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işaretler: 
..__~ 

Maarif Vekilinin 
bir kararı 

Maarif Veklll Hasan Ali Yü
cel Ankarada1d lise ve orta ted
risat müesseseleri müdiirlerinl 
haftada bir defa toplanıp me
seleler üzerinde konuşmaları
nı biJdfrmlştir. 

Bu giizel tcşebbfisfuı dlAyet· 
lere de teşmll edildiğini işittim. 

Maarif meseleleri, terbiye iş. 
leri üzerinde yapılacak miiza
kereler dalma soluk bayraklar 
kereler daima soluk yaprnklM 
hissini veren raporlardan çok a
ma pek ç-0k canlı olacaktır. Hat
tA bu konuşınalar<lan sonra ya
zılacak ra1>0rlar daha çok haki· 
kate, daha çok bilgiye ve müş
terek kanaat~ zemin olacak ma
hlyctto bulunacaktır. 
Konuşmalara nazaran rapor

lar dalma daha temkinli, daha 
idareci, daha suya sabuna do
kunmaz bir üslübun çerçevesi i
çine girer. ı.~azıa Jc1arecl, fazla 
tem.kini, k~tür ,.e terbiye saba. 
sında söylenecek fikirlerden 
)'iizde bir hayli tenziH\t yapıl

ma.unı icap eder. Bir şeyi yazı
lı olarak söylemekle, şifahen 

söylemek arasında bizce hiç bir 
fark yoktur. .Fakat psikolojik 
bir farkın mevcudlyetinl inkll
ra da imkAn yoktur. Bu sebep
ten bir meslek mensuplarının 

toplanarak, kendilerine alt mo· 
seleleri tetkik etmeleri, müşte
rek bir takım esaslara ,·armala
rı meslekten gelme bir Maarif 
Vekilinin mesele verebileceği 

hakiki kıymetlerin blrinclsidir. 
Ben, sessizce yapılan bu hare· 
kette maarif işlnln kalkınma 

davasında ilk adımın dirayetle 
atıldığı kanaatindeyim. 

Maarif tşlnln bir büro fşl ol
maktan ziyade bir sevgi, bir lh· 
tisas, bir meslek davası •lduğo
n11 anlayan H-.. AU :YUeel ba 

kararlyle maarif işinde ihtisası 
büroya tercih ettiğini göster
mektedir. İşinin hususiyetin! 
idr&kte asla gt1çlük çekmeyen 
Maarif Vekili bu giizel karariy· 
le b .. tün mekanizmayı harekete 
getlnnlş oluyor. 

Çünkü biitiin mektep müdür
lerini haftada bir gün t-0plan· 
maya <lavet eden zihniyet, ida
recilerin hoca elemanı ile sıkı 
bir surette temas ederek onla
rın mütalenlarmı da mnnıifin 

en yüksek salflhlyetlcıine lbll\.ğ 
etmelorini de zaruri kılınakta
dıl'. 

Bu toplantılar yalnız pedago
ji bakımından değil, idare ba
Jronmdan da gerçekten bir ot.ok;. 
ritik nüınunesl ola.bilmell<Ur. 

Meslek hudutları içinde ya
pılacak bu ot-0kritlk dalma bü· 
rolarm nazari otmara mahkftm 
olan tclAkldlerlno reallte)1 aşı
layacaktır. 

Geniş manasında mektep re
alitesi ile temasını muhafaza e
den bir maarif vekAletl ç.ok da
ha müsbet kararlara vanr; 

Valinin Hazırladığı 
Rapor 

Çırağan sarayı, 
stadyum, Adliye 

ve belediye 
sarayları 

Vali ve Belediye Reisi LUtfi 
Kırdar işe başladığı zamandanbe
ri şehrin eksiklikleri etrafında yap 
tığı tetkikleri tamamlamıı, bir lis
tesini tanzim etmiştir. 

Haziran ayında hükumetten alı
nacak paralarla yapılacak iıler şun 
tardır: 

1 - Başvekalet Çırağan sara
yından istifade edilmesini İstanbul 
Belediyesine bil.:ırmişti. Saray o
tel şekline konacaktır. Bu işe beş 
yüz bin lira sarfolunacaktır. 

2 - Şehirde modern stadyom 
bulunmamakta, ecnebilerle yapıhn 
maçlar, hariçten gelenleri sahasız
lık yüzünden memnun etmemek
tedir. Dolmabahçede modern bir 
stad yapılacak, stadın inşası beş 

yliz bin liraya çıkacaktır. Stadın 

sahası dahiline girecek ıstablıa
mire binasının Belediyeye verilme 
si için Vekiller Heyetinden müs:ı 
ade alınmak üzere Dahiliye Vel:a· 
letine yazılmııtır. 

3 - Taksimle Harbiye a!'Usr.ı

da'lci sahada eğlence yerleri vücu· 
da getirilecek. Taksimdeki kıtla
lar yıkılacaktır. Emlaki milliyeye 
ait Taksim kışlalarının Belediyeye 
verilmesi için Vekiller Heyetinden 
karar alınmak üzere Dahiliye Ve· 
k:letine müracaate hazırlanılmak
tadır. 

4 - Sultanahmette Belediye sa 
rayı yapılacaktır. Bu civarda yapıl 
mali: iateneıı Adliye .arayı _yerinde· 
ki tarihi eserlerin yık lıp yıkılma
ması işi Maarif ve Adliye Vekal.et 
leri tarafından müştereken görüşü1 

mektedir. 
Hazirana kadar bu işin netice

lendirilmesi ve Adliye, Belediye sa 
rayları inşaatına Haziranda bera
berce başlanması temin edilecek· 
tir. Belediye binasına da, beş yüz 
bin lira sarfedilmesi düşünülmek
tedir. Katt rakam binanın prcjesi 
hazırlandıktan sonra belli olacak· 
tır. 

S - Sarayburno parkından hal 
km azami istifadesini temin et
mek için bu civarda bazı değişik· 
likler yapılacaktır. Parkın projesi 
Fransız mimarlarından Gote tara
fından hazırlanacaktır. Vali ya· 
km.da bu hususta izahat vermek 
üzere Ankaraya gidecektir. 

l-IAVA 
TAl<ViM~ 

müsbet neticeler eldo eder. . • 
Hasan Ali Yücel bu lmk6nlan Yeşılkoy Meteoroloji istasyonun-

dan alınan malQmnla göre hna yurt-
fethetmesini bllon bil" meslek ta Ege, Akdeniz kıyıları bölgeleri ne 
ve hüldlmet adunl4br. Onun i· ı Orta Anadolunun garp ve cenup kı
çtn bu konupn•ları 7erlnde ve- ıımlarında kapalı ve yaAışlı, dlAer 
rllmit kararların baflangıcı te- bölgelerde umumiyetle knpnlı ve yer 

yer yağışlı gecmfş, rilzgiırlar Akde-
lAkk.l edi7oraz. nlı kıyıları ve Ege bölgesinde cenubt 

SADRİ ERTEM istikametten kuvvetlice, dlAer bölge-
lerde umumi)•elle şarki istikametten 

GONON 
AKİSLERİ 

• 

«Hisar» vapuru facaasmm 
muhakemesine başlandı 

Ecnebi Ve Ekaliyet 
Mekteplerinin M U S 1 k f 

Kayıt işleri feffiş ziyafeti 
edilecek ,. 

. Mostld ruhun gıdasıdır" dl' 
Dün ağırcezada Deniz ticatet 
müdürlüğü mensupları dinlendi 

Maarıf Vekaletinin verdiği bir y:lp dunırlar. Musiki i bÖflec' 
karar ü~erine şehrimizdeki ecnebi yJycceğe l>enzetUkte~ soJlllt 
ve ekallıyet okullarının kayıt işle· muhtelif konserlere '' sJJd.; 
· • f • mu nnı te tış etmek üzere bir vilayet yafctleri" ,ıemek d o_,lf 

'Ik d. e m ferlerine mukave-met edecek bir 
halde idi. Böylece rapor verdim. 
Netekim gemi, muayeneden sonra 
altı ay kadar çalııarak, bunu fiilen 
isbat etti. Romanyadan bir sürii 
göçmen getirdi. Eğer gemi Eşek 
Adası etrafında bulunan girdaba 
demirlememiş olsaydı, batmıyacak 

tı. Orası gemiler için demirliyecek 
yer değildir.,, 

ı te nsat müfettişlerinden iki ki olmuştur. 
şi bir işe memur edilmişlerdir. ~'aknt ziyafet beda,·a ol..; 

.Bu müfettişler yakında şehri· zJyutct ndım ııl~bJlJr. lşte ••il' 
mıze gelerek evvela ecnebi ve son tanbnl Konsen·atUl·arı., b_. 
ra ekalliyet okulalrını teftiş ede· temJn ctmJş. Gazetelerde ' 
ceklerdir. dur,"Um ilAnlara bakılırs bll I' 

Teftiş i§l üç ay kadar sürecek ym 28 inci cumartesi giin~ rt". 
ve alınacak .. eticeler Maarif Veka sız Uyatrosımda Uk k nse,.-
1 

. o 
etme yazılacaktır. \'erecek Ye konsere ücretsi• tJI' 

Geçen senenin birinciklnun ayı
nın 27 inci günü akşamı Karade
nizde kopan korkunç bir fırtınada 
Boğaza giremiyerek, irva karıııın 
daki "Eıek adaaı,, civarına, çifte 
demir atıp sığınan Kalkavan zade· 
lere ait ''Hisar,, adlı tahta gemi, 
fırtınanın şşiddetinden her iki de
mirini de sürüklemiş, ada kenarın
da su içinde görünmez bir şekilde 
bulunan kayalara bindirerek dağıl 
miş, 11 dakika içinde batmı§tt. Makine mütehassısından sonra 

Zonguldaktan kömür yüklü ola· inşaiye mütehassısı Hidayet dinle
rak gelen geminin içinde birinci, nildi. inşa.iye mütehassısı dedi ki: 
ikinci, üçüncü kaptandan başka - Ben geminin sadece su altı 
19 tayfa vardı. Hepsi denize yu 'tısmrnı muayene ettim. Kazan ya
varlanan bu 22 insandan anc3 k pılmasına lüzum gördüm ve yap
ı:-; r ta-ıesi. o da tesadüf eseri kur- tırttım. Diğer lüzumlu gördüğüm 
tulmuı, kendisini yarı baygın ka- yerler de tamir edildi. 

N' d ki rak gidilebUecektlr. 
ı§antaşın a : Çocuk İlk konser talebeye ~ 
. Bah~eaı. tur. O sebeııle cumartesi ıO'• 

Nııantaıı semtındeki ilkokul çc niin 0··ğled 1- -• ..tJJı 
kı . en sonrası seç JJJJJr 

cu arının bahçe ıhtiyacını karşıla Fakat F a ti e -1 .. r nsız yatrosu n 
mak uzere .en beıinci ilk okul ö- dar talebe 1ır ,. ~'ks .,, t1' 
ü d b 1 . . . a . e )u e .. 

n n e u unan arsa ıstimlak edı· siki terbi vasi ·le ti ·-~ ~ 
le k k 1 .... d b" "k b' " ) ye ştu ... -~ ..... i re o u un onun e uyu ır ço tedlğimJz talob uıni,.... ı.;~~ 
cuk bahç~si ~ü~uda getirilmesine gençlik no kada;• ke::tirZ "ll' 

karar verılmıştır. Ko t rti .a ld nsena uvarm tc p ' 
} .... a. a atmı§, diğerleri ise Kara- Gemi tahta olmasına rağmen fev Tercüme Edilen Eserler ği usule gfü-e, konser davtllf 

üniversite talebesinin bilgileri- le~ mekteplerin mildilJ'll~ 
ni artırmak maksadiyle tercüme et münasip ınlkta1'da tefrik elJJ'". 

tirilmesi~e karar veril~n eserlerin gö~~~rilecclrmiş. Bu va.zi~ 
terclimesıne devam edılmektedir. mudurler <le, talebeleri ar-r, 

denizin karanlık sularında kaybol· kalade sağlamdı. Kaplamanın 15 
muşlardı. santim kalınlığı vardı. öyle bir a-

Seyfettin adındaki bu talihli tay ğaçtan inta edilmi9ti ki, muaye· 
fa Istanbula getirilmiJ, vaka etra- nem sonunda suyun iki santim bi
fında tahkikata başlanmııtı. Tah- le işlememiş olduğunu gördüm. 
kikat suçun böyle tahta ve köhne Adeta abancz gibi idi. Sonra ge
bir geminin Karadeni% gibi azğın minin iskarmozları 30 santim ka
bir derya.da seferine müsaade eden lındı. Ayrıca 10 santim kalınlığın· 
makamlarda olduğunu meydana ç· da bir de iç astan vardı. Eh, böy
karmış, "vazifeyi ihmal ve ölüme le olunca da sefere mani bir hal 
sebebiyet vermek., ıuçlariyle De· yoktur. Binaenaleyh raporumu bu 
niz Ticaret müdürlüğü 'kazan mil· yolda verdim. Heyeti fenniye mü· 
tehassısı Ahmet, makine miltehaı- dürlüğU de ruh&atnameyi vermiı. 
sısı Haydar Özçelik, inşa.iye müte- Bence kaza kaptanın i.daresizli
hassısı Hidayet ve lstanbul liman ğinden olmuıtur. Oraya gemi hiç 
reisi Hayrettin ağırceza mahkeme bir zaman demirlenmez. Hattl Hi 
sine verilmiılerdi. Suçluların mu· sar, Bartın vapurlan ile yanyana 
hakemesine diln öğleden ıonra ıidiyormuı. Bartın kaptanı uzak
hlıılanm•ıtır. Bunlar ge~ __.lılt.na • ...., deği§tirdiğini 

Şimdiye kadar dokuz eser tereli dan münaslı> ınlktarda tef,
me edilmiı ve dün basılmak üzere dip göndermek mecburiye~ 
Devlet Matbaasına verilmiıtir. kalacaklardır ki, neticede I 

Tercüme edilecek eser 30 tane· konsen'atuvar istediğine, ~~ 
dir. Geriye kalan 21 eserin de çe- talebe arzu ettiğine b~
virilme işi pek yakında ikmal edi- nail olabilecektir... 'I 
lecektir. Bereket versin ki, 7eıd ' 

-o-- konsen•atuvar blnasma ~6 
tiyacı takdir ctıneklo işe ~ " D 

11 
G R U P U yan yeni vali vo beledffe ~ 

Lfit1i Kırdar bu konse~ 

Yedinci resim ve heykel 
sergisini Cumartesi gUnU 

,·arla alAkadar bütiin zarut"""'• 
rl birer birer gfdermeğe ..,-...,.. .... 

ınlş olduğu iimidlnl bizde 
açıyor tan uyandırmış bulunopt" 

sın.dan altı ay evvel muayene et- görünce: Dr. Lfitfi Kırdar'm, 
mişler ve sefere müsait olduğu et
raf nda rap:>r vermiılerdi. 

Suclulardan evveli Deniz Tica
ret Müdürlüğü kazan mütehassısı 
Ahmet sorguya çekildL Kazan mü 
tehassısı dedi ki: 

- Gemi ka.zanlannı kaza vu'ku
undan altı ay evvel usulen mua
yene ettim. Kazan kısmında hiç· 
bir arıza ve seferine mani hiçbir 
çürüklük görmedim. Raporumu bu 
şekilde verdim.,. 

Deniz Ticaret müdürlüğü maki· 
ne mütehassısı Haydar da ıöyle 
dedi: 

- Vapuru muayene ettikten 
sonra bir saat kadar limanda yü
rüttüm. Bu gezinti esnasında ge
miye azami sürat verdirdim. Hiç
bir arıza görülmedi. Karadeniz se 

Bugün :>oğanlar ! 
25 Kdnunuıanl g·anü vt gtctıi do-

6anlar: 
Zühre hAklmdlr, buılln dolanlar 

a~k ve sevda işleriyle mücadele eder, 
hemen dalma da muvaffak olurlar. 

Fakat aile içerisinde meyus olur· 
lar. lkl günde :bir kavga ederler. lyi 
geçinemezler. 

- Acaba ben mi, yanlıı gidiyo- Memleketimizin sanat hayatın- bir kısmm11 \'lyana gtbl b 
rum. da kısa bir ıaman içinde kendisini ve tarihi bJr musiki JDer....,.r.mı'lllA• 

Diye şüpheye düımüş. Fakat j tanıtmış olan "ll,. grupu, yedinci de yapnıış olmasını da, JO 
sonra doğru yol aldığını görünce, resim ve heykel sergisini cumar- ile alAkadar llıtiyaçlarun-' 
b~ğaza girmiı ve limana aağaalim tesi günü, Fındıklıdaki Güzel Sa· bakkuku bakımından Je 
gelmiş, eğer Hisar da ayni yolu natler Akademisinin salonlannda bir not olarak ilAve etıne1' 
takip etmi§ olsaydı, kurtulacak· açacaktır. gelir. 
tı.,, Çok mlihim bir sanat hareketi- * * • 
_M~tehassı~ların ~rguları ~it· ı ni te.şki.l cde.ce.~ olan bu sergi, A~a Edebiyat da "gları 

mıştı. Sıra lıman reısı Hayrettıne demı dırektöru Burhan Toprak ın f 
geldi. Hayrettin ayağa kalkarak bir nutku ile açılacaktır. "Yeni So.bfth'' da ıtadt' ~ 
şunları söyledi: ~ Sergide, aıağıdaki sanatkarların giir adında bir genç ş<>7ll r 

- Ben geminin vesaitini veya lki yüze yakın yeni ve hiç bir yer- yor: ,ıl 
diğer kıaımlarıru kontrol etmem. ! de teşhir edilmemiş eseri yer ala- "Son devrin genç ve ed'jp! 
Sadece geminin harita, pusula ve caktı~:. . .. maları Reşat Nuriler, Es•t;ii. 
cankurtaran gibi techizatının ta· Abidın Dıno, AnJ Kaplan, Ce- mut Karakurtlar, Faruı 
mam olup olmadığına bakarım. ~l :oııu, ~edri ~ahmi, Erev E· lcr, Enis Behiçler, KeDl,ı 

Hisar vapurunda ise bu techi- yup~gl~, Elıf Nacı, Eşref Uren, K!mlller, Necip Fazıııar, 
zat fazlasiyle mevcuttu., Hahl Dıkınen, Nurullah Berk, Sa· Bedrettlnler, Yaşar ~· 

Suçluları nsorguların~n sonra, li.h ~rallı, Ze'ld lzer, Zliktü Mü- CeYdet Kudretler, Cablt 

şahit olarak dinlenilecek olan l:a- rı~?glu. . . . lar, bugün ancak olddl'_,. hı_ oq 

zazede Seyfettin çağırıldı. Seyfet- D,, grupunun sergısı 15 gü~ yUkscldlğl yerle.:de ~~1~~ ~'t 
tin gelmemişti. Mahkeme evvelce açık du~acık . ve herkes tarafın B. KRdrl Engür'e sofi ~ ~ 
alınan ifadeyi okudu. Seyfettin dan gezılecektır. rim ki; bu vazl7et ilç ib )\ 
burada ıunlan anlatıy.crdu: --o- yorulablllr: /_. l( 

.. - Gemi Boğaz açıklarında fır Bulgar Baıvekilinin ı) Ya yultarıld zatl~ lll'1lıt 
tınaya tutuldu,. Sis çok kesif idi. Ankara Ziyareti fazla yükseklere çı 1-_,J ~ 
Kaptan: Sof yadan §ehrimize gelen, Bul- korkmuşlardır. çünkO :,J 

- Ge~ bu fırtınaya dayanam~- garistanın Ankara elçisi Dr. Hris· k~.P tutunamadıkla.1'1 "'' 
yacak, diyerek, 'karaya yakın bır tof, birkaç güne kadar Ankaraya\duşecekleri mesatenlJı • 
yere demirledik. Sular da bizi zn- gidecektir. cağını hesap etmişlerdlf 
te.n yava~ yavaş karay~ atı!o:du. Elçi Ankarada, Bulgar Başveki- 2) Ya yüksek 7crtetlı 
Çıft demır attık. Denız gıttıkçe li Köseivanofun hilk\imet merkezi- lcrinden sonra geleceJtlel' 
şiddetlen~yor.du. ~üyük bir ~al~a 1 mizi ziyaretinin programını tesbit raknuşlıır<lır. 
kazan daıresınc gırerek ateşı son· ı için, aUkadarlarla temaslara giri· S) Yahut da çık 
dürdü. Artık 'kurtuluı kalmamıştı. şecektir. dır. 

Az Çalımı! .• orta kun-eıte, Ege denizinde cenubi l r---~----.----9' Kaptan hepimize cankurtaran ye- 1 - *** 
!eklerini giymemizi emretti. Giyin ran balıkçı ve gemici Şü'krü Reis e· k ·ı karŞISlftdt 
dik ve güverteye dizildik. Fakat 

1 
dedi ki: lr 8ŞI y•- - __ ,,J,,. Cami veya türbe kıyılarından 

kurıun çalmaktan birçok aabıkaaı 
olan Mustafa Pişkin, evvelki gUn 
Ulelidc Tafhanııı kubbesinden de 
( 180) 'kilo kurfun ça1n:uf, yakalan 
mqtır. 

4 UncU asliye ceza mahkemeıine 
verilen Mustafa Pifkin suçunu iti
raf etmi§, mahkeme yerinde ketif 
yapılmasına lüzum görmUıtür. 

Mimarlar Birliğinin 
Müracaab 

lltmırlar Birlifl Belediyeye mtı 
racaat etmlt TUrk mimarların, ye
ni stac!yom projeıfni yapmak iste· 
diklerini bildirmittir, 

istikametten mutedil fırtına şeklinde 
esmiştir. 

lstanbulda hava kapalı ve hafif ya
lışlı geçmiş, 2' saat zarfındaki ynAı
şın metre murabbaına bıraktıAı su 
mlktan 300 ıram 6lçülmüş, rOzsAr 
şlmall şarklden saniyede 2 • ' metre 
hızla esmiştir. 

Saat 14 de 'bava tazyiki 75' mili
metre idi. Sühunet en yüksek 13.• -ve 
en dil~ük 5.5 santigrat kaydedilmiş. 
tir. 
~ 

15 Yıl Evvel Bugün 

Ankarada tahrir nüfus dereceıl e· 
mıh bir surette teıblt edllmlıtir. Bu. 
na glJrt Ankara 35 bin ıakln, 6 bin 
yabancı vardır. llane miktarı da. altı 
bindir. 

Ç8J18m. Peqem. 

·- d ~ E • • 
~ 

Yakıtları ! -- -
•Dnee 7 16 20t ~ 16 200 

oe•• 12 ~6 711 12 27 'l U 
ikindi 1500 9'6 11'>02 916 
Akeam t 7 16 t200 l7 1ı4 1200 
Vat:eı 18~2 36 18?'>8 M 

lmaak r, 86 tut U5 1219 

bu sırada gemi birdenbire şiddetli 1 - Kazayı haber aldım. Hisar ''Cumhuriyet" ~ ~ 
b~r sar11nb il~ s~la~~· Su içinde-

1 
vapurunda yağcılık yapan Recep kunduğuna göre, a~ 

kı qyalara bındırmıştık. Korkunç akrabamdı. Cese.dinin Adada oldu- tsmtnde bir zat rasa~ trı 
bir çatırdı iıitildi ve gemi boı bir 

1 
ğunu öğrendim. Fırtına dinince ra.caatla "Cazibel ~~•iP'"'.•• 

':cultibe gibi dağıldı. gittik. Sahilde Recebin titmit ce- nu" nu altüst edec~ 
Kendimi soğ~k ıu~r arasında 

1 
sedi ile beraber . dört ceset daha bir ke~ bulund~ 

b~lmuştum. Bır haylı . bocal~~p 
1 
bulduk. Alıp getirdik. Beykoz kay mJş \"O kcmlJslne bll 1' 

ugraştım. Tam kuvvctım kesıhr· ma1:amlığını da m~eleden haber· demllere arzı ta\.s11e 
ken kayalara geldim. Can havliy- dar ettik.,, tur. 
le sarılıp çıkt.ım. . O gece ~ab~~ Motörcü Harun, tayfa Hasan lşleıi zat.en boznk '!, 
kadar orada tıtredım. Ertesı gtinı..: da ifade verdikten sonra mahke- ınn bir diinyannı 1' 
tahlisiyeciler sesimi işittiler. Ge· :ne bir defa da kazazede Seyfetti- altüst etmenin de t.ıo 
lip beni götilrdüler.,. ni dinlemeği lüzumlu bularak, ça ·a ••• 

Bundan sonra şahit Şükrü Reiı ğırılması için duruımayı ba§ka birJ1 
çıtmldı. Anadolukavağında ctu güne bıraktı. 
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IVI AKA L E' Görüp düşündükçe ..__......, ,,_, ~ ,,.....,, .. 
• s·r cevap 

e. tiiste iki mektup tıldun. 

Eden, Çemberıayn'm siyasetini Kont Ciano ~:::~~::::~::~::k:·:rr 
t e n k ·ı f e f f ı· Gelecek hafta . ~~cnk duygulardaki incelik. 

ideal ve mide 
Müsterek Türk vicdanının taazzuvu • 
için hiçbir şay te~d2meden adsız ~ikllJ etlerin pudra bulutAı gibi 

Be rl ine gidecek hatır, nazlı bir öx:üye bürünıno.. 

F k ( • • b • b" f • 1 sl biraz kadrn şuımesi veriyor, 11 ra n 0 zalerl n 1 n 1 r ecne 1 za eri Paris, 24 (A.A.) - Le Jour- ama, a~k sihirbazı çok kere bir 

bir idealist olmakhğımız IAzundır 

~ Yazan: SafHeddin Karnakçı 
"e ~ arasında doğan,, yaşı. şahsi ahlak; şalı.si heyecan; şahsi 
~ ıa.nan insanların cemi. feragat istenilir. 1 

, . k "' d b. J, ? nal, Berlinden istj.i.bar ediyor: erke~·t de yonta yonta bu kadar 
Q 1aCağ1n1 k 1 m 1 n ar e e 1 1 r . ,, Alnıan mahafiliiıde Kont Cia. derin, hassas ve lncc yapabilir. 

· ll14 ~ bi.r çok vazifeleri var. Cemiyette heyecan; sahsi ah- Coventry, - Warw!ckshire - .. 24 
aııgi ~Zlfelerden bir kısmı, lak; fazilet ve feragat; mide ve (A.A.} - B. Eden, bır ~utuk soy. 
a hır ı:nemuriyet gibi ka. sinir zevklerini memleekt zevkle. liyerek B. Çemberlayn ın Franko 

11 ar llıevdu ve müeyyeddir. rine feda etmekle; idealistlikle ordularının İtalyan harp malze • 
ltllltr ltlevıuuınuzun haricin • temin olunabilir. 1 mesi ile Bı:_rselona'ya yaklaş • 
Sat · .. nu Vazifeler tıpkı bir Cemiyet için lazım olan ahlak; İ makta oldugu sırada !tal~aya 
~~ta~Ubadel~si~de olduğu gi- hey~can, fa~ilet ve f7raga:i . ye.

1 

ka.ı:şı tak.ip etn:ek.te oldgu sıya • 
a.ısiıı· 8.Şın. fikrı veya bedeni mesı; içmesı; gezmesı ve fızıyo. setı tenkıt etmıştı~. . 
a.ı~ l.Jı devlet tarafından sa. lojik ihtirasları için feda eden in-1 Mumaileyh, ln.gi_ltere ıle Fran 

llat:srndan ibarettir. Ame. sanların cemiyet karşısındaki va. sanın menf~atl~nı muhafaza. hu 
~istn onu, Patronun amele • ziytleri ehli hayvanlardan fark-' susunda azımkarane hareket et

ıxı ar etı:neleri nasıl tecviz sızdır. Bu gibi insanların trpkı melerinin sulh davasıı;da çok !a~ 
leti~a, ınemurun devleti, hayvanlarda olduğu gibi kafa.la... dalı bir yardım teşkıl edecegin.i 
do~ lrıemuru istismar et. rı yalnız mideleri için işler. kalp. söylemiştir. 
llrııtı ola~az. İdeal devlet, leri yalnız sinir ihtirasları için Hatip, bundan sonra Fran.~a. i-

değerı/aptıgı flnıme hizmeti. çarpar. Halbuki içtimai in.sanın le !ngi!terenin İspanyaya mu~ : 
<ıtti~.Yen, onu kendisine te- kafası her yerde ve her zaman allik olan hayati menfaatlerını 

htr ~k~enfaatıerle mütena... midesinden ayrı olarak işlemeli, 1 tadat etmiştir: 
· . !dea:lde terfih eden dev_. kalbi sinir ~h~iraslarmdan ayrı İspanyanın siyas~ ist.iklaline 
~e ~enıur da; yaptıgı heyecanlar ıçın_ çarpn:alı~ır. B~ ve mülki tamamiyetıne :ıayet e: 

1 aldığı tine nıukabil devlet. kafa yorgunlugunun mıdedekı dilmek icap eder ve hi~ bır ec:nebı 
t ~ , Paraya müstahak o - pankras f aa~i~etinden, bu . k~p devlet. mukadder~tını tayin et -

tı' lı bıı çarpışının sınır yatıştıran ıhtı • meğe karar verdigi sırada 1span. 

11• , aıtg-1 ~Zlınızda, vatandaşa !açlardan daha ziyade faydalı oL a üzerinde herhangi bir tazyik 
,. t <ldibnı ır kanunla tevdi ve duğunu zikre lüzwn görmüyo. ~ra etmemelidir. 
~ ~ ~iı. Yen vazüelerden balı. rum. 

1 
B. Eden, Fra.nkist orduların 

9' ~ c . . ... Türk cemiyetinin idealde~ .n:~ m;ı:h:ş b:r tozu ı~uvveti ve kuv-
61 etıel'i.tı.de e~ıyetıerın varlıgı, rum olduğunu söylemek bızı ur- vetli bir tayyare filosu ile Bar

...11 etıtt-dek· kı en ve boy, bu ce.. kütmemelidir. 908 inkılabından • 1 ya dognı- ilerlemekte olduk 

"Frankoya bu silfilıları kimin 
verdiğini. imza edilmiş itillflar 
ve misaklar ahkammı ih111 et • 
mek suretile bu sil~hlan vermeğe 
kimin devam etmekte olduğunu 
biitiln dlinya biliyor.,. 

B. Eden, muharip ordulardan 
ecnebi milislerini çekmiş olan 
cumhuriyetçi İspanyol hilkiıme . 
tinl tebrik etmiştir. 

Hatip, §Öyle devam etmiştir: 
Frankonun kazana.cağı bir za. 

ferin, bir ecnebi zaferi olacağmı 
'lramızd:ın kim ink!r edebilir. A. 
nemi müdahale siyasetine işti -
rak eden b<ızı devletler, Franko -
mm muzafferiyetini temine kafi 
"ddetikleri bir nisbet dahilinde 
-nUdahalede bulunmakta drrlar. 
'Buna rağmen bize ne di~mrlar, bi 
livor musunuz? diyorlar ki: 

• ' 1Fransa, kendilerinin yapmak. 
ta oldukla.nnm bir kısmını ev • 
velden y~nmağ'a cesaret edecek 
.,ıursa, "Vaziyeti yeniden mızar1 

itibara almak,, nıecburivctindt> 
.. .... 1 b't f"~;..,t., .. • • ..,,.,,,.,1.T.,f('"".°. h1T ·~ ] 

lıakikl bir dostlu~n es:'lıolıırmı 
'mlmağa nasıl medar olabilir? .... 

r iı~ ı nı.. t k d n1 . k k. se ona 
'<4", ).{Uş ~ ere vic a a beri idealist geçinen bır ço ım. tarını söylemiştir. 
etl'ıli~ terek vicdani taaz.. seler gördük. Bütün heyecanları ~~~~~~::.:.-------:----~k;-- ı 
~~~~ cenıiyetlerin diğer birer külah veya koltuk kapmak. ou·· n g· ecek·ı yarak~ ·na va a arı 

· lıtllşter lerden farkı yok • la söndü, gitti. Büyük makamlar • 
etıel'i.tı. ek·\ri~dan bugünkü ce. işgal eden heyecanlı idealistler, 

1 1 1 

udUııtı. t~~hsiznıe v~.ran t~- ateşli hatipler gör~ük. Men~p Beyogv lunda 'ıkı kışı metro""' ... 1~ette t nıın eder. Böyle bır oldukları zaman agız.larmı bıle Ü-' 
~t~a n essUr. heyecan, ıztı. açmadılar. 

~)> ~:~~'.1:~.~e:·~:: k.::;. ::- ~~.ti!~:!:~ lerini biçakladı 
~k '~esıaır. Ferdi ve ın~ can vermiştir. Milnihte bugünkü 

i ~ tan kurtuluc.tur. Alman vicdanı'"" Mançini ve d tkl llllan ~ ..._ DUn gece Bc-yoğlun a ya-ı.1tı~~ ·,... f. ilozoflarrndan bi. Danonçiyo bugünkü İtalyan vic. ıırı~·<ı.tı ra'ama vakası olmuştur: 
"ltttır 1

11San içtimat bir danının; Maza.rik bugünkü Çek Feriköyd~ Sirkeci sokakta bir 
~~~e~ ~nın içtimailiği vicdanının hem mübeşşiri, hem uroaralı evde oturan 24 yaşın· 
~-e~ lta aıt hadise ve mües. de idealistleri değiller midir? dna Emine Kök isminde bir ka-
'lt',..... llı olan al .. k ·ı "L · d ta 

Qll itib a ası ı e o Müşterek Türk vıc anmın • dm dun akşam evinde oturur-
~ "e ttt•· arıa cemiyete ait azzuvu için hiç bir şey bekl~e- ken evvelce ılostu tken bir haf
Ulı:erekllesaeseıere karşı du. den adsız bir idealist olmaklıgı • t d nberl g,yrı yaşadıkları Ra

id ~i~ett "bana ne; neme la- mız lazımdır. Bunun için de; di. a .. aadındakı şahıs kapıyı omuz
~ dıa oı~atanda.zın içtimaili. namik bir heyecan;. dürilst. ~ir ~~;arak içeri rirıntştir. Emine 

fi ltı 'l.'u:tıt amaz.. ahlak; riyasız bir fazılet kaf ıdır. gUrlll tUyü duyunca. aşağıya in· 
lttiıu ve ~U~ukunda vatan. Safaeddin Karanak.çı mlş, dostu ile ka.rşıJaşmış, ara-

~ olttt ıçtunat hadiselerle D I t larında. ka;vga. ı;ıkm!ştır. Recep 
I etnıesi ~1• intihaplara iş. Po s e bıçağını ç3l<mlş, eski metresini 

1 ~~t'll. anu.nıar1a teyit o. Evsahibinin Boğazını ıcaıçıı.sının dört yerinden ağır 

Aarnavutlukta 69 komü
nist tevkif edildi 

'firan l, 24 (A.A.) - Arnavut
luk Ajansı bildiriyor: 

Umumt emniyet ajanları, ıon 
günler.de, Korçeğ Tirana ve İ§kod 
rada, ellerinde komünist propa
gandası beyannameleri bulunan 
59 kişiyi tevkif etmi~lerdir. 

Bunlar, marangoz, fırıncı ayak· 
kabıcı ve bazr mektep talebe41idir. 
Bu propaganda beyannamelerinin 
men§ei hakkında tah'kikata devam 
olunmaktadır. 

·J l~ı ~llllatıis+ft- H surette yaralamıştır. 
1~ ~l't ile '"<l.llda vatandaşı Sıkan ırsız_ ine kanlar içinde yere yı- -Aİlye teminde b1r kadın dostu 
I ~le ltatt~akalandmnak için Galatada Salhane sokagın.da ke Em R P lrnndisini sokağa ile bir mUddet evvel kavga et· 

Siteni ar: Yapılmıştı. Va. çici Alinin kahv•.vin.de ya:ıp.kal'kan kılınc: k=~ıştır. Yaralı ifade· miş, zabıta memurları tarafın· 
ıJ "" ~ n sıyast hayatına, Necati Coşkun ismındekı bır sabı- :tea:aayrı· muktedir bir halde Be· dan ayrılmışlardır. Dostu ken-
,, J~ lr~, · atına ·d . · k Ni1U1ntac:ında ,, ~ t ı ka ,. ~ ·~ll:ı. • l are şeklıne kalı evvelkı a şam -s- :s • ğl hastahanesine kaldırıl- disinl gene takip e m ş, so · 
~ it ttt llıdı. Nusretiye caddesinde Ahmedın yo u ğa saparken bıçağını kıtdının 

._.,11' bb..,_ e\ıztı t ~ · mi .. rekme· mıştır. t 
ır. ""<l.t ~- a ve devletin bakkal dükkanına gır :s• :s İki c1 vaka da tstiklA.l cadde- baldırına. saplamış ır. 

~l'biy çocu- d alarken yakalanmıştır. n . Yaralı kndm hastahaneye 
b~ da e etnıesi eski Yu.. ce en para ç t r sinde Bek~r sokağının köşesın-

l'aı.-.:eı:niyetıe fe~t ar Necatinin üzerinde yapılan ara~ 1
• d !muştur kaldırılmıştır. 

lııt ~k ihdas e+....,;H asm..b ma.da bir iskarpela ile bazı sıvn :_
6:...=0=_:_--·--------------

h.lıı. ""'tı:i ~ ~ ve u 
.,..~ .ı.u.nan· t demirler çıkmı§tır. , . • • J 

( tı.tbtt- ~ll:ı. ol ıs .an~ di~: Tahkikat neticesinde Necatının Gu··n ıerın neşın en:-----.. ~ ~a.ı an ınıstısıunını lhl - " lıı.oı.... en-eti-....: bı'r hafta evvel Ni .. antaşında a· -·---ııt1111ım111111111111ıımuuwım• 
tıu .... ıqoat .,:: •• -..u.ıştir. :s _ ......... u"'""-·-· 

-• "'Y"'t • ..._Ueı:ı.0~ ı m'.lr caddesinde 148 saydı eve gi-
11' L " Yaı ............. se erde mu • akal 
~~ edij .. e_ devletin mesa. ren ve mutfakta kendisini y a-
ı ... ~iıı·ı~ l:nez. Devlet dun·· • ma'lc isteyen ev sahibi LOtfiyenin 
.... tı: t lk ld - anla· f ~l'\. · e inden kurtul boğazını sıkan hırsız o ugu 

~lt:tl . -
at. lah~ h• ~ade eden biz· şılmıştır. 
'f\J.w-..._ 4;)ın ' S · l 

.... Yeti b· ~enaıeyh, onun Domuz açmasıy e 
; taaıiy~~?1 şahsi heye. Vurulmuş 

~ ~ bağlıdır ll:nize ve fera. Dün sabah İstanbul haricinden 
() ltadaı- :. Devletin mev. Şişli Etfal hastahanesine izzet oğ 

~ ~. oıı~l ve kuvvetli lu Ali öztürk adında bir yaralı ge 
,~ '~an, \'ata tatbik Ve takip tirihniştir. 

Son iimit 
tna·ı· Başvekili Çemberla.yn, Romada Mussolini ile konu. 

oı ız Çiln' kü İs 
şurken sadece İspanya meselesinden ~setti.. .. .~anya 
harbi bitmedikçe Avrupa.da sulhiln. ~~ı~~~. ı~ln goru.n.ınü. 

Bu avrupa. vaziyetinin bir türlü gorunuşUdur. 
yor. . d w 

H lbuki bazıları bu görüşün aldatıcı bır manzara ol ugu 

t~ dedir Asıl tehlike ispanya meselesi bittikten. yani Ge. 
ka.naa ın · · h~k· ldukta 

1 Fr - ı. 1·ıe beraber ltalyanlar vazıyete a ım o n nera a..ıJ.AO 

sonra ba.şlıyacaktn'. 

nonun 28 ikincikanunda Berline Her ne ise, l azan ister erkek, 
gelmesine intizar edilmektedir. ister kndm olsun, meselenin ru
Mumaileyh, şarki Anupa ile Ak hu değişmez. 
deniz ve İspanyanın vaziyeti hak Ömriin "ilk yara" sı, srzılnrt 
kında Hitler ve Von Ribbentrop zaman znmnn uyuşsa da hiç bir 
ile görüşecektir. zaman iyileşmez. tistü kapanır. 

Hitlerin 30 ikincikanunda llk pembe, kahnnk çizgiyi za
Rayştag'da irat ettiği nutukta nuın nğaı1.ır. J{abarıklığı düzel
Almanyanrn İtalyan mutalebatı tir; fnknt o, her yak.it )'aradır. 
karşısındaki hissiyatmm mahi - ller ,·akit açıktır. Bazan zihfn
yeti ve Fransanın cumhuriyetçi de çakan bir anış şimşejtiyle, 
İspanyollar lehine bir müClaha • bn:ıan umulmaz bir ka.r.şıJaşma 
lede bulunması ihtimali hakkın • ile snrgdnrı kopar, üstilndekl 
da uzun uzadıya izahat vereceği şifa pamuğunda bir damla kan 
bevan edilmektedir. belirir. 

B. Göring'in şubat bidayetin- Kiill<'nmlş bir ateş üstünden 
de Romaya ve müteakiben Trab. rüzgAr nasıl geçerse, bu söyle
lusgarba gideceği söylenmekte - <liğim şeyler de kalpten öyle ge

dir. çer. Kiil savrulur, üfienen ateş 
Diğer taraftan Le Journal. Ro tekrar tutuşur ve yanma.. eski

ma hüldlınetinin iktısadl mesele. sinden daha beter bir tıdyle bü
leri müzakere etmek Uzere B. tün ,·arlığı sarar. 
Volpi'yi murahhas olarak gön • Bann. mektup yazanın göste
dermiş olduğunu unutmamak ıa.. rlşslz şikı\yettne hak nrdfm. 
z.mıgeldiğini nave etmetkedir. Hem onun bUınedJklerinl bJJdi· 

CtANONUN BEYANATI . ğim, ynnn, öbür gün, yıllarca 
Belgrat, 24 (A.A.) -Kont Cia. sonra geçireceği, çekeceği ıstı

no, dün hududu geçerken matbu. rapları tnhınin <'ttiğim için bu 
at mümessillerine beyanatta. bu. hak vcri!'lte istediğinden do da.
lunarak B. Stoyadino~le yap • ha çok cı;mert danandnn. 
mış olduğu görüşmenin Avrupa- Bu ilk yarn. ile in!'lan, bir de
run bu kısmında v~yetin tav~- ğil, bin blr ynra birden almış o
Wne ve huzur ve su~un temı. ıur. Ama meyus olmağa, ümit 
nine medar olmuş oldugunu be· kesmeğe de lüzum yoktur. Der-
yan etmiştir. ıer ki kurtuluş umulmayan 

Mumaileyh, demiş~ir ~i: de~lcre karşı, en güzel rnı~. en 
''Ben ve B. Stoyadınovıç. Tuna ca?'•lrun çare ''nhşmaku ur. He

ha.vzasında huzur ve sükfıııu ~e ki;ler nıikroplıırıt vücuttan 
i b. 1' ... · t hil etmek i"ın mes~ ı~ ı~ .~s. 11 kolay ' 'O zor ~ıko.nlar, diye tas· 

büyük bır hüsn.\ınıyet izhaT ey. nif eclerler. Halbuki ••aşk", gir
ledfk: t!aJyanm dipl?masi saha- diği gönlii, .k:ıhdyle fethettiği· 
smdakl her hareketı, Ro-?1~ .- no innnmış bir cihangir gibid!r. 
Bertin mihverinin çerçevesı ıçın. Yakıp yıktığı kalpleri, anca.k ö-
de yapılmaktadır. Iünı soğuttuktan sonra bırakır. 

-<>- b ~ 

Japonlar 
Şu halde oşnna ugraşınama.-

h. Ileyhnde çırpınma.malı. Çün· 
kii her debclt-nlş, scTgi ağuım 
birnz dalın. sıkışmasına sebep 

Kantonun şima .. olmaktan bııı;ıkaşeyeyaramaz. 
HAKKI StlHA GEZGİN 

linde ağır zayiata 
uğrad ıl ar 

Eminönü Meydanının 
T emizlenmeai 

Eminönü hanının yıkılması iki 
Şangbay, 24 (A.A.) - Takr1- güne kadar ihale edilecektir. Kı

ben 700 kilometre imtidtAdrnda zılay hanının istimlaki de bitiril
olan Kuantung sahillerini neza.· miştir. 

ret altında bulunduran Japon Bundan başka Balıkpazanndaki 
bombardıman tayyare filoları börekçi fırınının da istimlaki ta
Suata.o ile Hındl Çini hududu el- mamlanmıştır. Bu fırının yanınd.ı
varında bulunan Tungmno ara· ki kemerin .de yıkılmasına karar 
sındakl bUtUn bUyUk ve kUçUk verilmiştir. 

şehirleri v :J başlıca yolları bom- Vali ve Belediye reisi Lutfi Kır 
bardıman eylt?miştir. dar dün sabah Eminönündeki te· 

Japon mahafilinden beyan o- mizlenme ameliyesini yeniden tet 
ıunduğuna göre son zamanlarda kik etmiştir. 
-;ın kayıklarlyle getirilen vo sa- Dün sabahtan itibaren de Yeni· 
hile çıkarılan mühimmat ve cami kemeri altından nakil va&ıta 
harp ıevaıtımının mlltemadiyen !arının geçmesi yıı.sak edilmi;ıtir. 
artmakta \re ı..u yollardan nakle· ---o--
dilmektedlr. Japon donanması Ford Mümessilinin 
bu satı illerde tehaşşlit :adecek Teklifi 
Kongkrmg ve Hindt Çini' den bu Fort fabrikası namına bir mil· 
sahlllere mtlhimmat nakline messil dün Vali ve Belediye reisi 
mani olac<> ktır. Lutfi Kırdan ziyaret etmiş, Iatan-

Hong - Kong, 24 (A.A.) - bulda işletilecek otcbüsleri Fort 
DUn Japonlar Kantonun 30 ki- firmasının yanmaya talip olduğu
lometre şimalinde ağır bir mağ- nu bildirmiştir. 
~O.blyete uğramışlardır. Çin kuv. Süt hi Hakkında 
vetıeri taarru-::n geçerek Kanton :-ı: .. 
istlkametin1e !lerlemeğe başla- . ~u~acaat . 

1 d Bır İngıhz fırma.sı bele.clıyeye -~ )~te~; khstdaşlar Şahsi Yaralı ifade veremiyecek bir bal 
f", ~ ~ "'gatten ahlak, faali • .dedir. Yaraları karnının sol tara~ 

ç bir §e lnahruı:n bulun. fında ve kolunda olmak üzere ikl 
~()J...._ 'Y teı:nin edile • yerindedir. Kendisinin domuz saç· 

Bu vaziyet bize Nasrettin Hocanın bir fıkrasım batırlatı
or: Malfuxı ya, hoca kaybolan ~eğini aramı3, ara:nış b~~a. 
~.Yalnız ümidi bir dağın arkasında kaltnl§. Hahndekı sükiL 

mış ar ır. .. t · i b lda p 

1 H k 24 (A.A.) _ Bl muracaat e mış, stan u a~o· ong ong, r . .. d w • • • •• • ı 

el b l k k w bi J rıze s:.ıt agitma ışmı uzerıne a • 

·q b· .... ~i 11.hlak ması ile vurulduğu anlaşılmıgtır. 
~ )'. ll' ld:ı... ve faz.ilet . Mu'"d.deı'umumilik vaka etrafında ~ id -~ §ek}. . ıs. 
ı.~ıı.t ... ll.l'e Şel··ı ıdır. Diğer tahkikata başlamış, adliye dokto· 
'I: •e · l\l ler· de 
l'~ ~~ lq 131l-'ast lek~n .. ahlak; ru yaralıyı muayene etmiştir". 
ltt ()l~l'e edenı tntil Yalnız ÇARPIŞTILAR - Harbıye -

l'oJct alllarnı C~de aranılır, Aksaray hatt:na işliyen 41 ~um~· 
~l'de Ur. be 0 Yunlardan ralı tramvay arabası dün Sırkecı-\tA~ hal!{ :ı..ll:ı.0kratik _ .. 

~ "tlltll.ı!..1 uıtzat u,ues. de 310 numaralı otobüsle çarpış· 
11.tl \la 1 

e al'llln . Veya Vekil mıştır. İkisinin de muhtelif yerle· 

neti soranlara: 
_ Eğer bu dağın arkasında da eşeğimi bulamazsam o va. 

kit siz gôriirsünüz bendeki feryatları!., 

Deıniş. . . d "ıta tn 
Korkarız, şimdi bütün dünyaya sulh Umıtlerl a~ n .. 

giliz Başvekili de !spanya meselesi bittikten sonra. Nasrettın 
Hoca gibi feryada başlama.sın! 

ita.o..._ he tşlerı ile ya. 1 
-· uı ri hasara uğramıştır. !..-.-..... --- .-.---..----------..-----Ulıduı>-.. · · 

t>"' ıçın 

Has:ın Kumçayı 

n a ı çı ayrgınm r apou . •w• • • • • • 

h i l t f d t ki mak ıstedıgını bıldırmı§tır. arp gem e .~ra rn an a p e· . .. . . 
dildiği l ören bir tn iliz har Eeledıye bu muracaati tetkik e· 

n g g P d -· · b"ld" · · 
::;emisi bu mJdafaasız kayığı ecegını 1 ırmıştır. 
korumak için aralarına girmlş Muhasebeci Kemal 
ve kayık Pongkong'un emin su- Hakkındaki Tahkikat 
!arına glrlnc~ye l:adar himayrı Belediye muhasebecisi Kemali-
aylemlştlr. le e!ki Sarıyer muhasebecisi En-

Çin - Japon :hrntı.rmm bidayP.-
1 
ver ha1:kmdaki tahkikat bitmiş, 

~lndenberi ilk defadır ki bit ln. ha'darımh:ü lüzumu muhakeme 
:;mz harp ge-nisi bu şekilde bir evrakı vilayet idare heyetine ve-
t • U<lnhaledo bıılunn:akta ılır. 1 rilmİitir. 
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BEŞ SENE EVVEL 

Ilık rüzgara saçlarını vermiş gü 
zel bir kıza benziyen Kafkasya sa 
hilleri ne kadar şiir ve ahenk ile 
dolu ise, iç tarafları da, o kadar 
cazibeli, o kadar kokuludur. Evet, 
kokulu .. Çünkü orada en fakir köy 
liinün bile bahçesin.de gönül ferah 
layxcı bir çiçek bahçesi bulunur. 

-S- kan ve eşkiya reisi oJdulU 
§undan anlaşılan adanı. ~ 
kahkahadan sonra: 

- Delikanlı, dedi, seniıı. 
nuşanlara çok rastlanııt bit 
mım ben. Her önüme çıkJJl 
sini pahalıya satmak jstc'• 
çok defa onları dinieıneiC: 
olmaz, fazla söyletmenı.. 1 

...- Yani.. 
- işkembesini deıeri~ 
Reis, böyle derken Da 

!erinin içine bakıyordu. ~ 
yitte hiç korku eseri yoktd-

Kuru ekmeğe muhtaç bir baba, 
kızına ilk önce bir kitar almayı, 
ona kalpleri büyüleyen şarkılar 
öğretmeyi düşünür. 

resi ile evlendi. Bu suretle onların - Varda ( ~ ) .. Benim güzel gü- · Anlamıyorum .. hazırlatarak bindi ve o gece şehir
den uzaklaştı. 

o da hayretle farketnıitti! 
- Kaç kişi prens old\J 

dia etmişti. 
Bu his, Kafkasyayı yekpare bir 

kütle haline getirmiştir. Matem, 
Gürcistanm neresinde olursa ol
sun derhal yayılır. Her ev yas tu
tar. Yalnız aşk, yalnız hürriyet ve 
yalnız kahramanlık terennüm eden 
bu hürriyet aşıkı milletin şairleri, 
ruha hitap ettikleri için olacak 
dünyanın her yerinde fazla şiirin 
hakimiyetini kurabilmişlerdir. Bu
nunla beraber, Kafkasyanm bir ta
rahnda kan gövdeyi götürürken 
diğer tarafıOOa. zevk ve neşenin 
son haddini bularak devam ettiği 
ni görürsünüz. 

Bu da, delice bir aşk, sonsuz 
bir hürriyet arzusu ve müthiş bir 
kin ye intikam hırsı ile tutuşma
larındandır. 

Fakat yurdu tehdit eden tehli
kelerde Kafkasyayı ekseriya bir
leşmiı görürsünüz. Dahili harp i
se, ·birbirini çelc.emiyen hanedan 
ve krallar arasında vukua gelir. 
Bu çarpışmalarda her Kafkasyalı, 
efsanevi bir kahramanlık yarat
mak için mücadele eder, ölüm pa
hasına da olsa, genç bir kızın ru
hunu titretecek bir şarkıda ken
dinden bahnettirmek için muhak. 
kak yararlık gösterirdi. 
Romanımızın cereyan ettiği a

sır, Gürcistanın en karanlık sene
leri idi. Genç 'kızların kitaraları 
aşk terennüm eden §arkıları unut

muılardı. 
"Büyük Allah karanlık günlerin 

bitıniyecek mi? .. 
"Güzel kızım, hayatm nağmıeal-

ni duyımtdan mı gözlerini kapaya

cak? 
"Çocuklar, damarlarmıza yaban 

eı bir kan mı kanşb yoksa? .• 
"Bitıin bu acılar .• Doğacak ço

cuklara acıyalım. 
Şairler böyle elemli şarkılar te

rennüm etmekte haklı idiler. 
imeretide Kral ikinci Aleksan

dre ölmüJ, Üçüncü Bagrat tahta 
geçmişti. Kahet'de Pörgi kardeşi 
Kral Aleksandre'yi öldürüp tahtı
nı gasbctmişti. 

üçüncü Murat şark seferini aç
tığı vakit Kartl'de Birinci Simon 
Kral ilan edilmişti. 

Simon, Gürcistanr, harici düş
manlara karşı müdafaa etmek için 
yeni Kahet Kralı Levamin hemşi-

&2 == !A 

da yardımını temin etmiş bulunu- lüm .• 
yordu. Davit de arkaalrmdan odaya 

Bütün tebeasına şu emri verdi: girmiş, kardeşinin arkasında duru
- Sevgili Tiflisimizi iranlıla- yer, dudaklarını ısırarak soluması

rın elinden kurtarmak için harbe- ru duyurmamaya çalışıyordu. Bir 
deceğiz. aralık Simon, sevgilisini kucakla-

Fakat Tiflis kalesi, İranlıların dı. Yüzüne onun pembe dudakla
elinde demirden kale halinde idi. nna yaklaştırmıştı. Arkasında du
Bütün gayretler boşa gitti, Gtircü ran Davit bir çılğın gibi onu ense-
askerleri mahw:ldular. sinden yakalayarak çekti. Ve hay 

Simon bilmecburi: kırdı: 

- Ergeç, arzumuza muvaffak - Alçak .• 
olacağız.. Simon şaşırmı§tr. Hemen han-

Diyordu. çerine davrandı. Fakat Davit on-
Simonun Kartl Kralı ilan edil- dan daha güçlü •c kuvvetli idi. 

mesi, kardeşi Davidi tasavvur edil - Elimi kana bulama .. .diye bö-
mez derecede kıskandırmıştı. ğürdü. 

Bir gün kardeşinin huzuruna Kral hayretten kurtulamıyordu. 
çıktı: - Davit delirdin mi?. 

- Anlamıyacak bir şey yok .• 
Bir milleti idare vazifesini üzeri
ne alan kral, vakitlerini zevk ve 
sefa ile geçirmez .. 

Simon gülümsedi: 
- Fakat Davit vardi benim .. 

Davit, büsbütün köpürmüş bir 
halde: 

- Hayır, dedi, o senin bir şe-
yin .clamaz. 

- Sebep? .• 
- Evet, göreceksin. 

Davit, fazla bir şey söylemeden 
hiddetle odadan çıktı. 

Vardi hala baygın.dr. Simon, 
genç kızı ayıltmak için uğraşıyor
du. 

• • • 
- Simon dedi, seni tebrik etme 

ğe geldim. 
- Hayır, ben değil, sen delir

din .• 
Davit dışan çıkar çıkmaz evine 

koştu. En güzel atlarından birini 
Yeni Kral, kardeşini büyük bir 

nezaket ve hürmetle karşıladı. Te
şekkür etti. Fakat Davidin gözle
rin.de garip bir kin ve hırs ateşi
nin parlamakta olduğunu da gör
mekte geçikmedi: 

- Ne var Davit, bana bir söy
liyeceğin mi var? 

- Evet, hem çok .. Yahut bir 

tek. • 
Simon gülerek cevap verdi: 

- insan kardeşi için bir tek 
şey değil, birçok şey yapar. 

Davit, kardeşine karşı sonsuz 
bir intikam hissi uyandıran arzu
sunu söylemeğe hazırlanıyordu. 
Kralın hususi .edasının kapısı bir
den açıldı ve genç, güzel bir kız 
başı uzandı. Genç kız ayni zaman-
da hay1cırmıştı: · 

-Ay ... 

Simon süratle ona doğru koşa-
rak kollarından yakaladı. 

- Ne var sevgilim, ne oldun .. 

- Hiç .• 
- Fakat gördüğün yabancım 

değil, kardeşimdir. 

- Kardeşin mi? .. 
Genç kız son sözil söyledikten 

sonra tamamiyle kendini kaybet
mişti. 

Kral, Davidin yüzüne bile bak
madan genç kızı kucaklayarak o

dasına götürdü. Yatağa yatırdı. 1 
- Nen var sevgilim, niçin böy

le oldun? .. 

Tarihten bir yaprak: 
-·······-··---··················-·······--·-------
Hayırsız Ada 

Umumi Harpten sonra sari bir hastalık halinde bütün dün_ 
~ayı ~til~. eden ve bir türlü kökü kurutulamıyan en müthiş 
a::et, hıç şu~he Y?~tur ki kokain, eroin gibi zehirlerdir. Müpte
lası da cemıyet ıçınde ıslah edilemeden yaşarlar. Son günler_ 
de, ıslahıhal etmeden bu zehiri kullananların Hayırsız adaya 
nefyedilecekleri yazıldı. Bu suretle Hayırsız ada, hayırlı ada 
olacak demektir. 

Bizans zamanında patrik Anastas bu adada bir manastır 
Sen Mişel - Lak&nJ...d.a bk ,kiliae. yaptırmıttı. Götılünil Allah~ 
verenlerin w uzun. yıllar ziyaretgahı olan ada, sonradan haydut_ 
larm yatagı halıni aldı. En büyük devlet ricali de buraya hap 
sedilirlerdi. · 

~izans devrindeki bu inkılaplardan sonra ada uzun yıllar, 
h~tta asırlarca bomboş kaldı. Ancak 1910 yılında asırların sü
kutu yırtıldı. Y~erce, ~inl_erce ziyaretçi kendini buraya ata. 
rak ~~mı kurtardi. Yenı zıyaretçiler, !stanbulun tarihi sima.. 
lan ıdı. ~ık sık Avrupa müelliflerinin kitaplarında bahsi ge_ 
çen bu bınlerce canlı kafile lstanbulun sokak köpekleri idi. 

Va~b1:11'i b:znu. şöyle anlatır: ''Rahiplerin uzletgahı ve 0 zama-
nın buyilk ncalınin hapisanesi olmuş olan ada 1910 se · d 
Istan~ul köpeklerinin mezarı olmuştur. Bu hayvanlard:sı~in~ 
lercesı bu kayalık yere atıldı ve sanayide kullanılmak .. 
parçalandı. Köpeklerin havlamaları 0 kadar şiddet!" "d~zke:e 
An d l h'l' d ı ı ı ı, a o u sa ı ın en ve Adalardan işitilmekte idi.,, 

Bana öyle geliyor ki 
zaklardan duyulabilecek. 

eoinüma.nların vaveylaları daha u. 
N.A. 

- Simon, diyordu. Bu sana 
çok pahalıya mal olacak .. 

* * * 
Karanlık bir gece idi. Gökyüzü, 

ay ışığını gizlemek için •bütün bu
lutlarını· onun peşine takmış gibi 
idi. 

Davit, etrafını görmeden dolu· 
dizıgin atım k.c9turuyordu. 

Dar bir dönemeçte birden bü
yük çoban ateşleri yakmış bir 
grupla karşılaşmıştı. Atının diz
ginlerini çekti. Fakat ne geri dö- j 
nebilir, ne de onlardan kaçabilir- ı 

di. ' 
Davidin tereddüdü çok sürme- ' 

di: 
- Heey .. Yolcu .• 
Prens atından atlayarak kala.ha 

lığa yaklaştı ve sordu: 
- Kimsiniz? .• 

· Kahn bir kahkaha yükseldi : 
- Biz mi sana soracağız, yok

sa sen mi bize? .• 
- Siz de sorun, ben de .. 
- Öyle ise ıöyliyelim .. Biz bu 

.dağların yegane hakimleriyiz .. 
- Ben de bu memleketin vari· 

si .• 
Kalabalıkta kahkahalar yüksel

di. Kalın sesi ile bol kahkahaları
nı esirgemiyen adam, Davide yak 
laştı. Omuzundan tutarak ateşe 

doğru çekti: 
- Gel bakayım şöyle bir yüzü

nü göster.. Memleketin varisini 
görmek büyük bir tereftir. 

Davit, soğukkanlığını kaybet
meden yürüycrdu. 

Adam devam etti: 
- Bu serin gecede nıçın ateş 

yaktınız diye sakın azarlama .. Isın 
mak için yaktığımız muhakkak.. 
Şu karşiki köyün kuzuları çok se
miz olur diye duymuştum ... Fakat 
bir türlü fırsat bulamryordum. 
"iolumuz düşünce kaçırmıyalım, 

dedim .. 
Davit atıldı: 
- Demek siz buraların da ya-

bancısınız? .• 
- Öyle .• 
-Ala ... 
- Neden? .• 
- Benim de yabanC'lara ihtiya-

cım var .. 
Alevlerin ışığı karşı~mda koca

man korkunç vücudü meydana çı-

Gene bir kahkaha attı:.,; 
- Gürcistanda da pre 

bir şey yok.. 
Davit, yarasına dokull 

bi, derin bir iç çekti: ,/ı 
(DevafJff 

( 1) Gürcüce gül d__, 

Aylık 

3 aylık 
6 aylık 
ı yıllık 

Memleket 
içinde 

95 
260 
475 
900 

Tarifeden 
için ayda otuz kuruş 
Posta birliğine girmeyen 
ayda yetmiş beşer kurıJŞ 
medilir. 

Abone kaydını bildir•0 

tup ve telgraf ücretini, ıı'. 
parasının posta veya b• 
yollama ücretini idare lı 

Ticaret iJanlarının ,,11 
satırı sondan itibaren IJ"'". 

falarında 40; iç sayr ~ 
kuruş; dördüncü s.Y 1 ikinci ve üçüncüde 2; b t 
4; başlık yanı kesrnee• 
dır. 

Büyük, çok devasnlll 
renkli ilan verenlere 1 
indirmeler yapılır. }\estıl 
rın santim • satırı 30 ~ 

TİCARİ MAHIYETT~ ~fi 
KÜÇÜK 1LA1'V""·~ 

Bir defa 30, iki def.s;' 
defası 65, dört defası 1 
defası 100 kuruştur. OO 
iltın verenlerin bir der,
vadır. Dört satırı geçen _J 
fazla satırları beş ı.urıJt"" 
sap edilir. 

Hi:md kuponu ''P' 
kürük ildn tarif eıl V 
indirilir. 

Karamazof Kardeşler 
mıştı. Saçları pomadalı, maşalı ve fotin
leri parıl parıldı. Kitarasmı yanma koy 
muştu. Sahnenin madamı rolünü, kulü
be sahibinin krzı oynuyordu. Çirkin bir 
kız değildi. Ama yüzü pek yuvarlak ve 
hafif çilli idi. Arkasında pek uzun etek
li açık mavi bir fistan vardı. 

niz. Kardeşimi görmem pek lazımdı. 
Çok acele ediyordum. Onun için böyle 
yaptım. 

Kız,, hl! hitaptan pek sevinerek: 
- Aman efendim, haddimiz mi? Di

mitri Fiyodor.oviç de hep oradan girip 
çıkar. Hatta odaya yerleştiğinden habe
rimiz bile yoktu bizim. 

- Geçen gün de: "Seni bit 
döveceğim!,, demişti. 

Aliy.c-şa: 

- Belki şaka söylemiştir .. • 
rürsem, bu meseleden de 

Yazan: Dostoyevski 
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- Ama; siz bana İvan Fiyodoroviçe 
pek hürmet ettiğinizi söylemiştiniz. 

- Evet, lakin bana bir arsız mua
melesi yaptı. Beni bir asi sanmakla 
aldanıycr ... Eğer param olsaydı, çokta:ı 
.cnlardan ayr lırdım. Moskovada içkili 
bir likanta açar mis gibi geçinirdim. Be 
nim fena bir aşçı olduğumu söylüyor· 
lar. Fa!cat ben, bütün Rus lokantacıla
rından daha nefis yemekler yapabili
rim. Dimitri, Bir uşak kadar kabadır. 
Böyle olduğu halde kendisini yüksek 
görür ve kontlarla düello etmek heve
sine düşer. Halbuki onun benden fazla 

. ' nesı var .. 
Mari Laf olsun diye: 
- Düelb, çok meraklı bir şey her 

halde! .. 
Dedi. 
- Meraklı şey mi? 

- !:vet... Hele ~enç zabitlerin bir 
güzel kız i~ln karşı karşıya geçip ta
ban:alarını çekmelerinde korkun:; bir 
cuibe nr. Mı eğer bu dieUoiarda ka-

dınların da şahitlik etmesi mümkün ol
saydı! ... 

- Karşıdan seyretmek kolay, fakat 
namluların karanlık ağızlarını kendi 
göğsünüze dönmüş görmek çok fena ... 
Hemen eteklerinizi toplar kaçarsınız. 

- Ya siz?.. Siz de kaçar mnınız? 
Smerdiyakov cevap vermeğe tezen

zül etmedi. Tekrar kitarasmın tellerine 
dokundu. Havada birkaç mizrap nağ
mesi uçtu. ince sesle okumağa başh-
ili: . 

içim iıtemediii halde 
Buraalrdan uzaldaıacaiım 
Hayattan tat alacağım. 
Payitahta yerleıince, 
Hiç hir şey beni üzmiyue'c 
l~yır, hayır hiç bir teY üzmixec~~ 

Bu sırada bir aksilik oldu. Aliyoşa 

aksırdı. Bahçe kanapesindekiler, sustu 
lar. BunıJ &örünce Aliyo~a kalkarak 
eni.ara d~nl ytkidl. Smerdiya:kov, iki 
dirhem bir çekirdek, takmış takıştır-

Aliyoşa, kendini elinden geldiği ka
dar tutarak, sakin bir sesle: 

- Kardeşim Dimitri ne vakit gele
cek? 

Diye sordu. 
Smerdiyakovla, nazenini yavaşça ka

napeden kalktılar. Smerdiyakov, telaş
sız fakat içinde biraz kibir sezilen bir 
eda ile: 

- Ben Dimitrinin gardiyanı değilim, 
dedi. Gelip gi.dişini nereden bileceğim ... 

Aliyoşa kısaca: 

- Sizden yalnız bilip bilmediğinizi 
sormuştum. 

Dedi. 
- Nerede .olduğunu bilmiyorum. 

Hem bilmek de istemem. 
- Ağabeyim, bana demişti, ki siz, 

evde olup bitenleri gelip ona söylüyor 
ve Groşinikaya dair haberler getiriyor

mu~sunuz. 

S:ncr<liyakov, hiç renk vermiyerek 
gözlerini ona kaldırdı: 

- Kapıları bir saat evvel ben sür
meledim. Buraya nasıl girebildiniz? 

- D11vacden atladım .. 9iz Marya, e
vinize böyle girdiğim için beni affedi-

- Onu arıyorum. Görüımemiz la· 
zım. Şimdi nerede bulunduğunu bana 
söyliyemez misiniz? Ona ait çok mü
him bir meselenin halli lazım geliyor. 

Genç ktz: 
- O, bize gideceği yerleri söylemez. 

Diye kekeledi. 

- Burada misafir bulunduğum hal
de ağabeyiniz beni bitmez tükenmez 
sçrgulara çekiyor.... Evde neler olu
yor? Kimler girip çıkıyor?, Eğer söyli
yecek bir şey bulamazsam, öfkelenip 
parlıyor. iki kere beni ölümle tehdit 
etti. 

Aliyoşa şaşakalmıştı: 

- Hiç böyle şey olur mu? 
- Bundan çekinir mi sanırsınız? ..• 

Daha dün, siz de kendi kulağını~la işit
mediniz miydi?.. Dururp dururken: 
''Eğer Groşinikanın gece morokla bir
le~tiğini duyarsam, bana bunu haber 
vermediğin için seni tepelerim.,, dedi. 
Ondan ödüm kopuyor. Eğer cek.inrnc· 
sem, pol!se he!vuraeağım. 

Genç kız ilave etti: 

rim. 
Sözleriyle onları teselli etti. 
Smerdiyakov düşündüktell 

- Size yalnız şunu ıöyli 
Beni bugün buraya ivan göll 
mitriyi Gül sokağındaki paJ2 
aradım. Ev sahipleri ağu: 
nun çıktığını, daha .gelmedi 
vakit geleceğini de bilme · 
lediler. Hiç bir yerde b 
buki 1van, onu gazinoda yetlfı' 
yor. Ben, bunu haber vere 
mitri, kayıplara karışmış. I~ 
luğa gelmedi. §U nalde 
Ben de korkudan .crtaya çı 
Çünkü o, en küçük bir babaıı• 
öldürecek. 

Aliyoşa: J' 
- ivan, Dimitriye gasiıl 

vu mu verdi diyorsunus? 

Diye tekrar sordu. 

- Evet! dlf 
- Şu Meydan gazino•1111 

- F;vetl 1'~ 
- Pek mümkün ... 'feje --"" 

'd'10f°IYSmerdiyakov hemen gı 1 

- .4. llah qkına beni oıc fiil 
([)elJ~ 
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Bir Sivri Akıllının Maceralan ı 

Abdülmecit devrinde 
_.: '-' '-' ._: - swwwı .. ..--... 

Saray entrikaları 
Yazan : Asım Us 

la - 21 -
din· ~a~ası koparmak en büyük di hazretleri tarafından Hocaşeh
larıaka.rnıyet demekti. Onun için ri Hafız Efendi geldi. Talebei u. 

l'aı>tığıer Mehmet Ali Paşanın i lümun talepleri hakkında maru-
~iri.ııi ~.ropaganda pek çabuk zatta bulunacakmış ... ,, -----------

Olan tal gosterdi. Harp taraftarı 1 Dedi. N ~ler::Ci ulu~ a~aklandıl~· ı Hocaşehri Hafız Efendi Fatih e var, 
~ ho derslerı tatıl etmek ı - semtinin en yüksek dersiamla _ 

- ;1~rın~ icbar ettiler: rmdan biri idi. Herhalde bütün .. • • 
'k Y ~ bır zamanda ders o. lstanbulu altüst eden bu talebe Alman Kadın Fuhrerını 
l'a Çıktı~aız değildir. İlim sema - ihtilali hakkında vereceği mali't. Holivuda Almamışlar 
1 

biye k~ .. .. . . matın ehemmiyeti vardı. Abdül-
~ hocal pardıkl.arı ~l~Uler ı. mecit, Osman Beye: 
ı~-d arının mınderlerını yer - - Gelsin 
,..;-·~ en k 1 ... ,, 
~ll r h a dırıp havaya attılar. Diye irade etti 
lll' a lelerin· Be t .. · · llıare . 1 yazı camımın Fakat Hocasehri Hafız Efendi 
!ar sıne çıkarıp ""'refeye st '· · · · -. O :s- a ı. 

1 
ıçerıye gırıp te Reşit Paşayı pa.. 

tittıa y~~ heyeti vükelanın iç- dişahm karşısında görlince bir
\'lrnıda too an Babı Saraskeri ci- denbire şaşalamıştı. Zira kendisi 

..... Reşit p~:°dıla:. . 
1 

saraya talebei uliimun Reşit Pa. 
- u_ .

1
. . şayı ıstemeyız. şayı istemediklerini arzetmek i. 

il ~ ısı v· r . . F th' P 1l isteıne . ~ a reısı e 1 a. çin gelmişti. Reşit Paşanın ya. 
t~ ..... Sudur%1z. 1 nında bunu padişaha nasıl açık. 
"Vlll~yizı an Arif Efendiyi is- Çf'. söyliyebilirdi? Vakıa talebei 

h· Cibi bl~k ulumun, onlarla beraber dersiam 
~•lltn efendinn ;:ıetalip .~le Şe~- hocaların istemedikleri meselfı 

!', ye aber gonderdı- sudurdan Arif Efendi gibi daha • 

)a berhaı lsta başka zatlar da var idisc de Re. 
l'llan bu nbul. ~kakl_ar~~~ şit Paşa hepsinin başında geli. . ~lmany~nın kad.ın ~ilm Führe 

~ığı talebeı ulum ıhtılalı I yordu. Onun ismini talaffuz et.. rı ısmi \;erılen Lenı H.ıfe~tal gc.. 
b.~tara N~~rtmıştı.' Sadr~z:ım meden diğerlerinden bahsetmek çen sene Parise gelmiş, orada 
,."'q... aılı Paşa ıle harıcıye .. . "St d ·ır hl ·ı ''Ol' · tıı..=:' Reş·t p • . . uzcrıne almış olduğunu yapma _ a yom ı a arı,, ı e ımpı-
ı.~na1 ~şa Ba~ıalıdekı ma- maktan farksız olurdu. yat gençliği,. ismindeki filmleri. 
.._ecı· . gıdemedıler Yalnız · .. t · t' '1:ı 181 Va1· . . . · İşte bu mülahazalar içinde bir. nı gos ermış 1

• ~b•••· a Reısı Rüat Pacı.a . . ~ Le · R'f tal d A e i ı~-'<ılıye ·a . 1"' denbıre ne dıyecegine karar ve- nı ı enş ora an m r. 
~'lllin det~ herek talebe cemıyeL remiyen hoca efendi ""Yhislam kaya gitmiş ve muhtelü sinema 
!'ınak . 1 ususunu kararlaş - . ~ k--ı · · · 1 Ho hıı'I._ ıçi.n . .. • . efendı tarafından neler söylemek mer l;:L..lermı gczmış, ya nız · 
-uer saır vükela ıle mu r d 'd · f Çil k" · ~A-7 etıniye çalışml§tı • için geldiği sorulunca müphem ıvu a gkı dememHışl~· d n.du, s:: 

0'9ıt Paş · bir ifade ile iktifa etmeğe mec. nemacı a ın, o ıvu a gı ecegı 
ile ' hu tatbes~ray~ k~t~. A • • bur oldu: zaman bütün artistler birleşmiş. 
~ e ı ulum ıhtılalının 1 Al ı f'lm F"b · · bı._. en geld' v. • - Padişahım Fatih Süleyma \er. man arın ı u rerııu 

'""ttı ıgını derhal anla - ' ' • 1 ~lt · Ahduı 'd . . . niye. Ayasofya medreselerinde şehre sokmamış ardır. 
'1h._ede~k . mecı e vazı~etı .ı- ı bulunan bütün talebei ulum he. Leni Rifenştal bugün tekrar 
~a ıcap eden tcdbırlerın A d" k .. ed' Dö' sırıı ist' . yecandandır. Dersiam efendiler vrupaya onme uzer ır. • 
' "" ıyordu. .. t · Fr v k ('adiŞah b . de kendileri ile beraber olmuş • nuş e yıne ansaya ugrayaca 

. ım, u ış maalesef 1 p · t 27 · d b' k ~1caliınizin teşviki ile ol • tur. Hepsi bazı zevatı istemiyor. ve arıs c ayın s'.n c ır on. 
~ .._ • Sadrazamlıktan çekile -1 lar..... ferans vererek yem fılmlerden 

t.,- 111 l'askerlig~ i k b 
1 

b Dedi. buı parçalar gösterecek. 
ı~ l.t h a u e mcc ur I . . . ~ e ınet Ali Paşa bu ihtW Reşıt Paşa hoca efendının te- -o--
ltıı l'~ .l"ndadır. Memlekette ni: 1 reddüdünü anladı: Körkü 150 Bin lira Eden 
~it ::ne getirmek için ilk iş 

0
_ - Bazı zevat dediğiniz kim- Hayvanı Vurmak Yasak 

bil'o~un azledilmesi lazımdrr.,, perdir? Galiba bunlardan biri Re. Geçenlerde büyük Avrupa §C· 

.\.~~~at:· . ı şit Paşadır değil mi?,, hi~lerinden bir~ne bir .~me.r~~alı 
~'hduıh ~ıt Paşanın bu sözleri 1 Hoca Hafız Efendi - Zatı sa. mılyoner gelmı3 ve kurkçülukte 

İti~ a.ınıt üzerinde arzu ettiği ı mileri vaziyeti daha iyi bildiğini. meşhur bir müesseseye giderek: 
l',~ita:~adı. lı ze §Üphe etmem. Kulunuzun ay. . - Gelecek ay .. kızımı. ev~en~i
..;•ı...,_lt :' Abdil!mecide yanıp, rıca mauutta bulunmama hacet r'.yo'.'.'m, ona guzel hır zı~lın 
~~~n ert anlatmak açin uğ_ ı yoktur sanırım.,. kurkundcn manto yaptıracagım, 

Ne yok? 
Sokakta Çıplak Gezen 

Keşişler 
Hindistanda Buda dininin ke. 

şişleri vardır ki bunların sokak. 
larda elbisesiz dolaşmaları adet: 
leri imiş. 

lngiliz hükumeti son günlerde 
'ceşişlerin sokaklarda çıplak do
' aşmalarını yasak etmişti. Fa. 
·at, Haydari.battan bildirildiğine 
~öre, şehir halkı bu ananenin ya. 
·ak edilmesini iyi karşılamamış. 
' ar ve protestoda bulunmuşlar. 
1ır. Bunun üzerine. İngilizler de 
vasağı kaldTrmıQlar. Bundan son 
·a Hint keşişleri ~chirlerdc c~1<i 
1i gibi elbisesiz olarak dolnşabi 
1ecekler ... 

ltalya Nüfu! 

1 Raavo ve T iy atro 1 
Ankara radyosu g_ııccıııııi.şılın cfeııdıın. 4 - Cn det 

Çnğlıı - Taksin\. 5 - l'.uri Jlolıl • Su-
2j - 1 - 1!139 ÇAHŞUIB.\: zu dıl ~arkı - ScHl:ı ilı. ô - l\ıko os 

12.30 Pro;!r ını. 12.3j 'fiırk nıiızi· nğa - Suzu dıl şarkı - Hır nıs h c)le. 
ği - Pi. 13 l\ll'mlckct, ~nnt n) nrı. a. 1 - . Scıl:ıl Oztoprak - Suzu dıl~az 
J:tn~, meteoroloji haberleri. 13,15 _ l I scmaı"iı. Oku) an: Sadi llo -;es.(... lan
Muzık {lli)ascli cumhur handosu _ lar: Cc,·ılcl <,;: gla, Hdık Fcı 111 , l'."ş. 
Şer: llı~an Kunçcr): 1 - \'nı.:ncr . r~r K.ıcJı ı, h . .Nıl uzı Sl'.\ Jı,ın, l .05 
Nılıclııııgcıı • l\lıırş. 2 - Joh. !'ıtr:ıus' h.onuşmn (Zıı :ıat .s:ı ılı). rn •)• 1 lı: .. .. .--> ur 
• Fl'unliııgssımırnen Vnlzcr. 3 - !)ıı :mlllgı -. !'USıl lıc)cli mahur rn Jı. 0-
lıert - Ho~nnıuııde - mcrhir. 4 - \er. "ll)IUI: iohsiıı Kor.ıkuş S::ıf . r 
d 

k . (' 1 ' ·~ e o-
i - Aıcl:ı opera. 5 - J>. J.incke • .3 l· ... n anlar: Hakkı Ucı· ınuıı, ı. ref 

Onthe Bo,ıılıoı us _ Turk enıernıezo. 1'.:ı~rı, lfo~nn lıur, H .ımılı 1 ok • .\, ı ıı~
lS.30 l'orsr:ı m. 18,.ij Turk nıuzığı rı ( flcr. 20,2:> l\tuzık (Soll'>llcr . ifa. 
(S:ız eseılcri ,.c şarkılnrıl:ın murck· 'a)en (ıılar - S ııletıııı Su dl. ı _ J!a
kcp k.ırışık progrJrıı. 01,u) ıtnl r: Sa. ' 'D.\ :n Gıtar için muhtelıf ı.ololıır. 
ri)e 'l'o .. ı), Talı-.ın Karaku,. Çalan. 2~.3.> l\luzık C\klodılcr - pi). 20,45 
lıır: ll ,ıkkı Derıııaıı, J:şrcf haılri, ııa AJ:ıns, nıeleoroloji halıcı lcrı, z rnat 
ıııı (,ur, Hamdi Toku) , Basri :( fler. borsa'iı (fı;>nl). 21 Memlcl.ct s:ı:ıt a. 

19.05 Konuşma. 19.:W Turk muziğı :>arı. 21 Konuşma. 21,la Hnd:>o or
IJ>..:şrc\' \e ~nrl..ıl ır): 1 - Gazi Gıra) kcslrnsı - ScC: l'ractorius. 1 - Kurt 
Han _ Huz ım peşrevi. 2 - l\ledcn :"-tıerberg - \'armlandsrhap ot! e, op. 
\zız !.fendi - Kerem c) le mcstııııe kı l 36. 2 - l'nul Grnener - Dnl'ı tııncııto 
lıır ıııı(ıh. 3 - Arır bey - Suzınitk op. 67. Allegro \'nace - Ali ıcll~ 

Avrupada, İtalya ve Almanya ş ı rkı _ l':ıhusuna ermek uzre ey yıır. Schenando l.:ırı;hetıo _ l n 1 om al· 
müstesna, bütün memleketlerde 

1 
4 - ı\rıf lıcy - Suzıniık şarkı _ Çek- lcgrcıto, Con grazi.ı - \llcı;: . u. 3 -

doğum gitikçe azalmaktadır. Yal I ıııe elcıııu derdini lıu dclıri. 5 - <:ı J.ın Brahdts - Bul - l'ol·Iİ'•l'lıcı Spn• 
nız. Holanda ile İrlanda bu ka. Hın - l\luhil.))cr ş:ırkı - Niçin nrnh. zicrg.ıııg (Ş,ıir;me l!Nınlı) op. 50 • 

ttan d 
., d d şellll'. Oku) an: Scın.ıhal Ozdeıı 'ie~. Das llashlcııı tUcrccık). llır en 111 ö-

yı ı,,arı a ır. ı • 1 1 I' r k ı· · d r E k J • • •• -. 11 .ır : 'c ı ·crs,m, J·nhire Fer c ·ınsaııı cıt t sız )ııl ı zlı ta ço. 
İtalya ile Almanyada ıse nufus o;,111 , \ ccıhc. 19,JO Koııu~mn (Mmılı hanlar). Begcgnung ('J c :ıtlur). Das 

gittikçe artıyor. Almanyada bir -;:ıJ I İ). :!0,10 Turk ıııuzı ı tSaz eser- ı::raınnıophoıı lıı der Sdıeıı ,e {'.\ley
sene zarfındaki doğum, nüfusun leri \ C şarkılar): 1 - Hefık Fcrsan _ hanede gramofon). Harap "•tonun 
binde 20 si nisbetindedir. Şcdtlı ıı ıh.ın pcşrc\i. 2 - Hehk Fer· aıılnllıkl.ırı. Ac:ıip :oıolcu. Gdıp ge-

ltalyada ise 1937 de bu nisbet sun: r-._ılıu,cııt .s~z scın:ıisı. 3 - ~a· çen fırtına. 22.15 E hanı, tcıll\ılAt, 
bind 

22 
"k 

1938 1 
d 

23 
.. dcllın Ka) ııak - !\e\ eser şarkı _ lhc· kambiyo - nukut borsası {(ı) nl). 22, 

e 1 en yı ın a u rnııla h:ırıılıolıhı. 4 - Arlaki - Nihn. 25 Müıik (Konser -pi). 22,45 (Küçük 
geçmiştir. Geçen sene zarfında \eni şnrkı • Koklasıım saçlarını. 5 - orkestra - Şef: Necip Aşkııı): ı -
doğan çocukların adedi 1 milyon \'csarı Asım _ lluz:ıın şarkı - ömrüm Arnold l\leister - Bohem) a rapsodisi. 
31 bin 193 tür. Buna mukabil ö- seni se\Jlıekle ııilı.ı;) et. G - F:ıiz Kn- 2 - Krüger - Hnnschmnnn - Anda· 
Ienl~r 600 bin 799 dur. Bu surcL p:ıııcı - Jhııam şarkı - Huklum bük- lusia - J.ıoanrol '\ahı. 3 - Gangl
le, bir sene zarfında İtalyan nü. hım sırma saçının. Oku)nn: Mııhmut \ berger - ;t.şk çanları_ şarkı. 4 _ Jo-

Karınd:ı5. Çalanlar: Hcfik ve Fahire hannes Brahms - Macar d:ınsları ?\o. 
:[usu 224 bin 394 kişi fazlalaşmış Fersan, \'ccihc. 20.4 5 Ajans, mcıco. 5 ve 6. 5 - \'illi I.auıenschlacser -
oluyor. roloJi lınberJcri ve 7.lrant hors:ısı (fi. Y1ldızJııra doğru - Fantezi. ı - Vı11a 

-o-- ;>al). 21 l\leınlckel sanı n)arı. 21 Mu- Gabrlel - Hafla nilıa)cli paıar gelır, 

Balboya Görin';'!' Tayyare 
H ediye Etti 

Alman hava nazırı ve "iktısat 
diktatörü,, mareBal Göring ltaL 
yan mareşali Balbo'ya bir tay. 
yare hediye etmiştir. 

Fakat bu hediye bir harp tay. 
yaresi değil, iki kişilik, çok sü . 
ratli bir sayehat tayyaresidir. 

zık (Kuçuk orkestra - Şef: Necıp A~ marş. 1 - Johaıın Strau~s - Viyana 
kın): l - Czcrııık _ Dans eden kıılp ormanlarının efsanesi. 8 - Yalter 
ter - Kon~cr ' ılsı. :! - Lcopulde • Schroder • Ak~nın uzeri - hazin par
Çıı;an l urtusu. 3 - Drusseim:ın5 • Fc ça. 23,45 - 21 Son ajans haberleri ve 
lcıııenk r ksı. 4 - Arno Noudorf - )arınki program . 
Arzu _ , .ııs. 5 - l\lirosla\' Slılik - l - Yabancı radyolardan 
p.ın~ol d:ııısı. G - Kari Foderl - \'i. ~ .ıııa şarkısı. 7 - ),.dix Glcssıııer _ seçilmiş parçalar: 
Kırlangıçlnrın \'edaı. 8 - Franz Le l'ragraıııdaki \akıtler Türkiye saa
h:ır _ (,:ocuk prens oııcrclindcn pot- ti üzerine ve öğleden sonrakı saat 
ııuri. 22 Eslı,ıııı, tııln ılM, kambiyo . olarak \'erilmişıır. 
nukut hor ,, ı {fıyal). 22.10 Sinema Ol'J~RA \'H ShNfONl KONSERLERİ 
sesi. 23 ~tuzik (Opera nr)al:ırı). 23,45 9.10 \ ' i)nna: "Don Juan" (R. 

·~ıı,. serkar· 0 ı ·· · · p d · ~e &'İrdi. ın sınan Bey i. Bunun uzcrıne Reşıt aşa pa- emış. d . 1 iki 
l>ad· . dişaha vaki olan maruzatını tek- - Yaparız ama. emış er, Amerika İstila Ediliyor 

ışahım, efen. rar hulasa etti: (Ark""' t•rır) sene beklemek lazım ve 150 bin Son neşredilen raporlara göre 
Amerikaya hariçten muhacir a. 
dedi seneden seneye artmaktadır 
ve bu rakam gittikçe bUyük nis. 
bet göstermektedir. 

24 Son njans haberleri 'e yarınki Ştrauss) l ci senfoni Brahıns. 
progr.ını. 9.30 .Soltcn~: Keman kon~erlosu 

Ankara 
yarınki 

radyosuuun 
programı 

(Bralıms) "M:ıstcrsingcrs" 

( \'agncr). 
lira vereceksiniz. 

- Parası bir şey değil, fakat 

·--'~·-- ...... niçin iki sene bekliyeceğiz? 
- Çünkü bu hayvanları bul -

mak artık güçleşti.. 
Hakikaten. bu nadide ve gü . 

:z:el hayvan kürkü artık Avrupa 
piyasalarına hemen hemen gel. 
mez olmuştur. Çünkü, eskiden bu 
hayvanın kürkü Rusyadan gelir. 
di. Halbuki bugün haber verildi
ğine göre. Rusyada. bir lüks eş. 
ya yapmaya yaradığı için bu hay 
vanın vurulması ve kürkünün ih
racı yasak edilmiştir. 

-o-

Yarım Nikah Nedir? 
Amerikada Kaliforniyanın şi. 

mali garbi mıntakasında yaşıyan 
yerli bir kavim vardır ki bunlara 
Yurok'lar denir. İşte, yarım ni. 
kah usulü onlarda görülüyor. 
Bakın nasıl bir adet: 

Evlenecek adamın. alacağı kız 
için vermesi lazım gelen bir mik. 
tar para vardır. Adam bu para. 
yı tamamen verirse karısını tam 
nikahla alır. Fakat, vaziyeti mü
sait değilse, bu paranın yarısını 
verir ve yarım izdivaç yapar. 
Yarım izdivaçla evlenen güvey 

• kaynatasının evinde oturmaya 
mecburdur ve evde kendisi de. 
ğil. kaynata hakimdir. Kızın ba
bası gerek kızma, gerek damadı. 
na kanş.abilir. Yarım nikahlı gü. 
veyin çocukları üzerinde de bü. 
yük babaları veli sayılır ve bun.. 
}ardan kız çocukların evlenme. 

i
lerinde parayı almak hakkı yine 
büyük babanmdır. 

Mesela. 1936 da hariçten gelip 
Amerıtkaya yerleşenlerin sayısı 
36 bin iken, 1937 de 50 bine, 19~8 
de ise 67 bine çıkmıştır. Yani, iki 
sene zarfında, muhacir adedi he. 
men hemen iki mislini bulmuş-

tur. 

:!G - 1 - 1939 J>J.RSI.MBE 
12.30 Prosr ım. l2,3j Muzik {So· 

listlcr - pJ). 13 l\knılckcl saat ll)nrı; 
aj,rns, meteoroloji lı:ıhcrleri. 13,10 
Turk nıüzıği - pi. 13 40 • 14 Müzik 
(l'YC'rliırler - pi). 1 ll,30 Program. 18, 
3j Ttirk müziği: l - Osm:ın heyin sc
g 'ıh peşrC\ i. 2 - Sedat Öıtoprak -
Sc 'ıh ş:ırkı - Seral ı hi<'rinle. 3 -
Hdık J·crsan - Jlüzam şarkı - Sen 

Eöelenceli köşe : 

" 
SOLDA!'\ SACA: 

1 - Artıırm11 ile satışlar. 2 - ls
tırııb Yeriş, lıir içkinin tersi. 3 -
Yerıni dört sııatin ll'rsi, O) ıtak. 4 -
Bir emir, i!lrilik, olfahedc bir harf 
okunuşu. 5 - Bir sebze, madenin ki· 
ri. I> - Birdenbire, ıncsguJiyet, ecza
nede ~alılır. 7 - Bir emir, diğer Lıir 
emir. 8 - Ayni ismi taşı) anlar, 9 -
Bir çiçek, tiilale kiharlığı. 10 -. Tay
fa, eskiden ii)·ileıı bir tllıisenin ter
si. 1 l - Hir 1u:ıbuı.I, köpük peyda e
derek yükselen. 
YUKARJOA:-. AŞACI: 

1 - Eksiltme ile ala)ar. ~ - Mus
tarib olan, adliyecilerin iş me\'zuu. 

3 - Bir JUe\siınin tersi, kilab. 4 -
\'emek, kuzunun rcr~ııdı, lı:ışına top
lan:ın. 5 .-- Bir ycnıış, ıınrçn. 6 -
Sıı haline geliş, allalıcde iki harf. 
7 - .l\lcııılcket haricine çıkacak pa
ra. esn:ırt:ın biri. 8 - Kırden kalan 
l erin tersi, turşu u olur. 9 - Fran. 
sndıı bir şehir, eski generaller. 10 -
Bir grupun reisi, bir göz rengi. 11 -
Para torbası, \"Ücuduınuzun l unıuşak 
kısmı. 

Dünkü Bulmacamızın 
Helledilmiş Şekli 

SOJ.D.\r\ S.\C \: 
1 - Menemen, k;ış. 2 - .&.ralırı, e

leme. 3 - Kireç, rakılı. 4 - Aına, 

semere. 5 -: Şc, nk, ;>al.ık. I> - Kola, 
ehe. 7 - K:ılııı, cm. 8 - Bulgar, le
ke. 9 - S:ı:ıl, şeker. 10 - l\la\'na, en, 
si. - 11 Ana, şef, tek. 
\ eKAH IJ)Ar\ AŞACI: 

1 - M::ıkn'>, nb, ma. 2 - Erimek, 
usnn. 3 - N.ıra, oklarn. 4 -- Elıe, 
olağan. 5 - l\luç, :Kubııto5. 6 - Ar. 
7 - 1'' crcye, şef. 8 - l.nırı:ı, Elen. 
!) - Kekelemek. 10 - ,A,.ıııiral, l.:c c. 
11 - Şebeke, Erik. 

10. Roma gr.: "Olello" (\'erdı). 

10.10 Prag l : 2 nci senfoni (Kare!). 
10.30 J>aris PTT: "Ariadnc Nak os· 

ta" (Ştrauss). 
10.30 Sırashurg: Ra\el Festh·ali. 
ODA ML SlKlS1 \ E KONSERi.EH: 
7. Urukhel 2: Tri:oıolar (Bcctho

'cn). 
7.30 Frankturt: Piyano kon~eri. 
8. \ i) ana: Pil aııo kon'icri. 
9. E.\ fel kulesi: l'rıl o (Hahma

ıı ınoO. 

9.5 Bukrcş: Çifte pbano. 
lO. \'arşa\ n: Chopın l.oııscri. 
l0.20 Munıh: Oda orl.c~ır:ı'iı. 
11.15 'furlno .ır.: Pıyaııo kon~eri. 
1.JO Jlil,•ersum 1: Org 1.oııscri. 

HAl-"lr' .MCSlKI \ ' h OP.t.Hb..ı,LEH: 
2.35 Bı uk~t·I 1; 5 Herlın <uzun d.) 

8 J>rag 2; 8.15 Bııkn·ş ; t .~hl lludapcş
le; 8.30 J>arıs J> l'I; 9.10 Kolonya· 
9.10 Konigslıcrg; 9.20 O lo; 11.30 Hi; 
çok Alııınrı ı~ıas)onl:ırı; 12 J>rııj:l 2. 
D.\.l\S ~IVSIKI: 

9.lU BreslO\; 11.l!'ı lstoklıolnı· 11 30 
~ııpoli, llrc~la\; 11.35 Oslu; 'ıı:so 
Kolon):ı; 12.1:> Turıııo; 12.2j J.ondra 
(R.; 1.20 l.ondra (N.). 
\'AH\EIE \1. KAB\RJ:J.EH: 

0.10 Hıımlııırs; 9.30 l'oste Pııdsien 
(\'\'elle Gıllıert); 10 .Hı l.ondra {R.). 
PİYES, KO~fEI{ \~S \ E KO~t.:ŞMA 
8.15 Sotıeno;: Mıkroın:ıı;ı:ııın. 

9.30 1.onılr.ı (11.) : Holıeı ı Burn~'un 
yılılönümu. 

10. Fraııkhırt: "Strnnılgul" 

l es < Hulıl). 

VAKUT' a 
a bone 

0 Dun1U1z 

pi-
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Bulgar sefirinin F rankocular Bar-
beyanat. selon kapılarında 

(JJaı ıara/ı 1 incide) Gelida, 24 (A.A.) - Havas 

Yeni Londra Sefirimiz 
dün akşam gitti Jeti büyük Atatürkün zıyaı ür.e- muhabiri bildiriyor: 

Adliyemizin el koy· 
duğu bir tahkikat 

rine Türk miletinin duyduğu acı Nasyonallstlerln saat 10 da 
karşısında derin, içten gelen bir Barselona bir buçuk kilometre Ankara, 24 (A..A..) - C. H. P. ti bu knnalla bütün tlcarl Dltl 

Rüştü Aras istasyonda İngiliz se
firi ve dostları tarafından uğurlandı 

sempati hisleri göstermiştir. Fa. mesafeye vardıkları resnıen te- Büyük Millet Meclisi Grupu U- soselere hnber vermeğe te 
kat Bulgar efkirrumumiyesi §U. yit edBmektcıdir. mumt Heyeti bugün "24-1-939" büs ettllr. İngilterede bu b 
rasını memnuniyetle müşahede Burgos 24 (A.A.) - Nasyona· saat 15 de reis vekili Trabzon k o t! yapanlar ihtimal ki kell 

rine beyanatta bulunarak: ''Yeni 
Türkiyeyi Londrada temsile me
mur olduğumdan dolayı çok bah
tiyarım,, demiştir. 

ve tesbit etmiı;ıtir ki; Türkiye, bu llstler Barselon banllyosuna on Mebusu Hasan Sakn'nın rlyase- Ierlne fazla kıymet ve eheııı 
Yeni Lcndra Büyük Elçimiz 

Dr. Tevfik Rüştü Aras dün ak
§atnki ekspresle yeni vazifesine 
gitmiştir. 

1ngilterenin Ankara büyük elçi 
si Sir Persi Lorcn de gazetemize 
verdiği beyanatında: ''Dr. Aras
ın Ingiltereye tayininden ayni su
retle memnun ve mütehassis oldu
ğunu,, söylemiştir. 

zıyadan çok elim bir surette mü. kilometre mesufede bulunan Ga ttnde toplandı. İlk defa söz alan yet verdlrmlı;ı olmak için 1 
teessir olmakla beraber, yarının ya'yı işgal etmişlerdir. muhterem Başvekil Cela.1 Ba- bir temsll sıfatı takınmıştı 
vazifesi önünde bir dakika bile Burgos, 24 (A.A.) - Frankfst ynr, kürsüye geldi ve hüldsa o· Aldığımız habere göre bazı 
tereddüt etmeden §ayanı kayıt ler, cumhuriyetçilerin Pirene larak aşağıdaki beyanatta bu- mt daire ve mllesseseler meııı 

Dr. Arası istasyonda İstanbul 
Vali ve Belediye reisi B. Lutfi 
Kırdar, Emniyet direktörü B. Sad 
ri Aka, tngilterenin Ankara bü
yük elçisi Sir Persi Loren Ticaret 
ataşesi Albay Vuds yerli ve yaban 
cı gazeteciler, ve !birçok diğer zat
lar uğurlamıııtır. 

bir disiplin ve itüakla yeni Milll mıntakasındaJd cephelerini yar- lundu: larının şirketlerine dahil oıd• 
Şefini bulmuş ve ldlltürel ve ba- mışlardır. Arkadaşlar, size hfc hoşunu- larını iddia etmişlerdir. 
nş işlerinde yakın ve uzak miL Diğer taraftan General Gra- za gitmlyecek ve belki de sızı isim evYela. bize ecnebi bir 
letler arasın.da anlayış eserine ela Vallno'nun kumandaeındakl üzecek bir haber vermek vazife- ket ismi gibi geldi. ltbalA' 

Dr. Aras ayrılıkrken İngiliz bil 
yük elçisi kendisinin elini sıkarak 
ıu sözleri söylemiştir: 

- Mühim olan yeni vazifeniz
.de muvaffak olmanızı dilerim. 
§ahsen de memleketimizden mem 
nun kalmanızı ümit ve temenni e
derim. 

Dr. RliştU Aras bu temennilere 
hararetle -teşekkür etmiştir. 

Dr. Aras aynca Vakit muhabi-

Tren hareket edinceye '.kadar 
İngiliz sefiri istasyonda bulunu
yordu, Dr. Aras, kendisini uğur
layanlan her zamanki beşuş çeh
resiyle selimlıyarak şehrimizden 

ayrılmıştır. 

Haber aldığımıza göre, Londra 
Bliyük Elçimiz Dr. Aras Sofyadan 
geçerken, eski dostu Bulgaristan 
Başvekili B. Köseivanof kendisiy
le buluşacak ve bir müddet görü
şeceklerdir. 

Maskeli haydutlar 
Adanada bir çiftliği basa
rak mücevherat çaldılar 
'.Adana - Burada bir köy gece 

silahlı ve yüzleri maskeli hay. 
dutlar tarafından basılmış, bir 
çok mUcevherat ve para gaspe -
dilmiştir. 

Baskın Yüreğirda Şahinağa kö 
yünde Hasan oğlu Habibin çift. 
liğine yapılmıştir. Habip çiftlik. 
te küçük oğlu :Mustafa ve karısı 
ile beraber yalnız bulunduğu bir 
gece yilzleri maskeli haydutlar e. 
ve girmiş, kan kocayı \bağladık
tan sonra küçük Mustafayı bı -
çakla ve tabanca ile tehdlt ede: 
rek paralann yerlerini söyletmiş 
lerdir. Bu sn-ada odaya kilitle -
nen Habibin kansı Hatice bağır. 

Bir Genç tki Bahçıvanı 
Yaraladı 

Evvelki akşam Yeni şehirde bir 
yaralama vakası olmuş, Arnavut 
Cafer adında bir genç Ferit ve Ap 
tullah adında iki ~hçıvanı yarala
mıştır. 

Suçlu Cafer, Aptullah ve Feri
din yanında çalışarak, mallarını' 
mahalle mahalle dolaşıp satmakta 
dır. Bu yüzden kendilerine bir 
miktar para da borçlanmış, bugün 
yarın ödiyeceğini söyliyerek atlat 
mı ıtır. 

Evvelki akıam yine mal alıp sat 
mağa çıkmış, Ferit ile Aptullah 
kendisine çabuk gelmesini söyle· 

mişlerdir. Cafer inadına geç git
miş, bu yüzden aralarında bir kav-

mağa ba.şlamıı;ı, gürültü köy hal. 
kı tarafından işitilerck. ellerine 
ne geçirdilerse çiftliğe doğru koş 
mağa başlamışlardır. 

Tam bu sırada haydutlarm 
gör.cillcri vaziyeti ıslıkla arkadaş 
larma haber vermiş, onlar da al
dıkları eşyaları yüklenerek kaç • 
mışlardır. 
Haydutların gaspettikleri eşya 

Iar arasında Habibin kızının 

1500 lira kıymetindeki çeyizleri, 
beş çüt altın burma bilezik, bir 
çift elmas kUpe, bir beşibiryerde 
altın ve 240 lira para. 

Jandarma müfrezeler halinde 
haydutların izi üzerindedir. 

Karısının Kolunu 
Testere lle Kesecekti 
Sultanahmette Utangaç sokağın 

da Kibarzade apartımanında otu
ran irfan ismindeki kadın bir bu-
çuk senedenberi kocası Ali ile ay
rı ya~maktadır ve ayrılmak üze
re mahkemeye milracaat etmişler
dir. 

Ali evvelki gece apartımana gel 
miş, karısına nafaka vermek iste
diğini bildirmiştir. Kadın kapıyı 

açınca Ali elindeki destere ile kadı 
nın üzerine atılmış, kansını sel ko 
lundan ağır surette yaralamıştır. 

Kadının feryadına yetişenler A
liyi yakalamışlardır. İrfan tedavi 
altına almnuştır. 

• devam arzusunu kati bir sekilde kuvvetler, Manresanın iki kilo- siyle mükellefim. Gayet kuv· ihracat veya büyük bir tıılP1 
ifade etmiştir. metre garblne vasıl olmuşlardır. vetll bir membadan istihbar et- lMnsı olarak telft.kkl ettik. 

Memleketimin parlamanter, Şimdiki halde cephe, Bardolona- tık ki "İmpeks" adında bir şlr- rlclycmlz Uç günden beri bd 
entelektilel ve ekonomik mahfil. ya 25 - 30 kilometre mesafede ket tngilterede bazı müessese- selenin mahiyetini tngntered 
!erinde Türk milleti ve onun drL kft.ln bir hat tlzerlndedlr. tere müracaat etmiş ve kendisi- anlamağa talıştı. Bu sabab 
janları hakkında yalnız sempati Franklstl~r. seldz gUn içinde ne yUzde 4 veya 6 komisyon ve- rendik ki şirkotl lstanbuld• 
ve hürmet hissiyatına §ahit ol • 75 kilometreden fazla llerle- rlldlğl takdirde TUrkiye ile ya- "İmpeks Limltet" namını 
dum. mişlerdir. Franklstler, 431)0 ki· pılacak işlerin o müesseselere maktadır. Üç ay evvel JtU 

Biribfrine coğraf!, tarihi bağ. lometre arazi ve 284 şehir ve verilmesini temin edeceklerini muştur. Adliyemiz işe va 
lar ve hayat tarzları ile bağlı kasaba işgal etmişlerdir. söylemiştir. Bu haber tablt nn· etmiş ve 1ktısat vekft.letl f 
bulunan TUrk ve Bulgar mlllet- Bu kuvevtler, 20.000 esir al- zarı dikkatimizi celbetU. Derhal yete geçmiştir. Tahkikat lld c 
lerinln her tUrlU muzmer fikri mışlardır. hükfimetin ve malt müessesele- heden yürUyor. Elde edil 
bertaraf eden en samh:1t bir Parplgnan, 24 (A.A.) - ts- rlmtzln İngllterede açılmış olan netice 1>Uttln sarahntlyle uoı 
dostluk içinde yaşamaları ıuzu- panyadan alınan haberlere gö- krediyi istimal yolunda ne g\bl heyeUnl.::e nrzedllecekta\r. 
mu aşlkft.rdır. Bizi ayıran siya- re, cumhuriyetçi İspanyol hükCı- te ebbüslerl varsa bu işin mnhi- teşcbblslerl hakkında tcabe 
st mesele yoktur. Bizi uzn.klaş- metl henüz Barselonada ise de şl d k ya kadnr kanunt mu:uuelelerln eheır> ' . yet mey ana çı men 
tıran zıd menfaatler y~ktur. nezaretler şimale ve ihtımnl Ge- hepsini durdurduk. Ayni zaman- yetle tatbik ve ifa olu naca 
Bulgaristanın ve Türklyenm po- ronlye veyahut Flgueras 1. nak- da In lltere hükClmetlne bu şlr- emin olabilirsiniz.'' ,_ 
litikaları beynelmllel münase- ledilmlştlr. Pransız sefaratl de g d ğ bu şir Başvekilin bu beyanatı t1 

keti tanıma 1 ımızı ve -
betlerde barışın ve adaletin mu- tahliye edilmiştir. Yalnız sefir, k·" tl 1 l"k ol mt ı:reyetin tasvip sadala ketin hU urue e as a a u nsı - ~ 
hafazası gibi yüksek bir fikir- Bıırselonada kalmıştır. d d k k fi ·e karşılandı. 
den mUlhem bulunmaktadır. Bu Barselona, 2 4 (A.A.) - Millt madığmı uyur u ve ey > -
fikir uğrun.in lkl memleket teş- müdafaa nezaretinin b 1r tebll- ttl 
rlkl mesat edebillrler ve etme· ğlnde cumhuriyetçflerin Alman Harı·cı·ye Vekı·ıı· hı'la"fet mesele~ td§ 
leri ıa.zımdır. ve ttalyan tayyareleri tarafın- q 

Şurasını dl\ kaydetmeliyim dan müzahel'et edllen Frankist r 

ki, Garp Avrupasının karışık taarruzlarına kahramaiıcasına hakkında ı'zahat vardı• •ııı.~ 
bir hava lçlndq yaşamakta oldu. mukavemet etmiş, ancak hat· 

11 

ğu ve bUtUn mllletlerln yarına ıarını hafif surette tnshlh et-
az çok bir e:ıdlşe ne bakmakta mek mecburiyetinde kalmış ol· Ankara, 24 (A.A.) - (:,. H. fnsılO.larla aynl emri vaki 
bulunduğu su sırada, Balkan- dukları beyan edilmektedir. Partisi Meclis Grupunda Başve- isltım de\'letlerl tarafındall 
lar kıymeti azımsanmamak 14- Salamanka, !!4 (A.A.) - BU- k11ln beyanatından sonra Hnrl- tekrar edilecektir ki, bu b•1 

zımgelen ve barışın muhafaza- yUk uµıumt karargA.h, Franklst ciye Veklll Şükrü Saracoğlu söz ıa.m devletlerini biriblrindel 
sında mühim bir rol oynayablle- kıtaatın dUn bUtlln Katalonya alarak 10 - 15 gUn zarfmda cc- zaklaştıracak ve islAm Dl1 

cek olan bir huzur içinde ynı;ıa cephesinde vasatl 7 kUometre reyan eden harlct ve slyast ahval !eri arasına yeni bir nifak s 
maktadır. Bu huzur h{ç şUphe. derinliğinde ilerlemiş ve dUş· ve vekayl hakkında beyanatta caktır. 
siz acı bir t~rtıbe~h v IBfffin bUtUn mukavemet teşeh- bulunduktan sonra bu hddlsat Bu işte Idylk l"e cumhurJ 
politik bir olgunluğun r f bü~lerini kırmış olduldarını bil· ve vekaylden hiHl.fet meselesi U- TUrk de..,•letine dUşen tek., 
fadesidir. Balkan millet ulrmektedir. zerinde tevakkuf ederek şu fza· bu hazin akıbet Ustüne al 
ıerl karşıhldı cidal ve toprak K 80 yaşında hatl vermişlerdir: dnrların dikkatini ceJbet" 
peşinde olmanın cezasını yakın ayzer Son gelen haberler gösteriyor tir. el 
lıir mazide peK pahalı ödemişler- Amsterdam, 24 (A.A.) - Al- kl tam mana.siyle bir hllAtet 1- Hariciye Vekilinin fzab• 
dir. Bu mlllotlerln kUltUr \'O man Ajansı bildiriyor: H'm edilmiş değildir. Mesele Kral mumt heyetçe tamnmen t 
refahlarını kurabilmek için dl- Eski tmaparatorun yakında ge- Faruk'un bizzat imamlığını yap- olundu ve ruznamede b r 
ğer milletlerden ziyade barışa lcce'lc olan 80 inci doğum yılı mü- tığı bir namnzdan sonra camide madde olmadığından cel 
ihtiyaçları vardır ve eminim ki, nasebetiyle, Fon Maskensen ve bulunanlar tarafından bir lslü.m nihayet verildi. 
ırnrşılıklı iyi niyetle ve yalnız mütekait Amiral Von Schmitd, halifesi gibi karşılanması ve al- Bı·r Genem· Ayait 
l.ıugtinkU menfaatleri dola.yısly· İmparatora eski crdu ve donanma kışlanmasıdır. Cemaat içinde 
le değil, ayni zamanda yarının nın tebriklerini bildirmek üz~re İmam Yahyanın ve İbnlssuudun Kırıldı ı 
menfaatleri bakımından da, Doorn'e gelmi§lerdir. Mareşal ı;ocukları ve beş yüzden !azla ;Joför Raifin idaresindeıd 
gerçek bir Balkan teşriki mesai- Von Mackensen eski karargah na zabit mevcut imiş. numaralı taksi otomobili 
slne erişm~1P.rl ve bu suretle de mına Kayzere gümüş bir kupa TUrklye cumhuriyetçi Ye lft.· medcn Bakırkoyüne giderkeıl 
J:endilerino L" Urerteh ve mesut vermiştir. Alman asılzadeleri na· ylk bir devlettir ve ldylk ve cum tinburnun.da karşıdan kartı>:' 
bir yaşayış temin etmeler! mUm mına da Hitlcr getmiştir. huriyetçl kalncaktır. Onun için çen Orman Mektebi talebe 
klin bulunmaktadır. Bu akşam bir ziyafet verile- diğer devletlerin do ltlylk ve Konyalı Şemsettine çarpııııfo 

Dr. Hristof Bulgarlstanm cek ve tmparat~run ailesiy- cumhuriyetçi olmalarını arzu yuvarlanan gencin sağ ayağı 
Balkan paktına gireceği hak- le yakınlan ve gelen heyetler bu etmemizi herkesin tabii görme- mıştır. Şoför Enver yakalatl 

kındakl neşriyata dair kendisi· ziyafette toplanacaklardır. sı lö.zımdır. Gene bunun kadar Aıner'ıkada bu geceki ~ 
ne sorduğumuz bir suale, bu sa- R k ı 1 ,! tablt bir cihet vardır ki o da bl- li": 
hada henüz . resmt bir faaliyet c ma ış.a.arınua zlm gerek cumhuriyetçlliğl ve radyo ile neşredıle .. 
olmadığını söyledikten sonra, f ,- t gerek lılylkliğl her devletin da- Dünya hafir siklet şampiY°" 

ga çıkmıştır. Kavga esnasında Ca
fer bıçağını çekmiı Aptullahı sel 

mevcut teşriki mesatnin genişle- aa ıye hiJI bir işi tclfikkl etmemizdir. Louis ile Jolın Hany Le,·is'iO 
ramızı ver dediler.,, Zaten kantar- mesi takdirinde bllhasf!a TUrki· Roma, 24 (A.A.) _ Havas A- Onun için hudutlarımız haricin- liorklnki maçı Amerikan ;:, 

1 t i ast Uca tarafınılnn bütiln dün)"al'a ye ile Bulg:ı.r s anın 8 Y • - jansının muhabiri bildiriyor: dcld topralclnrdakl devlet Yo hU-la üzerime gelmelerinden beni öl
ciğerine kadar işliyen, Fcridin sol 
göğsüne isabet eden birer darbe i- düreceklerini anlamıştım. Eşkiy:ı 
le yaralamıştır. diye hitap edince ben de kendimi 

Vakayı müteakip kaçmağa yel- kaybettim. Ve nefsimi müdafaa i

tenen Cafer, hemen yakalanmış, çin Üzerlerine saldırdım. Hep be
diln sabah da müddeiumumiliğe raber yere yuvarlandık. Onlar bu 
teslim edilmiştir.. sırada yaralanmışlar. Kabahatim 

Cafer müddeiumumilikte suçunu yoktur. Siz de benim yerimde ol-
inkir ederek demiştir ki: saydınız, ayni şe'ldlde hareket e-

- Geç dönünce kızdılar. Ustü- .derdiniz.,, 

me kantarla hücum ettiler. Ala·a' Bilahara birinci sorgu hakimliği 
lannı istiyerek bana: ne teslim edilen carih, tevkif edil-

- Burada eşkiyalık sökmez. Pa miştir. 

rl ve kUltUrel sahada iş birliği- Resmi mahfeller, mühim mik- kCımet şekilleri ve bu şeklllcr ce~;!~ Amerikada 25 kAnunu5•: 
nin artabileceği lmktmlarınd.an tarda ihtiyat efradının silah altııta içinde dinin yer alması veya a- şanıb:ı günü gecesi yapılatsk.ll 
bahsetmiştir. çağırıldığına dair ecnebi memle· I yırtedllmcsl bizi asla aHlkadar kat b iılm memleketlerde 0 ti' 

Öğrendiğim.ize göre Hulgarls- ketlerde neşredilen haberlerin asıl etmez. perşembe snbnhı olmak oıert Jıll 
tırndaki TUrk mekterlllerini.n sız oldug~ unu bevan etmektedirler. ı Dizi al dk adar eden elbet ha- meı ıknd:ın neşredilecek ola~ 

1 J cı 'l'ürkiyeden perşembe sa 
tahsillerinin yeni ihtiyaç aı ~ Ayni mahfeller, talim müddeti i- /kf, siyası, lktısadl münasebn- (5) de dinlemek kabildir. 
göre temini l!,ln, Bulgar ınaa~l çi:n ncrmal miktarda ihtiyat efra-

1 
tımızdır ki bu noktadan Mısırın Joe Louis'ln bu maçı bütilO 

nezareti, lMln harfleriyle b r- dmın silah alt.na çağırılmıı oldu· genç hU kümdarının 'e Mısır dn bürük bir nlAka ile bekle 
çok kitaplar hazırlatmaktadır. ğunu ilave etmektedirler. lhıılkınm candan ve samimi dost- d:r. Zenci bo!•sörün bu sef~lt 

Bulgar Baf:'vekill Kfiseh·a.n~- Unı"ted Preı:s ile Daily Hcr:ı1d. 1 tuyuz. Cumhuriyet hükümotl- laşac:ıAı rakibi hayatında i 
1 k t • nakavt olmamış bir şaıtıP 

fun şubat ayında mer:ı e e ım~· 200.000 kişinin s:Iah altına ça~ırıl mizln bu iş ve Mısır hUkt!mdarı Halbuki oe Louis seçen se11:
1
(l \l) 

zi ziyaret edeceği anlaştlmal:-.- dığını yaz.ruşlar.ı. jhakkında mUtaleatını söyledik- bok .örti Mux Şmelling'e rı\ıı' llilı 
tadır. Israrla Romada dola~an ıayia- 1 ten sonra hiıtıret müeCJs<>sesi r:ık mağ!Oll olmuştu. Faka~dlf• 

)ara göre 1901 doğumlular 1:lm:- hakkındaki dUşilncemlzl fltı.ve nun te:. nakn,·t ma~Jübil'etı 1~ ~e 
kn sililh altına ça~mlmıştır. Fa-

1 
etmeliyiz. --Mektep kitapları,.... ~il 

k3t iyi haber alan mahfellerde .:~ ı Bize göre hflAfet müessesesi Ankara, 24 (Telefonla.) ~ l~itı 
haber tekzip edilmektedir. modası geçmiş, ihtiyar ve her ""' encllmeni bu~JnkU toP 11 «!~ 1 Bu pazar yapılacak olau Nen~nın en müh;m ma~ı 

Galatasaray - F enerbahçe 
Ezeli iki rakip klüpten hang·si galip gelece!< 
Arkadaşımız Muvakkar Ekrem Talunur. çek entresan yazisı 

S"' ~ JJl ili •• 
Birç;,k gençler şahsi davet tez:· halde zararı kArmdan cok fazln smda mektep kitaplarıll ~~ı 

kereleri almı:;lar<l r. Bunliır, telsiz bir korkuluktur ki bulundu~u ' erln:n yllz::ie 25 e çık lıt< 
1 tel~rnf ve tank servisleri gibi h:.ı- ~yere dünynşüm Ul bir husumet 'mbul etmi~tir. • oU"' hıı 
su-i ı;mıflara mensupturlar. ıcelbe'.ler, hattft isln.m devletınr Ameri'ta lstik'ih P 

Roma kışlalarında oldukca :ı~- arnsmd.a 1.hhi lstlrkap ve nlfal bastırılacak ) ,.,, 
y:·!t faaliyet göze çarpma;ı:tadır. toh11mları s:.-r::r. }. nlmra. 24 (Teiefon!ııti 

'Va ır ı oıı :~ d ıl\lı tYı $ fl) a m ı ~ <di a. ~ o r 
................... q,. 

20.00!> a· ~ er, mil's te!!xilatı ih ~lıı.·I E~cr Hız•rda b~c.lıyrın bu 1'.:ı 4
" iclnr"'"İ J\'llerika ?9 

sı-ıı~ y l~ö:ıü.nü mürıascbeti le r .•k"t bir gün emri....-ı 1•i olurs:-ı 1151> inci y1ld Cinümü DlilJl -' 
._,.... ............ ... yamhcak o:an geçit resmine i~~i- hnriciycnlz1C'!.l me'\'CUt mnın- ,ul b;ı::tı:raza!{ ve bir nt

3> 
1 
.. ak etme:e hazırlanmaktadırlar. mntn nazarn:ı, Iusn Yeyn uzun iavlile cıknracaktır . 
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Sağlık bilgileri: 

1( - ...... ..._. .... •--•-HHHH•• •w 

~) 
1~ - heıedi)· · 
<elllet lna esı, Reisicumhuru- G >J 1 dt dotd~ll'nün "lngiliz Yoku- rip gögüs 8 

kt.rar u ev ,.e ch'ıırını is-
~ite, ev~:rıniştir. ı' faaıı·yefe geçerse Pazar günkü maçta Uç Universiteli oynatan 
"il' de _ etrafını nçocak, bir 
•eı i rnu:ı:c Yaı>acaktır. ı t h ı s 11•tas~~!~~: hl~ avuknt metC'o-1 Grip, göğüste tutunursa. s (:! n u \::: :-. po r 

•t:ı:il· muracaat ederek 1 ya ciğerlerde, ya borulann..i 
~bir 'ke ~ıınununu k()künılcn I d · - • H k ı d 1 k 

'" A e~ırte bulunıluğunu bil· a veya c:geri kaplıyan za..j Ü men m ag" U p e İ em iyece 
•tıeı~uk~ta'.. keşfini; akade. I rın~a f:".8'lı}:ete geç~r. Ora. f 

taııı.,.8 esı 'ioyl(•nmiştir. da ış gorebılen mıkroplara1 Son kar:ı.rdan en ziyade müte. J Millet Meclisince B. K. evvel 036 
lttııı Yı şirketinin hilkıimetl- yer hazırlar, yavaş yava§ i.

1
! cssir olan birinci kümenin gilzi . tarihinde ittihaz buyurulan 104 

eai ~~~~asının knl'i bir şek- lerler alev bac:a~ı sarar, ne-i de klüplerinden tstanbulsporlu • numaralı tefsir karan da talebe. 
lıınıt t e, tranway amelesi fes bo_ ruları ıltıhaplanır ve

11
• !ar, bu haftaki SUleymaniye mlL nin vasfı hakkında noktai naza. 

Vakıt'ın Avrupa 
haberleri 

29 kAnunusanide Brükselde Bel 
~ika ile karşılaşacak olan Alman 
ınlllt takımında dört Viyanalı 

oyuncu bulunacaktır. Bunlar c'!a 
1stanbula gelmi8 olan kaleci Plat. 
zer. bek Şmaus, for Hahneman 
ve Binderdir. 

*** 

SEHlR TİYATROSU 
~J • 1 - 1939 Çarşambe 
ııkşanıı sııat 20.30 et. 
J epcbaşı Dram 1\ıımı 

HAYDUTLAR 

lstiklCıl ca.ddt5İ komedi kumı 
Gündüz saat 14 de (Çocuk ti~ atrosu) 
Akşam saat 20.30 da {OGLUMl"Z) 

jlllP;rl~I~ 

ırıkıTıı,ı~ 

Tt:nAN TiYATROSU 
(nıı akşam) 

Se'i Kraliçesi Hamiyet 
Yilc-e~es ve arkadaşlıtrı 
<:emnl Sahir ht'yetl 

tem'lıl l csı birlikte. (CADALOZ KA· 
DiN) 4' perde. Yeni ''aryete numara-
!arı, ş:ıııte, dilet ••• 

"cı. Abbı 1 tasfiye edilecektir b t d l asta} aıı c ı·ıı • ronş.ı a mı a.an h ık: sabakasına Uç üniversiteli ayni nmızı teyit eylemektedir. 
lelen b e a n dıwctiyle şeh- t ba 1 •ı tıeıat DüeYnelmilcl avcılnr ce- ~ ş ~mış olur. Zaten bron.f zamanda da memur olan eleman. Sül · k klUbUmU 

krok şıti grıbin ihtilAtı demel~ten:ı . . . . d k eymanıyeye arşı · 
lid •geçen hafta An- d h . . ı fanle ı~tırak ettiler, maçı a a. ze mensup maaşlı veya Ucretli 
ıL ertk Dahil" \' k·ı 1 j a a zıya.de bır arkaA""'ı de..11 eer 

111 
ıye e o et ,.e , d b ~ 1 zandılar. memur olup ta ayni zaman<la yük 

hlırinıı::a~~arıa .. temas etmiş, 1i ~eK . a a u~f11 obelur.bHem~n ı DUn akşam toplanan lik heye. sek mekteplere devam eden ilr 

t~sı·r.Ceıaı il=~~::~·er ":~krrs:~ j•.: ;ü~:y: ~ıpte 
1 

k r
3
a 

6
e
0
r hyil. !ı ti, tstanbulsporluların takımla • azamızı mUsabnkaya iştirak ettir 

• J u as a ı o a.ı d . attık n· kt'" lil~' ıııı•- .... . : yırlı n t" el . B 
1 1 

. , rın a nızamsız oyuncu oyn • memiz ~nel ıre or ı;un em-

Bu yaz yapılacağı söylc'len İn. 
:;iltere - Macaristan milli tema. ı 
sı suya dil§mllştilr. Onun yerine 
mayısta Italya ve Romanya ile 
karşılaşmak için İngili:ıler mu . 
tabık kalmışlardır. 

lIAJ K O!"ERETI 
( nıı al:şam) 

:'l!ODER': KJZLAn 
M. ft$arl 

Cumartesi, Pazar 
l\latine saat 16 da 

" .,a,ıd· • e ıc enır. as ar ten : 1 h"'k d k . ahlL -·ıd· N' k' e 1ı,._ 1 • ın hastalı"ı normal : k d v d v b 'j arına u me ere san sıy rine muhalif de<.!1 ır. ıte ım 
.• ., ~t e1 • yu arı an aşamya ogru u. • w B .. to "' . t~ç ıü ır. Nnşlt etrafındnkl- ı· run bo v h ~ :ıl .

1 
! ları maglp saymıt"tı. ugun P- takrmrm!zın 5tedenberi kuvvetl

1 

1ediAin ne kadar sahne.re çık- . ' gai~ ançere ne esı ei,1 ıanan mez1:\l.r klUp idare heyeti ~yunctı1an olan ve fakat meale. 
cı 1 söylemiştir. ! ıner ve n ayet borulara va·; verilen mağlfıbiyet kararının hak ~ mUnhaaıran talebelik buluıı1n 

ııı, ~~:ktebi Profesörlerinden 1 ~lır.l Bakz~nb.~~. 1° kadar çoki,sız oldu~ınu ileri siirmüş ve bu elemanları maça iştirak ettiril • 
•bati . rnıntakasında bir ıet- i ı e: er ı uyut borulardn.nj'hususta Yüksek Beden Terbiyesi memiştir. 
llını,t 8Pntak üzere şehrimiz- 1ı dagılan ve onların nihai ~u. .1 ild"' •.. -·· ı:- caa.t et ._ ır. . . ııumum m ur1uglllle mwa • · klU'·"-ün dU k:ı "dl~·e f : belcrı olan kıl gıbi borulara. . 

1 
d' SUleymanıye 1.1\.Ul n Lı 

t l'aPılen heyetinde bazı :rol· ! kadar yürür. orada da işiniİjmı~ er ır. müsab3.kada hakeme va.ki itira -
lıtıed· dıAı h:ıkkındnki ihbar görme.;e ba<Jlar, hastayı ,·a..ıı lsanbnI~porlular, yaptık}~~ bu :mıın tetkiki sırasmda an.edilen 

1111,n t'~e ~üfettişled tarafın_ hamete sürükler. !haklı p
0

ro .. es.toda şunları zuret. ltususatın ehemmiyetle gözönUn. 
ltd.iye a .1kıkat bitirilerek, fcz- 1 kt.ed 1 ltt rıyaııeııne vrilmlştir. Bir koyun cVerini al:lra.k •

1 
me ır er· de ~tlundunılmasmı ve tensip 

_,...,,._,., takarür d üzerinde tetkikler yaparsa.:.= ''Gen.el di_r. ektörlliğümüziln ta .. ';)uyurulduğu takdirde keyfiyetin 
Betrrı e en Rom:ınyoda- 1 1 t •bir .'Yeli vatnndnşlarınıız nız bu boruların vaziyetinii 1 l~le:.n kluplerde .~aç.~ ş ~- yUksek genel direktörlUkten isti. 

lôç "aı· 0Plantı yaparak, ıs- pekala görebilir, bu anlattık.il rakını m~meder emır:ermı har!ı. -r,anmı saygılanm1a rica ederim ... 
Araı •Yetleı'lni tetkik etmiş- larımızı da çok iyi anlıyabi.! yen tatbık etmekteyız. ı arında Tn k R 1 J latanbulspor idare heyeti yu -erıy18 r • omen : lirsiniz. .! Bu emirde orta.talı. sil talebele. -eı ele temas etmek üzere İ karıya geçirdiğimiz istidayı 1s • 
lıb ıecınlşlerdir. İ Hastalık bazan yalnız ba-!lri mevzuu bahsedılmış ve Maarif tanl'ıul mmtakasma göndermİ.§ 
ıı-v: lstinyede büyük va- j" şma olursa hararet o kada.rl Veklletinin ort~ tedrisat ~le~- ve diğer taraftan da. umum mU-

'ııı in ayabliecek bllyükliikte yüksek olmaz. Fakat ciğer •• = ri icin 931 senesınde yazdıgı emır dilrlUğe müracaat ederek·, ikinci 
ı Ja~ını k 1 : b yru1 tur d llönıı ka arar aştırmıştır. İ de işe karışırsa §ekil değişir.il ve karara temas u muş · bir protesto mektubu göndermi~ 
a bo:ı:tık Ymakamlı~ı son zıı- O zaman ciğerde yeni bir has Mesleği memuriyet olup ta ay. tir; bu ikinci mUracnatta ayni se. 

* * * 
Gradyanski Ferençvar:>ş takı -

mma 5-1 yenilmiı;tir. Şa~i ha.

1 
rikulade oynam•etır. 

*** 
tıtanbula gelmiş olan Uypeşt 

taknnı Mısırda yaptığı maçı da 
kazanmqtır. 

*** 
Romanya ft.tbolunun ba. 

-,ı sayılan ve guetemizde röpor. 
ta1ı ~ıkınzş olan ekselans V. V. 
Tilea Romanyanın Londra sefir. 
1 iğine tavin edilmiştir. Kendisin
den boş klan federasyon ba.şkan. 
lığına dahiliye neureti müsteşa. 
1'l general Marinesku getirilmiş. 
tir. 

*** 
A vrupanm en yaman santrf o. 

?'U İtalyan Pio:a'nm klübü olan 
Lazyo'dan ayrılacağı söylenmek
tedir. llıücad 

1 
Ya~ satanlarla aman- Wığm başladığını anlatır .• I ni zamanda yüksek tahsilini ya. lllıre e eye sirlşmiş bir ço- hepleri tekrar edildikten sonra 

&a:ı:sıınsiyle cezal~ra çarp- Seyri esnasında. kus gemiği! pan1ar hem talebe hem de memur ,unıar da illve edilmiştir: *** 
ıtıı,..L1_aık1 kontrol ile halkı arkasında bir yanıklık hisse.I olduklarına göre bu gibi iki vas- Fransa milli B takımı pazar 
"--., .. u • h k "Talebeleri maçlara i§tirakten 
'lln . ını anlıyan bazı dilir. Tıpkı yara gibi acıq fı uhdesinde cemeden aza a • '!ilnll LUksemburg milli takımT 
tiııı ~n~~·~a gitmiş, kimi· de İlk günlerde çıkan balgam! kmda sayın genel direktörlUğ\in meneden U. mildUrlUğUn emri sa- Ue karşılaşmış ve 2-0 galip gel. 

~ıette e. ıştırnıişlerdir. parlak ve yapı§kandır. Öksll-f emirlerini hiç bir menedici sara. dece lise ve yüksek mektep tale- mi§tir. 
'laç ~apılacak yeni vilayet rük ekseriya kurudur. Üçf bat mevcut değildir. helerini şümulüne almıt olup hem *** 
letkı1c1 a lazım olduğu etrıı· ı dört gUn sonra yumuşar. Ce.j Yol vergisi hakkındaki 542 nu. memur hem de talebe olanlar hak Cenubi Amerika milli takımla. 
'ıılnşı1%~;tı~3 odanın tom rahate bemer balgam çıkma.: maralı ve 19 Kftnunusani 34ı ta. kında meskftttur.Bu vaziyette iki n arasındaki senelik maçlara 

&ene•• gva b~ı:ılar Bununla borular ı vasıftan talebelik vasfı esas tuL baclanmıştır. İlk haftanın neti. 
l't"' Kral Lir" piyesinin -:ı • ·: rihli kanunun birinci maddesin • • " ,,,~~bir sece a(izıntlan da iltihap neticesi mevcut:ıde talebeler vergiden müstesna makta. sebep yoktur. Mesela: cel~ri şöyledir: Para~ay Şiliyc 

il ~h U:ı:erıne hastuhuncye bulunan maddeler olgunlq- 1 oldukları halde hem talebe ve YUbeJr mektebe de.vam eden mu 5--1, Peru Ekvatora 5-2 galip. 
1ı&.' Sa~ Tiyatrosu artistlerin mış ve hasta da oldukça ra. ı hem de memur olanlann vergi- vau.af rütbeli subaylar mevcut. tir. Arjantin. Uruguay, Brezilya, 

·-uı,_,_"'11, •- ahattfn'in kızı Melek h tl 1 B h tal k tur '-' ._ __ ,ar taelbe ... _.ııw, mM .., .__,._ f'-•~• tura kal--'·-'"' -· """•to • ' a aşmış 0 ur. u as ı ye tabi olacaktan yani (talebe IU uUU& _..... • ... ~AINA& AUJÇ& ................... 

ııe,ın ryomdan Cerrnhpa. ukl d dah · dd tr Jekleri aubaylıktır. 
ııııı,11 e nakledilmiş ve ::Sis- ı çoc ar a a §1 e 1 aey. tabirinden maksadın esas meKU-

~ ne hova mıım;ş- çabucak yayıldıgı, ihtiyarlar. !anlar olup memurlardan talebe zuıılarlle mensuplarını slnHlncle Hari>l;re mekU>bl bO§tanbafıı 
11 tlterl~~rılan bir ameliyatı ,

1 

rettiği en ince b~rular~ kadar liyeti münhasmran talebelik 0 • KlUbUmUz İstanbul lb:esi ıne. zarrır olan bir cemiyettir. 

." da da kalbi çabuk zayıflattı. olarak mekAtibe devam edenlett toplayan bir t"f'ekk1ll oldu~n - ~alebe olduğu halde Ankara lik 
Sulh llııkıık 1/ıikimli- ğı için tehlikeli olabilir. Fa. şamil bulunmadığı) yine BUyUk dan son karardan en çok muta • maçlarına heyetile iştirak etti. 

lt kat gençlerle orta yqlılarda . rilmektedir.,, 
ltıır~ıeYinpa 

1 
iyi bakım ve iyi tedavi Uel lstanbul asliye altıncı hukuk mahkemesınden: İşte llıtanbulsporlularm gös _ 

öı "•risle ~a mahallesinden hayırlı neticeler alınabilir. 938 - 1547 terdikleri ve bizim çok haklı bul. 
k)~a~ı:ı:~:ar~~t~ı~~:~!~nsea~: I Yalnız ince borulara kadarı Istanbl.ıl Kumkapı Tekinalp sokak 1 ayılı evde otu~an Yani duğumuz bu misaller karşısında 

tıltıltt\ utasarrıf oldukları ilerlemiş olmasın. Böyle o-1 tarafından kansı olup mukaddema Kocamustafapaşa lncıtUrk ~o. onlar hakkında verilmiş olan 
... -· .-...... ~ıesı ,~;~e ki\in hudut ve ı lursa bunlar da tehlikeden! kak 4 sayılı evde oturmakta iken halen lkametgAhı meçh~ Fotınl mağl~blyet karannın değişeceği. 

ııı '"Ulıarn nnıeslnrle yazılı uzak kalamazlar. Buna bUn. aleyhinde aQılan bo§anma davasının yapılmakta olan tahkıkatınm ne eminiz. 
lııı ~lcasırn ":ıen kı.Ynıetli hnlen • ye mukavemetini de ilAve et. l9-l-939 tarihli celse~ine davet edilen mUddaleybanın hazır bu- Nitekim bu haftaki Ankara lik 
)~dıtından anenın kabili tak- 1 melı'dı'r, lşte bunun i"indir kil lunnma.masına mebni hakkında gıyap kara. n ittihaz olunara.k bu. maçlarında da yüksek tahsil ta. 
bı lhrıırn satılarak parası- ıı lm k yf tin 

11 
naıen 2;ıı1na dnir ,.erilen sağlam zamanlarımızda göğ. na dair ihbarname mahkeme di~anhanesım: uı ıe ve e ıye lebeai eski taknnmda yerini al • ..! de lnah~939 Perşeıube gü- sümüzil dolduran (kalp, ak. ilinı i11in thkikatın da 13-3-:939 pazarteaı saat 10 a bırakıldığı mış ve bu vaziyet umum müdilr. 
' aurererne kaleminde a- ciğerler) i iyi muhafaza et. I tebli ğyerir.~ geçmek Uzere illn olunur. lUkçe tasvip edilmiştir. 

~k"naın ıy~ saıtlacaktı~ ğ ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

11~lı.tır, .\~&l 2-2-939 dan iti- meği. teneffüs cihazının 88 ·: ,. Alil'l"ın kitap şeklinde roman tefrikası · 
betind rnak isteyenler l Uz- lığını ihlal eden sigara ve bu. f 

.!>ıeıı 86:~enıınat vermelidir-, na bemer fenalıklardan ka-i 
~' eıı to: ~ııuıen b:ı~ııtırıl- çmmağı bir borç bilmelidir. İ 

r. "1n rtıranın üzerin- Dr. Neoaettin Ataaagun İ 
t~ ll•ray1 :teri verilen milıil 1 İ i 

12 HOR T IJ AK 

Dr. Necaeaın Atasagun 
Sabahları 8.30 o k:ıdnr: akşom-

1.ırı 17 den sonra LAieii Tayyare 
\p. Daire 2; No. 17 de h:ıst:ıl:ırını 
kobul eder. (Telt.fon; 23953) 

Göz Hekimi 
l)r. ŞUk rU Er lan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 
No. S. Tel. 22566 (Dr. Osma· 

Şcrdfctt:n c:partımanı. 

Yavuz Sezen 
Diplom Terzi 

Hakiki tek kostiımlük lnglliz lm
maşlarımız gelmiştir. - 113 ncooğlır 
Parmal:kıJpı Gaureı Apt. Türk Foto 
b'vl üstünde. 

938/263 
Be,tkta, Birinci Sulh Hukuk lld· 

klmliQlndcn: 

Ercnköy Korynta~ı Ha\'uzbaşı cad. 
desi 6 numaralı Yasnf beyin hnnesin
de mukim halen ikanıelRlıhı meçhul 
Ayşe NigAr ilt= Üsküdar lhııarıiye ma
hallesi Ethl'mpaşa sokak 50 numara
da mukim Cavf<le ve Ankarada Bah
riye cnddeı.inde l.eblcblci mahallesi 
yeni Şar ~ul,ak 59 numarada Fatma 
Macide H; 
Sadiyenın aleyhinize nçlı~ı lıalei 

şuyu d:ı\osının tetkiki neticesinde: 
lzalei ~u~ lı.t hlenilen Heşiktaşta Sen· 
likde le mahallesinin Ihlamur Dere 
sokağında e~kl 3, yeni 35, 37 kapı 
sayılı \e iki bin iki )UZ lira kıyme. 
tindeki arsanın kabili)cli taksimiye
si olm:ııi•lhndan umum :ırasında mü
uyedn surt'tiylc satıl:ırnk ec;manının 
hissedırlrır hc,·nıııde hlssrleri nia
betlndr tak~im ·ne Ye masarifi muha
kemenin oh·e"hlle hisseclnrl:ıra tah· 
miline ı2.1.gn9 tıırlhlııde karar ,·e
rilmiş lr. lş!>U hU' üın hull~ası teb
lllt ma\nm•n:ı kaim olnınk nzere yir
mi gün miiddetlc il:ııı olunur. 

(28130 

9 
lı.~ıı ?ıtüıt~:~e:ı:se ihnle bozu- 1-- --· 

, .. ıı11ıur B le }'en iden müza 
~, • u lk -• llt '"•ra inci artırmada ~il l ııı_1enın Uıerine ihale 

0
• Beyoğlu ()c-ıincü Sulh /lukuk ilah· 

tahkikatımı neticelendireceğim. Sonbahara dofı'u, 
iki aya kadar. yahut ta öl.memişaem daha evvel, ge. 
lip sizi göreceğim, ve o zaman size yumağa cesaret 
edemediğim her eeyi anlatacağım. Allaha Jl!IDlarla. 
dık. Benim için dua ediniz. aziı dostum.,, 

r:?t tablolar gibi, hatıramdan can~ı o:arak fıı;;i..ırmak. 

taiırlar. 

'ttıct 'la arasındaki fark ve kemuinden: 
en1clll~dan tahsil d. . 939/218 

"trıı il iba1 . e ılır. Bu 
~llıet~ beledi . esıne kador bi- BeyoiUu Yenişehir Manf(asar namı 
'1-n,ılc .tııviı)~ evkaf borçları diğer Kalkan bostan sokak 5 sayılı 
>'tıı •ıtur. ~~elleri, della- hanede mukim Hakkı tarafından ay
t ~ltferahı t Uşleri şartna.1 ni hnnede mukim Kostantin, Kati na, 
~rıı lcıııı lsk anıanıen kabul Eleni, Anna aleyhlerine Be)·oğlunda 

e ha at edın~t et.nıfş sayılır. Yenişehir Mangaııar namı di#er Kal-
139 llcltıp ek ısteyenlerin kan bostan sokaAında kAin olup eski 

.. 1 ınua\'in' - . · 111t11t dosyad ıne mura- 3 yeni 5 kapı ?\o. lı hanenın şuyuu-

l 
abilirler. a mevcut şart· ı nun i%alesi zımnında açılan d~va· 

le;,,:_ _ (28123) dan dolayı hissedarlardan Elenınln 
1141ı • &&1de T e •

1 
ikametgahına sönderııen davetiyenin 

~ 0lkeuı11d ll'lıı adresi terk ile Yunanistan - Sellnik 
lıtı11 l en: Yukarı Tomba Tranlka sokak 466 No. 

lltıll,.. c klnun Pe ya gittiği bildirilmiş ve mezklır ad· 
'-llrıı t1ernbe 271 ltlıa •it~ • •e 28 İki ' rese de gönderilen davetiyenin Yu-

.ı, ~tnları saat (;~iklnun nan zabıtası tahkikatı neticesi göste-
lll)~Öaterı~llundakı ·30> da ı rilen adreste bulunmadılı şekliyle 

lf iııı le şubeıniı ıne(rkez sa- bilı\ tebliA iade edilmiş ve duacı da 
ct il tnsıı ed Dekbaz- . 1 ı b~ C le ecektir j ıJanen tebliı1st icrasını talep ey em f 
0~1lnct .. ~e için dav.eti 

1 
olup olveçhile bir oy fasıla ile ilA-

.. n aı Ye er ' . . 1 k ı. ınabUir, 1 nen teblıgat lcruına karar verı ere 
"Pfl)4 mahkeme 3·3-939 saat ıı e talik kı· 

~ SJN 1 lınmış oldulundan müddeialeyh E-
'- ~ ~ll EM AS/ leni'nin yevmi muan·en ve saatte 

l) l\t mahkemeye gelmedili veya tarafın-'-AJ. '"ıc_d dan musaddak bir vekil göndermedi. 
~()-.. L ~ş, Ai takdirde gıyabında mahkemeye de· 

••'qıl vam olunaeaAı teblll makamına ka-
• iın olmak üzere llAn olunur. (28121) 

Garip mektup böyle bitiyordu. Bert& Rayn.. 
feld'i hiç görmemiş olmama rağmen, gözlerim, bu 
ani ifşaat karşısında, yaşlarla doldu. Ne kadar inki. 
sara uğramışsam o derecede de hqyet içinde idim. 

Generalin mektubunu babama iade ettiğim va. 
kit gilneıs batmıı. etrafımızı alaca karanlık aarmı§tı. 

Geoe tatlı ve aydınlıktı. Okuduğum cllmleler· 
den manalar çıkarmak UF.ere mUna.kaşa ederek geci. 
kiyorduk. Ş3tonun önünden geçen yola varmaırı11 
için bir mil daha mesafe vardı ve onva geldiğimiz 
zaman ay çıkmıştı. MUtehanik köprilnün Uurinde 
Ma.dam Perrodon'ı. Matmuel Lafonten'l gördük. 
ikisi de. başlarmı örtmeden, gilıJel mehtabı 1eyret. 
meğe çıkını§lardI. 

Yakla.ştıkça. hararetle bir gö~e halinde ses.. 
terini daha sarih duyuyorduk. Sonra. köp.rUnUn Uze. 
rinde, b;z de, onalrla beraber fevkallde manzarayı 
seyretmek Uzere durduk. 

Birnz evvel dolaştığımız meydanlık önUmüzre 
uzanıyordu. Solda, dar yol, eakl aıYa"lar araeıril& 
kıvrıla kıvnla sık ormanda kayboluyordu. Sa;;da., 
ayni yol, ciddi ve gUr.el manaralı köprUnUn üzerin. 
öen ge"ivordıı. J{öryrilnün barında. vaktile geçidi mu-

... ı 

Beklenilmiyen r.li :;eı f:r 

Size şimdi öyle garip bir vaka anla.taca~m ki 
lna:-ıa bilmeniz için bil tün imanınıza müracaat et. 
mek lazım gelecek. Bu vaka sadece olmuş değildir. 
Gözlerimle şahit oldum. 

Fevkalade tatlı bir yaz akşa.mı, babam, kendi. 
sile beraber. Şatomuzun etrafında olduğunu evvelce 
s5ylediği."ll ormanda. biraz dolaf:mamızı ir.;tedL 

Gezinirken: 
- General Spielsdorf'un, dedi, geleceğini ümit 

ediyordum, fakat gelmiyecc~tm:!j. 
Bu dost bizde bir ka.~ hafta ka.._lnca:•tr. Onu er . 

tesi güne i:>eldiyorduk. Yanll'lda ych"eni Matmazel 
Raynfeld de olacaktı. Genç kızı tarumıyordum, fa
kat gayet hot b;risi olduğunu işitmi~tim, onunla be. 
raber tatlı vakitler geçireceğimi tasavvur etmiş. 
tim. 

Ş~hird~ veya kalabalık bir yer le. oturanlarm bu 
h1vadisten ne kadar müteessir olclu•umu anlamala. 
rma imkan yoktur. r-u 7iy~-c~ '"~ tes's edeceğimi ta. 
hayyül etmiR oldu~um dostluk b ni haftalardanberi 
i.:gal etmişti. 

- Peki, dc.!im, ne z::ıman gelecek? 
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Teneke kutularda 
kaşe Algopan 

Grip VI!! nezlenln, romatizma, baş vo diş ağrllarmm en tesirli ni.
cıdı:r. Teneke kutularda olduğundan dalına terkip ve tesirini mu_ 
haraza eder. Her ec1J1Jtede teklik kutusu 7,5 kuruştur. 

Dcabonda gün©'le 33 a 4 
kaşe alınabDDDr 

935. 1200 
Muhatabı: 

• 
Hatice. Üsküdarda Tavaş Hasan ağa mahallesinde lnadiye 

terkos çeşmesi karşısında. mütekait Etem hanesinde. 
Üsküdar Selimi ye kışlasında. 33. ncü Tümen hapisan.esinde 

gedikli başçavuş Seyfettin Arık tarafından istihsal edilen Üsl_tü. 
dar icrasınca icrası istenen 240 lira ile 11 lira 60 kuruş mahke
me masarifi ve 30 lira ücreti vekaletin tahsili hakkında Üsküdar 
asliye hukuk hakimliğinin 937 /2311numaralı16-11-938 tarihli 
ilanı üzerine bu borcun ödenmesine dair çıkarılan icra. emri ika,_ 
metgahınızm mcçhuliyetinden dolayı bila tebliğ iade edilmiş ve 
Üsküdar icra hakimliğince on beş gün müddetle ilanen telbliğat 
icrasına. kara.r verilmiştir. 

Mezkıi.r borcunuzun işbu iln tarihinden itibaren on be.ş gün 
içinde ödemeniz lizmıclır. Bu müddet içinde ödemezseniz tetkik 
merciile veya temyiz ve yahut iadei muhakeme yolu ile ait olduğu 
mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair karar getirmedikçe 
cebri icra yapılacağı ve yine bu müddeti içinde mal beyanında bu. 
Iunmanız, bulunmazsanız hapis ile tazyik olunacağınız ve ha. 
kikate muhalif beyanatta bulunursanız hapis ile cezalandırılaca. 
ğınız tebliğ makamına kaim olamak üzere ilan olunur. (V.P. 2941) 

Istanbı.;l !kinci İcra Dairesinden: 
38. 1363 
Fatmıı. Bekir Sıtkınm malı olan Unkapanmda Hacıkadm ma

hallesinde (;Ski Bostan yeni Hacıkadm bostanı sokağında 351 ada 
22 parsel 1ıf mükerrer yeni 40 munaralı ahşap evin 16 da 3 hisse. 
sine ait ikinci arttırmanın 31-1-939 salı günü yapılacağı ilan 
edilmiş ise de mezkr tarihin bayrama tesadüfü dolayısile ikinci 
arttmnanm 7-2-939 tarihine müsadif salı gün,ü saat 10 dan 12 
ye kadar lsta.nbul ikinci icra dairesinde icra olunacağı ilan olu. 
nur. (V. P. 2946) 

• • • Operatö:ı.· Or. Cafer Tayyar 
ŞiŞLt CERRAHI KLtNiGI 

Havadar, ucuz hususi has
tane, her nevi erkek ve ka
dın ameliyatları, dimağ, sinir 
estetik (yüz buruşukluğu, 

meme, karın sarkıklığı, ve 
çirkinlik) ameliyatları. (Ka. 
dm ve doğum). Zarureti olan

lara 100 de 50 tenzilat 
Şişli meydanı No. 201, 35-261 

Osmanlı Bankasından: 
Kurb::ın bayramı miinascbetiyJe 

Osın:ınlı Bankasının Galata ıncrkeziy
, le Yenicami ve Beyoğlu şubeleri, 31 
lkincikanun 1939 ve 1-2-3-4 Şubat 
günleri kapalı bulunacaktır. 

ZAYİ 
938908/5108 No. hı kazanç makbuzu· 
mu zayi ettim. Hükmü yoktur. 

J.fclımel Fikri 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. 

lstanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 

SAU1Bl : ASIM US 
Neşriyat Müdürü: U. Ahmet Sevengil 
Basıldığı yer: VAKIT Matbaası 

,_._NHi ___ SAR_LA_R _UM_d_M _Mo_-=on_RLU_" GUlllllllliıılm" ND~EN 
EkSil; Cinsi 

Tonga ipi 
Kristal yazı 
takmıı 

Mikdarı 

10.000 kilo 

40 adet 

Muhammen B. 
Beheri 

Lr. Kr. 
60 

14: 52 

% 7,5 
Tutarı Teminatı Şekli 

Lr.K Lr. Kr. 
6000 - 450 kapalı 

580 80 43 56 Pazarlık 

(8 parçalı) 
I - Şartname ve nümun.eleri mucibince satın alınacak (10.000) kilo tonga ipi ile (40) 

(8 parçadan ibaret) kristal yazı takımı hizalarında yazılı usullerle ayn ayrı eksiltmeye koll 
tur. 

ı5 
ı• 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. b' 
m - Eksiltme 7-2-939 tarihine rastlryan salı günü hizalarmda yazılı saatlerde :ga 

ta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alim komisyonunda yapılacaktır. . 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube den alma bileceği gibi nuırı: 

de görülebilir. * fı 
V - Kapalı eksiltmeye girmek isteyenlerin mühürlü teklü mektubu kanuni vesaik ile 

güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı za.rfl~ 
le saatinden bir saat evveline kadar yukarıda adı gec_:en alım komisyon başkanlığına makb 
kabilinde vermeleri ve pazarlığa iştirak edeceklerin de muvakkat teminatları ile komisyon' 
meleri ilan olunur. (443) 

• • • 
I - Şartn.a.mesi mucibince 1500 kilo kazein kola açık eksiltme usulile satm alma~ 
n - Muhammen bedeli beher kilosu sif 50 kuruş he.sabile 750 lira muvakkat teminatı 

radır. , 
m - Eksiltme 9-2-939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 de Kabataşta LeY 

Mübayaat şubesinde alım komisyonunda yapılacaktır. 
ıv - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden alınabilir. . ~ 
v - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve safıtte % 7,5 güvenme paralarile 

yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (442) 

* * * lla 
Mikdan Eb•adı lııl't 

SOMER BANK 
UMU Mi MüDüR üGüNDEN: 

300 adet 7,800 M3 400 X 25 X 2.6 l~ı 
300 ,, 8, 736 ,. 400 X 28 X 2.6 ~I~~ 
I - Yukarıda eb'at ve mikd arı yazılı cem,a.n 16.53Ö lıııııt 

kabı kereste açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. ].it' b~ il 
II - Muhammen bedeli beher metre mikabı 38.50 ~ı~ Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlarile yaptıkları temas. 

!ardan herhangi bir sebep le memnun kalmıyacak olan sa . 
ym halkımızın badema bu husustaki şikayetlerini, hemen 
intaç edilmek üzere. mağazalarımızdan derhal telefonla ve. 
ya yazI ile aşağıdaki numara ve adreslere bildirmeleri rica 
olWlur. 

SÜMER.BANK 
Umumi Müdürlüğü 
An kara. Telefon : 1738, 1922 

SUMER BANK 
İstanbul Şubesi 

Voyvoda Caddesi, Galata: 

SUMER BANK 
Yerli Mallar Pazarlan 
Müessesesi Müdürlüğü 
1 inci Vakıf Han 
Bahçekapı, Jstanbul 

Telefon 44969 

Telefon :- 22382 

llAo 
938 - 281 
Bcşikta.ş Birinci fıuih Hukuk Ha.kimliğinden: 
Nişantaşı Ahmet Efendi sokak 37 numarada sakin iken ha.. 

len ikametgahı meçhul Hilmi Baydar'a: 
20-1-939 tarihli celsei muhakemeye gelmediğinizden gı. 

yabmızda muhakemeye devam olundu. Davacı, zimmetinizi göste. 
rir 143 lira 16 kuruşluk ve 92 iki lira 15 kuruşluk iki kıt'a senet 
ibraz ve bu sen.etlerin size aidiyetini isbat için talibi tahlif oldu. 
Muhakeme 28-2-938 saat 10 na talik kılındığından bu hususta 
yemin etmek için Beşiktaş birinci sulh hukuk mahkemesine gel • 
meniz aksi takdirde yemini edadan imtina etmiş addolunacağınız 
tebliğ mak:ımma kaim olmak üzere bir ay müddetle ilan olunur. 

{V. P. 2940) 

biyle 636.64 lira ve muvakkat teminatı 47.75 liradır. ~ '1!ııe 
nı - Eksiltme 28-1-939 tarihine rastlryan c~l l. 

nü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubeS~ >·o 
komisyonunda yapılacağından isteklilerin % 7,5 güv 'JI· ~ l 
lariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olııtl ~l 

* * * 
t, 
~il 

I - İdaremizin !zmir Tütün Fabrikası için (6) adet , İİ 
motörü şartnş.mesi mucibince paza.:lıkla sat~ alma~ ~l't 

ll - Muhammen bedeli beherı (100) lıra hesab 1-111 
lira ve muvakkat teminatı (45) lira:lır. .J. ~ 

m - Eksiltme 20-2-939 tarihine rastlıyan ~l \ıı 
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesill ' 
komisyonunda yapılacaktır. tı!tt 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözil g c\ıa 
den alınabilir. t 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiyats~ 
kataloğlarmı tetkik edilmek üzere ihale günüı:ı.den ons; 
ne kadar !nh~sarlar ~mw:ı _Müdürl~~. Tütün Fabrik ~ 
sine vermelerı ve tekliflerının kabulunu mutazammill 
malan 18.zımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlrk ic_:in tayin edilen gün ..;e 
7.5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen 1' 
gelmeleri ilan olunur. (86) 

•llıı 
~ıı~ 
l\ııt 
~, 

~, 

~"ılı 
'1ıııt 
~.ı, 

11 A n ~~ıı "' ._t 
İstanbul üçüncü icra memurluğun.dan: ı l,t 

lpotek cihetinden paraya çJvrilmesine karar v-er" :~ 
mamına bin iki yüz lira kıymet takdir olunan Unka~.~ 11 

ca Gıyasettin mahallesinde Hacıkadm sokağında 415 JtU 
1
9 

pafta ve 5&1 ada ve on parsel ve eski 104 yeni 130 ka: 
sile murakkam ve sağ tarafı 9 sol tarafı 11 arkası 1 1' 
cephesi Hacıkadın cadesile mahdut ve üstünde oda.S' il 

- \"AKIT'ıu kitap şeklinde roma.n tefrikası -
elektrik tesi~atı olan ve heyeti umumiyesi on metre ın ~~ ~ 
hasındaki kagir dükkanın tamamı açık arttırmaya. k ıB· ~ t'" 
27-? -939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 t~• l'I 
dar dairem.izde birinci açık arttırması icra ve a~ lı 
takdir edilen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde ~'I, l\~t 
ne ihalesi yapılacağı aksi halde son arttıranm ta ııJJ~ qı)·ıı. 

10 HORTLAK 

Babam cevap verdi: 
- Sonbahardan evvel değil. Zannedersem iki ay 

sonra. Hem Matmazel Raynfeld'le tanrşmadığma 
memnun oldum. 

Merak ve inkisarla sordum: 
- Niçin? 
- Çünkü zavallı kız ölmüş. Sana söylemeği U-

nutmuştum. Generalden mektup aldığım zaman o. 
da.nda yoktun. 

Şaşırmıştım. General Spielsdorf, altı. yedi haf_ 
ta evvel yazmış olduğu bir mektupta, yeğeninin ar. 
zu ettiği kadar sıhatte olmadığını yazmıştı. Lakin 
hiç bir şey böyle acı bir neticeye varılacağını ima et. 
mi yordu. 

- İşte Generalin mektubu. Çok müteessir ol
muş bulunmasından endişe ediyorum. Mektup biraz 
garip. 

Ihlamur ağaçlarının iki tarafını ..sıra1adı~ı dar 
yolun üzerinde ta.ış bir sıra üzerine oturduk. Güne~. 
orman ufkunun arkasında bütün malihulyalr haş_ 
meti ile kayboluyordu ve tarif ettiğim gotik köpriL 
nün altından.. ~atomuzun yanrndan. faYanı hürmet 
ağaçlar arasından knTılarak akan ve- h~men hemen 
ayaklarımızın dibinden geçen ırmak, gökyüzünün 
solmağa başlıyan kızıllığını aksettiriyordu. General 
Spfelsdort'un mektubu o kadar umulmadık. o kad!lr 
muhteris ve yeh yer o kaclar mütenakız idi ki. onu iki 
defa ve iklncfstndc babama yüksek sesle okudum, yi. 

n O RT Jı AK ·11 

ne de bir türlü, teessürün, Generalin şuurunda bir 
karışıklık yapıp yapmadığına kanaat getiremedim. 

Bakınız mektupta ne yazıyordu: 
"Sevgili kızımı kaybettim. Onu öz evladım gibi 

, seviyordum. Sevgili Bertha'mm hastalığının son gün
leri size mektup yazamadım. Evvelce ise maruz ol. 
duğu tehlikeden haberdar değildim. Şimdi her şeyi 
biliyorum, fakat pek geç! Kızını masumiyetinin sü. 
kunu içinde, mesut bir ebediyet ümidiyle öldü. Bü. 
tün bunlardan çılgın misafirperverliğimize ihanet 
eden iblis mesuldür. Evime ismeti. neşeyi, hulasa, 
sevgili kızım için iı.oş bir arkadaş kabul ediyorum 
zannetmiştim. Yarabbi, ne rılgın imiBim ! Yavrumun 
ıztıraplarmm sebeplerini anlamadan ölmüş olmasın
dan dolayı Cenabı Hakka arzı şükran ediyorum. Has. 
talığlnın neden mütevellit olduğundan, ve bütün bu 
felakete sebep olanın mel'un ihtirasından haberdar 
olmadan gitti. Hayatımın geri kalan gün1-:>rini bu 
canavarı takip edip mahvetmeğe hasredeceğim. Her 
şey, bende, bu haklı ve mukaddes vazifemi yapabi_ 
leccğim kanaatini uyandırmaktadır. Şimdiki halcle 
bana yol gösterecek bir ip ucuna sahip değilim. 
İnanmamazlık hususunda gö&terdiğim gururu, ken
dimi yüksek göstermek için takındığım sahte tavır. 
larr, körlüğümü, inadımı her şeyi pek geç tel'in e<lL 
yorum. Şu dakikada soğukkanlılıkla ne yazabilir, 
ne de görü.şe'biliyorum. Şaşkınım. 'Kendime gelir gel. 
mcz, beni belki de Viyanaya kadar götürecek olan 

kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdit ol ıı, 
3-939 tarilıine tesadüf eden salı günü ayni saatte yill~ ~ltı 
de yapılacak ikinci açık arttırmasında mezklır gayr il~ tl11 
c;ok arttıran üstünde bırakılacaktır. Satış peşin Pa.rB: ~l 
tırmaya girmek isteyenler mukadder kıymetin % yedi , tı(l 
betinde pey akçesi veya ulusal bir bankanın teminat ~l 
vermeleri lazımdır. Mezkur gayrimenkulün nefsind~ j ~ t 
rikmiş binı:ı. vergisiyle çöp ve fener rüsumu ve va~ d~ \ ~ \ 
<lellaliye rE>::ımi borçluya ait olmak üzere satış b~delı~~,ıf 

11 
ıı.,ll 

lunur. 20 ~<melik vakıf taviz bedeli alıcıya aittır. 1 n tıı 
sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer ~e ~ ~~ 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu~ı d~ " 1lt 
masarif~ dair vuku bulacak iddialarım ilan tarib~Jl ~ı ~. 
20 ctin zarfında e\Takı müsbitelerile birlikte da~re ... Jıl ·' 

~ ıe ~ ı~ .. 
meleri iktiz'.l eder. Aksi halde haklan tapu sicilletı • 
yanlar satış bedelinin paylaşmasmda11 hariç kalırlıı!· ~ qı:~ 

·ııe ~ltıı 
Yukarıda ev!ası yazılı gayrimenkulün kendisi t(\111 

nan kimse derhal veya verilen mühlet içinde para.Y1 te~ 'ta" 
le kararı fesbolunarak kendisinden evvel en yüksele o!JJ' ''ıı
nan kimseye arzetmiş olduğu bedel ile razı olursa. rttı''f' 'ııı 
veya bulunnıazsa on beş gün müddetle tekrar arttı . ~I \' 
hp en c:ok arttıran uhdesine ihale edilir. . iJ1 'fi ~l!ıst 

Ve iki ihale arasındaki fark ve geçen günler ıÇ cet .JJ ı'tı 
sap olunacak faiz ve diğer masarif ayrıca hükme :tı:, !il'~ t._ı 
zm memuriyetimizce eski alıcıdan tahsil olWlı.ıt· pa ~ 11i4· 
mat almak isteyenler 27 / 1/939 tarihinden itib~ ~ "' 
açık ve asılı bulundurulacak arttırma şartnaınes t ~ 
numaralı dosyasına müracaatla icap eden mal~~1), 
mış ve öğr~nmiş olacakları ilan olunur. {V. P. ~ 


