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ekiller Heyeti, dün Reisicumhurun 
aşkanlığında mühim toplantı yaptı 
evlet mübagaatında komis
yonculuk ilga ediliyor 

~şmal}(aue Askeri ve mülki devlet dairelerile 
ayata yarayacak banka ve müesseselerin maaş ve 

şeyler ücretlerinde taadül esası kabul ediliyor, 
l'" \'uzan: Asım Us .. Ankara, 5 (A.A.) -Alcra Ve~i~leri Heyeti bu- l 

1 e~ı Maarif ,.ekilfmiz Hn nıı gun saat 16 da Başvekalette Reısıcumhur ismet 
~ıc!i:i~cı )nzılnımın hirimlc lnö'!ü'n.ün_ re~sliği altında ve Mareşal~ evz.i Çak
e, l't ın ''düı;;üniiyonım; öyle magın ıştırakıyle toplanmış ve muhtelıf mesele
J'a arını." sôziiııii bcyncluıilcl ler üz.erinde görüşüle1·ek kararlar verilmiştir. Bu 

tın bu ·· k " · 1 .. 
c;etı gun · u H·nıı nrııuı go meyanda müzakere edilmekte olan barem tadila-

rerek "çnlısıyorıım; Ö) le k "" "'/k"' d [ d • / ·ı 
e ''aı-ın1 ,, kli ~1 •t 1 ik tı kanununun as erı ve mu ı ev et aıre erı e 
n · şc ne e • ne e ctt - b .1,. b k .. l , .. 

ı>onra neye çnlı nıak li\zım- ı umum an a ve muessese erın maaş ve ucret-
eıcıı~ını sormuş, s~nrn bu sun- [erinin taadülü esasları üzerinde müsbet bir neti
_:ene kendi •·c ı.ıp v r r k: ceye varılması takarrür etmiş, bundan başka 
lrı lıayntn. yarayan şeylere devlet mübayaatında komisyonculuk usulünün il
şllıak" d . i 

~ıuh~; enuşt · ':\f gası ve vekaletlerin büyük mübayaalarda ecnebi 
lit enı arkndasmıızm • a. f b "k l l . d k .. b . 

Vekulctiııo geçtlğinl ö~rı·e- a rı a ar a temas tesıs e ere mu ayaayı temın 
e:ce ille lıatırnnıı gelen şey işte edebilecekleri işler için bu kararı derhal tatbik et
:..: \·e lılcnHst mnnrifçinin hu meleri ve Maliye Vekaletinin de bu karara göre 
t~~~" alınacak kanuni tedbirleri iki ay zarfında haz.ırla-

ettuıı ar için hnynttn. rnrhğın ması kararlaştırılmıştır. 
tı. h 

1 
ancak çnhşmaktn bu- -------------------------

lceı lı- terbiyeci bir gıin nıem· 
~il hUtün terbiye ıniiesscsc
lı:: başına geçer c ne yap

"" ter? 
-ıurıh h esız çocuklarımıza sa<le-

b-e:atta Jşo yarayan şeyleri 
1( Ob.J. e"Jc_ vo bu şeyleri öğrete· 
'Stltın •l't terbiye etmek , .o yo
lıe ele. 

il kendl hesabıma böyle 

11 ediyorum ,-e bu talıml· 
e isabet ettl{,riınl snnıyo-

~.lls 
) en lllektepler<lc hayatta 

'tar&cak şeyleri öğreterek 
'l.ı.t l"trıek prcnsipinin maari

~llte heninısenmesl yeni de 
I'. 

Seıerı 
~ 'ri Saffet Arıkan da ta.-

Ruzvelt'in 
• 

mesaJı 

Amerika Reisicumhuru Dikta
törlere hücum etti 

mektepleri, yeni liseler değil, 

sadece nıJIH ihtiyaçlarımıza gö-
ro muhtelit sanat mekteı>leri 

tesis etmektir. 

Sonra Milli Şet İsmet İnönü 
rn.ktile şöyle demişti: "On ya-
rını adanı bir tam n.dam yerini 
tutamaz." nazı mektep öğret-

Vaşongton, S (A.A.) _ ik: 
meclisin mümessiller n.eclisi bi
n.asında dün akdetmiş olduğu iç
tımada saat 13 te ckunan mesajın
da B. Ruzvelt, evvela sulhün te. 
min edilmemiş olduğuna ve aske
ri ve iktısadi harplerin Birleşik 
Amerikayı her taraftan tehdit et-

(Devamı 6 ncULa) 

.., 

• 

Son fırtınada Ereğli linıamııd.a 7:arcıya oturan vapur1ar 1wrlan1maya ça1ışı1ıyor. 

Ereğli limanındaki facıa -Karaya oturan Zonguldak ve Galata 
vapurları tehlikeli vaziyette (Yazısı 7 ncide) 

Kasım paşadaki 

(Ya.:ısı 7 nci sayfamızaaaır) 

h························ 
Millet Vapuru Niçin 

Satılmıştı? 

Ereğllde batan (Millet) 
.,·apuru iki sene evyel Deniz
yolları İdaresi tarafından 

.rn.dro harici edilerek hurda 
demir olarak satılmış. Bunu 
alan Bnrzilny kumpanyası ise 
\'apurun knmaralarını söke
rek şilep olarak kullanmağa 
başlamıştır. Şimdi bir takım 
Jenizciler hurda demir ola-
rak satılmış olan bu geminin 
nasıl olup da tekrar deniz iş
lerinde kullandığını n buna 
nasıl müsaade edildiğini so-
ruyorlar. 

'saell bu kanaatte idi. Vo bll

~tlu b köy nıeı..-teııleri ndQ ,·e 
'~at lllkın terbiyesinde bn 
'•• ilıerınao yiiriimek için 
'e ll<ltnııar atmıştı. Jfik:ri

'et~eıı~. kUylcrde ayni isti· 
~~e nıuınkün olıın hız ile 
~'ltt le en doj:'.,rru bir tedbir o
~ ~il'. Zira Anadoluda scya-
'l't \ı enler köylerdeki çocuk

llşııı-..... a Yoldan okutmak ve ye
d •• - ... e)c 

menlerinin bu güzel sözü yanlış 
anladıklarını biliyoruz: Orta 
tahsil dcreccsindcld mektepler
de biç bir ecnebi dili öğrenme
miş talebelere bazı hocalarm 
Jl"ran ada yüksek mühendis 
nıcl.."'teplerinde okutulan riyazi
ye kitapları , ·erdiklerini gör 
dük. Orta mekteı>ler için öğret
men olıu:ak gençleri yüksek 
mülıcn<Us yapmağa çalışmak İs

met lnönii'nün o güzel sözünü 
asla anlamamış olmak demek-

Dala~ve· 

Biz bu sorguyu yerinde bu
l uruz. Eğer gerçekten Millet 
rnpuru Denizyolları ldaresi 
tarafından hurda demir ola
rak satılmış ise ... Zira posta 
vnpuru olarak işe yaraması
na imkAn knlmaynn bir Ya-

""""'' h :noktasından yapacak 
'<l>"lettı_ lı-çok il( bulmıdu~unu 

li',lt eıtıe ınUttefi1 .. -tir. 

)~le at tOcukları hayata ynra 

:eıc it~tlerı öğreterek yetiştir
' l cttı 0 l'ta tahsil ye lise talı-
~ azlar 

llıtll\ ıru dn bu noktndıın 
'eıel1._ etnıek, orta tah il ve li
~1-taı. taııında onlnrn müvnzi 
.... 'hı .... k göte -,,,o <la asri ihtlyaçln-
~aı. san• t "1ca a nıektepleri yarat-

tı)( I> ediyor. 
)'et tahsnd ltn e keynıiyct kcyfi-
tı:leltte ... ~~'l'el gelir; onun için 
~ı.. l'~J'i i 

4 he n Ik tahsil çağında 
l:tıaırı.._ _ t t0<:uğa ınechuri olan 
~ .... --ı.-.ıı \ 'e 
ı. ·~\'eh l l"lnek lıe<lefinılzılir. 
IJlt.tı e c .. k 
~e l.ı.ll •ksı l"lı sek lah ilde ise 

llllret ne olarak keyfiyeti 
~~lr. ıı:n ter<.'lh etnıelt lAzun

'e!ilttlle ~n lt;irı orta taJı..,iJ <lc
cactiınlz Yeni pı1a 

tir. 

Bir <le yüksek tahsil, yüksek 
rikir ,·e san'at bakımından hiç 
bir :ı:&man tam adam olmasına 
imkAn olmayan bir genç orta 
tahsil derecesinde iyi bir mesle
ki terbiye alır~a kemli se\"Jye
s incleki ihtisııs sahasında bir 
tnnı adam olabilir. Hu itibarla 
ilk tnh Jllerlni ikmal eden c;o-
cuklnrı siizgeçtcn geçirerek en 
ziyade nrimli olabilecekleri 
tahsil istikametine sevkedilme· 
le1'f hem kı!n<ll l1itlkballerine, 
hem de memlekete bir hizmet 
olur. 

Tun ustan Cezaire gidiyor 
T unusfaki tezahürler esnasında Mosolini ve Kont 

Cianoya yuhalar çekildi 
• 7F5?'"...__ 

purun şilep olarak kullanıl-
ınasma akıl ermez. Yok eğer 
Millet vapuru hurda demir ol
mak Uzere değil de, şilep ola
rak kullanılmak için satılmış 
ise, buna da hayret edilir. 
Zira Barzilay kumpa:eyasınm 
iki senedenberi kullanmakta 
olduğu bu vapuru Denizyol· 
ları İdaresi de gene kendi iş

~ lerinclc pe ktı.ltı. kull:ınablllr
• di. 

Acaba alAkadarlardan so. 
rabllir miyiz: Millet vapuru 
Barzllay kumpanyasına iki 
sene evvel satılırken hurda 

l
denılr olarak mı satıldı'? Yok· 
sa ırnsta vapuru olamazsa da 
şhep olarak kuUamlır diye 
mi satıldı? ve acaba kaca 
:::atıldı? . ., 

; ............ y._,,,,_'lıi ·~•w.ı.,-. __ .. 
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Arasıra 

Biçim meselesi 
Yazan: Fikret Adil 

Ma~azalann camek!nlarında, 
aon günlerde, gayet ,üzel ve iç 
çekici eşyalar var. Hemen hepsi 
Avrupa mamulatı. 7,5 liraya kra
vatlar, 4,5 liraya çoraplar, 34,5 lL 
raya ayakabıları, 12 liraya boyun 
atkıları, 1 O liraya saç fırçaları. 

Ve bunlar hanı harıl satılıyor. 
Geçenlerde ismet 1nönünün' 

yaptığı seyahatte köyllllcrle gö
rligürkcn, bir köylU kadının yün 
eğirmek sur,e:tiyle senede 15 lira 
kazanabildiğini söylediğini cku
muştum. 

Senede 15 lira. Bir ayakkabı 

34,5 lira. Bu iki ra'kam, iki dünya 
hakkında bir makale yazmağı dü
şi.:ndüm. Fakat Reisicumhurun o 
bütün vatandaşlan ve teşkilatıe
sasiycnin tarif ettiği vatandaşlan 
tatmin ve temin eden meşhur 
nutkunu söylediği gün ''Bükeme
diğin eli alır, öpersin,, dediği hal. 
de, vatandaşlara ve teşkilatı e,!lasi
yenin tarif ettiği vatandaşlara ta
erruz etmekten çekinmiyen ve er
tesi gUn de tükürdüklerini yala
yan gayretkeg ve beyhude pcygam 
berlcrin demagoji çirkcflerine sap.. 
Janmak endişesiyle bundan vaz. 
geçiyorum, meselenin bir bqka 
cephesini ele alıyorum. 

*** 
Güzel olmalarına rağmen lbu 

kadar pahalı şeyler nasıl satılı
yor? Bunun sebebi, haksız yere 
güzele düşman olarak gösterilen, 
anlamaz diye it\.am edilen halkın 
güzele karşı iştiyakıdrr. Bu hadi
se, barkımız lehine iyi bir not, 
zevk seviyesinin yükseldiğine bir 
işaret teşkil ediyor. Fakat hcaap
aızlık? Bu cihet tetkike değer. 

7 ,5 liraya kravat alabilecek bir 
kimsenin kazancı ne olmalıdır? 
Bu bir cnde'ks meıelesi. Elimde, 
bu noktayı tesbit için lhım gelen 
rakamlar olmadığı içi.ı katiyetle 
:öyliyemiyeceğim. Fakat şurası 
muhakkak ki, 34,S liraya ayakka
bı giyebilecek insanın aylı'k kazan 
cı 500 liradan yukarı olmak ge
rek. Bu bahtiyarların halk araaın
c1a nadir olduğuna, diğer taraf
tan pahalı eşyanın bol bol satıldı
fma göre, ortada bir müvazcne
sizlik olduğu meydanda. Tekrar 
edeyim, bu mUvueneaizliğe se
bep, satılan malların estetı"k kıy
metlerindedir, ve güzel kar§ıaın. 
da insan vasfına 11yı'k berke· 
ıin, mantığından ziyade hisai ne 
hareket etmesi kadar tabii bir ıey 
olamaz. 

Esasen her ıanatklr, daha zi-
1ade, ileat değil midir? 

Bu satırları yazarken, aklıma 
bir arkadaıım geldi. Soyadı ''Yer
lici,, dir. 

Kendisi sevimliliği ile olduğu 
kadar zeraf eti ve temiz giyinmesi 
ile tanınmııtır. Fakat, soyadın
dan da anlaşılacağı veçlıile, üze
rinde ne varsa, hepsi yerli mamu
litıdrr. 

Boynunda 7 ,5 liralık Avrupa 
kravatı, ayaklarında 34,5 liralık 
Avrupa pabucu yoktur. Buna rağ 
men güzel, iyi ve zevkle giyinmi§· 
tir. 

Dostum, ayni zevkle Avrupa 
mamulatı eşya kullansa, elbet da
ha güzel giyinmit olacak. Fakat 
:\calite itibariyle değil, form itiba· 
riyle. ÇünkU. Avrupa mamulatı
ınn pahalı .elmasına rağmen bu 
~adar çok satılışı kalitesinden zi. 
J&de, yerli mamulatnmza nazaran 

form'un güzel oluşundadır. 
Mesela, ele kravatı alalım. Ay

al kumaştan burada ve Avrupada 
7ap.lmıt iki kravattan, Avrupada 
Japılmışı daha güzeldir. Form iti· 
'"1riylc. 

ilk tedrisat 
müfettişleri 

Kıdem Zamları için 
Şurayı Devlete 

Müracaat Ettiler 
tık tedrisat milfettiı:ıleri husu_ 

si idare bUtçesinden alınarak u. 
muml bütçeye nakledildikten l50n 
ra makam ücretlerini, karşıla. -
mak üzere ken-Oilerine birer kı -
dem zammı verilmişti. Fakat bu 
verilen kıdem zammı yalnız ma
kam tahsisatına karşılıktı. O yıl 
kıdem zammı almıya hak ka -
zanmış olanların kıdemleri kanu. 
nen kendilerine verilmişti. Fa • 
kat iki kıdemi birden alan bazı 
ilk tedrisat mUf ettişlerine yeni 
kıdemlerile maaşlarını vermek 
hususunda deftcrdarlrk milşkU • 
Hit çfüarmış, iki kıdemin yalnız 
birini vermiştir. 

Verilen kıdem kanunen üç yıl · 
hk kıdem mUddetinl muvaffakı • 
yetle doldurup ikmali icap eden 
haktır. İkinci kıdem fde umumi 
olarak verilmiş kıdemBir. 

Vaziyet Vekaletle muhabere e. 
dilmiştir. lspekterler henilz ma. 
aş alamamışlardır. le Şlirayi dev 
!ete kadar aksetmiş bulunmak • 
tadır. 
Diğer taraftan ilk tedrisat is

pckterlerinin barclrah meseleleri 
nin kırtasi formalitesi, yapıla • 
cak masraflara bir misli daha 
masraf eklenmesine sebebiyet 
vermektedir • 

Aynca umumt biltçeye alınma. 
tarı dolayısile kaybettikleri para 
nm da telafi edilmesini yeni Ma. 
arif Vekilinden bir dilekçe ile is
tiyeceklerdir. 

ÖnUmUzdeki sene ilk tedrisat 
mUfettic:leri yeni terblve ve ted. 
t'is tekniklerini ö~cnmck mak • 
sadile bir miifetti<;1ik seksiyonu. 
na tabi tutu1acaklardır. 

--o

Köylere Varidat 
Henüz belediye te§kil~tı mev

cut olmıyan köy ve nahiye mer -
kezlerinde açılacak sinema, tiyat. 
ro ve plajlardan alınacak beledi. 
ye resimlerinin köy idareleri ta.. 
rafından alınması vo sinema ta
rifelerinin de gene köy idareleri 
tarafından yapılması kararlaş -
mış ve keyfiyet Dahiliye Vckfıle 
tinden vilU.yete bildirilmiştir. 

Bodrumlan Su Bastı 
Orta.köyde BUyükkuyu soka • 

ğmda 7 numaralı evin bodrumun 
dan dün ansızın bir su çıkmış, tnş 
mış. civardaki 16 evin bodrumu. 
nu istila etmiştir. Sular itfaiye 
tarafından boşaltılmıştır. 

neden imalatçılanmız lakayt ka
ltyor? 

Bu münasebetle bir şeyi daha 
hatırladım. Bilmem hala var mı, 
bir aralı'k, Yerli Mallar Pazarı, 

köylü için dört • be§ lira mukabi
linde elb~selcr yaptırm:ştı. Bu el· 
biselcrin hepsinin biçimleri bo
zuk, -cmuzları dar, ütülendiği hal
de buruşuk idi. Halbuki, Y cnica
mide saulan, Amerikadan ithal 
edilmiş, eski ve orada işçilerin giy 
dikleri kostümlerin biçimlerinin 
hepsi güzeldi. 

Bizde yapılan bu ucuz elbisele
rin biçimlerinin güzel olmaması 

için bir sebep mi vardı? Bir güç. 
lük mü vardı? Zannetmiyorum. 
Bu elbiselerin hep boylarına göre 
yapılmıı "patron,, lardan kesildi
ğine göre, ''patron,, ları, güzel ve 
biçimli yapmak dünyanın en ko
lay işi idi. 

Ayni kumaştan kesilmiş iki 
•ostümdcn, iki gömlekten A vru. 
pada kesilmiş olanı, daha güzel· 
dir. Tabii biçim itibariyle. D:Kkat 
~diniz. İ§çilik ft kaliteden bah
ıetm:yoruın. Yalnl% formdan. Iş
te bütUa notta buradL 

Neden yapılmıyor, neden yapıl

madı? 

1şte kalitesi ayni olduğu halde 
Avrupa mamutatına faikiyet te· 
min eden ve halk n güzelliğe kar
şı haklı zaafından istifade ederek 
arada bUyük bir fiat farkı ödeten 
nokta budur. Halkın bu form yüksekliğini, 

gUıelliğini takdir etmesine karşı, FiKRET ADIL 

____ ... _ __. __ . ___________ .... _ ... ___ ··--·-·--····-·······-ı 
Hata düzeltilmeli 1 

1 istişare komtsyonu kurulmall I 
! 1 i Yedi, sekiz sene evvel Karadeniz Boğazının on altı mil a. 1 
!çığında bir Fener Dubası vardı. Bu !ener tahlisiye idaresi ta.: 
irafında kaldırıldı; yerine bir §&mandıra kondu. Fakat hUsnüni.l 
betle yapılmış bir icraat olmasına rağmen bu değiştirme de.i 
Snlzcitik baknnmdan iyi netice vermemiştir. Denizcilerin iddiası-! 
!na göre fen.er duba.sının tekrar oraya konması lazımdır. i 
~ Zira Rusyadan gelen gemilerin hepsi o dubayı bulurlar ve! 
foylecc mevkilerini tayin ederler. Ondan sonra Boğaza yol veJ . . 
:rirler. i 
i Kışın Boğazın ağzında pus çok olur. Sahil uzaktan farkeJ 
idiimez, fener dubası esasen gece için konmamıştır. Gündüz! 
Fçin konmuştur. Dubanın cesameti 300-400 tondur ve kırmı.i 
:zıya boyanmıştır. Direklerinin ucunda iki tane büyük sepeti 
f vardır. Bu da uzaktan görülmek içindir. Bu duba knldırıldığıi 
~için §imdi vapurlar sahili görmeğc çalışıyorlar. Sahili görün..i 
~ceye kadar da bilhassa puslu havalarda tehlike mıntakasınai 
igirmiş bulunuyorlar. Ondan sonra tehlike mmtakasından ken-1 
~dilerini kurtaramıyorlar. Nitekim geçenlerde boğazın a.çığındai 
i Hisar vapurunun batması böyle olmuştur. ! 
: Bu misal bize bir fikir telkin ediyor. bu fikir denizciliki 
!işlerinde tecrübeli gemicilerden, malfl.matma itimat edilir hah. i 
iriyelilerden mürekkep bir mütehassıs istişare komisyonu teş..; 
ikil edilmesidir. Yapılan işler için tatbikata geçmezden evvel j 
ibir kere bu komisyonun mUtalea sı alınmalıdır. • 
i 1 . ......................................................................... . 

Tevkifhanede dünkü hadise 
Mahkümlarla gardi· 
yanlar biribirine girdi 
Hadise mahkum hücrelerinde 

. 
eroın arama yüzünden çıktı 

Tevkifhanede eroin yüzünden dan 8-9 kişi kaşından, dudağın. 
çıkan son cinayet hadisesi me. dan ve ellerinden yaralanmışlar. 
rine. müddeiumumttik evvelki ge. :lır. 
ce tevkifhanede ant bir arama Kavga, yetişen yardımcı gar. 
yapmağa karar vermiş, muavin- diyan ve kapıcılarla güçlUklc bas 
lerden birisini tevkifhaneye yol. lmlmış, arama işine devam olun. 
lamL!ıtir. muştur. Ancak mahkfuıılarm di· 

Ancak gardiyanlar arama ya. ğer arkadaşları kavga zamanı 
pılmak Uzere hUcrelere girmek zarfında, tahmin edildiğine gö • 
isteyince, mahkum ve mevkuf • re kendilerinde bulunan eroin, 
lar işi anhyarak hepsi birden gar demir parçaları veya çakılarını 
diyanların Uzerine saldırmak is.. gizli yerlere sakladıklarından is. 
temişlerdir. I tenilen netice elde edilememiştir. 

Bu vaziyet kareısında mahkiirn Yaralılar tt"tavf altına almmıt; 
'arln gardiyanlar arasında şiddet 'ardır. Diğer taraftan mUddeiu • 
i bir kavga ba.slamıştır. mumilik kavgayı çıkaı an mah

Kavgn bir hayli uzamış, mah· kumları tesbit ite haklannda tah
ltfim ve mevkuflarla gardiyanlar 'ı:ikata başla.mıştır. 

Efgan Maarif Uludağa Çıkacak 
Müşavirliği Üniversiteliler 

Afgan Maarü Müşavirliğine ta Sömestr tatili müna.sebetlle Ü. 
yin edilen Maarif Vekaleti umum ı.iversite talebesinden kayak spo 
müfettişlerinden İsmail Hikmet ru yapmak arzusunda bulunan 
yeni vnzif esine baelamak Uzere 50 ye yakın talebe Uludağa bir 
yakında Afganistana hareket e. spor gezisi tertip etmielerdir. 
dccektir. Sıhhi vaziyetleri milsait olup ta 

istişare Heyeti 

Cezaya çarpılan 
şoför 

Karısı polisten intil<am 
almak istemiş 

Ekmek liyatlarmın ucuı 
latılmasım istiyor 

Belediyede teşkil edilen ~ 
.;adf istişare• heyeti ekmek ~ 
'esi üzerindeki tetkiklerini bı 
miştir. Heyet birinci nevi el<~ 
jin daha ucuzlatılmasına, f1'it 
:ıevı ekmeği herkesin yiyebil# '.Ar 
Ji için her fırmd2. daha iyi ıı•~debı 
':eden imal edilmesine, keZ3 deter 
'lUD da ucuzlatılmasına karst ları11d 
ni§tir. Fırıncılar, heyetin 11

1 
fırsatı 

'atma kararına itiraz ctırıf~ hırı s 
~kmeğin bundan fazla ucuıl3• ttıbı.ı" 

Beyazıt civarında oturan Ah • 
.net adında bir §Oför, evvelki gün 
yanlış bir hareketi yilzi.inden bir 
!)OlİS taraf mdan 5 lira cezaya 
çarpılmış, akşam bunu evde ka. 
:ısına anlatmıştır. 

Polisin hareketi bir buçuk ay 
kadar evvel tımarhaneden çıkan 
:mdmm sinirine dokunmuş, diln 

o:endisine Beyazrtta rastlayınca 

ya kasma sarılmış: 
- Sen benim kocama ceza ya. 

2:al"Sm ha! diyerek üstüne hü • 
::•ım etmie. Hakarette bulunmuş· 
tur. 
Yakalanıp cürmü me~hut dör . 

iUncti asliye ceza mahkemesine 
verilen Mualla, mahkemede bazı 
3ııyrişuurl hareketler gösterdiği 
için müşahede altına alınması 

hu.•nreunda tabibi adliye muaye -
:ıcye gönderilmiştir. 

--0-

Tev:<if kararlarmı infaz 
etmeyenler mahkemede 
Belediye tahsil ~ubesi memur

ları?ldan Osman, Sa.:..fi ve Abdili • 
kadir, 936 senesi yol vergisi mil. 
kelleflerinden 273 kişi hakkında 
çıkarılan tevkif karalarını 6 ay 
saklıyarak infaz etmemek ve bu 
suretle müruru zamana uğrat -
;nak suçundan asliye birinci ce.. 
UL mahkemesinde muhakeme al
~ ına alınmışlardır • 

Dünkü duruşmada. suiistimal 
vaptıklan iddia edilen memur • 
lardan Osman gelmemiş, Abdül
kadirle Safi ise mahkemede ken. 
1ileri.nin tevkif kararını infaz Ra. 
alı1yet1ni hll.tz olmadıkları ileri 
,,fu erek suçsuz olduklarını .söy • 
'emişlerdir. Mahkeme. di<'!er suç. 
ıu Osmanm polis marif etile bulu. 
Mrak mahkemeye getirilmesine 
:co.rar vermiş, muhakemeyi başka 
hir gUne bırakmrştrr. 

-o---

'Y'eralb l-lelaları 
Taksim meydanındaki umumi 

lıela kaldırıldıktan sonra bunun 
ver;ne Fransız hastanesinin ya • 
"tındaki sokak içinde yer altı bir 
ı.. eıi yapılm~ına !:arar verilmir 
·1e planları hazırlanmıetı. Haber 
".ldı~ıza göre, kc~if bedeli do. 
1mz bin lira olan bu in,aaat ya · 
•.,"'~a münakasaya kona<'aktır. 

Harbiyede yanılacak yer alt· 
• ela~ara nit kec:ıfname de haZTI" 
'ınma.ktadır. Bunlardan ba~kP 
ı(as!mpaşada iskele meydanmdr. 
1a bir park yapılması ve yanm. 
-la bir yer altı helası in.~ası ka. 
rarlaştntfitir. Bunun da hazırlık
ım yapılmakta.dır. 

-nıyacağıru söylemişlerdir. hlkay 
-o--- dlr 

Belediye muhasebecili~ ~11 
Vali tarafınJan işten el ÇV}tılş bı 

rilip Dahiliye Vekaletince vnJ 1ian, b 
fesine nihayet verilen bel ıııtrıre 
muhasebe müdürü KemailJl ~ş, b 
rine Maliye Vekaleti sabık c a lbı 
ki milliye müdür muavini ?.l tı da 
~r tayiu olunmu§tur. l'ıJır 't 

!leli t 
~lltbıı 

Fenerbahçenin imarı cadrra 
tllı:ıın 
'lt Ol 
,.e oı:ıı 
bıelıu 
tablldı 

Fenerbahçenin imarına sit 
siiat porjesi hazırlanmıştır· 
na göre, Kalamıştan Fenere 
:iar 22 metre genişliğinde bit 
açılacak, Belvüden itibaren 
tün koy dahilinde bir rıhtıın· btıı 
vUnlin karşısından itibaren d ~atta 
!.e doğru bir mendirek inşa )a lır 
"lhcaktır. Mendireğin den btıır : 
başında bir deniz klübU ynP1~ ler1111 

1 

cak, karaya iltisak noktasındJ tıll 11 

bir tenis kortu tesis olunac l>a ta 
Diğer sahil boyu ağaçland te!aıa, 
cak, gazi:ıolar yapılacaktır. ~I • 

'~e 
-o-- ~it, lı 

r otoğraf Dersleri ~1ıt ctı 
Fatih l/alkevlnden: '>ltrıa1t1 

ı - Evimizde fotoğraf dersl~l >Uıdeı:ı 
fotoğraf ntelyesı açılmıştrr. Bu~ ''ttıde 
ıerc )'aıılmak ve bu atelyede ttltılat 
mak isteyenlerin 18-1-939 çaı1'cl hı1tl f 
gfinü snat 18 e kadar 3 adet fol tır Ye 
ve nfifuı; lıCivlvet vanıkalarly~e 9ıt: .. l 
dlr ktörlil ünP mllrıırnnıtnrı _J -~ 

2 - Derslere 18-1-939" Ari' aoı:ıra 
günü saat 18 de b:ı lanaeaktır. 0 Ceıa1 

3 - Evimizde bir fnnfor tef' bı~tı et 
dilecektlr. Bu f:ınfor heyetinde llıı l'e 
almak isteyenlerin 10-1-939 sııll ~ ş \'e 
nO saat 18,30 a kadar Evlmlı dl et et 
t5rlilğCine mfiracaatlıırı. a 

4 - Derslere 10-1-939 salı tttı ~ 
saat 18,30 da başlanacaktır. ~il 19 

---o---- ,,~1 tu 
• • d• b llıtrıe 

Betıktaı Halkevın it~~ 
Konferans lııııatta 

Bcşlklnş Halkevlnde her sene 't,.e il 
ğu gibi hu sene de konreransııır• 0tı >'ll e 
scrler ve sösteritler serisi bıışll it~ r 
tır. Konferans serisi 7-1-1939 cııl ~el aaı 
lesi akşamı tanınmış terbb't:CJd lıQ 928 
mlzden lsmail Hakkı Baltacıol ~ b ilce g 
rafından (0ı tiyatro nedir?) ti ~!adı 
zuu etrafında verllecek bir 10 ~ete · 
11..ı başlayaeaktır. Gösteril ~01 \a,. le 
rafından da (Kahraman) pi)'eS )'h ete 
sil edilecek, caz takımı da nı )' llltı 
reye iştirak edecektir. ı tttııış 

--o--- tıtışar ti ~e il 
Koyunlarım Aldıla let~1rıın 

Bay !smail Hikmet Maarif Ve l:ayak levaznnı almaya bütçeleri -<>---
•aleti ile temas için Anka.raya kifayet etmiyen talebelere rek - Dört Metreden Dü~tü 

da Tutuldular~ eı:ı 
Beşiktaşta Dikilitaşta f 

hun sokağında oturan H~ 
brtaya müracaat etmiş, F :;I, 
ıu İbrahim, Haydar, Durak )J_ 
rle Uç kişinin 13 liradan Sf ,t ( 
uunu satın aldıklarını, fal<~ 
rasını vermediklerini söyl..,..J 
Ur. Bu eikayet üzerine ga~ 
l& İbrahim yakalanmıştır~ 
Otomobil Altında 2 

gitmiştir. törliik yardımda b?lun.acaktır. Kadıköydo Bahariye caddesin-
Afgnnistana lazım olan müfct Bundan ba.ska. yıne ılk ve or·· ;i Abd llah paşanın bir yıkıcıya 

tiş ve muhtelif ders zümrelerini ta :edrisat öğretmenlerinden iki ;.tılmı: olan k<>§kü yıkılırken bu. 
okutncak muallimleri yakında se- kafıle de kurban bayramında U. . d rnlı<>an amelelerden 45 ya • 

T k Af l d ~ 'd kt· • a a ~ :ıı "Cccktir. Seçim i~i anca ga - u nga gı ece ır. d Giresunlu Rıza d ' ~ metre 
nistana gi1ip geldikten sonra kn. . Geziye baz~ müfettişler de iş. ~k:Ckliğinden düşmUş, ağır su. 
bil olacaktır. ·--tırak edecektır. rette yaralanarak hastaneye kal 

On ·kıı un u 
UAVA~~ 

re hızl:ı esmiştir. 
Saat on dörtte ha\·a tazyiki 7G0.5 

milimetre idi. Sühunet en ) ühck f(Ü · 

neşle 23.5, gölgede 7.8 ve en düşfik 
sühunet de 8,6 santigrat olarak kay. 
dedilmlştir. 

15 Yıl Evvel Bugiin 
Şehrim:ze girebilen firari Az 

navur dün hudut haricine çıkarıl 
mııtır. Şehre, ne suretle girebil

Dün lstanbulda h:ın kapalı ve hn- d'~· hk'k d'l kt d' 
ıgı ta ı e ı me e ır. 

Cif vaf;ışlı geçmiştir. Yirmi dört snat A , b l~k· · 

Yeşilköy Meteoroloji lstnsyonun
clan olınan mnli'ımntn göre; yurıta 

hava, Orta Anadolunun ve Karndeni· 
zin şark taraflarında bulutlu ve Ce
nubi Sarkl Anndohıdn ı;ok bulutlu 
,.e meuil ynltışh, ditıer bölgelerde 
yağışlı seçmiştir. Rüzgfır Trak)·a, 
Kocaeli ve Ege, Karadeniz kıyıların
da cenubi i!ilikamettcn ham olarak 
esmiştir. 

• t znavur un uraya cm a ını 
~·ağışın metre murahbaınıı bıraktı~ı . . . . 
miktor 2,2 olnrnk ölı;ülmfiş, rnzsür kurtarmak ıçın gcldığı anlaşılm ış-
ecrıubl garbiden saniyede 1 - 3 ıneı-1 tır. 

dırılmıştır. 

Bir Sandal Battı 
Unkapa.nmda Tuğlacılar cad • 

lesinde Ahmedin kahvesinde ya
tan Hasan dUn Meyvahoştan snn 
dalına dört küfe sebze almış, Çen 
gelköyüne götürürken Salıpazrı 
Sn.ünde sandal yanından geçen 
bir vapurun dalgasından devril. 
miş, sandal batm15tır. Hasan baş 
'ta bir sandal taraf mdan kurta. • 
ılmıştır. 

Tel Koptu 
Pangaltıda. Tan sineması önUn. 

:le tramvay telleri tamir edilir -
!ten tellerden biri kopmuş, der
hal depodan ameleler çağırıla • 
rak bağlanmıştır. Bu yüzden 
tramvaylar on dakika işleyeme -
miştir. 

Cağaloğlunda oturan )l " 
oğlu Arif dün. sabah KöprU 
rinde yolun karşı tarafnı3 
'ten soför Kemalin idare! 
2122 ~numaralı otobUsUn alııf 
kalmış, vUcudünUn muhte 
lerinden yaralanarak h 
'r>aldmlmıştır. 

Heroinciler Yakal~ 
Yenişehlrde Tabaklar tJ .\d 

inde Meydancık sokağın~~ ~lcıe: 
naralı evde oturan Rıza !J ~ 
~oin satarken yakalanınıştıt''p_, ~~ e 
~an başka BülbUtderesinde d' t l'IU ~tı 
rinin evinde arama ya.pıltıı ~ ~ 't'C)l>la: 
~vde oturan Rtzanm kart~~ alııidır 
bulenin üzerinde 10 gra.ııt 11111 ~a ~ 
le bir kaç paket beyaz ıoı 
muştur. 



efj Edebiqat 
..... --
Bir şehrin ruhu 
Sadri Erlem'in hikayeleri. 

~~ V azan: Refik Ahmet Sevengil 
ebi '.Art 

ı.ı edebı anırzda bıraktığımız yılın clldl fse m uhtellf sabalara aft· 
za t de~ neşriyatı arasında birkaç Ur; demek ki yazılarını kantnrn 

raf f la erli eser var ki intişarı sıra· vuracak olursrık neticede Uı;ta
tıı:ıda b 

ut. tırg Unlardan bahsetmek dı bilhassa kUçUk lıiktıye muhn.r 
ı~ htrt'~nı bulamadım. Bunlardan , rtrl olarnk lltl.n etmek l(lzımgc· 
s rııh adrf Ertemin ''Bir cıehrln lecektır. 

tı'• 1 ,,, 

1'r mva irketi 
Ve/,Qletine 

etti • nr c a 
Müzakereye 

tekliflerini 
esas olacak yeni 

bildirecekmiş 
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ATATüRK'ü 
kabri 

Görüp düşündükçe 
...___.. ~ ,_, - --

Kaza diyoruzJ 
Yazl.n: Hakkı Süha Gezgin 

"J{nza'' özünun ötoocııberl 
dü~nın.nı3 un. Onun için ne "gir 

1 rünür" üne ne de "giirünmcz" ı
j uc J.afnmdn ) cı· n. ırmnmı, ıın .. 

15' Mebustan mUrek <e ı c1ır. 
. , · 1 llie \"al.it l>lr l.:ı··a <: n., ıı::uı-

1 

encümen dün topıandı de ı~eıı ıı. ı~i ~ı~ı e ı.ı: gmhı,"ln 
Anlı:ara, S (Hususi) - Atat:lr· dch~lendığını, hu ı ı. -n l:ı ho-

k " t k b • h kk d k" .. ınm'.lnıın u;. n.ı 1ı .. rnı <in) nnm. un an: a rı a m a ·ı mute. 
hassıs raporlarını tetkik etmek Ü· fşt<' iki ı;.ın hir, ~ ne l l'Di fn· 

• cıalnl"la im ·lı:ı :ı ız. J rC'~Jide 
• , ı r YRpur :t!.tı; uO .uz g llll yB• se~ılmıı elan 15 mebuıumuzdan 

1 
,,, ır 

1 
t hııt~ snıı:v1e neşrettiği kUçük -'KUçOk bfkAye", kısalığı iti

dir Yolerden mürekkep eseri· bariyle okunması kolay, devri-" . jfİ~ ~ mlzln sür'at ve suhulet vasıfla-
) nı Ue1ıır, memleketimizde ge· rına uygun, zevkli, kıymetli bir 
~ ... ~aş bir okuyucu kUtıesi tarafın- san'at nevidir. Birkaç eaylnnın 
''ıw n, bllb ı h t 

Ankara, S (Hususi) - İstanbul 
Tramvay şirketi Nafıa Vekaletine 
yeniden müracaatta bulunarak mü 
zakereye esas teşkil edecek teklif· 
lerini bildirmek üzere murahhas 
farını önUmüzdeki günlerde Anka-

raya göndermek arzusunu izhar 
etmiştir. 

zere Parti Gurupu ıdare heyetince ı • 1 b · • ,
1 

• 

1 
rıı an.·ı. ~nrn;;c ırtın:ısı, orn-

mürekkep encümen, bugün saat lnrtla ıİJ'l" ı~oı kum: oluyormmı, 
15 te ilk toplantısını yapmıştır. ki en mt.:ı ı.nııtou hile gcınlsl~I 

e&- ~U assa. gene ve mnnevver dar cercevesı içinde b r aya 
: 'ttıı:~ler tarafından pek sevil· safhasını vo bir psikolojiyi sığ
ctıı' dlbı eğenıınıış ve tutulmuş bir dırmak ~erçckt('n gözönUnde 

Nafıa Vekilinin ayın on bC§ine 
::Joğru murahhasları Ankara.da bu· 
lunmayat davet edeceği haber ve· 
rilmektedir. 

Tali komisyonunun hazırladığı l;ua·tnrnnınuıı._.. ) :ı nız lıiitün 
raporun tetkikine başladı. Encü- lıu fbrınlnrın iin:in bir tele u. 
cümen bu raporun bir hüli&aıını n.ıınlıt geçmenin de lrnhil oldn· 
Parti Gurubuna arzetmek üzere i:.'lı~ıı •,i>yky'-lcr ,·ııı:. 

. ıJ tı dallıltdlr; her eserinin lntlşa- tutulacak olursa kllçUk bikl\yc· 
)IJır bu nıubltlerde hAdlse sn· nln muharriri hayli uğraştıran 
ı:ıe 1 "e alAka ile karşılanır. Bu edebi ncvllerden biri olduğu De izba 

b"yü 
Kanadadan iki 
gemi alıyor 

hazırlayaca'lı:tır. 

Raporda ileri sürülen mütalea· 

lar grupta ayrıca bahiı mevzuu 

olacak kati kararı grup verecektir . 

ı-;rcğH, kömür mudcnlerlntn 
ıurnJ:ınclıf~ı b:r rcrılir, l\foınle· 

ket zcn:;hı liı,,I nhı <'11 kuH etli 
clamurlnı-ı o ıoprnl~larm nltın· 

darı g<•c;lyor. nıı kndnr ehemmi-
.:ıı,:b tesırıerı olan edebi eserler, meydana çıkar. Bizim kitapçılık 

rl cadı tıat SUtunlarında uzun u- a.Iemlmlzde kUçUk hlktıyelerln 
ait uııfua babsedllmeğe lAyıktır, tutulmndı~ı ve bu nevi eserlerin 
. f llt oı: hayata değil, edebiyata az satıldrğr yolunda yanlış bir 

e '°e 0 n eserlerin esklmeyeceği inanış vardır, halbuki her gUn-
r nıarın 
bit llıetz her znmnn tenkit kU mUşahedelcrlmlz bunun ak· 

labır:u ittihaz edilebileceği de sini gösterir. KUcUk hlkdye, 
lr. 

Ankara, 5 (Hususi) - Deniz· 
00.nk Kanada Milli Şimendifer idn 
resine ait iki geminin alınmasına 
t.:şcbbüs etmiştir. 

Bu gemiler 931 de İngilterede 
yapılmış lüks turist gemileridir. 
Bankaya bunların yü:e elli bin İn
giliz lirasına satılması teklif edil-

tir. Bu heyc!e ecnebi mlltehassıs 
olarak İngiliz Luidinin mütehassıs 
ları da iştirak ettiril~cektlr. Gemi
ler altı bin beş yüz tonluktur. 

Karadenizin 
dalgakıran ihtiyacı 
Türk işçileri ile kısa bir 

yetll bir \'tıtnn parc;ası limnıısır. 

bırnkJlnmnz. Xitekim de\lctçe 
de bu ehcnını:yot ~oktan sez11-

• miş ve hii) ük sermayeler har. 
cannrnk ornyn geniş, bh• Uman
ın birlikte kümiir yiıklcylşinl 

ınnklnclcştirccck te isat yap· ' hızı 
d ~atta tıı edebiyatımıza tnnzl-
' )a ö n sonra selmiş olnn Avrıı-

iz.ıli htıı tııet;ı kUcUk hlkAyc dcnlle-
ıJ: r ki d l P ler1ıu a nıa roman muharrlr-

d& r111 n keıenılnden ve romanla· 
n.1' ~a"' l'anıbaşında yaşadı. Sami 
~ vaıad 

l'ellı, lı e Sezat, Recalzade Ek-
. ~I ,. allt Ziya, HUseyin Rab· 

• 41.1.()b 
aıt., ll nıet Rauf, HUseyfn Ca-

j Cilt alide Edib, Reşat Nuri 

oı111~t kUcu hlk yeler yazmış 
ıetl >'Uııı la beraber şöhretleri bu 

d ~lctı;ıı değildir ve daha bUyUk 
1. llltı\'a;ltt başka nevi eserlerinin 
el. hı1ta,. takıyeu onların kUcUk ! tır. ;cıııt;tnı gölgede bırakmış 

tı~() alnız Edebiyatı Cedide l· 
$) rıoıır ~bnıet Hikmet. 1908 den 

~~ Ceıa~t~a Önıer Seyfettin ve F. 
e bıka1 hı mUnbnsıran kUcUk 
ıı lllıheebyaznıakla şOhret kazan. 
dl tlı~t et u nevin tektl.mUJOne hfz· 
" S tnlş lrıubarlrlerdlr. 

ı.... lıtrı ıı: 
"'11.t 19 rtem, matbuat haya-
ta1t1 ttı ıs nıutarekeslnden l!lon· 
1 

illi lllerde "Gene yolcular" e bı ne ı t1tac nuşar eden ve ancak 
l'ııııa 11, sarı devam eden bir mec 

~ ~a~e 1 neşretUğl bir kUcUk hl-

1~~ ~il hl le telnıtştt. Bundan sonra 
ıı :~ taa~Undellk slynsl gazeteci· 
el e ıs28 Yett içinde yuvarlandı 
ıl' :uııc6 de tekrnr edebiyata d6-

~lacı~ene kUcUk hlkAye ile işe 

okuyucu tarafından, gazeteler
de de, mecmualarda da, kitap 
ha11ndeyken de, en çok aranı· 
lan bir sanat şubesidir. Değerlt 

edibimiz Sadri Ertemin kUçUk 
hlk!yelerl de bu arada bilhassa 
aranılan, beğenilen, sevllcn e
serlerdir. 

Sadri Ertemin hlkdyelerlnde· 
ki en mühim hususiyet. tas· 
vır edilen bayatın canlılığıdır, 

karşılaşılan realitenin kuYvetl· 
dlr, bu hlkAyelcrde anlatılan 

bütUn bir hayattır, hll!lslyatrn tA 

kendisidir. Muharririn engin 
bir mOşahede kudreti var, httdt
selerl ve insanları iç varhklarl· 
Je görüyor: onun sanat süzge
cinden seçen ha.yat, foto~rnf

hktan çıkıp usta bir ressamın 

hususi g6rUşttnU taşıyan ııanat 

eserleri haline geliyor. 

Sadri Ertemin hlkA.yelerlne 
kıymet veren başka bir ehem
miyetli vasıf da onlarda hemen 
umumiyetle ıcttmat ruhun ko· 
mal mertebesinde hA.klm olma
sıdır. 

"Bir şehrin ruhu" lslmll ki· 
taptakl on hlkA.yeden her biri 
Sadrl Ertemin memleket köşe

lerinden topladığı yerli mevzu· 

ların ustalıkla lşlenllmesl sure
tiyle vücuda getirilmiş birer do· 
ğerll sanat eseridir. 

10 tet11 't • Senelerce muhtelif ga-

!t)eı:r~ecnıunlnrda kOcUk hf
) llıalna 10tıear etti. Roman, s~ 
ı:ttnış 0~e, makale vesaire de 
~ ll~ar rı llıakıa beraber, bugün 

1 el'lııııı ~basındn mevcut on cilt 
etcteı:ı eş cfldl 'kUçUk hlkAye

Sadrl Ertemin gittikçe geniş
leyen şöhreti ve baktı bir sem· 
patı kazanan fsml OnUnde saygı 
duyuyorum; arkndaşımın dnha 

flıUrekkepUr: diğer beş 

başka, daha yeni, drJıa bUyUk 
muvaftakıyetlerlnl bekleyorum. 

BefJk Ah.met SEVENGtl, 

4dana kurtu~uşunun yıJ 
dönümü f{utlandı 

miştir. • 
Kanada ayni gemileri altı yüz 

bin tngilll: lirasına yaptırmışt•. 

Gemiler maz.ctla işlemekte ve iea· 
bın.da bir hafta z:arfmda kendi tez· 
gahlarlm1%da kömüre tahvil edile· 
bilecek vaziyettedir . 

Bu gemiler ingilteredc yapıldı. 
ğından parasının Türk - lngiliz 
kredi anlaşmasında tediyesi imka
nı bulunmuştur. 

Teşebbüs müsbet safhaya girdik 
ten ıonra gemilerin muayenesi ve 
satmalma işinin ikmali için Kana. 
daya mütehassıs,bir heyet gi.dec~~ 

Kastamonuda 
iki çocuk Uç kadın 

kardan öldU~er 

Adliyede 
Yeni tayin ve 

nakiller 
Ankara, s (Hususi) - Adliye. 

de yapılan yen.i tayin ve nakil lis. 
tesini bildiriyorum: 

80 lira ile Kırklareli ceza hA.. 
ldmliğine Ri?.e ceza bakımi Talı. 
sin Ertem, 70 lira ile Bursa hA -
kimliğine Kırklareli ceza hakimi 
Burhanettin Özen, 55 lira ile 
Muğla ceza hakimliğine Gümü§a. 
ııe reisi Necmettin Başaran, Gü
müşane reisliğine Çorum mlldde. 
iıqnumisi Abidin Var:ı.n, Samsun 
mUddeiumumiliğine Kayseri müd 
deiumumisi Senni Meriç. Şarköy 
hfü~imliğine Bursa sulh ha.kimi 1 

Hadi özer, Nevşehir reisliğine 
üçüncü smıf adliye milföttiei Sa. 

Ankara, 5 (Hususi) - Dahili· ip Demirköy, 40 lira ile Ankara 
ye Vekaletine gelen haberlere gö. sulh hakimliğine Bulanık hakimi 
re Kastamonuda kar ve fırtınanın Cevdet Nusret, Ankara sulh ha· 
şiddetinden dolayı Dadaym Buda~ kimliğine Yozgat azası Abulbari 
h köyünden 331 doğumlu ısm:ııı Bıgur, Bursa müddeiumumili mu 
oğlu Mustafa dağdan odun getır· avinliğine Susurluk sulh hakimi 
mekte iken köyün bet kilometre Kadri Aydınlı, Sivas azalığına, 
ıarkında İplikli mevkiinde dona· Tarsus eski ceza hakimi Naim 
rak ölmüştiir. Cibin2'ir Susurluk sulh hakimli. 

Ayni gün Aracın Andira:e kö .Yine Sa~ eski müddeiumumisi 
yünden Cemil Sanbas ve .Feride Rıza Altıntaş, Tavaş ceza hakim. 
·u.nyeri atlı iki kadın ~eğırmenc liğine Yalova ceza h:ikiml Fazıl 
giderlerken köye on dakıka mesa· Yalçıner, Geyve ceza hakimliğine 
fcde kar tipisinden boğulmuşlar- Çorum sulh hakimi Sami Yet.iş. 

dır. . lznıir asliye azalığına Salihli 
Bundan başlı:a Aracın Ycnıce hı:kuk h!kimi Rifat GözUbUyük. 

köyünden 14 yaşlarında Mehmet oö-Iu. Bayburt hukuk hakimliğine 
Karabaş ile halası 50 yaşlarında D~day hukuk hfıkimi thsan Gök. 
Şerife, Entari köyünden gelmekte Uirk, Foça ha.kimliğine Karabu
iken yine kar fırtınası yüzünden run hakimi Hilmi Göner, Afyon 
kaybolmuşlardır. 'lza.hğınn Erzincan azası Necati 

Hadiseyi haber alıln jandarma Baral, 35 ~ira ile Yalova hakim. 
karakolu Mehmedi bulmuş, fakat liğin.e Geyve ceza hakimi F~krct 
Şerife hala bulunamamıştır. On:ıv, !zmir icra memurlugunn 

Ziraat Bankası ';or~m müddeiumum~si Ziy~ Yal. 
Memurları Hakkında "mkava. Rize müdd::um~mı m~
Ankara, 5 (Hususi) - Ziraat avinliğine Terme mu~deı~mumı. 

Bankası memurları Tekaüt Sandı· si Cevdet özden, 30 lıra ıle Tar· 
.. k" nn Bor sor ğı nizamname projesi Heyeti Ve· sus sorgu ha ım ı, ne • 

kilece tas.dik edildi. gu ha.kimi Fehmi Okutan. ---

zamanda başarılabilir mnk knr:ırı 'crilmiştir. 
Ereğli facıası Karadeniz tsmct 1nönü"nün BnŞ'\·ckilllf;i 

sahJilerJnln en bUyUk ihtlyn- znınnnm<ln oraya yaptığı seya-

crnın frrtına zamanlarında sı. hnt hf'ılfl Iıatll'nnızclu ,·c bu •se" 
ğınacak birer Uman olduğu >alıntın intibnlnrını nkscttlrcn 
hakikatini ortaya koymuştur.

1 
ynzılar da hnfıznmızcladır. 

Fakat burada liman kelime· lı:lmnn işinin çok büyük bll'ı 

si ile ifade etmek istediğimiz mesele ol<lur•unn biliyoruz. Fa.-
maksat her biri on, on beş ı knt diin, fncınyı gnzetıclerc nn· 
milyona cıkncak surette mo- intan bir kaptan, orndn tırtma.-
dcrn tesisatı haiz yerler de- dun clnhn beter bir belAnın \"nl'-

ğlldlr. Sahilin tablate mUsalt hğın<lan bnhscdlyordn. Meğer 
olan yerlerine birer dnlgakı· l\lillct vnpnrunnn battığı yerde 
ran llAve ed_erek deniz yolcu- bir gcnıJ mcznrlıbrı ,·nrnu~. On 
!arına icabında sığınak hlz. nltı, on ye<U gemi leşinin •nttt· 
metini görebilecek birkaç 11· ğı bir mezarlık. l\IJllct Ynpurtı, 
mnn YUcuda getirmektir. buraya düşerek ildyc bölüumüş 

MeselA Şile yUzde 60, Ket- imiş. Bu mczarlıI,rın be.Ş L.:.U. 
ken :rUzdo 80, Ereğli yUzde Jnçhk su altında olı'hığn clbct-
75, Cide yüzde 50 derecede to, bugün keşfedilmiş <lci:,'11· 
şimdiden liman olmak vazı- dfr. Yolu, bu kadar tchlil,<'li bir 
yctlndedlr. hale koyan şu gemi lc..şlcrl. bu-

Buralarda vaktfle Amasrn· güncclcğln niçin )"okedflmeınlş, 
da. olduğu gibi bir dalgnkı- nerlen ortnclnn lmldırılııınmış· 
ran yapılabilir. Böyle bir dal. tır? Akıl işte bunu nlnınyor. 
gnkıran bu limanlarda deniz nunlnrı çıknrnınk, hnıli 7.0r, 

emniyeti için k!fl gelir. Son· kilrsız, ıınhnlı hir iş olsun; f&• 

ra Amasra limanı meşrutiyet- kat pnrçalnmnk ı .. ol:ıy clcğll ıuf-
ten sonra Murat isminde ftir'? J{nnçnk mnhfaznl:ırln df. 
bir TUrk bahriye san'atkt\rı- namitlcr hıclirHcrncz ,.e znt~n 
nın eseridir. Bunun gibi bu· çiiriiycn cnknz tıızbıız etlilcmer. 
gUn dahi bu dalgakıran işini mi? 

başaracak Ttirkleı· yok değil- l Bari bu, ·on fn"ıa !n•1 ibret a.. 
ı 

dlr. HattA işittiğimize göre, ! lnrnk, o gemi mc. nrlığı tehll t&-

Amasrn limanını yapmış olan 

1 

lnclcn olsun dcnizcllerlmld 
ve yirmi bu kadar seneden. lmrtn.r:ılırn. 
beri Knrarienfzln dnlgalarına 

fillen mukavemet gösteren ı z · t 
eseri ile iktidarını lsbat etmiş 1 ıraa kongresinin 

karar:arı 
olan Bay Murat bile sağ bu· 

I ıunmaktn imiş. Şu halde isim
i lerlnl saydığımız yerlordo 

l
blrcr dalga kıran yapmak.hem 
de TUrk işçilerilc bu işi başar 
mak memleketln1iz tein işten 
değllulr. Du meselenin Ylik· 
sek mnkamlarca nlA.ka ile 
tetkikini rica ederiz. 

HUkQmetln Knrndenlzdc 
her sene 5 milyon ton kömür 
ihraç edecek kabiliyette bir 
:ömUr Umanı, bundan başka 

Trabzonda gene bir nsrl 11-

Yeni Layiha 
Hazırlanıyor 

Ankara, 5 (Hususi) - Biiyük: 
Ziraat Kongrcwinin v~rm:ş olc1uğu 
kararların kanuni bir ş.rl:ilde Mec
lisin tasd:kine c:rı:ediimek üzere 
kanun layihaları har!r!anmaktadır. 
Bu layihaları hazırlayacak komis
Y• n Ziraat Müsteşarm:n reisliği 

1 
altında Orman u.num med:..rü 
Hilsnü Yama:ı ve~{~::t Zi:a;ıt i'!:tı· 

sadiyatı ba§m:~aviri Fazıl, Vel:~-

let hukuk mü:avirinc1en :barcttir. Günlerin veşinden: 
___ ..,. ____ ıımııııımı-ıııuıımıımoını 

E ir Niçin 

mnn yapmak için Uzcrinde 
bulundu&u teşebbüs tnbll 
bahsımızdan barittir. Komisyon:ı Me"lis Zir<:Jt en-.:ü
~--------~-----! ır.cninden ce!ii' .. ~ck b:r z'r"<:ti·. bir 

veteriner v: l.:ir <le orır.:.,- -ı r.ı .. b..ıs 

~d 
l'ıııi anarıtn ku 
ti~ ~~U rtulusnun 11 net 
lc~~eltt 'l'llıUnasebetilc dün şeb 
tın e toı>ı~rosıuıar Alay Köş • 
l ~llanıı l arak bu mesut gü • 

il 0ıııau ~ atdır. 
al\ad tı;n ~ . 

11b._. ll' J\ ,_ acı Koray açmı§. 
''Qa A ~alın "K 

~dana urtuluş sava. 
·• trıcvzulu b" h·ta ır ı . 

bede bulunmuş, :Kemal Gökçen 
kurtuluş hatırnlarmı anlatmış, 

Dürdane "Adanaya,, Melahat 
':Kurtulan Adana", Vecdi "Toros 
ta çoban., viirlerlni okumuşlar • 
dır. 

Son olarak bir konser yeril • 
miştir, 

Dört, be§ yıl evvel Ercğlidc bir tahl~ıiye f_ıtasyonu yapıl
nııb; bu defa Ereğlide vukuagclen ve bırçok lıaııarlııra •.~"'!_P 
Jlduk!an bıı§ka yirmi kadar denizcinin hayatına ır~o~nn buy~ 
]eniz faciasında bu istasyondan bir hizmet beklcnırdı. Halbuki 
'.>öyle olmnmı§lır: Ereğli Tahlisiye istasyonundan kaza esnasın· 
Ja denize dökülen zawlblnrı kurtı:ınnak yolunda en ltüçük !bir 
ıareket ı;örülememİ§tİr. Aaıba bu Ereğli istasyonu niçin len· 
Jisinden bekleneo vazifeyi yapmadı? Yahut yapamadı? 

Tahlislye tctaıyo!lu ndı altında Ereğlide vücuda getirilen 
.cıkilattan maltsat sadece birtakım memurlara maaı vermek ol
.-ıadığına göre bu noktanın tetkikine ihtiyaç vardır. 

Hasan Kumçayı --· 

inuiltere Elçisi bugün 
geliyor 

i\'tirak et:ecektir. 
Kongrenin bu tatJl:i::t bmis

ycnun·Jn yeni ır.fstc:"'r r. v:::-'.fcyc 
b::~'n:nıı.:,b f<ı:ır: ete gc:;~:c .. : ha 

Ankara, 5 (Telefonla) - İn· b:r verilme1:teJ:r. 

gilterenin Roma büyük elçiliğine 1 ---o--

tayin edilen Ankara elçisi Sir l Maarif Ve!c "li s: np s3.l 
Persi Loren bu akşamki treni.! ""I ·ı o• , · 1 

ı .uı gı er ıCUit'!.!:...:ı 
stanbula hareket etti. Sefir is • 

Ankara, S (Husus:) - Maar:l 
tasyonda Hariciye Vekfı.leti er - Vekili öğ!cden evvel siyasal bilgL 
k!nı, sefirler ve .kalabalık bir ler o1:ul .nu ziyaret etmi~. okul di· 
halk küll<>si tarafından u;?urlnn. 

1 
rc!:törü ile ckrshan:leri gezmi;, 

dı. ı 'e okul hakkında bazı tetkiklcı 
yapnu~tır. 
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"Benim idamımı emreden. 
kardeşimi Ehvaz valisi 
yapan ferman nerede?,, 

'' Behram alçağın biridir. Hem ordunun başına geçip de 
düşmanla karşllaşmaktan korkuyor, hem de Başvezir

liği bırakmak istemiyor,, 

Adamcağız şimdi Gökboğa -
::un ayaklarını öpUyordu. Gök -
boğa onu kolundan tutup kal -
dırdı: 

- Bundan sonra HilrmUzana 
ye bana sadık kalacak, iyi hiz
met edecek misin? 

- Canım sizindir. 
- Adın ne? 

- Mergüdan köleniz! 
- Geç bu tarafa .• 

Ona KoracMl yanını gösterdi 
ve Koraça da: 

- Hoş tut! 
Dedi. 

taht Uzerlnde oturuyordu. Ba - Ierle sarılmıştı. Kendi kendisi- - Sende böyle bir ferJ!lan HUrmUzan adamlarına Gök-

.ABO~E TAHIFESl 

Mtnılt:kct 

irinde 
Aylık 95 
3 aylık 260 
6 aylık 475 
ı yıllık 900 

Tarifeden Balkan Bir 
için ayda otuz kuruş dD 
Posla birliAine girmeyen 
ayda yetmiş beşer kuruş 
medilir. 

Koracla onun gibi iyi ıranca şında aıtın tolga. arkasında al- ne dUşündü: yok mu? boğa ile askerlerini iyi ağırla-
bllen bir as.kert aldı ve zabitin tın zırh vardı. Gökboğa ona - Bir şeyler bildiğine şUphe - Hayır. maları için emirler verdi. Gök-

Abone kaydını bildiren 
tup ve telgraf ücretini, 
parasının posta veya ball~ 
yollama ücretini idare kendi 
zerine alır. 

arkasından yUrUdU. doğru ilerledi. HUrmUzanın gU- yok. Fakat ona bunları kim ha- - Şimdi UstUnü arattıraca- boğa onu askerlerinin harp o-
Etrafta 

0 
kadar asker birik- ler yUzle: ber vereblllr? Yezdlcerdle Beh- ğım. Gerçekten yoksa inanaca- yunlarını görmek Uzere çağır-

Türkiyenin her posta merk 
\'AKIT:a abone yn=ılır· 
Adres değiştirme Qcre 

25 kuruştur. 
mlf ve 

0 
kadar sl!Ah çatılmıştı - Hoş geldin! ramdan n benden başka kim- ~ım. dı. TUrklerin blniclllkleri, silAh 

se bilmiyordu. Yezdlcerd bu işi - GU\·endlğlnlz adamlardan kullanışları, intizamları HUr -
ki içeriden dışarıya ve dışarı - Demesini bekliyordu. Fakat 
d 1 1 l b 

yapamaz. Ben de bir budala de- biri arasın! mUzanın gerçekten pek hoşu - iLAN CCRETLERI 
an çer ye g re ilmek için kuş demedi. Sert bir sesle Adeta çı-

kö t b k l k b k ğillm . O halde Behram yap- Fermanı ondan alıp götüren na gitmişti. Ticaret ilanlarının san 
satırı sondan itibaren iJAll 
falarında 40; iç sayfalar 
kuruş; dördüncü sayfa 
ikinci ve üçüncüde 2; biri 
4; başlık yanı kesmece ~ 
dır. 

nra s e e oma tan aş a kıştı: 
mıştır. zabit Gökboğaya yaklaştı. Her Akşam oluyordu. Hududa gl· 

denler henüz gelmemişlerdi. 

HUrmUzan merak ediyordu. Bu 

çare yoktu. Bu hal Gökboğanın _ Buraya niçin geldiğini bl-
cözlerlne şiddetle çarpıyordu. Gökboğa gayet sakin bir ses- tarafını yokladı. Hiç bir şey bu· 

llyorum. Fakat senin ağzından le cevap verdi: ı d o HU ü iller kendisinin kabulU lc;:ln bir ama 1• zaman rm zan ye-
meraılmden ibaretse pek fazla da duymak isterim. Eğer yalan - Ehvaz Prensi HürmUzanın rinden kalktı. TUrk kumanda-

söylersen daha kötll olur. nına do.ır.ru yUrUdU. Ellnl onun sörUnUyordu. cesaret, zekA ve kudretini pek 6 

Mermer direkli sarayın mer- Gökboğa başını kaldırdı ve uzaklarda işitirdik. Mademki omuzuna koydu: 

sırada uzaktan bir atlı görUn
dU. Hemen karşılamak için a
dam yolladı. Bu, HUrmUzanm 
elçilerinden birisi idi. Fakat 

Büyük, çok devamlı, 
renkli illin verenlere ayfl 
indirmeler yapılır. Resmi 
rın santim - satırı 30 ku 

mer merdivenlerini çıktılar. göğsUnU gerdi. İran prensini benim buraya niçin geldiğimi - Hoş geldin delikanlı! Hak
Jledayln sarayı kadar değilse baştan ayağa kadar sUzdUkten biliyorlar, böylelikle beni zah- kın varmış! Behram cezasını 

görecektir. Klsraya ihanet de-
tanınmasına lmkAn yoktu. ÇUn
kU burnu, dudakları, göz ka
pakları ve kulakları kesilmiş, 

yUzUnUn derisi yer yer soyul
muştu. Kendisini atın UstUne 
bağla.dıkları için dUşmeyordu. 
Yoksa buraya kadar gelemez -
dl. Gökboğa lle arkadaşları bu 
,·ahşet örneği karşısında iğren

diler. HürmUzan kızgın bir hal
de ona doğru koştu: 

ele ona yakın denecek kadar sus sonra etrafına baktı. Salonun metten kurtarmış oluyorlar. 
IU bir salona girdiler. HUrmU _ dört yanı hepsi de şatafatlı gi- Sadece fermanı vermekle işimi 
san karşıda ve pırıl pırıl bir ylnmlş olan zabitler ve asker- bitirmiş olacağım ve bir ıöz 1-

ğll, hizmet etmek isterim. Vak
tlle Aı·taban beni tayana teşvik 
ettiği zaman da bunu lsbat et
tim. Fakat buradan ayrılamam. 
ÇUnkU Arapların ayni zaman -
da Ehvaz Uzerlne de yUrUmek 
üzere old1:1klarını öğrendim. 

Hududa giden adamlarım bu
gün gelecekler. Son cevabı o ıa

TİCARi l\IAHl\'ETTE O 
KCÇCK iLANI.AR 

Bir defa 30, iki defası 
defası 65, dört defası 75 
defası 100 kuruştur. üç 
ilan verenlerin bir defası 
vadır. Dört satırı geten il 
fazla salırları beş kuruşta 

lA.veslne lUzum kalmıyacak. 

Niğd e d e 
Gökboğa onun başvezir yapıl

dığı hakkındaki fermanı koy
nundan çıkardı ve birkaç a.dım 

k f d 1 
ilerleyerek eline vermek lste-

İ n işa e iyor dl, fakat HUrmüzanın sağ ve 
solunda duran iri yarı zabltler

müstahsile cinsleri ıslah edilmiı, den biri ilerleyerek aldı ve o
teknik uıulerle yetiıtirilmiı aıllı nun sokulmasına vakit bırak-

Meyvecilik bilhassa 
sap edilir. 

Hi:nıd kuponu 
küçük ildn tarifesi 

Niğde, (Kurun) - Niğde vila
yetinin zirai inkitafı, bilhassa mu
hitin meyvacılığa olan kabiliyeti 
f&yanl memnuniyettir. 937 yılının 
meyvalan ıöyle tesbit edilmiştir: 

Armut. 9388 bin, ayva 251 bin, 
badem 134 bin, ceviz 3 7 4 bin, dut 
bir milyon, erik bir milyon, kay
.ı trir milyon, kiraz 300 bin, ıefta 
li 60 bin, vişne 100 bin, zerdali iki 
milyon ve nihayet muhitin en met 
lMtr me~aı olan elma yedi mil
'yon kilo. 

Nifde merkezinin me§ohur Ka
yaardı bağları denilen yer, elma 
bahçeleriyle baıtan apğı bezen -
mittir. Bu mıntakada yalnız elma 
dan on bin lira kadar senevi para 
alan müstahsiller vardır. 
Niğde elmacılığını tehdit eden 

''Elma iç kurdu", "elma dıt 'kur
du,, haıerelerine karıı Ziraat Ve
klleti tarafından bmada bir mü
cadele tetkilatı kurulmuıtur. 

Bu teşkilatın mesaisi hayırlı ne
ticeler vermektedir. 

VekAlet burada bfr de "Elma 
Jl1ah istaıyonu,, namiyle bir nü
mune fidanlıfı ibdaı etmittir. 

Tren hattı güzergihın.da binler
ce fidanlariyle yemyeşil bir man
zara arzeden bu fidanlığın gayesi, 

elma fidanlan tevzi etmektir. madı. 

Elmacıbfı daha ziyade ilerlete- HürmUzan fermanı aldı, göz 
cek ve layık oldufu mevkie yük- gezdirdi. Ağzını bUzdU, kaşla

ınan 2öylerlm. 
Birdenbire llatırına bir eer 

galc:fş gibi döndü ve zabite sor
du: 

- Behramın mektubunu ge
tiren adam nerede? seltecek amilin biri de yine dev- rıııı çatarak sordu: 

let bütçesinden yanm milyon lira - öteki nerede? 
aarfiyle inpaı kararlaıtınlan Ge- man ..• 

Getirdiler. HUrmttzan onu 
öteki !er-

baştan ayağa kadar çatık kaş-

bere barajıdır. - Ne fermanı\' 
Bu inpatın ikmalinden .sonra 

Niğdede elmacıbk tam mlnaıiyle 
genitliyerek iyi bir meyva memle. 
keti halini alacaktır. 

Vali Bay Faik 1.tıtün bu mev
zuda, viliyete taalluk eden itleri 
derhal intaç etmek ve yakinen a. 
likadarlık göstermekle davayı bir 
an önce tahakkuk ettirmeğe çalıı
maktadır. 

- Benim idamımı emreden, 
kardeşimi Ehvaz valisi fı(lpap 
ferman, .. 

- Böyle bir şeyden haberim 
yok. Size söyleyen yalan söyle
miştir. 

- Yalan mrT 

Elini Jcaftanının iç tarafına 
soktu ve Bebramın mektubunu 
uzattı: 

larla sUzdU. Sonra: 
- Bunun timdi boynunu vu

run! 
Diye batırdı. Hemen yakala~ 

drlar. Gök boğa: 
- Durun, bir rlcam var! 
Dedi. 
-Nedir? 
- Bu adamcağızın ıucu yok-

tur. Sadece efeııdlılnden aldıtı 
emri yaptı. Mektupta neler ya· 
zıh oldufunu, Behramın mak-

- Ne haber? Ne oldu? intlirilir. 
\'akıt hem doğrudan 

Zavallı adamcağız dudakla- ya kendi idare yerinde, h 
rı kesik olduğu için pek acaip kara caddesinde \'akıt 

konuşuyordu. GUçlUkle anlata- altında KEMAl.EDDIN 
bildiğine göre, Kellb bin VAii ilan Bürosu eliyle ilan 
eltllerln diğerlennl, deriler n .J..l a-...ter;.-f#Hi-ftftn telefonu: 

yUzmek, tırnaklarına kamış 

sokmak gibi işku celerle öldür- ;_,,,---------~ 
mu~. Bunu da o bale soktuktan 
sonra demiş ki: •'Selman ku
m:tLdaıındakl Arap askerleri 

yarın sabah geliyor. Basradan 
da bir ordu yola çıkmıştır. Be
nim adamlarım zaten hazır. Ar
tık HürmUzandan intikamımı 

le Dasra ve Medayln ar 

ki ülkede oturan bir Ar 

bllesının r.elıl idi. '9eael...--•-.ı 
beri HürmUzana kal'tf 

aatta başkaldırır, her def 

mağlöp olarak boyun e 
alacağım. Onu da tutunca böy- mecbur olurdu. 
le sanın gibi yapacatım.'" 

Kellb denilen adam Jlhyaz I• 

~iğde vilayetinde ziraat teıki
Iatı emsali vilayetlere nazaran 
"iyi,, denmefe layık vaziyettedir. 

Vilayet merkezindeki müdürlük 
ve ziraat muallimliğinden bafka 
mülhakatta da ziraat muallimlilc
leri vardır. 

- Al da, oku! sadını bilmiyordu. -------------- '-..__ __ 

HürmUzan bir an dttfttndü. , 
Ayaklarına kapanan zavallıya 
aldırmadan Gökbotaya baktı 

ve gülümsedi: 

•933 yılında Aksaray kuaaında 
ild, Niğde merkeziyle Bor, Ulu
kltla kazalannda birer tane olmak 
üzere bet yerde tohum temizleme 
evleri faaliyete geçirilmiıtir. 

Gökboğa Behramdan şüphe
lenmekte haklı oldutunu anla
dı: 

- Behram alçatın biridir. 
Hem ordunun başına geçip de 
düşmanla karşılaşmaktan kor
kuyor, hem de başvezlrlltl bı
rakmak istemiyor. Şimdi de 
kendi yerini ılze kaptırmamak 
i~ln hUkümdara Asi olmanıza 
çakşıyor. 

- Sana bağışla:yorum ! 
Dedi. 
Sonra ayaklarına kapanmış 

olan adamın omuzuna bir td -
me vurarak ~kboğanın önüne 
itti: 

- Ona şükret! 
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Karamazof Kardeşler 
1i papas, Terapont Baba gibi fevkallde 
bir perhizkirın keramete ermeıine pJ
mamııtı. Gerçi sözleri bir hayli acaipti. 
Mlnasız görünüyordu. Fakat bu mAna
mlığın altındaki büyük hakikatleri an
cak Allah bilirdi. Tarihin bütün velileri, 
hep böyle muammalı konuımaımflar 
mıydı? Bir yandan da ''Stareçin,. ıon 
kerameti ile me11ul oluyordu. 

kanlı bu emre boyun eidi. Stareçin son 
Yuiyetleri için kendisini seçmeıi ruhu
nu minnetle d.cldurmuıtu. Bu gayretle, 
mümkün olduğu kadar çabuk dönebil
mek için iıler;ni acele bitirmek kararı
nı verdi. 

Aliyoşa babasmm yan 
Aliyop, o günkü ziyaretleriıı• 

ıından baıladı. Fiyodor, bu ıi 
l vanın haberdar olmamaunı il 

Yazan: Dostoyevski 
. . 

farkına vardılar. Bu kadar yabancılar 
ara11nda meseleyi yalnız sana açıyorum. 

- Benim muhterem ve ermi§ keşiıim, 
sözleriniz müthittir. Fakat, .ciylendiği 
ıibi siz, gerçekten mukaddes ruhlarla 
temasta mnmız? 

- Bazan bana indikleri olur 1 
- Ne ıurete büıünürler? 
- Bir kut ıuretine 1 
- Muhakkak bir güvercin olurlar. 
- Hayır, c baıkaıına aittir .. Bunlar 

bazan kırlangıç, bazan saka kuı.,u olup 
celirler. 

- Ruh olduklarını nereden biiirsi-
niz? 

- Konuıurlar ! 
- Hanıi dille ıöylerler? 
- tnunlann diliyle! 
- Peki ne söylerler? 
- Bugün, bir •enem herifin gelip 

bana manasız ıeyler soracağını haber 
verdilerdt. Sen çolc meraklı adamstn 
papa•! 

'-müthiıt .. 

Dedi; fakat gözlerinde inanmadığı 

nı gösteren bir parıltı vardı. 
Terapont Baba: 
- Şu ağacı görüyor musun? , 
Diye sordu. 
- Evet görüyorum! 
- Senin indinde bu afaç bir kara a-

ğaçtır. Fakat bence büsbütün batka bir 
ıey .. 

- Ne cibi batka ıey? .• 
- Şu iki dalı ıörüyor musun? .. Bun-

lar bazı geceler tunın kollan olup ba
na uzanırlar. Bu aranıtı ~ıkça görür, 
titrer:m. 

- Madem ki tsarun kollaaı 'ır, t hal-
de niçin titrersiniz? 

- Bir gece yakalar, 'kaldı':'lr diye. 
- Canlı canlı mı? 
-Tabii! 
Bu konuımadan ıonra Şimalli Ketif, 

kendisine verilen höcreye döndü. Zihni 
karmıkarıııktı. 

Fakat gönlünün 'Stareç., ten ziyade 
l>u garip papasa aktığını duyuyordu. 

Kendisi de oruç dütktinii olan li11Jöll· 

Aliyop, onun her yere ıokuldufunu, 
herkesi lifa tutarak bundan konuıtufu
nu ıezmitti. llk zamanlarda buna - ka 
fası batka ıeylerle yüklü oldufu için -
pek aldırıı etmedi. Stareç, uzun bir dal 
ııntıktan ıonra kendine gelince onu sor 
muı, aratmııtı. 

Delikanlı koıtu. İhtiyarın yanında 

Paisyüı, J ozef ve Porfirden baıka ldm
ıe yoktu. Zoıima, yorgun cözleriyle o
na baktı ve ıordu : 

- Seninkilerden ne haber, ıeni bek
lemiyorlar mı? 

Aliyoıarun yüzü karııtı. 
- Hiç kimseye ıöz vermedin mi? 

Babana, kardeılerine, ahbaplanna fa
lan? .. 

- Evet, babama, kardeJlerime, bat-

kalanna da IÖI vermittlm. 
- Hadi git öyle iıe ... Git ve ürilme. 

Korkma, sana son sözlerimi söyleme
den ölmiyeceğim. Beni sevdiiini bildi
iim için ıon arzularımı sana ıöyliyece
i;m. Hadi ıimdi kot onlara .• 

Ayrılmak cUcüne pttip halde, deli-

Höcreden çıkacatı sırada, Paiıyüı 

Baba, ohu durdurdu ve: 

- Şunu unutma delikanlı, dedi, ilim 
ve f :n bilhassa ıu aon aur.da epeyi ilerle 
di. Fakat ilimler bilgi afacuun ayn ay. 
n birer dalını seçerek çahıtıklan için, 
"kül., Ü bütünlüfünü cöremez oldular. 
Bu 'körlüie ne kadar pplaa yeridir. Ha 
kilrat bütün büyüklüfiyle meydanda 
duruyor. 

Onlar, ne arıyorlar bilmem, ki .. Dünya 
ne kadar ilerlene ilerlesin hiç bir vakit 
tsanın teıiıinden daha mükemmel bir 
ICY ortaya konamaz. Sen cençain, ıuUr· 
ıidin ıeni dünyaya yollayor. Dünta li
va ve fesatla doludur. Buna kuvvetin 
yetmu belki.. Hadi zavallı ökıUz git 
baka hm. 

Paiıyüı Baba, b3yle ıöyliyere'Jc Ali
yoıayı takdis etti. Delikanlı bu nuibat
leri dinlerken c zamana kadar sade ıert 
bir papas olarak tanıdığı Paisyüı Baba
da, yeni bir dost ıimaıı ıezdi. Şüphesiz, 
Stareç, ıon demlerinin yaklaıtıiuıı cö
rerek, cenç yavrusu için, bu tecrübeli 
ve ilim zahidin himayeıini iıtemifti. 

Aliy~ıayı, tecrübeleriyle dcnatmağa 
çalı1ma11 bu yüzdend~ 

Delikanlı kendi kendine: 
- Niçin acaba? 
Diye ıoruyor ve: 
- Eler babamın bana 

gizli ıeyleri varsa, eve b:r 
'kimıeye cC:Srünmeden girmem 
Hiç ıüpheaiz heyecanı içinde 
ıeyler anlatmak iıtemiı, fakat 
cinden ötürü bu iti baıararıııaJllllll 

Diyordu. 
Keaıdiıine kapıyı açan •'M 

Griıori haıta yatıyormuı. 
uat önce çıkmıt

- Babam ne üemde? 
ihtiyar iradın: 
- Kalktı; kihvelini içiyotl 
Cevabını verdi. 
Aliyop, eve prdi. Babalı, 

yafeti ve terhSleriyle masaya 
tu. Hesaplara bakıyordu. F 
ıizdi. Aklının batka yerde ol 
rülüyordu. Yanında kimaec' 
Smerdiyakov pazara çikmıttle 
ken lralkmıt olmasına rafınCll 
kendine gelememiı gibi idi· 
cCSrünUyordu. Alnındaki yu_,. 
zt bir ınrız ile örtülmliftil. P 
yüzünün aksiliğini b:r kat 
nycrdu, < Ar1'Jll' 
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lçtimada Ali Paşa Fransa Cumhuriyetini tasdik 

Rususunda derhal bir karar verilmesini istiyordu 

eşit Paşa ise lngilizlerin alacağı 
harekete göre davranılmasını 

Ne var, Ne yok? aayove Tiyatro 1 
ileri sürdü 

Vaşingtonun Annesinin 
Minyatürünü Çaldılar 

s~t Paşa - Evet. Şüphesiz 
ta U:· Bununla beraber bu bap 
lir~ teennı ile gidilmek gerek 
blett Fra.nsanın şimdiki hükfı 
'llluvakkat bir ~ydir. Asıl 
~ ~undan sonra toplanacak 
~Uet Meclislerinin müza • 
~ 8 ile hasıl olacak· 
~ U ıneclis toplanıp karar ve. 
l'i ~e kadar bizim için ileri ge. 
~ hareket yapmaksızın her 
~ 1 li.yıkı ile anlamağa çalış. 

basiret ica,bıdır. Fransada 
l\ı- nııııe~ meclisi toplanarak ka. 

l'eıd.ikten ve cumhuriyet he. 
ln ~eaınen kabul ettikten son 

"' rutere devleti ne yol tutar 
llf&altanatı seniyenin yüksek 

a&.tleri için hangi suret el. 

bitd· 0~agöre icabına bahkmak 
~let~r.Şımdiki halde Avusturya 

1 tarafından vaki olan su. 
~"ap vermek müstacel bir 

,,,... e ınahiyetindedir. Bu mad. 
lıl"llll'ırıt•ı.•.: Yet cesim ve mühim bir 

ile · Bu husustaki mütaleala. 
.... llJ.erkezde ise lfıtfen bunu 
~ere . .\u ı7.a1ı buyursalar? 
Paşa - Efendimiz, kulu
bu husustaki miltaleam 

~ ?erçekten Avusturya dev 
ırat ettiği suale cevap 

ek llJ.addesi cesim ve mühim 
leydir. Onun için bu işte de 
-aı~§&.buk karar vermek doğ 
-..ıaaa gerektir. Madem ki 

de büyük devletler arasında bir 
ittifak yapılır da Fransız Cum. 
huriyetiniıı tasdikinden istinkaf 
edilmesine karar verilirse böyle 
bir ittifaka Babıalinin de iştirak 
etmesinde bir mahzur görünmez. 
Fakat lngiltere devleti Fransayı 
tasdikedecek olur da Babıalice de 
bu yola gidildiği halde şimal dev 
!etlerinin (Avusturya, Prusya, 
Rus)~) itiraz etmeleri ihtimali 
vardır. CAii Pa~aya bakarak) bu 
hususta ne buyurulur? 

Ali Paşa - Bu devletlerin iti· 
razı bahsinde dahi Avusturya 
devletinin Rusya, Prusya ve ln. 
giltereye vaki olan tebliğatından 
anlaşıldığına göre Fransada vu. 
kubulan tebeddillatı dahili işleri. 
ne ait bir şey bilerek müdahale. 
den içtinap olunduğu. fakat Fran 
~a devleti tarafıncta, .MQ~cut..ınu
ahedeler ahkamına rl:Yet edile. 
ceğine dair teminat verilmesi 
madesinin tasdik için şart ko. 
şulduğunu cevap olarak bildir • 
mek münasip olacağı mütalea • 
sın dayım. 

Yılbaşı gecesi bütün Nevyor'k 
halkı barlarda, kabareler.de eğle· 
nirken haydutlar da boş durmamış 
lar, fakat onlar eğlencelerini işte 
bulundukları için yılbaşı gecesini 
bir mağaza soyarak 'kutlamak 
istemişlerdir. 

Gece Nevyorktaki büyük bir 
antikacı dükkanına beş haydut gi
riyor ve bekçi olarak dükkanda 
kalmış ol<:n adamın üzerine hü. 
cum ederek ellerini, kollarını bağ 
lıy.crlar. Camekanları, sandıkları 

kırıp en değerli şeyleri alıyorlar. 

Haydutların dükkandan alıp gö 
turdükleri antika bizim paramız
la 1 milyon lira kadar ediyor. 

işin tuhaf tarafı, dükkanda da
ha birçok altın ve gümüş eşya kal 
mıştır ki, haydutlar isteselerdi 
bunları alıp götürebilirlerdi. Fa • 
k:ıt onlar, daha fazla, tarihi değe· 
ri itibariyle kıymetli geyleri seç· 
mişler. Bu .da, onların antikadan 
anlar kimseler olduğunu gösteri
yur. 

Meseli, haydutların dükkindan 
aldıkları ı milyon liralık antika 
şeylerin yarım mliyonunu bir tek 
e~ya teşkil etmektedir ki, bu da 
Vqington'un annesinin, fildişin

den yapılmış bir minyatürüdür. 
!:u minyatürün üzerine bir tutam 
saj sarılmış olması cnun .değerini 
bir kat daha .. arttır~tadır. 

nı bugünkü idaresi he. 
~ilen bir millet meclisi ka delerin ahkamınca Fransız mille. 
~ e .taadik edilmiş değildir. ti evvelki cumhuriyetlerinde ve 

bır idareyi haricen tasdik Napolyon zamanında kaza.runış 

Şu kadar ki tasdike itirazları 
ihtimali hatıra gelen devletlerin 
mevcut muahedeler dedikleri şey 
ler bizim muhafuasmı arzu etti
ğimiz muahedeler başka başka 
maddelerdir l? devletlerin muha 
fazasmı istMikleri şeyler 1815 
tarihinde Vlyanada aktolunm111 
olan muahedelerdir. Bu muahe. Haydutların aldıktan geylerden 

biri de vaktiyle Kraliçe Mari An
tuanet'in kullandığı sedef kakma· 
h bir saattir. 

1:ur. Bu itibarla ileride oldukları arazi ve rnemaliki ter. 
lllt atın alacağı §ekle göre ketmeğe mecbur olmuş oldukla • Avrupada umumi muvuenenln 
Sa.ı~t olunmak iktiza eder.,. rmdan bu muahedelerin pek dil'- bekasını latiyen devletlere dahi 
.. ~ Reşit Paşa, Ali Pa. manı Avusturya devleti pek iyi büyük bir gaile çıkmış olur. Bu. 
w~~u ınütaleası üzerine Mec. bilir ve kendisinin İtalya taraf- nun vukua gelmemesi esbabına. 
'""il. reisi İbrahim Sarim Pa. larında olan yerlerinin tasarruf çalışmak ve hatta umwnt sulh i· 
~ Wztine baktı. Onun da bu hakkı ise bu muahedeler üzerine şine, ve bu yoldan dost devletle. 

bir diyeceği olup olma.- mevzudur. Bu sebepten o muahe. re bir hizmet demek ola.cağı için 
~ol'd &nlamak ister gibi görü. delerin tekidini istihsale çalışma Şimal devletleri tarafından ge. 

I'..~ Hakikaten İbrahim Sa. sı, o muahedelere imza koymuş lebilecek itirazlara bu gekilde ce. 
--.anın da kendine göre bir olan devletleri de 'bu maddeye da- cap çok yerinde olur .• , 

ltp teat Vardı. Bu da zamanı vet etmesi tabiidir. Saltanatı se. Bundan sonra müzakere ııra. 
te i'ransız Cumhuriyetinin niye ise o muahedeleri imza et. sı ikinci maddeye gelmişti. Fa
~ ce tasdiki icap ettiği hal. memiştir. Muhafazasına da o ka. kat bu madde ehemmiyeti itiba.. 
~ J:n~taleaya mukabil Fran. dar ehemmiyet vermez. Babıali rile birinci derecede bir mesele 

llp ~tınden istenecek bir şey nin bu hususta arayacağı şey olan devletçe alınacak müstacel 
: 

0 llJ.adığı noktası idi. Dedi saltanatı seniye ile Fransa ara • tedbirler işi idi. Bu nokta ür.erin. 

' lfatın Acizane başka. bir 
:t 1lı \Parit oluyor: Fransa 
:ıle yeni bir devlet heye. 
~ Yor. Acaba bu yeni dev. 

' den Osmanlı devleti ile 
Ilı~ &l'asmda aktedilmiş olan 
~erı olduğu gibi tanıya. 

? Bu hususta Ali Paşa 
d ... 'bııiuıı ·ilin nasıl bir mütalea. 
"'il oı dUktann,ı öğrenmek fay-

.\ıı ıır, eaıunm. 
~ ~ - Reis Paşa hazrcL 
.:_aıoltta 8Uallerl ile çok mühim 
ıi..' Ya temas buyurdular. 

ld~U.nıburiyetinin tasdik: 
b ?ltUb,ıği halde şüphesiz dev. 

) ~let 8.faza.sı arzu edilen mu. 
~ Jll..... "ardır. Onlar hakkında 
tt ~ ~-.ıtaı& Cumhuriyetinden 

f ~ ~temek hakkımızdır. Bu 
~ \'\ıaturya devleti tara. 

t11ı ~ auale ileride mas
\ ~l bnıa göre hareket edi. 
~\eıl Unda ınjphem bir cevap 

' ~ki ınuahedelerin mu. 
lt h Utusı•nda teminat is. 
~. ~lır:lckında bir fıkra d2 
:-.ı ~ eaı münasip olur. 

'Ilı~ - Bu mesele hak. 
" '- ta kere açılmışken tas -
~~!eeı ntt ~ttsdik ihttmallerl. 
-cııı.t ertnı de tetkik edebili. 

'de dahil olduğu hal. 

sında mevcut olan muahedeler de cereyan eden müzakere neti.. 
ahkamına yeni hilkiımetin riayet cesinde reyler şu fikre müncer 
edeceğine emniyet ve kefalet ver oldu: 
mesidir. Fransada başlıyan inkılap hue 

Bu maksat hasıl olsa, yani ketleri Avrupa devletleri arasm-
Fransa o muahedelere mugayir da bir harp zuhuruna sebep olur. 
hareket etmiyeceğine saltanatı sa saltanatı seniyenin coğrafi 
seniyeyi temin edip te iki mem- mevkii iktizasınca bitaraflık u • 
leket arasında dostluk münase - sulünü tutması politikaca en sa. 
betleri yenilense buna Şimal dev. lim bir yoldu, Fakat bitaraflık 
Jetlerinin hiç bir diyeceği olamaz. siyaseti tutmakla beraber harp 
Zira Avusturya devletinin koy • eden Clevletlere bu bitaraflığı ka. 
duğu kaideye göre bunlar kendi • bul ettirmek için silahla müdaf a
lerince ehemmiyetli olan muahe· aya hazır olmak, bu maksatla 
delerin ahki.mını anyorlar. Bun. kMi derecede elde kuvvet bulun. 
da ise saltanatı seniyenin menfa. mak li.zımgelirdi. 
atı iştiraki yok gibidir. Bu cihetle Hatta bitaraflığın müdafaası 
salanatı seniyenin dahi kendisi. işine devletin kendi kuvvetleri bi
ne teminat araması tabii umur. le kafi gelmiyebilirdf. Daimi ola. 
dandır. Bir de devleti aliyenin rak müdafaada dayanabilmek f. 
Akdenizde ve Fransızlarm doğ- çin herhangi bir taraftan gelebi. 
rud:ın doğruya zarar verebilecek lecek taarrum karşı bir miltte -
ıeri yerletde bir çok topraklan fik bulunması da icap ederdi. 
ve adalan vardır. Avusturya dev Muharip olan her iki taraf biri. 
leti kendi husus! menfaatlarini birlerine karşı boğazlardan isti. 
arayacağı gibi saltanatı v seniye ı f~de et~~k için. devleti ali~e. ile 
de Fransalıları kızdırdıgı halde bırleşmegı kendı menfaatlen ıca
vaki olacak mazarratlardan çe • bmdan bilecekleri cihetle her feY 
kinmesi ve bunun için nasılsa den evvel düşUnülecek şey bu iki 
hoşca geçinmesi dahi ihtiyat ka. tarafın birinden g~lebilecek ant 
id~sj icabıdır. Allah vermesin, bir taarruz ihtirnahııe karşı pe. 
Akdenizde Fransalılarm bir ta _ şinden hazırlanmış olmak işi var. 

arnız hareketleri vukua gelse 1 dı. 
saltanatı seniye ile dost olan ve (Deftllb ftr) 

Hayvanlara da Yılbaşı 
Hediyesi Veriyorlar! 
Paristeki hayvanat bahçesinde 

birkaç senedenberi a.det edinmi~-
1 ·.-, hayvanlara yılbaşı hediyesi 
da~ıtıyorlar .. Şüphesiz, bu "hedi
} e tevzii,, nden memnun olanlar 
yine çocuklar. Çünkü o gün onla· 
rı hayvanat bahçesine toplayorlar 
ve hayvanların verilen §ekerleri,
pastalan, çörekleri nasıl yedikle· 
rini seyretmek çocuklar için bir 
eflence oluyor. 

Esasen, hayvanları memnun et. 
mek isteseler her halde onların 

d:.ha ziyade botuna gidecek §ey-
1 r verirler. Mesela, bir ayı her 
halde kendisine bir yılbaJJ çöre
ğinden ziyade bir parça et verilse 
daha memnun clurdu. Maymunlar 
da birer muz yemeyi şüphesiz iki
şer, üçer pasta yemeye tercih e· 
derlerdi. 

Fakat yılbaşı hediyesinin biraz 
da insanı -- veya burada hayva· 
nı - şaşırtması lazım gelmez mi 
ya? 

Vücutlarına iğne Batır· 
Batırma Müsabakası 

Yapanlar 
Çekoslovakyanın bazı köylük 

yerlerinde gençler arasrnda iğne 
batırma müsabakası yapılırmış. 

Anlattıklarına &öre, bu müsa· 
l>Ualarda &ençler toplanır ve vü. 
cutlarına: Ellerine, kollarına veya 
bacaklarına iğne batırırlar ve bu 
iğnelerin acısına uzun müddet da
} anmaya çalı1ırlarmı1-.. 

Geçenlerde yapılan bu müsaba
kalardan birinde birinciliği bir 
Çingene çeribaşısı kazanıyor. Bu 
genç, yalnız bir koluna 3200 iğne 

batırmış ve bu halde 31 saat dur
muştur ... Bu da Hindistandaki fa
kirlerin yaptıklarım uvaffakiyet
lerden bir diğeri sayılamaz mı? 

Acı Bir Kayıp 

Or senedenberi Almanyada Ko. 
Jonya üniversitesinde milnakallt ik
tısadiyatı doktorası için tahsilde bu
Jun:ı:ı Halit Demlrer'in terkihayat et· 
liğı ncı ile haber alınmıştır. 

Halil Demirer lise ve lstanbul hu· 
kuk fakültesini birincilikle ikmal
den sonra ihtisas n doktora yapmak 
rızere Almanyaya gitmiş, orada da 
kısa bir zamanda tahsilini bitirerek 
pek yakında münakalat iktisadi dok
toru olarak yurda avdet eylemek ü
zere bulunmuştu. 

Temiz ahlakı, iyilik ve yardım~e
,·erliği, zekası ve çalışknnlıih ile hü· 
tün mulıitinin çok derin se,Risini al· 
mış olnn ,.e yetlşt1Ai münakalat sa
hasında snyısı pek az olan lm müs. 
te~nn kıyme!!ekl ıencin rok erken 
gell'n felaketle ziyan büyük teessür 
uyandırmı~tır. 

Ailesi, ana "Ye babası ve lcarcleşle. 
rlne teselli ve taziye!lerimizi bildi
ririz. 

Fıkra · 

----------(i • 1 • l!l3!1 CL:.\I.\ 

12,30 Turk müziği (Türkçe şarkı
lar • Pi). 13,20 Sna t, ajans 'e llll'lc· 
or • Ank:ır.ı. 13,30 - 14 Müzik operet 
p:.ırç:.ılnrı. 18,30 Turk müziği (Fasıl 

musikisi • suziniık makamı). 19,30 
Konuşma (llaftalık spor saati). 19,4:> 
!'i:ıal, aj.ıns, meteoroloji \'e ziraat bor· 
sası haberleri. 19,55 Türk müziği: 
Xişalııırck peşre\'i ('fnrıburl Küçük 
Osman bey). 1 - Murabba'_ Dir ke
re yüzün görmcği ( lsnı:ıil Hakkı 
lıey). 3 - Şarkı • Hin zem an söyler. 
sin (Ziya paşa). 4 - Ylirük semai . 
Ey gül ne acep (Ziya paşa). 5 - Saz 
~enıaisi - (Osııırıo bey) 6 - Taksim 
{Kemal Niyazi Seyhun). (l\luzaCfer 
llkıır. şarkıları okuyan). 7 - Hicnz 
şarkı • Demem cana (Şe\'kı bey). 8 
- Tlirkü • inelim yarin bahçesine. 

si.}oııu (Puccini). 22,25 Konuşnıa 

Konıışmn (Jınrtalık PO'>ta kutus4). 22
1 

50 Mıizik (hııan;>ol, Meksıka, Arjan
tin O.} un lı;l\·aları) 23,15 Müzik (daac 
plôkları). 23,45 • 24 Son ajans ha· 
berlcri 'e ynrınkl program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiı Parçalar 

Programdaki nkitler Tilrki:re saa
ti fü:crine ''e öğleden sonraki saaf 
olarak verilmiştir. 

Operalar ve ıtnfonl konıtrltrl: 

7. 
7.15 

9 - Hilzaın şarkı - Harabı intizar 
(LeyJA hanım). 10 - llüzam şarkı - ıo. 
Aman sakı • )Lemi). (Semahat öz. 
denses • şarkıları okuyan). 11 - Se

8.35 
9.15 

10.30 

lstokholm: Noel oratoryos11 
Bükreş: "Karmen" (Bize!). 
Bükreş: Operadan nakil. 
Stutgart: "Sihirli flüt" {!ı(o4 

zartr.,. 
Brüksel 1: "Werther" {Mu. 

senep)'_. 
Lil: l\fozarlın senfoni ve ,.,~ 

kılanı 
Strasburg, Ren: Veber. 

g.ih snz semaisi - (Osman bey). 12 -
(Refik Fersan) taksim. 13 - Bayati 
Araban ş:ırkı - Değişdl şimdi halim. 
(Rahmi bey). 14 - B:ıya!i araban 
şarkı _ Gonlümü hicrnnn (Rahmi 
lıey). 15 - Senin yazın kışa ben
zer • {Sadettin Kaynak). Okuyan -
(Muz:ırfer tıkar). Çal:ınlar • Vecihe, 
Fahire ,.e Refik Fersan, Kemal Ni
yn7.i Seyhun. 21 l\fiizik (Radyo or· 
kcstrası - Şer: Praetorhıs: 1 - Sen· 
foni - Re majör (Şerubini). 2 - Hll. 

10.30 
ı. (Gece y. sonra): Faure, Ibert. 

Oda nmsiklıi ve konserler: 

7. Brüksel 1: Piyano konseri. 
8.15 Berlin (uzun d.): Piyano. 

duettolar • 
9.45 

10.45 
Franlı:furt: Kuarteller. 
Beromünster: lspanyol şarkı• 

lan. lcr variyasyonlnrı - (Maks Rojer). 
Eyfel kulesi: Şum an programı 

22 Saat, esham, tnhvlllit, kambino • 11
• 

Nukut bors:.ısı (Fikal). 22, 10 Konu~
ma. 22,25 Müzik (Küçük orkestra: 1Iafif muıikl ve operetler: 

l - Arnnjuczcle bir eğlenti. 2 - ls. 
pnnyol fantezi - O>eıııcrşman); Yol
ga kayıkçılarının şarkısı (Veninger) 

5. T.ondra (N.): Düııya ha!X 
danşlan. 

3 - ArJyetta al'antika (Broji). 4 -
Küçük ukerler (Bruno Marks). 5 -
Amnırt serenadı (Becce). 8 - Les· 
ginka (Rubenşleyn). 7 - Karmen- 9· 
sita (Luf AnJel). 23,25 l\liizlk (dan~ tO. 
plAkıarı). 23,45 • 24 Son ajans haber
leri ve yarınki program. 

6.30 
9. 

11.30 

Yarşova: "GeyfA" (Jones}~ 
Soıtens: orrenbah'ıtı .. Pepito" 
ve "Romme d'Api" operetleri. 
fstokholm: "Giuditla' (LebarJ 
lloma gruııu: .. \'iyanalı k-. 

dınlar" (Leb&J1.. 
Napoli ırupu: "Melodi ~.I 

ritna•, 
7 • 1 - 1939 CUMARTESi 

12,30 Müzik (Müzik hol parraları 
Pi). 14 Saat, ajans ve meteor - An
kara. 14,10 Türk müziği (Halk tür. 
killeri Pi.) 14,45 .Müzik (Balkan ha
vaları Pi). 15,15 - 15,30 Müzik (Caz
band). 17,30 Müzik (Dans saati). 18 
Türk müziği - incesaz heyeti (HÜ· 
zam faslı). 19,05 S ı.ıı, ajans, mcteo. 
roloji ve ziraat borsası haberleri. 
19,15 Konuşma (Dış politika, lııldi
scleri). 19,30 l\fonoloA (Dürnev Tür· 
kan tarafından). 19,40 Sinema sesi. 
20,15 Türk müziği: (!\lüzeyyen Se. 
n:ır - şarkıları okuytın) l - l\histcar 
peşreYi. 2 - Müstear ş:ırkı - gel ey 
sakı şarabı taıelendir. (H:ılımi bey). 
3 - Şarkı • Arldı bahrede güller. 
(Zeki Arif). 4 - aŞrkı - Aşk n mu· 
habbel gibi {Suphi Ziya). 5 - Tür. 
kü - Alıverin bnğlamnmı. (Cevdet Ko. 
zan • Ud taksimi). 6 - Şarkı (Radi
fe - şnrkılan okuyan). 7 - Hic:ız şar. 

kı - Ne küsdiin bi selıeh böyle. (l'dl 
Cemil be)). 8 - Türk fi - Esmer' lıu
gün :ığlamı~ _ Çalanl:ır: Yecihe, llu
şcn Kam, Cevdet Kozan, Kenı:ıl Ni
yazi Seyhun, Reşat Erer. 20,45 Mü
zik (Folklor - Hnlil Bedi ve Kut~i 
Teır.J). 21,15 Snat, <'sh:ım, tahvilat. 
k:ııııhi)o - nukut borsa (riyal). 21,2:i 
Müzik (Kiiı;ük orkestra): 1 - T.a 
Gnzzal:ırdn - uverliir. (nossini). 2 -
Şay:ını temaşa sahneler (!\lns!it'nel). 
3 - Samson Ye D:ılila opera selek-

Kabare 11e var11tleltr: 

10.20 Poste Parisien. 
10.30 J.ondra (R.). 

Danı muılkiıl: 

11.30 
12,15 
12.25 

Varşova, N'apoll. 
Roma, Turino. 
l.ondra C:R.). 
Londra (N'.). ı. 

Piueı, konferans ve konuımalar: 

8.15 
10. 
10. 

10.30 

Soıtenı: "Mikromaıazin". 
Breslav: "Y~arı Bavaria", 
Napoli: "E!imeralda" (GaW.. 

Eyfel kulesi: Radyo fanta::( 

ŞEHiR TiYATROSU 
6 - l • 939 Perşenıbf 

Saat 20,30 da 
Tepeba1ı Dram Kıımı 

ASMODE 
lstiklı\l caddesi komedi kısmı 

MDI SÖXDO 

ERTUGRUL SADi 
TEK TiYATROSU 

Tahimde (Bu oeeıl 
"lTAAT II.A~U" 
Komedi 3 perde 

YAZAN: Ctldl Jlüsahipoğlu 
Yakında: iNSAN MABUT 

Şair N abi 'nin bir cevabı 
( _K_ıs_a_h_a_b_er_ıe_r_) 

Şair Nabi'nin Halebe üç çeyrek saat mesafede bir bağı var
dı. Orada otururdu. Arada sırada Halep Valisi İbrahim Paşanın 
ziyaretine giderdi. Gene bir ziyaret günü Zenci köle kahve ge· 
tirmiı, Nabi, Zencinin çehresini görünce istikrah ederek kahve· 
yi içmemiı: 

• İstanbul ithal:lt sümriıiü müdtlr
Hiğüne müdür mua\'ini B. ~urettin 
Güncloğılu terficn tayin edilıııi~lir. 

• Çankaya kayruakanılrlına taJiD 
edilen Bel oğlu Kaymakamı B. Danlf 
şereCioe Tokatlıyanda arkada~Jan ta
rafından bir ziyafet \•erilmi$lir. - Oruçluyum.. Demiı. 

İbrahim Paıa, biraz ıonra genç ve fevkalade güzel bir cari. 
ye ile kahveyi &etirtince, tair hemen içmeğe başlamıı. Paşa: 

- Nabi Efendi, haniya demin oruçlu idin .• 
Deyince, nUkte.dan Nabi: 

Efendim demi§. hilalı idi gördiıim de 
rum. 

om:n için içiyo-ı 

• Belgrat sefirimiz B. Haydar Mh
rimize ıelmiş, Haric.iye \"ekilimi& O. 
temas etmek üzere Ankarayı ıitmtr' 
tir. 

• Otekile,-. heleılıyenin de tııva.
ıu ile nralanıııl:ı lıir l:ooperati( JZ!ft' 
maya karar 'ernıi~lcrdir. 



Dal ad ya 
funustan Ctızalre 

l(ldlyor 
Ruzvellin mesaj 

<Bal ıaratı t lacldc) hareketlerine mani olmak için 
mekte bulundupna lpret etmlf- Wıla mUdahalede bulunmaktaa 

Gabeı, 5 (A.A.) - B. Dalad- tir. tinlr&f etmemb, &Uya ortada 
ye, Aln Tounlne'l terketmeden Reisicumhur meajmda tö1le ıtna taarrus yokmq ılbl bardl! 
evTel, Llb1a hududundaki ~I demittir: etmemfı lcabetmekte oldup 
mıntakaaını usun usadı1a siya. Her aman oldup cibi bag8n naum tuammun ~ 

B h 1 l k • f t b 1 Hakemler tarafiadaa ret ve mıtteakıben Ben Gardene de Amerikahlara üç mUe11eHDin Nutkun ikinci kJmm, dahili o a a 1 u o abadan çıkarılan ganılsonu Jutaatını tefUt etmle· lüzumu vardır. Bunlardan blrlnd· yuete tahaia edilmlttir· 
Futbolculara ceza Ur. ai, diler ikjeinin bynalı olan din· lıll1lerUnlleyh, Jrendlalnln lda 

11 k 1 d 
8. DaJad1e. Gabea'e dönd011l ctir. • re etmelrte olduiu b m a ç a r 1 veril i zaman kendisinin balkona çık- Udsl de demokrui ile beynelml- milU men.ahi ve veu.Jtl m 

• Futbol ilk mllaabakalan eaııa. masını isteyen t. .. ik tarafından lel büsnüniyettir. za için umum.l bir plln .nu~ 

G h• b k T k • smda hakemler tarafından oyun şiddetle alkıtlanmqtır. Başve. D:ni, demokruiyl ye beynelml- 1lJf oldutumı. yobuD&rm el unun en mu ım musa a ası a sım dan Çlkanlan oyunculara, Tl1rk kil, buna mUTafakat etml• ve lel hüsnüniyeti inkir eden içtimai 'erini tefıkin etmekte buJund 
Spor Kunımu zamanmda mmta- Reisicumhur B. Lebrun•tın .. Tu· nizam, lineaine ıulh ideallerini b ııu. amele lhtlIAtlanm telviye 

stadında Galatasaray ile Vefa ka diliplin divanlan tarafmdan llUIUD B. Dalaclye'yl cotkun te- bul edemu. mı,, kredi liateminl tanin e 
. cea verilmekt.e idi. uhtıraUa kal'frlamuından do- Amerika bayle bir Dis&mı rld m4 oldufunu aöylemiftlr. 

arasında yapllacaktır Yeni kurulan Beden Terbiyee~ layı memnuniyet beyan eden" ve nld iU:..mnı muhafua eder. Reialcumhur, .aaterlne 111 
Umum mlldOrlOfUnce mmtaka di mesajını okumuetur. KaYvetin yeni felaefelerl diler la- retle devam etmittlr: 

Beclen Teıbl)Wl ı.tanbul b6L lhittin Apak. yan hakemleri Fik. slpltn dlvanlan llfvedildikten Reisicumhur. mesajında tö:r· talara hlkim oldutu ve bizim kı· BUtiln bu leler, dikt&töritlk 
pil futbol ajuıJJpıdan: ret Kayral, Ziya Kuyunılu. IODJ'a, hakem raporları umum le demektedlr: tamın iıtllaya bafladılı uman bia Wılyetleri olmalnnan. cebri 

'1-1-989 ~ ,a..a fllCI • Veta - Galatasaray A tatm.ı- mUdilrltlfe g&ıclerilmeie bqlan- "Franıa, bu teıahUrlerde bil· Bırlqik Amer:bJılano bqma ne- yle veya sermayenin tazylk1 
,.... ~: lan 1a&t U .45 hakem Ahmet dı ~e bu yeni tedbirin ilk ,:ce. tlln halkın Fransa vatanının ıl- ler celecelini biliyoruz. Ne blı, Hine mUracat edllmebbdn tah 

8enf Stadı: Adem Gağdtın, yan hakemleri si olara: ta~ evve: gie bl f 1:, nesinde kalmak huıuıunda ıar- . : de .diler milletler irnanımıan ,tt bmplan tepU oJnn:"hıO 
IKammpqa - Davutpqa B ta. Fahfettin Somer. Şevki Çanka. cezanz ıra an - u ıılmu umlllln 7enl Te esasen ve lnsanhlummı birtakım dUpiwı s6s ve matbuat htırrlyetlerl 

llmJan mt H,30, hakem Şahap. Penerbahçe Stadı: bolcUlerin derhal t.ecziye edildik. lzhanna lbum olma1an bir de- lar tarafından ihata cdllmnine mil hukukubeter beyumUnıSıııdtJP 
Tablm Stadı· leri g6rUldtl. .. d d • _, b"--'-t-1- ka aı·--. v---- -Altmord Ata Bed m.. bl i U tldtlr llllnl gönnektedlr. aaa e e emeJIL INWr ~n,,"..- yıt .,.... KanıcUmrllk - Anacloluhlur ~.....,.. u - en .a."C"r Jel mum m • , k ..x..n1-n..+f1 .. 

B taımnı 14.30 hakem lumlan 1&&t ıı hakem Rıfkı Ak lllğU tarafmdan dOn Jstanbul mm Halk, "Yapaın Franıa.1qa- B. Ruavelt, Amerika milletleri- mm1-amn ...... - .... -. 
l'ahrettln ·~ • eoy, Rilll - Topkapı A takımla~ takasına gönderilen cer.ahlar lla- sın Daladye, 7q&11n Lebruıı" Din ideal birliiinden ve ~nnda Kumaflh, B. Ruzvelt, ldaN 

• n aat 13 hakem Şazi Tezcan. tesinl qafıya geçiriyoruz: diye alkışlamı•tır. aLri olan ıulh ve mUtekabJ b~: sinin yeni battan tenaiki ltısu 
l-1-9&9 

,,,_,. gW ıeptla • yan hakemleri Netet ve Halit Q Bedeft Terbiyen /ataıahl ML B. Daladye, Blzerte'e gitme- metlerden dolayı memouniyetinı munu kabul ve tee1im eıbmllWf 
..,. ...,,_.: • ser. • geai ftdbol ajanlı~: den evvel Sfax. Jl:ldjem ve Sous- i.zhar etmiftir. M~eyh, b~aua ı.auıaa.~ 

eer.r Stadı. l'enerbabçe _ Silleymanlye A Feneryı1mu klübtbıden 905 Şe. ıtsa gldecekUr. Amerika Reisicumhuru, bu aul· amıuyet kanunu ile amele ft pa: 
A~ıdoJuhJar-AnadoJu Ata- tabmlan 1aat 14,45 hakem Halit refettin Avalakollu bir ay, Fener Stu, 6 (A.A.) - B. Daladye. hO ve bu ideali her türlü turnau ronlar ara.smdaki mUnasebatd 

lnnAn mt 9.30 hatem Adnan Calip Elıgtl, yan hakemleri Ek· yı1mu kltlbbden SK tamaıı A. ıaat 19,30 da mal1eU ile blrllk- karp müdafaa edeceiinl a8ylemek tanzimi kammunun ıslahı ta 
am, KancDmrlk - Beylerbe • rem Erloy w Neeet. mq uc ay, Altmordu Jdll.bUnden te trenle bura1a ıelmlıUr. tedir. Mı•mafih mOprilniley~ bu yesinde bulunmqtur. 
Jl A tabmJan mt ll,U hakem Sllleymanlye Stadı: 868 Manol Karagös tıç ay, EyUp Halk, mumalleyhl. isminin tıo bareketln Amerika Cumhuriyetle- Nihayet B. Ruzvelt. diktatlfl· 
-.r Kutlu. Ortakay - Galata Gençler A kllibUnden 1319 Şilkril Demirci. hecaaını ı,.tu etmek ıureU7· rinln dünyaJaJd dlter memleket· ttlk taraftarlarma IU IU1'8tle _. 

'1'ablm 8t:ac!rf tabnJan mt 11 hakem Necdet oğlu bir •Y· Fenerbahoe ldtlblln· le mtltemadlyen alkıeıamı,tır. Jer aleybinde la,am etmesi mlna· vap vermittir: 
!atanbalmpor- Be,kos Ata. Gemi. den 232 Naci Ba.ıoncu bir ay. Şehir. fevkal&de donanmııtır aam tuammun etmedllinl Dbe ey "Diktatörltık. Amerikan mJ1 

lllllan aut 13 hakem fDet Ku. l Vefa klllbllııden 1260 Su1hl G&. ve oehlrde bllyUk bir kalabalık lemiftir. letlnl11 hiç bir IBllWl öde,emi 

Sa sporlan klDltU 
kapabldı 

llt'ft1ce bir ha,U Jbllctl ft 
J111smoJ ,..u,tinnll olmakla be. 
a'ber IOll aenelerde faaliyetini ta 
tl1 eden fakat federe klipler me. 
JUJDda buJnmnıb olan (latan-
1"11 Su eporlan kltlbll) nUn teJı. 
~!~~ tlr&fmdan 
.ledeNlli: .hatla refedilıııfltir. Bu 
'ftllJ9t t1miDe cle a sporlan klil 
Mbdln mtlhrll lle rahlatnamesfne 
;....,. edDerek meüGzıı klQp ta. !wtnm kapab1mqtlr. 

Vahap Ankarara gitti 
Baı ı.tanballa futbolcular 
... mıntab deiiftirdiler 

ran bir ay, Anadoluhlsar klUbUn. vardır. BUhaua Tunusun cenup B. Runelt, fU euretle drnm et· 2fl bir pahaya malolmakta 
Şehir Stadı den 1232 Hıristo Pukalidil iki mUntehaıından gelmiş olan A· mektedir: Oiktatörltık, ruhi kıymetlere. 

ay. Galata Gençler klUbUnden rap kabllelerlne teaadUf edil- TecavUzG ve alllhlanma yanp- "1JJDUA giden ae:vt eöyleme 
lelıfr planına ıore. Çuturbol- 1118 Osman Birdemir Uç ay, Sil. mektedlr. nı durdurmak ve ticareti yeniden ibaret olan muk&ddes hakka. 

tanda 7apılmuı mukarrer bil- leymanl,e kltıbtınden 538 Danlt Saat ıo da B. Daladye BldJe· lbya etmek çarelerini aller mDlet· • htlrrlyetlne. eermayenilı 
JUk tehJr stadından ıonra DoJ. Turanlı bir ihtar. ıM hareket etmlftlr. Olle ye. lerle beraberce arqtırmak lç:n aaderealne, c;oculrlarmımn d 
mabahçecle de daha kllçUk ol- Yukanda klUplerl ve bölge nu. metini orada 7lyecekUr. Muma. yapm11 oldufmllas tarihi te1difı b8lt ve liyakatli inan efradı 
mü lsere lklncl bir tehir ita· maralarile la1mleri yazılı idman· ue7h m'1teakıben SoUlle ,.. o- mubafua edl,oru,ı. bl yetişmlyerek bir maldııeye 
dJ 7apılacütır. Bnelce Ant&- edara llk maç1armdald .mu. • raclaa aı..rı.•e sl4ecek Te ora- Fakat dOn,a 0 bclar kOçUlmOı edilmff dama tatlan gibi )'9tlf 
ra ıta4l1lt )'ap&n mlhendlıler ketleıl clolayıalle blza.larmda 1L da Celalre ıttmek ar.ere Foch ,.. tlllhllr 0 kadar ~a eın- melerlne eahit olm&mJM. maıo1 
tehir pl&ıuntlUtJ1ayan mfmu ztır ~ lçla ........ ...,.. tı'fiat3ı'ttle bfnecekUr. riiU •e ,eft"\\r tc"ıae glnnı'!~. • 
Prost tarafından pIAnı çlzUmlş kotu cezaları verilmiftir. Bu ce. EldJem. 5 (A.A.) - B. Dalad- hiçbir millet, diğer bir millet Te· B. Ruzvelt, IM'omt~ 
-ve 7anm milyon liraya yapda- za1ar tebllf tarihi olan ~ı-939 7e lle mal1eU, aaat H de bu· 1& devlet. lhtlWlarmı mtbakerc tml bir ır· tn fedaklrbklar 
catı tayin edllmlt olan bu ıta· tariMnden bqlamakb.dır. A.1lb. ra1a vuıl olmuetur. Franaıs m1aumda hllletmekten imtina et· varma değeri oldufuna eheılllJlll 
dm tııtuı. ılmdlllk elde para dar kliplere hü...ıerin m :: Bqnklll ile malyeU. meıbur tikçe, ıulhll temift etmele aıll vetJe ip.ret eylemek nret.Ue 
bulunmadıluı4an tabii tehire· mancıları mlea.bablb~ğ ~ Collıee'yl ••Romalılardan kal- r~kteclir ol&lllU. Bir hl11ıcamet di· ,erine nihayet vermlftir. 
dllmletfr. memeleri !Uzumu te l o unur. ma enkazı lfyaret etmlt1er41r. tfne tımatma bdar llWı1anır •• Vqtngton, 5 (A.A.) - DOıı 

nuna emekll blnbafl Hakkı ta· Bu esnada bu klollk Arap kaaa- bir 'kuvvet aiyuetl taldblne koyu- at 13 te kongreye vasıl oJ&ll 

d Jfn edtlmltUr. ba11nm halkı tendllertnl alkış- tuna. tesadilft lillhlu, yeılne em Ruzvelt, mebwdarm ve 
Yeni fe erasyon reisleri Su Sporları Feder&Q'onu re- lamgtır. niyet çareli haline ıeUr. rl doldurmue olan halkın 

Beden Terbl:real Umum 11'1- tsllltne deniz auba1lanndan Te B. Dala4re. .Sile 791D•ltnl B. Ruıve1t, yeni muharebelerin 1l alkıtları ile karşılannuetır· 
Beden Terbiyem Umımı Kl1dt1r dlrlUlll tarafından, iki federu- denizaltı gemileri kumandanla· Bldjem istasyonunda 1emlt Ye taarrusa ıeçmeaen evvel mOdafa· Kordiplomatik hemen h 

lllDnce verilen IOll brardan yon relsllll lçln daha tarlnler nndan Abdurrahman tayin edll saat 12,15 de trenle Souııe•e aya banrlınmın n 10.ıumunu 81· tamamen burrdı ve Alman 
~ me1deplllVe uUr olmıyan 1apılm11tır. Atıcılık federasro- mlştlr. hareket etmlttlr. ~ retmif oldupu, çl\nkil ''taamı· lahatgUzan 3ana TholDIOD. 
htJJolcU1erden budan kltlp ve Roma, 5 (A.A.) - Stefanl A· :ıun evelce oldutundan daha cenlf 1ar1 dikkati eelbedlyordu. 
llatta mmtaJca ~ ..... Jansının Tunuıtan alarak ver- bir tUmuli1 ve daha ıUratll oldup 1\eyb. Relaicumhur, &ınMlXI• 
1anutJardır. dlll haberlere a«Sre, dlln Fran. nu,, beyan etmit ve demfttir ki: -ıremdplerine lmumı ifade 

ıat olarak bplnan Gllnel iltl. sıı Bapektlfnln ukert tetuelnl "lana 6lrendlk ki tllmll, .. 'Ji w diktatörlWderlıı neb 
'8 wmıdaıı ve aon gUnlerde Fe mtıteakıp bllyllk tezahttrler ra- kert muhuemata ~ çok ortaya attığı mada pat gibi 
~gireceği IÖylenm Va. ptlmıt ve ttal7a, llusollnl Te ıaman evvel propaıanda. para 1&· ~ w çehresinde hliliyatmı 
iap .Anbraya gltmJftir. Kont Clanora 1uhalar çekUmle- yealnde yQllan saUfus, hOsnUniyet terlr biç bir allmet beli 

l>ller taraftan. Topkapmm meş 
m fmtlo1cUall bir nmınlar teh 
dmlwle eol knJI olan Baydarla 
UDi klipten Şeref te Adapazarı 
)lllplertne lntfap etmek tllıere 
lroclıell mmtakuma sitmlf)er -..... 

Fenerşvaroş 
$ehrimizde iki maç 

J&pmak istiyır 
Yunaniatand& bulunmakta o • 

la Kaeariatanm en kuvvetli fut 
bol takmılarmdan Ferenevarot. 
ti mU..baka yapmak ibrere la -
ttnbuJa gelmek latedJğini futbdl 
federuyonumua bildirmlftir. 

KOJ11111 memlekette yaptıit Uç 
maçta: Pire muhtelltini 5-1, A-
111* muhtelitlnl 3- 1, ve Yunan 

Sinema 
ve Spor 

tlt. tahibi iaunllr aramdaki rablta· tir. 
"'Unf one" adındaki İtalyan lan ıntetmek, batıl akidelere kuv Nutuk, 40 dakika devam 

gasetealnln ldarehaneal baııl· m vermek " nifaka tctm eyle. ve IOllU, ,eniden alkıflarla. 
mıe Te camlan kınlmıetır. Dl· mek tekJUıdı bqlamUtacbr. ra nldalarile w Amerikan 
ıer birçok ttal1an dllkklnlan- Cenabıhakka inanan. muahede· 'anm ananevi tuvlp Dip. 
nın da camlan Junlmıetır. Bu lain kutsiyetine ve .uıer millet 'an. mhklarla karplammıta'· 
ntımayltler lkl ıaat ıllrmtıt Te l•rl• olan münaebatta hbnilnl,e- ROllADA BSYACAN 
polla kat,l:ren mGdahale etme- ta ria)'Ct eden demolaulleriD sa• 
mleUr. Bir teni dtıkk&nının ca- rede olursa oı.a.. hulmlmn ihWl
mek&nında uılı duran ttal7an ne karp Wr&Jt danamnak muha
ba1ralı oradan almmıt Te ~ tarama manu ~ 
kak ort&llllda 7ablmı•tır· 6tnndiJr. 

Dlselt, ı (A.A.) - Dalad1e. Bu demc*ruller, karcltt o1lll 

Roma. IS (A.A.) - Bava9 
sı muhablrlnde;ı: 

B. Rmveltln nutku. -....-.... 
slyuetlnbı diktat&itlklere 
,ttglde gayri mllalt b1r 
lan b1r latikamette lllmımıt11J1 ıaat 18 de Cezalre hareket et· milletlere karp yapılan " otıcma-

mltUr h -'-~-'- ·'-bin mU .ten endiee etmekte olan 
• tik aurette ea--... -ı • ~ llyaal mahaftlde de:rl1l bit 

H 1 B tevecdh buluma tumu barebt· "18CUl tevlit etmlttlr. Bu it er dun e ıerlnl ımı bir protesto• karpla· ıı. bu nutkun 9llWD gak 
ml'JrtaD hlJI bJamHllf. Tunu 'ID İtaJyan - Amerlbn 

ile görUşlU -..u u.rmcıe ıcra edflCllP.' 
yet i'ktiAp etmektedir. wlerdm endiee etmekte411"• 

Danziı meselesinin mi· ıy1 maıamat aJmüta o1an ..... 

mDU taJmnmı 5-3 mağlap ed.ı. Sinema &rtlstJeHııden çor me. 
i'ereııfVBJ'OI klilbOntln bu mllra - raklJaı Megan Taylor Avrupaya 
eaatma henila cevap verilmemlt. p1m1e ve karda idmanlar yap • 
tir. 

zak&r8J8 8SIS Olduğu hafil, Almllı,a - Polonya maele· 
teri arumda Dantlic tnneınlnln 

slyleniyor mOıakereler auuancSa tetkik edile grev JIPh 
Bqtenpden, 5 (A.A.) - Le- celinl beyan etmektedir. Parla. 6 (A.A.) - 81111911!!1 

Iı:atan hariciye num B. Bek, B. B. Beck, fada olarak Jl'Ohrerder rın CNvl yllsll1ıc1ea ut 
m&k Ut.ere &nt Moria'te yerle§-

Bu kunetll 1lacar kltıbtllle ve. 
rllecek ceva'bm, mekteplilerle aa. miştir. 
Jrederln talamlarda yer alamama 
lan )'ilallndea Jdllplerln ve neti- Bu tanmmq 'beyaz perde la • 

.ıe muhtelltlerimizin çok tuv. ,natkln t'lmdi ha gtln muhtelif 
wtala kaJm11 olmalan nazan iti. kış sporlarile meşgul olmakta • 

L~· menfi olaeatı ..._jdır. 
, 1 

Bitlerle cBrllfmOftUr. MUlüat baldld tuanurlan ne cldup hak si suımet içinde 
emumda Fon Rlbbeııtrop da ha. kında babat lıtiyecek Ye icabmda shwn•nm btlyUk adıleıerl 
ıır bulunmuıtur. buı teminat alacak veya nrecek· latan lllkh l1bJan. on.-~ 
· Vaı"IPftt 5 (A.A.) -Hana A· tir. AlmlDya De Polonya arum- bolmut w bir - Pıuıtmlll19'! 
janaı ID1lhablrlndeıı: diki miatakbel mtınaaebat, buna hOf)arma glcleD vakit 

B. Beck ile B. Bitlerin teJtldai, ~ jhdır. Beyaelmilel ndyet bu rlnden mahrum blDUl!lal'l~ 
A vnıpanm timdiki vasiyetinde mu mUnablqe IDCY&U tepil edecek- llHm&.rıh. yakmda wr 
nüata catilnnea alyut bir mlhL tir. a JaPı1ac1iı lmlt ..t11...., 
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Ereğli limaı11ndak · f acıa Bir işçi 
iı ~anın Karadenizde yaptı- Fırtınanın tamamen durması 
~ ihata dair alakadar ma. ı!e Karadenizde vapur seferleri 
~eın~ IUn de resmi haber gel tekrar intizama girmiştir. Kara. 
?'! k ~Ur. Buna rağmen vapurla- denizde bulunan vapurlardan 1 • 

lıa.Ya uw 
~flide ~yan acentelere E. nal şilepl ile Deniı.'bankın Ege 
ledir n telsızle haber verilmek. vapuru öğleden sonra Jimanımı . 
teı~ Fırtına esnasında bozulan za gelmişlerdir. Ege fırtınayı SL 
l'apıJ \1e ~elefon hatları henüz nop lim.,nında gec;irmi§ ve iki 
Jıa~adıg~ndan muntazam mu gün teehhürle gelebilmiştir. Ka.. 
~ t .tenun edilememiştir. lradenizde bulunan Gilneysu va • 

\'aPı teğlıde kar~ya oturan Mete puru da bu~ g~le_ı:e~i yerde an. 
tel illıınun telsızile Kırzadelere cak Cumartesı gilnu lımanımızda 

erı bir t ı d w ıtıerıa elgrafta, bu acenteye olacaktır. Zonguldaktan ogru -
ta UJ> olan Zonguldak ve Gaıa.. I ca limanımıza gelen İnal §ilepi 
~ar:'Purlarının tehlikeli surette mürettebatı Zonguldak limanm -
de b Olduğu bildirilmiştir. Dün lda hi~ fırtına olmadığını söyle • 
sın::ıdığnnız gibi fırtına sıra • mişler Ye eğer ol~ydı ?Ut~ ge~ 
ı,11 • Zonguldak, Galata ve Kap. miler batardı demışlerdır. Çünkü 
!er ~ıleplerj bfribirlerine girmiş- Zonguldak limanı gemilerin sı • 
drıtı \'e ınuhtelif yerlerinden al. ğınması için Ereğliden de çok 
tı~ :r' derin yaralarla Buzha • gayrlmfuıaittir. 
bir_d.i hası ön~eki döküntülere E ğlide Tahkikata 

S 1'ltıi§lerdır. re D J ı 
lı ~: tı~ vapurla Yunan bandıra. pa§ anca 
ler b:ı.~os &ilepinden ba.~ka di- Dığer taraftan gelen haberlere 
~ tun vapurlar kumluğa 0 • göre, fırtına sırasında batan Mil. 
ltrı Ukıarı için bunların vaziyeL Jet vapuru hakkında Ereğlide 
flt~hlikesfzdir. HenUz karaya ~tahkilt~ t yapılmasına b~lanmış. 
4:n g'enıilerden hiçbiri kurtu. tır. ALı.ltadn.r makamlar "Millet,, 
lla\~lllışt.u.. Bu yüzden kömür ten kurtulan güverte lostromosu 
~tr yapılamadığından bir Ahmet Aydınla ateşçi Sabri Sa · 
~ Çıknınsmdan korkulmak. rmın ifadelerini almakta ve ge . 
\' ır. Diğer taraftan Aldıkaçtı minin ne suretle battığını tesbit 

ı:.~Uluk Şirketine gelen bir etmektedirler. 
lt0 ~e de, Ereğliye gitmiş olan 1 Faci:ı.nm bu iki canlı şahidi de 
lııı ~ talılisiyeslnin Tan vapuru bunun için b'reğlide nhkonulmak. 
~ Urt.arrnağa başladığı ve bwı.. tadrr. 
~~da Samsun şilepini kur l a.amafih, kazazedelerin cu • 
~ bildirilmiştir. martesi günU Güneysu vapurile S:l'ra tahlisiyesinden sonra A- limanımıza gelmesi beklenmekte· 

~~ ;~ tahlisiye gemisi de Ereğ. dlr. 

llıUerı'lıniştir. Fakat tahlisiye ge Bogu-lanların Aileleri 
l\t \'e k~de şileplerle kontu. 
'iş Pazarlık yapm:ı.dan kurtar. Matem içinde 
l\Ya ~ başlamac!ıklarrndan ka. 
~r k Uı:tınuş olan bir çok geml
~a Ça~'tldJ kendilerine kurtulma • 
da1tt ~akta veyahut ta bura • 
~a g:centeıerinden yardıma baş. 
llle~•Al_?,iler göndermelerini iste • 

'h "Qilır ler 
Qıı • 

l~ ~ litada yine Kırzadelere ge
lata \' lels.izlde Zonguldak ve Ga
o.ıdtıltı~~tırlarınrn fena vaziyette 
lıaiye '<ll1 bildirilerek Geyve tah. 
~~e:enıislnin gönderilmesi is. 
"elkı ~ir. Geyve de esasen ev. 
l'atllıd ak§aın Kalkavanzadeler ta· 
~I'. an Ereğliye gönderil.mi§ • 

Cc 

s~sun" Şilebinin 
\l~arisinden Gelen 
~ Mektup 

'srıa sırasında limanın kum. 
~~hı· karaya düşen Samsun 
~ ın siivn.risi Nusret te va. 
~ bı Bahibi Aldıkaçtılara yaz. 
t1ıt: r lllektupta 5öylc demekte-

" 
'~ ~ pua.rtesi gecesi 
tt do~ hafif hafif başladı, sa. 
~i l) havn birdenbire bin • 
~(ıı~saın.r 6-7 metre yUk. 
~ttılirj d geliyordu. Ben her iki 
' ft.aae attım. Fakat buna rağ. 
~it d t 6 sıralannda iki de -
da Lu~1laramağa başladı. Bu ara. 
' til et '1apun.nu batıran Yu • 
~- ~~i ~algalarla sUrllklene. 
~~ l'hnıze düşmeğe b~ladı. 
~ .. açığa çıkmaktan başka 
~et tol'enıedik. Bu mralarda 
~-daıt "'at> uru battı. Kaplan, Zon_ 
,-,~ b' G~lata ve Sümer Buzha
b\ı, \t İndıtdiler. Tan, Şadan. tk. 
~ \~te Ve Yunan §ileyleri u. 
-~~ a. oturdular. Biz de li. 
~~lı.'. ~knıak için hareket cdL 
~-~be u esnada iskele demi
~ ~~el Yckeden kınldı. San 
ll >'leult nı gUçJUkle alabildim. 
~ ~ dı4~e saat 8 olmuştu. Lima.. 
't:ı.ı~ıtı ta doğru açıldık. Fakat 
~ı~ \'a.lt·tctıe·r hizalarına geldiği. 
~ 'llı l'llUlhiş denizler gemi • 
~11 ~dı. Sular bütUn gUver. 
~ ol'ada ha§a aşıyor, koca ge· 
'l'ftııttı n oraya atıyordu. Biz 

I~ k. Bir an içinde hemen 
tll~ıtıltJ a.çılnıaktan vazgeçerek 

~l ~llteri döndük. Artık li . 
l' dl, aeıaınba~ak mümkün de
dt~ oturt etı gemiyi müsait bir 
~ıı~lrna~aktan başka bir şey. 
~'luğ ık. Bu suretle de U. 

'ra td ab?1Uvaffakıyetlc baş. 
e ıJdik.,. 

Batan Millet vapurunda boğu. 
lan tayfa ve gemi zabitanının a. 
ilelerinden mürekktp kafileler 
dün de acentenin önüne birikerek 
ağlaşmışlar ve bunlardan kimisi 
kocasının, kimisi erkek kard~i. 
nin kimisi de oaıu ve babasının 
akıbetine dair kat'l haberler is.. 
temiştir. 

Bu zavallılardan bir çoğu va
ziyet. kat't surette anlaşıldığı ve 
Millet vapurundan yalnız iki kişi. 
nin kurtulduğu tesbit edildiği 
halde b~lft. ümit içinde bulunmak
tadırlar. 

Vapurun b:ıtı5ı srrasında. yüze 
rek bir geminin yanma kadar gi. 
den fakat dalgalar yUzUnden bir 
türlü kurtulamıyarak herkesin 
göileri önUnde boğulan tayfalar. 
dan Amasralı Ahmedin karısı 
Zeynep yanında Uç çocuğu oldu· 
ğu halde dün acenteye gelmiş ve 
ağlaya ağlaya: 

u_ Ben şimdi ne yapacağım, 
bu yavrularımla bana kimler ba. 
kac.'\k .• , diye feryat ederek her • 
kesi müteessir etmiştir. 

Bu hususta Barzil~y acentcsin. 
den bir zat şunları söylemiştir: 

"- Bu §ekilde günde bir çok 
fakir kadın. çocuk, erkek müra. • 
caat edip ağla.~ıyorlar. Hepsi fa. 
kir kimseler. Bizim de içimiz ya. 
nryor. Fakat kendilerine acı ha. 
hikatl haber bile \'eremiyoruz. 
Hep ilmitte bırakıyoruz. 

Bunlardan çoğu hiı.la gemide 
bulunan babasının, oğlunun, ko. 
casrnm boğulduğunu bilmiyor, 
saklıyoruz.,. 

Kendilexile göıiiştüğümüz bil • 
tün alakadarlar ve vapur kaptan 
lan her sene tekerrür eden bu fa· 
cialara Kara.denizde bir liman bu. 
lunmamasınm sebep olduğunu 

söylUyorlar. 
Bunların fikirlerine göre bü -

yUk masraflarla yapılacak olan 
Ça.talağzı limanın in')a8ı uzun za. 
mana bağlıdır. Bundan evvel Kıı_ 
radenizde bütiln gemilerin sela· 
meti için Ereğli limanı kilçtik bir 
masrafla çok mUkemmel bir li. 
man haline getirilebilir. Bakınız 
Erol şilepi silvarlsi Nezihi ne di. 
yor: 

Bu Vaziyette Ereğli 
"Gemi Mezarlığı'' 

Olmaya Mahkumdur 
"- Bugün Ereğli tabiat tara. 

fmdan Tilrkiyeye hediye edilmiş 

bir çok masraflar da olur. Bu ge. 
miler günlerce ~yuna kömür ya~ 
karlar, böylelikle senede milyon. 
larca liramız s:ı.rfolunmaktadır. 

Bundan başka kazaya uğrıyarak 

Karıs·n~, kaynanas~nı ve 
baldızını vurdu batan veya karaya dü~n vapur. 

lar da ayndır .•. Kasımpaşada bir işçi, karısını, 

Kalkavanzade İsmail'in kaynanasını ve baldızını ağır s~~ 

S .. l • l rette yaralamış, kaçnuıtı. Canh 

Ve tam karar zamanlarında ban~ 
tık. Fakat beş altı gün evine mun 
tazaman devam eden Mehmet Ali 
bundan sonra tekrar fena hayatı· 
na ba~lıyordu. Nihayet bun
dan 7 ay evvel artık tahammülüm 
kalmadı. Kurtuluştaki evimizden 
'kaçarak babamın Kasrmpaşadaki 
evine geldim. 

OZ erı l 1ün Pan~ltıda d~laşırken yaka. 
Yine bu hususta vapur sahip· lanmışt;r. Yapılan tahkikata göre 

leı inden Kalkavanzade İsmail de vaka şöyle olmuştur: 
şu'llıı.rı söylUyor: Dolmabahçede Gazhanede çalı-

"- Liman yapmak için çok şan Mehmet Ali 12 senedenberi 
geç bile kalınmıştır. Hiç bekle • Naciye isminde bir kadınla evli· 

çok mükemmel bir limandır. He. 
men her tnrafı kendi kendine ka
palıdır. Babapurnu tarafındaki 

Kınnızı fenerden yapılacak bir 
kaç yilz metreli!: bir mendirek 
burasını en a.~ğı 50 keminin sı. 
ğınabilcceği çok tehlikesiz bir li. 
man haline getirebilir. Fakat bu. 

günkü vaziyette de Ereğli her fır. 
trnada bir kaç geminin mezarı ol
uıağa mahkfundur. Ayrıca fırtı . 
nah zamanlarda limandaki gemi. 
ler ıçeride kalamadıklarından a. 
çıklııra çıkmağn ve büyük dalga. 

Jarla hazan günlerce mücadele et
meğe mecbur kalırlar. Bu yüzden 

memeli ve derhal Ereğli limanı 

küçük bir himmetle gemi1erin sı. 
ğ .nabileceği tehlikesiz bir yer 
b aline getirilrr.clidir. Her sene 
nilyonlnrca liramızın mahvolma. 
3ına artık meydan verilmemeli • 
Jir. Esasen Ereğli tabiaten ha · 
ıırlnnmış bir limandır. Batı ta • 

rafına yapılacak ufnk bir dalga. 
'man burasını çok mükemmel bir 
'iman haline sokacaktır. Bu in. 
1aat ta ıı.z bir masrafla kabildir. 

Ayni zamanda kömür ocakla· 

nnın EreğJiye yakm oluşu bir 
baYa vukuunda bütün gemilerin 
hemen buraya kaçmasını kolay. 
laştıracaktır. Alakadarların bü -
yük masraflara ihtiyaç gösteren 

ÇataJnğzı limanından evvel kU • 
çük bi rmasrafla. Ereğliyi Kara. 

denime çalışan gemilere bir sela
met yeri yapmasını bekliyoruz.., 

Kozanda 
Kadınlar için açılan kurstan 

çok istifade ediliyor 

Kozanda açı1atı 1.··ur~ 

Kozan, (Hususi) - Bu yıl açı
lan kadın kursuna 127 kadın kay 
dedilerek haftanın Ü~ gününde 
ders görmekte.dider. 

Tedrisat günlerinde kadınlan· 

mızın gösterdikleri tehalük kayda 
şayandır. Gönderdiğim resim de· 
vam eden kcıdınlanmızdan bir 
gruptur. 

dir. Kan koca evlendiklerinden 
birkaç sene sonra kavgaya başla
mışlardır. 

Son senelerde geçimsizlik Naci· 
ye için tahammül edilmez bir ha
le gelmiş, Naciye yedi ay evvel 
Kurtuluşta mezarlık yanrnda otur 
duğu kocasının evini terkederek 
Kasımpaşada Sinanpaıa mahalle
sinde Birlik sokağında babasının 
evine iltica etmiştir. 

Naciye bundan sonra kocasının 
aleyhinde bir de boşanma davası 
açmıştır. Muhakeme on beş gün 
evvel neticelenmiı. Mehmet Ali 
nafaka ödemeye mahkQm olmuş. 
tvr. 

Karısının kaçmasına fevkalade 
kızan Mehmet Ali nafakaya da 

mahkfim clunca duramaz olmu§, 
r-;'aciyenin Kasımpaşada oturduğu 
eve giderek kavı;aya tutulmuştur. 
Kendisine evden çıkması ıöyle

nince Mehmet Ati bıçağını çek
miş, karısını yedi yerinden, ara· 
ya giren kaynanası Emine ile bal· 
dızı Saimeyi muhtelif yerlerinden 
yaralamış, sonra evden çıkıp git· 
mi§ tir. 

Kadınların feryadına konu kom 
şu yetişmiş, yaralılar Beyoğlu 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

Naciye vak2yı şöyle anlatmak· 
tadır: 

' - Mehmet Ali ile bundan on 
iki sene evvel evlendik. Uç çocu. 
ğumuz: oldu. Biri kız ikisi erkek· 
tir. Kız 8 yaımdadır. İsmi Tür
kandır. Erkekler de 12 yaşında 

Sadt ve 9 yafında Vahittir. 
Fakat kocamla evlendiğimiz gün 

denberi geçinememeğe bafladık. 
ÇünkU Mehmet Ali müthiş ra'kı 
içiyor, kötü yerlere devam ediyor, 
ayni zamanda bana ve üç çocuğu
ma bakmıyordu. Ben öteye beriye 
çama§ır, tahta ıilmeğe giderek ka 
ıandığım beş en kuruşla hem ken 
dimiı:in yiyeceğlmizi temin ediyor 
ve hem de çocuklarıau mektebe 
göndermeğe çalıııyordum. 

Şimdiye kadar bu sebeplerden 
altı defa bo§anmak için mahkeme 
ye müracaat ettim. Fakat her de· 
fasında da kocam beni kandırdı. 

Mehmet Ali tekrar benimle ba. 
rıımak istedi. Fakat ısranmı gö· 
rerek bir gün bana "O halde gel 
seninle güzelce ayrılalım,, diyerek 
bu defa da kendisi mahkemeye 
müracaat etti. Nihayet mahkeme 
bundan 15 gün kadar evvel bite .. 
rek ayrılmamıza, fakat kocanun 
üç çocuğumla bana altışar lira
dan her ay 24 lira nafaka ödem~ 
sine karar verdi. 

Ben bundan iki gün ev-:el icra
ya müracaat ettim. Kocamın Dol-4 
mabahçe gazhanesinde 45 lira ma 
aş aldığını tesbit etmiştik. Bunun 
üzerine icra vasıtasiyle nafakamı~ 
zın kesilmesini istedim. Bu vui.. 

yet kocamı müthiş kızdırmıştı. O 
benden aynlmağa razı clmakla 
beraber nafoka vermek işine gel· 
miyordu. Esasen mahkeme zaman 
ları da arada sırada Kasmıpapda .. 
ki evimize geliyor ve beni tehdit 
ediyordu. 

Nihayet dün bize geldi. Odada 
btninlle beraber kız kardcsim, an
nem ve bir de Rizeli Meryem is· 
minde bir komşu kadrnı vardı~ 
Bunların yanında bana: 

- Vay, demek sen benden 24 
lira alacaksın öyle mi? Hiç ıulal-4 
mak da yok mu sende 1 şu arkan
daki entarilerin, her şeyin benim 
değil mi? Evvela şunları ver ba. 
kayım,, dedi. 

Ben de hemen entarimi ~kar· 
dım ve paket yaparak önüne u-ı 
zattrnı. Fakat daha işi bitirmemi§ 
olacaktı ki gene para meselesini 
ortaya sürdü. 

Ben de kendisine hiç de!ilse 
14 lira vermesini söyledim. 

Fakat bu sözlerim onu bUsbü .. 
tün kızdırdı. Ye birdenbire elini 
göğsüne atıp sustalı bir çakı ~· 
kr.rarak: 

- Demek ki sen hata benden 
para alacağını zannediyorsun ha, 
al öyleyse,, diyerek üzerime atıL. 
dı. Arkama bir cismin hatır ha· 
t:: girdiğini duydum. Acıdan ken 
dimi kaybetll!işim.,, 

Mehmet Ali bundan sonra b.r .. 
degim Saimeyi ve annemi de ya .. 
ralamıf.,, / 
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~ orsunuz ,.e ... 
Kız burada sözUnU kesti. Jermi de onun saçla

l'ı nı kurulamış, bitirmişti. Knrşısına geçti ve göz· 
ininin içine bakmnğa başladı. O ~özlerde yeniden 
J. orlrn belirmişti. Fakat mazinin korkusu ... 

Jermi yavaşça : 

- Devam et, dedi. 
Sarı saçlı kız devam etti: 
- Benim adım Kenvort'dur. An Kenvort. .. 
.Jerml birdenbire bir şaşkınlık Pserl gösterdi. 

T'alrnt bir şey söylemeyordu. Kızın gözlerinde ya. 
nan ı;arip pnrrltı)•n bakıyordu. lçerlslnde dn bu 
işlttlğ'f ismin muhasım bir isim olduğunu sPtdlr('n 

bir his vnrdı . 

Jerml bir şeyler söyllyeC'akmiş glhl oldu. Kız . 

onu bekledi. Fakat heyhat... Jcrml susmuş. duşu. 

nUyorclu. 
. Son dc>fn Kcn\'ort ismini nPrrle glSrdtll{UnU ha

tırlamakla meş~uldll Faknt o zaman hu ismin bn 
:;·ncla ".\n" deği1, Jonatan ismi yazılıydı : Jonntnn 
Kenvort. ... 

En't. evet ... Jermi, bu cinayet ve tehcllt me· 
selelcrl:rle o zengin ndam arasında bir mUnasebet 
gözettiği zaman ynnılmamnıştı dcmek.Jonatan Ken 
~ort her halde Amerikalı olacnktr .. Nevyorkun 
'Mnnhnttnn otelinde oturuyordu .. 

nu dllşUncelerden sonra tekrar An Kenvort'c 
bnkbğı zaman Jcrmlnln ırözlerl bliyUmUştQ 
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Kız bunu söylerken, Jermlnln taın karşısında 

duruyordu. Jerml onu bu haliyle eskisinden bir 
kat daha güzel bulmuştu. Yanakları kızarmıştı1 
Gözleri tuhaf bir parıltı llo yanıyordu. 

Jermt sordu: 
- Neden? ... Benden sakınıyor musun? Har• 

di, haydi .. 'Oşüyeceksln .• Ben senin ağabeyin sayı· 
hrım. Haydi FeUsitl ... 

- Benim adım Fellsfti değil .•. 
Jerml ciddiyetini takındı. Kızın Uzerinderı lltl• 

ıar, htill şırıl şırıl akıyordu ve kız titreyordu.., 
Fakat şimdi ne söylemek istemişti? Du kız, Gold. 
stayn Gorlun kızı değil mi, 

- Sen ... diye söze başladı. 
Fakat kız, onun sözUnU kesti: _ 
- Ne bakıyorsun, diyordu. Hani duvara ilftne .. 

cektln? Ben soğuktan öleceğim. 
- Pekll! .. Niçin duruyorsun? 
Jerml, yUzUnU duvara çevirdi. 

Duvar, siper edilecek bir manzara değildi. Fa. .. 
kat Jerml namuskA.r bir adamdı. Bundan başka 
bu krz. eskfdenberi tn01drğı, samimi bir ahbabı 

değil dl. 
Kız pek çabuk davranmıştı. Hemen hemen Uo 

dakika sonra hazırdı. Yanan ocağın kartrtma ı~ 
mı,, haber nı1yordn: 

- Elbisemi deflıUrdlm ... Bakablllntnf ( 
\Tennl dOndU, Xız. onun 79ğmurlutun11 ~ 



Türk HBva Ki.ırumu j 

Büyük Piyangosu 
Aksırık:~ öksürük-:' burun:_akması, düşkünlük 

©f?D wY 
tehUkesinli1 yanılmaz habercıleri oldutunu bilmiyormusunuz? 

Grlpe karşı koymak içın hemen A S p 1 R 1 N alınız 7 

Grip, soğukalgınlığı ve ağrılara kar~ı en emniyetli ilaç budur. 

isteyiniz! 
20 ve 2 tabletlık şekıllerde bulunur,• 

Her şeklin üstündeki ffi markası a c:l•ıl.•nız maıın ı 
lııkıkl olduğunun ve ıyı ıuırının gaıanusıdır. 

Üçüncü keşide: 11 ikincikanun 939 dur. 
Büyük ikramiye 50,000 liradır 
Bundan başka: 15, 12, 10 bin liralık ikrami

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

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 
Siz de piyangonun mes'ut ve bahtiyarları arasına girmiş clursunuz. 

ATATÜRK 
Albümünün 

3 uncü tabı çıktı 

Müvezzilerden 
ısteyn ırı nz 

Kadıköy ikinci sulh b~kimli. 

ğinden: 939/2 

Kadıköyünde Nailbey sokağın. 
da 15 sayılı evin bir odasında o. 
turan ve 1-1-939 tarihinde Ö

len Gülter Kalfanın mirascısının 
tarihi ilandan itibaren üç ay için 
de hakimliğimizc müraceatları 

ilan olunur. (99) 

SAIIlBt : ASIM US 

~cşriynt !\lüdürü: il. Ahmet Sevengi/ 

Da~ılılı~ı yer: \'AKIT Matbaası 

... 

T. iş .Bankası'nın 
1\ 

939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 
• e e A 

32,000 LiRA MUKAFA1 
Kuralar : 1 Şubat, 1 Mayıs, 

1 ikinciteşrin tarihlerinde 
1 Eylol, 26 Ağustos, 
çekilecektir 

~ iKRAMiYELER: 
1 
5 
8 
16 
60 
95 

Adet 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 

2000 
1000 
500 
250 
100 

50 
25 

liralık 

" 
" ,, 
" 
" ,, 

= 2.000 
5.000 
4.000 
4.000 
6.000 
4.750 
6.250 

lira 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

1
250 

.r.a4•3•5 ............................ 3.2 •• o.o.o ...... ~ 
T. fş Han1'asına IJara 

olmaz, aynı zamand1.t 
~alırmakla, ya l n ız pura biri ktirmiş 
t al ihlnlzi d e denemiş o lursunuz. 

~ • • ' • ' , . ı"" 
~ .c , • • • ·' .. . . 
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mişti ve şimdi saçlarını kurulayordu. 
Şslak elblscleri de, ateşin öntlnde bir yığın 

halinde duruyordu. 
Jermi onları yaymak dalın iyi olacağını söyle

di ve elini uzatarak kızın elbiselerini birer birer 
sanclalya tlzrrine grrcrek ocai:;'a karşı koydu. 

lsminin Felisitl olmadığını sö)' leyen bu genç 
kızn karşı, Jerminin a!Akası glttik~e artıyordu. 

Ona bir sigara verdi Ye sigarasını yaktı. 
Sonra elindrn bezi nlarnk. onun saçlarını ken

di eliyle kurulamağa bnsla.dı. Bir taraftan da ş6y
le diyordu: 

- Porlok köyünde başınızdan geçenleri nn· 
]atsana ... 

- Ne zaman? ... 
- Baygınlığın geçip <lP. karşında o genç kızı 

bulunca ne yaptın? 
- Key Parriscll'.'n mi bahsediyorsun? 
- Demek onun !ı:;minl ö::.r<'necek kadar ken-

disiyle arkadaşlık ettin. liylE.'mi? 
- En~t.. Dirlblrlmi"'<' lıılpılerlmizl söylrıdik? 

Sen de D. Jermisin değ-il mi? Kcıy Parrls ı;r>n f n. 

kendisini takip eclceeğindrn vr ö!1rendiklerini öğ
reneceğinden endişe ettiği l~ln neE>le davrandı. 

Fakat ... 
-~ ş_özUnU açtığın zr.mun Kcy Parris oılan. 

Ö\~~n! otelin odasında mı? 
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- Sana sualler sordu? Sen de cevaplarını ver
din mi? 

- E\·et.. (Kız burada bir parça <luraklaılık· 

tan sonra) Benim fena halde canım sıkılıyordu .. 
Hasta gibiydim. 

- Key'ln suallerine her halde hasta olduğun 
için ce\·ap vermedin değil mi? O öyle bir kurnaz
dır ki. nvukathırı bile şaşırtır... Her ne hal ise ... 
Kaçırıl<lığıııı, hapsedildiğini, köpeğin ile blrliktcı 

kaçtığını, birisi tarafından kovalandığını. sonra da 
b~nlmle karşılaştığmı hep ona anlattın değil mi? 

- Allah aşkına, sen rllya mı görliyorsnn? 
- Hayır ... Hfıdlse öyle oldu ... Bc.:n icind<.>yrlim. 
- Evet ama ... 

- Ben olan vakalnrı zikrediyorum... Fakat 
u-:.rC'nmck istediklerim, ben bulunmadığım zaman 
ccrey:ın cclen lıt'ldiseler<lir. • 

- Sana anlatayım )Uster Jerml.. Anlatayım ... 
ÇUnkU anlntmamm benim için ne bilyUk h\r tr$el
li, bir ruh dinlenmesi olacağını tnsan·ur edemez· 
sin. Sann. içimi boşaltayım. ÇUnkU ha!talardanberl 
aylardan beri ne konuştum, ne anlattım. Konuş

mak, anlatmak fırsatını bulduklarımın hUcumuna 
uğrnılım. Ne yaptığımın, nerede olduğumun farkın. 
11a değildim. Aylardır 1.ıöyle bir bayat ge1:lrıllm. 

()mrUnıUn ekser zamanları hastalıkla geçti Ye :tim
di seninle Key l'arrls bana yardım eder gibi olu· 

1 - idaremizin Cibali tütün ve kutu fabrikasında halen me\'ctıt 
olanlarla mayıs 939 gayesine kadar birikeceği tahmin edil ıso.OOo 
kilo tahta parçası pazarlık usulile satılacaktır. . 

J I - Muhammen bedeli beher kilosu 50 santim hesabile 800 Jiı' 
ve yüzde 15 teminatı 120 liradır. '111 

III - Arttırma, 13-1·939 tarihine rasthyan cı.una günü saat 15,.,. 
da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinde müt~kkil komisyond3 

yapılacaktır. 

IV - Numuneler Cibali ve Kutu fabrikalarında görülebilir. , 
V - isteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte yUzde 1' 

teminatlarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilsll u 
unlur. (9484) 

• • • 
I - Kısa müddetle teslim şartiyle 23 X 35 eb'adında bir ti' 

rafı temizlenmiş idare mongrammı havi iyi cins 150000 adet ıı:ıs.Xi' 
tar pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Eksiltme 12-1-939 tarihine rastlıyan perşembe gıı 
nü saat 14 de Kaba taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki # 
Komisyonunda yapılacaktır. 

III - 1.steklilcrin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte tt 
lif edecekleri iyi cins mantar nümuneleri ve ?O 7,5 güvenme pst" 
larile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan ,Y 
nur. (114) 

*** 
I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak ~ 

metre kırmızı çizgili kanaviçe kapalı zarf usulile eksiltmeye J;l:I' 

muştur. 

II - Muhammen bedeli beher metresi 12 kuruş hesabi} 
10800 lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. 

III - Eksiltme 21-1-939 tarihine rasthyan cumartesi ~ 
saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki AlıIIl 
misyonunda yapılacaktır. ı-' 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şıı 
den alınabileceği gibi nümune de görülebilir. 

V - Mühilrlü teklü mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 S 
venme parası makbuz ı:e banka teminat mektubunu ihtiva. 
cek olan kapalı zarfların ihale günü en geç saat 10 a !kad9:1".) 
karıda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabıliP 
verilmesi 18.zımdır. (113) 

Cinsi 

Matkaplı daire 

*** 
·ı~ Miktarı Beheri Tutarı o/O 7,5 teminatı EkS1 

Lira K. Lira K. Lira K. Şekli ~ 
1 adet 650.- 48. 75 pazarlık :1 

destercsi 4 
Dikistrinli kola 2000 kilo - 35 700.- 52.50 . açık 1 

I - Şartnameleri mucibince satın alınacak 1 adet Mat!{$ 
daire destere ile 2000 kilo Dikistrinli kola hizalarında yazıl! 
sullerle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat temina;ları bi? 
rmda gösterilmiştir. . 

IlI - Eksiltme 1&--1-939 tarihine rastlıyan Pazarte51., 
nü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Leva1.ım ve :Mübll) 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. J 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen " 

den alınabilir. 
V - Daire desteresi eksiltmesine iştirak etmek isteycııle 

fenni teklif ve kataloglarını ihale gününden bir hafta evvelİJlc 
dar İnhisarlar Umum :Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine 

1 

meleri lazımdır. t 

VI - !steklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatl 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen konıl5' 
gelmeleri ilan olunur. (9378) 

Fatih tapu sicil muhafızlığından: !stanbul Belediyesinltı ı 
senesi evkaf btitçe kanununun dördüncü maddesioo tevfikıııt 
cilini istediği Efdalzade mahallesinin Zincirlikuyu caddesinde, 
in en eski 62 eski 64. yeni 50 kapı numaralı kilçük medrese il~ 
mahalle ve sokakta en eski 6'1: eski 66 yeni 52 numaralı ~ 
ker Hasan Efendi medresesinin tapu kayıt ve senedi oırne. 
dan bu hususta 23-1-939 tarihine müsadif pazartesi gUDil: 
10 da mahallen hukukt ve fenni vaziyeti teSbit edileccğindeıl Ji 

tesçil talebine karşı mülkiyet ve istihkak iddiasında bultJJl
1 

rm evrakı müsbitelerile birliktQ•azı ile muhafızlığımıza ''~~ 
tayin olunan gün ve saatte mahallinde hazır bulunarak nıtJ 
ve itirazlarını bildirmeleri lüzumu ilan olunur. (52) 

*** 
Keşif bedeli 3169 lira 4 kuruş olan Ercnköy - şa,şı.~ 

kal iltisak yolununun ~.ose tamiri açık eksiltmeye konull~\ 
Keşif evrakile şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülcb111

,, 

tekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en aı; 
liralık bu işe ben.zer iş yaptığına dair ihaleden 8 gün e'/\'elt Ü 
için vilayetten alacakları fen ehliyet Ye 938 yılına ait Ticnre 
sı vesikalarile 237 lira 68 kuruşluk ilk teminat makbuz vcYıı.J1 
tubile beraber 9-1-939 pazartesi günü saat 14 buç~ 
Encümende bulunmalıdırlar. (9338). 

*** 
~ 

Keşü bedeli 32661 lira 75 kuruş olan Beykoz - P~5' 
yolunun inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. :&!' c 
12.1.939 Perşembe günü saat l.'."de Daimi Encümende yapıl~lf 
Keşif evrakilc şartnamesi lezavım müdürlüğünde görülebl ,,O 
tekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en. aı ~ 
liralık bu işe benzer iş yaptığına dair eksiltmeden sekı:t ~ 
vel vilayetten alacakları fen ehliyet ve 938 yılına ait 'fj ııı:' 
dası veıikalarile 2449 lira 63 kuruşluk ilk teminat mak1' ttV 
mektubile beraber teklif mektuplı:ıııru havi kapalı zarflıı.t (f' 
karıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene "~~ 
dirlcr. Bu saatten sonra verile~k zarflar kabul olunmaz. (1J 


