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llıünıessillerile hasbıhalde bulundu 

''Memlekette müesses bir rejim 
'llardır. Bu rejimde en küçük bir 
iô.dil olabileceği kimsenin hatır ve 

'---iz a galin den geç m emelidir~~, 
~kaDe ~ :,,, 

~enıleketin siyasi 
t ay~tında yeni bir 
ekamuı merhalesı 

\'uzan: Asım Us 
llulilıc 

~bl.rt liiUct Meclisinin lnti-
.-,~ 1 l'<ınııcınck knrariyle bc
~eJuı~ Ocıaı llnyar kabine.sinin ' ... :sı \•c yerine Refik Say
~hJıte ""~l· .... ı.(n .. ltnul11 '\'eni 
!>J., ~crnıcst mcmlekctlmi-
1 •• "1hı.o;:t 
~llliit hnyntmdn. yeni bir tc-
l'llehiJı llıerhalcsi olarak göstc-
111 l', Zi 
~ lııu1:ı ra bu <lcği~lkJik ye-

tlıe,.ıu abatn. gltlcrken ikti<lar 
1•t:ı.<ı.ıtitı.de olnn hiikumct tara.. 
llı.ıı ,tı ınıııı iradenin tam l'e k~ 
~ rette tc 
tı eıc RlbJ l'ii . ('ellisine hizmet et-

lıc: ŞeJcıı ksck bir l'atnnscver-
lı ndo 'ul..ııagelmlştlr. 

fil "t Oeluı 
J 

lle ,.. :Sayar Cumhurrei-
tltıL .rll7.<J1l"r1 

l o..ııa1ı .,. ınektupta J'Cni 
'tltası at knrnı·jyJe hükiımetin 

1:1._ nı l"e~ k 
&<i llıeııraa e to nıcmlcket 1-

>'lelll.I t tnülAhaza. ettiğini 
ıı.. Ştfr. }tııı· ş 
"' l&tff l • Cf CO\"Abm-

bel' ayı kah 
lil C'eJ41 n ul etıneklo bera-
ta 8lfatıyı ayarın hiikfımct rel
tı ltclJ_. \"e: l'aptığı hizmetforl 

•. eşckkfirle kaydctmiş-

J·· lııt h4<Jı 
~11Utı Şa}ı ~e hiikUınct tebcddü

lıt h.. sı sebeplerden .. t·· 
~lts ""-'<ıntn tJ us un 
ı'I.••• len.ıt Oldn er lnülAha.zasm:ı 
"'1l;ı, llğunu .. t . 

lt ""!'. )f gos eren hıı• 
'% sonıa nlk idaresine daya. 
eııeae hı ntznı rcjiınlnde dÖrt 

Oum7mrreirimiz Partı a1.Wnı top?anlısın'dan 'çtktyor 

f Ankara 26 (Telefontaj Reisicumhunımuz ismet 

' 

lnönU bu akşamdan itibaren Çankayadaki Cumhur 
reisliği köşkünde ikamete başlamışlardır ....................................................... _ ..... _ ..... ______ _ Başvtkilimi"' Refik Scıya.am 

"Tebamızdan olan Yahudiler hakkındaki vatandaş 
muamelesi hiç bir vakit değişmez,, 

"Ancak hariçten Yahudi kabul etmiyeceğiz,, 
(Yazısı 3 i111cüdc) 

Dahiliye 
Vekilinin 
Sözleri 

" Memleketimize 

- --
1 

Barse?ondan bir görünüş 

italyada büyük tezahürat yapıldı 

Halk "Tunus, Korsi
ka,, diye bağırdı 

Mu~ollnl bir nutuk sllyllyerek dedi kh 
11 Nasyonalistlerin zaferi bizim 
yapmakta olduğumuz Avrupa 

tarihinde yeni bir fasıladır il 
(Ya.."'ıSı 61ncı sayıfadLıJ 

Bone beklenen nutkunu söyledi 
.............................. _.-... -.......... 1 ·-·-···-··-·-···----

"Fransa her türlü 
imtihana hazırdır,, 

Faris, 26 (Hususi) - Hariciye , na binaen yabancı bir devletin 
nazırı ~~e bugün ~ki.enen nul. İspanya toprak bütünlüğünü teh. 
kunu soylıyerek dedı kı: dit etmesine müsaade edemez. 

1 1um~m\ ~~1,~enberi, bcynelmi Lord Halifax'tan yabancı gönül 
e va~ye ıç ır zaman geçen lülerin İspanyadan çekilmesi için 
senekı kadar ciddi vahim ve muğ . . 
lak olmamıştır. Bazı hatiplere yenıd~ılr ~~bbLoüstde Hqul~maslı ri. 
inanmak la r b"t'· f ca e ı mışır. r alıfax ngi. 

l.k ti . zıbemb~e .. ~e:h unlun e. Uz hükumetinin İspanyol top:-ag 
a e erın se ı .ıuunı a aşma .. .. .. y.. • • 

sıdır. Hükumet buna hnyrct e _ butunlugu~e. herh.angı .~ır suret. 
der, zira tcşrinievvcldenberi kay. le .halclw~e~ırıl~esıne m~s~ade et. 
dedilen bütün vakıalar dış polL mıyecegını tcyıt eylemıştır. 
tikamızın lazım olduğu şekilde Fransa. her türlü imtihana. ha. 
sevkcdilmiş olduğunu göstermek_ zırdır. Fransa vazüesinde kusur 
tedir. etmiyecektir. Dışarıda Fransanm 
Fransız hükumeti, ademi mü. inhitatına güvennenler kendileri. 

dahalc prensipinc sadıktır. Fran. ne zalim sürprizler hazırlamış o. 
sanın İspanyada müdafaa edile. turlar. Bunun böylece malfun ol. 
cck menfaatleri mevcuttur ve bu. ması lbımdır. 

İMPEKS HADİSESİ 
tle ı_ r det 
k -.ııtııca a ınenıleket işleri-
.,.% illet l'ernı 
~ llhata ek için umwru 
~et... ı.:i<llln . 
t~ A"ll\)Jc 1 ıesı ve Cumhu-

lq h •artJstnı b 
1-t'tl ttsus· k · n aşına heı· Mecliiiıt ~Zki !JttnkÜ topltt™ı ııda kabine listesiıtin ol.."tmması 
bı., "tı ttzaı/ ... ayıtlar ,.e şart~ dinlexi liyor. 
t tttıııı l Uksek snlı'Uıh'etC 

k~rşı ~esuliy~H- Şi;:k°;fj; ;takada;iki in~iiizin 
mız m~.şfere~f.ı~ ,, lsfanbuldan uzaklaştıkları anlaşıldı 
Sa~~!"t.ı gormemesı.nı .ıs- Oenlzbaok Tek no!o)I şu besi mildflrll 

ş~ lı Şefin sc ll . 
t •sı a.o;'\·ekn ç nıcsi esastır. 
~h tuıön.. CclAI Bayar bu 
t... ata Jı: .. uııe alarak yeni inti-
""ett ... rn r " 
lQ en 1 CrfUrkcn hükfı-

ttttı Stlfa_s1 ~ Ci(et ,. nı vermeyi de 
L ' \( 6 llıil) t •ıı. Y~n t 

1 
e ınenafiine 

ta~ e AkkJ 
tttıtt ı harck ctınlş Te 
~11.t "'a3jfC<J. etiyle deruhte 

eset'f .,... e )'iiksek bir fera 
l ... ostcrını -

lıı-~ 1it1let t .. Ştir. 
~tı<l norıu•n .. 

lt")' e ille kabı lln, cuınhnrrcls-

Beşinci Millet Miclisi bugün 
son içtimaım yapıyor 

Ankara, 26 (Telefonla) - Bü
yük Millet Meclisi yarın saat 14 
te toplanacak, evvela Başvekil söz 
alarak hükumetin programını oku
yacak, Meclisten itimat istiyecek
tir. 

Bundan ıonra evelki gün Cum· 

hurreisimizin başkanlığında topla
nan Parti Divanının ve Meclis 
grupunun tasvip ettiği intihabın 

yenilenmesi hakkındaki karar u
mumi heyetin yüksek tasvibine 
arzolunacaktır. l~ta~eıaı İlay neyt teşkil etmek 

Clit-ı;ı •le <le,·.-ın"cl,r lçJn, Atatürkii!t 
'~"., e g" ~Uı..A e llıc;.ı;h ostcrdfğt nıı- • • b 

~lı~fattı n"'Ctlcrlnc knrşı bir A azı· ver~nısı orç· 
l-ı~ttt!11ıu. ~t lttfleta istJfnsı üze- r 6 

;:__~~::!':::~::!::ee!:!" l l aif edı.ldı· 
)11tt-c--~ll he., a.sı bir de\•let l\~ ar 
t'j ••llıı '""kit lft 
ht 0~1ere ıarık: iha" ncj 

ıtşıu... hır nıaab"- HUkOmetin vergi fedakArlıgı 35 milyona baliğ oluyor 
(Yazısı 6 uıcı dn.) 

tedıgımız memlek~tımıze SU ley man Seden Jstlfa etti 
hep beraber hızmet 

edeceğiz 
Ankara, 29 (Telefonla) - Baş

vekillin bugün gazetecileri kabul 
ettiği sırada yeni Dahiliye Vekili 
Faik Öztrak da bulunmuştur. 

Yeni Vekil matbuat hakkındaki 
düşüncelerini ~öyle hülasa etmiş
tir: 

" - Matbuat hakkındaki dü
şüncem, dostça ve arkadaşçadır. 
Matbuatın her vakit hürriyeti ta
raftarı .clmuşumdur. Bence mat
buatın serbestisinden müstağni 

me.dent hiçbir memleket mutasav
ver değildir. Matbuata düşen va
zifeyi de siz takdir edersiniz .. 

Bilhassa efkarıumumiyenin hae
ıaa bulunduğu bir zamanda mem

(Devamı 6 ncula) 

COE LUİZ 
Rakibi Hanri Levisi 

birinci ravuntta 
nakavt etti 

Senenin ilk ve en büyük boks 
maçı evvelki gece Nevyorkun 
Madison Skar salonunda Coe Lu. 
izle Con Henri Levis arasında ya.. 
pılmıştır. 

Binlerce mernklnun önünde 
karşılaşan bu iki zenci boksör • 
den Siyah Kaplan veyahut ta Ka. 
ra Bomba ismi verilen Coe Lu. 

Devamı 6 ıncıda 

(Ya~sı 6 ncı sayfada) 
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işaretler: 

Tezatlı ruhlar 
Adamlar görüı·süııüz, nıımo~. 

ludurlar. Ynııl sözlerine innn
mamanız için hiç bir sebep mev
cut değildir. Saminıl<lirler. Yii· 
rckleri snftn·, içlerinde gillıgı':' 

yoktur. l"ıı!mt bu kadar snf o· 
lan insıı.nlnrın bir günlhk ha· 
yatlnrıru ynnynıuı. getirseniz bir 

Bir sahtekar 
ağırcezada 

Belediye Reis Muavini
nin İmzasını Taklitten 

Suçlu 
vahdet ııüınuııesi gösteremezler. Dün ağır cezada Hasan adın . 
Onlnrın gündelik hnyntx acniıı da bir snhtekil.rın muhakemesine 
ve birihlrlnl tutmaz mrızay:ık- başlanmı§tır. Basanın suçu eski 
lardan ibarettir. belediye reis muavini Ekrem Se· 

Bu adamlardan şüphe edemez vencarun imzasını taklit ederek 
siniz, çünkü kendJJcrincleu şiıp· muharref fakruhal ilmühabede. 
be ettirecek hiç bir halleri fOk· ri ile sıhhat müdüriyetinden &-7 
tur. }'ak.at bu namuslu a.Uamla- defa. para çekmektir. 
rm yaptıkları tesirler hlt' cemi- Sıhhat mildilrlUğUnlln içtima! 
yet içinde bllınfycrek, istcmlye- muavenete sarfedilmek üzere ay. 
rek bozgonculuktur. • nlan tahsisatına göz diken suç. 

ııeselA bu adamlar sizinle ko- lu, Ekrem Sevencaııın imzasını 
nuşurlar, ca11c1an, yürekten "il\- eline geçirmiş. bir hayli müddet 
yik'' bir zchııJyetc sahip oldnk- üzerinde çalıgtıktan sonra, tama. 
larııu söylerler. Yıml dünya. iş· men bemetmeğe muvaffak ol • 
Jerlnde aklın \'O teknif,>in hrudm muştur. Bundan sonra tahrif et. 
olması lAzımgeldJğlne kanlıllr. tiği ilmühaberleri imzalıyara.k. 
ler. Jı'akat oderlnl yahut ken· tanıdıklarından biri ile sıhhat 
dllerlnl sigorta ett;rınek sııns1 müdürlüğüne göndermiş, 20 - 30 
gelince "Allah korur" der, go- lira olmak Uzere muhtelif defa . 
çerler. lar para çekmişir. Fakat gayet 

*** sık vaki olan bu müracaatlar sıh 
_ hat mildürlüğünU kuşkulandır • 

Bu tcza.dlı hayat mJsall çok· mıcı uf k b' tahk'k tl · !ıl• a ır ı a a ış mey. 
tur. Fikri başka istlknmette, nt- d k k H ak 1 ana çı ara asan y a anmış· 
hu başka cephede inkişaf eden tır. 

insanlar bir ~emiyct içinde Jn- DiinkU muh ke · b' k a mesıne ır a _ 
hllA.1 unsu~~dnr. Blr~ccmiyetln rJi sakalle gelen suçlu genç, sor. 
bağlarını çozen en buyilk kuv- guya çekilirken, abuk sabuk ko. 
vet bu cins insanlnroır. nugmağa başlaJll~, kah gtllmilş, 

Herkes filozof oln.mıız: ve her- kah birdenbire ağlamıştır. 
kesten filozof olmnsını ıstcmek Ne yaptığını soran reise: 
zaten hata olur. Fa.kat firen- - Ben deli miyim, diyebilen 
slzlerdcn mürekkep bir camla suçlu tabibi adliye muayene etti. 
filozoııardau miirckkcp bir ce- rilmi~. fakat aklrnda hiç bir su. 
miyctten daha az manasız değil- rtıe eksiklik olmadığı anlaşılmış-
41lr. tır. 

*** Bundan sonra mütemadiyen su 
Fikirleriyle filllcrl arasında san suçlu ne sorulursa hepsine ba 

irtibat kuramayanların nizam şı ile tasdik işareti yapm~. mah. 
ve Jntfzam diinyasın<la yapacak- keme de şahitleri çağırmak tize _ 
lan müsbet ı, pek azdır. Bunun re muhakemeyi b&.§ka bir gUne 

için disiplin dıwnsın<la olan cc- bırakmıştır. 
miyctler da.ima tJldrlerlo fiiller 
ara.smda bir Ahenk vücuda ge
tirmek için çalışmnktadıl'lar. 

- Hele lnlalAp memleketleri i
çin motlAka hn Ahenge lüzum 
vardır. Bu Ahenk daha kilçfık 

yaştan çocukları, gençleri flldr 
ve fiil ikiliğine değil, fikir ve 
fill blrltğtno .fllıştırmak lllzrm
dır. 

Deli miydi? 
Hikmet a.dında birisi dün Kasım 

paşa iskelesinde ekserisi kadın e
lan ka~abalığın karşısına geçerek 
ahlaka mugayir bazı çirkin hare
ketler yapmağa başalmıştır. 

Hikmetin hareketleri Despina 
adında bir rum kadınının dikkatini 
çekmiş, polise koşarak gizlice ha· 

fnkılll~ı nt'sil t'lilolizm'!n bil' ber vermiştir. 
makas gfhi açılan iki nl;zı orta- Vaka yerine gelen polis memu· 
srnda bir kumaş p:ırçası gibi 11· ru da Hikmetin hareketlerini gör
me Hme olmamnlıdır. müş, kendisini yakalayarak cür-

SADRİ ERT.1!:1\I mümeşhut üçüncü sulh ceza mah

------------- kemcsine vermiştir. 
... • Hikmet Gizli yapılan muhake 

Beyoglu Munarlarından mesi sonunda suçu sabit görüle-

Naime İ§te El Çektirildi rck 15 gün müddetle hapis ceza

Satye Meselesi 
Bina belediye hükümlerine göre 

neden istimlak edilmedi 
fahlr Uenkep e lsınall isa Ankaradü 

izahat veriyorlar 
Satiye Şirketi tarafından De. rüşmelcr 14 k5.nunuevvelde ne • 

nizbanka ,kıymetinin iki mislin. ticeye bağlanmıştır. Öğrendiği
den fazla olarak 250 bin liraya mize göre, binarun satın alın _ 
satılan Sahpazarmdaki elektrik ması hakkındaki müzakerelerin 
sergi binası hakkındaki tahkikat yapılması, umum mUdUr Yusuf 
artık son safhasına girmi§ bu -

1 
Ziya önişin Ankarada bulundu. 

lunmaktadır. Bu işi tetkik et _ ğu bir zamana rastlamıştır. Ban. 
mekte olan heyet, bankanın bi. ka malzemesinin muhafazası i -
nayı alırken tamamen hususi bir ; çin bu civarda bir bina aramak. 
tüccar zihniyeti ile hareket ettL I ta olan banka erkanı Satie bina. 
ğini ve müzakereleri yapan ban. smı matluba muvafık gördükten 
ka erk~nmm "Denizbank kanu. ı sonra umum müdür Yusuf Ziya 
nu,, nun hükümlerine dahi ria - Önişi telefonla vaziyetten haber. 
yet etmek lüzumunu hissetme _ dar etmi§lerdir. 
diklerini tesbit etmiştir. Filha • Umum mUdilr de bankaya il • 
kika Denizbank kanununun 21 in zım olan böyle bir bina için Satie 
ci maddesi gayet sarihtir: Bu binasının alınmasında bir mah • 
maddede, Denizbankın ifa etti • zur görmediğini bildirmiştir. Bu 
ği hizmtte lüzumlu görülecek bL nun üzerine şirketle mUzakere -
naların, belediyelere ait olan "is- lere başlanmış, ve bu müzakere.. 
timlak kanunu,, mucibince istim. leri banka namına hukuk müşa • 
lak edileceği yazılıdır. Buna gö. viri İsmail lsa ile umum mUdür 
re Dcnizbankm Satie binasmı L muavinlerinden ve bankacılık kuı 
radı gayrlsaftsinin 10 misli üze • mı mUdürU Tahir Kevkep idare 
rinden satm alması li.zmı gel - etmi§}erdir. 
mektedir. Bina sa.tın alındıktan sonra hA 

Halbuki satıt lginde öyle ya. - dise meydana çıkınca da Tahir 
pılmadığı ve hususi bir şahsın Kevkep ve İsmail tsa Ankaraya 
bir bina sabn alması gibi pazar. davet edilerek maliı.matlarma mu 
lık edildiği Ueri sUrUlmektedir. racaat edilmiştir. Şimdi her iki 

Banka Satie Şirketile bu bina. zat ta Ankarada bulunmaktadır. 
nın satın alınması için dört gUn Tahkikatın son safhasından 

müzakere etmiş ve 10 k!nunu • sonra hukuk! vaziyet tebellür e. 
evvel 938 tarihinde 'bqlıyan gö- decektir. 

ilk tahsil çağındaki 
çocuk a mız 
lsfanbul ilkokullarında 73 Yalnız 

bini mütecaviz talebe var 
latanbul vilayetinde ilk tahsil 

çağına gelen çocu'ldarın sayısı ya
pılan istatistiklere göre ıcn yıllar· 
da oldukça kabarnuıtır. 

Tilrkiye dahilinde en fazla tale· 
besi olan vilAyet 1ıstanbul olarak 
tesbit edilmiıtir. 

938 - 939 ders yılı ilk okullarda 
talebe sayısı şudur: 

1 inci sınıflarda 931 doğumlu 
talebe 11713 .. Bunun 546~ il kız, 
6250 si erkektir. 932 doğumlu ve 
daha yüksek doğumlu 1694 tür.Bu 
nun 765 i kız, 929 u erkektir. Bi-
rinci sınrf talebesinin sayısı 19384 

tür. ikinci sınıf da; 8297 dir. Bu
nun 1613 U kız, 7616 ısı erkektir. 

'OçUncü sınıfta; 14519 dur. Bu· 
nun 6850 kız, 7665 i erkektir. 

Dördüncü sınıfta; 13139 talebe 
vardır. Bunun 5921 i kız, 7218 i 
erkektir. 

İlk okulların son sınıfları olan 
beşinci sınıflarda da 10077 talebe 
vardır. Bunun 4470 i kız, 5607 ı:;i 

erkektir. 
Bütün sınıflarda okuyan ilko· 

kul talebesinin ısaym 73228 dir. 

Bey.cğlu belediye mıntakası mi· sına çarptırılmıştır. 
marlarından Naime dün işten el --------------------------

çektirilmiştir. Buna sebep §Udur: 1 1 A \. J• A 

İstanbul vilayetinin ilk tahsil 
müesseselerinde ckuyan bu tale
benin çoğu okul darlığı dolayısiy
le çifte tedrisat görmektedir. Sı
nıf mevcutları 45 - 70 arasındadır. 

Nefise isminde bir kadın Cihan- 1-t /-1\ V M 
girde apartıman yaptırmak üzere ~ 

belediyeye mliracat etmiş, istida· A' JVI M~ 
ısı Beyoğlu şubesine havale odil- ~ 
miştir. 

Naim istidayı ve projeyi tetkik
ten sonra ruhsatnameyi d:iz arazi- Yeşllköy Meteoroloji istıısyonun- 15 Yıl Evvel Bugün 

.. · ti H lb k' tı dnn :ılınıın mnmnıntn göre hııva yurt-
ye gore vennış r. a u. 1 ap~r · ın Egenin cenup tnraflorındıı lıulut- ltmlrde çocukların uçurdukları 
manın yapıldığı yer demz sevıye- ıu, diğer bölg~lerde kupnlı ve yer yer uçıırtnıalarrn teltfon ltlltrlnt takıla
ıindcn 42 metre yükt::cktir. Böyle yoğ'ışlı setmiş, rüzF:tırl:ır Trnkyada rak muhabtrtlll &tkltdar tttlOl, hat. 
yerlere ancak iki katlı evler için şimalt, diğer yrrlerde umumiyetle tıi ba:an lclltri kopardığı nazarı dik
müsaade edilebilir. Ev sahibi mü-' g:ırbl lstikaınellen ortn kuvvetle es- kate alınarak, polis miidllrlyetince. 

d · ald kt d" k tlı miştir. çoc11klarrn uçurtma uçurmaları mt-aaa eyı an sonra ort a . . . . . ı Diln 1slanbtıldıı h:ıva kopalı set- nedılmışlır. 
bır apartıman yaptırmı~, ınşaat miş rü:ı.gi'ır ->nrkt:ın s::ınl~cde 2 • 4 

Bazı semtlerdeki ilkokul bina
larının da tamire muhtaç olduğu 
görülerek bu okulların tamir edil
mesine §iddetle ihtiyaç hiasedil
mif, vilayete müracaat yapılmıt· 
tır. 

İstanbul vilayetinin gerek kö} 
ve gerekse şehir ilk tedrisatının 
bütün ihtiyaçları geniş bir plinla 
tesbit edilecektir. Vali, Kültür di· 
rektörüyle bu meseleyi görüşecek 
tir. 

Uludağa Gidecek 
Öğretmenler 

54 yaşında bir kadın 
Yatağında Kurşunla 
Vurulmuş Bulundu 

Fatihte İskenderpaşada bir nu
mara.da oturan Necip'in karısı 54 

yaşlarında Şefika dün sabah yatak 
odasında göğsi.ınden bir kurşunla 
vurulu bir halde bulunmuştur. 

Şefika hemen Cerrahpaşa hasta 
hanesine kaldırılmış, fakat fazla 
kan kaybettiğinden çok yaşayamr
yarak ölmüştür. 

Şefikan:n cesedi Adliye doktoru 
tarafından muayene edilmiş, ölü
şüpheli görüldüğünden morga kal 
dırılmıştır. Diğer taraftan müddei
umumilik de blidise hakkında tah 
'dkata başlamııtır. 

Madam Atina Davasında 
Bir Tevkif 

Evvelki gün, Madam Atinanın 
muhakemesinde §ahitlik edecek 
kadınları yalan §ahadette bulunma 
ğa teşvik ve tehdit eden, kundura
cı Dimitri adında birisi birinci sulh 
ceza mahkemesince tevkif edilmi§
ti. 

( Kısa tı:ıoerier ) 
• Cocuk E lrgemc J\urumu ıarnfıo· 

dnn bu sene vrrlleeek bıılonun bası· 
lıHı, yeni yapılncak "SOt damlı••" 
binasının lnş:ıntına tahsis olunııcık· 
tır. 

• \'nlJ ve lleledf) e Relsl UıtfJ J<ı,... 
dar, DarUliıeezc)'l tıczınlş. uılahı için 
bir prolc huırlnnııuısını crurctınit
tir. 

• Amnsya şehrine bağlı J1ycre k&
yünde eyli bulunıın Mehmet, karısı• 
nın Oslllne bir hizmetçi kızı kaçır· 
nıış, evine getirmiştir. l\lehmedin kıJ. 
rısı kendi tocuk doğuracıığı için bit• 
metçirc söz yummuş, herııberce se· 
çlnip gitmeğe hnşlaınışlnrdır. 

Fakat Mehmet karısını scvmedi~IO' 
den öldürmek çnrelerini arayınc'1 
bir ay kadar evvel bir gece odasııı• 
(llrerek iple boJınıuş, aynRıno bir tıf 
bnğlıyıırak Yeşil ırmağa almıştır. ZtJı 
ranın kııybolması köylüleri kuşkır' 
fondınnış, mücldciuınumt tnlıkik•t• 
b:ışlııyınca, iş meydana çıkmış, zelı· 
ranın şişmiş cesedi ınnaktnn çıkıırıl
mıştır. 

l\Iehınet: "Karımı öldürdüm. Çün~ 
se~gillmle aramızda bir knraçalı sılı 
idi" demiştir. Katil adliyeye tcsliııl 
edilmiştir. 

• Evknf idaresi meydana gctirdiJI 
dört senelik programın tnlbikine bllt 
lnmıştır. 

Vakıflar umum müdilrü ı:ahrl J(I• 
per şehrimizde tetkikler yapıııalı:lf' 
dır. 

• Abdüllıomidin Beylerbeyi sar" 
yındıı oturduAu sırnlnrda cere)an" 

• tf• den muhnbcrata oit bazı mühırn ı' 
Müddeiumumilik dün de bir ka rnk bulunmuştur. lki sandık ıut 

evrnkın tasnifi içln bir he)·et geçli' dını birinci sulh ceza mahkemesi
ne tevdi etmiştir. Eleni .,,~.nda e
lan bu rum kadını randevucu Ma· 
dam Atinanın duruşmasında din
lenilmif, yalan fahadette bulun
muıtur. 

Eleninin suçu yalnız bu kadarla 
kalmamış, aynca diğer kadın ta· 
bitleri de bazı tatlı vaitler veya 
tehditlerle mahkemede yalan ıöy
lemeğe teşvik etmittir. 

Birinci sulh ceza mahkemesinde 
sorguya ~ekilen Eteni: 

- Mahkemede ne ıöyledimse, 
doğrudur. Ben bu kadar biliyo· 
rum. Başkasına da yalan söyleme 
JinL.te.lrlif ...... ~· ·----'" ~$·•·· 

Fakat Eleninin delilleri kendi· 

mlştir. 

• Almıınyodn yapılan DatıraY d; 
nizaltı gemimiz bugilnlerde d~ıtid' 
indirilecektir. Ynpıl:ıcok merosı~ır 
l\lilll MüıJ:ıfao Ycklıleti deniz nıuS 
şnrı Hüsnü ha:ı:ır tıulunneııktır. rf.f 

Denize indirilmiş olan Saldır 
şubat ayında memlekctinıi:ı.e geJeC 

ti~ ~ 
• Süleymnniyecle halı Ye mah1't\ 

müzesi yapılacak binnnın tıı~~ 
bitmek üzeredir. Müzenin tanzllll1 

yakında başlıınncaktır. ' 
• Eczncılnr hafta tatlll yapııl-' 

üzere sıhhat müdürlfiğilne mürııc 
etmişlerdir. Mildürlük bir defi 
eczacıl:ır cem !yetiyle temas etın 

lüzu~n~ğ{;W~SJ~~iir fabrıknlarıınıs 
vazife almak ü:ı:ere şehrimize ge 
10 İngiliz işletme mühenulı.! ı; 

sini teVfike kifi görülmil!f, tevkif büke gitmişlerdir. Bugünlerde 
müzekkeresi kesilerek tevkifhane- lnglliz mühendisi daha gelce~ 
ye götürülmüştür. ~ 

--<>- Kültür DirektörlüğÜJI ~ 
Karakulak Suyu Kaybolmut Evrak~ 0 

t 

Evkaf, Beykoz.daki Karakulak tstanbul Killtür Direktörltl~ ~}' 
suyunun kendisine ait olduğunu . de oda nakli dolayısiyle baı:ı e ,ı' tr 
iddia etmi~. it Devlet Şurasına git kın kaybolduğu ve alakadarl ~ 
miıti. Şlıra suyun civar köylere ııikiyette bulundukları dün ~ .tlt 
ait olduğuna karar vermiştir. sabah gazetelerinden biri tır• ~ 
Kurbanlık Koyunlar dan yazılmıştı. ~ 
Belediye reisliği tarafından dün Yapılan araştırmaya göre ~ ' 

ubelere gönderilen bir tamimde vadis doğru değildir. KaybO • e 
kurbanlık koyunların ayaklarının evrak yoktur; bu evrak .., 
bağlanarak aırtta taıınmasının me- istiyenlere ait olduğu için. . . 
ne.dilmesini bildirmittir. memurluklarına gönderilrnıttit 

s=gorta Prodüktörlerinit1 
dünkü top antısı ,; ~~ 

Sigorta prodüktörleri dUn öğ. reketlerde bulunan şirketler ıJI 1
• 

leden sonra sa.at 13 te EminönU kında İktısat Vekaletine ~ 
halkevinde toplanmışlardır. caat edilmesi isteniyordu . .,o ~ 

Toplantıyı Rıfkı Donksir aç • Takririn okunmasmdeJl et t 

mış, yapılan intihapta kongre re. ra söz alan bir çok kinısel ,ı;f. 
isliğine Edip Seydi seçilmiştir. bu yolda hararetli sözler ıı"I. 
Konkre raporu okunduktan son- diler ve derhal lktısat Ve~ J'. 
ra vefat edenlerin ailelerine yar. müracaat edilmesini tcld ti! 
dım etmek üzere bir yardım san. diler. Bunun üzerine ta.1' tf 'I 
dığI kurulması kararlaşmıştır. seriyetle kabul edilerek i~~ 

Bundan sonra Scrmct Tezcan ~ti seçimine geçildi. Ya.~ 
tara.fmdan verilen bir takrir o - ti hapta: Reisliğe RıfkI 
:kunmuştur. Bu takrirde, hfili. ba. ar.alıklara; İleridis. KeJlleJ ~ 

bittikten sonra iş b.lediyeye ihbar mct~c hızla esın1ştir. Saat 14 de ha,·a -------------"ll 
edil:r.iş, milfcttiş C ,:.!.ıi tahkil.ata !tazyiki 754.7 milımetre idi. Silhunet ~ Cuma ~umarte. 
el koymuştur. en ~ üksek 10.4 ,.c en düşük 6.5 san· , _ i 1 

Naimin bu işteki suçu inşaata tigrut kn:, dedilıni~tir. ~ .O U E ti U E 
itiraz etmemesidir. Tahkikat de- Bugün - oğanlar ! ı .2 İ ı i ; .: ! ' . • vam etmektedir. ~7 Kılncınmanl günü ve geusl do· <( • N ~ : 5 :ı 

lstanbul öğretmenlerinden 10 
ki§ilik bir kafile Kurban Bayramı 
tatilini ge~irmek ü~ere önilmüzde
ki pazartesi günü Uludağa bi.

1 ıpor gerisine çıkacaklardır. 

zı acente prodüktörlerin §irket • -ran, Sermet Tezcan, O'{'{O~»J 
lerde bulunmakta oldukları bil - sak Varun. Edip Seydf, yt"'~J 
diriyordu. Mevcut kanuni maııL zalıklara da Kohcn, H&J1lll )"t 
ler ve Lozan muahedesinin Türk mit Büke seçildiler. Ha.~ 11 
vatandaşlarımı hasrettiği ha.kla... 1 vnnı da aynen ipka edildı 
't'a rağmen bu oekilde yollıll'I ha..1 lanbıya nihayet verildi. 

Bundan başka di;ı;er dört bina 5anlar: 1-- ,: "' İ N 
b • Busüne ?tfü,terl ve Zilhre Mkim· N G_I "' IO_ 

inpsı hakkında da tahkıkat yapıl· dir. Bugiln do~onlar toksadık, altın 
maktadlt', gibi kalpli ve vicdanlı olurlar. Öz-

--o- !eri, sözleri doğrudur. Yalnız, b3,kn. 

T •f 1 !arına emniyet ctmemelidil'lcr; ıira 
arı e er ltıldnnm:ıltırt ihtimali tok kuHellldir. 

Havaga:u tarifeleri olduğu gibi S:ıo:ıyii nefisede istid:ıllnrı vıırdır. 
f pka edilmittlr. Tramvay ıirketl· 1 Çalışırlarsa, .iyi bir ~cssam, beyke.ı
nin satın almmma müzakereleri ıraş veya edı~ ~lnlıllırler. Fnknt hıç 

.•• , ]birisi de bu ıctıd:ıllnrını nçığa 'ur-
devam ettıgı için tramvay tarıfe mağa cesaret edemediklerinden, sü· 
komJıyonunun toplanmasına lU· nük kalırlar. 
zum görülmemittir, 
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Merkez Bankası 
Amerikndan Gümüg 

Aldı 
Merkez Bankası Amerikadan 

kUlliyetli miktarda külçe halinuc 
gümüş almr§tır. GümUı külçeleri· 
ni hamil olan vapur bayramın dö. 
düncü günü limanımıza gelecektir 
Gümüı kUlçeleri Ank:ıraya gönde· 
rilecektir. 



Dr. Fıınk 

Ankara Telefonu : 

3 - V AKll 27 IKINCIKANUN 19S9 

Başvekil Refik Saydam'm 
gazetecilere hasbihali 

1 ~~_!IUş!ndUkç8:_ 
Çocuklarınız için 1 
Fakir tO· :.ı!darın, klmsests 

)Awrularm t>almnszlığı gene diL 
icre dolandı. BunJann iki başlı 
bir dert olduklannı herkes bi· 
Hr. 

Bir kısım ~ocuklar 'ar, ki ta
... ır birer kulübede doğnıu.şlar, 
fena beslenmişler, kötü satbk 
,artlan lçlncle sürüne 11üröne, 
mektep çağına kadar gelmlflel'"' 
dlr. Bunlar, bir ııı:nıfta kendile-

Ankara, 26 (Telefonla) -Bat. bu dedikidulara matbuatımızın 
f'ekil Refik Saydam bugün bü. müteyakkız bı.ı.lunması icap eder. 
Ulıı gar.ete milmeuillerini toplu Bu eeaa böylece mahfuz olduğu 
:>!arak kabul etti. Bu münasebet- halde her türlli tenkitler serbest 
.e milli matbuatı alikalandıran tir. Fakat tenkitlerde yalana ya. 
muhtelit meseleler hasbihal edil. but mübalağaya asla yer veril • rlnc W~ b -ır~·en pembe ra· 
di. Her ıeyden evvel ıu noktayı memelidir. T~nkit milli itlerde naklı, şen ,.e iyi gl7imll arka. 
tebarüz ettirelim ki, muhterem aallh temini maksadından dıp. daşlıırla yan) ana otunırlar. 
Başvekil matbuatın serbeaüıine nya çıkmamalıdır. Eğer mat - l\Uniminl kafalarında daha 
kafll gueteclleri çok miltehas • buat memleket işlerinin herhan • 
sis eden bir itade ile konUfmU§. gi bir tarafında yanlışlık görürse 
tur. j bunu açıkça göstermelidir. Gör· 
Neıriyattan dolayı gazetecile. dUğilmUs hatayı derhal tashih 

re ceza vermek, yahut herhangi etmeyi vazife biliriz. 

.ık karşıla.punda bir fikir do
ğar. Yalnız his sahasında ka
lan bir ... .-.·r yııparlar. Onlar 
zengin olmağı, )'&radıbşın bir 
imtiyazı sanırlar. İçi-rinde t&

miz bir imrcnmo rerleşlr. bir tahdit usulü tatbik etmek ta. j Hatayı nerede anlarsak ora • 
raftan olmadığını söylemekle dan geri döneriz. Tayyare kaçak Teneffillle ~ıktıklan vakit, bu 
beraber tayyare kaçakçılığı ya· 

1 çılığı ve lmpeka gibi h~diselerin sil.dil paltolara,. 1 ·,.. :uı IAs· 
but lmpe~ tirketi .mesel~si. gibi 1 hakild mahiyetleri adi birer ~- tiklere, dirsuklere varan 7umu· 
hldiselerın ehemmıyetlennı ha. bit& vakası olmaktan ibarettir. şak tüylü tiftik el<ltvenlere bu. 
kild çerçevesinden harice taşır ·!Bu gibi hidiseler olunca yapıla. .-etle bakarlar. 
mamak memlekette bir bozgun. cak it mesulleri hakkında adli ta.. En fena zaman, öğlo rcmek-
culuk havası yahut içtima! ve kibat için igi mahkemeye sevkeL lerinin )'enllditi saattir. 
siyas! nizamda bir çözllııtll var - mektir. Bu türlü hldiseler kapalı 

Vehbi Demirel mi§ gibi bir bava yaratmak doğ. 1 ifadelerle olsa da menfi propa· 
Ankara. 26 (Telefonla) - Ba§ nı olmadığını anlatarak şöyle de-

1 

gandalara vesile veracek ve bun. 
vekllet milsteıarbğma tayini mu di: lann ilerisinde yüksek ve karan. 
karrer olan Vehbi Demirelin ae. ••-Memlekette müesses bir re Iık kombinezonlar varmıı zeha • 
çim devamınca Dahiliye mUste • jim vardır. Bu rejimin ne bugUn bmı uyandıracak bir manzara 

Fakirlik, (OCUğu vakit.b b6· 
yüttlr, hassn 1lret1ni artırır. içli 
ve alıngan 7apar. Hele içlerinde 
gunırun asıl hazinesini lafJJan· 
lar, en dertltleridirler. 

şarlığmda kalacafı anla§ılmq • ne yarın bütün unsurlarında hiç vermek doğru değildir .• , 
tır. blr noksanlık olmıyacaktır. Bu Yahudi Meıeleıi 
Y abancılann ikametine rejl~de. en. küç~ ~ır tadil olabl. Ba§vekil yabancı memleketlet. 

D • N" lecegı ıhtımalı kımsenin hatru deki ideolojik hareketlere temas 
aır ızamname h -""den geçmemelidir Ara ıı. . · · b' Ankara 26 (Telefonla) _ Em. a.,- · ederek Yahudı meselesının ıze 

Setertaslan açdırken, bunlar, 
mümkün oldup kadar uzak du· 
rurlar. Kuru ekmeklerini bolas
lanna akan gözyqlarlr.le ula-
tarak yerler. 

· '. dil ın~ı ra ,uradan buradan bazı dedlko. taalluk eden sahfasmdan bah • 
- Fakat, bbden mal almalan nıyet işlen umum mil r '"6~ ya. dular kulağımıza geliyor. Mese.

1 
tmi bu hususta hük\une . 

im'klnı olan memleketlerin hepli hancıların TU.rkiyede seyahat ve la alfabe d...ıw .. ..-kmlt. kadın • se ' ve .. 1 h 

Bu türliller için, Kızıl&J'lft ba
zı rardnnlan olu7or. Fakat bu 
yardım kul"Vetll bir ~ktl&ta 
dayanmadı~dan zaman uman 
pek cılızla.,ır. 

lkamtl in dalr 1 k unun 41 ""15~ tin noktai nazarını şoy ece u • 
bütçeelrini mUvueneye koyamaz· er e 0 an an 1ar i§ten çıkanlacaln111,, mektep- . . . 
lar iri 1 tatbik ,eklllerinl gösterir bir ni- 1 din deral konacakmıt gibi lba eylemı3tır · h dl 

jest hazırl mı§br ere ' "- Tebaamızdan olan Ya u . 
- Bunun için. kendilerine borç uame pro a 1 . nerelerden çıktıfı belli OlJ'UYl.ll 1 hakkında vatandaş muamele. İkinci bir kısmı çocuk var, ki 

vermeyi kabul ederb. rak =~e ,~!1'!!!:'r!~~a: s~r yapıyoruz. Bu prensip hiç bir bunlar sokağın yavnılanchrl&r. 
- ~abt, blliyonunus ld para· Mre bqvektlete g&ıderilecektir. Belediyeler için Demir vakit değiımeL Herkes kendi işi Evleri 7oktur. Ana heba Jmca

muı hariçte emniyet altına alama· .. • • • .. • Malzeme gUcU ile meşgul olmalıdır. ğmın tatlı sıcatmı hiç bir .... 
'""- Sonra, bütçemizden Devlet Beyoglu 5 mcı Noterlıgı Ankara, 26 (Telefonla) - Be. E b' Yah d'l re gelince baş man durmamışlardır. Köpril 
Bankasına beı para ka1mıyoı. A k 26 (T 1 f l ) B k bel d' ene ı u ı e 'v • . u a.ra, e e ona - e. lediyeler bankası kü~ü e ıye ka. memleektlerde tazyike ugrı • altında yatarla:r, güneşte ısı· 
' - Yapılacak ıey, bUim memJe- yojul befiaOt .-teri.,.. .W ~ftJ!Wtf'lllubtelif lnfaatta kullL dileri ne külle halinde mrlar, çalablldfklerinl ,.erler. 
a:ette 'kullanılacak iıtikru vermek. Bursa mebusu avukat Senih Yas. lm•k Umre seri halinde demir yan Yahu eml_.__ ... _.. s--•-- ---•--ı- -..ı:landır • • • nı ve ne de fert fert m -"™ ........-, Ol;VMU,.,_ .. -- • 
Bır Alq Venı T eklıfi mut tayin edihblftfr. mıtreme yaptırmaya karar ver. 18 kabul etmJyecefiz. Ancak ken Memlekette onlar içi• JUV&lar, 

Bundan ıonra Dr. Valter . mı,tlr. Bunlar Tllrk T!caret ba. dl milU ve idari lbtiyaçlarmm i· it alanlan, atel7eler açmak so-
Funk A vrupada bir e abat la· ri.kaJannın 6nllmlisdeld seneler f· kuı fabrikalarmda yapılacaktır. çln tlrdltfmlz mUtehaasıalar a. runda7n. 
yor. 

1 
y e çı çiıı ,_-pacafı birço~ f~er ..... Her Hamdi Emin Jatifa Etmif ru!"c1a Yahudiler de vardır. Bun Httllsa bizde bellibatb n 

DCSndUğll zaman çanta11 afuna aipanı hazırlamp bittifi zaman da Dejildir ı larm kız kardetleri yahut ailele. pek dallı bnclaklı bir tocuk me-
kadar aipariılerle, taahhtltlerle do- parası yabancı demi olarak veri- Dt1n bul gueteler Denir.buık ri gibi yakm akrabalan ecnebi selesi \"Ar. Beledi7eler, barır 
ludur. Bunların buı1an da bet se· lecek. lfletme müdUrU Hamdi Emin Ça.

1 

memlekette olur da memleketi. cemiJetleri, tek tek 1ardım1ar-
nc müddetle yapılmıftır. ~yanın verdiği lipariflerc pm iatifa ettiğini yazmıelardır. mize gelmek isterlerse bu adam- ıa ula kucaklall&llllfacak btl· 

Bununla beraber, Alman tktılat ıelin~; Almanya bunlann paraa- Halbuki bizim yaptığımız tahki. I larm ~at zihinle illerine baka. 7f1k bir dava olan bu ifle devlet 
Nazırının dolaıtığı memleketlerin m, diğer memleketler ondan aldık kat bunun doğru olmadıfmı göa. bilmeleri için bunlan bir.den iş uiJ'a,mahdır. Şurada burada 
biç biri hariçten mal alacak vui· lau iıtikra.zı CSdemeye baıladıklan termi§ilr. Hamdi Emin Çap dün, istememek f&rlile kabul edece- çocuk sarartan 7apıldığmı IÖ" 
yette değildi. Fakat Dr. Funk zaman verecek! Denisbanka relmll ve mutat va- fiz.,. rüp, ititi7oruz. Sarar. en ıenlt 
bun.dan dolayı cesar:tini kaybet· Dr. Fun'k: d ll bl 1 tik sife1ine devam etml§tlr. lntihabm 7 enilenmeai bir refahın mimarideki tfsdesl· 
memiıti: - Uzun n e r ı ra.z mı Yeni Efgan Sefiri Geleli Bay Refik Saydam intihabatın dir. Refah IJÖJle dunun. takat 

- Paranız mı yok? diyordu. iltlyorıunuz: ?ndan daha kolay Ankara, 26 (Telefonla) - Ye- yenilenme esbabı mucibeslnden hiç olmazsa 7al-rulanmu.ı mad-

Zaran yok. Bis veriris size. Yal· ne var.ı de~°: . nı Efgan eefiri Seyt Muhammet de bahsetmiş, bu esbabm sadece dl telAketlerden ve ablAksıslık 
111% rica ederim, bizden mal alın. Tabil değil mı ya I Iıtıkruın va- Han buglln geldl Cumarteei gll. j harici olduğunu izah ederek de. uçurumlanndan kurtara ::ak -at 

' desi ne kadar uzun olursa Alman· i i ti ki. 
- Demek biae borç para vere- kadar ,.0 k dem toplayabilir. nU Reisicumhura itimatnamesln m .! r · ah ali k k k lam bir knca1t içinde görsok-

cebinia hal Ne lradarl ya 0 
• ır • verecektir. - Dllnya v c;o &rIII • 

Almanya kendisin milyonlarca tıte, bir fotcjraf malzemeaı mil· Ba k""let Kalem tir. Hiç bir memleketin hUkfunet Hakla Süha G~tN 
• eaesesinde orta halli bir memur· ıve a · · ah t h · · bu ma lra mal lan b' seferberlikten . M""d"" 1.... .. reıaı y u arıcıye nazın . 

r 0 
•• ır ken .. Yüzen para, it · para ve ık· U ur ugu gUnden yann için teminat vere • 

çıkımt olduiu ıçın kaaasmda para tnadl ve maU efsaneler,. U.erlndt Ankara, 26 (Telefonla) -Bq mly:>r 

b~unmadıiı ~e, Lehil~ ~~ iktılat doktora11 veren Dr. Fun'lr· vekllet husu~ kalem ~tıd~rl~ • j DU~ya işlerinin bu kanşıklığı Millt Rea11uranı umum mldl
mily~ Yunanıatana lOO t1 riny un yeni iktisat ıiıtemi budur. ğtine Hasan ŞUkıi1 tayın edilmıı-

1 
içinde esasen batit ömrü nihayet rü Refiki Bayar bu sabah Ankara· 

muhtelif Balkan memleke e e O V ,..__ tir dan b imiz 1 'kti 
d 300 mil k veriyor. • • _...-. • bulmak Ozıere olan be§incl KD • te r e ıe ece r. 
e Nazır b!n~ıka, mUıterile· •• • • d • let Meclisinin lntihabmı tacil et- Refi Bayarın 1ehrimizde bir· 

Refi Bayar 

rine ıW:u da hatırlatmayı unutnıı _. G un' e, ın peş l n en. meye karar verdik. Mesele bun. kaç &ün kalarak tekrar Ankara711 

B m1 k t1 1"33 te Al· www ıııı ıı dan ibarettir .. , ıideceği sanılmaktadır. 
yor: u me e e er 7 --------------------

~:::::~r~~ =~:nldn::; lR A K 1 M 1 ' Ş A R A P M 1 ' 
de bu rakam 574 milyon marka 1 1 
çılamıtır. 

Bu deliller karpunda Avrupalı 
müıteriler derhal liparit ıenetleri 
im.zalad ·tart 

Dr. Funk: 
- Bizim paramısla bbden mal 

alarak sade iyi bir it yapmakla kal 
mıyaçaksmu. demitd. ayni A· 

manda, bis de sbiıı nenb ftfl& 

hepıini alacalı•: Hububat, petrc.l, 
hayvan. 

"'Diler taraftan, bizde lıtedlli· 
ni% makine var. Bunlan alır, mem· 
leket.inizin refah ve tera1ddli için 
çahıabilirsiniz. 

Almanya Ne Zaman 
Para Verecek 

Dr. Funk hiç bir yerde mai!B
blyetle brplqmadı. 

Bir arkadq bana dedi ki: 
_ lnhilar idareslnln bira aatqı gUnden gOne dilfüyor 
Doğru ile bence bu fena bir allmettir. Bir allmet k 

m'!ıeket gençlifi tırıerinde rakmm yaptJfı tahribata mani ol 
m~ için bira ve prap sarfiyatım tepik l!zım geldiğini İn 
:Sl.flar idarelbıln hlll farkedemed'ğini gösteriyor.,. 

Ben bu arkadaşa hak verdim: Memleketimi7.de içki deni. 
len eeyin içtimai tahribatı varsa - ki bunda kimsenin etıphe. 
at yoktur - bunun 5nilne Yeşil hJlll cemiyetinin sağlık pro. 
papndalan ile defli, ancak lnhlııar idaresinin rakı sarflya. 
tJm azaltacak, buna mukabil bin ve ıarap sarfiyatım tetvil 
edecek tedbirler alman ile geçilebilir. Bu tedbirlerin bqmd2 
ise rakı fiyatıannm artınlmasr, buna mukabil bira ve ıarap 
flyatlarmm maliyete yakm bir derecede indirilmesi gelir. 

Zira bir devlet müessesesi olan İnhisar idaresinin rakı, 
p.rap ve bira satışlarını sadece bir ~elir mevzuu olarak gör
mesi doğnı değildir. 

Huan Kumçayı 
Bueün Almanyaya birçok lipa· &....,._..,..__. __ ...... _ ....... _ _.. ___ ..... ,.. _ _.._ 

riı verilmiı bulunuyor. Alman fab 

Parti Merkezinde dünkü toplantı 

Dün saat on Uçte C. H. Parti. 
si İstanbul vilayet merkezinde 
ilk mekteplerde!d yol:ıul çocuk. 
'an himaye teşkilatı mem:upları 
ile halkev!eri ba~kanlan b~r top
lantı yapmıelardır. 

''alinin başkanlık etttfl ba top 
lantıda yoksul çocukların hfma. 
yerleri etrafında almmuı lcap 
eden t 6 dbirler göril'.!'.ilmltş, 11 1\1-
bs.tta tekrar içtima edilmesine 
karar verilmi~ir. 
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- Evet Davit .• Ancak o va:Cit 
aana istediğin yardımı fazlasiyle 
yapabileceğim. Ve sen, Gürcist:ın 
kralı olaca'ksın .• 

Davit ıustu. Düşünüyordu. Di
nini .değiştirmesi, Gürcistanın nef 
retini uyandıracak, kendisini sev
dirmek için ne yapsa, boşa gide
cekti. 

Şah, Davidin tereddüdünü his
setti: 

- - Haydi gimdi git, dedi. Ya 
rına kadar düşün, ondan sonra ce
vap ver ..• 

Müstakbel kral, Şahın huzurun 
dan çıkarken bir şey düşünüyor
du. Dcğru, rastladığı gündenberi 
yanın.dan ayırmadığı Dağlann 

Kralı ilikonun yanına gitti. 
- Ne o muhterem Kralım, de

di. Ne bu keder. Yoksa Şah kabul 
etmiyor mu? 

- Hayır lliko Şah kabul edi
yor. Yalnız çok ağır bir prt ko
yuyor .. 

- Ağır bir şart mı? .• 
- Evet .. Müslüman olmamı is-

tiyor •• Eğer dinimi değiştirirsem, 
istediğimi yapacak, Tiflisi ba'1a 
teslim edecek, Kral clacağım .. 

Eşkiya reisi sevinçle Davi:iin 
boynuna atıl.dı: 

- Tereddüt mü ediyorsun .• 
Hemen kabul et .. 

- Fakat o vakit beni kimse 
sevmez. Bana itaat etmezler .•. 

Dağların Kralı kalın dudakları

nı gererek kahkahalarla güldü: 
- Seni sevmezler mi? İtaat et

mezler mi? Sen daha kuvvetin ne 
olduğunu bilmiyorsun Kralım. 
Kuvvet ve korku öyle bir şeydir 
ki, önünde her baş eğilir. Sen kral 
olduktan sonra itaat etmiyen kal
maz. Hele arkanda İran &ibi bir 
devlet olduktan sonra .. 

Bu konuşma devam ederken, 
oda kapısı açıldı. Bir muhafız ha

ber verdi: 
- Başvezir buraya geliycr •• 
- Başvezir mi? •. 
- Biraz ıonra odanıza girmiş 

bulunacak.. 
Davit ile eşkiya reisi bakıştılar. 

Başveziı, sarayın en nüfuzlu ada
mı idi. Ayaklarına kadar gelmesi
nin sebebi ne olabilirdi. Acaba Şa 
hın yeni bir şartını mı: söyliyecek

ti? 
Davit, kafasına üşüşen binbır 

düşüncenin altında ezilirken vezir, 
baştan başa sırmalı elbiseler ara
amda içeri girdi. Heyecanla yüzü
ne bakan Davit, vezirin neşeli ol
duğunu görerek memnun oldu. 

Yezir: 
- Nasılsınız Kral Hazretleri, 

öedi. Rahat rnısınız? .• 
D,ğların Kralı sevincini zapte-

dem.ıordu. 
Davit kekelemeğe başladı. 
Vezir: 
- Seninle, dedi. Yalnız konuş-

mak istiyorum .• 

- Yalnız mı? 

- Evet •• 
Davit, arkadaşının yüzüne bak

tı. Sonra: 
- Yabancım değil, dedi. lçli 

dışlıyız. Bütün sırlarımı bilir. 
- Çekinmez misin? 
- Hayır .• 
- Öyle ise oturalım .. Söyliye-

ceğim sözleri iyi dinleyiniz. Size 
öyle bir gün doğmak üzeredir ki.. 
Yalnız sözlerimi hemen kabul et
mek lazım ... Şahı memnun edersi
niz. 

- Şahın emirlerinin hepsini ka 
bul ederim .• 

Davit, artık Müslüman olmt.ya 
da karar vermişti. Vezirin ayni şe 
yi söyliyeceğini saruycrdu. Hal'rn
ki Vezir, bambaşka bir teklif için 
gelmişti: 

- Davit, dedi, Şahımıza gü::c 
bir cariye lazım .. 

- Cariye mi? .. 
- Ama çok güzel bir cariye .. 
- Fakat ben .. 
- Evet sen bunu temin c.decek· 

sin .• 
- Ben mi temin edeceği'"'.l? 

Nasıl, nereden? 
- işte onu söylemeğe geldim. 

Senin güzel bir kızın varmış .. An
ladın mı, Gürcistanın en güzel kı· 
zx imiş. Şah bunu duymuş. 

Davit biran düşündü. Evet kızı 
Gürcistanın en güzel kızlarından 

biri idi. Fakat onu Şaha nasıl tes· 
Iim c.debilirdi. 

Vezir sözlerine devam etti: 
- Şah, dedi, kızınıza sarayda 

en büyük mevkii verecek. O, ale
lade bir cariye değil, bir prenses 

olarak kalacak .. ve .. 
Eşkiya reisi kendisi zaptedeme· 

di: 
- Ve Davit, de.eli, işte o vakit 

senin yıldızın parlayacak, güne

şin doğacak .• 
Vezir, başını eşkiya reisine çe

virdi. Bu mukabeleden son derece 
memnun olduğu bakışlarından 

belli idi, telaşsız sözlerine devam 

etti: 
- Evet, güneşin .doğacak .• 
Davit artık çok fazla meşgul ol 

mıycrdu. içinde yanan hırsı tat
min için her şeyi yapmayı göze al 
mıştı. 

Ayağa kalktı. Vezirin karşısın-

-7-

da hüzün ve elemle kıvranarak: 
- Söyledim, dedi. Şahın her 

emrini yerine getirmeği borç bili· 
rim. Kızım da, ben de onun yolu
na kurban oluruz. Benim istedi
ğim, milletimi, zulümden kurtar
mak, onlara .doğru yolu göster
mektir. 

Vezir ilave etti: 
- Doğru yolun ne olduğunu bi 

lirsiniz elbet. Gürcistan asırlar

dır kan akıtıyor. Ne yazık. Halbu
ki İran tabiiyetini kabul etmek. 
Oralara hükümsüz bir neşe ve sa
adet getirecek. 

Vezir sustu. Davit derin derin 
düşünüyordu. Dağların Kralı ise: 

- Hiç tereddüt etme Davit ... 
Kabul et. Bugünden tezi yok, Şah 
<la istediğin emirleri versin. 

Eşkiya reisi vezire: 
- Bizim, dedi, her ıeyden ev

vel istediğimiz şey tahtı elde et
mek .. 

Vezir: 
- Tabii diye mukabele etti. 

Davit, buradan büyük bir ordu ile 
hareket edecek. Tifliıteki kuvvet
lerimiz de sizin yardımcınız ola
cak. 

Davit heyecanla haykırdı: 
- Çabuk dedi, Şah Tahmasb'a 

söyleyiniz. Her istediğini kabul e
diyorum. 

DAVUT HAN KRAL 

Bir hafta sonra Irandan hareket 
eden ordunun başında Davut H:ı.n 
vardı. Davit, dinini değiştirdikten 
sonra Davut olmuştu. 

T arihfen bir yaprak: 
-··· .. ··-·---····--·····-······· .. ········------···--

BİR OSMANLI DON JUANI 
Yüzlerce senedir tarih sahifelerinde eşsiz bir kahraman 

gibi yaşıyan meşhur Don Juana taıl çıkaracak kahramanların 
isimlerine rastlıyoruz. Bunların içinde bir çok kadınlan boğaz. 
lamak hırsını duyan Landru gibi canavarların, da bulunduğu. 
nu görüyoruz. Fakat kendisine zengin süsü vererek. ytizlerce 
kadınla nişanlanarak, evlenerek hepsini aldatan kurnazlar da 
çok az değil. 

Gazete sahifelerinde. resimleri, ~ıır.ıl~ reaimleri il"' 
teşhir edilen bu yirminci asrın Don Juanları, tarihin Don Ju. 
nı gibi güzcliklerinden, şöhretlerinden değil, kurnazlıklarından 
istifade ederek muvaffak oluyorlar. Bugün gazete sahifelerin. 
de kalan bu isimlerin yarın tarihe geçmiyeceklerini kimse id
dia edemez. Ben burada, bir Osmanlı Don Juanından bahsede. 
ceğim. 1539 yılında ölen bu Don Juan, Osmanlı tarihinin bir 
kaç satın içinde uyumaktadır. 

Yavuz Selimin, birinci Süleymanm zamanında bir çok mu. 
harebelerde bulunmuş. Suriye valiliğini yapmış, Korf u muha_ 
rebesinde bir çok yararlıklar göstermiş ve en nihayet dört se. 
ne sadrazamlık yapmış olan bu Don Juanın adı Ayas Paşadır. 

lstanbulda veba hastalığından öldüğü vakit tarih ondan 
şu satırlarla bahsetmişti: 

"Ayas Paşa galebei şehvaniycsinin mağlubu olmakla hini 
vefatında sarayı derununda kırk beşik sallandığı ve yüz yirmi 
evlat bıraktığı meşhurdur.,, 

Nasıl, yaman bir Don Juan değil mi? 

- Şu babamla Dimitrinin arasındaki 
işin sonu nereye varacak dersin lvan? 

N. A.. 

I• VAKl'f 

Simon, kardeıinin mukavemet 
c.dilmez bir ordu ile üzerine gel- 1 
diğini duyunca acnıuz bir yeise 
düştü. Tiflise hücumun bir netice 

vermemesi onu esasen müteessir 
etmişti. Bu ikinci felaket, vatan
sever kralın bütün ümitlerini sara 
tı. Fakat tamamiyle ümidini kes-
medi: 1 

- Bir gün gene elime fırsat ~e 1 

çer.. Diye düşünerek canını kur
tarmanın yolunu aradı. Payitaht-

1 

tan uzaklaıtı; dağlara çekildi; ıs-
1 

sız bir kayalığın korkunç uçuru:n
ları arasına kurulmuı bir manas
tıra sığındı. 

Davut Han, tahta geçer geç
mez, bir Iran kumandanı gibi ha- 1 
reket etti. Başka çare bulamıyor
du. Riyasetin aktedilmiyeceğinl 
pekala biliyordu. 

(Devamı var) 

ilin 
Borsa ve Osmanlı Bankası Koml

serliğindtn: 

Rom:n:ra Milll Bankasının lıir ila-J 
nına gore; l 

, ADO:\E TARİFESİ 

Vtmleket 

Aylık 

3 aylıli 
8 aylık 
1 yıllık 

irinde 
95 

260 
4i5 
900 

Tarifeden Balkan 
lcln ayda otuz kuruş d0 
Posta birliğine girmeyen 
ayda yetmiş beşer kurut 
medilir. 

Abone kaydını blldireO 
tup ve telgraf ficretinl, 
parasının posta veya b•.,,, 
yollama ücretini idare k 
zerine alır. 
Türk/yenin her posla met 

V AKIT a abone ya:ılıtrJ 
Adres de~iştirme Qc 

25 kuruştur. 

tLA.N ÜCRETLEJtf 

Ticaret ilanlarının s•0 

satırı sondan itibaren ııaa 
fatarında 40; iç sayfa)ardl 
kuruş; dördüncü sayradl 
ikinci ve ücüncüde 2; bit 
4; başlık yanı kesmece j 

dır. 
Büyük, çok ~evamlı, 

renkli ilan verenlere a~ 
indirmeler yapılır. Resıııl 
rın santim - sntırı SO kil 

TlCARl MAHİYETTE O 
KCÇOK İLA!\LA1' 

Bir defa 30, iki defssI 
defası 65, dört defası 75 
defası 100 kuruştur. üç 
Han nrenlerın bir defıı51 

vadır. Dört satırı geçen il 
fazla satırları beş kurıı$1" 
sap edilir. 

lli:met kuponu 
küçük ilün tarif esi 
indirilir. 
Vakıt hem doğrudan 
ya kendi idare yerinde, 
.kara caddesinde Vak11 

altında KEMALEDDl!'l 
llan Bürosu eliyle Ul11 

eder. (Büronun telefotırl: 

lkinci tipten (bin) Ieyllk Romen 1 
Uğıt paralarının 31 BirincikAnun 
1938 de hitame ermiş olan mübadele \ 
müddeti 31 Mart 1939 tarihine kadar 
temdit edilmiştir. 19 - 6 - 15 - 33 
ihraç t:ırihini ihtiva eden bu pnra- 'l!~~~~~~~~~I 
l:ır, müteaddit renkler üzerine basıl- : 
mış olup bunlarcl:ırı main sarı renk. Osmanlı Bankal 
ler diğerlerine Jtalip bulunmakt~dır.. Kurban bayramı rnO 
Kı\ğıt paraların yüz tarafındaki orta 1 Osmanlı Bankasının Galata. 
kısma felcn esas melin ""'" ~•-- • J -v ~""'"'"ıuı Ye ocyoğlU ş 
na~ıımt tıt. . lkincikAnun 1939 v& 1 

Du paral!\r 31 Mart 1939 tarihinden\ günleri kapalı lıuluııaca1' 
sonra terl:ıvül edemeyecekleri icin J ~ 
salıiplerini:ı bunları Romanya Mi111 ALEMDAR sı~,, 
Bankası tNC"lerinde tebdil etmeleri 

1

. İKİ FILITJ 
liızımgelın•·ktedir. J Ü k Jal 

AlacakWarca bilinmek üzere m.n - Ç ar a ., 
olunur. 2-Arizonabı' 

BuGüN 

SAKARYA SINEMP. 
Bütün dünyada umumt bir heyeca~ uyandırmış ve 9sS 
dik müsabakasında büyük mükafatı kazanmış oıaıı: 

Günahkar Kı%1 
Filmine BAŞLADI. Baş Rollerde: 

Corinne Luctlatre ve Annle OIJ 
Aynca: DOBERT TAYLOR ve JEANNE HARLOV 

l"ATLI OÜNAll 
Filmi de gösterilecektir. lliv eten: Yeni ParaınuJlt 

Karamazof Kardeşler - Sen de döner dolaşır, hep bu nok
taya saplanırsın ..• Bu meselede ben, ne 
yapabilirim. Elimden ne gelir? Ben, Di 
mitrinin gardiyanı mıyım? 

lar açarak ıu ilk hür aaatimi kutlula
yayım. Altı ay süren bir esirlikten son
ra, i§te §imdi kurtuldum. Düne kadar 
işin içinden bu kadar kolaylıkla sıyrı
lacağımı ummuyordum. 

ç.ck acı bir yırtılma duyuyor.el; 
o kendisini sevdiğimi biliyorddo 

rin de Dimitriyi değil, beni .~<ti 
Dmitri, onu üzmekten başka~ 
maz. Bu kıza ne dedimse. 
çektir. Yalnız ıu var, ki oııuJI 
kati, yani Dimitriyi değil, Yazan: Dostoyevski 

Çe\Of~o~ Uaklu Stlba Ceaıia P' 80 ...,.,,.....,.. 

Şu ikinci kısım dediğin parça, neden 
ibarettir bakayım? 

- Şu taşların altında yattığını san
dığın ölüleri .diriltebilirsin, ivan. Çün 
kil onlar gerçekten ölmemişlerdir. Ba
na cevap ver kardeşim ... Bugünkü ko· 
nuşmamızdan pek memnunum .. 

- Ccşkunluk içinde olduğunu görü
yorum. Bu halin her vakit benim hoşu-· 
ma gider. Hele bir papasta bunu fevka
lade buluyorum. Evet Aleksi, sen me
tin bir gençsin ... Manastm~an ayrılaca· 
gına dair çıkan haber doğru mu? 

- Evet. Stareç böyle emrediyor. 
- Demek yine buluşacağız... Ben 

otuzuna kadar derken, babamız yetmiş, 
hatta seksen yaşını bile kendisi için 
çok görmüyor ... Bir soytarı olduğu hal 
c!t. bu.nu gayet ciddiyetle söylemişti. 

Şehveti, içinde sağlam bir kaya gibi 
taşıyor ..• Altmışından sonra yapt kları
r.:ı. b ... kıhr:a. bun~an ötesi ic"n de Ş"'Ş
mamak lhım. Zınk diyeceği güne ka
dar, zevk peşinde kc~acak vesselam. 
insanın otuzunda gürleyip gitmesi ben-

ce daha iyi. Dimitriyi bugün hiç gör· 
medin mi? 

- Hayır, ama Smerdiyakovu gör
düm. 

Aliyoşa bu cevabı verdikten sonra, 
uşağa nasıl, nerede ve ne halde rastla
dığını anlattı. lvanın hali ansızın .de
ğişmiş, birdenbire düşünmeğe koyul
muştu .. Bazı noktalarda durarak tek· 
ıarlatıyordu. 

Aliyo§a: 
- Dimitri hakkında söylediklerini 

ağabeyime anlatmamamı rica etti. 
Dedi. lvamn kaşları çatıldı ve dalgın

laştı. 

- Smer.diyakovdan ötürü mü duruk
sadın? 

- Evet ... Alalh kahretsin o herifi .. . 
Dimitriyi r,örmek istediğim doğrudur .. . 
Fakat şimdi atrık faydası yok. 

- Bu kadar çabuk gideceğin dcğru 
mu kardeşim. 

- Evet, doğru 1 
- Aliyoşa, ivanı kız.dıran btr endi-

şe j1n ~~ • • 

Dedi, sonra, acı bir gülüşle: 

- Kabil de Allaha böyle cevap ver
mişti? Diyeceksin. Belki de şimdi sen 
bıınu düşünüyordun. Fakat dedim ya, 
elimden ne gelir. Herhangi bir hadise· 
yi önliyebilmek için ömrüm oldukça 
burada kalamam a ... Ne halleri varsa 
görsünler. işlerimi bitirdim, gidiyorum. 
Dimitriyi kıskandığımı ve nişanlısını 
elinden almağa çalıştığımı elbette um
mazsm. Yok canım, burada kalmamın 
sebepleri büsbütün başka şeylerdi

0

• On
lar bitti, ben de gidiyorum. Aramızda 
neler geçtiğini gördün ya? ... 

- Katerinanın evindekileri mi? 

- Tabii. .. Bir hamlede kendimi kur-
tardım ... Dimitriden bana ne? .. Bu da
vada .cnun bir sıfır kadar bile ehemmi
yeti yok. Katerina ile aramızda sırf ba
na ait bir mesele vardı. Sen de bilirsin, 
ki Dimitri bu hadiseye göz yumar gibi 
yapmıştı. Ben, asla ondan böyle bir şey 
istememiştim. Kendisi verdi. Hem tak
dis ederek, muvaffakiyetler dileyerek, 
bağışlamıştı .. GUlünç bütün bunlar Ali
yoşa ..• Gülünç.. Şimdi içimin ne ka· 
dar rahat olduğunu bir bilsen!.. Burada 
yemek yerken isterdim, ki şampanya-

- Kendi aşkından mı bahsediyorsun 
lvan? 

- Evet, istersen öyle de .•• Bir mek
tepli kızla küçü'k bir aık macerası ge
çirdik ve tabiatiyle bitirirken ıstırap 

çektik. Ondan başka hi-:bir ıey düşün
ınüyorum. Birdenbire her ıey yıkılıp 
çöktü. Orada coı'kunlukla. ilhamla ko
nuşmuştum. Fakat inan ki, kapıdan çı
karken kahkahalarla &ülüyordum. 

Aliy.cşa, ağabeyisinin ıen yüzüne ba· 
karak: 

- Hila da &illüyorsun itte? 
Dedi. 

- Gülerim ya... Düıün ki, ben o-
nu sevmc.diğimi anlamamııtım .• Meğer 
hl• böyle imiı .. naha dün ona tutkun 
olduğumu sanıyordum. Hala da pek ho
ıuma gideceğini hi11ediyorum. Fakat 
hiçbir can acııı duymadan ayrılıyorum. 

- ivan, belki aranızdaki his aşk de
ğildi? 

İvan gülerek: 
- Aliyoıa, dedi; sen aık hakkında 

mütalea yürütmeğe daha mezun deiil
sin. Çizmeden yukarı çıkma 1 Dün, o
radaki cüretin için ıeni kucaklayıp öpc
celctim. Fakat unuttum. Katerina, bana 
ne müthit ifkenceler ediyordu. İçimde 

ğini anlayabilmesi için on bCf 
lın geçmesi lazımdır. Belki d• 
tecrübe ve dersler de onu yo1' 
yecek. Ama böyle olduğu 
te ebediyyen ayrılıyorum··· 
k:mda ne düşünüyor? .. J3et2t 
scnra bir şey söyledi mi? .. 

Aliyoşa, Katerinanın bir 
nına tutulduğunu ve hala " 
olduğunu anlattı. 

- Madam Koklakov sakJl1 
lemesin? 

- Zannetmem. ti 
- Gi.dip sorarız. Sıhlı'~ 

haber alırız. Bir sinir buJır~ 
yada hiç kimse ölmez ... Al i#'_ 
ı a bu bayılma illetini ,,erttt · 
felaket ve ıstrraplara fart~JP' 
miştir. Çektiklerini duY111;,te' 
yaretine gitmiyeceğim··· 

neye yarar?.. tl 
- Ama, sen ona ıenl • 5

1 
• ··ye 

ni, daima yan·ldığın~ 60 ti~ 
- Mahsus ıöyledım "rtııl 

panya getirteceğim··: ~il ittı 
finc içelim ... Ne keyıfb1 ;J 

(De1Ja1"' 
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Bir Sivri Akıllının Maceralan: 

Abdülmecit devrinde 
-- ~_,a:wwws ~.._. ... ~ 

Sara~ .. D~~~~iu~~Jarı 1 
- 23-

Ne var, Ne yok? 
Cigara Dumaniyle Şeki? İnsanlar Gittikçe Daha 1 

Müsabakası mı Dalgın Oluyor? 
1 

J Raavo ve Tiyatro 1 
Ankara rauyosu 

1 

; ur .u • IJ.ı 1 • ıl gııııuır bt ın. o. 
kll~ il :\(.1Jı11111 h:ll tnıJ Ş. I J ınl r,• 

r elington tıe ıt.u~t 

ba~fat Pa~anm gönderdiği bu 
çılta: .Abdülmecidin huzurundan 
'lllda .Re3it Pa~ayı saray kapı. 

......_ ıken karşıladı: 
~a ltifat Paşa hazrtleri ihti. 
~ h l1n.ı ar?.ettiler. Talebei u. 
~eli aı alckın~a icap eden tedbir. 
alide llıak Uzere kendiıleri Babı
'tttıu nı~ş~ı bulunuyorlar. Zatı 
~rerının teşriflerine munta. 

~~ 
~akat R . 

'alih b' eşıt Paşa bu davete 
!lıedi: ır rnuvafakat cevabı ver. 

. 'l> 
lliı, ~ ~ hazretlerine sel~m edL 
~ar . .A nın:ı husust bir mazeretim 
tiltjl'ae Cele g"lmeğe çalışırım. Ge. 

bı· tn kusura bakmasınlar .• , 
)'e """ 

h """vap verdi qa]tj . 
% kat kat halde ise Reşit P~a. 
htl!tbaş~ın~n. içindeki dütünce 
~ §aba ıdı. o, Babıaliye git
~li buı 111 ve hayatı için tehli. 
lebeıetj\J.yordu. Medreselerdeki 

kendi şahsı aleyhine 
~ •a~en doğrudan doğruya 
lı ~aşa 01za~ :>amat Mehmet A. 
~ tras dugundan bu karışık. 
~ •ui~da b~r taraftan hayatı. 
lıetıl!taı d t :?ılmesi kuvvetli bir 

l>~ıı ahılınde idi. Yine bu se
titl)ı~ dolaYI kendi konağına 
tal'd de do~ .ı an çık gru bulmadı. Sa. 
~ İaki hktan sonra şayet pe. 
tı~ ~ını!kede~ olursa izini kay. 
~ "'e dol içın arabasile karı. 
,~ ııure~~bac~ı sokaklara sap. 
~ ı'lttaştak' oglu Cemil Beyin 
ta ehe k 1 konağına girdi ve 
,.,, :ta lta:rgaşahğı sük\ın bulun
~1el'daııa ar burada saklanarak 

· çıkınamağa karar ver. 

~~it p 
~l'ttf t17.e;annı bu fevkalade 

altuat ın.e Cenın Beyin ko. 
,.__::uştu, Bu tel!§ 

ve heyecan Re§it Paşanın bu
rada gizli olduğu düşmanları ta. 
rafından haber alınarak hücum 
edilmesi ş.şphe.sinden ileri geli. 
yordu. Bu sırada Cemil Beyin e. 
vine gelmiş olan Hanımefendi 

muhtemel bir hücuma karşı mu. 
kabele tedbirleri düşündü. En 
mühim tedbirler olarak Üçüncü 
Selimin ııehadeti vakasında şeb. 
zade Sultan Mahmutlu kurtar • 
mak için Ce\Ti ustanın kullan. 
dığı müda!a usulü hatırlar"la 

geldi. 

Şayet konağa hariçten bir hü
cum rapılınıa cariyeler merdive. 
nin üst başında duracaklardı. 

Yukarıya çıkmak istiyenlerin 
yüzlerine birer torba kül atacak. 
lardı. Torbalar bu maksatla hazır 
lanmış ve evdeki cariyelere da. 
ğrtılmıştı. 

Bereket versin, bu gibi müda. 
!aa planlarının tatbikine ihtiyaç 
kc..lmadı. İlk gün eve bir taraftan 
hUcum vaki olmadı. 

Ertesi günü ise artık tehlike 
bertaraf olmUJ sayılabilirdi. li
ra Fransız sefiri Barkedilye'nin 
saraya giderek Abdülmecidin hu. 
zuruna çıktığı, lstanbuldaki tale. 
be karışıklığı devam ederse Bey. 
kozdaki İngiliz ve Fransız filola. 
rmın şehre asker çıkaracağı ha. 
vadisi her tarafa süratle yayıl-
mıştı. , 

Diğer taraftan Hariciye Nazı. 
n Reşit Paşanın hıtifuını verdi. 
ği, talebeleri ve hocaları ayak. 
lanmağa sevkeden serasker Meh. 
met Ali Paşa olduğu hakkında 
şikayette bulunduğu duyulmuş . 
tu. Reşit Paşanın istifası Abdül
mecit tarafından kabul edilme -
miş olması da aynca elebqıların 
zihinlerini kanıtırmııtı. 

(Devamı 11ar) 

Blrknç gUn en·cl Pniı::te r>Y
leııcell bir nıUsahaka yapıldı . 

Clgara dumanlyle güzel şekillt!r 
yapma kmUsabakası. 

Verilen habere görf'. mU<.'ıt

baka tahmin edlldi~inden de da. 
ha. iyi olmuş, birçok kadın ve 
erkek iştiraJC. etmiştir. Rc?si 'lıde 
görlllen genç 1:17. blrlncl mUkA· 
tatı almı~t1r. 

Bayıltmak İçin Para 
tle Kadın Tutan 

Bestekar 
Meşhur Macar beetekln Liszt 

çaldığı parçalarla dinleyenleri 
mestetmesini pek severmiş, Hat. 
ta, konserlerinde, bayılmak için 
para ile kadın tuttuğu söylenir. 

Bu kadınlar, Liszt piyanoda. 
çaldığı parçanın en heyecanlı ye
rine geldiği zaman bir çığlık a. 
tarak düşüp bayılırlar, bestekar 
da hemen yerinden kalkar, ka. 
dını ayıltır ve bir daha piyano. 
ya oturmazmış ... 

Anlattıklarına göre, bir kon • 
serde Liszt'in para ile tuttuğu 
kadın bayılmayı unutm~. Tam 
o parçaya geldiği zaman beste. 
kir, "ha şimdi bayılacak, ha şim
di bayılacak,, derken.. kendisi ba. 
yılıyor ... 

Hikaye güzel ama. belki ya. 
lan, belki sahi ... 

Bazı hadiseler hakikntcn bunu 
6Östermektedir. Hatta. boyle gi. 
derse bir gün gelecek bütün yer. 
yüzü insanları, deli dej;ilse bile 
yan aptal olacak diyorlar. 

Mesela, Londra polisinin yap 
tığı bir hesaba göre, son bir sene 
zarfında trende, tramvayda, tii 
n~lde. otobüste yolcuların unut. 
tukları eşyaların sayısı bir vıl 
evvelkine naz:ıran yüzd .. 5 fazla
dır. Son sene zarf1nda nrab<>l<ır 
da 17 bin 208 muh~<'lif crya unu 
tulmuştur. 

Sokakta dü~ürülcn !'t'vlcr dr 
"'eçcn senekine nazaran f,, .. ıadır 
Vntnız, snt·akta bult•l'un poli~C' 

·eslim edilen ı::evler bir sene ev. 
·elkine niı:betle azrnış ! 

Makine Devri 
Dünyanın gittikçe makinelcşti

ji muhakkak. Bir gün olup her 
işi makine adamların görebilece. 
ğini kabul etmesek bile, şuna hiç 
şüphe yok ki sanayide bugün es. 
kiye nisbetle çok az adam kulla.. 
nıhyor ve bir makineyi işletmeye 
pek az kimse kifi geliyor. 

Mesela, bundan daha on beş se. 
ne evvel otomobil fabrikalarında 
bir otomobili meydana gçtirmek 
için 50 kişi lazımgelirken bugün 
bu işte yaln.ış 8 kişi çahştml

maktadır. 

ŞEHiR TiYATROSU 
27 - t - 1939 Cll~fA 
nkşamı saat 20.30 da 
Tepebaıı Dram Kumı 

HAYDUTLAR 5 P. 
lstiklôl caddesi Komedi kısmı 

OCLUMUZ komedi (4 perde) 

n·nAN TiYATRO l 
(Bu ak1am) 

Cemal S:ılılr. t .. m:ıil 
Dümhüllü hirliklc 
TAYŞ\N PALAS 

Hü' ilk Komedi 
Yeni Hır.) ele numnraları, ş:ınte, dueı. 

HALK OPERETi 
(Hır ak,rnm) 

.MODl:HN KlZl.AH 
Şen Operet 

:!7. l • 1!139 < l~I:\ il .,, 
• c ll.ıcr,I'.lr· l'cı ı. Hfk 

1.!,.I ı J>roı.:r.ını. l:!,3:ı :'ıliı:r.ık (Tur • 1 ı er ın. H 'ı . 1 ,3..ı :\ .ı " (il r r 
nu7. ı - pi). 13 ~lemi" el saat ıı)cı ..ır .e ır - J J). li,;,J Prur;raııı. ı, .,.:; 
rı, u·a ıs, ıııc-lcuroloji h.ıhcrlcri. J3,ll! ',Jıır.ıl, llJ.ıııs 'i atı· ılı. 18,0:i Konu. 
\luzık !Ku~uk orkl·slra • Şef: ~cciı nıa (Üış polılı .• ı h:ıdı~clcr,). lu,:..J 
\şkınJ: 1 - l\lax Sclıonlıerr _ Alp J urk ınuıı •i ı lnccsnz r.ı 1ı • Suzın.ik 
ki\)lııic-rinin d:ııı<; hav.1l:ırı. 2 - (ıc \t' lıııı.ıııı fasıll.ırı). 19.2u no ıııııılık 
'>rgcs llı1.t·t • l.':\rlesic ııııe • ı inC"ı ıııu:r.ık lııı!,1.ırHL ınu,rıh:ıhe \e kon tr 
'>İİİI. ıı) l'reHıcl, h) l\leııuclıo, c) AıJa. ,\urııllıılı Ş •\ J,et, Cc' ılct ~len c1~1ı: 
sıctıu, dJ Carillon. 3 - Paııl Lıııcl.c 19,:iS Tc•ııısıJ - llcrıız h:ı'>rclı • ~ ız n 
• Kiılıkullerııılc '>en - Mclodı. 4 - "l:ıılrı :.:rıcrn. 1 ııbo i\·iıı tı:rlıp eıltn 
:'\ıcın;ııııı • "l'ıııı;o. 5 - Aloıs lhrı' \\ ııi l>ıll.ı.; 1. :u :! ı u k ı u , ; ı -
clıera • Bc-ııirıı ceııııclhn - Mclodı. !i l'ıımhurl .\lı l'lc. • Su:r.id ı pe ıeti. 
- Fraıız J.eh.ır - Tango kralıçe<;ı o 2 -T.ıııılııııi \lı e.e. - lkınn hestc. 
ıeı C'I ı ıı ı ıı \ .ı hl.1rı. ı 8,30 Pro.,rııııı. .iılı 11 c: k ~ dı k ı. 3 - 1. ıııı..ıu 1 Ali 
18,3:ı Muzık \ar~ctc. pi. l!J,O:i 1uı: efe. - \ ır ll aı. h:ıııi, Iı h·lrn c. 
rıııız ğı (h.ırı ık programı. Oktı\ıın. 4 Ce,,ıl'l <. la -1u.,. ıu. rı Is. 
ı ılıı;ın Kıır.ıkıış. Çıılıınlar: Hakkı met a,.,.ı - S ıyıdıl ş:ırl.ı • ( Jıc ııı g • 

>erınJn, Hn'>an lıur, Eşref Kodı J, lı efcııı.lıı.ı. r, - Şnkır aııa • Sız ı1 ı 
llaınıli Tok.ıy, Bnsri Crıer. l!l,3:i şarkı - .'c••ıı •ır ı 1.ıır knddi ıncHun. 
Konuşma. 19,rıo Turk muzıği: J - 7 - Alı el•. • Suıiı.Iıl şaı kı • Jıer lıır 
.Sakilı dcnı.li - Şehnaz ııcşre' i. 2 - Lnkışını.lı> nrşe. rn.ıı)aıı · :'ıluz.ıffrr Jı. 
Ş::ıir :\.ı:r.ıın - Şehıı:ıı. Sl'llHıi _ Diılenı kar. <;.ıhnl.ır: \ L'Cılıc, He aı ı nr, 
.} üztinc n:ızır. 3 - ücllal z:ıde • Şclı- Buşen Kanı, CeHlcl ı.-ozan. 2'1,:-ıu A· 
naz şarkı - ı:ııııcdin bir liıhzn ih.}.ı. j.ııı • ıııcıeoroloji, zır.ıııt 1 or :-m cfi-
4 - Hcfik Fcrsnn - Tunhur tn!.sirııi. )al}. :!1 ~lcııılckcl s.ı:ıl :ı~arı. ::!! ~iu. 
5 - Şe,ki lıey - Jlic:ız şnrkı - Sc-n 1ııı zik (Ku~·uk orke~ıra. Şef: Xccıp Aş
.} erden ı.:ıdeli. 6 - Şe' ki lıey - llicaz kın}: l - S ıinı Sııc-ııı; - K.ılır r nlar 
şnrkı • Ale-,ı uzanı fırk,ıl. 7 - Se. marşı. 2 - 11 ubcr er - Ş:ır\ln ui
liın • Şehnaz şarkı - Bir nevchaıı tını.len. Hnkseclen kızlar. 3 - Jol an
dil rııüptelıidır. 8 - Şemsettin 7.i)a. ne Br hrııs - Macar dansı :\o. !J. 4 -
Şehnaz şnrkı - Denızin dalga!'>ını. 9 Krln 1 ._ı::ı. ~lalıedin aı;ılışı - l \er
- Sedat Oztopr.ık - Şehnaz saz se- tür. 5 J. Brauher - ltal.} an şarkısı. 
mnlsi. 10 - Kemal Nhnz.i Se.}lıun - 6 - Hermann Doslal _ lılarş. 7 -
Keıııenı;e taksınıi. Çalanlar: \'ecihc, Gouııod • Bach - Ave Mnria. 8 - Ra
Hefık Frrsan, CcHlct Çağla, Kemal faele \"ıılente • l"znk bir meml ket
Ni.} azi Se.) hun. l l - Radife, Sn det· ten • Serenat. 9 - J. Strauss • S:ınat• 
tin Ka~ nak, Yesari Asımdan şnrkılar. kAr hn) atı • \'ab. 22 Haftalık posta 
20,45 Aj:ını;, meıeoroloji lıalıerleri " kuıusu. 22,25 Uuılk (Dan,, Çıgan • 
zirn:ıt borsıısı (fiynl). 21 Memleket pi). 23,45 - 24 Son ajans haberleri 
<,nal O.} nrı. 21 Konuşma (Haftalık ve ~armki proı;~Jm. 
spor servisi). 21,15 Riyaseti cumhur 
CJarmonlk orkestrası _ Şef: H. AJ
nar: l - Josip sıa,·enskı: Balbnop
tıonia. Sırp dıınsı, Arnavut tarkısı, 

Türk dansı, \ unan şarkı~ı, Romen 
dansı, Benim şarkı, BuJgar dansı. 2 
- P. J. Çn)koHki - 5 inci ıenronı. 
22,25 Esham, inin ilat, kamlıl~ o - nu· 
kul borsası (fiyat). 22,35 Mur.ik (Caz 

Yabancı radyolardan 
seçilmiı parçalar: 

Programdaki ımkıtlar Turkiye ıaa-
11 ü:erine ile uvleden ıonraJ.:i ıaat 
olarak utrilmiılir: 

OPJ:RALAR \'E SI:NFONİ 
JW~SERI.ERt 

hnnd - pi). 23,30 Müzik (Melodiler). 
23,45 - 24 Son ajans haberleri ve ya 

9
·
30 Napoli ıır: "La Tr:ıtiata" 

(Verdı). 
rınki program. 

Ankara radyosuuun 
yarmki programı 

28 - l - 1939 Ct:MAHTESI 

12,30 Proım:ııı. 12,35 Müzik (Fğlen. 
celi pl:ıkl ırL 11 .Memleket sanl a) :ırı, 
"lJaııs, ınl'leoroloji h:ıhcrleri. U, 15 

10. 
ıo. 

ıo. 

Kolonya: tıalyan musikisi. 
Sıutgart: Konçerto (Mozart) 
7 ncl senfoni (Beetho\Cn). 
'fıırino gr: Keınaııist Jacııues 
'l'hibaud'nun işlir:ıkil le sen-
foni konseri. 

Cumarfe~I, P:ızar: l\lnline saat 16 d:ı 1 ürk nıüıii'i: 1 - Tanburl Bih iık 
Osıırnn be) in lıicaz peşre,·i. 2 - ~·aiz 

Jf. l'csarl 

10.10 Prağ 1: 8 inci sen. (Şuberl) • 
I0.15 \'ıırşo,•:ı: Senfoni komerl. 
10.30 J>ıırh PTT :Yugoslav musikisi 
I l.45 f.ondra (!il): "Arlecchino" 

(Busoni). 
ERTl'<iRCf. SADi Kapancı • Hicaz şarkı _ Okşadım !la<;-
TEK Tl\"ATROSU lnrını. 3 - S:ıdettin Ka~nak - Mu-

T:ıksimde (Bu gece) ha.)) er şarkı - Ne znman gôr'iem o-
M 0 R E H H 1 Y E nu. 4 - Fnhire Fcr~an _ Kemençe 
Meşhur 'odvil 3 perde laksirııi. 5 - Hefik Fersan - Gülizar 
l"a:an: llüuuin Rahmi, şarkı - Sabah güneş doğarken. 6 -

Eğelenceli köse : 

• ı--ıı--ıı--ıt-; 
2 1--1-+-+-1 
3 ıı.--t~-+-t--• 
5 

' , 
8 
9 ..... _.._...-+_..,-

lon Jıır nnJ:ışııı:ının birinci ismi, hir 
şeyi l aııan. 3 - Çocukların lırlulchık. 
ları lıir hııstalık, sa. 4 - l\llısııade, 
nrapça el. 5 - Millet ~f!'clisiniıı '"cr
dıgi kar.nl:ır, bir sorgu rıl,ılı. (i ~ 

futma)n ):ırn)·:ın bir azamız, çizgı . 
7 - Sııll:ııılarl ı lıc-rnl.ıer dışarı çıkar

clığınıız bir din rüthe,i. !! - Çift, iş 
h:ışı. 9 - Bir erkek ismi, kıllığındn 
asmalar hıııfanıın. 10 - Fransızca 
"haber", teneke ) apışlır.ın. 

12.10 Jlih·ersum 2: Haydn, MozarL 
l. Hadio J>aris: .Mozart. 

ODA Ml SIKISI VE KO!\SERl.ER 

6.30 Radio Paris: Pı;)ano, şarkı. 
7.10 Hambıırıı: Mor.art. 
9. Fyfel kulc-~i: Pi.) ano, şarkı. 
9.10 Frankfurı: Kreııtzer septeti. 

11. Hudnpeşle: Kuartet. 
1 l. ı:~ fel kul c;i: Şuman. 
11.35 Bre~la\·: Fırı mu~ikisi. 

HAHF ~ll'SIKI YE OPERETLF.R 

:?.50 Haclio Pııris; Ci.25 Paris PTT; 
3 Ynrşo' a; 8.~I} l'\npoll gr.: 8.25 Prag 
1: 9.10 f.eipzı~. ~lııııılı; l l Hoına gr., 
Soııen~; 10.3•l f.ıl, Hen: 1 l.l:J Stras
lııırg (Offcnlı.\lı'ı ı oııercli): l 1.30 Hır 
çok Alın.ın ı ı ıs, onları; 12.10 lluda
ııcşıe (Çıpan nııı ıkı'>ı). 

DA~S Ml SIKlst 

S.28 J>ng 2: 8.40 Bc-romtimlcr: 12. 
l S Hoııııı ve 1 uı ıııu gı upl 111; 12,25 
1.ondıa <n.): 12.:i:i I.on<lrn l::\.) 

PJ\TS. h.O::\Fl:HA. "S \ E 2'~ talebe • b' fttı 1935 yurdu ktz 7ct.mı1na devam edmt TctzlanmıMan ır flTU'J SOLDAN SACA: 

Dünkü Bulmacamızın 
Helledilmit Şekli KO:\L:Ş:'ılAJ.AR 

lllt~ı ı .., te ~irned k w b 
at erezı 'l'ı-ak e uruıan ve ve okuma imkanlarından mahrum yüzlerce yurt çocuguna u 

~- ~:ırasın.dadır Ya kız ve erkek talebe yurtlan Trakyanın içtimai bünyesine mal olmuş var. 
ı, ııı lteıuıs . • 

~a Usta· ~ deneb'l l°tltetı ıt Çocukl 1 ecek bir mükemmeliyetle idare edilen ve bilhassa köylerden toplanan ze • 
eri arla A ı k"ltUr l lt llitj tnizj d nıalüI gazilerin çacuklarmı da sinesinde barındırarak sosya ve u . c 

el Ilı bu ltıııara :~kl.eyen bu müessesede kayda değer bir disiplin ve bakım gözil çekmektedır. 
d~ lertı~llelti bUt e? erkek talebeye mahsus iki ayn binada kurulan Trakya tal.ebe yu_rtıa:ı
;;11 hir ııı edilen Çesı muhtelif kaynaklardan ve bu arada bir kısmı da Türk Maarıf Cemıyetın. 
ı..11eı..._~ "aktı Yhardını ve gelirlerle l8000 lirayı talebe mevcudu da 180 i bulmuştur. Bunlar. 
~ı ... ~· ali y · ' · k t'l ~le ırı lrıaaı-a:tı .. __ erınde olanların bir kısmı ayda 5, bir kısmı d& 10 lıra verme sure ı e 
ı. &_lııe~lı- ----uıa ittirak etmektedir ki bu miktar talebe mevcudunun yil2de yirmisini teş 
qa .~~di · 
tu .. terıışu fitne gö 
~ ltu)'ecek ve .: Trakya talebe ywtıarı önUmUzdeki sene daha esaslı tedbirlerle biraz da-

t - J.üle taşiyle meşhur bir şrh
rimiz. 2 - B.ınkn)a Hrilcn paranın 
gt•lirdiAi irat, ),endi hnlindc. 3 \ c. 
re kakılan ağ.ıl', İs\'İçrcclc hir kasn
lııı i mi. " -- Aılnn:ıılıı ıloğnn. 5 -
Ç.ılışk:ın. ti - Eskiıfcıı ıııııliş:ıhlıırırı 

tahin çıktıkları zamnıı askere dıığıl
tıkl:ırı para, bir sorgıı edalı. 7 -
Sııidabat anla~ıın~ına dııhıl bir nırnı· 
leke!. 8 - işte, du)gulu. 9 - Balık· 
çıların oltal:ırın:ı t:ıktıkları he) az kıl, 
lıiitün. 10 - lş:ırct, lı:ığışl:ırııa. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

SOi.DAN SAGA: 

1 - l:r.ılilı:ım, Otti. 2 - l\fanl<''>r.f, 
nl. 3 - Hiıııcl, Mor:ı. 4 - Ora, iılcııı, 
re. 5 - Kokulu. 6 - L'r. 7 - Sel, a), 

zc. 8 - l'f, konleş. 9 - S:ııır, öl~i. 

10 - Alo, !'\un, Şalı. 11 - Koa, a
lık. 

YL'KAHID.\!\ AŞ.\Ct: 

1 - lınroı, susak. 2 - Zair, kefol. 
3 - Damak, luk, 4 - lle. an. 5 -
Hcıtık, Yıırnn. G - ı\s, 1.ut. i - ~le 

8.15 
8.45 

9.:ıo 

10.30 

Soıteno;: Mıkromıı::azin. 
Mıınılı '<''I: lınrmısch • Par
lcn\,rdıcı.ı\leki kış spor mil. 
ı; ı lı.ıl .. ı J;ı rı. 
P.ırı~ l'J 1": "Cenup ılc,Jet

lcrı" (.luliC'n Green toraCııı<lan 
ıngılı:r.cc konfcrons). 
Konig~berg: "Pygmnlion" (B. 
{Sh:ıwJ, 

Gülhane Müsamereleri 

cafııu aç Ylelik.le orta tah!ile devam imki.nlarmdan mahrum daha bir çok yurt ço. 
acaktır. M. Yeltepe 

t - Müteessir eden düşüııre. 2 - ıııcl, \d,ına. 8 Fnıııil.} e. 9 Ş.ışı. 
Yakın şark devletleri arasında 1·apı- 10 - Taarruz, lak. 11 - 11, refah. 

Gullı:ınc l:ııhil;:ıt l'tlp. Ye Jı:lınili· 
nlıı senchk ruüsRmerclerinden "1çun
cuıu 27 .1 9.19 eunıa gunU saat li.30 
da Clllh.ınc ı..onfcı :ın ı.:ılo ıun~ıa )a
pılııcııktır. Arzu eden ıııcslckdnşlaı ın 
le~riflcri rica olunur. 
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İMPEKS _____________ ..... _________ ,_,......,_.. ..... ,_, ______________ ......... .........-
Frankocular Romanyadagırmi biraemir 

o-- rselonu aldı muhafız tevkif edildi 
Şirketle atakadar iki İngilizin Tegvmen Dı'm'ıtresko du"n 

1 b 1 d ki 1 1 1 1 d Burgos, 26 (A.A.) - Barselo- Tayyaredekl bütün evrak Al • 
sta n u an uza aşh < arı an aşı 1 nanın ihatası hareketi öğle vak· man llsaniyle yazılmış idi. 

Denizbank Tekno oll şubesi müdürü Uikma1edıımışur.FrankJstkı- zannoıunduğunasörobutnr- kendi' kendı'n'ı bOgv dU 
taat, Montjulch ve Tibidaboyu yare, Formlguere're görülmUş 

Sü 1 y m 8 n Seıd en fs t ifa et ti işgal etmişlerdir. Bu lş:;all mu. ve orada bir cumhuriyetçi la- Bükreş, 26 (A.A.) - Rador n.. lar, 20 atmosfer tazyik aıtın&ı 
lmpeks Limite~ şirketi htıdise .. i lCımat almalıydım. Tekrar yazıhane· teakıp General Yague'nun ku· panyol tayyaresi ile muharebe jansı bildiriyor: yUz metreye alev saçan 22 alet 

giln geçtikçe daha enteresan s::ırhala- ye girdim. Gene mfistnhdem iç oda. mandası altındaki Faslı kıtaat etmiş oldlğu bildirilen tayyare- 7 kanunusanide, Bilkreş,varoş. yapmışlardır. Sırtta taşınabile· 
ra gırmeL:ted ir. Uzun seneler nıem- da bulunuyordu. Daktilonun fran- ile "Siyah Ok" denilen kıtalar, dfr. Hatırlardadır ki, Formlgue· Iarmdn bir evde bir infilak vu - cek olan bu aletlerde, mazot \·e 
lckctımizde komisyonculuk yupon sızcn ça~ırması üzerine hemen bu- Barselonaya girmoğe başlamış- re yakınına bir takım bomba- kua gelmiş ve eski demir muha.. petrolden vücude getirilmiş bir 
bir lngllizle, hilhassa lngllteredcki I lunduğııın odaya geldi. llen derhal lardır. lar dUşmUştür. . • gaz vardır. Bu fı.letlerden on birİı 
bazı müeseseJerin mümessilliğini de- sordum. fız teşkilatına mensup bir kışı • 
ruhte etmiş olnn diğer bir lngilizln ı -rıı. Krep nerede bulunuyor? Barselon, 26 (A.A.) - D. N. Arrens yakınına düşmUş olan nin ölümüne sebebiyet vermiş • hususi arabalarla meçhul bir D'.18: 
bu şirketle nltıkalnrı meydana cıkmış- Genç ıııüstnhdeın hemen cevap ver- B. bildiriyor; üç motörlilde ise hiç bir bomba tir. halle gönderilmiştir. Beş ıanesı 
tır. Bunl:ırdan biri Robcrt Kollej mu· di: İspanyol m!lllyetperver ordu- bulunmayordu. Yapılan tahkiat, bu infilfilca de çimento fabrikası deposunda 
nllimlerlnden Bernard Tubini'dir. .- Bu şekilıle birisini hiç görme- larınr• şefl'.lrl buı;Un öğleden lazım gelen maddeleri veren ve bulunmuştur. 
Tubini'nin Galutadn Unlon hanında dım Y~ tnııımayorum da.. sonra saat 16.20 de Barselon MUSOL1Nl DÖRTLER lagv· edilmiş hareketin ~i vazi • Tevkif edilen 21 §erikten seki· 
49 num::ıralı bir yazıhanesi de yardır. -1\nsıl olur. Her zaman buraya ge· KONFERANSI TEKLİF --'" 

]ip n1°<leı·n11·ş "e l\l. 1·1ıbı·nı· •nı· n vn, kın radyosunda şehrin işgalini mı.n yetine gt>l'en az miktarda leJ0

YO - zi, demir muhafız tethişçi fa»>l· Elde ettığiınlz mn!Umntn göre ller- o • ,,.. EDECEKMİŞ ~:1 ·ş 
nard Tubini, 25 seneden fazla bir za· ahbaplnrındanmış." etmişlerdir. Radyo mUteakıben nerlerin takarrür ettirdiği tethiş- yetine iştiraklerini itiraf ctın1 • 

mandnnberi bu yazıhanesini işlet- Hiç olmazsa M. Krep'i nerede bula. nasyanolfst marşını çalmış ve Londra, 26 (A.A.) - Dafly çi faaliyetin teknik kısmını ida • !erdir. Teğmen Dimltresko, pası& 
mekte ve bilhassa lngiltere ile Tür- bileceğimi söyleyin. generaller ve bu arada. da Ge· Mail gazetesi, Romadan istihbar re eylilen kimsenin, askeri kim. ve telgraf binasını, elektrik fsb· 
kiye orasında komisyonculuk yap- ~ani lıu defa nnsılsn al!zından kn- neral Yague halka hitaben nu- ediyor: ya daire::.inden teğmen Dimitres. rikasmı radyo binasını ve diğel' 
m~ı~!ıringiliz Krep ismindedir. Bu çn~-1~. Krep hnraya hiç gelmez, hem tuklar vermişlerdir. İyi nıalQmat almakta olan bir ko Nicolisg olduğunu tesbit t. umumi binaları yakmak niyetiJl; •· 
zatın şehrimiıde bir yazıhanesi yok· bizim firmamızla da alakası yoktur. HER TARAF DONANOI membadan öğrenildiğine göre miştir. Bu teğmen, infilakın er - ne olduğunu ve bu faaliyette• 
tur. Kendisi Beyoğlu yuksek sosyete- Blziın p:ıtron onunla katiyen i~ yap-

26 
A ) _ D N B B. Musolfni, Barselonanın su· tesi gilnU, evinden kaybolmuş, fa lejyoner ~fler tarafından haıtr• 

· d b · ıh P k P ı 1 1 Burgos, (A. · · · · k t 24 k"- 0 d d. w I JA 1 ·· h k t edl· sın c ı assa ur Ye erapa .as o- mnz . . , . kutundan sonra dört devletin; a dUllnUS3.lll e, ıger şe - anan p an ara gore are e 
tellerinde bulunur ve bu otellcrın sa- ! llen, l\l. Krepin kendılerıyle ı, y:ı- bildiri~ or • rikleri ile birlikte alev saçıcı a leceğini söylemiştir. 25 kanunu ' 
!onlarında ecnebi olan kimselerle Ye pıp yapınadı~ını sormadı{lım halde Barselonun işgali haberi bU- yani: İngiltere, Fransa, .Alman- 1 tl · 

1 1 
kte ld w • sani sabahı, tegmw en Dimitresl:O 

işleri olan Türklerle sık sık güruşiir· ynııhanc müst:ıhdeminln derhal im tun Frank~.:t İspanya toprakla· ya ve İtalyanın bir konferans e er ıma e.y em~ . ~ ugu a. . . • w 
il hususlarda beni temin etmek isterce· kl ı aktetmelerinl şiddetle arzu et- telyede tcvkıf cdılmıı;tir. Bun - kendı kendını bogmuştur. ___.,,, m ş... rında fevkal~de bir çabuklu a. -

11 V N l sine maliimal vermeğe kalkması şfip. ktedl b 1 
apur ası belerimi uyonclırdı. Demek ki, .M. yayılmış ve her taraf zengin bir me r. ecl 's'n d "nk il ce sesinde ka u Ismarlanmış? Tubini ,.e )azıhnncsinin müstahdem- surette doı.~ --·ştır. f · ıı lı:lar- Duçenin, bu konferansta. İs- U j 

Elde edilen malumata göre, bil- Jeri nedense )1. Krep ile temasta bu- ad erkok, kadın halk bUyUk bir panynnın istikbalini nH\.kadar 
b:ıssn ~en~zb:ınkın .son ~l~ruk Avru· ~uı~madıklnrına herkesi i~an. dırmak se\inç ve heyecanla dolaşmak- eden Uç noktanın müzakere e· d • ı k i 
paya sıp:ırış etmek ıstedı~ı 11 vapuru ' ıstıyorlardı .. Duı~n n.~dcn, hem. de ta ve bütUn k111se çanları çal- dilmesini istemekte olduğu ri- e 1 en an un ar 
l>u ıki zat "HnuDter Sm·on" Clrması- bu kadar istıc:ıl ıle tuzum sordilklc- • d' ki b k 
na ısnıarJntrnağa muvtıffak olınuşlnr- rini duşfinme~e bile ihli)aç hisset· maktadır. va.yet edilmekte ,r • u no -
dır. meden: BERL1NDE talar da ~unlardır: Ankara, 26 (A.A.) - B. M. I tahsisat verilmesine ait kanuni: 

Jkl lngllizdcn Krep isimlisi bu - l>emek, dedim, l\l. Krepi tanı. Berlln, 26 (A.A.) _ Akşam 1 - Avrupanın yeniden kan Meclisi bugün Refet Canıtezin n kabul eyle.mi~ir. Askeri f~ 
yolda mühim rol oymımış ve evveJii, yorsunuz? dökülmek sahnelerine şahit ol- b!ll~kanlıgıw nda toplanarak zeytin rikalar tekaüt ve mauvenet ~ d. b gazeteleri Ba .. salonun zaptını "":.' 
İngiliz firmasiyle anl:ışarnk sonradan - Evet, fakat beş .sene ır u ya- masma mani olmak çarelerini ve yanabi zeytin mahsulllerinin dığı ve oonaze nakline ait bC~ 
Denlzbanklıı temasa geçmiştir. 1kin- zıhanede memurum. Onun buraya bUyUk harflerle ill!n etmekte- .ntJY 

·•· dlrler. araştırmak, iyileştirilmesi hakkındaki kanun nelmilel mukaveleye iltihakı.-. .. ci teşc!Jbfisünde de muvafCnk olan scldiğiıı_! bir kere sörm~uım. J11• 
Krep son günlerde hadisenin meyda- - Peki, buraya gelmıyorsa nasıl ROMADA 2 - Her turlU vesayetten ttzft.. layihasının geri kalmış olan mad. ait kanun Iayihaları da ik~nc~iJ. 
na çıktığını görerek p:ız:ır günü Lon- oluyor da kendisini tanıyorsunuz? Roma, 26 (A.A.) _ Barselo- de, serbest bir İspanya vücuda delerinin müzakeresini yaparak :z.akereleri yapılarak tasvıp 
drayo hareketle memleketimizden ay- - ..... ? . getirmek meselesi, mezkUr kanunu kabul etmiştir. miştir. ..ıW' 
nlmıştır. Yani bu ~ualime cevap ver~cdı.. nun zaptı gazetelerin hususi ta· Ank Yal tal k .. yüıı. M r b d sonra bU!'...-•. 

Hilkumet, tt vapur işindeki yol- Yazıhanede tanışmadığını suyledı· bılarlyle llAn c-' :lmiştlr. Roma 3 - İspanyada. komünizme· aranın rnpap o ec 18 un an .. defi 
•ı ı ı lıl tl p k t Ide ve"a pe h ttA her türlU "halk,.ılar' den Yozgatoğullarmdnn Ahmet kU ruznamesine dahil ve ıkı i.ı ıuzlu~u anladığı için de kal s par ş ği böyle r zn n ar o e . ~ - derhal donatılmıştır. Akşam U- ve a " w lm • M . b. 

1
- 'h 

1 
rın :rJ.111' 

mukavelesini imzal:ımarnı~tır. r:ıp:ıla!ldn t:nışm:ısına. hı~_. ımk~n zeri 1 .. yük tezahürata. intizar e- çephcsi" hareketine mani ol- oglu Satı ış Kayanın, anısa • mUz:ıkereye ta ı ayı a a el' 
tş Denizbankın imzalndığı ilk mu· yoktu. Ben o~renmek ıstedıı;ım hır· dil kt •

1 
nm llyasçılar köyünden Mustafa. tacelen ve tercihan müzaker,.f 

• . . d r 1 k me n :;. r. mak. u ak ı k "ll'&V' Jrnvele ile yarıda kalmu;tır. çok şeyleri elde ettığım en, nz a 0 • • oğlu Hakkı Biçicinin ve § m rini karar altına. a ara • ~~ us-
Diğer taraft::ın Hobert Kollej munl- nuşm:ıdan ynzıhaneden ayrıldım. Lerida, 26 (A.A.} - D. N, B. MUSOT~tNİ'NlN NUTKU Dağdemirler köyünden Sarı Meh- mebuslarının devlet demırY~. 

limlerinden olan ve Union hnnın.d~ Tubini'nin Seyahati bildiriyor; metoihıllarından Ahmet oğlu Ha. rmdn parnsız seyahatlerine, i.,,, 
yazıhnnesi bulunan Bernard Tuhını Ani Olmuıı. Nasyonnli<>t kıtaat bir, taraf· Roma., 26 (A.A.) - Bnrsclo· ııı O:demlrin ölUm: cezasına çarp. cikanun ve şubat 1939 ayları~~>. de seçen cumartesi gün il pek nnl o- :.:- tan Bnrseıona girerken, dı9er j nun sukutundan sonra t a lyada • b tal t ııı" 
lnrnk Londray:ı hareket ctmlştilr.. i hnDtiiğoerk~;::t:~1:1~1::~~~~n~~ s~l~:: kollar da B:ırsclonun şimalinde btiyUk teza~Urat yapılmıştır. Ro tırılmala:rona aıt m92az8 a 1 ar as. ret ve maaşlarının ikinci~.ıeıı 

Bu haberi alan bir muhnrr rım z k vip olunmuş ve 1 yı ı muva.. ayının 27 sinden itibaren ÖV Jt ti 
1 ı t k ümidiyle dostları dahi kendisini hdla lst:ınbul· 30 bin nu:uslu Sa badeli şehri- mada on binlerce halk parla i 

1 
i d h·ı b da.. 

1
. }t&IY 

bazı malümnt ece ~ me bi tte d t 1 V edik zene umum yes ne a ı azı mesini, 125 milyon ıray~ .~ıı 
bu zatın Unioı:ı hanındak~ ynzıh:ın~- da bilmektedirJcr. ni zaptnt1 . . l<'r ·ır. Kıtaat dur- r sure ona ı an en ire bütçelerinin muhtelif tertip- taahhüde girişilmesine aıt 1'~ 
sine gitmiştir. Muharrirııniz Lu zı- llu nradn derslerin en sıkı bir za- madan Barselon - Pulgcerda yo- meydanında. toplanmış ve Duçe lerı· arasında 679.185, Milli Mü.. nun yıllık taahhu .. tlerinden j;-.t. 

manında Robert 1\ollej mektebinden k tk 6 ı ı· 
yaretlni şöyle anlatıyor: izin dahi alnından lıareket etmiştir. luna doğru lll'rlemektedlr. Bu balkona. çıkara şu nu u 8 y- dafaa Vekaleti biltçesi fasılların. yılına ait olanmm 18milyon 1~ Union Hanında Ayrıca elde ettiğimiz malumata güre, yol şimdiden Franklst kıtaatın !emiştir: da 200 bin liranın münakalesine ya ve 1940 mali yılına ait~~ 

Union hanında ilk karşıl:ıştıiiım :\l. 'fubinl bircok ecnebi şirektlerlnue ateşi altındadır. Nasyonallstlerln zaferi bizim ve orman umum mUdürlüğü büt. nın da 17 milyon liraya çı~ 
hanın :ısansörcilsfi oldu. . . bulunarak s~yısı~ dala\'ercler ~evil'Clı FRANSIZ GEMİSİ yapmakta o!duğumuz Anupa çesine de lOO bin liralık munzam ması hakkındaki kanun ıayı .l! 

:rıı. Tubinl burada mı, declıJıım zn- Metr S:ılcm'ın bır znmnnlar muavin· tarihinde yeni bir fasıldır. Ge· · yıeır 
man genç çocuk tuhaf tuhaf yüzüme llsini yapmış ve b:ızı ecnebi şirket. BO~IBALANDI 

1 
• • k·ı· . rmı müzakere ve tasvıp e 

b ktı· ıerinde de bizıat hukuk müşavirliği Toulouse, 26 (A.A.) - Fran- neraı Frankonun kıtaatı ve • Dahılıye Ve l inin tir. ~ 
a_ Evci, fakat şimdi dış:ırıdn~ı~. . vazifesinde bulunmuştur. kistlerin bir ha a filosu dUn sa· talyan lejyonerleri yalnız Neg- B. M. Meclisinin yine b~ 
Ben, kendisinin lnsillereye sıttığı· Robert .Kollefı de~i m~all_iınliği de bah birçok Fransız ve' lngl11z rin hükllmctlni mağlllp etmekle •• 1 • kabul etmiş bulunduğu kııfl ·tıl~ 

ni bildiğim için dedim ki: "Ok eskidır. Kendısl :ıılcsıyle bera- • kalmamış, başlta düşmanları- soz erı 9 1r·l 1938 tııf1 .t 
lak ~ h il ı ı d lrl ı bu arasında ey" ,.ı,. .. _ h i biliyor musun. Mese ·en. ber Bebekte Kollcje yakın bir yerde arp gem er n n em em ş mızı da bugün bir hezimet man· d d zife 

dsl·n1• ne znınan gördiln. lundukları Caldetas limanını ( B'~:arafı 1 incide) kadar milli or u a va cP 
oturmııktadır. zarası arzetmekte bulunmuş- ı k • • ı· t• 1 ht ı·f fa mensup alııY' ~ A Çocuk kekeledi: Gerek M. Tubiniyi ,·e gerekse M. bombardıman etmiştir. Tayya. e et ıçın semere ı ne :ce er vere· mu e ı sını d~lr 

- Dfin buradaydı galib:ı... • Krepi geçen cumartesi sünün den son· reler, bilhassa Fransızların Sir- tur. Kızılların parolası şu idi: cek hadiseler karşıs~ncla bıze yar· caklann.a birer istiklD.l J'Tl8 ·ıi ~ 
Asansörcünün hu tereddütlü görü- ra meydanda güren olmamıştır. M. rocco torpfdolarmr hedef ittihaz "Geçmiyecekler". Fakat bizi <lım etmenizi isteriz. sı verilmesi, devletin dcı~;ef 

şüşünden şüphelenmiştim. Denimle Krep cuma~te~l günü son olarak ~e= ederek 100 kndnr bomba .atmış- hiç bir şey durduramdı ve istik· Hiç bir hükQme~ mntbuattan harici borçlarına ait tahvil o#' 
konl1,5urken sanki dersini i:ri ezberle- rapalas otelının s:ılonunda ve M. 1 u . 1 b"' lde de bJt"·le rre,.ece~ız. ayrı ve onsuz ralıtı.makla muvaffak zerı·nde spekülaS'-'On yapılIXl .,,,~ 

bini de yazılııınesinde görülmüştür. !ardır. l\Iaamafıh hiç bir gemiye ..... v,, 0 .. 
6 

:1 :1 .J jyor lı 
ye~=~~~ ~i;a::::ı!n~~fi~~~z~:ı:d~;k. Kendilerini gayet iyi tanıyan ııı. ı isabet vaki olmamıştır. Musoliniyl alkışlayan halk olamaz. Bunların ikisinin mesaisi mani olmak ve tahvilfı.~re ~ti' 
tım. Y:ızıhane 40 numarada idi. Ka- ı d 1 a lCımata söre Av "Ctbutl, Tunus, Korstka" diye birbirine z t veya birbırinden ha- smdo. nazımlık yapmak ~ 

r 
11 

en :ı ın, n .mn •. .. ' - FRANSIZ HUDUDUNDA · rulmuş bulunan amortisrtı. ıı.ll ·J~ pının ynnındn şöyle bir levha \'ardı: rupnya lıareketınden bır sun evvel T bağırmıştır. bersiz olursa bundan bütiın mcm· otP". 
"Bernard Tubini l\f. J. E. E. yani cuma gün il Tubini böyle birse- BİTARAF BÖLGE İSTENİYOR leket için zarar ~ıkar. Bu nazik dığı sermayesinin 4,5 ınıl~ ııııı' 
Kapıyı actı.:n. Y:ızıhane iki odadan yahate ı:ıkmak hakkımla bir karar Londra, 2 6 (A.A.) - Alman zamanlarda karşıluclı yardımla v t. 6,5 milyona çıkarılmasın~P. bf 

mfirckepli. İkinci ve Tubinlnin odası venniş değildi. Bunn göre, hadi eni~ ajansı bildiriyor: Arazi vergisi borç· el birliği ile davamızı yürütmek vazene vergisi kanunuıı ~\)' 
boştu. llk odndn ise bir kadın dak· anlaşıldığını bu iki lnııiliı ruınartesı İyi bir kaynaktan alınan ma· · · tadilat yapılmasına ait l<·dıı.Jli ~ ) 

1 b. gfinu"" ö~renmlş olmokt::ıdırlnr. 1 f d"ld• ıstıyoruz. akta ı ti o ile ır de genç erkek hulunuyor- ı; l" Jt F hUk" ti d b 1 · ı 
umıı.ta gvre, ra.nsız ·ume - ar 1 a e 1 1 Memlekete karşı mt ı uliyetimi. yihaları ıı. u unm t j.• du. Sonradan isminin Yani olduğunu 5··1 S d . a.tı 

u eyman e en nln İspanyol mültecilerini tah· m·u·ııterektir. Hat •. ı ı· ~ı ahvaldl B. M. Meclisi yarın~s fo1 öğrendiğim bu sence sordum: - - 11 

-.M. Tubini burada mı? istifa Etti şit tein Pirene hudutlarında bl- Ankara, 26 (A.A.) - B. M. sizin mesuliyetiniı: 1' . .dcn dahc toplanacaktır. 
- Şimdi burada değil, muhakkak Diğer taraftan J.ondrada hulun:ın taraf bir bölge ihdasını tekllf Meclisi bugünkü tcplantısmda büyU1ctür. Çünkü sizin sesiniz bi· c L • 1 

kendisini mi, sürmek isti;\ orsunuz? fmp.eks Limited şi.~keti snhiplerind.cn 1 etmiştir. 1 1340 mali yılı başından 1935 m~i il zimkinden daha çabuk ve dah2 oe u ız ıJ' 
Yolan söylemcğe mecbur oldum. Ş:ıkır Seden hıısunlerde şclırlınıze B. ·Bonnet halen bu hususta yılı sonuna kadar tahakku1< ettirı· .. 1 r 1 

ırır f.Jq 
Cünkfi gazeteci olduğumıı bildirsem, gelecektir. Denizb:ınktaki odaı.ında . 
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ÇO(l yayı ı · . . .•. (llaş tarafı ](B il. İ 

muh .. kkak hı'r şey o"" l'<renemı".·ecektlın. 1 1 .. k d s- Parlstekı ngiliz bUyUk elç s Y· ere ta Si e 1 emenuıı o an ara· Sartmsı görmemesinı ıstedı <"'ı· . ın· ı·n musabB .Ji ııır .. o ~ arnş ırmn yapı nn uç ·ar eşten . u- . . . b ız. - menecer Mt J" 
- EYet, mulınkknk kendisi liızım- leymnn Seden bankadaki teknoloji le mtiznlcere halindedir. lnglllz zı vergısı bakayasının munzam ke miz memleketimize hep beraber ravunt sürecektir, dernest~ ıı~ 

dı. Ilir tnnıdığmdan hususi bir ıııek- şubesi mfidürlü~ü Yazireslnden dün hUkfımetl bu projeyi tatbike mu 
1 

sirleri ve cezalariylc birlikte ka· hizmet edcce~iz. Fakat §ahıslar men_ hasmını ilk ravun i bi!· ı 
tup getirmiştim. istifa elmiş ve istifaname ini yeni temaylldir. Bununla beraber yıtların n terkinine ait kanun la- ve şahıslar n hak ve şerefine ait avt edere!t so.n sene.ıe.r~ed1'_ 11, ı 

Bu sözlerim yazıhane müstahdemi ~fidür Yusuf Ziyan Erzine vermiş· her şey General Franlconun yihasmı müstacelen ve tercihan meselelerde hassas olmanızı ri:a __ çerlerı·nP. bır "·enısını ıv-
gence hakikati söyle ili: tır uu.L - .J ,ı 

ı. 1 muvafakatine bağlı bulunmak- müza'l<ere ve kabul etmiştir. ederiz. Şu veya bu hadiseler ola· 4- • t• ı,.. 
- ~L Tubinl seyahatıedir. n:ızı iş- mpeks

0

Limlted şirketinin ngilte. • . · ı . . ve e.mı~ ır. 5~·, Jeri icin Londrnyn sitli. redeki müesseselere Yerdiği teminat tadır. Henüz bir karar 'erilme Vatandaşlan eskı senelere aıt bilir. Bu hadiseleri aklımıza gelmi Avrupalı boks mUteb6 CI 
Gene kurnazlığa başvuroum : mektuplarını Ucnizbanktan nldığı an- miştir. borçlardan kurtararak onların son yen seb:plcre atfen neşriyat yap· mn dediği gibi; me~bur ~~ 
- Ben pek iy.i bir nhbnbındnn ge- J?şıld_ıAındnn lkt~saı Vekaleti müfot· Bu bölgenin hududun hemen yılbra ait vergi m::kelelfiyetlerini mak hata!ı olur. Her rr.emlekettc 1 son'dan sonra yine uztlll ılPd lııl 

llyorum. F:ıkal l\I. Tubini seyahate tışlerı banka ~rkanın(lan lıazıla;ının !yakınında İspanyol topraklcrın- kolaylıkla ifa edebilecek b:r hale \'e devirde hata ve kusur olabilir.! dünya ~:ımpiyonluğunU !~fi',,._ 
çıkacaklnrından hu ahbaplarına bile mnlCım:ıtına mür:ıeant ctınişlerdır. d fhd t . . edilmekte· 1 1 . . .. k.. k 1 k 1 , k k · etl ll"" ... f •ı 
haber Yermemişler demek. Adil tahkikat henüz netkelcnmecli- a ası asa,\ur 1 geme erını ~~m .un 1 ~~a 0

, <111 Bunlar me~.dana .ç~ .. tı ça ·ıy~e~ bmıkmryaca1a benzıY. J{~JIV" 
- Evet, öyledir. Çünkü kendileri ği icin şirketin ne gibi işlere le!)ehbüs 1 dlr. bu kanun layıhasıyle mükelleıl:r 1 ve ehemmıyetlerını olduğu gıbı ize kar~ı çıkacak rakıP 

bu scyahnte pek ant knrar Yerdiler. t'tli~i hnkkındn kal'I bir mııllımat el·ı DÜŞEN ALMAN TA YY ARES1 l eh!n~e ihtiyar edilen vergi feda· 1krıbul ederek efüarıumumiyeyc o mış gibidir. ~!~ lıt 
- Ne Ynkit gelecekler acab::ı7 de edilememiştir. ~u nrada şi~ketle Tarbcs, 26 (A.A.) _ DUn Ar- karlığı 35 milyon lira gibi yüksek, suretle vermek faydalı olur. DUnya r:ımpiyonluğ'llılul~ ıtq_ 
Bu sualim karşıındnkindc bir şüp· nl:ikaları ol~~ğu ldclın edilen y~ksck rcns ynkınma dUşmüş olan Uç b:r rakam ifade etmektedir. Ha ' Lelere haiz clmadıkları e· d"rililcrden beyazlara e~ll ~I 

he uyandırmış olmalı ki, yüzüme hı. rnoknm salııhı memurların cin kıınlcr I . .. _ . . w · • pi)'O ı f 
haf tuhaf baktı ve sonra serice: uldu'lu anla sıl am:ımıştır. Bu nokto.lınotörlU Alman tayyaresi, "He- 13. M. Meclisı ve onun huku· ıhem"Dıyetı vermek ;u veua bunun U';l'a~anl-:ır cskı ~tını uııı;· 8 

' I · · h Ik d-t. · h • •· · k 1 
• ' 1 ka .. n· • · t bg.Şlll - Sub::ıt ortal::ırında geri donecek- lnrııı uydınlanm:ısı lcin Londraıla tnkel-11" adındalci tayyarc dir. m eti.un a ımızın ..uıa genış ve ays:ye.ını ıraca c ısım er rı~- .,ır ı an rcnmana 

lerdir. O z:ım:ın kendilerini görürsfi. bııluıııın Şakir Sedcn'ln ıle gelmesi fçinde heş cc: "'• bulunmuştur. m"lreffeh bir hayata eri~n:cs:ni t rm:ılt e~niyet ve huzur vermi 1 dır. µı.ıııe ~ 
nüz. lıeklenmcktedir. Üzerlerinde bulunan evral~a na· mil'Illc .. n k lmah iç!n nlm ş oldu· ye, bir is de;,n mi c1ir? 'ı Di .ıı: "r • -- r-ı!tıın C'>e ,1 ıf 

Ben fazla şüphe ver~enıek. için .Yalnız sı7::ı ". ı.1alıerlere ı;ıöre: hıı zara n hunların llt;ll Almand ır. i,..ı bu h"yıı:h l:arar n y~kın b:r .:ti- DlJh<>s11 int:tın, ~ · "'d···n-c ~ı kovm -ı.k üzer e Viy~nı:. tılh' 
yakzıha_neden çıktım. J·af.ııt ~sre~e- 1 ~111 zanned ı ld ~ın~"nk dalını kr.en ı;~ o:- Dördün<'llsllnUn Ustllnde Frr.n - d: iyi neticebr ver m:::ct: ge~i!:- h : piniz:l '!n di1::::t ~:: i .:n:ı v::. y:ır· Ll ktin ile Lu :r-:ovıı c.ıı ~ 
ce lerım tamam olmamıştı. Krep ıs- 1 du ~u \C dalı!! h•rço ;: ·ıı r:ın ı no .. ta J • V• •• 
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mindeki lnsiliz hakkında dn hlrnz mn rın bulundııi:ıı uıılnşılın:ıkludır. kist zabit r.;·· · .., rmnsı vardt. mıyc:egı şup.ıc:ızu.:. c.ı:n b vl .• cr.-... ma cta .r. 



H i k - -.i Buzda Hokey 7 - vA>..ıT ::r ıKıNcıKANuN 1939 

a y e ........... : ,,. ~ ~4:.;;ı~~ ~ 

-. Oeee Su 
•• t u·· i ·s:~~) ı;: ::.:::.: L~-~~_i- s- ~·~~i,?f..fii , 

: mWI ekip! ardJllda yapılan buz ---~ °l ':2l. ~· · 
: hokey maçında Kan.adalılar 5- 2 :--· . .... 'I 

ııı Milvard Kannedy çaırıra:ı: v. GI. i pllpJ8lmllle::':; l Sedat Konf. Bu hatta vapuacak oıan 
· ~:r:r~;:a:~::~~ ! ~~~"u~~~n~~~'~;~ Futbol Lik Maçları 

takımı blr Kolonya - Kref eld ! i Beden Terbiyesi İstanbul böl · ' Fahrettin So 
muhtelitinl 10-1 mağ!Up etmiş_ ! tdildi 1 ,Jeai futbol ajanlığından: soy. mer ve Ekrem Er. 
tir. Bu karşılaşmada amerikalı _ i İki senedenberi mıntaka. 1

1 !B. ı. 1939 
cumarte3i yapıla ŞER cak maçlar: " 

1 
EF STADI: 

larm en mükemmel oyuncıısu o. i mız ikinci reisliğini büyük ; Boy b' k · ŞEREF STADI: gaziçispor - Galatagençler 
lan Nichlson beş gol atmağa mu. : r uvvetle idar3 etmekte o. i Anadol b' A takımlan san.t 9.30, hakem Ad-
v&f!ak olmuştur. • lan fahri reisi Muhtar Oy. f B tak u ısar - Karaglimrilk nan Akın. 
Smoke T-'-m y • gurun yerine. ton Beden Ter. ,. K ım!arı saat H,:;o hakem Zi. aıu ının enı biyesi kanunu m 'b' ya u~ umlu. Karagümrük - Feneryılmaz A 

B
• M fL J • ucı ınoe mu- e9 1 " tak l ır uva ıa ayetı vazza! müdilr tayı· ed'l . ~ · • 19v9 pazar yapılacak ım an saat 11.15 hakem Şa. 

. n 1 mış. ı ma•·lar · zi Tezcan. 
Enternasyonal kış sporunun ü- tır. Hazirandan itibaren ye. 1 FENE 

çllncll h:ıftasınm cumartesi gün. ni vazifesine ba~lıyacak olan : RBAHÇE STADI: Süleymantye - Vefa A takım. 
kil açılIŞmda Kanadanın Smoke B~den Terbiyesi Istanbul mın i .!tanbulspor - To:.ıkapı Ata. lan Hat 13, hakem Feridun KJ. 
Caters buz hokey eki pi bir Al . tn!<ası mUdUrü; eski sporcu. ! Ad an ~~a~. 13, hakem Ahmet lıç, yan hakemleri Halit Uzer ve 

lem mail muhtelit! ile karşılaıımıljbr. : lardan, Yakacık sanatoryomu i em Goodun, yan hakemleri Zi N*t. 

· 'tabı e kedi • köpek gibi F .. ' • • M h Kanadalılar. bu maçı da 7-0 gi. İ sahip ve müdürü ~edat Ziya J ya:uyumlu ve Fikret Kayral. Betlktaş - Beykoz A takımlL 
~ geçimsizliklerini - • ı rayenın u 1rrİrİ hl büyük bir farkla kazanmı§ • ı Kont'tur. 1 t enerbah:;e - Galatasaray A rı saat 11.45 hamek ı. M. Apalı. 

l!ıııı saklamakla övü _ .ınıward Kennedy lngil !ardır. ! Yine mmtakamız umumi : aJmnlan saat lf.45, hakem Ta. yan hakemler! Salilhaltin Ozbay • 
.,..~a beraber. ikisi. tereııın bugünkü en iyi polis Kllçükler arasında yapılan ar. ! kltipliğlne de emekli yllzba. j nk O..rengin, yan hakemler! kal ve Sabahattin Yaranı&.~. 
~..:::-ıaşı Vardı. Onlara roıwuu ve kısa cinayet hikl.. tistik patinaj müsabakalarında i §ı Necati Pankoğlu getiril. f '~!erlerdi. eler! mulıarrirldlr. -rler!ıı.- Vlyanalı Rad• rakibi Helmut ımıgtir. : Gureş:erimiz Bayramdaki FutboJ 

Maçlan 
' il l!:van çıkarmıştı. ~ ruh tahllll - ile bU. lllay'ı 512,5 puvanla mağ!Op et- _ı ~~beraber bir da. yuk bir edebt kıymette var. miştir. T E N 1- S Avrupa Şampiyonasına 
~ nıaya karar ver. d~r. ~~ndisi ayni zamanda iyi f ~tışa ba§kalannm ya. bır munekkit olarak ta tanın. hap şişesine doğru tuttu. K I ştirak Ediyor >ıı...:· caktı. Anne'a bır· mı .. tır. şı,e boştu. apa ı Kort ş'--' 

Kurban bayramında Galataaa. 
ray, Fenerbahge, Beşiktaş Be 
yoğl111por. Kurtulut, Şifli ·tak~ 
lan arasmda Uç gün devam et • 
mek Ur.ere blr futbol turnuvan 
tertip olunmuttur. Maçlar Tak. 
ılın 15tadyamunda yapılacak, bay
ramın birinci, ikinci ve dördün
cü gilnleri olacaktır. 

; :"'iP bu k s M .. bakal uwu memleketlerine yapıla • 
ı...- ;a:_, ararım bı'ldirdı'. Kadm derin derin ve munta. ua:ı an ... k t 

1 ~~ d ...... urne erin uzun sürmesi ve 
...:. lelne giderken ~şm~ saydı: On yedi tane !dl zam nefes alıyordu. Ylb:ll duvar. Almanya kapalı kort teıılı maç mUU takımda yer alan gür-' 
do!ı anın ilıerlne koy. d.em.e ki Anne, en faı:la on ye. dan yana dönük. harekebılz. u. larmm enternaayonal karplq • !erimizin de uzun zaman -

lfdift a kalkmamıştı. ı gün daha y&§lyacaktı. yuyordu. ''Hiç bir şeyden babe- malan büyük blr atırprble bql&- den uzak kalmamaları için TUr 
Ol4ıı; zaınan kansına Sonra, kanamm bırakmıt ol r1m yok,. diyecekti. Mezar gibi mıııtır. kiye Giiree Federasyonu Finla; 
~ ını, almadm mı dl duğu iı:l#ıclı aldı, gtı.eloo katladı s'.lkntu muhafaza edecekti. Norveçll Slgıırd Rinde, Davla -~· Bir tek kelime ve ıııeııdillnlıı araama koydu. Kir Adanı gitti, bir klğıt yuclı, ge.. kupası Almanya ı:.m.çllerinden diya f edeııuıyoouna mUracaat e 

.....,-. !{a,,sı da hiç ko. leıımeoiıı, bUrııtmum latlyordu. tirdi karyolanın baş ucundaki ma Metalua'yı 7-5, 6-4, &--3 mağ. deNk Norveçte yapılacalı: A.,,,: \Jmanya Talı:unı Tealıit 
ll>ee Anne gece geç Yaldt geldi eve. """"' lizerine koydu. Şlgeyl bit l&p etmlfir. Macar Petoe, Meier. pa pmpiyonaanıa iftirakteıı oon. Edildi 

'>ıe,j _ C.idiği zaman 

0 

Kocaaı yemekten ııoma ııabaııla· ellemrdl kıılenkompf'e 8-6. 7~ 6--1 ga ra veyahut evvel Helıılnklyl ziya Ganııit. Pvtenldqen, (A.A.) 
,. - Odamın kendi evi n. tabaklan :vıkaııuf, her pc:e Sonra gitti, ooyundu yattı. 111. llp plmlştlr. re_tıerini istemişir. Beynelmiieİ -Smoke ile yapılan IOD tecrllbe 
S ;"81sı ve soğuktu. yatmadan içtiği llltıi •ıtımflt. tilnU içti. Jııabelie'nin ve yeni ka. Bremen. IA.A.) - CUm& gUnU gtirq federasyonunun yardımı L maçından 1enra, 3 114 13 ıubat 

~lt:ııtliııdtt "'acaba kL 9&1'."hlan yine kamı kalkma. nıımm gerefine içmift1 bu alltU. yapıJaıı kapalı kort en!erna&yo. le Finlandiya bu teiıllfl kabul et tarihlerinde lsviçrede yapılacak ~ Kitti mı .. diye. dan gıtti. Gitmeden evvel de yine Fakat bileeydi anınnu bllyle ye nal tenli pmplyonasmda Hen.kel miştlr. O.loda yapılacak Avııı : :>lan buz hokeyi dilnya pmpl • 
Oıı •imasını hiç de her aaboh yaptJb lt1er! tomam. nl kananm ııereflne içemezdi. Ult karfılalmumı lllacar Dalloo pa ııamplyoııumdan ııonra nırı. yonumda Almanyayı temaıı ede 
ı~ da, kendiaı'gl- iamlf, bltinnlotl. Çllnldl, Anne llH1m aykUIWlda ol· ile ya- .., rakibini 6-4, 10- mllU takımı ll'inlandiyada F!n t&. oek hokey mUU takımı teobit e. 
bir 1ıo vardı. Aiıııam geldiif .,... 1ıanıa mak ll!Yle dunun. uyumuyordu S. 6-4 mağlftp etıııl§tlr. Ayni lamı ile mutat yıllık karfl]qma dilmiştir. 

J>iı> kıııea içi rahat evde idi. ıtocoımuıı yaıııeğlnl hL hlel. On Uç oeııe _bu. pka değil! ~nn ~ Göpfert ile yaptı. amı yapacaktır. Bu temaıı UçUıı: BAi tehrlnde Blrleflk .Ameri. 
~:·...:\'den çıkıp gl. ı:.rı~tı. Gece yatarken de sU. Artık kocasını kıtap gibi oku • gı ıkıncı karşıi&lJmada da 10-8, cU karşılaşmaJan oluyor. Bun • ka, ltalya, Finlandiya ile krrpia. 
C""'lıı. b" an kendialnin tunu mutfakta huır lıuldu. yordu o. 6-3, galip gelmiştir. Bundan son dan evvelki iki temasın ilki 193" şacak olan Alman ekip! !lU ıeJdl. 

~Çoğunu kansı. Adam, ••acaba banfmak mı ı... EValı'm, o bıraktıfı ktfıtla ra Heıılrel, Jhcar Calkoe karplq de Helılnkide ikincisi 1938 d ~ de tertip edilıııieir: 
..... uıı için kansı tiyorı., diye diifıilnUyordu. ''E • malmadııım ne olduğunıı anlamq muı olacaktır. karada ya dmıttr Bu ~. Kaleci: ııı,tqar 

>t ~<eğine, evi ğer hakikaten barqmaJı: iatiyor. it. Hap çareolne bat vuracatı. Vlyaııalı Redl ile karpl•pn Tllrk - l'ln pmUU ~ ıı::: llUdaftler: Wlld: Tobfen. 1 ... 
ııı....;,; bırakmıştı. .. nafile .• , Kendi lıeııdlne gUIUm. nı dll.ııllnm!lştil ve hapların için. .,..,... lıel - - rak11ılne ka hllt8ıııet mer- maada neche. C.-. t.ı... Ya gltmı, ola _ ~L !akat "&cab& 

0 
da benim den. Jıocaamm lıoydufu .. birli 6--1, 6--1, 8-3, 8-3. 8-8 mai- bir iki fe1ıJrde de cloetlulı in& la. lfuh&eimler: Demıner, ~...ıı . 

....._. ıçın böyle mi dll§llııllyor!, diye hapı kolayca farkedlp çıiıarmll! lftp olm111tur. n yapılacktır. Bum& lardan: Felstr'•er. 'l4ı, lollolrap çıktı. ıı.... aklına gelmedi hiç. ve bunu kendi makladnıa kul1aıı. Çift erkelder arasında yapılan ..,., wbeot. bazı ç a • Beri" M ·ı· °" tekrar eve Her akpm •'bellıl bu a1ıpm mak t(lıı. aaklamıe!L karplqmada lfetaba • ilen • ltill • 
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oreko • romer m ag up hıııefı hazırlama. llOll &kııaınclır. diye dll§tlııUyor. Haplan oaymıelt ve kocaamm • ..ı çlftı. lfltlt. ViU. çiftini &--3, ennde olacaktır. Be ~histanm Katov~tiı mıtJıtelltl 
k du. Bir lld kere lç!ııde ufak bir onu nihayet hangi pc:e ölecek 11-2, &--1 maf!Op etııılgtlr. Oslodakl Avrupa gampiyona•· m:.:.:- yaptığı ~kinci karwııa., 

~.....,.,_ bıraktığı pipıanlılı duyar gibi oldu. Hat. diw belıledlğinl heB&p etmlttf. Devam etme.'rte olm entenıu. 23 nisanda başlayıp 28 n"s d bu b a da Beriınln Branclen. s~ b biraz endlte tl, bir an için, fikriııdeıı vazgeç.. Şiıncil dostu Richard'ı ve E.. yona! tenbı 1ıaqılqmalarnıda ">itecektir. Tllrk takımı ~= a 'ft ~:~okey eklpini ~ mağ 
).,; 1ııtlı. unun karısm_ mek latedl. Fakat 

0 
11n1da gtizll van'm hayat ı!gortaamdan ala • Hamel - Beuthner muhtellti, bu tarihten bir haf oya P ıştır . .:"Oııtu tı&cafmı dUııtınU. yazdığı !riiıda Uı,tı, dudaklan • cal!ı p.rayı dUııUntıyoı:ılu. Geet Soinogyl - Aaboth lfacar muh. ·•k ta evvel gide. • • • lııaı.ç lene olmuş. nm ucunda mu.tehzl bir tebel. vatmadan evwl de kocumm an. telltlni 6--4. 8-3 mağlftp edere~ • muhit ~srtlanna alışacaktır. Garmlı • Partenklrweıı, tA.A.J 'dl~ rıııı •!dutu gL sllm belirdi. Amııl kuvvetlenmiş. ıuntı hazırlayıp bıralım&:vı unut. finale kalııuttır. Avruna ,amplyonasmdao son,... - p...,. güııU enternasyonal klf ıı. ... ._ u. ti. manıqplt.. Hamel- Beutlıer muhteliti fi. ~emen Flnlandlyaya hareket edl •por haftaaı cıer<:eveol içinde Ka. 

t". IOlottı B.,. kendi M. Her sabah lıarımnm 1rapımıa Anne şimdi derin derin uyuyor nalde Wberler - ~ksa Ame. 'ece"t'r. GUr<••'lerlmiz on l?U. ,.danın Smoke Caters buz hokey 
,.--:"' .-.ı,,. "'- frıltıat ..,. gidiyor, lçeıiıinl cliniiyordu Bir du. - h""l de han vı>tınadan, ge rika Alman muhtelıti ile ka'1!ia. 'ilk ~ir ı-tirahatt.n sonra milsa :~ıp~, bir Alman muhteiltl ile L e,.~Pa •. ,~ 2annettt.ıu ees işitti mi - bir n-'es --·l y• ce olltil falan içmeden. ,...ırtır. bık".,,.. ba·lana•a':tır. ·ıncı ı.ar.ıl&smumı yapmq ve 
....... "•• •• Q - - 7-2 oallp gelmişt"r. aı,,.~ .... ,.;:::1' isteyo. but karyola gıcırdamaaı - "bir • VAKIT'm lıltap ;elılbule-;:;;;;;.,. tcMkaoı -------~-__:_ ___ _ 

ley :,;::;ce'/c ~benim glln daha bekliyeeeğis., dilgtlnU • 
- .. q, Bolci ·"-Ar. yordu. 
~ facı. tllıkO,t,,, Nihayet on alb gUn oldu. Bal. 

~kaaı be: andı. buki, attığı o hapm en ton ,une 
~. 4ııne bir teY kalmak ihtimali pek udi. ••Aca-

u;c'l da. 4danı ~ardı. ba o hapı diğerlerinden farkettl 

1,-,ıı ı..,...~ ryolL mi?., diye düeUnUyordu. 
'bıı. ~ kanı~ Oıı yedinci gece. llve geldiği 
,P-:~e 1IJ.fflf1D ce. zaman Anne yoktu. Mutfaktaki 
~ un masanın üzerinde bir klğJt bul. 

be,. '°"" bu a du. Adamm kalbi duracak gibi 
'ite/~ aZı~ık~ Oh! oldu. Fakat, kAğrtta yalnıZ "se. 
~ k( bir 

44
,;:· Ben klz.e doğru gelirim,, yazılı idi. Al. 

, ~- 4enita =: eh ki.ğıdı ateşe attı yaktı. 
~ efe "" bir "4 Sonra b.namm odum& çıktı. 
~ 'lt.er1ıaıde ha "- Hap ıişesi karyolanm yanmda 
~ "~le de;:;:,* duruyordu. içinde de blr tek hap 
'9. §iJa 91.i?ae "· kalmıttı. Demek bu pce idL 
~ ~ kadar Bir türlü vakit pçtreıntyor • 
ıı~;:o- ~ 90k ti~. Yemekten sonra atııemaya 
. ~ ~""lerdiğt i"'1 · ıııu. Fakat 8hııi filmd• bqka 
~ Ilı tanı ~: ııeylerle meguldU. Sinemadan 
~d • ~ıktıktan sonra ıokaklarda do. 
() ~ buı111ınıa. la.§tr. Nihayet saat on bir oldu. 

~,,.aı.A buııu be YJJJkUı da Karısı çoktan yatmıl olacaktı. 
~ak Yor. E d ~ Citdi k aııınını Ya v e 111k yoktu. SUtU yine 

iılt 'll)~u ~o:ı her g • mutfakta hazır buldu. Aldı ıısıtt.ı 
'ttı buidu. a.bı alır e~ Y\lkan çıkardı. KamıDm kapısı

. tıdi" lrıne bir dı, na iğildi dinledi. Kadm derin de. 

~ldı, b:ıı eUert ~ rln. netea alıyordu. 
te 1l" teıc ~· kendisi. ,.. Ayaklarından ayakkaplarmı 

l'dU. lfap•~_!>rıı belli (!ardı. Usulca kapıyı açb. U • 
-ıı licenın bir elektrik feneri vardı. Yak 

b, fakat kamına doğru değil, 
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tağında görtırilm. Bu esnada. babs.m, iki fersah ile. 
ride oturan doktonı getirmem için Ufaklardan tiri. 
ne emir vermi§, genç kız için de blr oda bazırlan
masmı aöylemlıti. 

Yabancı 1nz kalktı, ve Madam Perrodon'un ko. 
Junda, ata' a~ mUteharrlk klSprllden geçti, pto. 
ya girdi. Orada hizmetçiler onu, odasına götürmek 

içlıı karpladılar. 

Her w.kit oturdufwnus ve salon vazifeelni glS. 
ren oda, uzun. dört pencereli bir oda idi. Pencereler. 
8tl dolu çukura. mUtehanik köprüye ve tarif etti. 
flm orman manzarasma bakıyordu. Odada. oynı& 
m~en efY&lar. bilvUk dolanlar, kırmm kadife kol
tuklar, duvarlarda Urıerlerinde a.v, ziyafet, tabii ('e. 

sa.mette eski ve garip kastilmler giymiş adam ""· 
simleri olan yaldız ~veli halılar vardı. ll'ula cid. 
cH otmuma rağmen Alon pek rahattr. Caymım o. 
rada içerdik. O akflam. mumlann aydmJtğı altm~a 
salonda oturduk. hldiee hakkmda glSrflftWr. MR
dam PerrocJon'la Matmuel La.fonten de bizimle ?df. 

ler . 
~ lm, yatafma uamr uzanmaz derin ,..,. 

uvkuya daim•. yanmda bfr hizmetçi bırakdmı .. ~ı. 
Madam Perrodon'a l!JOJ"dum: 

- ~ırimizi naaıl buldunuz? Biraz anı .. ~ 
sanıza. 

JIORTl~h. 17 

Onu terketmem lbım. Daha fazla geç kalmarea iU: 
kan yok, esasen cesaret te edemem 'U'" .. k kö · .w.osyo, en ya. 
ın yden ne kadar uzaktayız? Se•,..,.il' k 

d 
· •o ı ızımı ora. 

3. bırakmak mecburiyetinde kalacagı· 
d 

. m ,.e onu av-
etımden evvel yani Uç aydan evvel .. . y 'b' k d' go?"emıyeceGim 

gı ı. en ısin.den haber de alamıyaca w Bab gım. 
amm kolunu çektim ve kula~ma: 

rim. - Baba, ne olur, söyle de biz.e gelain. Rica ede. 

Diye fısıldadım. 
- Madam, avdetiniY.e kadar lt'~'r.t !f·-- _ 

dadısmm 11 · · ·n,. .. ""'" 
. . . e erme tevdi etmek isterseniz biR teref 

vemsmız. Kendisine, mukadeds bir vazif . 
mil edeoeği bUtün 'hti 1 enm tah • ı mam a muamele ederiz. 

Kadnl: 

- ~a~. e?~mem Möeyö, dedi. bu, dtirOBtl • 
nUzU ve ı:ıh~nızı hakikaten euiist!mal olur. tıfll 

- Bıllkıs, llltnfkArlı~'za ihtiyar.muz olan b' 
~manda bizi tatmin etmiA olursunuz. Kı- k ır 
vıneN!ifi b' · ~ ~ le. 

y -:ı· ır zıyal'E't bekliyordu ve acı blr lnldıara 
".l?I'ad~. Bu ~~ kızı ihtimammrm tevdi etmek bi 
zım iç~ ~n ıyı teselli olacak. Yolunuz il?.erinde rut: 
Relece~ınız en va kın köv daha pek kt • 11~.a JT, ve ea.. 
ıen köyd4". kıztm1.ın istirahat edebllP"~ bl oteı 
yoktur. Diğer taraftnn. onu bUvük bf •""hlr"-
maruz bırakmad . r ve: ı11.eye 

. V an ~yahatinirP devam f"df'm~i 
;:. e dediğin.iz 1ribi. volunuzdan geri kalman~ 

an yoksa, derhal ondan aynlmanız 1lzım gelecek 
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•• :::: Birinci sınır operatör iDi. 
1 Dr. CAFER TAYYAR li 
~ .. 
:: Paris Tıp fakGltesi mezunu. U 
:! Umumi ,.e sinir, dimağ cerrahisi!: 

l ,·e (akdın Doğum) mütehassısı ii 
Erkek ,.e kadın ameliyatları, di-:5 

.. 
1 

mağ, ve estetik: (yüz buruşuklu-İi 

1 
ğu, meme karın sarkıklığı veSS 
çirkinlik) ameliyatları. ft 

ı l:Iergiln sabahları ti 
1 if :'\fuayene 8 den 10 a kadar l\lec-1 
il canen, Beyoğlu Parmakknpı Ru-! 
!! melihan No. 1 • F. 
:::::n::::ı:::r.:::::aımnı:s::::ıı w ım & 

Teneke kutularda 
kaşe Algopan 

Grip ve nezlenin, romatizma, baş ,.e di8 ağnlarmm en te&lrll lli
cıdır. Teneke kutularda olduğundan dalma terkip ve t.eslrlnl mu. 
hafaza eder. Her eczanede teklik kutusu 7,~ kurul)tur. 

Dcabında günde 3 - 4 
kaşe aıınabllDr 

Türk Hava Kurumu 

• 

Büyük Piyangosu 
DördUncu keşide: 11 Şubat 939 dadır. 

BUyUk ikramiye 50,000 liradır 
Bundan batka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ..• 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 
Siz de piyangonun mesut ve bah tiyarlan arasına girmiş ol ursu. 
nuz. .• 

t 1 A o 

Cihangtrde :susam soxağmda 31 numaralı hanede mukim Lu
ka Papakostanti elendi ve kansı Artemisia hanımın şahsi malla. 
rına dair dairemizce tanzim edilen 31. 1. 934 tarihli 1714 numa. 
ra.lr resm! senette yazılı eşyanın Madam Artemisia'nm şahsi maL 
lan ve bundan hariç olanların da Luka efendinin şahsi malları 
olmak ÜT.ere aralarmda mal ayrılığı esasmı kabul etm}ş bulun. 
duklan tasdik altma alındığı ilin olunur. (V. P. 4) 31. 1. 934 

Tashih 

Merkez Bankasının dünkil nfü;ha
mızda çıkan h:ıftnlık ,·aziyet iH'ınında 
pasir kısmı muhtelif yckünu yanlış
lıkla 69.Hi8.83G.86 olarak çıkmıştır. 
Doğrusu 96.168.836.86 olacaktır. Tas
hih olunur. 

SAHiBİ : ASIM US 

Neşriyat MildGrü: R. Ahmet Sevengil 

Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 

inşaat ilanı 

SUmerbank Umumi MUdUrlUgUnden : 
1. - Sapanca gölünden İzmit fabrikalarına isale edilecek su. 

ya ait hendek kazılması boru döşenmesi su hazneleri tulumba is. 
tasyonla.n ve memur evleri inşaatı ile teferrüatı işleri vahidi fiat 
esasile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. lşbu inşa
atın muhammen keşif bedeli 369.838.89 liradır. 

2. - Eksiltme evkarı 20 lira mukabilinde Silmerbank inşaat 
§Ubesicden alınabilir . 

3. - Eksiltme 6 şubat 1939 pazartesi günil saat 16 da A.nlca. 
rada Sümerbank umumi mildürlüğünde yapılacaktır. 

4. - Muvakkat teminat miktarı 18.344 liradır. 
5. - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış 

oldukl:ın bu kabil işlere bunların bedellerine ve hangi bankalarla 
muame!ede bulunduklarına dair olan vesikalarını koyacaklardır. 

6. -Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale gü. 
nil saat 15 şe kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümerbank 
umumi muhaberat şubesi müdürlüğüne teslim oluna:::aktır. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin nihayet ihale saatinden bir 
saat evveline kadar gelmiş ve zarfını kanuıü şekilde kapatılmıı ol. 
ması llzmıdır. 

T - Bu lnpatt banka diledi~ mtıteahhide vermek hakkını 
muhafaza eder. (249) (499) 

İstanbul ikinci icra dairesinden: 

38/1339 

Bir borçtan 38/1339 nolu dosya ile mukaddema tahtı bacu 
alınıp çevrilmesine karar verilen bir adet Sebastian fabrikası m&
mulatından 1.50 metre uzunluğunda Torna makinesile bir adet 
Reinhold fabrikası mamulatından A. P. 32 modeli 32 milimetre
lik matkap makinesi 9-2-939 müsadif perşembe günü saat 15 
ten 17 ye kadar Galatada Perşembepazarında Çırçır çıkmazı 6 
nolu Bourla Biraderler deposunda satılacaktır. O gün yapılan ar. 
tınnada verilen bedel muhammen kıymetin % 75 i bulmadığı 
takdirde 15-2-939 tarihine müsadif çarşamba günil ayni m&
hal ve saatte icra olunacak ikinci artmnada en son artırana iha. 
le edilecektir. Taliplerin satış günü ve saatlerinde mahallinde 
bulunacak memuruna % 75 pey akçelerile milracaatlan ili.n O

lunur. (V. P. 5) 

- V AKIT'm kitap şeklinde roman tefrikası -

18 HORTLAK 

ve kendisini burada bırakmanız.dan ba.şka çare yok. 
Burada ona icap eden ihtimamı ve muhabbeti gös. 
teririz. 

Kadında o kadar müstesna hatta o kadar hür. 
met telkin edici bir şey vardr, tavırları o kadar iti. 
mat telkin ediyordu ki, arabası ve maiyeti olmasa 
bile, yüksek tabakaya mensubiyeti anlaşılıyordu. 

Bu esnada araba kaldırılmış, Artık sakinleşmiş 
atlar, tekrar koşulmuştu. 

Kadın kmna bir baktı. Bana öyle geldi ki bu 
bakış hadisenin başlangıcındaki kadar müşfik de
ğildi. Sonra babama İ§aret ederek onu bir kenara çek. 
ti ve o zamana kadar takındığı tavırdan tamamen 
başka, sert, soğuk bir tavırla bir şeyler söyledi. 

Babamın bu değişikliği farketmez gibi görünü. 
şüne ha)Tet ediyordum. Kadının eğilip kulağına bir 
şeyler söylediğini görünce merakım büsbütün arttı. 

Bir kaç dakika. bu tavrı ve vaziyeti muhafaza. 
dan sonra kadın dön.dil, Madam Perrodon'un teda. 
vi ile meşgul olduğu kızına doğru yürüdü. yanma 
diz çöktü, kulağına bir ~yler fısıldadı. Madam Rcr
rodon bunları dua zannetmişti. Sonra, kızı acele ile 
öperek arabasına atladr. Kapıyı kapattı. Uşaklar 

arkaya bindiler. Arabacı hareket işaretini verdi, 
Seyisler kamc;ılarmı şaklattılar. atlar sUratle hare. 
ket edip biraz sonra dörtnala kalktılar ve araba, 
~inde fld sUvari. bir duman bulııtn foln'1P. lcıwhoL 

du. 
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m 

Arabayı sisli ormanın içinde kaybolana ve nal, 
tekerlek sesleri gecenin sessiz havası içinde duyul. 
maz olana kadar gözlerimizle takip ettik. Eğer genç 
kız tam o aralık gözlerini açmasa idi, her şey, bu 
maceranın ani bir hayal oyunundan ibaret olduğunu 
zannettirebilirdi. Genç kızın yüzünü tamamen göre. 
medim. Zira, başını çevirmiş birini arıyor gibi idi. 
Fakat vazıha.n, "Annem nerede?,. dediğini duydum. 

Madam Perrodon ona şefkatle, teskin edici bir 
kaç söz söyledi. O zaman mmldandı: 

- Neredeyim? Burası neresi? 
Sonra: 
- Araba nerede? Matska nerede? 
Madam Perrodon bu suallere, elinden geldiği 

kadar cevap verdi. Yavaş yavaş genç kız hadiseyi 
hatırladı, ve kimsenin yaralanmadığını öğrenince 
memnun oldu. Fakat annesinin kendisini bırakıp git. 
ti~ini ve ancak üç jY sonra gelip alacağını duyun.. 
ca ağlamağa ba§ladı. 

Madam Perrodon'un teselli edici sözlerine be
nimkileri de ilave etmeğe hazırlanırken, Matmaul 
Lafonten kolumdan tutarak: 

- Yaklaşmayınız, dedi, henUz bir kişiden faz. 
1asma tahammill edemez. Fazla heyecanlandırmamah 

!çimden, kendine gelir gelmez. dedim, gider ya. 

Miktan Muhammen bedeli % 7,5 temi. :..1r11 
Lira Kr. nat Li. l{rş. ~ ~ 

Cinsi 

Dekovil maL 3 kalem sif H. Paea 4600.- 345.-~ 
um esi 
Muh. Mürekkep 2200 kilo 2190.-164.25 1 

ve Vernik 
Baskül (100 ki) 1 adet sif .. 800.- eo.- -
Eczayı tıbbiye 75 kalem 643.- 48.23 j 

1 - Cinsleriyle miktarlan yukarıda. yazılı maJ.r.eıxı.B 
siltme usuliyle satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatJ.ıt 
rmda gösterilmiştir. 

m - Eksiltme 16-2-939 tarihine rastlıyan pe~ 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve ?4i1 
besindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. ,J 

IV - Şartnamelerle listeler parasız olarak her gi1JI 
çen eubeden alınabilir. 

V - Dekovil m&lz.emeai eksiltmeye girmek ,iste~ 
nın fi atsız tekliflerini. verecekleri malzemenin prof illerı': 
tay resimlerini, eksiltme gününden bir hafta evveline. ~ 
hisarlar Umum Müdürlüğü Tuz fen şubesine vermelefl 
!De)'•~ ıvın tekliflerinin kabulünü muta.,..,,nııııw 
sika almalın li.zmıdır. (625) 

• • • 
I - İdaremizin Pqabahçe fabrikası için prtıı~ 

hince aatm almuak iki adet Donki Tulumbası açık 
konmuştur. / 

il - Donkilerin muhammen bedeli 1200 lira ve !il 
minatı 90 liradır. ~ 

m - Eksiltme 30-1-1939 tarihine rastlıya.n P';i 
nü saat 14,30 da Kab&tqt.a levazmı ve MUbayaat fU 
lım komiıyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözil ı' 
alına.bilir. 

V - Donkiler Werthington ve Weise und ~ 
olacaktır. fi 

VI - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen giJJJ 
% 7,5 gilvenme paralariyle birlikte yukarıda ac ,,, 
na gelmeleri ilin olunur. (272) 

• • • 
Mikdan Eb'adl 

300 adet 7,800 Y.3 400 X 25 X ı: 
300 ,, 8. 138 " 400 x 28 " ,. 
I - Yukanda eb'at ve mikdan yazılı cem'an 16--1 

ki.bı kereste açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır· 5'>,, 
il - Muhammen bedeli beher metre mikabı 3!. ,J, 

biyle 636.64 lira ve muvakkat teminatı 47.75 liradıt~J 
m - Eksiltme 28-1-939 tarihine rastlıya.Il ~ 

nll saat 11 de Kabataşta Levazım ve Milbayaat ŞU ~ 
komisyonunda yapılacağından isteklilerin % 7,5 gllol~ 
lariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ili.Jl 

• • • 
cınaı lıılilrtan Muhammen B. % 1 f> 

tutan teminatı 
Lira Kuruş Lira gr. >I 

Tıtktir cihuı için 31 kalem 550.- 41 25 
m.>ntaj malzemesi ~ 
Teknik lleti 20 " 1258.1 O 94 35 . 1~ 

I - Diyarbakır Fa.brikası Taktir <'.ihazı mont8l1• iiı. 
nacak bakır, çelik, gaz bonılan, çelik, gaz f1aıışl87• 6' 
gibi 31 kalem malzeme ile Şarap laboratuvarı içiD,; 
teknik aıat ıubemizdeki listeleri mucibince ayrı aytl 
ile satm alınacaktr. ""-

U - Muhammen bedelleriyle muvakkat teıxılJI' 
rmda yazı:lmıfbr. 

m - Ekailtmeler 9-2-939 tarihine rastlıY~ 
nU hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Le 
yaat tube.ındeld Alım Komisyonunda yapılacaktitrÔJ~ 

IV - Llateler her gUn sözU geçen şu~ r6 ~ 
V - İlteltliler1ıı ekıiltme için tayin edilen gUtl ~ 

7.~ güvenme paralarile birlikte yukarıda a.dl &'7'
gclmeleri illn olunur. (514) 


