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l-ü rk-Sovve~ nıüzakerelerine 

tekrar başlanacak 
S ofga radyosunun bildirdiğine göre, Sovget hi1kiime

tinin müracaatini hükiimetimiz kabul etmiş 
İtirazların doğru 
ve yanhş tarafları 

A O liifil ~ y c§l 0 R © liifi1 c§l lfil y ~ y o 

Yazan: ASIM US 
te~~rif Vekaletinin orta mek.. 
dr· erde bu sene tatbikine başla. d.t. Yeni tedrisat sistemi hakkın. 
taıa:, tenkitlerde mübalağalı nok. 
fiQıdj ~ardır~ fakat bu sistemin 
d..t_~ki ıeklıni olduğu gibi mü. r. etmek de doğru değildiır. 
t~ profesör Dr. Neşet Ömer 
~thit11•e mevzu olan sistemin 
ve , ~ sağlık lbaktmından rey 
bi., fikrıne müracaat edilmiş olan 
dİii. ~?rite bile üniversitede ver. 
~ltJ.irıll' konferansta yeni tedrisat 
h;., • de tashihe ihtiyaç göstere. 
ttıi ~ibet bulunduğunu göster. 

it~ lh1 ~rn .<dl e [b) c§l ~o c§l <dl o 

ıti. ... 

81.rna ~ . l" b' Jq, ragmen yenı usu un ıı· 

ti lln taraftarlan hala ortada de. 

t.~ek hiç bir şey yok imiş gibi 
oliirı ~ Üyorlar ve bu tarzı hare. 
etıe .. · 'I · ı·· kid' d ~ •l ı e yenı usu un ten ın c 
~ta !idenlere yeniden ycn!-fe 
ot ıoyfemı::lc fırsatını vermiş 

11~otlar. 

ııı·llh:e kaJırsa yeni tedrisat siste. 
~i»::e halli icap eden mcseleltır 
' der .~sa şu iki noktaya inhisar 

~;.; Orta mektep talebelerinin 
~il larmı korumak için gündl? 
İbt~ •aat açık havada teneffüs~ 
'ılh!hçları vaıodır; yeni program 
ttıİ)'f leyin tedrisata ait olan kıs. 
trı~·/ hu ihtiyacı temin eclt<..>iliyor 

tngili::: sa1ıineri açıklamıtla vazi fe görmekte olan mattn genıilerfo'1en l;ir filotillô... Bu küçiik 
gemiler, on altı mı yedi mı1 sü ratle gidebilmektedirler ki, gördükleri işe qöre kdfi gelmektedir 

~~~ - Çocukların sabah dersle. 
det-aİ1 . sonra kendi kendilerine 
dtı_l\ el"lne çahşmağa başlamaz. 

Sofya, (Hususi) - Dün gecel bırakıldığı ' yerden yeniden de. ması i n k ı t a. mahi • 
Belgrat radyosunun, bu gece de vam olunqıası için Sovyet hü. yetinde olmadığını ve ileride 
Sofya radyosunun verdiği bir kı'.imeti hükıimetimize teklifte müzakerelere devam olunabile. 
habere göre, hükfımetimizle bulunmuştur. ceğini söylemişti. Bu itibarla, 
komşu ve dost Sovyetıer hükiL Sofya r adyosunun bildirdiğL Bel)?rat ve Sofya radyolarının 
meti arasındaki müzakerelere ne e;öre müzakerelere Mosko . verdiği haberler ÜT.erinde du . 

e\rvel yemek teneffüsünden 

......____ (Devamı 5 iııcide) 

Rus -Romen hududunda bir 
Zigfrit hattı mı ? 

Papen Romen sefirine böyle 
bir tek lifte bulunmuş 

,CP<ıris • Sair) gazetesinden: 
~~ '.A.lrnany~ Ankara sefiri Fon Papen Romanya sefiri M. 
l'a :ita'ya garip bir teklifte bulunmuştur. Besarabyayı Sovyet Rus. 
'tarafından gelecek her türlü taarruzla~a karş~ k~r_uma~ için 
,:--- Rom.en hududunda bir Zigfrit hattı ı~a.sı fıkrını telkın et. 
da ır. Fon Papen daima iki cepheli bir adamdır: Aynı za.ma.n. 

So\'yet Rusyanm hem lehin-e, hem aleyhine hareket ediyor. 
~ ~akat Romanya sefiri Alman sefirinin bu teklifini reddetmiş. 
~ llu.naan anlaşılıyor ki Sovyetlerle Almanlar arasındaki an
~ değildir.,, 
....... --- ..... ~ ..................................... , ~ ~ •...... ....•.....• ~~······~------

Ellerim iz bize neler söyler? 

Dünyada malum olmıyan şey yoktur. Y ete1 
ki, onu meçhuller alem inden 

çıkarmasını bilelim. 

Sak günü neşretmeğe başlıyacağımız 
Ellerin dili 

'-. Okuyucularımıza işte bu sırn 8ğretecektir. ............. _______ ..,.. ___ _.. ......... v_•_ .. ,,..~••• • • *'*' 

vada devam olunmasını hükii. raklamak iktiza eder. 
metimiz kabul etmiştir. Halbu- Diğer taraftan, Bulgar gaze_ 
ki, Belgrat radyO!!u Hariciye teleri de Rusya ile Türkiye ara. 
Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu ile sında müzakerelere yeniden 
Sovyetler murahhasları arasın- b~lanacağına dair bir kaç gün. 
da. müzakerelere Ankarada de. denberi muhtelif yabancı mem. 
vam olunacağını bildirmişti. balardan aldıkları haberleri 

Esasen, Türk, Ingiliz - Fran neşretmektedirler. 
sız paktının imzalanması Sov · ALMANYA, ROMANY AYA 
yetlerle olan dostluk münase . 
betlerinde .hiç bir değişiklik hu. NOTA VERDi 
sule getirmemiştir. Hariciye Bükreş, 17 (A.A.) - Röyter: 
Vekilimi!L Şükrü Saraçoğlu da Resmi Alman mahafilinden 
Moskovadan ayrıldıktan sonra öğrenildiğine g-öre, Alman ha. 
Moskov:.da ÜG hafta devam e- riciye nezareti ticaret d:ıiresi 
den müzakerelerin dur - (Devamı 5 incide) 

Bir mesele: - -
1 arihi kı1Jmet mi, . . 

insan hayatı mı? 
Müze müdürü Aziz, 
Esas inşaata halel 
getirmemek şartile 
tarihi yerlerin sığ -ı 
nak haline getiril

Müzeler 'Utntf.ttı nMWürü B. ~- · 

mesine taraftar 
olduğunu söylüyor 

(l'ıu:ısı 2 incide). 

Harp şiirası dün 
londrada toplandı 
Fransa ve lngilterenin harptekı 

vaziyeti görüşüldü . . . . . "I Lon·dra, 17 (A.A.) - Bugün 
Onıversıt~de ye~ı hır aş~ğ~daki resmi tebliğ neşrediL 

mesaı şeklı mıştır: 
Bugün Londrada, yüksek harı 

Fakültelerde araş- şurası bir içtime~~~:~i~~~; 

ens litüleri , ırma 

kuruluvor 
Hukuk Enstitüsü için 
Dekanlık ha rekete 

geçti 
Üni,·ersi tede ilmi araştırma

lar yapmak istiyen profesör, 
doçent ve talebelere çaltşma 
imk~nlarını temin maksadlyle 
biltün fakUltelerde garp usulU 
"Araştırma. Enstitüleri,. kuru. 
ıacaktır. Bu karar Maarif Şft· 
rasmda verilmiş olduğundan 

(Devamı 5 iııcide) 

ı 
.... saa·ü·auA'i' .. üat<tıı 
devletleri bir kon ı 

f ferans al<tedecek 

1 

Kahire, (Hususi) - El-
mısri gazetesinin yazdığı· 

na göre, Irak'ın Ankarada· 
ki sefiri Bağdada gitmek 
Uzere Beyruta gelmiştir. Q. 

radan Iraka geçecektir. Se· 
fir. SaadabAd Paktını imza
lamış olan devletlerin ak
tedccekleri konferans ha· 
zrrlıklariyle meşgul olmak
tadır. . ..................... _~ · ··•11••· ················ 

Adliyecllerimizin terfi listesi 
Hakim ve müddeiumumiler ara 

sındaki terfi kararnamesi hazırlandı 
(YaZ'!sı S üncüde) 

Günlerin peşinden: -
Küçük 
büyük 

- ..... -~ 

hataların 
zararları 

193 ı sC'ncsindc kara değtrmenlelinde öğütülen unlar· 
da n bn~·day koı·uma vergisi kaldırıldığı zaman fırmcılnr snt·· 
fiyatlarına J!Öl'C m aktu bir YCl'giye tabi tutul.muşlardı. B11 
1·ergl aylık taksltleı• ile tnhsil olnnu yordu. l\lemleketin her 
tıtrafmcla olduğu gibi Aı•t\ in fırıncılarından da bu maktu 
\'ergin in bu şekilde alınması ldzıın gelir iken lıer nasıl~a 
sılıiJmdar memu.rlaı·ın bir hatası yüzünden istenJlmembı. Bu 
suretle dört sene geç-mlş. Nihayet \•ergi tahakkuk meınu~·Iarı· 
na. ait ola n bu hata. anlaşılmış olacak ki bu defa <fört som•lik 
rnrginin yekiınu hep birden isteııili3 or! 

Şimdi Artvin fırıncıları bir taraftan yergi itiraz konıb 
.{Onlarına, diğer taraftan devlet şfıra!>ına baş \'Uruyol'lar. 
uerek komisyon, geı·ek şfıı·n fizu.ları bu itiı'nzlı:u· ve şikiiyetler 
ı.izcrine h er fırmcırun h ususi vaziyetini tetkik etmek ınecbn
dyetinderl ir. Bir mem ur un hatası yiizünclcn bü)·iik de\'let tc:-;.· 
k1liitları h arekete geçeC'Ck, kırtasiye makineleri mütemadi
yen işleyip duracaktm 

l">rensip itibaril·lo memurların hatalarındı:ı.n halk mesul 
dcğlld.Jr. Fakat göriiliiyor ki, fiill)·atta bu nıcsııliyetin fö1ünı~ 
g-cçnıek mümkün oluu~·or. Hem de hn tiiı·lii hatalar icl.ari ha 
ya tta kırtasiyecilik deninin en biiyiik bir sebebini t"Ş il edi 
yor . Maliye Vckft letimiz iclari br tahikikat ile bu hatayı tc 
bi t edebilirse ayn i mahiyette olan btrc:ok şlkt\yetler ü 7.erlmh 
bii)'iik idari te';'ki l ı\tlurı ııyl'ı npı u~l'll';'lll clurmaktan km. 
1.nrmış olur. llASAX J(lJ)IÇA r ı 
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jlstiklô.lden feda
k 'rlzk prensibi 

~ . 

Verilen bir lınbcre gfirc Jlaclıa. ı,an<ly şa.tosundn .Alman
lar t.a.ralındnn hnpscclilıniştiı'. Jlıichn. l\lnznrlk uıru.lın<lan ku· 
rnlıın müstakil Çekoslovcıkyıı.nın bU.) l'ah"lnr Bcl'llno götürüp 
teslim eden, istlklrtı yerine kiiçük hlr muhtnrl:vot iılnresini 

1 
seve seve kn.bnl c<lcm acalb hir insnmlı. O şofllğ~ <lei'.,>il, hatta 
vattmdaşlığ dcl;:,..fl, tebtınJığa Juyık ol<lu{,'1mu bu hn.rokctlcri 
ile i bat ~lştı. 

Dumm için yeni efendilerinin kendi. ini blr ı;;ntonun rn· 1 tubetli bir odnsmıı. kapa.ınnları ke~di ynrntt ığı mul ıu:lll.eratm 

1 
tabii neticelerinden başka. bir şey değildir. 

Hnclın'mn bn.J>SC atılnınsmın sebebi ne olnhllir? llk ak.la 
gelen düşünce ınüstevlUcrin Hacha'nxn <la.hl kabul cdcnıJyo
cct,-ri derecede yeni ai;,rır şartlan ileri sürmüş olma.landır. 

Mlhnldkn. Çek istlklfill için çalışanların ~·eklerin nlftka
ln.rDU kesmeleri şıırtlylo hlınayo Jclnrcslnin bazı hudut tııdlJJe· 

rine mazhn.r olnbilccütoi teıkliflnln Almnnyn tnı'8.fmdım ileri 
sürül<liit>ii bilcllrilmek-ıedir. 

Çok JstikJulbıo knrşı Çek .kuv,·ctıcrinin Alınan hntln
rmda bcrn.lrJrco ditj'.,ıiiı;omeleri csnsmı da ihtiva. eden 1m tekJlf 
sa.tılııuş Unclın'nm bllo .kıı.bul edemiycccği bir şarttı. ll'ako.t 
bu şn.rt bugün bir millet-O teklif ecliliyor. Uir anillcttn istlk-
lfaline karşı silAhla. ınukrwcnıct etmesi, lıürriyctinl kendi kur
şuniyle (;lclürrucsi istenmektedir. 

Vaziyet Beşeri hisler l>akımındn.n ol(luğn kıı.dnr bir ınil· 
Jetin kendi ell)·Jo kendini öldürmesini i temel- hakımmdnn 
dikkate )it.yıktır. 

Çeklerin bu ta.sn:n'lllr eclilomez Akıbetleri bence Haclı -
~ nm i tikUUdon 1'cdakı1rlık oocrck düşmanla uyusulncağı hak
! kınclnki tewkkisi lkafıı.s:mdn. yor ettiği dakikad~ bnşla.r. 
E Çünk'ii Jfaclıa. sa.ruyonlu ~ istikllUden biraz focltıkflrhk 

edilecek olursa dfışnıan tatmin edilmiş olacaktır. 
Halbuki bu düşünce biitün tarih l>oyuncn. 1ıicc milletleri 

1ııya bııritnsındnn silıniştir. 
• MIJJetJerin hayat salınsm<lan çıkışları l:ıs.ritalardım si
! linnı('lcı·i çcUn ,.e sonsuz mubarohelerle olİnamışhr. Ililfikis 
S Jln.cluı vari hareket eden şeflNin istikHU prensibinden feda.. 
i Jcürbk ederek yaptıkları anla.c;;malnr yüziinden tahal.."'knk 
ırctmlştir. · 

İstiklftlfü•n bil' koro, ufacık ta olsa. fedakarlık yapılc\ı 
mı bu foonk!lı•hğın nerede dn~ı en bitkin ihtimalle 
tabmJn :müşküldür. l<'aknt tarihln rcalltcsi isttklf~ldon foda
k{u-lık eılerck yn.şn.nınk istiycn miltetJcrln iiratlc sn.ret.o 
'düştüklerini t-OSblt et.nıek-tedir. 

Hııclın'nın J.aııdy şııtosunda,gcçon sa.atıeıi daha doğnısu 
Çek milletine teklif edilen hazin şartlar mlllctleıin istik.ifil 
davasında hangi nol..-taln.ra istinat etmeleri, .Jıruıgl prensipleri' 
sıkı sıkıya muhafnzn. etmeleri iktiza ett.iğlni lJfr kere daha 
anlntmaJ.."tndır. 

lnsaıılar ru; kalır, insanlru.· sefil olur. lnsanJar öliir. }'n
kat bunlarm hepsi flstildAlden fedn.kAl'lık -ynpıln.rak elde ool~ 
lon sullılarln. mulmycse ooHemcz. 

Jfon<ll slllhtyle J.:on<li bayrağına. ni,an ıalmas1 t('ldif c<li: 
af" 1.ea Çek nılllctinin geçird~i macerayı gördlikço l ttklftl Haı-
11\. blndo :lstiklAllndcn bir zerre bile fcdıı.kilrlık gitstennlyen 
~k mücadele ruhnnun asrın icapla.rım ne kndıır kavramış 
oıcıutrunn lJnna bir kere daha ba.tırlnttı. 

Ho.cha :ismi dtllcrde dolaştıkça bon, lıcıl Dnuınt J• eridi, 
AH Komali '\'e onlarrn !teslim olma, lstiklAl<len feragat gfüı
t.crme ln.nularınm şeni lovbalarmı seyreder gibi oluyorum. 

Sadrn Ertç:em 

Macellanos vapurunu götü
r~cek mürettebat geldi 

İspanya; (lahili ıtm.ıt>i devam 
ettiği &:QıJarda Ça.na.kkaie lbo.. 
ğazmda ltta.lyan bandıralı Ka.. 
pa.pino 3ilebi ile ça.."1.JI§8.Il Ma.. 
oollrnoos geımisini llmannnm3an 
götürecek: olan mUrettebat dün 
saha!hki konvansiyonelle şehri. 

Rahat durmayan 
bir sabıkah 

Universite f cn fakültesinde 
asistan yardnncılığı yapan Al. 
man tebaası Ester Fonblum dün 
akşam ~berlitaştaki evinden 
çıkmış, öteberi almak üzere pa.. 
zara gitmiştir. Kadın 18.zım o. 
lan şeyleri aldıktan sonra elin.. 
de paketlerle dönerken sabıkn.lı 
yankesicilerden Hayım önüne 
çıkmış. kendisine hamal isteyip 
istamediğini sormuştur. Hayım 

bu sırada Esterin çantasırn ka.. 
parak kaçınış, kadının feryadı 
il7.erine yakalanmıştır. 

1 

Dün UçüncU sulh ceza mah., 
kem.esinde muha:keme edilen 
yank~cl 4 ,5 ay hapse mahkum 1 
<.'1ilc>re-k h"•!'lN'l t1>vkif olıınmns-
tur. Haynn. 1 gün evvel ha.pL ı' 
sa.neden çıılmn.ışt'!. 

mire gclmiştir. Ekip 25 kişi -
den ibarettir. ~!altım olduğu Ü
z.ere 75.000 liralrk teminat ver
mek suret.ile İspanyollar hasa. 
ra uğrayan gemi accntesile an. 
la.şmı.~ardrr. 

Adliye Vekili 
Dün tapudaki hukuk 

mahkemelerini 
teftiş etti 

Bayram mUnascbctile şehri -
mi7.e gelen Adliye Vekili Fethi 
Okyar Ankara.ya. gitmeden ev. 
vel adliyede bazı tetkikler yap. 
mak istediğinden dün öğleden 
sonra adliye dairesine gelmiş, 

müddeiumumi Hikmet Onatla 
görüşmüştür. Vekil adliyede ic. 
ra dairelerini gezdikten sonra, 
yanmdn Hikmet Onat, heyeti 
teftişiye reisi Sezai ve başmU 
fettiş Rahmi oldt·~ halde tev 
kifhaneyi ve tapu dairesindek 
hukuk mahkemelerini gezmi§ 
sonra adliye sarayının yapıln . 
CaPI umurrıi hırni~anl'.' ı:ır<"ıı~n,., 

giderek arsa ve saray hakkında 
izahat almıştır. 

Bir mesele: 

Tarihi kıymet mi, 
insan hayatı mı? 

Pasif korunma t.e§kilatile 
meşgul olan komisyon şehirde 
bu hususta.ki ça.Iışmala.rma de
vam etmektedir. Şimdiye kadar 
yapılan tetkikler hava hücum _ 
lan esnasında halkın tayyare 
hücumundan konırunası için ya. 
pıla.ca.k sığınaklar üzerinedir. 
Okul ve dairelerde lbu hususta 
tatbik edilecek pasif korumna 
teşkili.tını dünkü sa.ymıı.zda 
yazmıştık. Pasif koruruna işile 
meşgul olanlar şehrin muhtelif 
semtlerinde bulunan tarihi lba.. 
7,ı mahzenlerin sığınak haline 
getirilmesi için tetıkikler yap • 
mıştır. Tarihi anıtların sığınak 
olup olamıyacağı hakkında ba _ 
zr asarı atik& miltcl1assısları _ 
nm ileriye sürmüş oldukları fi. 
kirler ıiizerindc münakaşalar ce. 
reyan ediyor. Dün bu mesele 
etrafında mil7.e1er umum müdü 
ri;i Bay Aziz ikendisile görüşen 
~ muha.rririm ize izahat ver • 
mış ve sarnıçların sığmak ola.
~eoeğini söylemiştir. Bay A -
zız ~axrirlmizc bu vazi'"'ti 
~ i7.nh etmiştir: ,, ~ 

"-Memleketin müdafaası, 
balkın korunması iıusYsunda n. 
l~ bütün redbirler pek ye. 
rınde olacaktır ve bu hususta 
icap eden feda.1drlıklarm. yapıl. 
masında.n da çekirrRmfyooeği 
pek tabi1d'ır. Pasif korunma. teş.. 
kilatmda. en mühim yeri alacak 
olan sığmak için memk.ketimiz. 
de pek çok yer bulunduğu gibi, 
bu yerlerden~ da. yeniden 
ica.p eden klsmı1arda sığmak ya. 
prla.eaktır. 

Sı;r._,.t,. ;,,..;,, 'htt.....;1... .. 6........,...n ~~~~ """'6u.u en mu _ 
~yer, memleketimizin muh. 
telif yerlerinde bulunan sarnıç. 
lardır. Her tarihi eser, mevcut 
vaziyet.ine ve mahiyetine ha.lcl 
gelmedoo. sığmak tıaf'ıne :k~na.. 
'bilir. M~ !bugün şeiırimi1Jde 
sığmak VlllZifesi gi)rooek 25 ka... 
dar sarnıç ll>e1VC11tıtur. Bunlar 
Çifte san.ıylarını bulunduğu yor. 
de vardır; Gülhane parkının 
yukarısındaki eski f*khane . 
ler. askeri mil7.enin önündeki 
•büyük sarnıç, Binbirdirek, Ye
rebo.tan, Çaiana.kçıla.r yokuşun. 
daki ıbabla havuzu bu meyan . 
dadır. Sultanahmetten K~ük 
Ayasofya-ya :inen yerde, Jiliirne. 
kapı Kariye camfi civannda, 
diğer bazı lkıaza.larda SJğıma.k ol. 
maya müsait sa.nın;l&r vardır. 

Sığrnak· ihaline konması an _ 
cak bunlenn ibe.zılarmm içle
rinde ıbulunan suy,un alınması, 
içine atılan süprUn.tillerin te • 
rnizlenmesi, aydmlatma tesisa.. 
tı, ve merdi.ven gihi küçük nok. 
sa.n18:rı.n i~Ye. kalbildir. Srğı
na.k ıçın CAmllerın kullanılması 
hiç yerinde bir !hareket değil _ 
dir. 

Sanuclar .. sığmak haline so _ 
k.uldukta.n sonra. buralann hal _ 
.ka. ~~çok yerinde bir 
hareket olac&ktır. Mc.vcut sar. 
nıçlar bir ..çok kimseleri pasf.f 
ko:mnmada.~iha.va. h&wnund&n 
koruya.c8ık kadar ~ ve mftw 
kemmeldir.,, 

-<>----

Hallwoinde Türkçe 
dera-leri 

Erninömi baikevinden: 

~ıla.ca.ğı evvelce Han edilen 
Türkçe (A) ve (B) kurslarına. 
talebe 'kaydına. devam edilmek. 
tedir. Yurtta..S}arm işlerine ma.. 
ni olmama.k için kurslar gece. 
leri yapılacak ve sonunda de
vam edenlere ibirer şahadetna.. 
me de verilecektir. Bu kursla. 
ra yazılmak isteyenlerin Cağal. 
oğlundaki e~iz bürosuna iki 
vesika fotoğrafı ile müraca.atla..
rı rica olunur. 

Cumarte. Pazar 
18 JI. Teı. 1911. Teş. 

6 Şevval 

Kasını 1 ı 

7 Şevval 

Kasım 12 

\'nkıllcr \'ns.ıtl Ezani \'as:ıti Ezani 

Güne5 6 15 2 02 7 52 2 04 
Öğle: 11 59 7 10 11 59 7 11 
lkindi: 14 33 9 45 14 32 O 45 
Akşam 16 48 12 00 16 48 12 00 
Yatsı 18 24 ı 35 18 24 1 85 
lms::ık 5 08 12 19 !'i 09 12 29 

ihraç vaziqetimiz 
düzeldi; 

italya ve Yunanistana dün 30 bin 
çrft ·palamut gönderildi 

İhracat vaziyeti günden gü • 
ne diize.lmekteclir. Llmanmımia 
bulunan 14 İtalyan ve Yunan 
balıkçı gemilerine 30 bin çift 
pala.mut yüklenmiştir. Bununla 
beraber henüz !boğazda külliyet:.. 
li surete balık cıkmamaıktadır. 
Diğer ta.raftan dün İtalya, Yu
nanistan ve Rornanyaya tuzlu 
balık, lngiltereyc tiftik ve A. 
mcrikaya tuzlu ba.rsa.k gönde -
rilmiştir. Alınanyaya da tütün 
satılmaktadır. Bunlar !bilhassa 
Samsundaıı transit olarak sev. 
:kedilmektedir. 

Ayrıca Akdeniz vaziyeti dil-

aeldikten 9001'& tüocarlanm.ız 
tarafmdan ecoobi memleketlere 
ısmarianan mühim miktarda it.. 
halat eşyası dü:n gelmiştir. 

Eşyaları getiren vapurlar 6 
tanedir. Gelen maddeler arasın. 
da. kağıt. demir ve mukavva. eş. 
ya, pamuk ipliği, çinko, ruşa. • 
dır, fotoğraf ve sinema filmle
ri, pamuk ipliei, teneke, made
ni yağ. çimento, cam, elektrik 
malzemesi, makine, radyo ve 
ak5amı. asfalt vardır. Piyasa 
tamamen normal vaziyete gir. 
miş, bütün fiyatlar iharpten. ev. 
velki haddine inmiştir. 

T raş bıçaklarında hile 
mi yapılıyor? 

Per-akende sahlan bıçaklar 
kontrol edilecek 

Son günlerde piyasada pen.. 
kende olarak sa.ülan t.ıraş bt -
ça.klan üze.rinde garip bir sah
tekarlık yapılma.ğa. baş1anml§. 
tır. 

Bir çok dükkfinlar kullaml -
nuş jiletieri toplamakta.. bun -
ları lbiledikten sonra k8.ğms. 
sararak müşterilere vermekte -
dir. Paketlerde ibu hileler yapı. 
Jamamakta fakat perakende ve. 
açrk kağıtlarla 'satılan jiletter. 

Almanyada bulunan 
vapurlarımız 

Almanıyada. buhman I>oğu.,ve 
Egemen .vapurları ikisi birdım 
getirilecektir. İkisinin de inşaa. 
tı tamamlananıştır. Egemen va.. 
punmun mürettebatı de. b821r -
]anmakta.dır. Bunlnrda.n sonra. 
Mersin hattı ve.purlarmda.n Şa.. 
lom geti:rilecıektir. Bunun da in.. 
şaa.tı tama.mlamnış gibidir. Yıl 
iba.şına kadar bütün vapurların 
getirilmesi mukarrerdir. 

de bu şek.ilde hilelere çok tesa.. 
düf edilmektedir. .Milmdarlar 
bu yolda tetkiklere bqılamıglar. 
dır. Perakende jiletlerin de lta:.. 
palı ibirer zarf içinde sa.tıımaı. 
BI ve zar.f e.çıldığI vakit belli 
ola.ca.k şeidlde ambUAj yaptl -
ması ka.rarlaşmışt.ır. Jilet bıça.. 
ğı-fabrika ve depoları bu şekil. 
de am'balij ya.pmağ:a..mec'btır tıu.. 
tul~. 

Yeni inta edilecek 
okullar 

y enİdEll. yaı>tırılmaıınıa. ika.rar 
'1lediaD ilk drulle.rm inp. edile
ocldeıt yerlerde tet9dkler yap • 
rnak Umre Maarif müdttıii Tev. 
file Kut dün a:nuhteliıf kazalar. 
da tetkiklen'le bulU!lmueQır. A -
lıaan ne4ıioo1ere göre bu okulla. 
rm inşa.atma. derhal başlana. _ 
caktll",, 

-~------------------------_., _________ .;...._.;... __ .:_ ____ 
lhlamurdaki imar f aaljyeti etrafında 

Fakir emlak sabiplerinifl 
Belediyeden. bir dileği 

K&dıköydon yazılıy-0r: 
Bugünlerde Kızıltoprakta lblamur-çarşısından geçenler 

memnuniyeti mµcip bir imar hareketine şahit oluyorlar. Çar
şının iki tarafında. yeni yeni binalar ye dtikkfınl&r ;v.apıldı. 
F'ıtkat asıl hoşa giden şey bazı eski dükkAnların 6nle1Indek1 
eski kaldırımlarnı yeni betona çcnllmekte olmasıdır. Haki
katen yeni yapılan bu beton kaldırımlar eski arnavut kaldı
rımlarına nisbetıe çok güzel oluyor. BUtlin çarşının iki tarafı 
bu "ckllde kaldırımlanncak olursa eski Ihlamur yeni bir 
manzara alacak. 

Kad1köy kaymakamı birkaç defa bu civarda oturan em
lfı.k ve akar sahiplerini topladı. Bu toplantılarda Kadıköyden 
gelen ve Suadiyo ile ErenköyUne doğru giden Bağdat cnddc
runln iki tarafındaki binaların boyanması ve evler ile dUk
kftnlarm önlerine beton kaldırım yapılması işi konu!Juldu. 

lhlamur<lıı. görülen imar faaliyeti bu konuşmaların neti
cesidir. Şu kadar var ki bu konuşma. dediğim gibi kısmen bir 
imar faaliyeti uyandırmış ise do ne derecelerde inkişaf ede· 
ceği belli değildir. Vakit ve hali yerinde olmıyan ev sahipleri 
buna itiraz ediyorlar. Hem evleri boyanmak, hem .de önlerine 
kaldırım yapmak mecburiyetinin kendileri için çok ağır bir 
yük olmakla beraber gayri kanuni bir teklif olduğunu ileriye 
su rilyorlnr. 

Hakikaten bu civarda. öyle eski köşkler vardır ki bunla
rın caddeye çıkan bahce duvarlarını beton kaldırım ile çevir
mek için bin, belki bin beş yüz lira. sarfetmek ıa.zıwdır. Bu 
miktar ise bu köşklerin Uç, dört senelik kirasına muadildir. 
Bu noktadan belediyenin istediğini tamamen yerine getir
mek lmkfınsızdır. Onun iı.;lıı Kadıköy belediyesi bu işte im· 
kt\n ve kabl1iyct ölçUJcrlnl aşmamalrdır. 

Ihlamur çarşısının iki tarafındaki evlerin önleri hep 
dUkktm olduğu için buradaki kaldırımları yaptırmak. :nisbe
ten kolaydır. Belediye buradaki lmldırımları yaptırmak için 
tavaıısut ederse kolaylık .daha ziya.de artmış olur. DUkkfın 
sahiplerinden vakti, hali yerinde olanlar parasını verirler. 
Mnlt kudreti olmıyan ve adetleri pek az olan dtikkA.nların 
hl selerine düşen mnsrat Uç, beş senelik taksite ba.flan1rea. 
onlar da borçlarını öderler. 

Her baldo belediyenin boya ve kaldırım meselesinde 
hıılkn rehberlik etmesi, ayni zamanda fakir olan emUk sn-
hiplarlnc <le kolaylık çareleri göstermesi IA-Lımdır. A. 

t~~~~~~ ...... 

Türk-Bulgar 
saygısı 

11A"..0İf Yazan: Hikmet Jf'Jıt1'" 

B UTUN Sofya gazetelet' 
iki B u l .g a r zabiti' 

nin, Bulgar ordusu ~ 
Cumhuriyet bayramını Tür~ 
dusuna tebrik etmek için :Edirııt' 
ye ıgittiğini ve Türk mesl~ 
n tarafından parlak bit' su~~ 
karşılandığou, Edime ordu~.". 
de şereflerine ziyafet veriiôif;' 
orduevinin Türk - Bulgar .;. ı 
raklariyle donatıltbğuıı v.c Fl1i..., 
civarını:la iki mitı.afir Bulgar Y 

bitinin ıbir Tiidc bölüğü ~ıtl' 
dan karşılandığım ve ımuzı~~ 
Türk , Bulgar milli mar§JBl ... 
çaldığmı hararetle yazyorlsf' 

mış... · ·-• .. 
Dünyanm şu ıhalinae bu ~!t 

Jıklı tezahürat, iftihar ediW. 
bir haldir. Esas itıDaıiyle as\(~ 
Ierin, ordular arası !bu gibi a11 • 

neleri, en necip tezahürattan 1'ffY 
dir. Askerler, hangi millete ~ 
sup olursa o~ ölülerini PV" 
hilmıet ve selamla gömerler . .gı. 
ribirlerine düşman olsalar da~ 
Biz ki, IBulgarlarla !dostuz. ·-"' 
gibi ccmilelerden elbette ki oY 
ziyade mütehassis olacağız. 

Tank ve traktör . 

I
• spanyada ziraat maki.neleri' 

nin 22lığr yüzündcru tat*' 
lan tadil ederek traktör ~ıifl 
kullanıyorlannış. 

Bize göre, İspanyollar, bl1 ~ 
Jerine şükretmelidirler. Zira ~ 
dafaa vasıtaları olmayıp da.~ 
hal'l> vaziyetine d .. tüklcıi.z:31J'::. 
tank yerine traktör ~ 
mecbur kalsaydrlar ne ya~ 
trlar? -

lstanbulda 
park yoksulluğu 

A rkadaşım Va • Nii bir v~'I 
ile istanbulda umumi ~

çcye olan rağbet:sizlikten ~ 
diyo~. Misal olarak yeni aç~ 
Taksım bahçesini gösteriyor. TV 

tük ziyaretçi görünüyontıUJı. 
Bunların da bir lkıS.tnI ecnebi ilP" 

Demek ki bizde havaya, :nelı" 
ta ve manzaraya merak -yer ~ 
mi1. Yoksa lbtı ra~taizlı"'gin ti' 
bebi nasıl izah edilebilir:? •• ~ 
~k mu meşgulüz? ... 
Eğer pe.k çok meşgul~~· 

muı:ni bahçelere rağbet eto>C~ 
ğimiz !bilhassa zaruri olaca~ 
Çünkü muhakkak sur.ette teıtı; 
ctmekliğimiz lamngelen ;JciiÇIJ 
istirahat an1ar:mda en yalan. ol" 
Tak yine ''Umumi bahçeler." e"" 
v:ııraca.ğız. • 

Fakat çok şükür tı>yte blr ~ 
yadmuz l!(>lı:tar. Zira o ~ ~ 
~ bahçe bize _.yetişir:> ~ 
bahçesi m'lıayet löir tazıecfir. (1iil
lıane parkma gelince birçok~ 
selere uze.k, TC 1ıe.dıal}gi ~ 
ten nıahmm, bi1ııes bir y_er ... 

Saç ktvırmak 
memnu 

A lmanyada kachnlasm -f" 
menan saç !lavmna ~ 

leri'' nde saçlamu yaptıtıJl8İ~t1 
menedilmiş. Londra gazete~~ 
den Dcyli Skeç'in yazdığına ~,f 
re, bu tcdbiT elektrikten tasafi"" 
etm7k için almmaktayımş... eli 

.. Bı~~ .~alırsa bu vaziyet, .'o ı 
gunku harp devri" ınin cetnır' 
hayatına temin ettiği ko~vtılcl~ 
dan biridir. Zira ''pcrmenan rı( 
Scrvn:ması" denen şey, korktl 
makınelerin tazyiki altında rr-D' 
dem ''sunı günleri" nin ••jıı~ 
başına" getirdiği bir felaketti! 

. Sulh mükafatına 
bir namzet 

B u senenin ''Nobcl .ECfcb.İ: 
yat Mükafatı,, nı, yaıııt1 f 

ğı muvaffduyetli edebi bir ~~ 
dolayı sile F enlaniliyalı bir ın" 
life vermişler... • • 

Bu07ünkü müzakere de~•1" , 
den hadisesiz sıyrdarek Avrt!P'iı
nın timaI mm~mcb daha ıt'l ti' 
h~ ıbir ... ''emniyet eşcri,, .. vü~ 
getmncge muvaf'ln!t olduğU . ., , 
dirde. cb:'.T.·dan clojnıya 'ıfı 0 , 
1 d' h~!f .. . L! ı'f'l on l\o'R i.flt~~h,, ne, =!' lf' 
bel S•1lh ı1'tilriifatı" verıııck ı1' ----------------------=- vafık olaca'ctır. 



Megalomanı· j M a arif ç i 1 e r m a arifi 1 Adliy~il~rimi~in 
~ · terfı hslesı 
~~~~:~~~~~~~~konuşmaktan memnu! 

Göriip düşiindü/,çe ··---···· : 

1 "Beae' ,, ıesi 1 : , 
~i her inııanda bulunan bir 
dıt; ./:1 ~~nun bir tek ilacı var. 
~~egın şa.nıarı ... - Peyam: Sa amn bir yazısı müna;;ebatile -

Anlcarı, l 7 (\"ıkıl l\hıhııblri Bil. 
dırl)Or - Adille \'ekAleıf lılklm· 
Jer uııısındı )eni bir lnyln ve terfı 
kararnamesi haıırlamıflır. Kırar 
name Yüksek Tudlka iktiran er 
mlşlir. Aynen bildiri) orum: 

! 
: ni,n, ~erç"'l.leşme<.l1*inl göı·üp liziıh':.ü~ünı blr haber 

\&l'dı. Gaze cJerde ''na.k.ti brocl,. in ka'kacaj:;.nı ,e her yurt.
ta~ın, askf"rli~inl yapacağını okumuştltm, B:.ıgüııkller bö)·le 
hh· f.' ')e knı·ar \"c.llm;.;dlğlnl bih\lıiy >rlar. 

. 
! ~ §aınarı yiyen, yine ta.ma. 

~ bi haataııktan kurtula.n:az. S deva, bu derdi st>hüp 
~le h lı~cın dozuna göre hag. 
ı..: ıh ..... ~ıfler. Şamarlar, siile. 
~~den aşırı olursa, aksi 

Peyami Safa dün'.ü Cumhuri. 
yette (Davanın eıitınde) serlev
h .. lı bir maarif m..::ateı.i daha 
ne,retli. Bu ba,lııng ç, onun ma. 
arif hakk.nda i.1t:i.rai yoll'an 
yürUytre!c ya;>acağı tef.il.:n mi.4j. 
desi ıi verme!:tcdir. C'·azetelerin 
kültür mc:ı;efole .. iyle meKul ol. 
diJfunu, bu i~t! Jal ıonunda bazı 
hakikatlerin aydınlandıiını ıör. 
mek rresltkta~larr y;lnız sevin ii. 
recek bir hidiaedir. Fakat bu baş. 
lıngıc:n hüınü niye~imiz üzeı~n. 

akıi zuhur etmiştir. 
İdüialarının çoğu kuruntu ha. 

!inde kalmış, verd:kleri haberler. 
jc;:ı çoğu doğru çıkmamııtır. 

00 LİR~YA Çll\ARIL:\~l.AR 
Balıkesir dırccza l'eisliflne An 

tnlya ıtırceu reisi Necati Temlı 
öz, roaıaı reisi lbrahlm ~!hem Pek 
sim ,.e oııu, Elhı« hulcuk hı\ dmli 
~ine Kaııııııttomı hukuk h:i~.ın 
Emin Ayken. 

As.,vrl.k, ) ura dell.,anhlarmın kutliAI bol'cudur. <lövcte
t.lıule hu şcrefh i :1 ha 1aracak ktı \ v~t ve ka "•lllret olmıyan• 
lardan başka, herkes l(ln vatan tahıdır. Hiç bir seb61*, biç 
bir baı~aaıe, hattA hl( bir .Dıazf)ret kimseyi bıa ' •rtft ll&' Uf
ıno.ktan ahkoynmft.3. ~}'&par. O vakit, hnstı:ı. büs. 

~ ~ıleden çıkar. Gö "si!nü 
~r•arıa doldurur. so~al:larda 
Si' ~unların en aşagısı ken. 
~2_ıukümdar bilir, içlerinde 
!'tfl~:berlik dava edenler. 
~ Bdaha ileri gidenler de var. 
'i',. u zavallılara acırız, çHn. 
~lllelerini donatan ni":ınlar 
'4ir ~ır, birer teneke iarça. 
~ • ~albuki bunların altın • 
~~Uşten vapılmışlarıru tn. 
~ hürmetle bnkar, gıpta 
~ oıin Bu ibir hastalıktır. Deli, 
!lfıie . il?.& bunları kendi ken. 
~~!an etrnfştf r. ötekilerin 
~ an nişa.nlann çoğu, iz. 
fe ,:rısten, hürriyetten; belki 
~lrı ve hayadan vapılmış f e. 
~a ~ların hatıruıdır, bun. 
ı.r;11 ~a çok acımalıyız. Bun. 
lli~te Çogu diyorum; zira insa. 
~· f~zilete, millete ve mem. 
- OJ edı~erı hizmetlerin hat.ra. 
tit, ~ nll}aJlJar bundan haric. 
!\- )"eY.le de olsa _yine su gC.:tü. 
~ıft_rı. Vardır. övünmek i ·in 
~ '4'11 ıgler, kıymetini kaybe. 

İşte en yeni misaller: Peyami 
s~ra. edebiyat kitaplan hakkında 
ıçılz.n münakaşayı ele alarak bu 
d:itafl&r üzerinde maa...-i:i nar.ıl 
hareke~e getir:niş olc:.ıklarını an. 
!atmak iı~iyor. Fakat bütün öğ. 
retmenler mz'ıa!il. bili or ki is. 

8ll l.fR.\\"A Çfl\ARU.:\N'I,An 

O m:ıtıh ""ll:ınau. ukerlltı •ulüm '\'e ltt..onc<' h~ll11• 
• koydu;l'u tçtn, ülkede ask~tllğe karşı bir tırı..ıintll v&l'11. 

"~ed~l., ı d~ lklJ c hntınasıer, blrlıı•: Bırinci sınıf adliye ıııüfehlşl.j j 
ne ikincı ı;ınır müfctıiş Sait 01.ueıı, i 
Edirne ııılıddeiumumisi ı~dip DP):ı· i 
zıloiilıı, l'skıidnr hukuk hükiıı lif,ınl' : 

Bc('"ll şahst 
Öteldnc: 

dt ıoiuk bir du' yaptıjını ıöylt
meliyim. Ben ıoal·ıan cnı:n (ma. 
a:-if ha:atuı) ya.:ıcınl\, br:nca lta. 
rarınca, cevap verenlerdenim. Ya. 
zımda da Peyami Safa~·· inur, 
ahlakının icaplarına riayetle say. 
gı göıtermittim; fakat gördüğü. 
müz mukabele "keçlmlerini maa. 
rife bağlanuş olanların yarann-.a
u'' telakkisinden ibaret oldu. 

Yazılarında iıtikrıi meto:fu 
kullanacağından bıhseden mu. 
harrir, bu umumi hükmü nert. 
den çıkarıyor? Meıeli naciz sl\h. 
sımı tanıdı da tccrilbe ve mu, •• 

1 h::d~si ken lisine yaranacık t~bi. 
at ve mAksatta bir aclam ohlu. 
gum kanaatini mi verd.? 

mail ı·at;ib'in yazıları ile 
en kiiç:ük 2.lal;"lsı y::ktur .. 
Çı.in'.ü ko:r.:syon, 1 nıail Babibin 
ilk ) az ... ını An!c .. ra okumat an da. 
vct edı!ır.iş bul. nuyort:lu: fak~t 
böyle olmayıp da gerçekten bu 
neşriyat üzerine d;ıvet edilmit ol. 
s:ıydı bile bunu maarifin ne kaC:ar 
hUsnü niyetle hareket ettiğine ve 
mşriyatı ne kadar haasasiyetle 
takip ettigine tızc bir misal ola. 
rak almak ve lis3nını on:ı göre 
idare etmek gibi bir vicdani va. 
zite hfosi duymalıydı. 

S:ınra numaranın beş esası. 
na irca eclildigi ha!Jerini aynı ea. 
z.t: ı;Jt..ar. arıı ı 'a okuJu':t ve ay. 
nı ga1ete sütu,..larında da reımi 
t~k ili t;ıkmış oluyor. 

: 
Di~nrbnkır cczn hıiklmı MUnır Allı. • 

i 

- n "'"il nak'11 
ncml~'Prtll. 
"J\C m ler,. in toplallması Jbrm ıeltllil ,-akit b~ 

nrz, askeri~ 10HU'ıı Aslan tlbi blrul, yanınJa bllcllrleten bir 
o!•, Atıknı•a ;1,Jı)C hukuk lı.lklııı. 
'fcdık 1 cıcr, (iiresun rci!li \'ııh\, 

IİU\ l'JI, K:ı!llBllltıllu mO ltl~illllHHni 1 

JllıNllll Arıctö§Ju, 
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za\ allf'Yr ntdı sıra silrilk.l~Jip heyetin huıurtın• çıkarll' ve: 
- lı;;tc benim yerime Mkere bu gl6edk1 
Derdi. 
:çu, nasıl bir Anl"'manın. hangi ~rhtın, ne gibi bir' 

daJa,crenlti nctJcesldlrt Hiç ldRlH sornıu, a.damcatna "ka
ra urba" 3·1 gifdlrJr, götDl'ilrlcl'dJ. 

İki keçi, blrkacJ flnik tôhum, beş on kile • .,,. vera mı
: 11ır uırunda, bir b-.kuı Jçln tA Yemen çöllfJrlne, Kaçanllt bo
• #•zlarına, Dasraya,. Nil kıyılanna, t:l'Um illetine SkUP dön• 
İ. mey~nler çokta. · 

Beri yanda Mıl bol'(lu tubulttnu 7•kar ke)'if çat&rıteıı ' 
..i.; ı;:a31 ~mlş - çünkü et-r &ekerllk ratın:la ob&rdı. kendi 

için gldcce:ttl f ~ btr blçal'8 .,,.inin (!alından kopar, Wtm aern• 
1 lllnc zuliim edl'r, h4'm devlete rol olurdu. 

~ka.rı~a bu hastalığın ilacı 
\ IÖ n

1 
sıllesidir demiştim. Br 

'\ ~ediğim gibi kati bir de. 
tıaltu- hldir. Yenilen tokat unu. 
~ • aataıık yine bir mUeait 
it, gJterrain favorable) bulur. 
~r 1 teper, eski tabirle nUk. 

Hizmet gördll~Um yerlerde ba. 
na muğber clal"ların bile, hılc. 
krmda yardııkçılrk sıfatMı k\"l. 
lanmıyacaklarından eır!niın. ('ta. 
arif hastası) demekte Pe":ımi Sa. 
laya uVınayanfar aadece· mrıril 
vekaletine varanmık icln mi ko. 
nu<şmuş olurlar !O:tlar ha atltrıru 
v.?kfetmiş oldukları ve bu ıt·ret. 
le memlcktte fayd-ılı old:.ıkltnn:ı 
inandı'darı mtsl:fin haysi}•ctini 
müdafaa etmek isterfor. 

r İİ~/C.rt:z ki eııkıt kclay, yap. 
mak ıor Jl r. E., n·ü1te-nmtl eıer~ 
Jcri bile insah zca te lkit etme:C 
rnümktindi:r. Bii!ü 1 filoz:Ei ve 
mm havatı bu tcn!-itten ibaret 
değil mi:lir? F .. kat Peyami Safa. 
mn tuttuğu yol bir ha.~ikatln 
meyd:ına çıkma!:ına yan•yc.bilir 
ki o halikr.t b'r dava kuanmaic 
ihtirası ile bir miiddct oyalanma 
ihtiyacı~aki realitenin bir acı 
mcyva daha verme:idir. Ker.Jiiai 
bt.ı birinci yuııındı meseleleri 
çlSıınekten (yani haUetmekten) 
.ıiyade kur~lamrktan ibaret bir 
it yaracağını söylüyor. O bu ya.. 
zılı!'r ile ~'taraf, miltehıuıı kim. 
itleri dirllteeel.tir; fakat Peyami 
Satanın bahcettiği bu bit•raf ve 
miltehııı!ı>ıı J'!imseler kimler? O. 
nun nazarında maarif itinde bir 
taraf olmak için maarifçi olma. 
mak (yani geçimini maarife baf. 
lımamıt olmak lbım.) Zira akıl 
t~kdirde bu gibiler bitaraf defli, 
bır taraflıdır. 

Çatıılra a~llH hukuk h:ıklınllğlnc 
hıışınüclut'hımuınl mu.mnh!dnıll'n 
l\lehıııeı Ali l>ın'l'lln, ı::ı ıtıırLlın reis 
Jlfıne Şlblnkiı·ııhl!iar ı•eıııı t:cııı:.ıı 

Ak Uı Anluk)'a kadastro hiklmlılı· 
ne Manlsıı kadastro hfıkiıni H:ı~ip 

Foral, Uan<lırnıa atırccın ı·rıslıglnc 
Bursa afıı'ct'za reisi Maıhıır • t'\ Iik 
SıılıcıoAJu, Tunceli ağırccın rcı~ıı. 
jine Diyarbakır ceza lııikirııı H:ını

tli Onsan, t.:rfa relsliğlııc llılcclk 
hakimi Hamdi Abdülcelil n:ıytr, 
Kütahya mUdıleiumuml muavlnllllı· 
ne Kırklareli müddcluınuml~i Ce
mal GQnay, Mudanya hakimlfllM 
l"rCa ceza hakimi Salih KaraguzoA
h11 Kasıamonu hıakuk hAklrıllıllne 

\ ıllvııc hlklnıl ilanıur İçel, <.i6k· 
sun hikimliline Çatalca huk\lk hl
J<iml Şevket l::rkatlı, lsıanbul asli
ye hukuk hikiıni $akir Günori, İs· 
lanbul huku~ hAkimi Muhillin Tap. 
lan, Herıama hAklnUilıne l\a\la· 
monu eııki trıilddeiumumisi J\enıalı 
ÖJütcü, Artvin hAkimliAlne Giresun 
müddeiumumisi Tahir Soner, An· 
talya aaırceza rei$liAine Cehclıbe
reket alırceıa reisi Calip Ozı:ırk. 

• nunun hem ordunun maddi \'&rlrğı, hem mJlletln m&ıi•' 
j 'i şerefi bakunl•nnc1an ne k.ötti bir şey ôlduiuJlu tsba&a lil·· 
j zum yoktur. • 

f
• Çok ,nknr "ıııaluıl bedel,. denilen ba berbat uatıı lmıkU,; 

FakRt a kertik bir "ukubet" bir "cna,, mldtr, ld tutan lNlll 
j bir ııarayı veren, ondan r*kMmı 11117rnror? • 
! Benl'e ukerlll:f IAyık olduğu >·ükseklile bvufturmale 
j için "şahsi_, gibi ••nakcU" bedfJlin de kaldmlmuı prektlr.. ' 

a· 
)fil(~ filet iruıanlar için en bil. 
lf,Işkencedir. 
~a ~tboluda bir Hacı Mus. S uey vardı. Bundan otuz 
~ ~e kadar evvel taıınrtış. 
~ '~it 8ektıen y&Aırd1 ka. 
~ , a:>'r asll'dan fazla bir za_ 
lrth.t tvvcı dünya.ya gelmiş .... 
~ta çok tecrübesi olan bu 
~ a gece gUndUz bera.ber 
~ Uyordum. Bir gün bana 
~anlattı: 

Benim bundan batkı bir kas. 
tim olmadığım Peyami Safa bil. 
miy~bfllr. Fakat beni tanımıJa.1 
böyle bir hükmiln tesiri zltına al. 
mağa hakkı clımu. Bunu k!n. 
di hesabımı kerY.l.lııine reddetmek 
mecburiyetindeyim. Fakat ketki 
Peyaminin bu hUkmU sadece be. 
nim tahsımı iıtfhdaf eden bir hü. 
küm olsaydı ... Halbuki geçimleri. 

~ b· adamlarımdan çok bü. 
~ '>ir hıyanet görürsem onu 
'i~. sövmem, (kendisinin 
~~dıği, ekmek yedirdiji bir 
~ ~ZlnetHrlıırı vardı) altına 
S, tıniık bir Arap atı çeke. 
thW.,~trna sırmalı esvaplan 
~· kucağına. şişhaneyi 
~· : - Haydi oğlum, iki 
~ Ut te. senindir. Bunların na.. 
~ lletıaın. İstediğini döv, iste. 
.\~· ıkov; hiç bana sorma. 
~ ~ç altm da aylığın var. 
~ 1.!d.i eeni göreyim,. deyip 
~ oıı;oyveririm. Herif bu sal. 
S. •lıttı.ktan eonra, çağı. 
~ Ofhıın, ben çiftlikleri 
~ 4} nı, al §U hakkını!., de. S1t.r1 tından atr, sırtından es. 
~ '1 kucağından tilf efini çe. 
s,ırnn. O adam, artık hiz. 
~Ç& l~~ ta edemez. ömrU ol. 

ı.:_~ BUrUnür. 
'it ~onıanı en ziyade değer. 
~ ~lar üzerinde talıribat 
l'lll Jr .. ·~ ~trafmdaki sahtekiırla. 
~~:-qısında. divan durdukla _ 

tavurduiu her saçmaya 
~te Payesi verdiklerini gör. 
~ ı._~Şar. Bunlar ya.lruz ba.. 
s~?!'°l~ zaman neler dlifliıı-

···. Bır aralık pencereden 
M.." ,, dağlara aza.metle ba. 
~..,, ~.~~a.ba. şunları tıraş etti. 

11...-;~ ova yapea.ın mı?" 
bile ohn-. 

Necib Seldm 
~afı:: Necib) 

~·~~İye fen ıubeıi 
finın muhakemesi 

~Ye fen ŞUıbesi makine 
~~ Ulıduğu sıralarda vazi. 
le~ 8Ulisti.Dıa.ı ettiği id.!iasi
~~ birinci ceza mah:ceme.. 
~q-ıJen Nusretin muhake • 
~ Un de devam edilmiş. 
1'Stb unıt muavinıi Orhan 

~
~easmı söylemittir: 
ıuınumi maznunun va _ 

ihmal gösterdiğiri 
~ ide bulunduğunu ileri S'· haya.ti bazı meselelerin 
~.1~İği 321 parça evrakı 
h..~'"1<1.tmaktan ceza kanu. 
~ beı:JO '1e 80 inci mac'de5i
;.;p ~ iyenin Mtm aldJğı 6 
~Yonu işinde müteahhi
~ lt etmek ve biu.at kul. 
d.~ k 454 numaralı otomo _ 
~ ~8.nıYonlarm satm alm . 
~ au anı~ .. şirketinden al. 
~ ~etile vazifesini suiistf. 
t~ ~4:.lcteıı de 240 ncı mad. 
'4f', QV.llJ tecziyesini istemiş • 

~ ~ BlJÇlunun mtldafaa.. 
.... ~ bafka. bir gt1.. 

ni maarife bıf lamıı olan, yani 
mırif bütseainden para ahp tayini 
maarif veklletinin elinde olan her 
vatan._. P.,,.. ~ ffJre ar. 
tık herhanıi bir maarif meaeleıf. 
ni Jconutmak hak ve ulihlyetinl 
kaybetmlt bulunmaktadır. Peya.. 
mi Safayı göre ya herhancl bit' 
öğretmen maarifte olan biten iş. 
lerin, ılınan terbly; tedbirlerinin 
aleyhinde töyleınelidlr; o vakit 
ancak sözü "mesmu" olabilir: fa. 
kıt bir JrWtür davuını, bir haki. 
kati müdafaa elden bir maarifçi. 
nin sözü, pyet hyaminin noJrtal 
nazarına ıncrk aylan he ona mu
anzlan safından çrkanp at. 
m:ık, hafiflemek, meydanda kah. 
ra!lll!n kalmak için töylenecek teok 
cümle: (Senin geçimin maarif. 
tendir) demekten ibıret olacak. 
Bu sayısı yirmi bini bulan maa.. 
rifçiler için a~r bir ithamdır. 
Kl\naatini alacağı mut ve rlSre. 
ceii tt>rli uğruna feda edecek ma. 
arifçi dü~iinn'ıek muharrir için de 
yü& kızartıcı bir teY olmılt!rr. 

GöriUUyor ki Peyami Slfa doğ. 
ru fikir aramayor, münhasıran 
kendi fikrinin - buna fikir de de. 
mek doğru d•filc:lir - kendi hü. 
cumunun pe$ine diltecek kimse 
arıyor. Böyle olmasa idi bun. 
ca hüınü niyet ve emefe raf. 
men maarif işini halledemeyişi. 
mizin sebebini benim yazımda da 
bulacaktı. Buıün hiç kimse Pe
yami Satanın karşısına cıkıp da 
maarifte mesele yoktur, divemcz. 
Zaten hangi idare 11ubesinde me
sele voktur ld... Fakat elbette 
Türkiyede en mlihim, en çetin 
meselelerden biri m;ıarif "avasr. 
dır. Bu dan inkr!!p Tilrkiyesin. 
de parti ve devlet ta!"afrnd:tn bil. 
tün a'"tklıjiyle ve ciddiyetiyle 
vaz .. ı:lilmittir. 

İddiamız ıudur ki fU on beş 
sene içinde vakıa her mesele hal. 
lo1unmac!ı, ama şU:>hetiz bazı me
seleler halledildi. !lu arada kusur. 
far, a'·sakJ kJar chrac~ğ·nr iddia 
edecek safdil bilmem kılnut mı
dır? 

İstenilen, iatcnilmeai l!zımge. 
len bu hatııını:-ı olmamaaı, bu hı. 
tanrı te!:errür etme;neıidir. Fa
kat bundan evvel de ''hata" nın, 
"aksaklığın" oiJuğu gibi bilin. 
meıi, tınınmaır .. rttrr. Gazete 
kdleksiyon!arını ~özden geç"rdi
fimiz, P~yami Safanın aavısız 
seleflerinin yaotıklannı okuduğu. 
muz zaman ıörürüz ki hata diye 
ortaya attıldarmı yalan nya uzak 
bir istikbal yallna çıkanmf, doi
rudur, iyidir, diye kelimenin de 
yine ya.km n um bh: ıdecekte 

tldne&~ ..aM• u 'oh , 
tır. Bir ıtJe ldfrlnden 'le blllW 
meuul olana mliteh&Mıı denir. 
Bu bakımdan miltehı11tı olan an
cık maarifçi olmak icap eder. 
ken Peyami Safa bunları bir lrL 
lemle ihti1&a aaha1rnm dıfma at. 
nu,tır. inu'\ Jrehdi tarifleri Ye 
mefhumları Ue bu kadar çıplak 
bir tezada ÖÜfmemelidlr. Buna 
mantık •tılahmca contradicto in 
adjebto derler. Bitaraf milte. 
huaıa Peyami Salaya göre mu. 
rifçi olayan maarifçi demdrtfr 
ki, gerçekten bö}leleri, yani Çin.. 
göz Recai, Cunb:ıdan runba ...e 
ben asua ~eğilim, karileri bu tür. 
lii yazılan usfılp tabiyclerine ha. 
yılara..1c alkrıl;tm;ığa hazırdır. He. 
le maarif Jradrosıındı YUife ıL 
mıs olanlann biSyle neırlyatı 
müdahale ederek t&ec:etderi 
yanlı11Jarı ihtar etmek hakkı ken. 
dilerinden, hem de muhakkrrane 
'bir surette nezedildflrten lıOl1. 
rı artık bu mama:iyete ermek 
gik değildir. Anhyo:um 1 Peyami 
itte bu m? ?hariycti istiyor, haki. 
kat!n kendisini ldeğil ..• 

Yunuı Khım KöNI 

Ayasofya muzesi 
le krar açlldı 

Bir müddettenberi ka.palı bu. 
lunan Ayasofya miaesi baJTam. 
dan itibaren yine halkm ziyare. 
tine acı1mıttJr. Mü~in kapalı 
buluncbju zr. mar a bazı uf ak 
tanirat t:ı. yı ~ılm·1tır. Bundan 
ıba ka Ay~ya mıi7.e,inin mHı 
rap ÜZ' ı ine u .. adtl ... edm ve ktt.b.. 
be altı a ru1·a:,·an on bee met. 
re tu'iin<.:;Jti mrzay:k ta.nırunile 
mPyda.'"'la çık1tnlmTşt'1". Mü.zenin 
diJ{er du" vlr :md ıki mozayf< • 
lan mewms 'f7'1<arrıakla r.ıq -
gul bU:ooan ..\rnerf~alı mDte • 
hıı.ss:s V·tm r mev.si1:1 dc,lavı. 
swe memleketine dünmilftUr. 
ıı.t b.:ıha!W. t, "<rar wcbrimI. p. 
lerck !;;alışmasına dcvc.."ll ede. 
ce!.tir. · 

Alacahöyil.kte yanılan hatri. 
yatta ı:ıevdana çrkanlan ~ delı 
fazla kıymetli tarihi ~r 1t . 
tanbul müzel "r ~boratuvann • 
da temizlenn· ek ii7.ere §ehrimi. 
r., göndcrilm:tt;ir. Eserler ll _ 
boratuvarm kıymetli çalqıma • 
lan ile tamamen temiz!eamit • 
tir. YakmC:a A.n:tara milze&:nt 
konm'"1c üzere Maarif V ekillij'L 
De~· 

!...... . ... _... ili ......... - Hakkı Süha 0ezgin 

Fransız komünistlerinin faaliyeti 
60 LiRAYA ÇIKARILA~LAR 

Konya Aıalıfıııa, Konya ıulh hA· 
kimi Jo"evıi Omay, Alanya hltkimlı· 
ilne Nild• mllddelumumial 'fe\'fik 
Önem, Salihli aor•u hıikımliline 
mülıa Kola sorıu hakimi Kemal 
Sorıuç, Arh·in ce:ıa hitkimlijinc 
Arl\'Jn tslı:l muddeiumumlsi Haınd1 
~ ,...Mil ~ı·ee l)j,. ... 1ııe. 
kit Olllt bWılll ~bm.a Arıian, 

Paris zabıtası son günlerde 
yeni tevkif at yaptı 

ve ·'muzır malzeme,, ele geçirdi 
Paris, 17 (A. A.) - Alman .. 1 tevki( edilmittir.. •1Humanite" 

Sovyet paktını alenen tuvip et· gazetesinin gizlice basılması içi& 
'lliı oldulu itill tm!Gm .W.lu ımuu•• mel iM ..._dere ew 
veçbile 26 eyJ~de hWdlmetha bir dJlmlftlr •• Jtiaale te.datınr men. 
kararnamesi ile lifvedilmit olan etmek üzere bUyük gayretler ur. 
Franar.r komünist partiıi azası, fcdilmektcl:iir • 

Çoruh ıulh blldmllllae ArabıYıı 
bAldmJ Hamdi Yalçınkaya, Şibink:ı· 
rahiıar reialiline KUlaby& müddei· 
wnumliai Tnfik Arluk. yapılan bir çok tevkifata, •Itır Dün Parla mıntaıkuı divanllıar 

mıhkfimiyetlere ve poU. baskın. hı bir fabrikada komilniıt riıMI.., 
larına ramcn son zamanlarda &it· leri dafrtmıı olan Cbarleı Du • 
tikçe büyük bir faaliyet ıöeter- rami i&rninde bir ameleyi iç il-

~ LiRA YA ÇIKARILANLAR 

Bolla ' mildd•lumwnmıtae Bolu 
müddeiumumi muavini Zabit 'l'ur, 
Olnaua hahlıaa Di1arbaJur Azası 
Tevfik Demirci, bmir ıslh e ceza 
hlkJmJJlld• Malal:t·a milddelunıu
misi li Rııa Kutlar, AkçHbAd hıi· 
klmlllJne lolaabyan hukıık hlkl· 
mi Ziyaeddin Serim, Başmüddeiu
muml muavinUllne Ankara sulh 
hıikiıui lsnıall Coer, İstanbul müd
deiumumi muuinllilnc Yalova 
müddeiumumisi Attill Yurdakul, 
Çoruh mOddeiumumı muninlillne 
lslanbul müdd•iumumı muavlnle
rind•a X.mal. 

40 LiRA YA ÇIKARii.ANLAR 
Bandırma asli)'t AzalJiırıe mObı.ı 

ceza hlklnıl Necdet Gökeri, Beyaııt 
sulb bAklmlitlne ElAzı.t Azası Ca
hil Gürkaş, Bilecik hı\kimllllne An
talya eski sulh blkiml Hikmet Zı· 
ya Arkman, Karacan bAklınUJine 
Bodrum eski müddeiumumisi Cı.:
mil Özbek, Antakya ıulh bAkimliAi
ne Düve~·dlye sulh blklml Rifat 
Yüce, Kırıkhan ceza hAkimliline 
Fatsa ceza hlli:imi Ragıp inanç, 
Tunceli ceıı hlkimlillne Afyon A
zası Kıdri Tabak, Afyon Aıalılına 
Akçaabld blkimi Arif Aydın, Tun
celi milddeiunnımillllne Silifke 
müddeiumumisi Hakkı Petcn:>llıı. 

Samsun sulh hlkimliline Zıle hu· 
li:uk hakimi Recep Balkan, lncı51 
mllddelumumilillne Orhaneli mQd
delumumlsi Tevfik Vinci, Zonıuı
dak hukuk hAklmlillne Samsun 
sulh bAkiml Hakkı pektaf, Giresun 
asliye hukuk hAklmllAlne Manjsıt 

sulh blkiml kAmil Yepecl, İstanbul 
alırceza bahtına lstanbul milddel
umuml munini Selim Batol, )far· 
din Azalıfına Orhaneli hlklnıl nem 
zi Ölüt, ~ranisa müddeium·ı ıı'llli· 
ne Manisa :\zasr Ziya Gökalp, Mani· 
sa Azılıfına Gürün ceza hlklmi BA· 
ki Kocayallı. 

3~ J,IRAYA ÇIKARILANL~R 
Akçıkoca ha.kimi Abdullah Arık, 

Bolu müddeiumumi muavlnliline, 
Tıtmeh müddeiumumisi !!imali 
Hakkı Alacı, Mucur hAkimllJine 
1'fersln sulh blkiml ismet Manlk
ollu, Bolu ıulb hlklmlillnc Bolu 
Azası Allktölll, Flllı blklınllline 
Pınarbatı müddeiumumisi Yalcın 
Dallar, na, müddeiumumi nıu.1· 
Tinlllfnt İstanbul müddclumurot 
muadni Ekrem G6krardar, latan· 

mektedir. ne hapse mahkGm etırJıtir. 
Pariı matbuatı, bu partinin a· Dün tevkif edilenler meyamn 

,1aaına kartı daha enerjik teldbir. da Le Gall ve F~t İllimlerinde 
Jer alınmasını istemektedir. Pıriı belediye meclisinin iki lll.. 

LiivedJleıı partlnin gösterdi· 31 bulunmat.ttdır. 
ği gizli faaliydn ehemmiyetini Polis bu sabah ta faali etine 
ölçm~~ mt~ ot.makta berahcr devam etmiftir. Meydana ~
~er gun ycru tevkifat yapıl~ı.ğı .v• lan &bli bir matbaa!a Humanite 
muaır maüeme,. ele ceçınldıli gazetesinin bir çoJıc propapnda 

malOmdur. nüshaları elde edilınfttfr • 
Diln öğleden sonra dört kiti 

bul lcr:ı nıemurıuıuna eıki Sıirt 
miJddeiumumi mua\•lnl Osman Ce. 
ınal Oğı:zı. ;Ju, Gebze m:idde.umu
milıflne Demirci müı1d.ium:ımiıl 
Huhi OJnıre, Gümüşhane müddei· 
wnumil.Aıııe Gürele ınüdtleiwnuıui. 
si Mehmet Ali Özdemir, Bandırma 
aslı) e Azalılına Bandırma sulh hA
kimi Şabıbıat Altın, Ellzıı Azalı· 
lına EIAzıA sulh hakimi Kadri O
tuz, Germend hukuk hAkimllllne 
Konyo eretllsl mOddelumumlsJ Ne
cati Ecren, Kurp hıikimlllfne Sil
,·on müddeiumumisi Tahir Aksoy, 
\ ;111 muddciumunılhline Karabu
run müddeiumumisi Kemal Yörük
oğlu, Antakya sulh mAlıfmllline 

Hıylan ıulb blkimi Hikmet Tuzer, 
lstanbuJ ıulb hlkfmliAine Gebze 
müddeiumumisi Rılıp, lsıanbul 

müddeiumumi muavinliline Buna ı 
miıJdeiumuml muavini Edip Önal 
Yalova müddeiumumililine Jmralı 
ceza evi mudi.ı. ü Hakkı TalimcloA· 
lu, Elm:ılı a~ırceza mttddeiumumi
liğine l'rfa lzası Saim Gökso)', An 
kara sulh hakiınliA.ne temyiz mu. 
hakemeıi raportörü Mırsot Yapalı, 
Ankara müddeiuınumt muninlili· 
ne Ankara sulh hAkıml J.iHfi Tilrk, 
llıfııı hAklmlıline Diyarbakır mOd
dc.umuml muavini Sııdık Günay, 
Bolu ftzalılını Tokat sulh blkimi 
Nafiz Yamanoaıu, Denizli müddei
umumi muavinliA·ne Ilım mllddei· 
umumisi Mümtaz Söylemez, Sam. 
sun ajırceza Azalılına Şile müddei
umumisi Tnfık Akın, Mllln tehir 
hAkimlillne BaJl hukuk hAkfml Ta
hir Ka\'!t;eril:oıUu, Orgup mOddelu. 
mumllilinc Bozdofan müddt>iumu- j 
mlsl Muammer Yahşi, Bala hAkim-1 

.. 

liline Ball ceza hAkiml Emin O-. 
zelioAlu, Manisa ıaJb hüimUlfne, 
Aryon Azası Necati Aral, Adana ba
kuk hAkimliline Emirdal hakat 
hAkimi Niyazi Akltu,, Zile butut 
hikimliJine Mudanya bWml Meh
met Ali eDrlnöz, YalYIO bukut 
hAkimliline Bolvadin hukuk hAkl. 
mi Hakkı Alpsoy, temyiı muhake
mesi rapörtörlüiilne lııas bAklml 
Hayrellln Deney, Bolvadira batat 
hılkimli~ine htanbul icra memuna 
Halil Tanrıkul, Diyarbakır halıll
na Mardin Azası HillreY Erdemı. 
iGresun milddeiumumilJline lstaa. 
bul •lırceıa izası SOren• ~ 
Antakya ceza hlkiınllline A1afehli: 
müddeiumumisi Haydar Eren. 

Köprü başında batan 
yelkenli 

Geçenld büyük fırtma.da. Ka.. 
raköy köp. 11.sib.Un Galata tan.. 
tına br. ta!ı H .. da verdi yelken 
lisi dUn den:zden ~ 
burası temizlenmietJr. 

Bestegar Herant için 
müsamere 

TU.rk musikisinin es.kl emet.. 
tarlo.m • a :ı udI ve beateklr Be. 
raııtm r :ın ıt haya.tmm yfnnln. 
el yıldi · 'lltl kutlullJlaeaktır. 
Bu mUn betle Talariaıde Krfa. 
tal salo unda azar g{lntl JllPL 
laca.k milsamereye yirmi s.- sa. 
natkar iştirak edecektir.-. 
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RADT\J 
18 - 11 - 939 Cumartesi 

la.ular: :Vecihe, Ru,en Kum, Re~al b d li · 11.. la tarı. A Mikael, arkadaşının yanına so. üstüne ıraktı. Bazı üşünce a. geçen eşsız :ııa y .. 
fito böyle düşünürken, tahta kapıcısı, muhakkak bir kamara Erer, Cevdet Kozan. 1 - Okuyan: kulmus, bir elini onun omuzuna damların öte beri ile oynaması gi. Geri döndü. ~ 

Jolapta aşık kurt mutad gürültü. bulabilir ve bu her transatlanti- l\falarrcr llkar. 1 - Fı::rahfezn peş- koymu~ş, diğer eliyle de elini tu.t. bi masanın çekmecesini gelişi giL Kapryı kapad.L 
sün~ yapıyordu. Tito kenl:iisinde ğin muhakkak ki en güzel kama. revi. 2 - Kazım Uz - Ferahfeza muştu. zel çekti, içine baktı. O akşamı ve o geceyi 
ölüm saati çalmasını daha ziya- rasıdır. şarkı: (Dün gece tabi seher) 3 - Seviniyordu. Mikael, onun bu hareketlerine lisinin hayaliyle haşhaşa g 
de arzu etmekteydi. Bir müddet sonra, öğleye doğ- Sedat Oztoprnk - Ferahfeza ~:ırkı: Demek ki onu seviyordu. hiç bir mana vermiyor, sözünü di. 

"Etrafımızıda her şey ölmüş- ru Kokain, kapıyı vuımadan TL (Nale ellikçc). 4 - Lemi - Ferah· O halde bir gün her halde ka. bitirmesini sabırsızlıkla bekliyor. Birbirlerine sokularalk ıssı' ~o 
tür. Biz ölüm pahasına yaşıyo- tcnu:.-ı edasına girdiği ;;aman, he. feza şarkı: (Dinlendi Lın)ııııJ. 5 - vuşacaklardr. du. kaklardan kaçışlar~ vapur Y0 ıı~ 
ruz .• Hatta canlı fikirler, modern nıiz yeni gelmiş olan ve yüzünü, Tanburi Cemil - Ferahfeza saz se- Acaba Matanyo yola gelir miy. Benitto birdenbire çekmeceyi luğu, başbaşa geçen mesut sı 
düşünceler, yeni anlayı§lar bile gözı.i:):.i, sabunla·1ıakla meşgul bu. nıaısi. 2 _ Okuyan: :\frlek Tok~iiz: di? sürdü ve arkadaşının yüzüne ba- ler, ge~eler ve günler... of 
hayat üzerinde ölü tesirler yapar. lunan 'J;r Angl ı~akson ile burun ı _Yesari A~ıııı _ Suzinak ~arkı: Mi.kael bu adamın yumuşa.ya. kara-k çok tabu bir yüzle ilave Bütün bir zevk ve sarh 
Yaşamak, ne büyük azap! .. in- bur:.ı •.1::t geldi. cağrnı h~ ummuyordu. O halde etti: la geçen eşsiz bal ayları.. .. 

(Ayrı dü!}liiııı scnliğimdcn). 2 - M' b d ·· u; sanlan görmek... Eğer insanlar Sevgilisinin odasına henüz yer- Elis~a ile anlaşarak, bab:ısmm - Söylerim ama hemen olmaz. ıkael unları Ü§Ull 
Hahmi Bey - Suzin;ık )arkı: (llir k A du~ j ölmeseydi. hayat ne kadar güzel kşmekle meşgul bulunan kadının engel olmasına rağmen birleşe. Bunun icin fırsat bekleme lazım. kendisinin hapsol gunu, ı t 

olacaktı! Kuşların tam bir hür~~- hafif şaşkınlık feryadına, Mo<l, -.ihri tnrnp). 3 - Sadettin K:ırn;ık· rııe::ler c:ıiyrli? Bir gü.:ı N"::.r li 0.1Unla beıUm de sık sık görüş. yanların onun memleketini ~·l 
· mal l b' Giiliıar s,arkı: (Ha".-'rın1·.ı ı·,ıs.· lı·.ıv,l'. ·- ı · b. k d d b' d - d - ·1 k' V"tt k ·11 · · k · tedi t ~ yet içınde çoğal an, ormana... ırkaç kelime af dileyip mukabJ?_ "' ' c-:sprcsıne mme . ora an a ır mcm ogru egı ı,.. ı oryo ma , mı etıru ezme ıs ,. 

nn schirleri istila etmeleri, otla- le ettikten sonra çekilerek garso_ dıınJ · ·4 - Saılcıtin Ka~ nak - '.\lıı- noura geçerek İtalyadan çık- gibi belki ben de mimliyim. rini bile unutuyor gibiydi. t~ 
rın kahvelerdeki ımualar üzerin.. nu çağırdı: haner şarkı: (Balan gün kana r.1ak !... - Sahi! ... Bu yüzi:len Elissaya onun Elissa ile birleşmesi l 
k:le bitmesi·. tavukların terlcedil- - Mösyö yarrm saat kadar ev. benziyor). li.30: Müzik: (Hiya..,etı- O zaman Matanyo önce çok kı. da bir fenalık gelcıbilir... beş ve İtalyan milletlerini11 ~ 
miş kiliselerin mihrablarına yu- vel oteli terketti. cumhur bnndo~u - Şef: İhsan zacak, köpi:icecek, la.kin böyl-c iş. Mikael hep onu düşünüyordu.. leşmeleriydi. e 
murtlaması, mantarların, kütüp. Mod cevap vermedi. Fakat Künçer). 1 - L. Blnnkcrburg: Marş lcrde ana ve babalardan yüzde Benitto yeniden yiğit bir ko. Ertesi sabah !derse gide 
hanelerin dolaplarını sarması, -ı-üthiş bir psykolo-g olan garson 2 - J. J. Padercv:o.ky: Minii~ııo. I doksan dokuzunun yaptığı gibi münist gibi jestler yaparak söze pansiyonun hizmetçisi onul'I 
yıldırımların hali topraklaı- üzeri. ilave ett:: 3 - J. l\fassenet: Phedre operası- c::>k geçmeden yumuşar.:ıyarak başladı: dından seslendi: 
ne düşmesi ne em.sahiz saadet o. - Fakat gemi gurupta demir nın uvertürü. 4 - H. FeYricr: Kon- barışacaktı. Mikael hatta onun, - Ne çıkar? İdeal uğrunda bir - Sinyor Mikael !.. biziın 
lurdu ! İnsan VT}dınma bile bir is. :;ılacag-ına <To"re, eg-er madam arzu \" · " d:amal1ından rok hcı-!:1anarag~ ım kurban daha verıni .. oluruz. Vit- tau lütfen verir misiniz? 

J - ıı. na an na operasından fanleıı. a- ;$ - 1c 
tikamcrt vermiştir. diyorlarsa, ı:lerhal bir otcmobile A. n. Ketell>ey: Bir İran Çarşısında bile sanki ~mdiden biliyordu. toryo gitti. Onc!an önce binlerce. kapının üstünde unutmuştu 

"Oh! Nihayet umumi parklar_ 1tlıyarak mösyö"ü aramağa gider 15.15/lS.JO; Müzik (Dans müzilti _ Düşündüklerini Benittoya açtı. si öldü: benden sonra da hiç şüp- - Sizin anahtan mı? 
da, beygirlerin büyük bir hürri- ve kendisini sekiz saate kadar Delikanlı bu sözleri pek beğen- hesiz ölecekler vaı+iır. Fakat "fi. Mikael hatırladı ve yüzü 

.. d . k 1 Pl.) 18.00: Program. 18.055: :\lem· di ki ., .. .. B' 1 ~ · k d . yet ıçm e muntzaam çıçe tarı. madama actirebilirim. : r yuruyor ya... ıze <> azım... şıyere eva.m ettı: .., le!.:et saat 3) arı, Ajans ve :\lcleoro- " 
!arını yemelerini görmek ne gü. Mod dü-şü:ıdü: - Elbet ... Gen~in ha.klmlır Durdu ve ayağa kalktı: - Ha! .. Evet. .. fakat oı1~ 

1 1 d ,, loji haberleri. 18.25: Müzik (Hadyo b Zat 1......ba b' B · · d · ' A"Ll t ~ ze o ar u. - Peki, dedi, getirini:ı:.. u... en ana ve ve\ nm, ır - u 1§1 başka birisine, kim.. ma ınız mı: sız. ıuınrz .. 
A · kl v b caz orkestrası). 19.UO: Türk Müzi· t kı k"h d'. ·· · k"" k be le sansöriın parma ıgı, üyük Ö"'Ürıdeki listeye bir göz attr a m o ne uşuni.ış ve görüş- senin şüphelenmiyeceği birisine u gece yatar en n 

bir şiddetle ~rptı. Tito birden- \'e kat'i ceva br hckleyen garsona: ği: Eski İstanbul şarkılarından nü- lerin kölesi olmak niçin? Bizi vereydik... Çok iyi olacaktı. Fa- kendi an.ahtarnnla içeride!l 
bire uyandı. - 'ı't>rc yağlı börel.;: ile biraz muneler ve saz eserleri. Ankara bahtsız eden bunlardır. Yeter ki kat uizim Mbel, sahiden İt:al_ litlemiştim. Ahnasaydını:ı: 

Elini kalbi üzerine koydu. bal ~~·iriniz.. radyosu küme okuyucuları -ve 18 Elissa razı olsun... Bilmem ki... yada şimdi duvarların bile kulağı yapamazdım ... 
"Kalp, ciğerler, kan .. Artrk vü. Diye emir veren. saz bir arada. 20.00: Konuşma. 20. Büyüklerine kaf1t pek saygılı, var ... Sen hiç üzülme ... Elissa se- - Yanlışlık olmasın, Slı1 , • 

cudumun, protoplazmamı besle- 15: Türk MüıiF\i: Yeni şarkılar: ağır b~lı bir kız ama... ni seviyor. Aranızdaki engeli ya .....! Yanlışlık fil.an yok ... hr 
mek ve tazelemek i!rin çalışan bir Deniz sakindi... Okuyanlar: Radi le Erten, Sadi Hoş- - Belli olmaz. kardeşim! Aşk aşma.lı:: yahut devirmek gerek... biliyorum. Ben geIJdiğim ıa a 
laboratuvar olduğunu bilınck!en: .. Gemi ldaha limandan çıkmadan ses. Çalanlar: Hakkı Derman, Şerif insanı çabucak ldeğiştirir. Aşk yü. Umarım ki rok gecikmeden bu kapmm üstündeydi, fakat 

Tıto, kendisini müdafaa etmek ·· d b _ıı.. ka :ı: t k d alın bul t usandım. Biliyorum ki fosfor, a- İcli, Hasan Gür, Hamdi Tokay. zun e.n manastın ıı:-an ve • da olur. Ben ona söylerim·, yalnız ya ar en ora an mış 
isteyen çekirgeler ve hiddetli ka. ,__ı "-.!1 -1P __, s· . K ı·-· zot, hydrojen, oksijen ve karbon. 21.00: Müzik (Kücük orkestra - çan papas .ıaa ar uue rw.. mu? dodi<Fim gibi, h~n olmaz bu... yo~uu. ınyonta aro ıı ... Jı 
pıcılar gibi konuşurken ağzındau t> o dadır tı 

dan başka bir şey değilim .. Artık tükürükler saçan birkaç lisana a. Şef: Necip Aşkın) . ı - Alois - Evet ... Evet ama... Biraz beklemeli ve fırsat kolla. run... n · ~ tet 
kendimi yukarıdan a~ağıya dog. şina bir alim ile tanıştı .. Bu zat Pachernegg: Viyana suiti: a) Kü- - Ona sorsaydın!... E~er ra. malı ... Ben gidiyorum... kMikk" ~~zdılerini bu.ra.clf 

1 
da Jın 

ru, sanki gözlerim vücudumun cük 3ecit resmi, b) Operaıfa bale zr olursa istedigi zaman ben ha- M'k.a ı k d l' · r& a1....-u şarı u a ı. 
d kadınların ve muhteJif milletlere ! ı e ar a aşının c ını avuç. D...-rrsr ona sanki yeni •· 'r 
ışında imiş gibi seyretmekten . müz:i'•i. c) Grahen'rle nezinli, d) zmm... ster şimdi, ister6e fakül_ larına alarak sıktı. ·:r- "'At mensup ın$lnlarrn vücutlarının 15 

" ı saklı d: '" 
bıktım. Artık sevmekten, yani Prater'de Atlı-kı:ırınc:ı. 2 - Ernst teyi bitirdikten sonra ... Şimdi gi- o d t '-'-''-1 · er yor u. L muayyen uzuvları~n ağırhklarr d na can an eşeıaı;;ur er i:ttı. Orada Elı"s•"'yI go-r-ektl'. ıııı fosfor, azot, oksijen, hydrojen ve .. • • Sor~e: Kiiy e\"indc ı~ıklar (\'als). ersek Pariste, Loın.drada, yahut Bemtto: - ...... t 
karbonumu sarfctmekten usan- na gore psykolojilerini keşfedı_ 3 - :ııozart: Re Majür diverLimen- başka bir yerde yine ~ • "-'- - Belki ŞU köşeyi ldönerketl• '· 
dlm." yordu. devam "":lerız· . - ~ ısmarladık... ki de daha öte..l-.. ı 

Al k to'dan menllet. 4 - Lcvine: Hü- .... Dı'y ..... ek kanıv .. üd' •• u.ç • man adınlannın• Karacı·g~er .... r-.,a yur u. y-,_-t ;;~e .... :terun' b-""r. •
9
, .. Bütün gece Tito bu mütehavvil · • . • k - .. f .__d B" K - Aklıma gelm-.:ıı· ve sorma. M~-al•. "°"u ........ v ..... cu•, '1 

d 
. ıki kılo .. Beyin sekiz yüz yirmi J1lOl'eS -. <> - ı.• aıtll mı: : ır ama. dnn ou L"UK; d 1 
uşünceler içiı*ie çırpındı durJu. b~ gTam, boy 1.70... Tal hülyası (Enttrmezzo). 6 - • fakat so.raynn.~. Yalnız... - Yine görüşelim!... e ... 

Saatler !bir kilisedf: bir mektep. Mendcl~o;ohn: Sö7.o;iiz Romans. 7 - - Ne iyi olur? Eğer rahatsız . Dedi. Benitto kapının önünde O gün de ilk dersin ElisS' fi 
te ve bir garda calarak geçti.. ·Leh kadmlan: Karaciğer bir Al ç b t ı k olmıyacagıru- ve çekın" mı'yeceg-ın· ı· dn•du .. birlikte ayni profff&den ~ c 

B
. h kilo 90-00 gram .. Beyin 850 gram. eller: o anın sa ıa 1 şar ısı. h ...... - hat l ..ıı. D k Jıl t 
ır oroz öttü: bir ikincisi ce. ı ' Saçlar 65 santim. 8 - Drigo: Esmeraldn haletinden ilsem ben kendim sorar, anlar_ _ Sdt uk buluşamıyoruz. Dı. cagını ır au.ı. eme 

v ap verdi, bir üç~·.n::U C:e onlara Şimal Amerikalı Kadınlar da : nğır vııls, No. 3. 9 - Sıainl - Seans dını. ~ hedtesin önüı:wle l«ımı§ • halde g'Örecekti. 
k~. r'ştı.. ' " D lalı: . Kahramanlar marşı. 22.00: Mcıulc- - Sakı:ı. ha!... Hiç yoktan bir maya da gelmez. Selfimlaşmak bi.... KaLbi büyük bir heyecatl 

Horozlar da tıpkr saatler, bfil_ aB ~ vesaı~ ket ı;a:ıt ayarı, Ajans haberleri, zi· gürültü ~ıka.r TCbütün işler 'bo.ru- ıe şüpheleri üzerimize top:lar. za. hasretle çarpıyordu. 
büller, gramofonlar ve kemanlar ~ an ma Tito yanlışlık r:rnt haberleri. 22.15: Konuşma: lur ... Ne de Gka, ortada başlayan ten seninle konu4Un ve go··rus·· en tinivcrsitenin konferans 

·• · k b'-=t..: · eserı kamarasına giren bir ispan. b' r- n 'k di · do-b<~l te rar ve ıaıxrlerini taklit yol kadını ile tanıı<tı.. (Ecnebi dillerde). 21.t5: Müzik ır şey varken... herkes bir alçak gibi görülüyÖ°r ... , u onu en sıne gru 
ediyorlar. · Fal b · ,(Cazhaıad - PL) ~S.25/23.30: Yıı- - Doğru ... Söylemem ... Dedimı .Bunun ;or.ı'n ben yi~ uygun bir men bir mrknatzs gibi çe 

•at u yanlIJhk Titoya iki .. ;s ....... " d 
Ya~ğınrn içinde sağa sola dön. yüz J!Özoya mal oldu. n n.ki p~m ve kapan1ş. ya, onu rcmats1z etmekten korka.. zamanda. ve _çok ge.ci'ktinneCen UD Eli 

dU. Ba~mı yatağın ayM: uc_una T' b' rnn. ı..- gelı'~. Gire-1....- -e M. erste . ssayr gördü. 
1 ıto ırkaç lisan bilet1 Macar .., ..... -,,... .._., r&ıCU .. :r G le d d 
:oydu ve ayağmı:ı birini kary'J. alime rastlayınca: Af A-,.ar s1·11emesı -.Yalnız z:alıats.ıL etmek değil, kara.en d.ikl<at ediyorum, gör:etle. Cn'Ç z a elikanlıyı 

hdan salladı, yeniden saati göz. - İspanyol kadmhrının tnllU kendı ~da it~. Ben yen yok ... Ne ise, gözümüzü ldört mü~tü. 
tden geçirdi, vantilatörü durdur. mü.~ söylerim, söylerim ama... ı d Gözleri ancak bir saniye 
<l k ık . kemmel bir kalpleri var.. . aça ım a... riJ k ka id ~ 

;.ı ve a ıp gıyindi.. D Ebediyen ben seninim Benıtto Hurdu. Bu sırada Benitto bir aralık e arşı rşıya urmtı§, 
iki kere zile bastı: Bir oda hiz. edi.. Bilgiç derhal: Ne zamandanberi baktığr ve C- kapının· üstündeki anahtara do- lerinin gönilllerindekileri 

rr.etçisi göründü .. Dört kere zile 'Daka var) Deniz.altı ar had asları virip çevir~:ği tamponu masamn kunmuştu. muşlardı. 
bıstJ: Ke.ptcr içeriye girdi .. Birin- Mikael ancak bu kadarmı bfü. Elissa o gün oldukça s0 

cisine bavııJl~rmı ha.zırlaTJ1&sını g ww: ç ~du. olduğu halde, bakışlarının 

emretti. Fakat yalnızca kendi eş. Bütün İstanbul halkının hep bir ag"'ızdan kullandıgı"' bı'r cu'"mle Yalnız 0 da1<ikalarda degvil, ar_ prensin bakrşlarile karşılB 
Yaları hazırlana·-•- mada E saniyede yuz·· iinu·· ı'nce bı'r v.wı;, mın eş. tık lissayı !düşünüyordu. 
yalarına el sürülm.iyecekti. . Memleketimizde bugüne kadar yapılan e11. mükemmel filmimiz Benittonun kapı anahtariyle belik tilllemişti. 

Diğerini Avrupaya hareket e- oynadığmm pek farkmlda de;4il. 

fa~~ı~rv~rı~:.bir kamara kira_ T o s u n p a $ a ilı di.A 

6 

• • rkadaşım: merdivenin ba~ 
Kaptcr k&mali ihti,atla: • kadar ırötürdü ve uğadaldr. 
- Bugün için bunun pek ko_ Geri döndü. 

Iay olamıyacağmr zannediyorum,• Kaprvt kapadr. 
4.BO.N'E TARlFESl 

Memleket Mtrırl 
mösyö .. dedi.. Fakat bir kere 1 y 1 l PE /( ~:.uı.-.. d •1• O aksamı ve o ~eceyi sevrili. 
Boynes Ayrese telefon ederiz. a nız "'1RfftHt~ft a ~esler iti.Mır sinin hayaliyle ba~ba;şa geçirdi: 

Tito büyük bir vukuf ile cevap - J v Biribirlerine sokularak ıssız 
verdi : 

• Bugün seanslar saat 12 - 2 - 4.15 - G.lO ve 9 da. solc.aklaridan kaçışlar, vapur yol. 
- Bır transatlantiğin bütün . culu<ru b""ba"a eter-en mesut sa-

l ı bil nfKKAT: Saat 12 den 2 ye kadar tenzll!tlı bilet verilir. e. C\" ~ ı.. " ·-'1.1.ra arı e dolu olduğu bir atT~-. l!e1:el•r ve r:Unler ... 
""'"tanda, büyük bir otelin ~ir Bütü:ı bir zevk ve sa,.hoslukl:ı. 
~-~--~~., ....... ~ ..... ... --,-~---·. ~t1't:~~ 

~cmano ____________ .._ ______________________________ ___ 

Sinek 
Tade Bielsky söziJne devam ı 

ediyordP: 
- Bayanlar, Baylar, bu gibi 

suika.stlum uyand::rdığı haklı l 
nefreti hi.mediyorum.. Fakat 
henüz son sözümü söylemiş de
ğilim. Fakat çok sempatik bir 
toplantı ortasında bulunduğum 
için artık bunu söylemenin za_ 
manı olduğunu görüyorum, bu 
kaJa.r kıymetli t~ları kaybet. 
tiğirn , çaldırdııhm halde herkes 
benim büyük bir Jakavdi gös_ 
terdiğime şaştı.. Hakları var. 
Fakat benim de hakkrrn var .. 
Çünkü onlar ve herkes benim 
şimdi siz.e söyliyece~im ha ki. 
kati bilmiycrladı. Ç'.inkü rah
te La.raz Dalrah tarafından ~a
lmmrş ol8Jl meşhur eş prrlanta. 
la.r hakiJcilerinin ustaca hkliL 
]erinden başka bir c:.ev deaildir. 

Bu sözleri hakkahalara k~rı. 
şan ~~,,,ı,.ttt bir :ılkrfi tufanı ta. 
kip ı;;tti. 

- Q:>k gilyd bir oywı.. Mü~ 
"°""mm,,,.ı 'hi,. h il". 

Beyi 
8 

Diye Kont hayranhğmı ifade 
ediyordu. Fakat bu sırada heye. 
canla. kaplanın zincirini fazla 
çekmiş olduğu için Fclinet bir 
denbirc ayaklanmıştı.. Vahşi 
hayvan kükredi ve salondan ta. 
şan neşe bir an içinde sönüver. 
di. 

Tade konferansına devam c. 
diyordu. 

Sıra Totolitombo'dan bahset. 
meğe gelmişti. 
Alavlr bir mırıltı bütün salonu 
kapladı .. Zenzi üç adım ileriye 
gelerek halkı !:!el~ mladı .. 

Tadc anlatıyordu. 
- Ben bu sadık arkadaşımı 

en müşkül ve feci serait içinde 
buldum. f;ize nasıl t~adüf etti. 
ğimizi anlatabilirim. Fakat bu.. 
nu bizzat Totolitombo'nun a~ _ 
zmdan dinlemenizi tercih edi _ 
yanım. 

Zenci VPnickn halkı fl""lfımla. 
dı ve bembeyaz otuz iki dişini 
meydana koyarak s:rıttıktan 
s<mr:ı ..,...,ri~ li<1..,n "C' tnrnffııım 

ile macerasını anlatmağa ko . Totolitombo tarif için öyle , He~·ecan yatışınca Tade tek~ 
yuldu. acayip bi-r sesle bairroıı~tr ki rar kürsüye gelerek bu kere 

- Totolitornbo uzaklarda. çok hiç şüphesiz vahşi ormanlarda_ macerasına ait bazı hatxralan 
uzaklarda Ba.bariri1.e.tuta.ne kö_ ki hatrrlayaın kaplan derhal ye.. projeksiyonla göstereceğini söy 
yünde d.oğmue. Falc.a.t bir gün rinccn fırladı. Fakat derhal ledi. 
fena beyazlar bu kövü almı~lar, kontun sesi duyuldu: 
sHAAlar patlatnu~ar. babaımzı - Sus Felinet rahat dur. 
annemizi. ka~mizi öldürmüş ' 
ler, gene; ve sağlı."Tllan beraber Ve kontun emrine karışan 
götürerek köyde yalnız kadın. hareketleri hayvanı ycrirde n
larla ihtivarları brrakmıslardı. lakovdu .. Zenci yine anlatmağa 
Bunlarm ba.,Iarı olan. ~nvÖr Jg-_ başladı: 
nasvo, büvük cck bilvül«. (göz. - Fakat bütün beyazlar fena 
lerivlc salonda mukayese ede. insan!ar değil.. Aralarında ço!< 
cek biri.?ıini anloıdu .. Nihayet iyikri de var .. Efendim Tade 
gözleri Kont Ser irolün üzerinde gibi.. 
durdu). E,..:ı:-, .... 4"o::ndirrıin yı:ının Bir alkış tufanıdır koptu .. 
daki mösyö kadar büyük bir a- Sanki gilıültü ederek .salona bir 
damdı. dmıbirc haki""l ohn soğukluğu 

Dinleyiciler bu kıyastan sıkıL 
mağa başlamıı;lardı. Zenıci de . 
vam etti: 

- Fakat Mösyöden çok daha 
fena idi.. &nyi::ir !gıı:1cvcı. u-ıak 
olar:ı.k beni ya:11:ı1 aldr. Fakat 
öyle dövüvordu ki, nihayet ka<:
ma.ğ-a mecbur oldum. Hrzlı. çok 
hızlı ko.ştum.. Fakat efendinin 
atları benoen daha hrzlı k<>su. 
yorlardı.. Beni yakaladılar, kam 
çılarla dövdüler ve vahşi hay. 
va.nılar yeain dive b;r palmive. 
ye kuvvetlice bai!ladılar . . !ki 
gün iki gece orada kaldım. Vah. 
şi hayvanlar yılanlar hu!,. hu! .. 
diy(" h"°"•r••·nrJPrdr 

dağıtmak istiyorlardı. 

- Allah razı olsun efendim 
gelrli beni çö7.dil, öliimden kur. 
tardı ve varalarımı te<lavi etti. 
İyi vemek verdi, hi.; dÖ\'medi.. 
l~te onun i<:İn Totolitombo e. 
fendisine b'lı:Tlıınrir. ve ormanla. 
rı gtiz~l memleketleri terkcdc • 
rck efendisini her yerde takip 
eHi. 

Bu sözleri söyliyerek TotolL 
tombo bir eli seyyahın avuçları 
ic:ir.d'3 diz çökmü.<j teşekkür edi. 
yordu. 

Zencinin bu hareketi dinleyt. 
ciler tarafındanyenıiden. alkış. 
landı. 

Derhal alelacele bir perde te
darik olundu. Elektrikler söndü, 
karanlığın doğurduğu kü~ük 
kar~aşahk zail olunca Ta~e an
latmağa başladı. 

- İ:?te pırlantalan bulduğum 
sahanın ilk manzarası.. Durası 
görüldüğü gibi siyah kayalarla 
kaplr bir çölden başka bir şey 
değildir. Fakat bakın bir bura. 
yı ne hallere soğmağa mecbur 
olduk. 

Beyaz perde ÜZE'rindc pırlan. 
ta arama faaliyetintin !bütün saL 
haları görülüyordu. Tekrar Tadc ı• 
nin sesi duyuldu: 

- İşte eş pırlantaları bulmuş 
olduğum kaya .. 

Salondakileri tafü bir ürper. 
me aldr .. 

- Ve işte pırlantaların ilk va. 
ziyetleri.. Bunlar yontulmamış 
şekli.. Bilfilıara bunlar işlendi 
ve şekilleri ıgibi ağırlıkları da 
de.~işti .. Bugün beheri 350 kırat 
ağırlığında ve dünyada mevcut 
pırlantalarm en mükemmelidir. 
lC'r.. rnnhrr w1r) 

içinde dış 

Aylık 915 156 
3 aylık 260 4:5 
fS a1lık 475 8~ 
1 yıllık 900 ı ooo 

Tariledt!O Balkan mrugı 1 
ayda otuz kGrus düsülür. 
birliltıne Jl"trmiyen serlere fı 
vetmis beser kuruş zammedv 

Abone kaydmı bildireıı 
tup ve lelgnt•lie!retinl. ' 
Pnrasının~posta._'Veya ban~ 
yollama ücretini 1dare kend• 
rine alır. 

zinde V AKIT'a abono y 
A clreı:ı ri!'i"1 '' i rnıf' iicrCP 

2.3 kurnştnr. ... 

tlı.~ N ÜCRETIJEıtf 
Ticıırpf ilanlarının saııtirı>' 

fırı sondan itibaren ilan sn~ 
rında 40: le savf:ılıırdıı 6 
rn'I: dörrfiin<'ü ~nyfııı1a 1: ıJ 
ı·~ Ü<,>ttrıı·uıle 2: 1.>Jrtfl'Cld' 
tııışlı k ,·anı kesmece' 6 lira 

llii'lük. çolc ~v&~lı. lı, 
rı>l\f;i1· ıl.o\n """re1>1erf' :ıYfl,' 
tndtrmelrr yap1hr7"nnmT 11•1 rın saııllm • satırı 30 ı.:ıırı:S 

Tk•ri l\la'ıh ette Ol.elif~ 
KüvWt Ulalar 

mr .dJıe,a8, j.kf defa•n ... &0-
ıfefflu .js. di)rt de.fası i5 ~ 
drlo~ı 161 kuruştur. rç 
ılin Y~enltrln bır drl:ısı V, 
va~ır. Dört ı;ıitl'n ~en il~ 
fıııla "lfltırHırı bl'S 1tm·ttşt:ı 11 

~ııp eıf!lir. _ -' 
V:ıkıt 

1 

hllfll doğntdM d#'~ 
ktneli ldıı-re verindt:, het"! 
lr.\1'11 cılılıi,.~ıl~ Vak1t ~,~ 
<ılhrufıı K~Al.F.DDfS 
IJ:in fliirMu elivlr il/iri ~il 
eılrr. f Rıirtınnn /f'/rfnn11: ~O 



itaıv-a 
harp zamanında ne de sulhta 

vrupa mukadderatına 
vi 

~ ·~alakasız katmıyacaıhr 
ır ~ • 17 (A.A.) - Reuter: lahlı kalmaktadır. Bu suretle ~-
tut le gazetesi, Duçenin nut. talya ne barış tekrar teessüs ettı-

. ıı:ıarı:!ığı "silihlı barış" ği zaman, ne ek harp müddetince 
kında izahat vermekte. na..-nevcut olıruyauktır. İtalya, 

kendisinin Avrupa hayatı bari.. 
cinde telakki edilmesini kabul et
memekted;r. Meıru emellerimiz 
tatmin edilmediği. müddetçe si. 
lihlı banş halinde kalacz.ğız. 

. ~a harbe iştirak etmemek. 
l:.l akat bu istinkafı diğer bi. 

lıu e~cketlerinkindcn farklı. 
1 

t taraf memleketlerden 
b aarruzlardan korunmayı 
~ı~arx ise türlü taarruza 

ltlikte mukavemet için 
t ;Yı düşünmU.leri:lir. İta]. 
l 1t V'f upa muka<lderatrna a
lla a rnak istemiyor. Onun 
eıe~ Ye dünyada yapacak 

1 '-'ardır. Bunun için si. 

Gızetta del PC>p'.>lo da, Sovyet 
kuvvetlerinin il~rlemesi imkan 
ve ihtimali hakkmlia bir makale 
nesretmektedir. Gazete diyor ki: 

İtalya, Sovyetlerin Karpatlar. 
!dan Tunaya ve Ballı:anludan Ak. 
denize inmeaine hiç bir zmnen 
mü'iaıt~I'! etmfyeettbir. 

arp şOrası dün Lon
drada toplandı 
(Ba.ş tarafı 1 i1ıcide) 

~a, Frarwızlardan B. Da. 
' eneraı Gamelin, Amiral 
;d General Vuıllen.in ve İn. 
~en Başvekil, hariciye na. 
~ a nezareti, müdafaa tan. 

le ır! hazır bukınuyorlaroı. 
!Ura azası: saat 11.15 de 

ıı a ~lar, askeri vaziyeti ve 
ttk~deki melhuz inkişafla. 
ın tkten ge~irmişlerdir. Ha. 
rC:·n. ~üessir şekilde sevk 

ctı .. : 1~tn Fran:>ız ve İngiliz 
u3~rın1n kullanılmasını tan. 
ta U.u~ tatbiki iktiza eden 
'ıtıl!ı bır anıa,ma ile tesbit 

r. 

g1;1ı 'Ve İngiliz hükumetle. 

11 ". 1918 seneleri zarfıDda 
t<: tıdilcn tecrf:iıbelerdcn isti. 
~~ek, her iki memlsetin 

t 11tbısadt metaieini en tam 
t?n:neı ptekiJde tanzim ey_ 

' ?arbin daha bidayetin. 
~ r llftırrrnpardı. Mubase. 

flar ıbaşlamaz bu hususta 
tedbirler alındı. Yüksek 
ç •on toplantıunda Dalad-
'dittıııherı.yn tarafına- it. 

len kararların tatbiki 
' her iki hüktlmet tara. 

ıtı~•n meriyet mevkiine 
~ <>lan hükümler, aşağı. 
teç llatda mtiftereken hare. 

. Qıeyi temin edecek tarz. 
"-'a, ~e ~ itıınmı edilmittir : 
rıtt;0 t~lihat, iptidai madde

l, lafe, deniz nakliyatı, 

iktisadi harp, her iki hükfunet ta. 
rafımb.n ittihaz edilen bu yeni 
tedbirler. iki memleketin i'bti. 
dai madde, istihsal vcıaiti, deniz 
tonajı, ilah... bakımından aVıip 
oldukları menabHn, mi.i§terek 
menfaat namına, daha iyi bir fC· 
kilde kullanılmasını ve ithalit 
programlarında hadisatın zaruri 
kılacağı tahldidatı lrua aralarm. 
da müsavat ~ere takıim etmele. 
rini mümkün kılacaktır. Her iki 
memleket, bundan böyle, itbalil 
programlarım mü§tereken teab1• 
edecekler ve bu procram'er..ın tat
biki için hariçten yapacakları mü.. 
bayaatta her türlü rekabeti ber. 
taraf edeceklerdir. 

Bu hükümlerin tatbiki, derhal 
ihdas edilen bir Fransız • İngiliz 
tanzim komitesinin emri altında 
çahpcak daimi Fransız • İngiliz 
icra komitelerine tevdi eiilmi§ • 
tir. 

Ahval • t911'aii ..._, sltUKJ 
ldiği takdirde difer aMıalara da 
teımil edilecek ola n&nlaf'IMI, her 
iki memleketin, b:arp mesailerini 
dalla tam bir §ririlde tanzim et. 
mek hususundaki azimlerinin ye. 
ni bir delilidir. Bu suretle mn 
harpte ancak 3 sene sonra ta:hlk. 
kuk ettirilen her iki memleketin 
mütterdıc organi.zuyonu, bu defa 
muhasamatın bqtadığı tarihten 
illi ay sonra~ etmit btdu. 
n11yor. 

Pragda 

1 
kargaşahldar 
9 kişi idam edildi 

Londra, ı 7 (Hususl) - Al 
man idaresinde bulunan mem 
leketlerden Çekoslovakya v< 
Avusturyada yeniden karışık 
lık alt.imi görtllmUftür. Prag 
da dokuz ki(li idam ed-Umiş 
üniversite üç sene için kapa 
tılmıştır. Gerek üniversite v< 
gerek yüksek mektep işgal al
tına alınmıştır. Avusturyadıi 
mtıhiılunat fal!lrlkalarında kun 
dakçıltk eserleri görUlmttştUr. 

- -tJ-

Münib auikaatinde 
yaralananlar 

Berlin, 17 (Hususi) - Dok· 
torların raporları MiiaUı sul
kasthıdc yartuanan nazilertn 
günden güne iyileşmekte oldu· 
ğu bildirilmektedir. 

Her taraftan bu yaralılarıı 
uuıundugu hastahanelere he· 
diyeler gönderilmektedir. Bu 
hareket, bütün Almanyanın 
suikast ha.disesıııe karşı nef
reti ve kurbanlarına olan sem· 
patisinin bir işareti şeklinde 
tellkki edilmektedir. 

-0-

Pariste yeni Çek hükU· 
meti teşekkül etti 

Paris, (Hususi) - Çekoslo
va.kyanın eski Parla sefirinin 
tebliğ ettiğine göre, eski Çe· 
koalovak1a cumlıurreial Dok· 
tor Beneşin rlyaseU altında bir 

çek kabinesi P ariıte teşkil edil 
miftir. Do&w Beııetıln rty~ 
Uneeid lııldP•e Almanlarla 
harbetmek ttzere Çek ordusunu 
teşkil edecektir. lagtHz He 
Fra.nee. hük11m.etleri Çek hl· 
kQmetinl taıııY.ac&klard.Ir. 

5 - VAY.lT 1& IKf,NCtTEŞRJN 1939 

Türk-Sovyet müzake-.IP_o_lo-nv-a -Ha-ri-ci-ye_N_azaretinJe bulunan 

Mühim bır mektup relerine başlanacak 
(Baş tarafı 1 incide) 

1
• Resmi maba.fil ve haJk. buh. 

reisi doktor Clodius hükumet~ ranın atladı~ı müşahede et . 
nin şiddetli bir notasını hamı. melde beraber her turlü lehli. 
ıbulunmaktadır. Bu not~a bil. kenin bertara1 eJildiğinc inan -
hassa Romanyanm AJmanyaya maktadır. 
yapacağı teslimatta suni zor • KUDÜSTEKİ ARAPLAR VE 
luklar çıkarıldığı ehemmiyetle YAHUr'tJ,ER ll'TGJT ..!Z ORDU. 
kaydolunmakta?ır. _Bu ~rl.uk . SUNA GiRECEK 
lamı izalesi azım.kar bır lısan. Kudüs, 17 ( A.A.) - 30 ya. 
la istenilmektedir. şından 40 yasına kadar Arap • 

Dün tayyare ile buraya ge. lar ve yabudiler, İngiliz ordu • 
len doktor Clodius alabıdar Ro sunda şoför hasta bakıcı ve spe 
men makamatı ile miizakerole. sialist olarak himıet etmek ti.. 
re devam etmitşir. Al~anya ye. 7.ere gn~;;ım yavlabilecek'e"<iir . 
ni petrol teslimatından ba~ka . Bu ~önüllüler. lüzumu takdi -
ca Rcmen balık sanayii için rinde Filistin haricinde de ça. 
lilzumlu olan romorkörlcr ve lışacaklardır. 
diğer techizat mukabilinde yi. HARP CEP~lNDE SÜ'KÜ. 
vc~e'< te istemektedir. NET DEVAM EDlYOR 
ALl\IA.L"'fYA YILDIRIM HAR. 

Bertin, 17 (A.A.) - Resme j 
tebliğ edilme~tcdir: 

Varşovanın zaptından evvel Po 
lonya hariciye nezareti bütüıı 

dosyalann im.hasma tevessfü eL 
miş olmasına rağmen çok miıhiır. 
bir takım vesikalar Alman maka 
matının eline geçmiştir. Bu vesi 
kalar dikkatle mütalaa olunmak.. 
tadır. 

Bu ve:>ikalardan biri 19 ağus 
tos 1939 da Polonyanın Brezilya 

itirazların dnğru 
ve yar.l.ş tarafıarı 

BİNDEN VAZGEÇTİ Paris, 17 (A.A.) - Havu a. 
Berne, 17 (A.A.) _ Almım. janaı. askeri hare!{!t hak!=ında (Ba§ ta.rafı 1 i1Widıe) 

· ...... ı!Jdaki m8lilm&tı vermekte • batka b
0

C!' istirahat fasdaama ih. ya ia~ müdürü doktor Morıtz .. " __ .J __ ., v bu f 
--ı Al h k dı·r.· tiyaçları var lllKllT• arsa a. 

taraftı.-.ıan man arp e ono. dan ka 
1 be ''Aphenın· heyeti umumiyesi . sıla hıfzııııha bakımın ne -misi hakkında yapı an ya. ve ed . . 

na.t, Alnıanyanm mahut yıldı- de vaziyet durgundur. Fena ha. dar olmahciır? Yeni t naat sıa. 
nm harl>i zihniyetinden va;aceç. va deva"n etrr·~kt~ir. Fena ha.. l'elni bu ihtiyacı kartala.yor nm? 
tiğini göstermektedir. Bir yıl . valar dolavısile tavvare faali. Doktor Nept ömerin 8ÖIE1eri 
dırım harbi hakkında Almanya. yeti de oıniama.ktadır. Yegane şunu gösteriyor ki çocuklar sa!lt 
da çJkanlan şayiaları yabancı. faaliyet, bu suretle yalnız, ke. birde derslerini bitirdikten son.· 
ıarı korkutmadığı için, doktor şif kol:larma inhtllar etmekte - saat dcl!"de lılllcilar hötün mevcu~ 
Moritz, Almanvanın uzun müd. dir. ile mektepte tutulduğu takdin! 
det sürece~• bir Larp için hazır. Bütün cephede. kücU·k k~if teneffüs ve istirahat ihtiyacı t · 
!anmakta ,aldrğunu bildirmek kolları. gece gündüz. mütemadL min edilmit olmnaz. Talebekr. 
rneoburiyetirıde kalmLcıtır. yen. iki hat arasında.ki sahip. aalbahleyin aldıklan dersleri derr 

T- ,....,.,. t .siz araziyi dola.,ma.kta.dır. hanelerin keeif kaJaL-L~ j .. inC: BF.ı.-vın..A END ~EDE ) n:ı~ Al um-.a :r 
Brüksel, 17 (A.A.) - Hari. Berlin. 17 (A.A. - .oa;y..... hazmetmelerine imkan yoktu. 

ciye nazırı B. Spaa.lc mebusa.n man umumi karargahı, tebliğ Sonra mide öğle yemefinİ haz 
meclisi hariciye enciimeni hU- edivor: meder'den dimağ ~ aldı. 
zurunia yaptığı beyanatta, AL Harp cephesinde uf ak rnik.. iı maiamab hazmedemez. 
manyanm son günlerdeki hattı ya.sta ya.pıla.n taıciz eoda.htlan Fakat saat birde .dersler bittik.. 
hare!reti karşısında hükU.metin haricinde mühim mıabarebelcr ten sonra mütalea saatlerini ev. 
endişelerini gizlememiştir. olmamıştı!'. lerinde ailelerinin nezcıreti alhn. 
-~----==------------ k • da geçirebilecek olan çoc:uklar 

Li:nan inşaat ve Gandı diyar ı ;:r~,= =:0= 
Hin~ miiltakil bir daha fenb, daha raiıat ohlnarlar, tesisatl ket 1 _L daharahatça1ı,ır1ar.sunun1abe. 

menıle O 8.l'a& n"-~ mektepte kal~k talebe. 
Nafia V eki.letinin hazır tanınmalıdır lerin de mümkün olduğu kadar 

d 
.. ka M J açık havadan fazla istifade ede.. 

la ıgı nun ec ıae Berlin. ı 7 (ffwull) - Hiodia.. bilmeleri irrkanlan aramnak fi. 
veriliyor tan milli liderle.t:indeft lılahatma zımdır. 

Ankara, (Telefonla) - Nafia Gandi Londra gueteleriadcn Ni. Melrtep talebeleri aaat birden 
Vekaleti tarafından bazı limanla. yuz Kronikl'e bir telgraf gönder. sonra aeıWt 'hanlolchğı Wclıe 

mi. .. ve Hindiatamn wletakil bir ha ı o1......ı..a.-- ~La s.. __ 

daki elçisi tarahndalt liiadBilen 
rapordur ki, bunun mühim par
.çalannı aynen ~ dacediyo. 
nıı;: 

"Rio • Janeiroya İngiliz Aju'' 
Kruvazörü geJDiıtir. Elçi~ 
tarafından el~ e~ifm malftılmla 

göre bu kruvazör on gün kadar 
burada kalacakrır. Bu ı~te- (Ok 
manalı bir cılılıet vana o da knı-
\ azörim mürettebatının tetık üze. 
rinde bulunuşudur. Geminin yi • 
~eaği he- gün tazrlıerriyor. Bura. 
da dola~ haberlere göre Aju 
kruvazörü diier İngiliz lıaaıp p
milerile birlikte bir harp ilıti. 
maline karşı Brezilya sahille .. 
rinde devriye sreE!"ek Almanya 
ve İtalyanın iptidai ma.d:ielcr ve 
erzak tedarik etmelerine mani 
olacaktır. 

Pol<>nya elçisinin verdiıği bu 
haberden anlaşılıyor ki. da.ha 19 
aı;ustosta İngiltere ile harf)e 
muhakkak. nuarı i!e ba.kıhyor. 
du. ~kil harpten 15 giin eV1"el 
Ajax knıvazörünil husuat bir 
vazife ile Rio..Janeiro'ya. gön • 
derivor ve ona orzda oo gün kL 
dar kalmaaıru bildiriyordu. 

Ke7.a bu ra.pordan ~ 
ki, İngiltere daha auliı ama • 
nmda Almanlarm tedbirleri her 
ne olursa. obmı cenubi Ameri. 
kadan Almanyaya yiyecek gııel. 
mesine mani olma.ğa. umetmiş 
bulunuyordu. Demek ki lngılte.. 
re hukuku düvel kaidelerini ih. 
l&l et.meğe ve kadın ve çocut.._ 
lara harp ac;mağa karar ver . 
mi.şti. 

İngiltere, Almanva.ya karşı 
muttarit btr tarzda iktılıa.t bar. 
bini h&ZII"lamıştır. Ta ki, harp 
batıla' başlamaz onu benren v~ 
şiddetle tatbik edebilsin. 

dtRSA 
t 

-Ankara 11 ·11-939 -
.,_ __ c..; l:. h ı.. - ~· 

nmızda yapılacak olan İın§aat ve ~ Y az ..-- ın zan z-
........:~ .. t ı...-ı..ı-·nda Jaaarlaaıan ka. millet ola9k tanınmam busuaun. 'Wlrİt olsa bile doğru değiJıclir; zi. 1 =--- ~ dalri arzuıuau tekrarlamıştır. ..1.1-- __ :ı,u..ı_ 1 Sterlin ( ugiliz) 
mın layihası ikmal eclilm~tir. ra ÇOCUINılSPD ,aag~ına zarar 100 Dolar (Amerika) 

5.2-1 
130.:tij 

u 
a.7ti 

2t.2U!. 
69.40a 

~.ünlerde ıneclm &fı>ndeJ"ilc. Gancti bu ~rafında Hitlerin, vcrecekJcFWe.- .bele kıı .. ,,. JiO ~·n.ı.ı 
~a.iıı'n'*' ....... .....,....,. O: • Mtr ,_.._ """i 

olat&k tantmllr MA.Je ftiei!te. _, ... =-:...ı... ıeo Liret Clialyıı I 
Bu liyiha euaJarına göre hil. • TaJare&..ı. -~· 'iıu • .oar ~ 100 İsviçre frankı 

kümet millet mevjiain,.ıen yirmi terenin pmılııııl5'fidal _...,nneai •do inzibat dl.tıır Ja çalıprwun se.. 100 Florin' (Fı:lemenk) 
Yedi bu ... uk mı"'-- liralık tesisat yolundaki bir Alııtl. nak\edıerek mereli t.ir çalllma oa_,_.p. 100 ., k Al ) 
!_ .. --ı..~~ı·r. "':T'"" Hitlerin bu n il 1 ı ı.a Mir ftt'- takdir etmek için doktor olmağa ~anmar < ıuııo 
JaWUllllC'"'~ mektedir. iht" .-Ltu 100 Belga (Belçika) 

Bunun on milyon lİ!'UI tneilte. JJ9Ç Y°"' r. - 100 Dırahmi (Yonımt 
renin Türkiyeye açmış olduğu ---o-- Bir ele çok ~· şehir 100 Le"a (Bulpr) 
krediden ve on yedi buçuk mil. Fransız kabme· 51• ow.1u için ı.t.anlııalcla bazı ço. 100 Çekoslovak kuronu 
yon lirası da her sene bütçeye ko- mldarın Wr, mWçak saat meu. 100 Pezeıa (ispanya) 
nacak 1ıllbeiettan -nlacaktır. Bun-im a.--1----k '9de olan ycderden mekteplerine ıoo Zılotı (LehıstanJ 

-:r o-• -.,..__... -J".1!1.ı-..! :ı--! ....... ili .. -... Bu Limanların in-at, tesisat ve •-~~ ._.. • -~ 100 Pengö (Macar) 
tevessOat i§k'ri 1945 m:ılt senes' Berlin, 17 (Hususi) - Bu.gün 'dofru oW.ilir; fakat ha hali. yi. 100 Ley (Rumen) 
sonunda tamamen bitmiş olacak. Fran51z kaJi,ı}.,~ ~uueisinin ne ists.nai tıir vaziyet olduğu ıoo Dinar (Yogoalav) 
tır. riyasetinde~top:ıanaci'k iken topla mey-.dr. Nihayet '- 'Vhi. 19tl 1neç Kuronu 

Verilecek olan bu tahsisatla tı cımıart~ romlm.ı~. Bu yette olanlann nakliye naıtala. 190 Jlhıble (Moskova) 
en evvel yapılLk limanl:ır ~un- tehirin sebetif Wlııliri1'lı ı';t" • rrnm uypmazlvğu dDlayuiyle 

• lardır: ZongWdak, Ereğli, Sam. 1aw.leyin 8llllfa on .wdm, ya. latiknzlar 

ıu1 
t.'7 
t.1376 

ıa.en5 

14.0ftl 
0.92 
:u95 

31.19 

•su, Amasra, Tr..ı., İnebolu. -o- 'flut bir çeyrek gec:: geldMeri 811- Türk borcu 1 l*)in 
'tskendenındur. Vilneda ÖPficHial'e .. .ı.,.ı ..... mektep iıdarel8ine ve. Erııanl ıt.70 

---O- ilin edildi ~ ~el~iyoeti ınese. Sıva!'! - Erzurum m 20.40 
Jfıraç edilecek mallar Merkez Bankası 111.-

Kaunaa, 1'1 (A.A.) -ıLttvan· _________ Aaw ___ u_s ı------------ı 
Ankara, 17 (A.A.)-4 . 9 . 93 ~1 ya ReisielUlllıılru. vu- toprak. • • • • .1 • 

~;~! !~1Jr~69 sayılı karama· ları~da 1lc 7.erde örflidare illn .umvarsı•eue yanı 
4.9.11139 tarihli ve 2/1186!1 etmıştfr. 

sayılı kararnameye bağlı ( 1) -o-- bir mesai ~,.ı, Ji 
..,.n listeye dakil olan ve ih · T _1.:.! edile ek mı ~ 
racı menedilen mamullerden. enİla c ,.... ranaz 
bezelye, nohut, fasulye, meı · askerleri 

Paris, 17 (A.A.) - Mili! MU· 
dafu. müsteşarı B. D~as, se· 
ferb.er P.diJı,ı~ ~lan 1891 tevcl-
111tlU lt.,ransızların da .. bu ayın 
nihayetinde tertils edtıecekle· 
rini bildirmltıtir. 

-0-

Almanlann esir Polon· 
yalılar üzerinde bul

dukı.n haritalar 
Berlln 17 (llıtsusi) .c..m 

(Bat tarafı 1 ttlCide) 
üniversite idaresi kararın tat· 
bikine bir iki güne kadar baş
lJyacaktır. 

Araş ı u a enstitUlerlRin ku· 
rulma -?ekli ve programını tes
bit etmek üzere üniversitede 
bir komisyon faaıtvete gecmlş
ür. llk olarak Hukuk EnatitU· 
sunun tesisi için dekanlık tet· 
ltlklerdC' ·, •lunır~rtur. Bu 
cuE:otitU ı.ı ıuleket hukukuna 
ait ilk ilmi araştırmaları ya
pacaktır. 

Enstitülerin ~rn ·ıı imasında 
br tlik fdyd· lar tlnııt edilmek· 
te ir. Bundrn ~aye ilinı adam
larını yilkseltnıek ve ilim üze-
rinde tet".i'.lc vketr- • 

edilen Polonya). zabitlerden ı 
bazılarının üzerinde şaya.m 
diırnat haritalar buluıı.... ,tu .. 
Bu haritalar, Almanyanın hu- onlartı "a1ı~n •aı -;ail{ ve 1.oe· 

T 111reı vı ZllHra Htrsası 
17 • il - 9a9 

FiYATLAR 

Bui<Jay Yw:ıatlfllk mail. i.15. 
5.23, Bujday kıulca: i, Ll7. 
Arpa Aoadol: 3.33, Çavdar: 3.37 
l/2, 1'"uulye raJı: 13.20, JS.30, 
ı ındık s : ,-rı ka. H.20, 18, Fın. 
uıı. ıır ıoııuıul: 31.20, 37, Susam 
13, 14. Yulaf: 4.15, (.25, Keçikılı 
kırkım: !lO, tirtik ojlak: 107. 20 

GELEN 
UuAday: 327 ton, Arpa: 77 

ton, fHulve: 71 ton, SD.llllD: 157 • 
ton, Ça\'dar: .t6 ton, B. peynir: 
4.l/4 ton, un: 329 ton, Pamuk: 
7 ton, Mısır: 1$5 ten. 

GiDEN 
Susam: 20 ton, Haşhat lohu• 

mu: 3.3/4 ton. 

cimek, böğ-rUlce ft'ğ, burç.ılı 
darı, pamuk tôhumu, kevtık 
piıl'!Aa yağı, keçi kılı, zeytin 
yağı, kimdir, keten tohumu. 
h~r n~· ••• J11ae1 .~ .. ı . cı 
den yalnız tırınıanmış k:ıyı 
ve katran keresteleri ile yaba 
nt keS"t-ane, fıncı • .K \'t: .t(JZılcı. 
çıbukları ve ıtmşirin ve lisan 
u tlbl u .. 1l1n ve (2) numar{: 
ıı Ustete daail bulunan tlftil! 
bağırsak, balmumu. küçUkba 
ba) . an deriler}, y ~ı.n ı a, ze~ 
tin tanesi, suıam, ba •.• .J ve sc 
ya fasulyasının 217005 sayı 
kararnanı€nin 1, 2, ve 4 Unc 
maddehf nükUmleı" den ist 
fade eden memlekEJ~.~re ihra 
cının serbest bırakılması vo 
bu Uç sınıf mmelekcl haricin 
deki yerlere ihra...:ın,u lisanJ 
usulüne ta.bl ttuuıması yUk· 
sek tasdike iktiran etmiştir. 

dut boyundaki bazı şehir ve mini hazırlıyucaktır. 
köylerini Polonya arazisine ------------------------
dahil ve Polonya isimleri veril· ~ -~Mii"llıiMl~a.iiMjİİiıilııjitjıjll._.iilıl~ılll~--jlllıı--~aılllllılll-•~ 
miş olarak göstermektedir. 

Çmlism b'. RADYO LIN -o-

Almanlar, Polonyacla 
hir hükôınet 
kuracaklar 

Kopenhag, 17 (A.A.) - Po· 
litikeıı gazetesinin Berlin mu· 
hablrine göre, Bohem.ya ve 
Moravya himaye tdanaln.e 
benzer ..,,ir hUk&mettn Polon
..,. ... & kurutması le~ Alman er· 
kkı Polea,.dl' •tt ' 2 b re 
halindedir •. 

Çımgking, 17 (A..A.) - Çek. 1 

ya~~:.ı~1~fa.~su viınye.I' ile Jaban, vb.e ve Aktam 
ti iQiınılelııi Yaı "'{çeu'nu" '.'?O kilo. 
meiz:e ~ l:A1y\i:k ~;.1 Her yemekten sonra ıiode 3 de6a •mlıauman 
Uze:raue btd.unap Şaopcz ~ ı. • . 
nı i9tiNat ~ ,-e bu suretle dqlerfnızı h ... ttfayımz. 
12 a,nk~·- w• 8"*.-.r
nUolerdir4 . 
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1.oııta~ il/ıamtac-' 

Bu hattaki maçlarda Beşiktaş · 
Vefa karşılaşması çok mühimd!ı 
Şampiyonluk yolunda ileri adımlar 
le yürüyen Beşiktaş Vefa karşısındc 

büyük bir tehlikeye maruzdur 
Yazan: Muvakkar Ekrem TalO 

Bu pazar oynanacak maçiarı 
ilk .t!evrenin sondan bir evvelki 
Uftaııc:lır. tlç sahada da kendi. 
ne ıöre ehemmiyet arzeden bu 
müaabakalann hiç §Üphesi:z: en 
alAb uyandıranı Taksimdeki V c
fa • Bepktaı maçıdır. 

Bir kere; Vefa, eleman itiba
riyle muhakkak ki zengindir. Ta. 
ıDm oyunu zaaflarını da tekmey• 
paydos ettikleri gün kapatabile . 
cek kabiliyettedirler. Bugün bi . 
rinci ıınıf addettiğimiz: meşhuı 
ekiplerimizde yer alabilecek S.ı. 
fa, Vahid, Lutfi, Süleyman, Ne. 
cip, Hakkı, Muhteıem, Mehmet. 
leri var. Binaenaleyh bu kadar 
ıenelik görgü tecrübeme istina. 
den söylüyorum : bu takımın her 
halde biran gelecek istikrar bu. 
lacağı muhakkak. yalatasaray . 
dan yedi tane yemesi anormal. 
Beıiktaşı kazanması ise hiç b:r 
zaman değildir. Ve bu hafta is. 
ter misiniz ( ?), dursun dursun 
~a siyah beyazlı turnayı göziin. 
den vursun? ... 

tyi bir sahada iyi bir hakem i. 
daresinde ben, bu maçın havli 
zevkli ve heyecanh olacağı k.ı. 
naatindevim. Bcşikta5 mükem -
mel bir oyun çıkarmak §artile az 
farkla mesela 4 • 2 falan kazana.. 
bilir. Ukin demin de dedilim ıi. 
bi, Vefanın da bire karıı iki fark 
niabetinde kazançla çıkması sür -
priz sayılmamalıdır. Bir de iki 
tarafın ''Ye., oyununa mütemayil 
olmaaiyle zor oyunu bozar, yine 
ziyanlı çıkacak kendilerildir. 
Aynı ubada bu maçtan evvel 

ıalatuaray bu sene yaman mü. 
dafaa aiıtcmiyle şöhret kazanın 
ıenç Altmtui (Kaaımpata) hlar. 
la oynayacaklar. San kırmızı o. 
yun ull<N>u ve akın çemberleri 
K11ımpqayı Fener ve Befikta,ın 
ufradı!ı mü,küllere dii!ürmcz 
aanınm. O halde Galatasaray tec. 
rübeliz rakibine en bol aayı yap. 
J111f takım talihine mazhar olabi. 
lir. Efer neticede iddiamda hak. 
as çıkacak olursam "nu Altın. 
tul Xudretindcn ziyade Galata
~)'Ul Yıldız forvetinin mqhur 
ıeceribizliiincle anyacatım. 

(NOT: Selibattin açıkta, Sa. 
Um müdafaada, Etfak sat içte oy. 
namabdır.) 

Bu sahada ilk maça taıJıpiyon 
auımıedi Beylerbeyi ile Yeniyıldız 
aramda. Beytcrbeylilerin ka • 
•nm•malırı için sebep yok. Ak. 
ei netice ıürpriz demektir. 

Gelelim Fener ubaunda ... Sil. 
leymaniyeliler, ıeçen haftaki ta
Wali neticeye ıU.enip de İfİ cev. 
t* tutarJana .ıayıf Hil&l ka?'1L 
unda beraberlifi zor tutarlar. 
Y oba normal netice leyhlerine 
3. ı dir. Beykozun Topkapı kar 
p.mck mUfkUJat çekeceğini u. 
m.rm. Kannmauna kuawak ._ 
-. Şahap markajdan kendiain; 
Jaaıtarabilirae .•. 

leref •tadında. eter ıeçen 
hafta bet ,altı tane fire vermemi• 
baluneajdı, İatanbulaporlular Fe
aertıahçe için tehlike aayılabilir. 
!erdi. Halbuki buıün vuiyet r.. 
.. oldufu kadar moral bozuklu. 
laJta da defitmit ve talih, neti. 
ce cfbl un ltcivertlilere ıülmüş. 
tUr. Fenerbahçcnin dört tane b. 
ar llH'llamuı tabii kamlanma. 
Jıclır. 

KUip mOra.,hasları
nı davet 

a-.. T...Wyui lıtana...J BöL 
Pli Fudlol AjanJıtmclaa: 

Bir !ıuaua h1t""'·r·d11 ıöriltnıek 
Unre ArnavutJdSy, Rumelihisar, 
Alan. Yalflbir Dofu, tltiklU. 
Balac ..... w l'erika. • Şi"li kı.ı.. 
........ menıup aaWıivetli bL 
rer mma1ıha1111 22 • 11 • 1939 ta. 
rilifıte. mU..dif çarpmba 1UnU u.. 
atd7 • ._. Caif'&.,...C.11. 

P. binasındaki bölge merkezint 
gelmeleri rica olunur. 

Bu haftaki lik 
maçları 

Bu hafta pazar günü yapılaca' 
futbol müsabakalarının prograıı 
ıudur: 

TAKSIM STADI 
Beylerbeyi - Y eniyıldız: Gala 

tasaray • Altın tuğ; Bebiktaı . 
Vefa. 

ŞEREF STADI 
Eyüp - Vefa; Fenerbahçe • 

İstanbulspor. 
KADIKÖY STADI 

Süleymaniye • Hilal; Beykoz 
- Topkapı. 

n 

r~" Niçin 
"Anadolu köylerinin 

Türküleri,, 
.Konscn:ıluar müdürü \'ıısur Ziy:ı 

Ocnıirci'nin Türk folkloruna ail 
eserlerinin altıncısı çıkıııışlır. 

kullanıyorum , 
On beş yıldanhcri An:ıdoluda 

~·:ıpmakla olılıığu st'ytılıatlerdc köy-
1 Hiler, göçelıelcr ıırıısıııda topladığı 

lıirkülcr, do!1uıııla La~lıyuıı ninni· 
lcrden ölümdeki ağıtlara kadar bü
tün ömür safhalarına güre kadro· 
laıımı~ \'C beynelmilel fılinıll!rin fi. 
kir Ye mütalc:ılarına güre izah celil· 
nıiştir. 

PRENSES Alll 
TROUBETSKOY diyor. ~ 

• 
Son Moda •• ca&İp bir ~ 
renkleri vardır. 
Tanıdıtım bütüD pudralarda& * daha hafif ve daha İnffdir. * Hakiki c;ic;eklerin nefia koku• 
ıuou peresti, ediyorum. 
Bütün ı:ün sabit kıldıtını zor· * düm. Bu aır, yani •Krema kö· 
pÜfÜ» hic; bir pudreda yoktur. 
Rüzırir ve yatnıurda bile teni 

• taze. nermin Ye rayet ... 
vimli muhafaza eder. 

* 
Bundan daha iyi pudra olma• 
dıtıııa. kat'iyen emiDim. 

t 

Halk edebiyatıını7.a tııl zenginlik
le beraber orijiııulıtcleri loplu bir 
şekilde ihtıva cdl'n lm eser, türkü· 
lcrin, mahallerinde ıcslıit edilmişi 
musikilerinc ait, ııliık ,.e orşivlerin 
~·erlerini ılc .ııiMermrsi itibariyle! 
folklor musıkisı ıcıkik;:ılcri icin 
lam bir rehber uııircı.ı ~urccektir. 

llüyiik lıir emek mahsulü \'e dört 
yüz sayı fayı mülcca \"İz lııılunan 1 

"Anadolu Köylerinin Tiirkülcri,,1 
milli cılclıiy:ılımı7.Jn folklorııınuz 

için buyük hır scr\'cl \'ı• kn:ınçtır.1 
' Bu kı~ melli kit:ılıı lıcrkc~c lıılh:ıssa 

tarihçiler, edt•biy:ıı~·ılaı', i<:liınai

yatcılarla milli küllür \'C folklor 
meraklılarına kunetlc to,·siye 
ederiz. 

İstanbul Hc~incl Jcrıı Me
murlıJiundan: 

Samatyada oturan Karabet 
kızı tranuş Uğurlıyana masraf 
harici (200) lira borçlu hft.len 
Akşemsettin mahallesi 'J'ah ta
minare sokak 2 No.lı e\'de otu· 
l'an Mehmet kızı llaticenin 
ipotekli olup paraya çevrilme
sine karar verilmiş bulunan 
ayni mahalle ve sokakta eski 
ve yeni 2 ve 211 kapı sayılı ve 
tamamı 386 lira muhammen 
değerli ahşap bir bap evin ya· 
rısı açık arttırmaya konuldu
ğundan şart ve e\·safı aşağıda 
gösterllmiştlr. 

Hududu: Sağı Hacı Nuri ve· 
resesi bahçesi, Solu H Useyinin 
kahve dUkkA.nı, arkası sebzeci 
Hüseynin sattığı ev bahçesi, 
önU tebdil İbrahim sokağı Ye 
sicil kaydı da 6/6/a38 tarih ve 
47 No. 

Yatak, yemek ve çalııma 
odalarile salon takımları 
V"elhuıl her nevi mobilyalar: 
avizeler ve kristal takımlan 

8AKER (JCS~t HAYDJllN) 

matazaJannda teşhir edO 
.nekte Te ber yerden ucuz fi· 
at ve mUsald şartlarla ıa

tılmaktadır. 

MahlOt Yağlardan 
Sakınınız 1 

z 

S:ıbu~hık yağları tasfiye ediyorlar, 
çiçe!.: yağlnrile knrıştırıyorlar. Çok 

dikkat ve ihtiyat lazımdır. 

YT 

Dünyanın en ,,i 
leziz yağıdır. 1 
binde zerre kad 
fine yağı yoktur, 
listir, ve kat'iyyeO 
rı§ık cJ.~ğildir. 
meklerde, tatlıl 

pilavlarda, sala 
da, balıklarda, 

y 

setine payan oı--·;"'··.J 

Tababette Kuın, 
rek, Mesane bi 
Safra ve Kar• 
hastalıklar1nda 
bet gibi bol bol j 
Zi.h umumide 
ve sıhhat verir 

ŞiŞELER: 1/4 40 - 1/2 60 - 1/1 100 
3 kilo tenekesi!e 250 Kr. 

A~AN Deposu yeni adre 

16/10/939 tarihinde Ankanı, İstanbul ve lzmirde yap.ı-. 
hanlar neliusinde tam numaranın 2/3 nisbelinde not 'ala 
leri yukarıda yazılı yerlerde istasyon ilAn mahallerine as 

Bunlar arasından mllnhal nisbetinde ikinci bir şifahl t 
hanı yapılmak üzere 20/11/939 tarihinde saat 10 da Ankaraci' 
)eri Müdürlüjünde, İzmir ve lstanbulda Jzmir ve Sirkeci 9 _,.,.,...,,,. 

dürlüklerine müracaat etmeleri ilıin olunur. (5818) 
• * • 

l\luhammen bedeli 7000 lira olıın 20 ton Karpit 28/11 
ıünü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bin• 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 525 liralık muvakkat teminat 
nun tayin ellili vesikaları ve tekliflerini aynı ıün saat 1' ... 
Komisyon Reisliline vermeleri lı\zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesin 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şeflijinden dalıtılacaktır. ( 

VAK 1 T 
Cep Kütüphanesi 

N&. Yazan •e TOrkceye cnlrenln adı 
1 Kader (Vollerden) Asım Us 
2 Olimply•d oyunlan Yıldan A•ir 
1 Kılerans Terras esr•n (Gılopln"drn) G. V • 
' Yuıoslavy• seyahat ootlan Asım Us 
& Şark Ekspresinde cinayet (Chrıstle'den) V. G. 
1 EtrQsk Vazosu (Prosper Meırme'den) Haydar Rlfat 
7 Her memleketle birkaç ıoa (Muhtelif müelliOerdea) 
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Ahmet Ekrem 
Son korsan (Fon LDknerde'den) Fethi Karde• 
Kafkas hlklyelert (Kazbek'len) Niyut Ahmet 
Son Ehlisalip muh•rebelert ( KoUinı'teD) Ahmet Eltn• 
Pnlbol kaldelerl Nilabel Abbas 
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