Piruzaııla oğlu > 1 

:ı aylık 
llllsrev Finız da \'ardı. 

li n) lık 

J{ağlrnğ bu znfcl'o bal ::;,uı - l ~ ıllıl, 

260 
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-Arapla\ uslu durnıılnrn bir clC'kilere çabuk ulastı. Akşam

şey ynpmıyorlarmrş Cizye verir, dan ~onrn Nihaveııcllc Hc·ınedan 

lJOğaza geldiği zaman orayı kn
palı buldu: ÇilnkU tahta köpril 
yıkılmıştı. Çoğuna bal sandıkla
rı yüklenmiş olan deevler ta:;
Iık ·e hendek glhi olan küçük 
dereden gecıneyc kork uyarlar

dı. Önden çekildikçe geri lrnçr
yoı·lar, geriden' uruldukça bthı· 
butUn lil'ICUyorlat, birlbirlerin:n 
Ustuno yUrUyoı·lardr. Hu hal drl{larınm sebep olduğunu öğ 
ortalığı büsbUUin karıştmyor _ rcııince: 

du. - Allnhın baldan da askerle-

·rurıfodcn 

tein a) d:ı otuz kuruş dl 
Po la hlrliğinc gırmeycn ) 
ıı)'d:ı l etmiş beşer kuruş 
ınedilır. 

c\·imizdc otururuz. Biz başım arasındaki dar boğazı' c köprU-
ycrde ynşnyamnyız. yll geçtiler. Arlık sclümc>te çık-

Demişll'r . .Palrnt nişanlısı: mrşlardr. 

- Bf!ni götUr! Firuzan da harbin kaybedil-
Diyc ynlvaı·mış! dl~·ı.l gUrllr görmez kaçmıştr. 

On~ beraber nlclılar 'e daha Ynnrnda bir ~ok adamlar ve us· 
kalab:ılıkla nn sokaklardan şeh ker vardı. Fakat gece yarısı ----------

Tarihten bir yaprak: - - - --

lran harbi başlnclığmtlanbcrl 
seçilmiş atlılariylc bir lrn.,ırgıı 

gibi zaferden zafere koşan Kağ-

ri Yarmış! 

Dedi. 

HUrınUzamn Araplarla yaptı-

~~~-:ı 
Bugün 

MELEK'te 
( l\nplan kız) 

Abone kal dını blldircD 
lup 'e telgraf ücrellni, 
pnr:ısıııın posın 'eya b:ı!l 

yollama ücretini idare keD 
zerine alır. 

Turkiueııin Jıer poJ/a nurM 

\'AKITa abone ua:ılıf· 
Adres dc{ilşlirmc ücrf 

25 kuruştur. 

İLAN ÜCRETLERi Napolyon 
Senenin en hissi ve en müessir şaheseri 

•• UÇ DOROTHY LAMOUR'u Ticaret ilünlnrınııı sııP 
satırı sond:ın itibaren ili 
fal:ırında 40; ic s:ı;> rnı:ır 
kuruş; dordüncil sn)f 
ikinci ve iıCüneudc 2; Iıir 
4; başlık )nnı kesmece 6 
ılır. 

Elime Napolyonun kadın hak
kındaki fikirlerini anlatan bir yazı 
geçti. Ci.:lden enteresan, evvela 
garpl ları tenkit ediyor: "Biz garp 
iılar diyor, kadınların ne olduğunu 
ar:latmaktan aciziz; onun için ka
dınlan, pek haksız olarak, adeta 
kendimizle bir mertebeye, bir mev 
kie çıkarıyoruz. Şark akvamı 

ise bu husuıota daha mutaassıp. da 
ha akılanc surette düsünerek ka
dınları, erkeklerin Nevuma malı, 
mülkü olmak üzere teHik'ki ve ka
bul etmişler.dir.,, 

Yazan: N. Ahmet 
faretini aile facialarının önünü al
mak suretiyle kurmuş olurdu. 

Arkadaş 

'Trader llorn,, ve (Tnrznn) 
lan sunra vllcuda getirilen en 
>ilyUk Ye en gUzel aşk Ye ma 

cera filmi olan 
Bakınız Napolyon nediy:cr: ''Ka 

dınlar bizim ile müsavat isteğinde 
mi bulunuyorlar?.. Fakat bu bir 
nevi deliliktir. Kadınlar bize ço· 
cuk vücuda getiriyorlar. Halbuki 
bizim onlara öyle bir şey verdiği· 

Fransızca sözlü 
Bugün saat 12,45 ve 1 de ucuz fiyatlarla 
~ matineler ~ 

miz yok. 
B:nacnaleyh bir mcyvah ağaç .,••m•A~·~lllD•••~-~1~-~---•••••lllım•..ım;, 

Ormanlar 
P e r i s i 

Ilfil ük, çok devamlı, ~ 
renkli illin verenlere nyrı 
inclinneler y:ıpılır. Resmi 
rın s:ıntim • satırı 30 kur 

1'1CARI M.\111\'ETTE QJJ 
KCCOK 11.Aı 'J..\R 

Bir defa 30, ikı defıı~ı 
def:ı<;ı G5, dort def:ısı 7:ı 
defası 100 kuruştur. Oc 
il ın verenlerin bir defası 
Hıdır. Dört satırı geçen ıl~ 
fJzl:ı s:ıtırları hcş kuruşts 

nasıl bahçıvanın mali ise kadınlar ş k a a o an Kadın 
(~'ura) 

da öylece bizim malımız, mulkü- ZA 
müz olmak iktiza eder. RAH LEA 

1

DER' in bu emsalsiz temsili 
Bir de erkek zevcesine karşı sa s &\ &:( ~ ~ v ~ Sinemasmda 

rnmamen renkli ve F'rnnsııca 

fü~lü filminde görmek üzere s:ıp eclılir. 

lli:nıel lmponıı 

kürük iltlh larlf c.si dakatsizlik yaparsa bunu itiraf e- Muza.ffertıne bir muvaffakıyetle devam ediyor. 1lii.\·etcn 
der, nedamet hissi duyarsa ondan VİC l'OR 1- RANCEN'in Şaheseri 
bir eser kalmaz. Kadın evvela kı- MJ C (E A 
zar, gürliltil eder, sonra affederek ~ A A IO A M O 

i11<lirillr. 
\'akıt hem dotırudnn d 
·n kendi ld:ırc )erinde, ht 

Nap:lyon, tabiatin kadını erkek 
lerc esir yarattığını, kaydettikten 
sonra söyle der: "Bazı kadınların 
e:-kekleri tahtı hi.ikUm ve nüfuzla
rına almaları ise o erkeklerin nok
sı.n idr~k ve muhakemelcrinden
dir.,, 

Bu yazımda tebarüz ettirmek 
isted'ğim nokta şu: Napolyonun 
crkegin her türlü arzularını iste
dıği şekilde yapmakta serbest ol
masuu kabul ederek kad.nı bun· 
dan mahrum bırakması fikridir. 

ır.ış .clur. S~anslar: 2.30 - 5,45 Suvare 9 4, 15 ve 7 30 da 
b:ırışır. Çok defa da bu işte kazan 1 ~Ş <A T.a.PAN KADU'f " MACERA adamı 1 

Halbuki kadının sadakatsizliği ~-F•ı~111:_.za11;r.ı:•Illl•ıım!•ts:lıili3•S•B•irı•·•nilcıil· 11viiclılBılalilkil·oliııiıİ25İllİJ,,o.cmilİalİla.riiJ~5~~J-1.~ıı~r;u:.:~8 .: Bugün sant ı ve 2.30 dn. ten 
buna benzemez. Kadın kusurunu _ t ill••zili'ıtlı matineler·••llil '••••••lilill•-llll"J 

kara e:ıddes.indc 'nkıl : 
:ılıındn KI:MALLDDIN 
tı:ın Burosu eli~ le ıırın 
eder. (TJiiro1111n ldtfonu: f 

itiraf etsin, istediği kadar nadim 
olsun, fakat o sadakatsizlik yüzün 
den bir eser kalmıyacağını kim id
dia edebilir? Ve böyle bir eser kal 
dıgı vakit ondan mütevellit fcnalı 

• -::::=--ı_:::::::::-::!!!:::::::~::::::::::x:::•:ı.~i?lf:I"'··- ............ ._····-· 
~ ı··ı······;x··········-·-··· .... • . · ····i············· ... ······x:•·········::--·········· ................................ n ..... ::.::. .:. • ·:···· ........ :ıa.•b:·i=::::::ı::n:•w;:ii''t:r.JE''''fiİ::ı:::-=f :•·:··•·ı:ı·· .. ·····-·-··················HF.· 

00 MARK«:> p·ô~L·o··=·mmr~n;·~rıı 
gın tamiri kabil midir? .. Dünyanın her yerinde kıskanç

lık, kadının erkege benzemek ar
zusunu yenemediği için erkeğin 

istedlgi kadınla eglendigi gibi ken 
dlslnin de istediği erkekle eğlen· 
mek istemesinden hesapsız alle ra
dalnn vukub

0

ulmaktadır. 

İşte şu misal,' tabiatin, kadınla. 
rı erkeklere müsavi bir hal. 
de bulun.durmadığını vazih olarak 

~~ N UN M O TH i Ş Görülmemiş 

~l MACERALARI öP~K' isbat ediyor.,, 

Napolyon, eğer fikirlerini hiç 
olmazsa Fransada aşılayabilseydi, 
harplerde mahvettigi insanların ke 

,:-aınıt heyhat, ki şanlı kuman• 
dan her işinde, hatta kadın mese
lesinde de mağ!Up çıkmıştı. 

~ BugUn saat 12, ıs ve 1 de çok ucuz fiatlarJa HALK ve TALEBE MATJNELERl devam ediyor 
~~ .................. -..... ~.~ .... ~." m iP I?)k '1a lkı n C1I a IZMıR'de ELHAMRA sinemasında Fikir ve fiil baska başka şeyler 

dir. : ... ::::::::::x:·····-·················· ..... ::::: .::::•-::·•··· ... · .. ··-··-···········-···- iti ... ••••• - ••••••• :: ::::: : :: : : : :·: .......... ,..... :le. Hh • :ı:ı:::: ·.-:: ····l.,9!,~ •t:. - • - ........ ::: ::::ral lıt&! ••• • ı =··: •••••• , .... •· ••••••.•••••• •ı1:···"· •••• :::ımı·s::ı:: .. ·ı • ....... :• · .......... ··· ·· --·····= .. ::ı:.u:: .. ı::::::::::::::::~... ~::::::!!:!!i!!i:!!!!:::!!!:::::::::::::::::::::::S::ı: ==mm:::::::a: 
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Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

., ..... Çe•ireo: Hıktu Sübn Geı3io n:::I 68 ~ 

- Kadın'ar·n gözyaslarınn inanm:ı· 

yınız Aleksi, bu hususta ben da:ma er
keklerin taraf nda ve kendi cinsimin 
aleyhindeyim. 

Dedi. 
Kapının nrkasındnn Lizin sesi işitil-

di· 
- Annec:ğim, onu şimartıyorsunuz. 
Diyordu. Aliy'.:' 3 boyuna: 
- Biıtün ortalıgı karı~tıran ben ol

dum. Suçum pek biiyük 1 
D;ye hayıflanıp duruyordu. 
- Hayır, bilakis, siz, bir melek gi

bi hareket ettiniz. Bunu, herkesin ö. 
nünde birt kere tekrar edebilirim. 

Liz:, yine s~rdu: 
- Hangi meselede o, bir melek gi

bi hareket etti anneciğim'·· 
Al:yo§a, kızın sesine aldırmıyarak: 
- Kimbilir nasıl bir hisse kapıla

rak, }{aterinanın 1 vanı Se\·.diğini san. 
m·~ ve aptalca konuimuştum. Şimdi 
i~ln sonu nereye varacak? 

Lb: 
- Kuzum anneciğim, ncclen bahse-

diyorsunuz? Bir saattir soruyorum, al
dırmıyorsunuz bile. Yoksa beni öldür
mek• mi istiyorsunuz? 

Bu sırada hizmetçi kız, koşarak gel
di ve tclfi~la: 

- Katerin İvnnovna, birdenbire fe
nalnştı .. Nt>bet geçiriyor, aglıy~r, çır
pınıyor. 

Haberini :verdi. 
Liz deı 
- Ne otuyor anne? .. Ne oluyor ca 

nı-n?.~ Şimdi bana da npbet gelecek. 
Diye haykırdı. 
- Liz:, Allah aşkına bôyle bağırıp 

durma. Beni öldürüyorsun ... Senin ya
şındakiler, her şeyi anlamağa kalkışa
mazlar. Sonra ben gelir sana, söylcnL 
lebilece':t şeyleri anlatırım ... Sinit nö
f et yavrum... Yalnız h:ldisc beni çok 
:zavallı kızcağız vah! ... Alehi, bu sinir 
nöbeti iyi alfimett:r .. Koş Joli, de ki ge 
liyorum ... tvanın kUskUn gidişinin gü
nahı onun boynun.dadır. Fakat lvan <la 
Moskovaya hareket etmiyecek ... Aman 
Liz, bağırma kuzum .. , Ama. galil.ıa ben 

senden çok haykırıyorum ... Anneni af. 
fet yavrum... Yalnız hjdise beni cok 
heyecanlandırdı. ivanın konuşması,· ne 
kadar sade, fakat nekaclar candandı. 
Siz de farkına vardınız değil mi?. Bir 
Universite alimi olan adamın masum 
ve tecrilbeslzliğlnl isbat eden lıu .k.:muş 
madan ben, pek mel11nunum ... Ya şu 
Almanca mısralar ... Hele onlar!.. Hele 
onlat !... Hadi Aleksi, Allahaısmaı ladık 
hcıstanıl\ yanına koşuyorum... Sen de 
Liz Allahaşkına oğlanı alıkoyma ... Yi· 
ne gelecek, o zaman lıol lıol Üif edersi• 
n:z. 

Madam Koklakov gidince, Aliyo~a 
Lizin kap sını açıp Allahaısmarladık 
demek ,istedi. Fakat Liz, en hırçın se· 
siyle: 

- Sizin yiizünüzü ne pahasına olur 
sa ~lsı.tn görmek istemiyorum ... Sakın 
içeti g:rmeyiniz. Kapının dışından ko. 
nuşunuz. Merak ettigim bir te'k şey 

vnr. O da şu, J'as 1 oluyor da siz bir 
melek gibi hareket ediyorsunuz. Yap
tığınız meleklik nedir? 

- Korl:unc budal:ılığırr.a bu sıfatı 
veriyorlar ... Allahaa:mnı l:ıdık Liz ! 

........ Böyle yarı .dargın mı ayrılacagız? 
- Kuzum Liz affet... Buyiik b:r 

kederle ezilmi~ bir haldcyım ... En ya
kın bir zamnn<.la gelirim .. Al'al :ı ~mnr 
ladık !. .. 

Delikanlı ko~arak ç1ktı .•. 

-6-

ızbedeki facia 
Aliyoşa, bugünkü kadar şiddetli bir 

ıstırabı ömründe pe'kaı: kere duymuş. 
tu. Mevzu kehdisine tamamiyle yaban 
cı bir his ve ruh işi idi. Kc-ndi kendi
ne-: "Ben bunlardan ne anlarım! .. Duy 
duğum utanç benim ıçin h!:;settig:m 
bir cezadır. FeUikete bakın ki yeni de
dikodulara da sebep olmus Lulunuyo
rum. Stareç tc beni gfiya bunları uz. 
!aştırmak için göndermişti . İnsanlar 

Uöyle mi uzlaştmlır? Böyle mi onların 
araları bulunur? .... diy~r.du. 

Yaptıltlarrnı dU ünlince ,rnrnrdı. Da
ha akıllıca hare'ket etmem laııtndr, 

diye söylenc.11. 
Katcrinanın angaryası -"'nu GBI soka 

ğına sürükledi. Ağab"yisi de hemen bu 
sokağın yanı bac:;ındaki bit evde otum. 
yordu. Aliyoşa. her ihtimale k:ın;r, bir 
1tere de ona uğramağr kararlaştırb. 

Evet, her ihtimale karşı ... Çünkii Di
mitriyi evinde btılacab'lnı umuyordu. 
Bel!:l de Dimitri, ona görünmek :le !s
temiyecelcti. Fakat ne pahasına olursa 
olsun onıı bulması Hl. ımdı. Vakit geçi
yor ve manastırdan çıktıl:tanberi Sta. 
rcçin öliim halinde olJugu akl ndan çık 
mıyordu. 

Katerinanın anlattıkları arasında bir 
rıckta onu pek ynkından aHikalandır-

mıştı. Genç 'kızın bahsettiği kUçulC 
tepli, hani şu, babası dayak yerlct 
pınan ve etraftan yardım istiY'eıt 
cuk ... Aliyoşa, Katcrinayi dinle 
bu çocuğun, kendi parmağını ~sır~ 
murcak olacagıru <lüştlnmiiştu· 
mutlaka bu çocuğun o yilzbaşı11111 

lu olduğuna kanaat gctiriyordl.I· ' 
Ağabcyisinin oturduğu soltd 

lince, acıktıgını hissetti ve ceb 

babasının sofrasırıc1an aldıgı c~ 
limini hatırladı. Yiyerek yolı.ırıa rt 
etti. Açlığı geçince kuvvctini!1 ' 
nı duyuy:;ı-c.lu. 1 

D:mitri, orada yoktu. Ev 11111', 
Aliyoşaya şüpheli şüpheli bakar 
gecedenberi kiracılarının görU11; 

ni, belki de dışarıya gitmiş 0 : 

söylediler. Aliyoşa, bunlarm 
11 

11 
bir emre itaat ederek böyle 1<

011 
)1 

]arını anlamıştı. Groşinikada, r: . ve 
ki emirberi "Foma,. nın cvıll 
olmasın sakın deyince, karşıs;t 
korkulu gözlerle bakıştılar. 

kendi kendine: . rl-' 
- Evet, bunlar onu sevıyo 

1• 1 
uan yana çıkıyorlar. Ne a a ·"' 

Diye dilrlin.dü. ti• 
Aliyoşa, oradan çıkarak Y 11;r 

oturduğu evi buldu. tcinde ti 
bağlı duran pis bir avludan g;~ 
1 f! a bu avludan geçiliyordu· b'ı> 
leri nnn kız. ikisi de sağıra ,i 

(De..,aJill 
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Abdülmecit devrinde 1 
Bir Sivri Akıllının Maceralan: 

Sar~Y ;nİrik;iarJ 
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Ne var, Ne yok? j Radyo ve Tiyatro 1 

Rtl-8 Çan !kinci Alel.:saııdr 

Tesadüften Çıkan 
Bir icat · • Birçok icatları tesadüfe borçlu 

olduğumuzu biliriz. Bunlardan bi 
rl de. bugünkü yeni mimarinin e. 
sası olan beton i~aatıdır. 

Moniye isminde bir Fransız 

çok hiddetli bir adamını§. Bir şe
ye kızdığı :zamanlarda bahçesin
deki saksıları alır, kaldırır atar 
bin parça edermiş ... 

Hiddeti geçtikten sonra da piş 
man olur, gider tekrar çiçekleri· 
ne yeni saksılar alırmış ... 

M. Moniye bakmış ki bu iş böy_ 
le bQJia çıkmıyacak. Kendisi ev -
den ucuz saksı y,.apmanm çaresi
ni aramış. 

Bunu düşünürken gözüne, rüz
gardan bükülüp kırılm~ı~ diye 
koyduğu telden, kafes gıbı çen : 
bcrler ilişiyor. Bunları alıyor. lkı 
tarafını çimento ile sıvıyor. Çi -
çekleri onlara dikiyor. 

Sonra, yine bir gün hiddetle
nip bu saksıları kırmak için alıp 
savuruyor. Fakat ne mümkün! 

~ ~ hali gören yeni protestan. 
da M.mi olarak lngiltcreye 

L.~"ca.at ediyorlardı. Neticede 
~· Fransa ve lngitere ara. 
~ Yakm Şarkta bir hıristi. 

La.tin papazları dolayısite Fran Ortası tel. içi ve dışı çimento sı· 
saya verilmiş olan temellük hak valı olan bu saksılar yerden yere 
kı on sekizinci asırda katolik ef. vurulduğu halde kırılmıyor. 
radın.ın Kudüsü ziyarete rağbet. Bu saksıların yapılmasında M. 

hamiliği rekabeti meydana 
bulunuyordu. 

leri kesilmesi yüzünden unutul. 
muş bir hale gelmi§ti. Buna mu

kabil Rum ortodoks meUıebinde 

Moniyenin kullandığı usulü daha 
sonra Hennebik isminde bir mi • 
mar inşaata tatbik ediyor ve bu 

.. ~ Çarı Nikolanm Tilrkiyede 
~ ettiği plan hô.la (Katrina) 

·· k'" bet ·n!':aat usulü ortaya olanlar Rusyanm teşviki ile zL gun u on ı ~ 

yaretlcrini artırmışlardı. Hele çıkıyor ..• 
• nmdan başka bir §eY de. 

&... ' Nikola doğrudan doğruya 
~u fethetmek plfuıını bı. 
~t;r. Lehistanda vaktile kur. 
S hmıaye usulüne benzer bir 
~ •iyaseti ile Osmanlı devle. 

idaresindeki hıristiyanları 
ediyordu. Tanzimatı Hay
ınem.lekete vaadettiği ıs. 
tatbik edilmesine vakit 

adan maksadına varmak 
ı.. ·tini güdüyordu. 
."~lterenin .Mısır meselesin
~a politikası aleyhine el. 

~~Qfi muvaffakıyet ayni za. -

(Kaynarca) muahedesinin yedin.. 
ci madesi Ruayaya ortodok.tı !bez. 
hebinin himayesi, mensuplarının 

serbestçe ziyarette bulunmaları 
hakkını vermişti. Bu maddede 
aynen şöyle deniliyordu: 

"Devleti aliyemiz taahhüt eder 
ki hıristiyan diyanetinin hakkına 

ve kiliselerine kaviyyen siyanet 
ede: ve Rusya devletinin elçile. 

rine ruhsat verir ki her ihtiyaç
ta gerek on dördüncü maddede 

zikrolunup İstanbulda bulunan 
bu kiliaeler ve gerek hademesinin 

Lı.~-~usya için de bir darbe 
!Jt,. ~ siyanetine dair her türlü nuL 
1~ı.:ı. tere bu muvaffakıyetle yihte buluna ve yine Rus elçisi-

• "ili' İskelesi) muahedesinin 
trinden Osmanlı imparator_ nin arzuları dost ve komşu d~v-

kurtarm t Fak t R letin mutemet adamı vasıtasile ış r. a usya 
Yerine kendi nüfuzunu al7.Cdildikçe kabul olunmumı 

.. ebnİşti. lngilterenin lstan. devleti aliyemiz taahhüt eder . ., 

~lti Lord Stratf ort devletin Rus Çan Osmanlı devleti üze. 
\~e harici işlerinde hakim rindeki ihtiraslarına ortodoksla
~ ~ OYJıamağa başlamış, Rus. Kudilsteki bu ziyaret hakla. 

·~ ~ b. taraf · · rm naa ır a seyırcı 1 rmı vasıta yapıyordu. Diğer ta-
~ \1 • • raftan Fransada iktidar mevki -
~ 'r azj!et karşısında Rusya ine geçen Napolyon Ponapart 
~ ~atı Ha~yenin t~~'bi- imparatorluk tahtına oturmak 
11.."' etmek ıçın ne mum. · · zların kuvvetine ihtiyaç ı:ı.u .. 1 d ıçın papa 

-<>---

Tayyare ti• Yüz Kese 
Ayni Seyahat 

Fransız tayyare telsizcilerin -
den Nere, cenubi Amerikadan 
Afrikaya gelerek. tayyare ile bu 
yolu yilzüncü defa katetmiştir. 

Kendisi, buna dair bir fıkrayı 
ııöyle anlatıyor: 

"Bundan birkaç sene evvel tay. 
yarecilik aklımdan bile geçmi -
yordu. Bir gün bir arkadaşımla 
beraber meşhur bir falcı kadına 
gitmiııtim. Falcı: 

.. _ Siz yüksek bir mevki sa -
hibi olacaksınız, dedi. Sonra bit 
yol var ki, yüz kere aşacaksınız.. 

"Bugün, hakikaten. yüksekle. -
re çıkmış bir adamım ve uzun bır 
yolu yüz kere gittim geldim ... 
Fakat, bilir misiniz, o zaman "ne 
kadar gUzel olursa olsun. bir se. 

ŞIWIR Tll' \TROSU 
TEPEBASI DnA'.\I KIS'.\11 

15 - 1 • 939 P.U lR 
gündüz 15.30 da u 

Gece 20.=:0 da 
HAYDUTLAR 

KO)(EDI KIS:\11 
Gündüz saat 15.30; Gece 20.30 tla 

OGLUMUZ yapmaga ça ışıyor u. ·· ·· rd Hatta bu maksatla 
ttı... """i de l · · teda · k b l goruyo u. 
h.~ bir v etinın vı a u Romaya giderek Papayı ziyaret ------------
~ Oldu!1astalık_la ölüm_ er: m_ah. - bile etmiati. Bunun İ"in o d& ka. 
~ ""''" h 1 -s ~ ' HAI.K OPERETİ 

~ta~-":'4Uu cı ana 1 an ıçın tolik hiristiyanlarm ••rkta haiz 
·~""' ı.... 1 rd ç "- Bu akşam saııt 21 clr 

' ' ua.gvuru uyo u. ar oldukları halde bir zaınandanberi Büyük operet 3 l'ılılı: 
~ lçitı Lı ~manlı devl~tini tak. unutulmuş olan eski haklan ye- Pek yakında yeni opc-
~ gtltereye teklıfatta bu- niden canla.Mınnağa karar ver. ret: (Modern kı:lnr) 
~eı1

1 
da. bu planın tatbikatı miş bulunuyordu Yazan: M. YESAHl 

~lıı ?ldendi. Fakat İngiltere · 
,

1 
ın. emellerini bildiği için lşte bu sıralarda idi ki orto- _ ----------

tı ~ UYmuyordu. dokslar Babıaliden (Kudüs) te TURAN TiYATROSU 
~ it lı}IU"In iddiasına göre (Makamatı Mübareke) nin taıni. jll'iıı]r. Caz Kralı GREGOR. 
~l'0,.~etinde elde edilen kapi- ri hakkında izin aldılar ve kato. ti Fransız Yıldızı EJyba-
i'ltti ""'"1-la Fransa Osmanlı liklere mahsus olan bazı mevki- Ju .. 1 mar. Zenci Şantözü 
\ dı_.daııilin_ d.e oturan' Latinlc. !ere tecavüz ettiler. Napolyon BROZ TmlAS. 

."'it ı..ıı __ . • • • d . S 1- ü Mak\'in 15 Sevenlk-
, n......_-.ıuusı sıfatını iktisap ikinci cumhurıyet rıyasetin e Se\'enık an oz • · 1 i ~ . . S atkar I\a~it. Cem:ıl ~ ı r 

~ (
l»- anı. ı padişahlarından iken katoliklerın hımayeei mese-. men. an .. .. d'. . l'AI, \I ARI 
~ b. J"kt Bugun gun uz. , ,, , 

" 1'._·: ~Us) dahilinde ve ge- lesini ele aldı. Fransız sefiri L:ı-J .ı1r ı e(3· P). Gece: DEHRi EFE~DI 
1~ "Cl'ieı .. .ı "l k "till"- l K M? . ' ~~iıı. ~e bulunan ziyaret valet vasıtası e apı d:j_Yon arm AiLESİ (3 P.). 
11 ~ lra lrıUhafazasını üzerine ahkamını tamamen tatbık etmek ~-----------
\~ ttt nefsi Kudüste Kab t~ebbüsüne girişti. Bu teşebbüs. ERTUCRVJ. SADi 
ı~ de>fd l~ Beyti Lahimde ı_ ler Latinlerin Slavlara karıı yap. ,, TEK TlYATHOSU 
~-l \>e 'ti Ugu yer, Kamame ki. tıklan bir rekabetten b~a bir Takcıiııırle (Husun 16 
l'ııt.' 'l..ttt- tin krallarının mezar. şey değildi. Bu suretle !tmya nü- . ıl:ı malin<'; gece 21 de) 
,_"'41\ ""l l b ld F .\! UlSSEt S-"' YtA '·~l'Jtı.ı_ hl!Papazlarının tasar. fuzu stan u a rl.Jl!a nl uzu 
" ' "<I. Vodvil 3 perde i""'·b lunnıak .kapitülas . ile çarpışmağa başladr. T 

.. , l idi. ( Arka.!ı var) Pek l okınd:ı: l!\SAN MABU 

yahati yüz kere tekrar t>dince t 
dı kaçar! Çekilir mi hiç!,, diyc. I 
bağırmıştım ... ., 

Ankara radyosn 
--o-- 1 15 - 1 - 1939 J> \Z'\H 

En Çok Yazı Y az\:4""1 1 12.30 Mtııık cıı rır ımizık J>l). lJ 
Muharrir 1 S:ı:ıt, :ıj ns \C ıne co o)OJI h:ıl eı 1 ·rı . 

ı 13.JO 1 urk mu i ('; z e eri ri 'c 
Gazeteci arkada(ilarımız ara • ş.111,ılır). 01,u) n: Scııı lı ıt O dl'n· 

smda günde sütunlarca yazı ya - sc-;. Ç:ıl nl ır: hılıırc Fer ::ın. llefıl. 
1 er :ııı. Hasrı ( fi r. 14 Konu ınıı ( L\ zanlar az değildir. Fakat, en ve-
J,:ıdını s.ı.ıti). 14,t:; - 14.3 l Muzık th ı 

lut muharrir olmak rekoru belki rır ııııızık 'J)I). 17.:JO Pro r:ıııı. 17.35 
meşhur ''Robinson Krusoe,, mü · Mıizık (dan 1ı paz r çaH). 18.30 Sa 
ellifi Daniel Defoc'dedir. at, njnns h. hcrlC'ri 'emele rolo'ı. 18. 

17 nci asrın sonları ile 18 nci 
asrın b~larında yaşamış olan bu 
lngiliz muharriri asıl bir hicivci. 
6ir ve "The Review (mecmua) is
mindeki gazetesini en ufak bir 
kelimesine varıncaya kadar ken
disi yazarak çıkarmıştır. Hafta
da Uç kere olmak üzere senelerce 
çıkan bu gazeteyi neşrederken 

Daniel Defoe ayw zamanda diğer 
birçok hiciv kitapları, romanları 
~·azmıştır. Fakat onun ismini ta. 
rihe bırakan "Robinson Krusoc -
nin hayatı \'C maceraları,, adın

daki eseridir. 

Balık D5vüştürmek de 
Bir Meraktır 

Bizim memleketlerde horoz dö
vüştürmek bir nevi eğlence teşkil 
etliği gibi Siyamlılar da balık dö 
vüştürmeyi severler. 

Muharip cinsinden bir nevi ba
lık vardır. Bu balıkları alırlar, 
ntitfeden ıtemcn su dolu geniş bir 
kabın icine koyarlar. Yalnız, bun 
Jarın ikisinin de erkek olması la 
zımdır. 

İki erkek balık suyun içinde 
biribiri ile çarpışmaya başlar. Bu 
muharebeyi, kabın etrafına top -
'anmış C''rm Siyamlılar heyecnn
'a ccyrederler. 
Balıklardan hanr,isi diğerinder 

kacnrsa onu tutar, hemeıı pişirip 
vt>rler. Calin gelen balık da. aynı 
rinsten muhario bahklar yetiş -
irmesi için, tekrar denize bıra · 

kıllt' .. 
-o-. . ~ . ~ . 

İn"ıJ·- ,. .. 'Tl • ~'\rıp 

~ Adetleri 
Birçok vah~i memleketlerde 

yaşıyanların garip adetlerinden 
bahsedilir. Fakat, medeni memle
ketlerde de onlardan daha az ga
rip adetler yok değil ... 

:Mesela, İngilizler c:::arşamba gü 
nü et yemezler. 1ş ortaklarına 
yılbaşı ht'Cliyesi vermeyi cyıp sa 
yarlar. Asalet itibarile aynı sevi. 
yede olmıyan kimseler biribirlc
rile tenis veya diğer bir oyun oy
namazlar. Akşam saat sekizden 
sonra meyva almayı garip bulur 
lar .•. 

Fakat bütün bunlar ondan da. 
'ıa garip cc ~il mi? 

Fık rıt : 

40 Jfoııuşrnn (Cocıık s, atı). 1R.;ı5 

l'urk nıuzıEıi. J>csrc~, ş ı kı, semaı n 
t.ıksim: 1 - Fının o - Sulın"ık ı>c,. 

re\'. 2 - Hncı Arır • Suzınnk şarkı: 
(Çekme elem H'). 3 - H.ılımı - Su 
zin"ık şarkı: (Bır sıhrı taralı. - N:ığ

mci azındaki tc<;ir). 4 - Ce\·dct C•ıı'.: 

in - Vi~ ol:ı taksimi. 5 - l~fizıın · 
hurdılı lıiı:.u:kfır şnrkı: (llir goruştı 
çeşını mesti nle c ir). G - Osnı:ın Ni 
hat - l:licazkiır şnrkı: (I:llerc uz::ık. 

lan). 7 - Kemal Emin - l\hılıur ş:ır· 

kı: ( IJ,i güzıinı scnı). 8 - hlnhuı 
lı:ılk tüı kusü: (Gil er fistanı). !l -
Nikohıki - l\lnhur s::ız seın::ıisi. 10 -
il.ılımı - Mu~leur ş:ırkı: (Gel C) s:ıkı 
ş:ır:ıhı). I ı - l\lııc;t:ıra ~:ıfiz - lhiz m 
5:ırkı: (Go)ııiıııı nıcc lıir scn).12 -
Hail. türhu~ii: (\in biııesirn). 13 -
Ce\Clct Koz:ın - T.ıl, im. 14 - Zekı 
\rif - Uilkeşi h:n crnn. Şarkı - Açıldı 

lıalıccdc güller. 1:; - I.eml - Jlüscrni 
şarkı: (Zcm:ın olup). 16 - Halk lilr· 
küsii: (!;)" seı enler serenler). 17 -
.\ııclon • llıisc) ni s::ız seııınisl. Oku· 
~ıınlnr: Mu~ı:ıfıı Çııı'.;lar, J\lııze;nen 

Scn:ır. Ç:ıl.ınl:ır: Yccihc, Ccnlct Çns
l:ı, Ruşen J\am, Ce~ det 1\oz:ın, l\e· 
mal ~iyuzi Se~hun. 20 Sııor - An:ı. 

dolu njıınsı spor scn·ısl. 20.ıO Tiırk 
ıniıı.i~i ( lnecsaz - Fcrnhn.ık foslı). 
21 Saat, nJ:ıns h:ıl.ıcrlcri. !!l.10 Aluzik 
( Bi3 ıısetlcurıılıur b:ındosu: şer Ih
san Kuııçer): 1 - Br~ k Al - Türk 
zafer - l\l:ırş. 2 - \'cfıer • Hccit el 
l'olon:ııse - l\l•ırinl:'ller konseri. 3 -
J. Stı ,ıuss - l.ıı Ch:ım c sour s • U\'Cr· 

liir. 4 - J. J. l\l::ı)an - Ft .:s exoti. 
qııes No. 2 - Ghcz lcs B:ıy:ıdcrcs · 
cl:ıns. 5 - F. l,iszt - S~ nıhonischc 

l>ichtung No. 3 J>rclud. 21.55 hliizık 

(l\liı;iık orl..cstr:ı: Şer Necip Aşkın): 
ı - Hio Gebh:ırdt - !\l:ısker::ıdc - Kon· 
ser 'ıılsı. 7 - \ ılll Kocster - Hint 
ıılnnısi. 3 - Bernhard J{ııtsclı - ls
p:ınl'Ol k:ıprisi. 4 - De l\lichcli -
~lcmlekcl h:ı"Srcli - şcrcn:ıd. j - Bern 
harıl Kut eh - Çi":ın fantezisi. ô -
\'ılli 1-"lıılen<>elıl ıgcr - Priın:ıHrn -
Arj.ıntiıı ~cremıclı. 7 - llcns l\f:ıın

zcr • \ i~ .ırıtı poll.ıı-.ı. S H o Gc 
lııırıll - • ·01,turno - ::-;uını. 9 - Bcrn
lı ırd hııt"iclı - :'.lac:ıı ııı.ıı ;;ı. 22,tj - 23 
Son nj:ıns lınberlcrı 'c ) ,ırıııkı prog. 
ram. 

Ankara radyosunun 
ylrtnki programı 

1G - l - 1!l3') P.'ı.Z \RTESl 
12.30 Muzi'. < l:ı muzlj:ji pi.). 13 

Sani, oj:ırıs, nıclf.'oroloji h:ılıerlcri. 
13.10 l\lıızik (Güzel se'iler pi.). 13.30 
14 'J urk ıııuzn (pi.). 18.30 Progr:ım. 
18.35 Turk mü? iği (ince nz - Be teni
Rfır, sclı:ı faslı l. OlU\ on: Tulısln K:ı· 
rnkuş. Çnl:ınlar: H. Dcrm:ın, J~. Kad. 
rl, H. Gür, B. t'Cler, H. Tol ıı'' .Hl 20 

Boynuzsuz oç 
Heccav Haşmet 'bir Kurban Bayramı günü, kurcan almak 

için Beyazıt meydanında <Wlaşırken §nir Fitnata r:ı.ı;•Jar. Haş

met: 
- Maşallah, Hanımefendi, ne geziyc;ır .. un .. u? .. Bir hizmeti-

niz v~rsa emredin, göreyim .. der. 
Fitnat Hanım cevap verir: 
- Efendim kurban almaya çıktım. 

- Kabul buyurursanız bu sene 'kulunuzu kı, • 
Fitn4t derhal şu cevabı verir: 

- Teşekkür ederim, ama ben, 
Sizin boynuzunuz var .• 

l·azk:ır ş rkı - Hır:ıın d gul ne. 10 -
C orlıılu - Hic k tr ş ıı kı - \ldı heni 
ıkı. 11 - Sc' ki • H c z ,jr ş ı kı -
Go~ nuıniı ıluç r c k n. 12 - \ ccıhc -
Kanun in, ımi. 13 - •run:ı sesi - l -
zun J,n, .ık ) e ılleııılı. 11 - Mıı .. ı:ır ı 
Ça\llş - Hüsc) ni ı; r .ı - ff r dıllıcrd r 
lıeııı. Oku) anlur: h.uıne oku) urı::l rı. 

C::ılanlor: \'ecihe, H. ı~rcr, F. l eı :ın, 

H. Fcrs:ın, J~. N. Sc:> hun, C. :Koz. n. 
B. Cflcr, H. l\:ım. 20.3:; S.ınl, :ıJ ns, 
meteoroloji h:ıberJeri, zırıı:ıt bor ası 
(fı)nt). 20.45 Mıiıık (Oda ınüziı;ı): 
l'":>.ıno: Ceuınl He it. Kcın:ın: Orhan 

flor:ır. \'i:>olonsel: Enver K:ıkıcı. l -
\'an Becthovcn • Trio (Domınür). 

21.0::i Konuşma. 21.:W l\luzik (hüçük 
orkeslra - Şer: Necip Aşkın): 1 -
rrilz Hccktcm·cld - Grinzing de -Pot
puri. 2 - Pepi Muller - Kuçük serc
nnd. 3 - J>nul Holzner - Saksım) n 
kö~ lü rlonsl:ırı. 4 - Bucalossi - Pcs
t:ılozzanın bir şnrkısı - Cirilıirilıln. 

5 - An ton Rulıin tem - J{ostümlıı ba
lo - Siiilinclcn Çolı:ınl:ır. G - }) :\lıc

hcli - Şen sercn:ıd. 7 - Nicm nn -
Zenci d:ın ı. 8 - Heuberscr - ş. rkta 
is.imli :;uıclcn • <"eşmede - parçası . 
O - Nleııı:ınn - Vale; Bo •on. 22.20 
S:ı:ıl, esham, tah\ ıl.it, knmhıyo - nıı
kul borsa ı (fı:>:ıl). 22.35 !llu lk (Bir 
soli t - \C d ıııs ııl"ıklar1). 23.4a - 24 
Son nj.uıs h.ıbcrlcri 'c l :ırınhi prog. 
ram. 

Bir Alman 
Tayyare müteahhidi 
Sahtekarlık Suçundan 

Tevkif Edildi 
Dün Sul tanahmet 1 nci sulh ce

za mahkemesi Hörst Fraııke adın 
da bir Alman tayyare mühendisi
ni sahtekarlık suçun.dan dolayı 

tevkif etmiştir . 
Mezkilr mütehassıs birkaç haf 

ta evvel Tayyare Cemiyetine mü. 
racaat ederek kendisinin müte .. 
hassıs olarak istihdamını iste -
miştir. Cemiyet ev\ elce nerelerde 
çalı mış olquğunu sormu~. Hörst 
Franke de lsviçrede Aero klüpte 
alıı::tı-mı söyliycrek vesika ibraz 
etmiştir. Cemiyet teklifi kabul 
etmiş, ancak bir defa da İ.s\•içrc. 
den sormn&"I muvafık bulmuştur. 

lsviçrc Aero klüptcn gelen ce
vaptn böyle bir mütchnssı m ça
lışmadığı ve kerulisini tanımadrk. 
lan bildirilmiş. bunun üzerine ve 
sikarun sahte olduğu anlaşıla -
rak Hörst Frankc ve suça i tirak 
ten karısı 1sd reli Holda adliye
ye sevkedilerek birinci sulh ceza 
mahkemesine verilmislerdir. 

Suçlu Alman muh ndis müd -
deiumumiliktc suçunu itiraf ede. 
rek: 

- Ben, demiştir, Türkiyeyi 
çok seviyorum. Buında kalnbil -
mek için bu i ~ yaptım. Ancak 
"adece Aero 'klüp namına ibraz 
ttiğim vesika aht dir. M""h n -

dis olduğuma dair ah~d tuamc. 
ler hakikattir.,. 

H k'knten H""rEt Franklenin 
tayyare müh ndi~i olduğu tesbit 
dilmi tir. 
Bund:ın . onra mühendisin ka -

rısı sorguya <;<'kilmiş. onun suça 
ştiraki ('Ti"rUlmU tür. 

l nri sulh <'eza rnahkeme~inde 
~izli ol rak isticvap edilen knn 
ko<'ad n m .. h ndis Fr:.mke teı·kff 
edilmi , knrısı serbest ~ln'\ • 
mrnt.ır . 
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: ........... H ika ve 
• • • 

•••••••••••• • • • • • • • • • • • • • . -
Saatli Köşk • • • • • • • 

Yazan: 

Bir hafta kadar evvel, saat me
raklısı olduğumu bi!en doslarım
dan biri, oturduğum yere pek 
de uzak sayılnmıyacak kadar ya
kın bir köşkün ikinci katında an
tika bir takım saatlcıin mezada 
çıkarıldığını sağlık verdi; ve he 
men davranmıyacak olursam kıy
met bilmiyen bir takım yabancı 
ellere geçeceğini, y:ıhut, daha 
sonraları bazı muhtekirlerden iki 
üç misli fiatla satın almak mec
buriyetinde kalacağımı ilave et
ti. 

Kendisi de hakiki bir saat me
raklısı olmakla. beraber arzuları 
mm tatmininde zevklerinin en i
yisini yerine getirdiğine şüphe 

olmayan dostumun tarifi üzere 
bir saniye bile vakit geçirmeksi
zin yola çıktım. 

Bütün ömürlerini antika kad. 
ranlar toplamağa hasredenler ve 
horozlu saatlerden tutunuz da 
zaman başlarını ikide bir dil 
çıkarmak suretilc haber veren
ler, tahta bir mahfaza içinde ha
yat sürenlerden altın bir kutu i
çinde yaşayanlara kadar sayısı 
bilinmiyccck derecede, :ıkla haya
le gelmez türlü saat ı:eşidlerin
den pek çok kimselerin haberleri 
olmadıklarını zannederim. Onun 
için bazı yeni saat çe.5idlerine te
sadüf edebilmek Umidi ile bir say 
fiye arab:ı.sında kendi kendime dU 
ııünürken, yol üzerinde ağaçlarla 
diğer eşyayı ntlıyarak bir saatın 
on biri vurduğu"nu işittim. Bunu 
kendi kendime merak eder bir 
harekette gösterdiğim için ola
cak ki, arabacım hafif güldü: 

"- Saatli köşk, dedi; civar ma 
halle saatlerini onunla düzeltir." 

Kendisine te'.;ekkür ettim, Ye 
gideceğim yerin orası olduğunu 
söyliyerek kapısının hemen öniln
de durmasını tenbihledim. 

Saatli köşk, demir parmaklıklı 
bir kapı ile girilen güzel bir bah
çe içinde eski bir çalar saatin üs
lübu tamamile muhafaza edile
rek yapıda taklit olunmuş ahşap 
bir evdi. O kadar ki, evin bir ta
rafında uzayan kulenin üzerinde 
çalar saatin büyülç yelkovanlan 
b ile gözükmemiş olsa, her hangi 
bir ziyaretçi köşk:ln bir tarafına 
gizlenmiş biır zaman habercisinin 
zamanı parçalara ayırmak üzere 
ağır bir viyolonsel sesi ile hare
kete geleceğini dü~ünccek, ya
hut ahşap evin garip bir ork gi
l>i csniyerek dakikalara işarette 
bulunacağını zannedecekti. 

Kapıda, merdivenleri merakla 
inen bir kedi beni karşıladı: ve 
biitün Yücudu garip bir maskeye 
gizlenmiş kadar ihtiy~rlığına §Üf 
he ettiğim biri içeri a:aı. 

Mevsim sonbahardı; sayfiye ev 
!erinin çiçek kokusu ve böcek se
sinden yeni kurtulmağa baş 
ladığı dakikalarda birdenbire içer 
!erine dolan tuhaf ılıklığı 

duymak istiyordum. Bununla 
beraber her tarafta henüz kuru
mamış bir ıslaklık \•ardı: ve bu. 
ancak hissedilen şey, yeni ölü çı

kan tahta evlerin birbirine bcpzi
yen yeknasak ve soğuk kckusu-

KENAN HULOSI : • 

lbrahim Paşa 
sarayı 

yıkılacak mı 1 
Adliye Vekaleti tarihçilerle 
bir kısım mimarlar ara
sındaki bu mDnakaşa 

mevzuu hakkındaki 
kararını verdi 

300 SENE EVVEL iST
1

ANBU [ ,_. ._,,, ~ p-, "$'"'p - __________ , ____ ... ____ ...._ __ _ 

Eskisaravrve 
iç oğlanlcırı 

Mösyö de Thevenol'oo 

Söğütlü çeşrıı 
içeren köy 

Bu Yola Asfalt Dô§~ 
mesine Karar Veril 
Kadıköy Söğütluçcşoıecletl 

crcnköyüne kadar giden yolıJSI 
falt döşenmesine belediyece 
verilmiştir. Bu husustn te 
yapılmağa başlanmışur. "Yol 
hazırlanarak bir müteahhide 
lecektir. 

Yol asfalt olduktan sonra~ 
köyünden içcrenköyüne Jta 
vam eden caddede 'bclediY' 
fından otobüs işletilecektir. 

VAKO"f'S 
a lb)@lfi)S 

o nu ırn u-.~ 



agv~anlar idama mah
Um edildiği zamanlar 
..,,,,Urta yumurtlıyan horo~ s.e l}i)öır~az 
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Avrupayı meşgul 
eden meseleler 

hk sayılmış ve öldıürüOmüş'lelYı 

" kında idam ka-
1 Verilen, ökiiZ 
de Fransız par

NfMlllıentosu toplan-
mıştı ... 

~-•ktj>'le ~ 
tı ol'" Y'Vanlar da, sebep ol 

dolat>. ~er, yaptıkları zarar· 
,, .. aıyJc - hk .. 

llll",.....11.. c id<lına ... a em eye venlır-
cscıa 

1 
ııtıahkfun edilirlerdi... 

tdc ~aı 807 ıde bir horoz ıs. 
İl) §ehrinde, yumurtladı-
h • lllalık iılık t" cıncye verilmiş ve 

baJall c~. U:rnünden dolayı mah 
er tı ıaıc '§~. O devirde sihirbaz 
sari ~or0 edılınişti. Yan tavuk, 

irilir • i lck~ olarak hilkatin bi:- ga
~ d nde Yaratılmış olan bu 

a, o zaın k' dan an ı mutaassıplar 
c " • .turnaı edilmiş ve mah 

ettJıni t' $' . sazııa ş ı... ıhırbazlık e. 

~kuyucularımız son günle • ~ 
~ri~ siyasi hadiseleri o.rasında ~ 
Ukranya kelimesine sık sık te
sadüf etmektedirler. Rusya. 
Lehistan ve Çekoslovakya a • 
rasmda bir memleket olan Uk. 
ranya için bugün muhtar bir 

idare isteniyor. Burası, bir 
müddet evvel işaret ettiğimiz 

gibi on altıncı asra k~ar kim: 
senin oturmadığı boş bır yerdı. 
Yalnız Asyadan gelen göçmen 
kavimler hayvanlarını otlatı -
yorlardı Ukranya. bugünkü e· 
hemmiyetli vaziyeti nasıl aldı. 
aşağıki yazıda okuyunuz. 

· ra tatb"k I 
t:ı hay ı o unan ceza-ı Bugün 1*1c birçok yerlerde hay-{ Son devredeki hayvan muhakc
'ı?... \'anlara tatbık edilmi· vanların, jşledikleri suçlardan do- ı meleri arasında en meşhur olanı 5 
Scnesind F layı muh~eme edildikleri( 1) gö- altı aylık küçük bir köpeğin Nev. 
c h' e ransada, Faler .. 1.. . k 

1 
k bo 

ır doın bi . k ru uyor. yorkta hır çocuğu ova ayara • 

UKRAYNA 
yesindc Rütenler maişetlerini te· 
min edebiliyorlar. 

" uz r p:-ensı o- . • 1 k 
'e düşerek ö1mc:ıine se- Mesela, geçenlerde Nevyork hü ğulmasına sebebıyet vermış 0 ma 

,:tu. Dbınuz tuh•Jmuş, bu kt'.lmeti .dahUinde Mak Grav şch- tan dolayı iki sene ~ap~ine ~ar~r 
len defayı, insan gibi giy- rinde dört ktipek, altı yaşında gü. verilmesidir. Idaho ısmındekı ko· 
.. sonra idamına karar ve- zel bir kız çocuğunu ısırdıkları peğin davası esnasında birçck şa-

i\lmanyanın hayatı i)in Rüten. 
ya, daha doğrusu şarkta Alman 
tesiri altında büyük bir Ukrayna
ıun tesisi elzemdir. Viyana ve Mü 
nih anlaşmalarından ve Kont Ci. 
n'lo • Ribbentrop göril§melerinden 
ı;o:ua Almanyanın bu gayeyi ta

hakkuk ettirmek için çalıştığı an
laşılmaktadır. 

l • için muhake~e edilmic ve idama hitler dinlenmiş, b:rçok kişi köpe. cııca· d s 

t~lc .
1

n e, Yine Fransada mahkum oluııarak öldürülmüştür. ği müdafaaya çalışmıştır. Bunlar 
tt; .. 1 ~inde fareler, o civar. ''Hayvanın cürmünün sadece, ÇO· ~ı eti Coys Hammo11d ismindeki kızı o 
lc.d . tahrip ettikleri, de· cugwu kovalamış olmasıdır, çocuk • ek dört köpek kokından öyle şiddetle 

Cri . 
1

, buğdayları ve unla- ısırmışlardı ki zavallı çocuğun ko· boğuldu ise kendi kabahati,. diyor
'l ısın mahkemeye veril- !unu hastahanede 'kesmek zarure· lardı. Fakat mahkeme köpeği mah 

Ukrayna yalnız askeri bakımdan 
değil iktısadi bakımdan da büyük 
bir ehemmiyeti haizdir. Ukrayna 
çok zengin bir memlekettir. 

.... arı ist . d F k ı . . . ~l'\ııı . enıyor u. a at, ti hasıl clmustu. kum etmı§tır ... 
tılt ııı·~o ISıninde bir avukat 4 

~ ~ .. lldafaasmı üzerine al. Yine Amerikada Baldvisvillc'de 
t "Ct• 
r o]~ • ıınıerin ( !) yollarda bir köpek bir çocuğu ısırdtğı ~çin, 
~UltJ llgu için :nuhakemeye "zindrbentliğe,, mahkum olmuş-
~ crcCrıni söyliyerek davayı tur, Yani, Layın ismindeki bu kö. 
~~tehir ettirmişti. Fakat, pek bütün ömrünce sahibinin evin
~~ Yet yine idama mah- de zincire bağlı olarak kalacaktır. 

lı§tu. 

tl }>etilli Trabzonda Kaymakam-14İ: oır §_ beş sene sonra 

0 Uz ıdama mahkum e- lar T opla.ntısı 
~i}>~u? _da suçu sahibini, Trabzon. (Hususi) - Vilayeti. 

01 e ıtıp yere düşürerek mizdeki kaymakamlar, valinin re 
~'ttı :n~~tr. Mahkeme idam isliği altında bir toplantı yapmış
~i i~~ııı kabil olmak üze. !ardır. Üç gün süren bu toplantı· 
<~ h ın Fransız par limen- da vilayetin mühim işleri etraf m 
1~ a1t1crnda verilen kara- da kararlar almmıştır. Bilhassa 
•~etmek ·· b" ··· · ko'"y bu··trelerinin verimli bir ha-""'!ltiı uzere ır 3un :. 
(~ U . etmiş, fakat bu he· le konması için ba.zt tedbirler a. 

~ ~r ~ tdaına 1ayık görmüt- Jınmıştır. Sağlık, mektep. okuma 
• ~t~ tı 8Uretıe tasdik ctun- odaları, spor teşkilatı, radyo ve 
~li:Q~ halta ile kafası kesi- telefon tesisatı gibi mühim ve fı. 
le lınüştü. cll ihtiyaçlar ilk plftna alına...-ak 

' bi~lt gibi va]saları birer bütçeler buna göre hazırlanmış · 
~ /ttnek kabildir. Umu. tır. Köy bütçeler~nin paralarmrn 

(j ~a ~leınek lazımgelirse 1 bundan sonra millt bankalarda 
,,_ l:tııtnlard"~bc . h • saklanması esas olarak kabul c • '"l>ttft ..... , rı ayvan· . . 

Çctp larr zarara mukabil dılmi~. .. . . 
' tılaUt fidett' Dağınık kuvvetlerle muhım ış 

~t:~~~ İranlıJ~rın 'kanun· ler ba.şarrlamıyacağı göz önün.de 
~~~~ !Ö)>le bir madde var- tutul arık 500 • 1000 ve ~aha .~a~ 
;q S ~ ısıran köpek idam la köylü bir araya teksıf edı e Q 

~ tııe arl>!:lırdr. Orta ay da oek, yapılması sıraya konulınu:. 
t llll~tler· d ç g olan ana yollarda. çalıştmlacak-
t~~n od ın e sokakta 

ç'lttı'- omuzlar da tutu tJr. k 
r.ııı· "1~a k . -, Köy kanununwı her mınta a-

ıı o11'lla,_taarşıdbır tehlike da mutlaka verimli olması ka • 
. ıı; n olayı öldil-

~Oıtı rarlaştırılmışt.ır. 
ı~ aJııar.a --o--

ııcrcd a her tarla ve • T ·ı 
~ib· c 0ittiğin1• b" t 1 Oniveraıtede ati • ı t ır ata 
flıccbltrd°t>rağının nerede 

• "~ıı bit·lf4 O adamın hay
•lıa01.ır8a ~bu. . hudu.t taşını 
<j 'llaJt1tıı. ~ ışlernış sayılır 

l\t• ı.ıl'll ed'1· ı b 'nada d ı ırdi. 
1 lı gih· a lcanunlar hay. 
-~!\' 1 Cetafa 

qltı 1 tallı ra çarpardı. 
•· ~tli da" anda,. onlara kar"? 
..,.i:ır ra"n:.a :r 
~~,. ltaY\'h ~1 ihmal et-

,,., · .... ,Jarı • . 
•tdi ıcahctti n ışledıkleri 

üniversite bugünden itibaren 
sömestr tatiline baılamıı bulun· 

maktadır. . 
Dün yazdığımız gibi tiniversı· 

telilerin ve Yüksek fktısat Mekte· 
binin Avrupa seyahati bugün baı· 

layacaktır. .. 
Uludağda spor yapmak uzere 

diln 50 ye yakm talebe Bursaya 
hareket etmlılerdir. 

14 üncü asırda Fransada bir 
domuz, bir çocuğun ölümüne ıe. 

bep olduğu için, insan gibi giydiril 
miş ve balta ile kafası kesilerek 
idam edilmi§tİ ..• 

Bir senede elde olunan buğday 
yalnızca Almanyayı değı1 bü~Ü!l 
A vrupayz doyuracak kadar ç.~k
tur. Ukrayna Avrupanın şeker sa. 
nayii merkezidir. Kömür maden-

Son haftalar zarfında hemen !ine girmekte iken hüyii';c i-arbin leri sonu gelmez bir genişliğe ma. 

Ceki 
her gün matbuatı iıgal eden ve sonunda, Versay, Trianon ve liKtir. Bilhassa Kafkas dağlanrun, 
bütün .dünyayı alakalandıran Sent Germen muahedeleriyle üç cenubi Avrupanın yegane banga
Ukraynayı haritalarda bulmak is· devlet arasında taksim olunmuş, nez mıntakasıdır.. Almanya sene
terseniz yanılırsınız .• Haritalarda Bukovnya Romenlere, Galiçya Po- vi (240000) ton manganez alma. 
Ukrayna diye bir memleket yok· lonyahlara ve Rütenya da Çekos. ğa mecbur olduğu için bu mınta-
tur. lovaklara verilmişti.. Ukraynanm kayı ihmal etmesine imkan yol.. 

F!kat bütün dünyayı, bilhassa asıl bUyük bir kısmı da Rus top· tur. Sonra Ukrayna meydana gel
Merkezi Avrupayı alaka.dar eden raklarında kalmıştı. diği takdirde Almanya Karadeni. 
bu mesele hakikatte mevcut elma. Böylece Polonyada 7 milyon, ze inmek imkanını bulacak, bu şe· 
sa bile, hayallerde yaşayr:a şekli- Rusyada 28 milyon, Romanyada kilde şarka, İran, frak, ve Efga
ne ve gösterdiği tezahürata naza· bir milyon ve Çek~slovakyada nistana giden yola malik olncak
ran tehlikeli bir yangın man.rara. (600.000) Ukraynalı oturmakta- tır .. 

sı arıetmektedir. dır. Almanyanın iktısadi hayatmı 
Avusturya ve Südetleıden son~ Ukrayna fevkalade zengin bir çok yakından alakadar eden Uk· 

ra Almanyan:n yeni gayeleri ol· memlekettir. rayna meselesi bugün artık Orta 
duğu ve bilhassa Çekoslovakyanın Bilhassa siyah topraklan fevka- Avrupanın meşgul olduğu )"Cgane 
şark hududunda Rütenyaya muh. iade münbittir. Senede iki kere iştir. 
tariyet verildikten sonra §<Jrkta mahsul almak kabildir. Ukrayna Muhayyel büyük Ukraynanın 
Rusya ile hudu()unu temin decek bir zahire anhan.dır. ufak bir parçası olan Rütenyada 
yeni bir hükumetin kurtılmasını Almanya 1918 senelerinde oldu· t .. thiş, diğer kısımlarda ise propa. 
istediği anlaşılmaktadır. . ğu gibi Ukraynanm muhtar bü. ganda bütün kuvvetiyle yürür. 

Erbeada Yeni Bir 
İlkokul Yapılıyor 

Ukrayna. onuncu asırda Dıny~- yük bir devlet olmasını arzu et· 
per steplennde oturan Slav kabı· mektedir. Kuvvetli hir propagan.I 
lclerinin Kicf civar~ ytrle§me. da sayesinde Almanya bu ;zengin 
leriyle meydana gelmış ve bu ta· mıntakaya hakim olabileceğine ka 
rihten sonra on üçüncü asırda naat getirmekte ve bu gayesini ta· 
şarktan gelen Türkler cnlinde tıı· hakkuk ettirmek için çalışmakta· 
tunamıyan Rus - Ukrayna hükö- dır. Muhayyel büyük ~kraynanın 
meti yıkılmış, ancak şinıalde otu- bir cüzü olan Rütenyaya muhtari
ran bir k_mm ~a}k uzun müddet yet verilmiştir. Rütenya Avrupa
Polonya idaresı altın~a kalmış ve nm en genç devletidir. Almanya 
nihayet 16~4 s~nesınde . Ç~rlık bu küçük hükumetin genişlemesi. 
Rusya•unın ıdarcsıne gcçmı~tı. ni ve ı g ı 8 senesinden evvel malik 

Erbaa, (V AKIT) - günden gü· 
ne maarife karşı artan ataka kar 
şısmda ve mektep adedi munta
zam çoğalan nUfusumuza göre 

kfı.fi gelmemektedir. Bugün maa
rifin elini teşkil eden ilkokul ih. 
üyacına tekabUI edecek büyüklük 

Bugün Almanyanm Ukrayna olduğu hudutlara ulaşmasını arzu 
hakkında düşündilkleri, harpten d' 

0 . . . ,. c ıy r. 
evvel ıkı~cı ~ullaum~ ı~ tasa~la: Almanya Rütenyada büyük Uk-
dığı prOJelerın a~.ıdır.. İkıncı rayna fikrini de alevlendirmeğe 
Gullaune Rusyaya hucum etmez· gayret etmektedir. 

1 den evvel Ukraynada tam bir hi· 
kimiyet tesis etmek istemiş, hat· 
ta harbın ilk senelerinde Ruslara 
karşı kuvvetlerinin yardımiyle har 

te modern bir irfan yuvasının te· 

melleri yükselmcğe b~lnmıştır. 
Yirmi bin liraya Nuri Mısırlı

ya ihale edilen bu mektep hsa -

banın en güzel yerindedir. 1rş:ı. • 
atma ba~lanmıştır. 

Cck[ Kuğanın, mnli vaziyeti betmişti. 

BELEDiYE BAŞKANI 
SEÇİLDİ 

!'\ '.~ll;>lik ~en cürümleri 
ıı ııı 'una d .• 

lıı'd cael'l n e ıbı A· 
l;>a anıa erinde bu adet 

y eşilay Kongresi 
y eıilay Kurumunun yıllık. ~~~~ 

sıkıntıda olduğu için, karısı 1917 senesinde Çarlık Rusy~sı 

Betti Grabl'den muYa.ltkat bir yıkılınca, Ukraynaya da muhtan. 

19 ı 8 senesine kadar Macarların 
idaresinde kalmış olan Rütenya. 
nın bugün iktısadi vaziyeti bir 
hayli sarsılmıştır. Rütenyaya kem 
şu bütün hudutlar kapatılmı~ ve 
yollar ile tren hatları tahrip edil
miştir. Rütenyada yaşayan halk 
büyük bir sefalet içine di.:şmüş-

Erbaa. (V AKIT) - Belediye 
ba.'jkanı Siret Bayganın istifası 

t h "' • ttıınııı tir. . " . ~gi Y'1aıııar 
~ "c ın ah c ~l- Cezaya ll'I kemeye 

"11.1§ b' çat)ıılmaları 
ır §e11 

~ ıdeğildir. 

. . 9 5 ta Emınonu gresı bugiln saat • 
haTlcevi aalonunda yapılacaktır . 

. .. .. .. dekı· ınl .-ahş· 
Kongrenın onumuz ~ · :r •• 

. . . bı"r program vucu-ması ıçın yenı 

da getirecektir. 

surette ayrıldığını yazmıştık. yet verilmişti. 
Resimde Betti, annesinin yn· Bu tarihten g~nra .ia TJkrayna 

't k üzere Hollvuttnn muhtelif vesileler ile Almanların nına gı me . . . . 
, 1 adan cn·el bir pltıjdn gö· ve Rusların ıdaresıne geçmış ıse 

a~ rı m de nihayet büyük bir hükCım~t §ek rUlUyor. 

tür. 
Ancak Romanya yoliyle ve 

kamyonlar ile gelen hububat sa-

üzerine belediye mec;lisi toplan • 
mış ve be'cdiyc başkanlığına İs-

mail Diktaşı intihap etmiştir. 
Genç arkadasımızdan memleket 
için hayırlı çalıemalar bekleriz. 



F.titbol Lik Maçları 
B\igünkü karşılaşmaların 

Beşikfaşla Vefa 
en ehemmiyetlisi 
arasındadır 

13 yaşında birinci takımda 
ognıgan futbolcu 

''ZAMORA,, 
Dünyanın gelmiş geçnıiş e 

harikulade kalecisi 
(Bu yazıyı kaleci oğluma ithaf ediyora11•l 

Yazan: Mu~B9'ka .. Ek1rem TALU 
Her futool heveslisi inasnm ha

yatında muhtelif devirlerin ~h
retli isimleri unutulmaz birer ha. 
tıra bırakmı§'tır. 

Mesela ben. topun cuibesıne 

ilk kapıldığım senelerde: Ort. 
Uridie, biraz SOiınl; Kada, Çapek 
daha geçince; Mea.u.a. Orsi veni· 
hayet Sindelar, Şaroşinin dünya· 
ye saran tesirlerinden uzak kala
mamış .. hasta,. !ardan birisiyim. 

Bu devirlerin şahikaları olan 
mezk\ır isimlerden başka Siatoş, 
Mazdae, Sepi, Kolonati, Ştapel. 

saat oq lNrde yapılacak olan bu 
bu wh•nın biricik müaabakuı 

Galatuan.yla Hilll a:ruındadır. 

------------ Platko, Şalser, Goiman, Tandler, 

Atletiznı 
Br"lliı .. hUeum hattmdaki en Kış faallyellııe 

başlanJı 
Bolu, (Hususi) - Yurdun her 

tarafında atletim, kış faaliyeti 

Geçen halta Galatasaray kar- Bu yarışları balk büyük bir a-
t..maili varltkla.n buna en can- lika ile takip etmiştir. 
lı roiatdir. 

Hücum hatları, biraz daha iyi 
ta.ru:im edilip de 11 görebilecek 
Dil' bale konuıuraa bugünkü mU-
1" balcanın YetilbeyarJıl&r lehine 
bitmeti biç de büyük bir sürpriz 
olma&. 

~ o. Jl. 'K. 

hlit ~ • 'DeglM ..W HÖM:{!.Yu1dıan bir en$fmılane 

.ft-.. ProCayonel ilerbeet rüret f&mpiyonu Hanri Deglan 
evvetk'i •İlllllİ .Palt dö ...- alonunda Kanadalı pehlivan tvon 
Roberle ka~. 
• Bir iiNf •IMN.kqllMian siyade kıncı numaralarl& dolu 
·~ ·tary.ı. ........ beuiye'n bu rihi profesyonel aeri>e1t gü -
~ :A.meri~ enr& Frauad& da h&lk tara!mdan tutulduğu 
>c;n ~ deİ'a.k,i• ·~ıu. - Ro"ber ma~ı da büyük bir kalabalık önUn
~~J'~ feontil bir •ut on iki dakika ıüren bu çetin 
~ tidftÜ<İ& k Kober ıhal'lllJllm iırlmı mindere yapııştır • 

~ft~ J'llMimit;.ııu ildi11.baka4an bir lnı lelbit ttmelı: • 
i~ 

İmıir, Kayseri ve Eskiıehirde 

Büyük kır koşuları 
yapllacak 

1938 . 1939 mevsiminde. İstan
bul • !z.mir • Ankara bölgeleri lz
mirde; Sıvas • Adana - Konya • 
Kayseri bölgeleri, Kayser1de; Ba
hkeair - lzmit ·Afyon, Eskişehir 
bölreleri. Eskijehirde toplanarak 
6000 metre üzerinden kır koşula
rı yapacaklardır. Bu müsabaka -
la.ra her bölge üçer ki§ilik takım
lar iştirak edeceklerdir. Bu atle
timı hareketlerine dahil olan 
bölgelerde şimdiden ha7.It'hklara 
b&tlanmıştır. Bu çalışma koşula
rINn neticelerini bildiriyoruz: 

Eskiıtclıirde - Mesafe 4500 
metre idi. Beş atlet kOflllu.ştur. 

I. Sırrı Çetin Eskişehirspor 18 
~ d. 413 s. 2/5, IL Ali Hergüner Es
. kitebir!por 18 d. 48 s., IIL Beh -

:zat Akdeniz Eskişehirspor 18 d. 
50 s., IV. Emin Balta Eskişebir
ıpor 19 d., V. Ha.kkı Arıcı EskL 
şehirapor 20 d . 

Kocaelide - 4500 metrelik ya_ 
nşa altı atlet ittirak etmiştir. 

I. Galip Koşar 16 d. 21 s .. ll. 
İbrahim Boya! 16d. 21 s .• m. Ke
mal Tuna. ıv Hüseyin Koşar V. 
tbrahim Altepe. VL Ragıp Eren. 

Ankarada iki mesafe üz.erinde 
vapılm14tır. Küçükler yarışı 2500 
mcttt idi. 16 atlet iştirak etli. 

I. Remzi (A. G) 8 d. 59 s. 6:10, 
ll. lımaJl (D. S) O. 04 8/1, lll. 

Beruardini Planiska, Hiden, Far
rasi ilah. gibi çok kıymetli futbol 
cuları biliyorsak ta, bütün bunla· 
rm hepsinden üstün, hepsinden 
meşhur hepsinden populer tanıdı 
ğımız futbolcu: ZAMORA'.'dır. 

Bu neye böyledir? Bunu tahlil 
etmeden önce evvela hayatını kı· 
saca kendi ağzından dinliyelim: 

''Pek küçükken mektep arka • 
daşlarımın bir yuvarlağın peşin
de koştuklarını merakla seyreder 
dim. Tuhaftır, daima da kalenin 

Zira ekseriya tenis topu ebadın 
daki yuvarlakçıklara karşı aman
sız bir müdafi olunca daha ağır 
ve daha büyüklfrine kolayca ha . 
kim olabileceğimi umuyordum. 
On beş gün sonra, rahatsız bulu· 

.-, 'ı 

Zamora 38 ya§uıda oımasıııa rağ1ncn Fransada 
ma~lar 

nan birinci takım kaleci&inin ye-
rini almamı tekli! ettiler. Doğ - dim. °" 

Tasavvur ediniz ki~:-.,, 
mi şampiyona karşıtaşıtl IJ 
kiplerimiz <le İspanya:,.~ 
selona idi. Ve ben de ~'· 
yaşın.da bir ilkmek~P e 
Büyüklerim ısrar ettilel'•ttlt 
teşci edildim ve kabul e a~ 
mağlup olduk. Barse1oıı;,1,: 
!ünü birinci devrede •~ 
~::- kikalar o kada:- bt J1'1' i 
mıştnn ki, haftayınc13 otı)._J 
şım. tik defa o giln ıı. tt 
tim. İkinci devrede }ıJÇ 
medim. Ve ovunurrı d~ 
miş olacak ki bundaP 1 
d takımın esas rüknu; 
T<>krar söylüvoronı: 
me basmatniştım.. • 

!şte bu sıralaTd~ 
olan ve paytahtta uıııaıı 
büniin idare azası bU\ş1' 
bani dedi ki: "BU :1"~ 
vazgeç! Burada istıle dJ ti. 
me !. Madride gel! ~ ~;J 
silini ikmal eder, ~ılef ~ 
bur olursun.,. Bu so ~'.ıl 
ten bayıldığım şeyle er''.J 
babam bir türlü izin ~st;# 
miyordu. ''Bacak )cıı di1'1>-, 
paytahtta işi ne! ...• ed~ 
lahtan bana delale~~tt!'.; 
bamız. ba.bamın üedee'f~I 
oldu. beni himaye ff*J, 
d tt. "'" dride lıll ~" 

M h' (A G) I Mustafa (D S) 16. 41. 6/10, a e 1 ve •ua 1 -tf1"'~ • 
a ır · t " · M d · dt :ıci 'lk nıaÇ a 
tkinci yarış 4800 metre idi. Bu ti. Ali (M. G) 17. 33. 4/ 10, ın.' a rı e 1 C'll (111 

koşuya 28 ki§i girdi. Halil (D. S). (Devamı 10 tlfl 



a 

ispanya lıükUmeti 
Perp· 

Barselonadan çekiliyor 
.\jans ıgnan, 14 (A.A.) - Havas 
İ{ataı 1 ınuhabirinin pek emin bir 
tine g~~Ya rnenbaından öğrendi. 
'rarra ore, Curnhuriyet kıtaları 
ı\n\ bf:n7 • Tortosa hattında 
ta'«rl l"icat halinde bulunmak-

ar li"k• ~tked · u umet, Barselonayı 

gal etmişler ve 25 kilometre ka
dar ilerlemişlerdir. 

Tortosarun zaptı Frankoculara 
sahilde 200 kilometre uzunluğun
da Valansiya - Barselona yolunu 
açmaktadır. 

BİR ŞEHİR DAHA ALDILAR 

9 - VAKiT ~5 IK.tNCJKANUN- 1939 

Devletin mubayaa fşl<'r l nde 

Komisyonculuğun ilgasına Italya Fransadan ge-
dair kararname t k 1 
Dun resmi gazetede neşredildi çen sene Of >ra a mış 

Ankara, 14 (Telefonla) - Dev rarı derhal tatbik mevkiine koya·' Afrl~adakl ua· yan tehlikesine kttrş• 
ıetin mübayaa işlerinde komisyon ::aklardır. f r a s A 1 ... · l 
culuğu ilga ettiğine dair v e1dller 3 - Küçük ihtiyaçlaı ve fahri- n an z n manya l Le 1 la -
Heyetinin kararnamesi bugünkü talarla temas kabil olmıracak tal' b • 
Resmi Gazete ile neşredilmiştir. meseleler için \lmumi yeni usul y (l g Q m U Q 1 l Z l r C e P he k U 1 -

tckarrür ettirilinceye kadar Veka- • • 
}etler atide.ki t:tkik~~ nihayetine mas l l sten l yor Kararname aynen şudur: 

fe h erek Valansiyada yerleşme 

' 

iıtrlan k ı;tkil ~e .nı~ tadır'. Yalnız Baş· 
helva grın tle harıciye nazırı 
dttaay~ Barselonada kalarak mü 

Burgos, 14 (A.A.) - General 
Frankonun kıtaları Tarrdgona . 
nm 20 kilometre şimalindeki 
Vn.lls şehrini işgal etmişlerdir. 

1 - Devlet mübayaatında ko- kadar takdırlcrıne gore harekete- Par's 14 (AA) D" "~l f d'l . İ 1 
misyonculuğun kaldırılması esas d kl a· ' ' · · - un og c- e ı mesı ve ta yaya hiçbir imtiyaz 
~larak tekarrür etmiştir, ece er ır.. . den sonra Parlamentoda harici si- veramemesi lüzumundan bnhsct 

4 - Malıyc Vekaletı bu 'kara. yaset hakkında yapıla "h' .. · 1 a· -
ttı} l§lerinin tanzimi ile meş. 

olacaklardır. 
~icat d 

lt}ı..: . e en kıtalar Tarra(l'one • , cıv e 
tilıl!e.k a:ındaki sırtlara doğru 
l~ ta::dırler. Sivil ahali kıta
l'Uıeti •1P etrnekte ve hayvan sü
dir. lli de beraber götürmekte -

TEKztp 
~~~lona, 14 (A.A.) - Hüku. 
~?ta Yakında merkez mm takası
~ kledileceğine dair dolaşan 
~~ler resnıen tekzip edilmek-

lLERLlYORLAR 
8-r ~ lgos, 14 (A.A.) - Franko· 
~i ~ataıonya cephesinde ilcr. 
~e devam etmektedirler. 
~ tt 0 kıtaları Tortosanın işga-

RUZVELTE BİR MEKTUP 
Vaşington. H (A.A.) - Ame

rikan muharrirleri birliğine men 
sup 300 Amerikalı muharrir Ro. 
osevelte bir mektup göndererek 
Cümhuriyelçi İspanyaya sevkedi
lecek olan sililılara konan ambar 
gonun kaldırılmasını istemekte -
dirler. Muharrirler ezcümle şöyle 
demektedirler: 

"ispanyanın, Fa:ist 11iifu::ımım 
ldtiıı Amcrikaya yayılması için 
tabii bir hn.re1;,.et ii.ssii olması do. 
llıyısile lsponyol demokrasisinin 
muhafaza.mula büyiik bir istical 
gfüterilmesi liizumtıtıa kaniiz.,, 
BELÇİKA FRA~KOYA MÜ-

MESSİL GÖNDERiYOR 
Brüksel, 14 (A.A.) - Hükumet 

bir tebliğ neşrederek Burgos 
hükumetine bir Belçikalı mümes 
sili gönderilmesi için Geenral 
Franko ile yapılan müzakerelerin 
muvaffakıyetle neticelendiğin.i bil 
dirmiştir. Hasıl olan itilaf muci· 
bince yakında bir Belçika mü • 
messili Franko ispanyasına gide
cektir. 

' ınanılamışlar ve civarda bu 
~bazı, kasabaları zaptctmişS ~u kıtalar şimdi bütün 
~e hakim bulunmaktadırlar. 
~~l Yague kumandasındaki 
~ "lı e: iki gün içinde nehrin 
~ lhn?e 1200 kilometre mu· 
~§liğinde bir araziyi iş. 

~oma müzakerelerinde 
~~ısır ve Sudan mese~eleri de görüşüldü 
,~, .ı~ (A.A.) - Stcfani A. anla§maların aktini çabuklaştır. 
tc.,~ırıyor: mak keyfiyeti kararlattırılmı_ştı r. 
~ e d'!talia gazetesi, R::ma Bu da, Mısır hükumetinin işti-

ına tahsis ettiği başma- rakiyle Mısır ve Sudanı alakadar 
~~ ezcümle diyor ki: J eden bütün meselelere ıaptlJdir. 

(~~'syonal antifaşist matbu-ı Bu suretle Sudan, Kenya ve So
~ tıtÜmle Fransız matbuatı mali ile Şarki Afrika arasındaki 
~~ • İtalyan görüşmelerinin hudutların tesbitidir. 
~ 0ne1 neticeler vereceği ha. Yapılacak müzakereler ltalyan -
~ hrıtmışlardı. İngiliz • Mısır ve Sudan menfaat-

2 - Vekaletler devletin büyük 
mübayaaları ve ecnebi fabrikalarla 
temas tesis ederek mtibayaayı te. 
min edebilecekleri işler için bu ka . 

. . • n mu ım mu mış er ır. 
ra ıstına.den alınacak kanunı ted. 'zakereler esnasında bütün müfrit 
birleri, diğer Vekaletlerin mütalea sağ ve miifrit sol cenah mensupla. 
ve tekliflerini toplayarak, iki ay r.ndan söz alanlar Fransız impara 
zarfında hazırlayacaktır. torluğu tamamiyetinin müdafaa 

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

Yeni Fransız Elçisi 
Atatürkün tabutu 

başında 
Ankara. 14 {A.A.) - Fransa 

büyük elçisi B. Massigli, yanında 
müsteşar B. de Monicaut:. ataşe. 
militer General Voirin ve büyük 
elçilik katibi B. Hroger Boppe ol
duğu halde, bu sabah Etnografya 
Müzesine giderek Atatürkün ta -
butu önünde hürmele iğilmiş ve 
bronz bir çelenk vazetmiştir. 

Ankara, 14 (A.A.) - Başvekil 
Celal Bayar, Ba~vekalet dairesinde 
bugün yeni Fransız büyük elçisi 
B. Massigli'nin ziyaretini kabul 
etmiştir. 

--0-

Erzurumda 
Zelzele oldu 

Erzurum. 14 (A.A.) - Bugün 
saat 10,45 de cenubi garbiye doğ
ru beş saniye devam eden bir 

Ekrem König 
(/Jaş tarafı 1 incide) 

dedelim : Ekrem Köniğ Milli mü
cadele senelerinde .\tatürkün hiz
metinde bulunmuş ve Cumhuriye
tin ilanından sonra 'kalemi mahsus 
miidürlüğünü yapmış olan mer. 
hum Hayatinin kayı:ıbiraderi imiş. 
Bay Hayati öldükten sonra çocuk.. 
lar;na akrabalık dolayısiyle Ek
rem Köniğ vasi olmuştur. Fakat 
vasi sıfatiyle Hayatiden çocukla
rına kalan malları satması ve pa
raları israf etmesi ihtimalini gös
teren bazı hareketlerinden şüphe 

edilmiş; bunun üzerine AtatürkÜn 
emri ile kendisi vasilikten azlolun. 
mu§. yerine yine Atatürkün itima. 
dıııı haiz diğer bir vasi tayin edil
miştir. 

Sözlerine inandığımız bir zatın 
hikaye ettiği bu geçmiş hadise Ek
rem König'in son iŞlerini muhake
meden geçirecekler için bilinmesi 
tazım bir nokta değil midir? 

deprenme oldu. Hasar yoktur. ···-··························· .. •••••••••• ...... 

lngilterelaponyaya l~ici Küç~ Haberıerij 
Nota verdi 

'l'okyo, H (A.A.) - lngilfz 
bUyilk elçisi, hariciye nazırına 
bir nota vererek Japonyanın ye· 
nl politikası ve Çlndcki niyetle
ri hakkında malfımat istemiştir. 

* Berlin - Meşhur val.; beste
karı Straussun yeğcı.i Johann 
Strauss vefat etmiştir. 

* Varşova - Matbuat, Sovyet
ler birliği ile ticari müzakerelerin 
bu ayın 19 nda Moskovada baş· 
lryacağmı bildirmektedir. 

Mahkemede karısını, ' kay
nanasım öldü ren Sevketin • 

Olümünden bir 
saat evvel yaz

dığı mektup 
Palih sulh mahkemesinde ka -

rısnu ve kaynanasını vurarak öl

düren Şevketin macerasını dün 
anlatmıştık. 

Şevket, vakadan bir saat evvel 
eski ve müteveffa karısı Halide -

nin annesi Bayan Fatmnya bir 
mektup yazmıştı. Elde ettiğimiz 

bu mektupta Şevket şöyle demek 
tedir: 

".Muhterem 
!Iamm; 

valdcm Fatma 

"Annemin feci akıbetini duy • 
dııktan sonra onun ölümüne se -

bep olanların eczasını vermek i· 
çiıı lmpüııiı bc1:lc<Zim. 

"Mcktu:Uum eline gelince o na
mussuz kcırım ile anası çoktan ö. 
biir dünyaya gitmiş olacaklar. 

Namusunm ve §ere/imi de tc -
mizlcdim. 

"Evliidımı da düşünmüyorum, 
onu sana cmıaııct ettim. Ilalidenin 
ve zavallı Şevketin hatıra.sı diye 
oııa iyi bal.."ar 1•c adam edersin .. , 

"Talilısi:: danı.adını.:: 

nşcvl:ct,, 

ı'1.crkez fırkalanndan birine men 
$Up olan Montigny, Fransanıo Yu 
goslavya, Rornnnya ve ;Polonyn i
le akdettiği palttların yeniden tct
ki~ edilmesini isterniıtir. 

Sağ ccnnha mensup o~n de Kc
rillis, Almnnyanın ırçnİ§lcmesinc 
muarız ıbulunan bütÜn c'c,·lctkr
den .mürekkep bir koaliJyon ..te{~dl 
edilmesini ve '1asat~ Avru~ı:ıdaki 
devletlerle ''e bilhassa Polonya ile 
Fransa araı>Jnda ll:ağlarıo kuyvct. 
elndirilmcsini 4temiltİr •. 

De Kerillis,_ cacumlc dcmıştir 
ki: 

''Fransa, Avrupada: .kendisine 
kuvvetli bir mevki temin ~Cictncz. 
se imparatorluğunu unuhafaza et
mesine imkan yoktur. ·nrz 1870 
dekinden daha kuvvetli olan Al
manyanın karşısında yalnız kal
mak tehlikesine maruz bulunmak
tayız. 

İngiltere, bize iltihak etse bile 
askerlerini beraber getirmiyecek. 
tir. Bunun içindir ki, Fransız po
litikası bütün mukavemet kuvvet
lerini Almanyan·n hegemonyasına 
karşı birleştirmeğe gayret etme
lidir. 

Sovyetler Birliğinin rejimi ne o
lursa olsun bu memleketin yardı
mı bize laı:ımdır. Polonyaya yak. 
laşmak da lüzumlu bir şey.<.iir.,, 

Sağ cenah mebuslarından Fal'x 
Grat hükumetten Fransız ~oınali. 
land'ından 1talyanların ifcrlemesi
ne nihayet verilmesini ve Cibuti
de müdafaa teşkilatı yapılrnasmr 
istemiştir. 

~lııı •ebebi de bilahara neti- !erini tesbit ve takyit edecektir. 
!\u ".bahsederken muvaffaki. Nil:.ayet görüşmelerde İtalyan Af
\ ~1~1 tebarüz ettirmekti. İngi· rikasiyle İngiltere, Hindistan ve 
~"tiııtt adamlarının ziyareti iki diğer İngiliz müstemlekeleri ara
~ n~r~al münasebetleri çer smda'ld ticari münasebetler siste
~t~ılınde ve yabancı mem· nıi de görüşülmüştür. Görüşmeler
,~ ~c tebarüz ettirilen hedef· de karşılıklı samimi bir iş birliği 
\g, İ4 . ~!ka hedefler için ve baş. azmi tebarüz etmiştir. 
\..'ııiJ ıihniyetle vukuagelmiş ve Gazete nihayet, şunları da ilave 
~. en mesut neticesine var- ediyor: 
~~ Görüşmelerde bittabi Avrupa ve 
'ııo~. netice de her şeyden Avrupa harici kıtalar meselesi de 

~Qru,~~1nazarları aydınlatmak mevzuu bahsedilmiştir. 
~~er esnas:n.da hususi 

~~~~::-. 

Sanıldığına göre 1nglltere hU
kCımeti, Çlndekl açık lrnpı poli
tikasına dayanan dokuz devlet 
paktı prensiplerini )'eııideıı ele 
almış bulunmaktadır. lngııte
re, lıu paktta, tek taraflı olarak 
yapılacak her tUrlfl tad!Ultı ka
bulden imtina etmekle, fakat bu 
paktta tadilat için yapıcı mahi· 
yette teklifleri nazarı dikkate 
almaya runacle bulunduğunu da 
bildirmektedir. 

*Vaşington. - Meclis 16 reye 
karşı 399 rey_ ile işsizler için 725 
milyon dolarlık tahsisat kabul et. 
miştir. Bu meblfığ Rooscveltin is 
tediği mikdardan 150 milyon da
ha azdır. 

* Londra, - Mavcrayi Erdün 
Başvekili Tevfik Ebülhüda Paşa. 
buraya gelmiş ve Macdonald ta
rafından karşılanmıştır. 

* Nevyork, -Amerikanın şar
kında bir kar . fırtınası hüküm 

sürmektedir. Bilhassa Nevyork 
ta karın yüksekliği 20 santimet. 
reye yakındır. Birçok noktalar -
da nakliyat durmuş ve birçok ka
zalar kaydedilmiştir. Hava nak
liyatı tamamile durmuştur. 

* Londra, - Danimarka Kralı 
Onuncu Christian'ın dayısı ve tn.. 
giltere Kralı George'un bilyük da 
yısı Danimarka prensi Valdemar, 
bu sabah •vefat ctmiı;tir. 

Mebus. İtalyanların Fransız so
maliland'ınm takriben yedide biri
ni işgal etmiş olduklarını ve 1937 
senesin.de hududa tecavüz ederek 
1938 senesinin sonkanun ve mart 
aylarında yeni mıntakalar işgru et.; 
tiklerini tasrih etmiştir. 

Komünist mebuslardan Peri, 
Başvekil Daladyenin cezairde töy. 
leC:iği nutukta "Fransanın, arazi

siı.den ufak bir parçasını bile tcr
ketmiyeceğine ve ltalyaya hiçbir 
hukuki imtiyaz vermiyeceğ"ne,. 

dair verdiği teminatı teyit ctmeı;i
ni Boneden istemiştir. 

' . .. ... . ... -~ -
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~'-ç_ lier nevi Banka Muameleleri yapat 
Sabı 

lıc.ırı k car, V'(? mcvc'uat hesapları kü•adı 
l ur~ıy, tedıler \'e vcsaıklı krrd:ler ld;•Jdı 

1 

n 11e E • ors.ı e cncbı mcn:lekeılcr üzcrınc kcside scnedal ıskonlOS"-
I ~ıha rııırlcrı. • "' 
tS 111 11e tahvıl.i ı • ı ,.-!."~aı lahs • r, a ıın ve cm!JJ uzcrınc avın~ 

ıları ~~ saire. 
1 

)
tn vukSck l'mnıvcı şartların ı haiz ~ıralıle •. 

({asalar Servisi v~rdır. ' 
~ (>j -..... • 

• Yasanı • • / 
lcu ~en müsait şartlarifc ( kumbarah vep-

ın arasız) taurruf hesaJ>ları •çılıt· 

- YAJ~l'f'm k.ltnıl şckllıulo ı·omnn tcfrıı~nı.ı -

100 n:onı~u Gl:cEs~ 

Çarçabuk kızının bulunduğu otelin nıımnrası
nı aradı. Teller vızır vızır işleyor, fakat saniyeler 

geçiyordu. 
.:-iihayet lelefonda Fcllsttlnln sesini işittiği rn-

l•it, trenin kalkmasına da Uç dakika kalmıştı. 
- :Ne ,·ar anne? 
- Felisltl ! Her şey bitti. Her şey mahYolclu. 

Delhal doğruca Barnes'e git! Kimseye kendini ı;ös
tcrme! Derhal ... Şimdi bir şey nnlntamam. Yalnız 
şunu bil ki, her şey bitti. mahvoldu! 

Madam Gorl telefon ku!Ubeslnl kapamış, oka
dar hızla knı>amış ve o drr<'ce telfışla Londra lr<'
ıılne koşmuştu ki, yolcularclan bir kısmı, afal afal 
bakakalmıştılar. . . 

:Felisi ti Gorl, an nesiyle yaptığı bu tclftşlı tele
fon muhaveresindcn sonra bir 10.hza olduğu yerde 
kaldı. Düylik bir korku içine dUşmiiş olmnsına rağ
men, yUzll hfll!\ gllzeldl. 

Fellsftl, An Kcnrnrt kadar ı;!lzel bir lm:dı. Fa
kat kalben daha sertti. Birçok crkel<lcrln kcncllsi
ııc karşı göı;tcrdilclcrl takdir hlslt'rl, yalYarmalar 
onun ruhunu şımartmış, kalbini daha sertleştirmiş, 
Adeta taş gibi yapmıştı ... 

Felisiti bir an için. söylenenlerin clo~ru olma
dığını dUşUndil. Fakat buna imld\n var mı? .. Anne
sini hiç hir zaman hu kadar tclrışta görmemişti. Her 

şey hitmlşti d<'mPk? 

ırORJ\U GECESİ 97 ------------- --~--....._ 
Mazi, btr film gibi gözünün önUndcn geçti . 

I3aşlaııgıçta hazırlanan ıılfın mükemmel surette 
tatbik edilebilmişti. Hlulcrcc Ura Jrnzan,n,Jşlarclı. 

Fakat kcndlleriııc: de bu esrarı meydana çıkarma!;: 
tehdidiyle şantaj yapnn bir adam Ç)ktııca. ·vaıiyct 
lıozuımuştu. 

,l\ladaın Gorl, bu adamın Blavnt olnbll~ce~lnl 
aklınılan geçirmcyordu. 

Zaten l"e1lsiti, Bla:\ nt ile olan nişanlarını 'boz• 
duğu dakikadan itibaren, .Madam Gol'İ'un, 'llıa,ntn 
lrnrşı sıtkı sıyrılmıştı. Ve neticede bUtUn hnl..iko.U 
meydana çıkarmıştı. 

Bcrelrnt versin Madam Gorl, onun zııbıta~·a 

verdiği ifadeyi kapının clışmdan diıılemjşti, n.c.r 
halele lcızını kurtnrmak lılzımdı . 

Km Fclis!tiyi vazi;) etten haberdar c.trtlek lllC'C'

buriyeU vardı. Felislti, şlnıdiltl halde 'ukuageleıı 

cinayetleri bilmiyordu. Ôğrcnnıcsi de nıUthlş bir 
şey olacaktı. Fakat zarar yok. Fclis!U alt'~ hinde 
ı;ıkarılabilecek diğer clcllller de hulunabllirdi. Hu 
vaziyC'ttc Fellslti, uzun mUddct hapsr ınahküm o
lacak•ı. ller halde ora halıcr vermeli;) di. 

Çabuk ... Daha çabuk ... Daha, daha_çabuk ... Ma
dam Gorlun ayakları altındaki otomobll bir ceh<'n
ncm sllratiylc gidiyordu. 

Fcllsitl ... ı~ondra! .. Ve oracln Pclisiti için ha
zırladığı glzlC'nC'cek yer ... l\ladam Gorlun hUt.ün dil
şUndUğU bunlardı. Her şeyden cvvci bunlar~~iş-
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- ., .. • •• ' 1 \ l ar.11. e:;er er rı.<ı.uı .• tnf~ iş r~anunu tç:n 

sonra mı halıt.anaca:c? V aşve~alet;n 1' amimi 
iş kanunu hükümlerinin tama· 

'. 1 ' -1 n1 .\e~ (1 a ne Ve men tatbikı hakkında Başvekalet 
( Ba!J tara/ı 8 incide) !lel:lemeJiği bir kontrpiyeye dü 

haren o kadar muvaffak oldum ,ürer !• gafil avlamrştır. Ben Za
o kadar alkı~landım ki gayri'hti- :norayı 1t.alyada il~en seyrettim. 
yari şımardım. On dört ya~ında ı Uerid !span~·a fuU:olü hakkınca 
bir beb"!< için halkın verdiği la. Jaz:ıca.,ım bır yazıdn bazı husu-

~ , ~en alakalı makamlara ,.e vali -

Hasan paşa han 1 Uklere bir tamim gönderilmiştir. 
ı Bu tamim şudur: 

k U r fa r 11 m a l 1 d 1 r? .. Devlet, vilayet ve belediyelere 

kap şu oldu: iy tl rini dah:ı. te-barüz ettiri . :ıit her türlü iş yerlerindeki işçi. 

Gc::ilmcz HikarJo! rim. /Jloto El:rcm 1'alıı 

Sonra Bnrselona beni kendi rnf 

Beyazıttan Ak!:araya doğru i !erin iş kanununun beşinci mad
nerken solda sene!erdenbcri met-; desine tevfikan vermeğe mecbur .. h d l rük kalmış, duvarlarından nerede ı olduklları beyannamelerin bazı 

Jarı arasına aldı. Derken tekrar 
bir aralık memleketimdeki klübt 

u e 1 s er ise gö.lge _verecek ağaçla~ ~·~.ks:.le· ı dairelerce verilmek istenilmediği 
arasında cek bır hına var. Adı hala ustMn- ve bu hususta muhtelif yollarda 

döndüm. Ve nihayet son fen ler de: Simkeşhaneiiimire.. itirnzlnr serdedil rek kanun tatbi 
d~ hladrid tn':ımmda karar kıl , r a \'~il V t.'"' le I J t (er ı Biraz daha ilerisin le içinde tü- katının ::;ümulünden dışarı çık -
dım. y··k k .. 1 d. kl ... J neyenleri bulunmas na rağmen bir mak teşebbüslerile, vazifcdar mc 

Amatörlük. profesyonellik işi - , u se . nıu ıen ıs me eoının 'kaç sene evvel üst kısmı beledi- mu ... la .. ı··kı" " k lm kta 
ne gelince· küin.at gibi b n de ilk 93 sencsı mezunlarından Osman .. • ra guç u ... r .. ı arı a 

' .. .. .. ı Bo" t A d . 1 . d .. d.. . yece yıktırılan, alt lnsımları da çok oldug"u lktısat Vekaletinin 1-zarnanlar sözde amator ( ! ) dum. ga u Y ın su ış erı or uncu 
1 

Babam doktordu. Beni de kendi şube H ncü kısım mühendisliği- mekte olan J-.asanpaşa hanına' 1 939 tarih ve 726 sayılı tczke. 
mesleği adamı yapmak istedi. ne, Nıhat Merıçelii dördüncü şu. rast~a~sı~ı~. . • . I re:.inden anl::ış1lmaktadır. 

· Madrittc tıp fakültesine girmiş - be 16 ncı kısım mühendisliğine; . B.:ı~cı~ı. ne kadar tarıhı ~ır yer Kanunu tağyir \'C teh~e. irokô.n 
tim. Futboldpn dolayı etüdleri ta. Mehmet Kemalettın Ersun Sam · ıse, ıkıncısı de ondan aşııgı kal- , olmadığından hükümlcrın!n ta -
kip edemedim, mektebi bırakmı· sun su işleri 8 nci ,.ube 41 nci kı-ı maz. mamen tatbiki lüzumunun: 15.ka
ya mecbur kaldım. O zaman mnd- sı~ mühendisliği~e, Kemalettin . Simkeşhanenin on yedi, on se- tl~rlara e~ir ve tebliğ edilmesini 
di sıkıntı çekmiyc başladım. Ba- Gil~cş Se~han su UJ~. ri aı:ın.c!. şu-

1 
k'.z. se~e evvel kapısına vunılan 1 rıca cderım. ,. · 

bam yardımını kesmişti. Ve klü. be .:11 ncı kısım muh ndıslıgme: ı kılit bır daha açılmamış. Buras ı -o---
büm bana haftada on lira 'erme· Mehmet Reşat Gürnn !çel su i~le. l bir devrin malı.dır. Orada tar;h di-
ğ\! razı oldu ki bu mikdar bana ri on birinci f2Ub~ 33 ncü kısım, le getirilir ve ya§atıhr. Fakat ta- Bir Sabıkalının Marifeti 
kafi gelmiyordu ta.bii .. Sonra ye- mühendisliğine; Mehmet Tevfik 

1 
rih gö2önünde öldürülüyor. ! .. . 

ni kliiplerde bu mikdar cok arttı· Güv.en on birinci şube 34 ncii kı· I Hasanpaşa hanı için bir kitap- Sabıkalr korsan Huseyın Kara 
· · - · ··h d. ı· -· · F h' 1n.ce • diln crece Galatadn Şarapiskele -nldr .ase de muayyen. bır gelır ol. sı~ mu en. ıs ıgı.ne, . ~. ır . 1 tan şu satırları alıy=rum: 'Hasan- . ==> _ •• • 

mayınca çarçur oluyor ve ben yi- Edırnc Merıç su ıı:ılerı mühendıs- , pa~a hanı bu nevi inşaatın en mü· sıne b:ıglr Silleymanın motörUne 
ne tatmin edilmifl olmuyordum. liğine, Ali Fazıl Odnbaşıoğlu su • himlerinden b:ridir. l 748 de ve- ~irmiş, kamara kapısını kırarken 
Nihayet resmen profesyonelliği lar umum müdürlüğü fen heyeti fat etmiş ohm me~hur Hasan Pa- i~erid(! yatan tayfalar tarnfından 
kabul ettim. Ve son zamanlarda mühendisliğine; Talat Kocabay. şa tarafından inşa e~ilmiş olup yakalanmıştır. 
Madrit klübünden aldığım net Hüseyin Bilgiç Mehmet Nerip Gü methali tarikin tesviyesi henga- Adliyeye verilen deııiz korsanı 
aylık 600 lira idi. Bu meblağı ben ncr sular umum müdürlüğü mer- mında, maatteessüf bozulmuş ol- 4 ncü asliye ce1.za mahkemesince 
den başka koca lspanyadn. alan kez fen heyeti mühendisliğine: .duğundan kapının tarafeyninde kfi. 1 ay hapse mahk{ıın edilmiştir. 
yegane fuibolcü l<uinkoçestir. Hasan l<ocabalknn ve Ahmet Ne- in iki çeşme halihazırda zeminden 

llk defa 1920 de Anvers olim- cati Süngor Diyarbakır Cezre ı,80 metre yukarıda bulunmakta-
piyatlarmdn beynelmilel oldum. 1 hattı inşaat baı:;müdürlüğü mü _ d lik bekçisi benim. Hanın tarihi 
Bu tarih hem benim hem de ts-ı hendisliğıne; Talat Arol Bursa ır. kıymeti hakkında hiç bir malCıma-

~ • üh d. r·· Bu methal tam kavis şeklindeki t: olmamaı;ından bilmem bu bekçi 
panyanm ilk beynelmilel seçilişi. vilayet şos~1cr m en ıs ı?ın~; kemeri ile. devirik çiçek bayrak-
mizdir. Hayatımın en parlak say Osman ~'un Ongan Bahkcsır vı- mesul miidür? .. 

~ '1· t 1 .. h a· r ·· Ah larından milteşekkil başlığı havi Han hakkında verebil.eliği matrı 
fası Danimarka millı takımına 1 ayc şo:c er mu en ıs ıgınc; .. olan dört adet ince sütunlan, bir 
karşıdır. 90 dakika tek kale oy - met Zekı !ne~ Afyon §'OSeler mu- mat şu: 

l sıra dirseklere mütteki çıkıntısı ile, 
nıyan ve o zaman dür(yanın en hendisliğine; 150 şer lira Ucret e - Burası bildim bileli süpürge-

' 

pek ziyade calibi itinadır: Türk 
kuvvetli forvertine malik safları- tayin edilmişlerdır. ci hanıdır. lstanbulun siipiirgeci-

1 O İSLER mimarisinin en güzel niimunele 
mız sahayı bir sıfır mağlup tcr-, 'rERli' EDE~ M HEND _. . d b' "d' leri burada çalışırlar. e .. kiden iyi 

D · il · t · ı·-· f rın en ırı ır.,, . d . . kettiler. 64: defa beynelmilel ol. emıryo ar ın.~aa reıs ıgı en ış yaparlar ı ama şımdı bu sanat 
dum. heyeti milhcndisi Mihrinin maaşı Birinci Mahmut zamanında sad i d:ı para get:rmiyor. Evlerde elek-

Futbolü vatanım, anam, babam 350; Aydın hattı tevsiat işleri raz~m ol~!'l Hasan Paşa Şarki Kn· ı tri'k süüprgesi kullanıyorlarmış. 
ve kard şim kadar severim .• , kontrol heyelindc mühendis l{arl rahısar cı~arında doğmııI?tu. İ&:an 1 pir q.dada bı;ş altı,. ki§i yatar. Ha· 

Zamora şimdi tam otuz sekiz Fidlerin maaşı 325, Sıvns - Erzu. bula geldıkten sonra Bckta ıterı nın üst katı da vardı ama beledi
yaşındadır. Geçen seneye kadar rum hattı inı;aat başmüdürlüğü arasına girmiş. Yeniçeri çorb.acılr- ye

1 
çöküyor djyc yıktırdı. 

futbolü bırakmamıştı. Bir dir - mühendisle. rinden Tites. Matis .. - 1 ğı, kul kethüdalığı. gibi vazıfelcr 
f h d b ı - Simkeşhane ne vakit kapa-hem '-"ag- alm:unıa, çevikligwinden ner ve Raıf Arpatm mnnc;ları u- almış, Belgrad et ın e u unmuş. 

~ ~ 1 1 . . bldı? bir şey kaybetmemiş bu yaman çer yüz liraya çıkarılmıştır. Diyarbakırda mazülken ö muştu. 
kaleci vatanındaki son siyasi ha- l~ars vilfryeti ı::ose ikinci sıruf istanbulda cami, scba, çeşme, - O çok eskiden ... Bir vakit-
discl r doluyısile bir müddet mühendisi Arif Pelit; 1zmir yapı mektep ve Beyazıttal:i hanı yap- ler içerde bazı taşlar bulmuşlardı. 
:F'rnns:ıya iltica. etmiş, şimdi ga- işleri ikinci sınıf mühendisi Nüz. tırmıştı. Türk mimarisinin güzel Kıymetli şeylermiş. Ne yaptılar 
liba yine Madride dönmüştür. het Aydarm maaşları 55; Çanak- nümunelerinden olan hnnın mü- bu taşfarı bilmiyorum.,, 

Daima eldh·en k .ıannn yegane naJ{kalc şo.se m~hendis! T~:'fi~ 1 him bir kısmı bugün bir Ermeni· :ıı: • c: 
~alecidir. Yazın ince. bir süveter. lleri, Mnnısa muhend1aı Şukru ı nin elindedir. . . . .. 
kısın kalın fanilfı giyer. Asıl şöh. Arman. ~oselcr merkez heyeti mü B d 1 d b 'tt' 1 Tıı.rıhl han, tarıhı hamam, Tur'k 

... f azı o a ar a şunıı una aı ır.. · · · d T .. k t ·h· , u 
rctine sebep yerin.de ve ani plon· hcndisi N'amık .t .nal: _Ord~ı en İrerisi bir harabe halindedir. Sü- h~ımarısın e, Eukri arlı ı~kcıe m -
J·onıarıdır '.Kaleden kati'-•cn cık - heyeti mlihen.dısı Hadı Bırknn; :. . _ ımyer tutar. •s eser en oruma 

• J • • •• • • • purgecı esnafının kullanchgı eda- t · A ı ı · · maz Kendisine penaltıdan bile Erzıncan mubcndısı Suphı Tunç . . . . amır m ... se e er.nın mevwu· .. . . . ~ . _ l lar bırer mıkr::p yntagı halını al- • h ı ı .v b .. ı d ı · •- d 1 gol yapılamıyncağı Tmııaati 0 ka- ve Snlahattın 1'.ccıboglu, Ankara . ;)3 so t u.,u ugun er e a aKa ara-
dar umumileşmiştir ki meşhur yapı işleri müh0 ndisi Sekip Aka· mıştır. . . . 1 rın bu. gibi tarihe karışmak fü:crc 
ltalynn santrforu Llbonatti ken. lmm maaşları kırk liradan 45 li- . Han bekçısı~ı aradı":ı. A~.lunu.n olan b.n:ılarln aliikadar olmaları 
disinc çekeceği bir penaltıda sağ raya; Anltara ~OfC mühendicıi Ek b.r 'kenarındakı kahvenın mustecı- l.lzımdır. Bu e~siz eserleri lcurtar-
ayağile atacak gibi göstererek rem Remr.i Güner'in maa ı 35 li- ri: mak lazım. 
sel t'Ckmiş ve bu usta. kaleciyi , radan 40 lirnya çıkanlmıstır. - Buranın, dedi, on ydi sene--

- \·.ın.IT'm kitn.11 şcl ... liıulc roman tcfriknsı -
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mck lll.zımdı. Sonra du kendi istikbalini tlll iinchl· 
ııraı. 

Keneli istikbali ne demekti? lkl Insnnın katili 
olmu~tu. Polis kC'ııdl ini nrnyordu. Bu rnzi.}·ettc ı ·
tllrbal ne olnbilirdl? ..• 

Mnclam Gorl kt:!ndi istikbalinin lrnrnnlık oldu
ğundan emin bulanın 111'.l rağmen, g ne do kızını 
kurtarmak h yC'caniyle lrnşuyordu. 

Bu kadın l.ızmı delicesine s vi.} ordu. Fak t 
hugllne kadar bu C'\"giyi ona hissrttirm mif;ti. .Mc
s lfl An Krııvort. Bu muhnbbrti S('Z mrmiı;tl. t-:iha
Y t gUıılin birincil' 1 eli 'ti tnm:.ınıcn lıar;lrn lıir d·ııı
yado. ya~n\ nrnk, bU lılltıın ha~ırn bir rnahlflk lır llııo 
gctirmC'k fır. utı zuhur etmişti. Mndam Gorl bu 
fırantn ik! Pil sarılmıstı. 

Kor.ısı Dr. C:orl 1>. rn pC'şlndr.y<ll. 1\lnc1om Gorl 
kızını dli llııllyordu. B, şl;a lılı;; hir fi<'Y .. • Pf'k, 

glzllre <'Ol' ~ nn ctııwkte olan hadisPle1 i k:ınıilC'n 

Mil~ ordu. Ful.nt hunun bir zunırı yoktıı. Zira Pf'k, 
misl,fn hlı lhtjy nlı. ı..r ldn. tdıdlt mol\tuıılnrı gc+ 
ın bn ı dıt;ı 7l'Jmt>n Pek dahi, bn Jılrn ınn lılr e. 
hcmınl~et ı> ~dn ctnıi •i. Zira l<orku undan busu. 
ııi po•ı hnflre 1 J 1 ıni; i cnğırmışh. 

1\Jndnm Gorl, Jermlyi de öldürmek isUyonlu. 
Hu sobcple nın,·nt'tnn sour::ı onu Yuracaktı. J,fıkin. 
fctzln bclclcmefe Yakti yoktu. Saniyeler bllc kıy

mPt kC'slıctmi ti. 
:aate h:ılctı. On bir ... Yirmi dakika sonra mut-
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J;'ılw Brlr\·atE'r lstusyoııuntln hıılunııırısı lfı.zrmılı. 

Tr ııl ı,·açırırsa, 1JlltU11 llmttlcri lıcrbat olneaktı. 

B clnl...tka da telefon ctQ1ek icin rnzımdı. Şu hnl1c 
on lJ '"' dakilrncln muhakkak istasyona' armalı) dı. 

Bir s nttE'nberi yolda; dı. Fnlrnt lrntcttlf,I ınC'
f'lf niıı uzunlu•-:unu asla Jıiss"lmemi.~tl. Aşağı yu
karı rnatl yetmiş J\llom<>tre yaıuyordu. Fnknt hu 
da li:fıfi d0ğildl. J)nha hızlı gitmek istiyortlıı. 

zn, allı Felislti, hUtlln bunların ı•czasını fnzln
~·1 ~C'li:<'rl'k olnn ınnblfıktu. Felisltiyl altımdan c;ı-
1 ::ır mayordu. Her şc-~ in yolunda g-lttiğlnJ zaıınc

C"'l ·c n hircknbirt' bu fc>ri JUiişl•iilRtla karşıl1' mış
t ı Tam lıir f'C'n(' evvel l"cllr.iti, lıC'm Porlok kil~ U il<', 
l m ıle nnııesiylt' al:ıkasıııı 11° gllzcl kc~nıiş \ 'C' ııt' 

s·~lnm hir c·ıırnirct içindi." lrnlıınıı;.or(lıı ... llntbukl 
ş·m1ı: ': !-iimdikl fılcıb~t. k!ms<'niıı hatırından gcc:
miyordu. 

On clakil;a kaldı. KntediJCl"C:'k daha dört kilo
n 1 trcy rakın JD('Safe ,·nr. Bu mcsaf<'yi dfl dört dn
ı··•;a friııdC' ıı '•itlı'\ katl"clcbllirdi. Bh·('rir ki polis 
l ndi 'n"' mani olmac;m. Polisle karşıla~mnın:.ılc 

fç'n n .... yaırn.ca "'ını bflıncrordu. 
:ihay<'t istnc;yonn geldi. t~ııiformalı bir ı>olisin 

f;····, 1 ... n gccti. Kendisin hir şry siirlc)cn :role. De
lll"1> 1 ıh niiz bir ihbar '"::tld olmamış .• 

ll'lnrnllardnl\ birine llilC'tiJıl almaşı ,.c 'keneli· 
Plıı ... lıir YN ayırması kin vara verdi. Dcrlı:ıl tckfon 
kulUbrsine koştu 

N. A. 

1 
lslanb 

kü 
1 arosunun dün
toplantısında 

A azı 

da 

Baro aldat ve duhuliyesi az mı, ço~ 
n1u ·! Avukathk etmek için eski b8; 

ı,ınıleriıı dağarcıklarını doldur
maları mı lazım? 

istanbul Barosu avukatları baro 
aidatının tesbiti ve bütçenin ka
bul edilmesi için, dün öğleden son 
r?. ağırceza mahkemesi salonunda 
bir toplantı yaptılar. 

İçtimaa Baro ikinci reisi Mekki 
Hikmet riyaset etti. Celse nçılın
cae vvela duhuliye ve aidat fasıl
lar nın müzakeresine başlandı. 

Müzakere esnasında Avukat Su 
at söz alarak, avukatların ckseri
s~nin eski hakimlerden te§ekkül 
ettiğini ve bunların mesleklerini 
terkettikten sonra arttmlmış pa
raları bulunmadıgından Baroya 
25 lira verip, girm:k için sıkın
tıya diiştüklerini, bu dühuliyenin 
indirilmesinin elzem olduğunu söy 
ledi ve bir takrir ver.di. 

Reis buna karşı duhuliye ücrc· 
tinin kanunen tesbit edildiğini ve 
değiştirilmesine imkan olmadığı 
cevabını verdi. 

SENELlK AİDAT ÇOK MU, 
DEOIL Mİ? 

ikinci olarak söz alan bir aza 
da, senelik aidat olan 24 liranın 
bir avu1cat için çok olduğundan, 
bir kısmının veremediklerini, bu 
yüzden bakayanın gittikçe kabar
dığını ileri slırerek, 12 liraya in· 
dirilmesini istedi. 

Bu isteğe de cevap veren reis 
24 liranın fazlo. olmadığını, zira 
eskiden 12 lira alındığını ve o za
man bunlarla masrafın kar§ılana
madığını söyle.di. 

Bundan sonra da bir aza söz a
larak şöyle dedi: 

- Arkadaşımız Suat bazı hu· 
kimlerin mesleğimize gireıken k:ır 
şıla§tıkları sıkıntıöan bah50ctti. 

"Hakimlerin, mesleg:mize gir
mekle bize şeref verdikleri şüphe
sizdir. Ancak bu kabil kimseler bu 
şekilde işe başla.clıkları zaman, ga· 
yet ucuz iş alarak dolayısiyle biz~ 
n.u\azarrır etmekte~irler. Avukat
lık edecek olanlar dağarcı~ nı dol
durdu~tan sonra. İşe başlamalıdır
lar.24 lira olan senelik nldilt çol. 

leğildir ,, 

SÖZ SÖYLEMEK 
HAICKI 

Daha birkaç avukat bu mevzuda 
söz şoyledikten sonra reis: 

- Simdi mUze'keren,n kifayeti 
hakkında dört imzalı bir t;:ıkrir 

verildi. Fakat müsaade ederseniz, 
ev\"elce söz söylemek için eıı nsı 

~elen üç arkadaş sö.z alsınlar. 
Reisin l.ıu teklifi ll°r 5.ıanın iti-

azın:ı ugradı ve takrir veriklil:ten 
s:;nrn cvvelii ı·cye konmnıunın la· 
"ımgcldigini, kabul cclildiı,:i tak· 
dirde •öz söylenemiycçcgini, ka
.,ul ed lmezse müzakerenin devam 
:debileceğini söyledi, 

Reis: 
- Esasen ben de sizin miisaa· 

lenizi istemiştim. Madem ki öyle 
:lır. Reye koyuyorum. Kıfayefni 

·stiyenler ayaga kalksın 1 dedi. J 

Neticede takrir ekseriyetle 'ka
bul edildi. Fakat bu esnada söz 
söylenip söylenmemesi için bazı 
lvııkatlar arasında şiddetli bir mü 
nakaşa başladı ve söz için sıra al
mış olanlardan genç bir avukat 
ayaga fırlayarak, hiddetli bir ses· 
le: 

- Arkadaşlar, gayriresmi ola
ral- söz söylüyorum, fakat mutlaka 
söyliyeceğim, sesimi kesmiyccek
siniz, dedi ve şöyle devam etti: 

- Biz her vakit hakimlerin 
.. k:lfi f,, diyerek sözlerimizi kesme· 
lerinden şikayet ederiz. Fa'kat ha
kimler yer.den göğe kadar haklı-

d.rlar. Vaktiyle meşhur bir' 
ölürken kendisine sormu!llat: 

- üstat hayatınızda ııld i 
binlerce dava içinde hangil' 
kaybettiniz? 
Meşhur avukat şöyle ce\131' 

miş: 

- Hakimlerin "kafi!,, de)'lf 
zümü kestikleri davaları?! .• 

• $ 
Ne kadar <loğru. Zira ~1: .. 

mızdaki içtimada birbiriın1zı;; 
zünü dinlemeği ve söz söyleın' 
bile bilmiyoruz. 

Genç ve atik avukatın bll E 

ri bil~istisna salonda buluna!\ 
ti:n azalar tarafından: 

- Bravo! 
-Yaşa!.. 

- Çok doğru! .. sözleri}'lc' 
landı. Ve bundan sonra ııutç 
duğu gibi ltabul edilcrel: iJ4 re 
yeti ibra edildi. 

BARO BOTÇESİ 

I:aronun 939 senesi bUtçe• 
ridnt ve masraf olm<ılc uı:ct' 
ledir: 

MASARIFAT 

Dir:nci Fa:ııl 

ı - Maaş:ıt 

2 - Elbise muhafızları 
tahsisatı 

3 - Mıltcknit hakkı 

talı isııtı 

4 - Mecmua 
5 - Kira 
6 - Tele:on ve elektrik 
7 - Kırtasiye 

8 - Elbise imal ve tanı:rı 
9 - Mefruşat 

10 - irtimai muavenet 
11 - Kitap ve mecmua 
l:! - Sicillat 
13 - Gayri melhuza 
14 - Miitefcrril: masraflı' 
15 - Disiplin meclieı 

l ıt"arlnrının infazı 
16 - Levha ve hüviyet 

cüzdanı 

i l:in;i Fnsıl 

1 - Adli müzaharct 
u.num ma:;rnfliırı 

ı 

/ 

V.ARIDAT 

Mndc!c Biı·inci f:ı.s:l 
v 

/ 

1 - 1939 sene i acliatı 
2 - Gc~miıı sencl~r 

nd;atı 

3 - Faiz ve bıpon 
4 - Duhulıye 

5 - Telefon 
Ci - l'ue;cmu:ı 

7 - Teberruat 
:-. ......... Para cezaları ve 

disipJ:n masraflarıl1· 
dnn tahsilat 

ikinci Fasıl 

1 - Adli müzaheret içl!1 
vilayet, bcledi)'e 

ı;e• ve hayır müesse 
Jcri yardımları. 

2 - Baro lehine yapılaf\ 
'5 

teberrular (tah51 • 

mahalli gösterilJlll' 

yenler) ,. 
3 - Adli müzaherete 111.,.. 

mur ar'kadaşları!1 ~ 
. ekletl tihsal eylıyec ;, 

.. l . ~ 20 ıer ucret erın ,, 0,ıı 

4-Büronun yardııtılıı 
Caydalanantardıııı 

, ıo ıar• 
alınacak ~o 

~t 

tıı 

ite 
ııı 
~ 

•tıı 
•ıı 
~ı 
)~I 
(!~t 

l 
l 

tııı 

le" 
it~ 
lutı 
"el 
l~ıı 
l'ıl' 

~~" 
~I tı, 
~(!tı 
l'(l l 
l'ı~J 
~lr. 

l~ 
~~ 
l'\tı, 

\le 

"cı ı 
l:lıt 
ı:ıııı.. 

~ 



11 - VAKITIS IKINClKANUN 1939 

Roma müzakerelerindeki muvaff akiyefsizlikt en sonra 
----.,_._,.., ...... ,_,_,,. ..... __. ..... __. ..... _____ ..... __ ....,__.~----------._..--------------------.----.__. ..... _____ ..... _____ ~----

Italyanın 
l'tıi:~s, 14 (A.A.) - "Ere Xou. 

1 
. Fransaya ye • 

''l eazcte •i ynı:ıyor: n g ı I tere veya u b nguıı nazırları nonıada ka· 
laş ir anlaşamamazlık ile karşı-

Almanyayı tavassuta 
mi? 

.) anlar da Fransız • f ngllfz tcsa
n Utl Un Un boş lıir lrnlime olmadı· 
ını <;"Jrm Uşlcrdir. 

htı:ışıardır . . nu anlaşamamaz· m e cb u r 
~ ffadesiııın par la k bir nü. 

Uı:ıesını dünk ü "Teve re" gn. 
etmek • • 

ıçın 

Bugün 

Maamafih şurasınr kaydede
/ iııı ki, Prnns:ıya karşı İtalyan 

"' ı. telerinln llC' rf.) atı katlycn 'tteSi 
.... llde &ördük. llu gazete, 
~sa15iz b" Çemberi ayn Rom adan döndü. Lo;ıdrada ~h . ır şid detle Fransayı 
~i kır eden bir m akale ueşret- re 'nin bu makalesine telmih e· clildlğiııe dair malQmaUarı ol· 1 

lmanır tır. Hu ke.;fiyet, l n
.ıız h .) ti Gz rin 1 çok fena. 

size uanıu.,um üzerine ııöz ver~· ı im.liue:l l:eyfiyett~n hab•rdar e r lı r, \m •• kt:m hali knlma-
Hir " 
l•o • 

j iyor Ye diyor ki: madığını bJJdfrme ktcdlrler. 
Bu makale Uzerlne kendi ken. FRANSIZ DON.ANMASI 

rim." .1a:n·~ıcrdır. JJI ır. Zır, lıu Jıal, Mu oUnl-
"llııuJnire gaze tesi yazıl or: 

ıııw 0ına :seya hati h ic bi r değ! 
"-ı ııc husule geUrmcmiştlr. 1-
t., Ya, talcplcrlndo şiddetle ıs· 
§e~i~tı:nektedfr. B u taleple rin n e 
llız };'alacağı k estirilem ez. Ya l. 
bı.ı • ra:usa değil , lııgfltere d e 
~~ 'azfye u bütan açık!Iğiyle, 
ta Ukknnlıhk ve kat.iyetle na-

1imize şu suali sorablUriz: ln. Paris, H (A.A.) - Fransa nrn 
Iv.USSOLtNl SPOR YAPMIYA ing:lte:-e h.ıriciye naz rı, Salı ulh teminatının kı.) metini 

GITTf, GELDİ ak .,.ı Lond.ay:ı c .. •ccek ve ç r m ık a ... ır. 
~mz nazırları, 1',rnnsuı - lta!yan Akdeniz filosu , bu ayın 18 i nde 
: htilltfına katlyen karışmak ls· j Şimaıt Afrilrn sa hillerinde bir 
tcmedlklerinl Ronıada beynn ccvel~n yapmağa başlayacak· 

" l!nele rl tızeriııe acaba ltalyan 1 tır. 
lıiıkümetl lm gibi neşriyatla MÜD.ı:\li'.AA TEI•'TIŞLEHİ 

ı 'raPsı1. - 1talyaıı lhtilıHrnı had Paris, H (A.A.) - Praıısız 

Roma, 14 (A.A.) - .Mussolin', mba gimk~ l::ıbine ktimamda h ltom • 14 ( \, .. \.) - Ciano'nun 
dün öğleden sonra Terminillo'dcı ır bul..ınaca!:t r . t i o.an T ı -rrafonun ) ıı.z-
kayak sporu yapmak ı.izerc ::o .• a ÇDJ1IH~HY.\ Y .. :•i:,r \ÇIK 1 il ı bir m.ıkaled n çıkan ınanıı 
dan ayrılmıştır. İngiliz devlet a f --;•:: !l ulur: 
damları a!<sama kadar müzeleri ve ı 1 tal.) a Fr ı 

ı. oııtlra, 14 (A. \ .) - fn~lli:ı: 
1 1 

• '.' n aya rnrşı olnn 
sergileri gezmışler, Capıtole d" a Plcrı hn!· onda 1 ·ıı l 

z telc ri, hoına görü,ın ı ri-1 •· • nt;ı z - tal~ 

~ itibare almalıdır." 
''ıı Uınanıte ga ze tesi t ehliken in 

ek hakiki ve açık" olduğunu 
)'~zın k 

ı ir d Jncyc çıkararak İngiltere· ordusu erklı.nı harbiye r e is i Ge
ri ·ve hatuı. Almanyayı tavassu- neral Gamelin ile deniz erlr tinı 
ta nıı ı•ı "'clıur etmek istiyor? harbiye reisi Vis amiral Darlan, 
Nasıl İtal ya henüt kendisine ait Tunusun, Cezalrln ve fasııı mti
olmadığ ı hir zamanda bile Ha- dnfaa teşldJAtını teftiş e tmek U
neş m eselesinin enternasyonal zere bu ayın 19 unda Toulon'a 
mUznkeeı .ere mevzu olmasmr hareliet ~d eceklerdir. 

Roma valisi tara:ından şc. .... :terin . ı ıhı ID<'ll fi netkclC'rl sona erdi- ~an örU mel rırı ı n h.ı ttA bir 
tertip edilen kabul resm:ncj :: hazır j ' ut 'nzh tf d d 1 i 

1 h. k ı, lll, 1 :ı d ıı y ı· 1 ı J fil r • · " n c a ı i te. 
bulunmuşlardır. 1 • b ·ı id ~t , it "t iı 1 , : ı.ı •. _:, .nc.a 1, '-~. rls ile .. . d • • h' rı u:; n ~, n :ı. ., , , 
Oı,ıe en sonra sıyası ma ıyette J ı .ı l n dobı Ula ı.:ı c ak r"Je. .ne:. t 11· • • ı "' 

hicb~r mülakat yapılmamıştır. ML • ,... rl m k n
1
·, eti · ı '1 a ta ve şunları mı.ve e t-

ektedir: 
".n ~ oına mUzake r elerinl taklıı 
ecek olan tehdl t Ye tahkir ikon 

ttrı '1 esnasında l ngllte r e BaşYe· 

}- 1 k d • ,.in ç:ılı,.ma r haktınd:ıkf temi· ..,, " nı J 1 meye 
te .assıs memur ar, a şama ogn: • . . J..ı !anıı.,, gibidir. 

-.J·ı • bı·· · h 1 , .ıatma rasmen, ık ı mcınl ket 
neşr~ı en rcsmı te ıgı az r a- 1 G L te 'azı ın ş ı d 

ıe ,·I et adam lnrı an ~ c no .tnı " O) o 'nm makla meşgul olmuşlardır. . b' ., .. 
1 

11) or: 
nazarı ırının ırıuır ne muhnl!f Bununla beraber, Çcmberlayn i- l 9 3 5 K 'tn u · ı d 
i r vnzlyett,... oldut;unu mJ • .ı.lıa- . nu anıs n e, Ha -

:s tememiş ise Fransa da fiilen 
\"C huku krn kendisine alt bulu- MUSOL1N1 MCŞK:Ul .. ATT.AN 

KAÇINMIŞ mm totn<ı l:ln rrn hltkimiyctl hu· ı il bir üçler veya dökrtl er kon-
eransı toplanması lı;:in llk fır· 
~ttan istif~de etmeği dUşUnmi. 

.$Us unda h e rhangi lıir dörtler Roma, H (A.A. ) - Havas n-
le Mussolini gece İngiltere sefaret 1 ı 1 ine b c:l k · ı 1 

h etmişlerdir. · · a .... ama ıç n, talya 
hanesinde verilen süvare..!e tekr.ır I •ı rn dan b ri rransa ııe ara ın-

ecek mi?" 

İ'I'ALYA.'ILAR 1r\K1SARA 
UORADI 

gür:işmüşlerd:r. GörUşmc-!cr:n bir tek mUslıet la mualUıkta bulunan mcsc.lc-
ÇEMBERLAYN PAPA İLE ta rafı varJ:ı., 0 cıa bunların çok ı .... r lcfn yapılan anlaşmaları im.-

NE GöRUŞTU? ıç: k ' C' samiıui bir su rette yapıl. bul c •m · r. rnkat, sureti umu. 

konferansmm mUıakereıle bu- jansmın muhabiri bildiriyor: 
ıunmasrna katlyen muvafakat saHl.hiyettar bir membadan 
~demez." öğrenildiğine göre Ronıada bu-

l lıoına, U (A.A.) - Havas n. 
tnsının muhabiri blldfriyor: 
~ lııgııteren ln tavassu tta bulu
~ Cağını Umlt eden ltnlynu 
,._thfeUeri inkisara uğramışlnr

Odre gazetesi, şöyle yazıyor: ıunan lnglllz murahhas h eyeti· 
Romada yapılan müzakerele· nln Azası, Çenıb e rlayu ,.e Lord 

·ın son saifhasrndan sonra Teve- Halifax'ın Roma ziyaretinin ne-

Vatikan, 14 (A.A.) _İngiliz lı ~ıtlı r ve bu-;Uıı. lıiribirleriuc mi, le! l'raıır:::ı, 1.aah,htitlı:ırhıe 
nazırlarının Papayı ve Kardinal e ı.:ıaşnn J.>net 1 I mlnrrnın, ·i lYet ctınC'miş Ye ze>rri tC'dbircl
Pacelli'yi ziyaretlerine büyük bir 'rnrşrlıklı fik irlerini ı:ok d aha erle lıi r olınu ur. Bundan dola
ehemmiyet atfedilmektedir. öğrc- :yi bilmekte oldu undan ''TJ- ı<lır ki, tns ik edilm ~· n 1935 

... r. 

nildiğine göre Papa, ziyaretçiler- ınes" gnzctc.,inln Roma mu ha :ıl;ıı;nnnları lıugUn m r'I s. ~ ıLı-
dcn Filistinin Kudüs ve Beytülla. birinin lıildirJiğine gör•, Fr: n rnz. nu.,.:ıı,,rel re 1:ı=ı~ anlaş. 

tJ lııgııız mahfelleri Akdeniz va
li teunın inkişafı meselesinde 
lelba az bedbinlik izhar etmek
~ l't Musollnl'nin Çembarlayn 
~ lfa.ıırax ne yaptığı görUşme
' tsnasındn kullandığı nıusli
""'-e lisanı bu hislerini Jıaklr 
4't~rınek lcfn ileri sUrmekto-

l~r. 

renin neşrettiği kaba makale- tıc~foriudeıı memnun oldukları
den şu ne tice cılrnr ki. 1talya, 1 nış söylemektedirler. 
'Fransadan olan met.alibatında ~ıusolinl'nin aı;ık ve nazik 
ısrar ediyor ve elinde oldufu muamelesi, İngiliz nazırlarında 
ııisbet dalılllnde bunları kuvvet. pek müsait bir tesir bırakmıştır. 

le de elde etmeğc çalışacaktır. İtalyan talepleri ileri sUrUlme-
.\ction Franı;:alse gazetesi ise, mfş ve ltalyanın Tunus. SOvcyş 

1ta1yHnm Fr.ansa aleyhindeki ve Cibuti hakkındaki taleple ri 
rnvur•!ı;:ğu tehditlerden dolayı müzakere edilıncmişUr. Muso-
ttaly:ıya r.ıc1y-0r. lini, m Uşkü 111 tı muclp olabile· 

JTAL '.A J.'RANSA !LE cek her tlirlU tal ep ve nıill€l.hazn· 

MÜZAKEREYE HAZIR dan kaçınmıştır. MU zakere ler 

Roma, ı• (A.A.) - Ha,·aa a
.!ansmm muhabiri lılldlrlyor: 

esnasında Musollni, lngiliz - 1-

ham gi.bi muka.dd•J şehirlerinde aya karşı olan ltnlyan talcpk· maları c ası ile ) enıden b lan· 
Ingiliz p~lisinin her türlü fanliyet ·inin haldılığ'ında ısrar eden nnsr Iı kkında Pari in b .) an:ı. 
ten içtinap etmesini ve Filist inde. Musollniye cenı.be>n B. Çember- ı ltnl) nyı tatmin etmez. ltai) a
ki katolik cemaatleri için kanuni ln.} ıı, aneak bu ınesclclerde 1n. nrn şarld Afrilrnda elinin r
statüt vücuda getirilmesini iste • giltc rcn in taYassntun un dahi 1 t bırakılınamnsma mukabil, 
miştir. me\ZUU ba his olamayacağmı SÖ.) :,ir şeyler nlmalc lüzınıdır. 

Ziyaret esnasında Yahudi mese- lcmiş Ye bllahnra ı;ok nçılr bir Bu tez, l nı;illz • ltalyun a n. 
lesinden de bahsedilm:ş ve Papa, ,urette Fransız menfaatleri il<' aşmnlariyle tezat h alinde de· 
Yahudi mültecilerinin vaziyetleri Jr.giliz menfaatlerinin sıkı bağ- ~ildir. İtalyanın 1929 ani ' ma. 
ni '.Islah etmeğe matuf her tiırlü lıiıJından lıahsetmişUr. "lngil- !arını mert~ etten lrnldırını .• ol
teşebbüsten manevi yardımını e- ter e, demiştir, F rans nya karşı mnsı harp lstediğlne d Jt\l t et-,11"-~·nı mahfelle r, lngiliz deYlet 

tıı~llılarının 1ta l~·aıım sulh ar 
tı ltı hakkında Musollni tnra
tij fi.dan ve rile n teminatı m e mnu· 
Ilı Yeue karşıladıklnrmr ihsas e t-
41~ktedirl er, bu itibarla Roma 
it ıakereler1nin ltnlya Jle lngil
ı.._~~tı.ln sulhu idame siyase tini 
buı be devam etm ek arzusunda 
fltı UndukJarını kaydeden tebli
dtı son fıkrası manidar adde· 

3urc ti umumiyedo Kont Cia
:ıon1 · n 11kirlcrini neşrettiği söy
lenen Telegrafo gazetesi, mU
hiın bir .makalede bilhassa şöy
le demc.ktcdir: 

talynn iUJUınrn lıUkUmlerlne 

riayet edeceğini kendlllğinden 

te~ it etmiş ve lspanyaya ademi 
mtidnhale hakkrndaki lngillz 
plA.nınm hUklimlerinJ yerine ge
tireecğini söylemiştir. 

sirgemiyeceğini vadetmiştir. bir tehdit takdirinde, h a rek etsiz DlC'Z. Bunun del1llct ettiği mana, 
Pet:t Parisien .diyor ki: :tnlyanm başka anlaşmala r a-kulnm ayacaktrr. Zira iki lllC'lll· 
Çemberlayn ve Halifaks'm Ro- IC'ke t nıUrıasebetlcri munlıC'de· rndığrdır. raşlst hilkOnıeU ye-

ma müzakerelerinden sonra Papa. ıı i ınUznkcrclcre, başlamn,·a !erle t esblt olunmuş hududu aş. J 
yı ziyaretleri, üç bakımdan çok k ı .ho.Hf d ..:.ildir. Fakat, şlm· ma ·tadır." Söylendiğine söre, 6 
mühimdir. Bir kere İtalyan faşist- lıllk bu , inıl<Ansız gözül{m C'kte-~1 usolini, 1 ngiliz bnşve kilinin 
leri ile katoliklerin arası:lda mut- beyanatındaki bu sarnhattC'ıı dır. 
lak bir ihtilaf vardır. Sonra Lord BJ:'lLİN ?':ASIL D°CSÜNÜYOR?, 

tnf'mn uniyet ini bildirmiştir. -Hal:faks, İngiliz klisesi ile kato-
1 spanyn i şinde, B. 1\lusolinl, Bt-rlln, 14 (A.A. ) - P oltik likliğin birleşmesi için çalışan me~ 

bur bir adamın oğludur. 
lkıektedlr :o . 

ı,tı lğer cihetten tebliğin hazır-
,41 lkıasında rnUşkllH'lt çekildiği 
bttıa~ıııtnaktadır. Bu tebliğ Çem
>--tYn'in Roma seynhatiııln si. 
ta. ebenınıiyetinl takdir nol~
~t~lldan yeni blr unsur ihtiYa 

" l talya, li'ransaya karşı ser
dedilen ltalyan talepleri nıese· 
lesinde lngiltereııin tavassutta 
bulunınaEını hiç bir zaman iste
memiştir. ltalya hUkumeti, 
Fransa ile doğrudan doğruya 

mUzakereye başlamak ihtimali
ni dUşUnelıllir. ltalya, llabeşis. 
tan "harbini hazırlamakta oldu
ğu iciıı ik!nclk1\nun 1935 tarih
li :Fransız · lta1yan itil!fınr ka
bul etmişti. Fakat F'ransa, sa
mimiyetten uzaklaşarak ltalya. 
ya 'karşı lktisadt sahada zecr1 

:Musolini, taklı> ettiği siyase
tin hedefi sulh olduğunu tebn· 
ruz ettirmiş, memleketlııln ve 
mUstcmlekelerinin ze nginllğlnl 

inkişaf ettirmek için İtalyanın 
sulha ihtiyac ı olduğunu ilhe et· 
miştir. 

lngiliz nazırları MUnih kon
feransında Rulhu kurtarmak i
çin Musolinl'nin sar!ettlği gay
reti hatırlatmışlardır. lngfliz -
İtalyan görllşmelerl esnasında 
birçok siyasi ve lktısadl mesele· 
ler de menuubahls olmuştur. 

Hiç bir ltilttf aktedilm emiş ise 
de her iki tara! da blribirlni an· 
ladığını göstermiştir. Slltl.hla
rııı terkedilmcsl hakkında da 
:ıoktai nazarlar teati edilmişse 
de bu sahada da yapıcı bir hal 
şek!lne varmak imk~m hasıl ol-

Nihayet .t>apa Anglo - Sakson 
demokrasileri için hürriyetin fa. 
ş:zm ve nasy~al sosyalizm istip. 
dadına karşı kuvvetli bir müdafii_ 

~ıarı'ı n ihayet bulmasının artık ın <ıh filler, Roma görüşme Ieri
hir h a ftn meselesi olduğu r. u 1- ııhı hiç bir pratik netice , e rm e
le> ri sü rınllş ve borazanlar "AtPŞ clit-,i11l ileri suren Paris, L ondrn 
.ı: cs" bor usunu ı;alar ~almaz, 1- Ye Roma gazetelerinin mütale
ta lyaıı kıtalnrrnı ger i alacağını 

1 

aaına iştirak ctmemC'lctedlr. 

emektedir. 

~ lTALYANIN TEHDlDl 
·: 1.iAKSAT GÜDÜYOR? 

lııatbarıs, 14 (A.A.) - Fransız 
~~r Uatı, başlıca Roma mUza
lııa~leJi neticesi ne meşgul ol· 
:ıı, dtadır. Gaze telerin bir kıs
•ı41 a ltaıynn "Tevere'' gazete
~lt 11 tchditktı.r makalesini ten-

etın 

tedbirleri tatbik etmişUr. ltal
yanm 1935 itilrtfları esası da
hilinde mUz.akereye girişmek is
tememesinin sebelıi budur. Fa· 
kut bundan, ltulyanın muhak
lrnk harp etmek istediği mana
s ını çıkamıam:ılıclır. 1talya, 
Fransada farfaracılık azııldığı 
ve sliktinet avdet ettiği zaman 

mamıştır. 

taıy ektedir. Bu gaze te , 1-
l'a11 anın icabında kuvYete da-

~~tı:~a~ istekle rin! kabul e~tire-
ı;.1 • ~azmıştır. 
~tı~aro diyor ki: 

tıtı 1 crnasyonaı işlerin inkişa
ler l':ltUst eden şey, mUzakere· 
lı lcaı l>ılırkcn matbuatın şiddet. 
ı enı 
lltırtı llıücadelclerinde lıu-

'°e b aıarıdır. Blitan milletler 
l u.ııı 
aıta arın başında da bizzat 1-

l'ır ot lnilleu bundan mutazar
lıa't._;:~lttadır. Ente rnasyonal 
Ç:ftı. llı ıehırı~Ycn şey bugün 
it~ lt C>tna 1DUIA.katıarı ~·npıl1r
l'e tal ~an htikfıınetinin Tevc
l\t'ıtet~ 81lli.n tirkln bir maka le 
ıı· ~es· ır. •ne 'nıUsnade etmesf-

lt .ltaı.ran 
lltJıu nı hUkC\ıncu, milletinin 

l'lıt. ~~ Yetinden şüphe etmlyo
l1e Qe" er lloınn r esmi tebllg!n · 
" "an ı ltle leştiJcı 0 Unduğu gibi, sulh 

lllıt ıs tııesat zihniyetinde sa· 
tıııı.._l'~t e işte bu gibi neşriyata 

l::Itseı~e.tnıeııdır. 
Yor &nzctcsl de, Teve-

başım metotlara mUracaat edil

mesi taraftarıdır. 
"ltalya" hUkiimeti, bu iki 

T.ıemleket arasında daha müsait 
hir hava estiği zaman yeniden 
müzakerelerin başlamasına mu
teriz değildir." 

lTALYAASKER YICIYOR 
Londra, 14 (A.A .. ) - Reuter 

ajansının Cibutl muhabiri So
malilaııd'da Framuz - ltalyaıı 

hududu civarmdn Mordale, Yab 
ıo ve Sardoda ltalyan kıtaları 
tahşit edilmekte olduğunu bil· 
dirmektedir. Cibutldekl 1'.,ran
sız makamları buna karşı icap 
eden tedbirleri almaktadırlar. 
Diğer cihetten aynı muhabir 

Harrar'da birçok yerlllcrln ltal
,·an 0"askcrl" mUfrezeforlnc kny
dolunduklnrmı bildirmektedir. 

P ARİS ~E Dl YOR? 
Faris, H (A.A.) - Hariciye 

nezareti malıreııerlyle nskert 
makamlar, Somallland hududun 
da. İtalyan kıtalarıııın tahşlt e-

KONT ClANO SÖZ 
VERİYOR Kl. · • 

Londra, H (A.A.) - Dally 
~fail gazetesinin diplomatik mu
habiri, gazetesine Romadan şu 

telgrafı çekmiştir: 

"Kont Ciano, yaptığım nıuın.
kııt esnasmda bana şunları söy· 

lecll: 
"~ııuzakerelerden ııek mcm • 

nunnm. Pek samimi bir havn i -
~Inde görüşUldUğilnU size te • 

min E.derim." 
•'Çem berlayn llo Halifax tara

fından yapılan ziyareti iade mak 
sa.tiyle yakında Londraya gele
ceğine dair vcraen haberlerin 
doğru ol llP olmadığını sordum. 
Kont C!ano, bana şu cevabı ,·e r

di: 
"Şimdiki halde size fazla ma· 

lüınat Yeremlyeceğim. Fakat ya

kında. Londrayı ziyaret edeceği
mi Umlt ediyorum. İngiliz - 1-
talyan itlln.flarnı ı met! n ve rulı· 
ıarma uygun bir şekilde tatbik 
etmek niyetinde bulunduğuma 

dir. 
ROM ADAN DbI1 JŞ 

Roma, 14 (A.A.) - Cember· 
layn, saat 12,05 te trenle hareket 
etmiş ve istasyonda Mı:ssolini ile 
Kont Ciano tarafından teşyi edil
mıştir. 

Kalabalık blr halk kütlesi, 1ngi· 
liz başvekilini alkışlamıştır. Aske
ri bando, lngiliz milli marşını çal 
mış ve İngiliz kolonisi, marşı hep 
bir ağızdan söylemiştir. 

Çemberlayn, sureti hususiyede 
l\:ussolini ile bir m:iddet görüş. 
r:ıÜJ, sonra iki .devlet adamı sami. 
miyetle birbirlerinin ellerini sık· 

mı şiardır. 

• • • 
Roma, ~4 (A.A.) - Lord Haı:. 

faks, İngiltere sefarethanesinde 
verilen akşa:n yemeğinden biraz 
sonra trenle Cenevreye hareket et 
miştir. 

ÇEMBERLA YN BUGUN 
LONDRADA 

rntiyetle söylemiştir. SnıtUıfsettar Alman r icali. bu 
İngiliz nazırlarının 1sııanyn h 1su~ta Rcut('r muhabi rine bu 

nın tamamiyeti mtill,l;) esi hal:- sabah şu beyanatta bulunmuş. 
l.ı1tda lta lyan nazırlarının bu lr.r.: ı r: · 

miltf'mmım tC'minatma büyü!· "11 . Çemberlayn ve l\l usollni 
•lıemın lyet ntfettilderin! ı.ay · · ındaki filcir teaUsindC'n do· 
eylemişlerdir. ıu tcra ddlcri m üşabPde ct-

Da lly T legraph diyor ki: ı •k!e ınc-mnunuz. B. :\lusolini-
Roına ı,örUşmekrine 1J ıYla ni. h •• rn hiç bir talept<> bulun

ııın Umitler suya dilşnıll.,, is(' de, maur ·r \ u hu usta YC'rdf.,I t .,_ 
Jiğ'er taraftan bazı koJ·kular or- nıin1.tın 1ııı:~iliz d vıct adamları
tıı dan ka l kmıştır. Birçok malı- ııı ın mnun cıtt~f;I nıuha'rlrnk· 
fi ller, bir anlaşmaya varma ar
zusu iln İngiltere men faatlerin 
u• uı;uylr fcdnkllrlıklar yapı l:ı 'JI 
leccğinden lwrkmaktnyclı. Gö • 
rilı;ınelerin me n fi DClti e lcrlnin 
de gostcr<liği Ycçlı'lc, bu kor. 

A'~şam:ı do"ru ise>, yarı r csmt 
·r ıu ı ba, n 

y. nı m •ı lllun:) et tt .ı.ik
·ctln efk!\rıumumiyede ne iyi ...ı rclı! : il · ·ı fıkrind dir. İki 
intibalar bırnktığrn ı ~liı'<'"'clctir. ınııı .... ratorluk, t m bir mlif« ~at 

Libe ra l Nevs Chronicle di.) oı lnlrcı in1 noktainazarlarmı te-
k i.· ti . a C'tmı.,ı Ye bu görU-;;mcl , le 

L~ndra, 14 (A.A.) - Çember- Ei;er Roma seyahati, 11. Çcm- \',trılan n.) dınlaum·ı lcC'yfi eti, 
Jayn, Yarın akşama doğru Londra b<' rln.} n'in sözünü aı;:tı ve haki- ınulıal~nı.. ki ln iliz- İtalyan mU 
ya dönmüş bulunacaktır. kl sulh t emini için iyi niyeti na b tlC'ri uah imi ıncmn:ıni-

Lord Halifaks, Romadan doğru. Avrupacla yapılan bir SC'rl scya t , cı r,1 Y<'ll r.ı .... alıcde ile ne. 
dan doğruya Cenevreye giderek hntıcrdcn başka Şe)lcrin de IU· ı l um ın. •ır. c ne bu görU,
Milletler Cemiyetinin içtimaında zumu bulunduğunu kcmdlsin melcrden çıkan mana, Roma ile 
İngiliz murahhas heyetine riyaset östcrdi ise, bu seyahat fayda. L~ ıdra ar. s ııd aki mUnaseb

3
t . 

edecektir. ·ız olmamıştrr. : , :n s:ırih su~·e>tte m üs bete doğ-
Lord Halifaks, Cenevrede Bone Daily Herald eliyor ki: nı 1ı ı kl .ıf cttigi mcrk~zinde • 

ile de görüşerek Ingiliz - İtalyan Vnziyet eskisi gibi kalıyor. 1ir. lki devlet arasında imzalan.ı 
müzakerelerinin n0eticesi hakkın.da ı Pakat, M~solini'ııin ~ulh temi- mı~ lıulıınan anlaşmalnrın çok 
mali'imat vereccktır. nntınn rn men, lngthzler, lı r · a'.:ında m ı·I··'·t m .

1
.
11 1 • • • ~"" C\ , ne g re-Fransız sefırı Fransoıs - Ponset j• lıa lde lslikbaltlcki tclılikc'eri c.·"':cıC'ri ıw~ flyetl de b ö .. 

ile Amerikan sefiri Phillips, daha cok daha iyi anlamışlardır. ltaı- J termckteclir ." unu g s 
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1 

Teneke kutularda 
kaşe Algopan 

Grip ,.e nezlenin, romatizma, bas 'c clls ağrdannın en t~lrli lli
cıclır. Teneke kutulanla olduğundan dalma terkip Ye te!llrinl mu. 

h&faza eder. Jlcr eczanede teklik kutu!to 7,S kum~tur. 

D caıbalMlda ~ünde 3 - 4 
kase a 11nao 1Dnr 

• 

• 

• 
Kapalı zarf u~ ull ile Pkslltme ilanı 

Kayseri C. H. P. ilyönkurul 
başkanlığından 

l - Eksiltmeye konulan iş, Kayseride yapılacak Halkevinin 
sa.thı ıemine kadar temel hafriyatı ve inşaatı yapılmakta olduğu 
cihetle sathı :z.emind~ itibaren bin~'lın heyeti umumiyesinin in. 
şaatı eksiltmeye konulmuştur. lnşaatm heyeti umumiyesinin be. 
deli keş.fi (127.149) liradır. Bu bedeli keşiften sathı zemine ka.. 
dar yavıian temel hafriyat ve in~aat kcşifnarnesindcki nisbet ü. 
zerinden tenzil edildikten sonra geri kalan kısmın heyeti umu. 
miyesi ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrakı saire şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi, 

A.B) Eksiltme şartnamesine ek şartname, 
B) Mukavelename projesi, 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D) Keşif cetveli, silsilei fi:ıt cetveli, metraj cetveli, 
E) Proje ve sair evrak. . 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı saireyi :Kayseri r:ırti 

başkanlığında görebilirler. 

3 - 1. l kincikanun. 939 tarihinden itibaren 30 gün müddet. 
le kcsiltmeye konulan bu kurağın ihalesi 30 lkincil<iınun 939 pa. 
zartesi günü saat 11 de vilfiyct par ti merkezinde ilyönkurul tara. 
fmdan yapılacaktır. . 

4 - Eksiltme kapalı zar! usulü ile yapılacaktır. 

Birinci Sınıf Operatör 

Dr. CAFER TAYYAR 
l'aris 1'ıp Fal.ullesı me:111111 

Vmunıi \ "C sinir, dimnğ cerrahisi 
\'C (Kadın doğum) ruütchassısı, er. 
kek \·c kadın anıcli.ratları, <liınnğ 

re estetik: (Yüz buruşukhığu, mc· 
me, 1rnrın snrkıklığı Ye çirkinlik) 
anıcliyatlıırı.. Her sün sabnhlnrı 

muayene saat 8 <len 10 n k:ıdar l 
.MECCA:-;EX - llcyo{ilıı J>armuk/:a. ı 

pı Uumrli Jıarı ı\"o. 1 •.. 

ATATÜRK 
Albümünün 
3 uncu tabı ç ı ktı 

MUvezzilerden 

ısteynn ı z 

Askerlik ilanı 
Fatilı l\<ı11111aamlııiırıılu11: 

l - 316 - 329 (ılıılıil} doğunılu
lıırdnn henüz se\·kedilıneıni!o isl:ım 
piyııdclcrdcıt yoklııınn knt:ıı:lı, bıık:ı
yn, s:ıkiılnr 'c nııııınrnc;ıı, 

:! - Bu doğuınlıılıır k:ın gclıncdiAi 
takdirde 330 doğumhılnrııı ııiyııdele· 
rindcıı kur':ı sıra numnrnsi~ le ikmal 
edilecektir. 

:ı - Bıınlnnlnıı hedl'i '('l'l'<'eklerin 
bedelleri 20 Jkincikiınun 939 cumn 
giinü :ıkş:ımınn kndar nlını1caktır. 

4 - lçtimn ve sc\'k günii :!1 ikinci • 
kanun 939 s:ıh:ıhı sıı:ıt 9 ılur . 

5 - Tayin olun:ııı içtiııın giiniınde 
milkellerterin şuhcdc bulunınnlıırı 
meşruttur. Gclnıeycnlcrin askeri nı:ıh 
kemeye verilcccklcrı ilfm olunur. 

. 

T. iş Bankası' nın 
939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 

3i,ooo LİRA MÜKAFA1 
.,, 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs; 26 ağustos, 
1 eylu 1 . ikinciteşrin tarihlerinde 

çekilecektir 
1 

* IKRAMIYEl.f R: 
1 Adet 2000 liralık ;::::::: 2.000 lira 
5 

" 
1000 

" - 5.000 ,, 
8 

" 500 
" - 4.000 ,, 

16 
" I 250 

" - 4.000 " 60 ı 100 - 6.000 ,, 
" " 95 

" 
50 

" = 4.750 " 250 
" 

25 ,, - 6.250 ,, 
435 L 32.000 1 

rl'. iş Bankasına para \yaırmakla, yalnız para 
bi rik tirmiş olmaz, a~nı zamanda tallhlnlzl 

de denemiş olurunz. 
l 

~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~._, 
..L>..w.rı>~~\.L..P~ 

Türkiye 
Kızılay Cemiy~tinden : Muhammen delleri miktar ve vasıfları aşağıda ya.zıll 

grup malzeme v~ ~~ya her grup ayrı ayrı föalc edilmek · 
21. ~. 1939 cuma. ~il saat on buçukta Haydarpaşada gar 
dahilindeki komi~on tarafından açık eksiltme ile satın 
caktır. Hastanelerimiz için diktirılccck h:ısta abalarında kullan L 

mak üzere 

5.500 metre kumas 
(Yerli veya ecnebi malı) satın nlınacaktır. Taliplerin nümu. 

1 
neyi görmek ve teklifte bulunmak üzere 24. 1. 939 salı gü. 
nü saat (15) c kadar Yenipostane karsısında Kızılay İstanbul 
deposu direktörlüğüne müracaa tlan. 

Bu işe girrne~·steyenlerin her grup hizasında yazılı Jil 
kat ve kanunun in ettiği vesaijdc 'birlikte eksiltme gUnil 
atine kadar komis müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şa ameler komisyondan parasız olarak d 
maktadır. \ 

1 - 115 adet dtmir karyola 90 X 1,90 eb'adında muh 
bedeli 1-137 lira 50 f\ uruş ve muvakkat teminntı 107 lira sı 
ruştur. \ 

2 - 500 adet k~nakçı gözlüğti 500 adet tornacı m~ 
gözlüğü ve 1800 adet kar gözlilğü muhammen bedeli 2730 ıııf 
muvakkat teminatı 2~1 lira 75 kuru~tur. (186) 

~~~~~----~~--~------· 

Dr. Hafız Cemal 
ı>ahılıv~ mütehnsısı. 

lstanbul l>ivanvolu. 
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No. 104, Tel: 22398 

6 - Muvakkat teminat mikarı (8500) liradır. ill•••-•••••• 
7 -Teklif mektupları yuk:ırıda yazılı gün ve saatten bir saat 

'evveline kadar parti başkanlığına makbuz mukabilinde verilecek. 
tir. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (9559) 

İstanbul Belediyesi _ ılAnları 
llepsine 700 lira bedel tahmin edilen Emirganda Emirgan cad 

desinde eski 30, yeni 40 numaralı \'e 14 harita numaralı sahilhanc 
ankazı satılmak üzere açık artırmaya konıılmıışt11r. Şartnamesi 
Levazım MUdUrlUğUnde görUlebillr. İstekliler 52 llrıı 50 ku· 
ruşluk ilk teminat makbuz ,·cya rnektublle beraber 2i ı !'\~9 

cuma gUnU saat 14 buçukta Daimi EııcUmcndc bulunmalıdır -
lar. (194) 

• • 

İSTANBUL BELEDİYESİNDE~ : 

15 ikincikanun 1939 tarihine rnüsadif paz:ır günündc:ı n·ııtc
ber olmak üzere karaman eti iç mezbaha toptan ;j5, peraltcr..d.e 40 
dağlıç eti için mezbaha toptan 3 G. perakende 43 kuruş sığır eti 
için mezbaha toptan 30, ve perakende 35 kuruş azami fiyat ta
yin olunmuştur. 

Alakadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. 

lsterı tul lltıftf>rdar'ıqından: 
Buğdayı koruma kanununa muhalif olmasınrlnn dolayı 

mUsadcre olunaralc Ayakapııla ruçu k M ustafapaşn <'ad desin . 
de 74 numaralı fırın s~hlbl M. ~oşldln yedi emanetinde hulu • 
nan 45 çuval tın un beher yc>tmlş ilci kiloluk <:urnlı fi!'' i uru~ 

... rtnden a.;ık a rtttrma ile satıll\t".ılctır, lstc1cl.• ı ... .:.· . !ı ·:ı 

pazartesi gUnü saat orı dörtte yUzde j ,5 tcmtuuı ııınkl.Juzıa. i"p 

beraber Milli Eml~k 1\IUdUrlUğUnde t o!)lanan Koıuis)·ona mu 
rneaıttJıtrr. (M) ( 1 rın 
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