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GAZrE_T_ E_M_lz -llavemizle Beraber 

HERYERDE 3 K U R U S r ' Avrupadan kaçan ~ltm lar 
Nevyork 21 (A.A.) - Amerlh ben· 

.:ısının btldirdiğine göre, yalnıı dun 

'ek bir günde Amerika~a 25 mih'On 
J33 bin dolarlık altın gclmıştir. 
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Son Auupa hfıdist'lerindenberl Av

rupnc1ıın kaçarak Amerlkn~·a gelen 

''C atıl bir halde duran sermaye l c· 
kı"ın:ı 4 milynr clol:ırı geçmiştir. 

tn.\RF. E\'f: "nknrıı C:aıl. fST.~~"llt:J.• Tel~nf: V"l\IT• l"osta kutmm: 4f!•Telefon:2Hl:l(l'n:ı).!?.f370 cfdnrt'J 

ovyet Rusya, ingiltereve 
mukabil t ·ekliflerde bulundu 

Teklifler, hudutsuz va tam bir taahhüt derpiş etmektedir 
Rusya, Polonya ve Romanyanın Almanyaya karşı 
askeri müdafaa anlaşması akdetmelerini istiyor 

Yugoslav Hariciye Nazm VenediQe gitti lvee!~~~~:~~J Hatay Başvekili Abdurrahman 
itaTy-an·,·--Macarvu9osıav-teŞr.i ki b.~:,~~!~~:.)~ğ~!?.: .;.... Melek şehrimize geldi 

İngiliz hükılmetl, halen Sovyct mu· 

m esa
.I 
8

·
1 
tetk•I k ed ., , ecek kahn teklirıerini tetkik etmektedir. Bir muharrirlmize beyanatta bulunarak dedi ki : 

Bu teklifler Sovyetler Blrli~inin biı 
taarruza karşı komşularını bir tarar- Halk her sahada hummalı bı· r çalıc k b ıa•anli etmesine matuf olan Jngl· _,• 

DUyUk Millet Meclisi Azası 11 

Macaristan Yugoslavyadan her türl~ topra ... ;,~:::ı:::::~:~ıı ........... ,n.m. ma devresine girmiş bulunmaktadır 
\J • d kabinesi tarafından çarşamba günün· 

ve ekalliyet istegın en v ~.~~~~~~ or, .. ıa aojosı !'.';.".;:;, t~;~:~,:~:1~~~~~.:~~:·~~~ 
E 

bildiri)·or: bir t:ı:ıhhüt derpiş etmektedir ki bu m n iyets ,. zl ,· k Konl Cianonun da'feU \\ıerin& B. hal Sovyetlcr Birliğine bir il ti foka ta· 
M:ırkoviç, bu akşam Venl'ılik'e hare- raflar kabine azası arasında dahi le· 

buhranı 
ket etmiştir. reıhliıt U)nndırm:ıkladır. 

Markovicin Ciano ile ilk millAkalı (D6Vcımı 6 ıncıdn) 
Y olan bu sölüşmede halen il.:i memle· 

azan: ASIM US ı.eli aıaı.:adar eden bütün meseıe1er 
Busün bütün dünya büyük bir ltal}a ile Yugoslavya arasında mev· 

buhran içinde talkaru cut anlaşmalar ve dostluk münase-
blr kJ for. llit sdıclleri dairesinde gözden geçirile· 
. mso geceleyin )'atata gt. cckLir. 

.rken snbnh uykusundan ·· nlA.hlyettar mahfellerden öArenil· 
leri sulh güne J •~inde goı. 
Oınt-~~=~~~~:.:~~~ let adanıı bcynclmlJcl konferaıt
lara, nıutantan meı • im ile im· 
~.alanan muahedelerln ku\'TCt 
\·e kıymetine itlmnt edemiyor. 
lfüla a insan her ne tarata bak
sa sözlere ve imzıılara sad akat-

Markoıılç 

sorü,ecektlr. Alman;>:anın tcıebblbü 
ile kararlaşan bu ıl:> aret bir malik· 
mat teatisi mahiyetinde olacaktır. 

Roma, 21 (A.A.). - Jla,·as a~nsı 
bildiriyor: 

Kont Ciano \'e B. l\larko\'iC temeli 
(Devamı 6 ncıda) 

r 
23 Nisan mUnasebetile 

VAK/TIN 

miiTC7..7.llcrden lstf'.rlnlz .. 

~~X::.e1::~:ı;:.~~~~:;ro~şırmış Tayyare kaçakçılıg"' 1 
lf ak.lkat halde bu günktl ci-

han buhranını kısaca tarif et; 
ille)[ lAzım geltrse "söze ve ım.. _, - - _._.._ - - - -

=:==~·!~~~=z~~ı:~:.: Harı."'İye memurlarından Ruhinin 
Pa<laki buhran söze Te ınızay& V 
a<lakatslzlfk buhranıdır ; BaL h k • d u• • n b 1 d 

ka.nlardaldbubransöze't'eim: mu a emesıne aş an 1 
~ra sadakatslzltk buhranıdır ,. ~ . 

ın.~~~·11n~·;..--:·;; ı:::;..": Ceza mahkemesi bu davaya bakmayı salahiyet harici göre· 
d·~=~~-:';";;~:··Çekool• rek evrakın ağı;ceza mahkemesine tevdiine karar verdi 
\akya meselesi meydana çıktı- (l'a:r.sr 6 ıncıdn) 
b"I zaman cihan cfk&rıumuml1e
sl •tıkdan açığa değilse bUe 
her halde kapalı şeklide Alman 
<la\&smın lehinde bulunuyordu; 

Maarif Vekili dün geldi 
üç buçuk milyon Südet Alman- k 1 1 ld larmın Çekosıo,·aky• isminde üniversitede profesörlerin iştira i • top antı yapı 1 
sun•ı bir dev1eU yaşatmak için 
cebren Almanlık camtasından 
arnlmıısını boş bulınayordu. E
ğer ozaman bu meseleden dola. 
) ı bir harp ı;ılunış olsaydı efkAr

uınumıye karşısın<la Almanya 
haklı görülecekti. Onun lçin
dlrki Mussollnlnin bu işe müda. 
hale etmesi, sonra çcınberlayn-

ta)'' ·nrc nın ihtiyarlık halinde " 
lle 1nglltercdcn Alman>·aya git 
rnesı, böyle müşterek bir gnyrc: 
ile harbin öniine geçilmesi ~eı 
tıu·arta derin bir :nıJnnet ' '0 şuk 
ran hissi uyandırmıştı. 

Pakat l\lünih kontcrıınsındn 
Südet AJınanlan Almanyaya. 
cenubdak.i Macarlar l\l acarlsta
na, bir kısım Lcb1ilcr Lehlstana 

rtye kalan 
ı erlldlkden sonra ge •rt 
kücülnıilş Çekoslo,·ak)'• do 
bÜJ'iik devletin JDilşt.erck ıaıza
ları ile garanti edilmişti. Bura. 
da Alman nıIUetl nnmına çekos· 

(DetXım• 6 ~). 

Maarif Vekili Köprüde kendi siııi 7:.arşılıyan1ar arMında 

:Maarif Veklll Hasan Ali YU· 
cel dUn Ankaradan şehrimize 

gelmiştir. 

Bay Bakan öğleye kadar lıtl· 
rahat etmiş. saat 11,5 da Uni· 
ver!lteye giderek Unl\·ersite 
rektör ve dekanlariyle cöflh .... 

muştur. 

Bunu mUteakı? Üniversitenin 
calışma işleri etrafında profe
sörler rektörUn başkanlığı al· 
tında bir toplantı yapmışlardır. 

Maarif Veknt yarın Ankara
a dönecektir ... 

Almanyadan gelen 
garip bir harita 

Almanyada ihracat işleriyle 
uğraşan ve memleketimizle dal· 
mt temaslar yapan tanınmış bir 
firma ala.kadar mUcssesclere 
tok garip bir harita göndermiş
tir. Harita Avusturyanm Al· 
manyaya ilhakından sonra Av· 
rupanın yeni hudutlarını gös
termek maksadlyle hnzırlanmı~ 
ve Berllnda hususi bir matbaa· 
da basılmıştır. Avrupa harita 
sı ismini taşımakla beraber As 
ya. kıtnsının da bir kısmını iç! 
no alan haritada TUrklyc Uç kıs 
ma. bOlUnmUş olarak gösteril 
mektedlr. 

MemlekcUmtzln şlmaıt şarki 
kısmı hudutları kırmızı clzgi· 
ıerle ayrılarak Ermenlstnn ,.c 
cenulıi ~arkt taraflar da gene 
aynı şekilde KUrdlstan tesmiye 
edilmiştir. 

Esas TUrktye qlarak Ka:rse· 
rlden itibaren yalnız carp taraf
lar bırakılmıştır. 

f Devamı 6 1ICıda) 

• 
~ fatlyle Hatay Devlet Reisi .Ta~· 

_________ ._... 

tur Sökmen'le birlikte yemin 
etmek ıctn Ankaraya germiş bu
lunan Hatay Başveklll Abdur 
rahman Melek dUn saabhkf eks· 
presle şehrimize gelmiştir. 

Muhterem Başvekil, Parkole· 
le inmiştir. DUn öğleden son· 
ra kendisini ziyaret eden btr 
muharrlrlmlzl kabul ~derek be 
~anatta bulunmuştur • 

Abdurrahman Melek, resim-
hrtlacteı aerttıa11•t1 ıtlı:f tnee ya 
pıtr. fakat pyet enetJlk ve zekl 
l>lr simadır. Kendisi~ le konue 
mak insana bir muarefe neşe· 
elyle blrllkte ber muarefe.de 
bulunması gUc, lstlsnat bir te· 
fekkUr zevki vermektedir. GU· 

llatnu Ba,wer.·m Abdıırrahman Jlelt• 
~in gautemi::e verdikleri lmuılı zel ve hAklmane konuşan Te 

folo4ra/ı (Devamı 4 ÜIRCÜde) 

Şehir Tiyatrosu artistlerinin 
ücretleri arttmlıyor 

Şrhfr Tluntrow Arti,•lf'rl • •• (Yam "l ndde)' 
--------

Japonyanin Ser ~ İ il sefiri şehrimizde 

Japonynnın Rerlin ııc An knro ıe/irlt'rl Parkolt'lde 

Japonyanın Berlin seflrl To DUn öğle yC'meğlnl Parkotelln 
sır dUu Köstence yoliylc şehrı de yiyen iki Japon diplomatı 

mlze gelmiştir. Ankarada ki Ja· öfleden sonra şehrin içinde o· 
pon sefiri Taketoml de Ankara· tomobllle bir gezhı.f.I yapmışlar, 
dan şehrimize gelmiştir. Her 1- müteakiben Ayaspaşadakl sc 
lcı sefir Parkotelo lnmtşlerdlr. taret binasına gitmişlerdir 



işaretler·: ----
Fon Papen ve bir 

yanhşhk 
Fon Papenin Ankara Sefaretine 

taJi,ni dolayısiyJc Fölkiıer Beo. 
babter cuıetosi bir mckabıiııdo 
fQDlan yazıyor: 

"Fon Papcn Ankaraya Alman
yanın BUyUk Elçisi olarak cidiyor. 

Şehir meclisinde 
dünkü toplantı 
Abb:ı. Halinı Pata. 
köıkünün hastahane 
yapılması isteniyor 

Fon Papen Türkiyeyi çok iyi ta. Şehir Meclisi dUn saat oıı beş
nı?', bu tanıması bir turi&t s.ıfatiylc tc birinci rel• vek1ll Necip Ser· 
değil büyük harpte Tilrk milletiy. den~&ÇU'nln başkanlığında top· 
1e teırikimcuf etmiş olan bir lanmıştır. Şefkat Yurdu, Kon
adam ınfatiylcclir. 1917 de binbaşı servatuva.r, Şehir Tiyatrosu, Ko.· 
olan Fon Papen a:eneral Fon Sen. raağaç meztıahıılarının 939 tek· 
dera'in kuman:faıu ltrnd bulu- Ut bUtçelerl Q.:.:alara dn~ıtılwış, 
nan dördUncU TUrk ordusunun borclu mUkcllefler hakkında 

erkfinıharbiye reisliğini yapmıştır. tahsfll emval kanununun tat· 
Fon Papcn'in ıimdl Ankaraya biklne dair tekllfler kavauln eu· 

gönderllmeı:i, Mitlerin ıenç Al. cUmenlne havale olunmu,tur. 
manya ile a:cnç Türkiye rasm~a Ruzname bittikten sonra iki 
dostluk münasebetlerinin devamı· takrir okunmuştur. 

na ne derece bUyUk bir chem~i- Bunlardo.n birinde Şişli, ~le· 
yet verdifini i1ıbat eder.,, cldlyeköy ve 1'"'erlköy semtlerin· 

Alman EUZCtesinin yeni büyük do kanalizn.syoıı olmadığından 
elçi haklarda vcrdi2] malUrn.atn çirkef sulnrının ,.e dlter pislik· 
ili.ve edilecek bir ıey yoktur. ıerln halk tarıı!ındau açıltıu çu· 
Aınerikııcbki atafC"Ülitcrliği za. kurlara doldurulduğu ve bu cu
nmnmdan ib"baren politika ve kurların cok fena koku neşret· 
askerlik düny ına c.ılw.ı..;. ... olan tikleri, bunun önUne geçilmek 
Fon Papcn bilhaı a Hitlerin cm.. için belediyenin temizleyici tan
riııdo çalııhiı :mm.anlardaki faali- kının ucuz bir tarife 1le bu çu· 

yeti ile dünyanın nazan dikkatini kurları temizlemesi temenni e· 
celbetmİftİr. Fon Papenin son za. dlllyordu. 
ferl Avusturytı fütuh bdır. 

Kendi jıai içinde muvaffak olan Diğer takrirde de belediye tn· 
-•- '.:l!pl bn T"..:ı~ rafından satın alınan Boğazlçln-a .. er ve w om3 unuycyo 

büyük elçi olarak göndcribniı oı. de Abbas Halim Paşa. köşkUnUn 

Türk• • d"" "k bakımsız vo.zlyotten kurtarılıp maıı ıycnın unyo. mı yasın. 
da d L-~ tı• b" • • burasının bir bnstabnne, yatı 

naı enernuuye ı ır ııyası 

~.1.: --'L: old ı;... •• •- yurdu veya otel olarak kullanıl· 
uıuvwc 1NUUP u15 .. nu ıos"'ren 
u_ • ld" mnsı teklif ediliyordu. Her iki 
uır DUS'il ır. 

Türkiye:ıin hu müstesna mevki. 
ini !büt'ün aiyasi anıplann ay.tQ te

teklif relsllk makıımına hnnıle 
edilmiştir. 

Beyn lmilel ha acil k kongre
sinde neler konuşuldu 

Şehrimize dönen gümrükler umum 
müdürü izahat veriyor 

Londrada toplanan beynelmi • ı Biz de bazı esasları reddederek 
lel sivil havacılık kongresine iş. şu şekli kabul ettik: Memleketi
tirak eden ve bir çok memlekeL mizin herhangi hava istasyonu. 
!erin gümrUk leleri il.zerinde tet- na inecek bir ecnebi sivil tayya
kikler yapan Jilmrilkler umum resinin sar!edilmemie olan ben. 
mUdUrU .Mahmut Nedim şehrimi. zinlerinden gümrilk ve diğer re· 
z.e dön.mUştür. Tetkik ettiği içler simler alınmıyacak fa.kat bizden 
etrafında hazırhyacağı raporları alacakları benzinler bu muafi • 
aliikadnrlara ""ermek Uıere ya. yetten hariç tutuyacaktır.,, 
nn Ankaraya gidecek olan umum - GUmrUkler üzerindeki tet
mUdür dün kendislle gtsril.§en bir kfklerfnlzden bahseder misin.iz? 

muharririmize eu beyanatta bu • "- Londradaki konferansı mü 
lunmuştur: teakip İngiliz ve Fransız gUmrUk 
''- Varidat umum mUdUrU ile Ierinde tetkikler yaptım. Frnn. 

birlikte beynelmilel hava yolla. sada Paris, Marsilya ve Havr 
rında sivil tayyareciliğin muhtaç güm.rUklerinde etUtlerde bulun -
olduğu benzin ve yağların gUm • dum. DönU~te komşu Yunanista. 
rUk ve diğer resimlerden muafi· nm Pire gUmrUğUnll ve Selanik· 
yetini temin etmek üzere Lon . serbest mmtakasını dolaştım. 
orada toplanan konferansa işti- BUtUn bu tetkiklerden hazırlan. 
rak ettik. Konferansta, bu husus- makta olan yeni gümrük kanu. 
ta hazırlanan projeler üzerinde nunda istifade edilecektir. Pro
görilşUldü, neticede bir kısım dev je esasen ta~amlanmış gibidir. 
yetler projeyi aynen, bir kısmı Yakında Meclise sevkedilecek • 
da bazı tadilatla kabul ettiler. 

19 mayıs bayramı üç casus muhake
Şenlik için büyük bir 

saha aranıyor 
19 Mayıs ldman Bayrnını şen· 

liklertnt hazırlnmak Uzcre dün 

me ediliyor 

kilde telakki edeceklerine ıüphe --o- beden terbiyesi öğretmenleri 
yoktur. Devletlerin Cumhuriyet Ceza müddetleri hakkın kUltUr dlrektörlUğUnde bir top-
Türkiycainin müıtcanıa mcvküne da bir tamim lantı yapmışlardır. •ropla.ntıdn 

Muhakemeye dün ağır 
ceza.da gizli olarak 

bakıldı 
Yabancı bir devlet hesabına 

muvafık birer diplomasi cihazına bu yıl idman bayramının bir sa· 
ıahip olmalan arzuya li.ydcbr. Ankara, {11wıual ~i::_Ç-~arı hndn bUtlln halkın ıeur 'k -edlıı 

Ancak, Alman gazetesinin bir nununun, 13 UncU maddesl~e iş görebileceği yerde olması dUşU· 
ciimlesi bir künye yanlıılıiı ile, esası ilzeHne~uş'-yetiı ee· nUlmUştUr. Şlmdl11k saba ola· 
Türkiyenin yeni çiehreıi haldan. zaevlerinde mahkümların ordu. rak Okmeydanı, ve VeUefendl 
da bir hatayı 7eınyana tqonaktn.. dn geçirdikleri her Uç gUnlliı d6rt çnyırı gösterllmektedir. 
chr • gUn mtüıkQ.mlyete ve adliye Ve. 

• _ F p T .. rki d k!letinln ekiplerinde çalıştıkla- -o--
Çunk\l on pcn • u ~er~· rı her bir gUnUn iki gUnlUk mah. Serseri torpil 

bir ordu ve erkaıuhıırbıye ~~,~~ ldlmi"-•ete ka'P"C!Ilık olarak ss:yıla. Trabzon feneri ile Yoroz !ene-. . s· d da han:ıuııt , ·~ 
etmmruıtir. ır or u cağı yazılıdır. ri arnsmda ve 15 - 25 mil ka. 
ıu'besi müdürlü[tiinü yapmııtır. 1 • ld l7 · d i 

_ .. _ Adli e Vekaleti kanunun bu <lar şıma e nısan a. .scrser 
Dorduncu A Cemal. P~ıa_ o~~:1~ hükUJerinl izahan milddeiumu- bir torpil gtirillmU§tur. BiltUn a. 

aunda lıarclmt ıubcsı muc!urlugu . 1 -· d · ra§tırmalara rağmen torpil bu· 
yapan Binba§ı Fon Papen 1917 se. ~iliklere §U tamım gon ermış - lun.amadığından gemi kaptanın -

i d ki T - ki • • L~;;ı:.... tir: 
ncs n e ur yeyı, ynnı PTL&'"- • • rına çok dikkatli olmalnrı bildi. 
nu, harabi, fol.ak t içindeki Tiirki.. ''Kanunun çalışnı~ §a~t ıttı. rllmietir. Limanımızdan da bir 
yeyi gördü v onu tanıdL haz etmiş olm~m~ gor: bı~.gUn- tahrip mUfrezesi gönderilecek -

Bu ı'"ilgi, bugünkü Türltiyenin lUk mahk\\mıyetın ikı g~l~k tir. 
ne fü:ik, n de nıhi rnnnza~ mnlıkfuniyete sayılabllmesı 1çın --o-
anlanmya n anlatmaya knfi de- mnhldlınun mevzuubahis ekipler. llctısat Vekaleti 
ğildir. de bUfifl çalışması icap etmekte. Basmüsavirliği 

1917 Türkiycıi ıwıhe yabruıcı dir. Te§ldl olunan eklpe dahil o- 3-4 !e;edenbert lktısct VelW. 
k ti • · · tifi il ~it lan mahkftmun meşru bir maze. 

muu~-'dc~--~~--nkielle t"•rik ret ve hattA bir kazııya uğramak leti baş müşavirliğini yapan Al. 
·ı.uıu • .. ı..a.u uıwırı -. ı ki te ı man mUtehnssıs Fonder Porten 

etmiı,-memlekctin hayat knymk. doldın~lgtlnlyle de 
0

1
kisa:;nlP.,. çahışkü. vazifesinden ayrılmaktadır. MU. 

1 Mttefikl • • • b mn 6' er 6.. w-.. ma 

memleketimiz aleyhine, yurdu
muzda casusluk yapmak suçun. 
dan }{Ar• t ra{nlnndn yakalanan 

Istam oğlu Süleyman Kadri, Fu. 
at Sabit, Bakır oğlu Rıza Balar 
hakkında bir müddette!1beri altın. 
cı sorgu hfikimliği tarafından ya
pılan tahkikat bitirilmiJ, casuslar 
ağırceza mahkemesine sevkedil. 
mişlerdir. 

Casusların 'dün öğleden sonra 
muhakemelerine, gizli olarak baş· 
lanmış. Aziz, Emrullah, Hnmdi, 
Safa, Gapazica Ha:ı:el adındaki 

şahitler dinlenilmiştir. 

--o--

Tahsil şubeleri 
Belediyenin sayısı otuza. Ya· 

ran tahsil şubeleri kira !le tu· 

tul muş blnalardad.ır. Bu. sene· 
den ıtıbaren bUtçeye konan tah· 
slsııtla yeni şul>e binaları ynpı· 
lncnktır. 

Şube binalarının projeleri hn
zırlnnmıya başlanmıştır. ~~~ııc~ eroun cmnne ı· mlyete karşılık tufolamaz. tehassıs Amerlkada başka bir 

nuan :r.... vazife almıstır. BaşmUşııvirllğin ---o--
0 zaman batan imparntorluğun Şu kada rki mahkfunun ekipte Jağvodlleceği hnbGr verilmekte - b "'l 

çöküntüsü ile muztarip ofon Türk. çalıştığı rnUddetc dahil .olan ta- dir. Ticaret Odalarına ag ı 
ı müttefiklerinin "Kudüs, ün t11 gUnlerl ekipte çall§tı~ gün. -o-- esnaf teşkilatı 
1~ münasabetiyle ba~ ler mahiyetinde sayılmak lfiztm. MEVLiT Yeni Ticaret Vekaleti teşkilat 
yaptıklarını, bpitülasyo:nlann il gelir. Beyazıt camli başknyyumu A· projesine göre kurulacak mınta. 
gnsmı ıdüpn.tuılan ile bcrnbcr po. Mahkftmların meşruan tahliye 11 Rıza Gökoğlunun ruhuna it· ka ticaret odaları tesisinden son 
roteıpo ettiklerini,, bir Alınan sc- terinde mUddctlcrfnl bitirip bltlr hat edilmek nzere bugUn öğle· rn bugUn ticaret odalarına bağlı 
f'ırinin Türkiyenin ittifaka girme. mediklerl hesap edilirken bu esa den sonra Beyazıt camllnde me'' [esnaf teşkildtları ticaret mUdUr. 
sinin al~ mütalenlar ~crc!e- sm nazarı itibare alınarak tat - ııt okutturulıı.cnktır. lUklerine devredileoeklerdir. 
derken buna mucib) sebep olarnk blk edilmesi lUzumu tamlmen 
Tüddyenln kapitülaıyonlanbn tebliğ olunur.,, 
kurtulmaaııun ittifaktnn daha aiır r-ku--

1
-b-.--.-..... - _!•L_in _ __ L_ı_·· 

nı ıan ır yenı uıruı u.nıu u. 
bir ıey oldufunu ileri sürdüğünü d"' B eni tarihi .. ~<rilcri kes-'-- • 1 . ur. u y n r-•-
biJm....kl herabcr acımnnı ıç cnn.. kin hatlarla çizilmiıtir: 
de saklıyorlar,, IDC§um harl>in fe. • • 
.,,_ •• dil • b. tı h r d 1 - Türkı,yc müsavı h.ülı fert. 

IAKetiml d sız ır n rap ın e !erden mürekkeptir. 
tapyor ar ı. 

917 d T.~....:.1.! • (l - Türkiye müsavi haklı bir c 1.1nU)'eolll mnnuu-aıı 

elimd. V T- ki ..:ı· •• .-sn• devlettir. 
ı. c ur ye uıye goze r-. 

~ehrelcr Türk milletini asla 3 - Türkiye ne koloni ister, ::Sil ebniyen devlet ıahıiyctlcri ine koloni olm:ıya asgari mertebe
idi. Türk milletini bu mesul adnm de "~ gösterir. 

Jara nazaran t.nnımak, bilmek, öğ-1. 4 - s_iynsi istiklal~ -"~lt~r. ve 
rcnmok ve bu bilginin bugüne ka.. ıktıaat, bılhnssn sanayı ıstıklalı ol 
dar deTrunI iç.in bir sebep olamaz. luğuna kanidir. 

istiklal H&-bi Türkiyesi ve on- 917 Türkiyesi hakkında edini. 
dan sonrası btımbaıka bir mcmle. len fikir bugünü izah ~ Be. 
lcettir, ve Tüm milleti Büyük na kalırsa yeni Tüılciyeyi anla. 
Harp oıımn havası içinde Y~· lmak için eski Türkiyeyi tamnmi-
ni bir _.yetedlr. 11e unutmak lazımdn-. 

Yeni Türkiye kanla, kcmiklel SADRI ERTEM 

Taksimde • 
1 yeni he a 

Taksimde yent yapılan lıeH\ ı ren yıkılmasına bastanmı~tır. 

ınoaatı bltmit ve iki gUn evYel Kısa bir zaman zarfıııda eski 
belediye tarafından mUteahhl- hela. knldmlmıe olo.cak, yeri 
dinden teslim alınmıştı. tanzim edilecektir, 

Eski helA.nın dUnden ltlba· 

1 

Beyazıt 
Kütüphanesi 

Bir kısmı kiraya mı 
veriliyor 

Zabıta vakalarımıZ' 
dal<i azalma 

(YAZAN: H1 IC\lET MtlN1Jl) 

T Onl\tl.'EYt, haricen sulb 
cnıellylo yaşadığı gtbi 

Maarif \'ekft.letl gençliğin o· ... ~ 
dııhilon de sükun içinde gör ... 

kuma lbtıyacını artırmak mak· kndnr ze\·kli ne olabllir! 
sadiyle yeniden şehrin muhtelif ,.. 
semtlerinde çocuk kUtupha -
neleri açmağa karar vermiş, ha· 
zırlıklarına başlamıştır. 

Dünkü gn.zcteler yalnız tst• 
bul \'iJılycU hududu dahlJllld' 

zabıta 'nkalnrmın eskiye ol' 
betle yiizde elli JnıUğinl J •" Maarif Vckdletl çocuk· ve 

gençliğin kUltUrUnU yUkseltmek yordu. 
maksadlyle tesis ettığl bu CumJmrlyet idare inin en bil• 
kUtUphanelerden başka ayrıca yük nimctlcı·indcn biri, hiç şuf 
mevcut halk kUtUpbanelerinl heı:.i~ ki memleket dnlıillnde Jli· 
de zengtnletmeğe karar ver· zam \'6 enınlyeti kurmak ol· 
mlş bulunuyor. ınu~tur. Ve bu nıazhnriyciln ~ 

Fo.kat esefle öğrendiğimize yanı illkkn~ tal'ııfı, ırf kaıt: 
göre uzun yıllnrdanberl mem- zoruyla dcb'il de, içtimai ter 
le ketin kUltUrUnU artırmağa ve ycsl tckcııunül eden halkın keır' 
halkıo okuma fhtlyacrnı karşı- dl temayülü7le tahakkuk etııı!f 
Jamıya çalışan Beyazıt kUtUp· bulunmasıdır. 
hanesinin bulunduğu blnn Ev· Bu sebeple Türk Janda~ 
kaf idaresi tarafından bölUne- ,·e pollslnln vazitcsi de eski11 

rek bir kısmı kiraya. verilmek nı betle incelmiştir. Şcblı'leri' 
istenmiştir. Halbuki bu kısım· içinde ve dışında asa)işi ıeın10· 
da kUtUphanonin hemen on bl- ıe mükellef bu teşkilat elemaıt' 
ne yakın eseri bulunmaktadır. ıarı, bundan öncck.1 dc\il'lcr<l" 

Gene tahkfkatımızn göre bu· tanıdığımız slmnlar dcğHdit• 

radnn alınacnlc kira bedeli de Çok dci,rişnılş olnn zaman dollı" 
10 · 15 llr"a kndar cUzl bir pa· yısiylo enısall görülınemlş taf 
radır. kınhklor:ı susturmak mccburl· 

Aldkalı makamların işe elko· yetinde kalmıyan bugiin1'il 
yarak bu hasis fikirden vazgo- ı>olis \'C jandarma, muhiti •1' 
clleceğlnl Umlt ederiz. dmlandığı cihetle alıJlUd cevb4"' 
" -o--- ri bütün kemaliyle kcndlııl gue· 

Limanlar U. Müdürü tcrcbllen halkının hQ.kiki or;ıı· 

Ank .d. beysi ,·a7lfcsinl görüyor. araya gı ıyor " 
Hnritte kazancın c.n büyı1~ 

Denlzbanlun lAğvedllmesin· d b d D rt bizd' 
şnrtı a ıı ur. u şa 

elen sonra kurulacak Umanlar ··x...·· .... k b ...4.. k bir Dlu· got; .. ıımuzu -a a.-. ... ca 
umum m~dUrlUğUne tayin edl- kcmmcliyctle temin cclllmlş bıJ. 
len Rnufı Manyas bu akşam An-

1 
ktad N k k ~ ıı' 

unııın ır .• e eşme e.7, 
karny glı:]eccktir, Bu ,seyahat ~. •• .ı. h~ w. ~ 

a<lro ışı .rı ııe -Cı fikre lştnh c '.l ba 
d r..dm. J-I-aber ~ rıldiği( ı-b, I h..... t ··ı , 1 .. ır r ._,a ema:ru •.. • ~ 

no göre gerek deniz yolları u· lU'i.LEStıÇEHDl<JN DE FJ.~· .. ~ıw 
mum mUdUrlUğU, gerekse liman ti ,.lE"' 

..,1 D ,Eı• n. lo.r umum mUdUrlUğU teşı:uld· 

tında ıyenl bir değtşlkllk ynpıl-
mıştır. Liman umum mUdUrlUğU iki köy kayma 
muavinliğine HAmlt Snracoğlu tehlikesinde 
getirilerek deniz yolları umum Ankara, (Hususi) _ Çanalt ., 
mUdUrlUğUnc hmlr liman işlet- kale vilayeti, Ayvacığın KoılıJ 
meler! mUdUrU Haşmet ve fe· ve Bayramıçın Pervizler köyle
nerler idaresi mUdUrU Yusuf rlnln kaymak ve yıkılmak teh· 
.Ziya Kıılatatoğlu gctfrllmlştlr. liltesine maruz bulundurlarmı -;e 
lkl muavinden birisi deniz işle· bir ihtlynt tedbiri olarak köy s.a 
rlnln liman içlerinde olan kı· kinlerinin civar köylere misaf1• 

sımlnrına, diğeri de hnrlct kı· reten isk5n edildiklerini ve yeni 
sırnln.ra bakacaklardır. bir köy kurulmak için devlet 

Yeni teşkllMın mayıs başın- bUtçesinden ve Xızılaydnn ya:t • 
dan itibaren işe başlıyncnğr stly· drm temin edilmesini Dahiliye Ve 
lenmektcdlr. kaletlndcn istemi§tir. 

-o- MUt:ehassıslarca yapılan tet " 
Belediye tktısat işleri kikler neticesinde her iki köyilJl 

Müdürü volkanik bir maileye yaslannııl 
ve yekdiğerinden irtibatını kaY' 

Bcledlve i1{t1sıı.t işleri mUdU· be • b" • .. . d ,.:.iJJ 
- lmış ır arazı uzerın e J\O 

rU Asım SUreyynnın sular idare- ld ki anı ıl ~ır o u ? arı ~ mı9.. • 
si meclisi idare Azalığına tayin 1 .. . . 09 
edildiğini yazmıştık. Asım SU· Kozlu koyU 274 nüfuslu ve l 
reyya bu nyın nihayctınde lktı· haneli Pervizler köyU de 247 ııil 
sat mUdUrlUğUnden ayrılacak· 
tır. 

lktısat mUdUrlUğUne kimin 
tayin olunacı;ı.ğı Vali Anknradan 
geldikten sonra belli olacak· 
tır. 

-o---

Hususi otomobiller için 
durak yeri 

Husust otomobl11erin kendi
lerine yer gösterilmiş olmasına 
rağmen rastgele yerlerde dur
dukları anlaşılmıştır. Belediye 
şubelerine bu hususta bir ta
nılın gönderllmlş, bu hallere 
m Usaade edilmemesi blldirll· 
mlşUr. 

o 

1 
1 

' f uslu ve 44 hanelidir. 
-0-

30 Planör alındı 
Gençltğe TUrkkuşu talimleri 

yapmak üzere 30 plô.nör alın-

mıştır. 

Bu ptrınBrlcr TUrkkuşuna aft 
şchrlmlzde yaptlacıak ta1lmlerd6 

kullanılacaktır. Bu yıl yenıdctl 
TUrkkuşuna 1500 talebe lştlrAIC 
edecektir. 

~ 

~ 

== Cumarte.~ Pazar - --> 
~ '2 NiSAN ! 23 NiSAN 
c:t 2 Rcbliıl"cv. 8 Reblill'c"'· 

t- 166 Kasım 167 Kasıııı~ 

Vasa Ezınl Vakıtler 1 Vnsa. IEznol 

1 GOne• 
- -- - ---611 ıo 15 509 ıotS 

1 OA•• 

11 otobüsçüye ruhsatna
meleri verildi 

Ruhsntnnmcsl alınan otobUıs
lerden on birinin ruhsatname 
lerl sahiplerine verllmil}tir. Bu 
otobllsler Yıldız ve Keresteci
ler· Eyllp hattında i~llyecekler· 

1 ikindi 

! 
Ak•arn 

1 
Vataı 

imsak 

J 
dlr, 

12 12 
1600 
18 {'iR 

~S.'> 

320 

518 12 l! fj 17 

9 05 1601 9(5 

1200 181'57 1200 

140 20~ 140 

825 818 822 

---
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Günlerin peşinden: 

S
. - . . . ' .· 

.. o. . "' .. 'H .... b. . 1 . 
·~ .. ·. _ .n '.·:··. ~a . e,r .. e .r Naşidin Gişesi 

Yazan : lsmail Hakkı BaltaCIO vglu r 

M illet Nedir? 
~ .,. '-~ :tıı. ~ • ,,,. ' ., •:\ \. '"' • .. 

Milletı'n ta ·r· l\.orniki şclıil' :Xnsit snıı'ııt. hn-
rı ındek' .. J"k ·1 · k · ' 

let mefhumunu ırkı g~ç ~ t ~~~ yetı, ~nda~ı~la bır tutmak çık.. ~pıtı hari ·inde ı.nlnıı bu;;; :r.nııum- Saadabat paktı konsayı· 28 mefhumları ile , c.ev e , ı maz~ gı~me tır. lııı·ıııııı lıo3 hııclc > cı·c geçip git.-
ileri gel' ~ar.ştırılmasından Mılletı, ırkla da kanştırmamal·-ınıeuıcsi için hir ._,111•0 ııı·aııııs Gn-

ıyor • .Mılleti 'f d b ·ı- d I · · · · · .. 

Sıhhiyede tayinler 
Ankara. 21 (Hususi) - Bile

cik gıhhat müdürü Saffet Bal ke
sire, Burdur sıhhat müdürü Şük-

mek irin .. tan e e ı ır. rk, aynı teşrıhı tıpe mensup liha ~aııatl,fü· Ji{ızımın birknc N ı d ::ı once millet dedigyimiz in 1 d k. ı.· 1 "k b' io' ı san a toplan 1 
sosyal ti . . . san ar eme tır, uıyo OJı ır ::.ene C\\Cl Bcyof;lunlltı nc,:tıl'•ı acaK 
. pın en barız ve en obJek- nevid' · ·ıı · k' 1- • "' tıf karakt . . .. .. .. ır, mı et ıse muayyen u t ıı~ J arc ıı•> aııgo ıı gişe ine im- rü Bileciğe, lzmir sıhhat müdür 

muavini Nazmi Burdura, Aydın 
erını gozonunde bulun- t'" d • · · durmalıyız . ur ve me enıy.et tıpıne ~en su~ .-en erek o tin Be) azıt ta bir gişo ş h • h h • • • , 

Bu k . .. . .. ı~sanlar.demektır, sos~al bır ne~ı-, L~mış: e ı nşa eyehmızı nasıl kabul eth 
sıtma mücadelesi ıcloktorlanndan 
Şerafettin Antalyaya, Aydın süt 
çocuğu muayene evi tabibi Fahri 

birli·· . ara~tcr, şuphesız kı dıl dır. Aynı millet, hatta aynı aıle _ '.l'nr nrc ıl nn,..osıımlmı 
b' l'gıdır. Boylece aralarında dil işind• bile muhtelif ırkı:laşlara (1) k' 1 h ~ .. k 1~ l . k Tahran, 

2
1 (A.A.) - Anaddlu 

ır ıği olan kavimler Türk, Fran- tezad-üf edilebilir. Irk, milliyetin ·ıın_ ~l' uyu . mmıyo nznn-ı Ajans nın hususi muhabiri bildi. 
sız, İngiliz Al Ç k R .

1 
mak ı tcı·lcrse hılctlcrlııl l.ıcnlııı riyor. 

, man, e , us mı - kurucusu olmak şöyle dursun, A. . · 
letleri diyo M'll fh •i':'cııı<lcn nl ııılnr. l nlnız l.ıir S d b d p k 
herzama dr'ul z. f ı et me .uı:ıu merika Birle~ikleri'nde olduğu gi. sıu1 mı , nr. Bİİ) m~ ikrnıni) 0 kn- . aa a a a tı Konseyinin iç-

n ı me humuyla bırlık- bi ayrı milliyetlere mensup fert- • .. . .. . tımaı pek muhtemel olarak ayın 
te yaoı:ıy A k . . ' znrınrı ıııuştcrllerını yuzde bırl- 28 · d 

:r or. nca aynı dılı konu- lerin bir iki lcarın sonra aynı ın e yapılacaktır. Kati tarihi. 
§an her . . d h nl hnna l.urnk"mlnr, tllyormıış. · b' . 1 

1 
sosyete tıpı e enüz mil yankee yani Amerika tipine aldı- nın tes ıtı raktan Nuri Sait Pa-

et degı-'ld" M 
1

!! k 1 nen kemli lıc abınrn hiı,; ol- T h • . ır. ese cı, avim bir dil! ğı görülmektedir. Prof. Pittard'a şanın a rana muvasala tına bağ. 
<ıılcsı old ğ h ld h mnJ:s:ı bir tc<"riihc olnrıık Xn~i- 1 d N · S . 

de ı. . u .u .a ·-e· en.üz millet göre aynı millete mensup olan ı. ır. urı a.ıt Paşa riy.asetinde. 
ğ ldır D ı b 1 - elin : . .d~csiııdcn Mr bilet nlucn- k I k h · ı ır ıgı; mılletin bir Türkler ırkça Avrupa ve Ana.do. ~ 1 ra eyetı matemlerı münase Şartı fak t t' . ~· . ( ' ~1111 \O c"<.'ı' ı~a:r..anırsnııı ikrıı- b t'l k d··ğu d • ö ' a. ye ıcı şartı degıldır. lu kollarına aynim §!ardır. Nasıl "' . . . ~.. . .· ""'° . .. e ı e anca ' u n en sonra Tah 

.Yleyse mıllet dediğimiz hususi ki Amerikalılar ldı ırkça gitgide ınıl cnı 11 l ııı;tlc hıı ıııl <kı;-ıl, ) u:t.· ran.da bulunacaktır. 
bırliğin "'b" k k 

1 
. • • • k <le be.., ini gisc) o l.nrn kU<·nğmı. r • o ur ara te erını de a - ingılızlerden ayrılma tadırlar. • . ·. . Tahran, 21 (A.A.) 

aştıralım, Mill::t ile ülkeyi de birbirine ka. ~~uyn~.•t gı7csnul.c:~ lı~lct .~lnn:~r Ajansı bildiriyor: 
Pars 

l) Millet; tarihi sebeplerle nü- rıştırmamalıdır. Bir millet, aynı l ıc,:ln :;.uphe iz bııc,;ok lkrnm le 
!usu artmış, üzerinde yaoı:adıg·ı politik sınırları olan ayrı kiıltür knznnaıı.lar olacaktır. Onlnr c.la Dün sabah, Hariciye nazırı ile 
to :ıı ı ı ı ı ı k t d 1 r e ordunun bir mümessili Karacada 
.Prağa göre bu artımı kesafet tcş- ve medeniyet guruplarının topu .~en m gı) ınrc -~ c .ere kıl etmiş ve bu sebeple o zamana değildir. Mesela Isviçre milleti oylo tahnıin cdilebılir kı az bir Sovyet heyetini karşılamıştır. As-

kad zaman oıırn muhterem sanat- keri bir müfreze ihtiram vazife. 
ar yaşadığı statik hayattan diye bir millet yoktur. Bir Osman. . . . . . 

ıÇlknıış, büy..ık ve müteactdit şehir 1ı milleti olmadığı gibi. Dünkü ı kfı.r zcngin .. o~nıı çıkn_<_·nktır ,·c ksıentı yapmış ve muzıka ıkı memle-
e r· 1 t ı i ı milli marşını çalm•ştır. · 
r teşkil etmiş, köylerinl:len kasa- Osmanlı imparatorluğu ve bugün. nhııcılo tu untçı Jlll ~ c eı y o !: ve şehirlerine nüfus akınları kü İsviçre, milliyetler topluluğu- ~ul.ıu bunu gillıliirnıc~ c çnlışn.- Dün öğleden sonra, Ingiliz, Bel 
§lanuş, en son haddinde de milli dur. l'nk l'·crclc tıılih dağıtnrnk hcı- çika, Hollanda, Japon, Leh, 1sveç, 

ernperyalizme yol açmış olan bir Şimdi milletin tarifleri üzerin. ko i giildi.imıck, herke le hcrn· Amerika, Danimarka, İsviçre, Al. 
Bos:yetcdir. Sosyal hacim ve sos- de duralım. Ernest Renan'a göre her kendisi de gühm•k yolunu man, Sovyet ve Yugoslavya he. 
Yal kesafet bakımından millet sos millet, ruhi bir birlik unite pıy- kc-':'fettikten soıırn tll atrornlu- yetleri evvela Şahinşah sonra da 
Yetelcrin en ileri tipidir. chologigue'dir. zengin hatıralar, ğu biitiin bütün brrnknrnktır. Veliadh tarafından kabul edilerek 

2} Millet; aralarında din, .dil birlikte yaşamak isteği ve irade. H . .\SAX J\T~IÇ,\l'l Valiahde hükumetlerinin hediye. 

~lak, zevk, zihniyet birliğinden' sidir. Ronan'ın görüşü idealist bir lerini vermişleıi:lir. 
lbaret ll ihaniki bir tesanütle, yal. görüştür ve o, milletin yalnız psi. Sulh ve harbin can Tahran, 21 (A.A.) - Anadolu 
nız, faaliyet ayrıhğınldan ve ihti. kolojik cephesine bakmakta.dır. noktası Ajansının hususi surette gönder-

&astan ibaret uzvi bir tesanüt bu. Gökalp'a göre millet ''lisanca, D ""' 1 • diği redaktörü bildiriyor: 

lunam fertlerden mürekkep bir sos dince, ahliikra ve bediiyatça müş. anzıg mese esı Ala Hazreti Hümayun dün sa-
Yeted' ş · b' · 1 i b" .• ır. .. u halde millet, sosyal terek olan, yanı aynı ter ıyeyı a 1 h 11 d · ı k at 17 de Türk heyetini Gülistan 
:. olumu ba.kımından da en ileri mış fertlerden mürekkep buluna.n nası a e 1 ece sarayında kabul buyurmuşlardır. 
ır sosyetedır b' ·· d" Gökalp'ın bu tan-. • ır zumro _ır,,. ,. • . . Kabul esnasında Hariciye Veziri, 
Mılletler, şehir temeli .. . fi Renan'ınkinden çok açıktır. An. Nıyuz Kronıkl gazetesı Dan - B Al T'" k' b"' "k 1 . 

kurulu sosycteler1ir Çu'~zke.~ınbe cak Gökalp'ın bu tarifi de öteki zig mukadderatının, Alman mec '. Ea~ vAek ur ıyde huyu bue lçı-
. h" · n u u • . . . - (28 . ) t mız nıs aygen e azır un 

nevı şe ırler yalnız millet t. . g·b· ksiktir Çünk:l millet rea- !ısının toplanacagı nısan a-bu! 1 ıpınde ı ı e . . . l "ht' muştur. 
, unur a~i ve milletin hayatında litesinde yalnız kültür birliğini rihl~rınde tayın .o unması ı ı · . . ... , 

J aratan bır rol sahibidi 
1 

M'll g" .. or fazla olarak yeni millet.! malındcn bahsedıyor. Heyetın gelış gıdışınde saray 
... in:lcki oı:ehirler ta 'hr.er. 1 et 

1 
:~uy k~!Jcktif rolünü it i ·ay Tar o· · e g'zli müzakerele. hah esinde liassa alayından bir 

gı oı:e~ :r , rı ın t an ttı- e e ..... ..- -·-"" '°- rJI d r · :t ••u ,e fn ;; .. ,--wı f' =,..... ~n-'ttttf_..Jf lft '4!1R- ...ın . .,&!fl&d.,,. . yolmMAA ~ n en mil r e z e aelAm reamınf ifa e y le. 
la .... n uu;uguaa . .uu..- • l h b 1 Leh k . . E • 

b
.r arasında Londra Nevyork gi- zevk birliği ehemmiyetini veri. ş~yı o an.t ad~lr c

1
r. mcr e· mışTur. h~vvela heyet reisi. B. ~a-

ı eski . ' .. .. yor. Halbuki Gökalp·ın milleti zınce teyı e ı m yor. na ar an huzuru Şahınşahıye 
n· ıınparatorluklann butun · h i · · d k · · Al h b'l.h b" .. 

d
ufusuna müsavi olanlar bile var. ! tarif için seçtiği karakterler: y ~en- Lehısb~n ar cVıyesı a ma Ao

1
• f rmı~ k ba 1azredt kı a !! arde ut un 

ır. 13 • • disinin kavim ve ümmet dedıgı(2) nuşan ır zat, arşovanın - eyetı a u e ere cıza an her 
de oldu ... şehı.rl~r; eskı sosyeteler.! çağlaı:i:la kalan sosyetelerde de manya tarafından teklif edilecek birine ayrı ayrı kıymetli ytiksek 
teı:n kugu gıbı yalnız başına to. d her türlü müzakerelere hazır ol. iltifatlarda bulunmuoı:tur. Kabul 

• orp k ·· · 1 var ır. :r leri olrn orasy~~ :e ~~~ra .. ~nıte- Görülüyor ki milleti tarif için, makla beraber, Danzig serbest merasimi 40 dakika sürmüş ve 
~u ... ı ayıp mıllı ışbolu~u~Un u- 'llet kalitesinin yalnız bir iki şehri üzerindeki hak ve salahi • Türk heyeti kardeş tranın büytik 
siyc:r~d.r; aralarında hıçbır ~u~ ;~zunu aydınlatmak yetmiyor. yetlerinin tahdidine razı olmıyn. Şefinin huzurundan kalplerinde, 
ı>as ... e asalet farkı olmıyan ıhtı. B t 'f milleti benzerlerinden ca~rını bildirmiştir. yüzlerinde unutulmaz derin heye. 

unıt ı 'd" u arı , , . 1\1· e erı ır. ayıracak bütün hususi karakter- Lehistan, Danzig şehrinden can ızleri taşıyarak çıkmıştır. 
d ılleti kenldinden önceki tipler-

1 
• tac:ımalı.dır. :\l illetler Cemiyeti komiserinin -------------

en ay .. 1 d' - . . erı :ıı • • • • • F N . k ik' ıran, ukarıda soy e ıgrn~ı.z Bu şarta göre yukarda milleti çekılmcsıne ıtıraz ctmıyor. a • 0Şrıyat ongreSİ 
d,1 lllorfolojik farktan ibaret degıl anlatmak için verdiğimiz karakter kat buna mukabil Danzigtc Al. 
a;r. Milletin fizyolojik hayatına leri toplarsak tarifini elde etmiş man askeri kuvvetinin b~lunmn. murahhasları 
b't olan hususi karakterler de oluruz: sına müsaade etmiyecektır. Anl•~r:ı 21 (A.A.) - Neşriyat 
ır ayırma işine yararlar. Birka!:ı- Millet; aynı dili konuşan, aynı Gazetenin Berlin muhabiri, kon~resine orta ve ilk tnhsll mU-

nı burada görelim. hl"k aşıvan, aynı zevki tnşı. iyi malllmat nl:ın membalardan esscsclerl öğretmenlerini ve ilk 
b k · l' a a ı y " · d' •· · t'b 1 D • &"J.U uk bak1mından mıllet; po ı- f r et bakım:ndan mütchas edın ıgı ın ı a ara nazaran an. tedrisat ır.Grcttlşlcrlnl temsilen 

tık k · • yan, aa ıy · b · · b' lh h b. • ültürel mesleki ve terbıyevı · tlere ayrılmış. laik, mü- zıg şe rının ır su veya ar ın gle.:ek murnhhaslar i1:ln okul ve 
.. , . sıs uzvıye ld - ·· lü nıusavatrılık sosyetesidir Milletın t ·ı· c' ve endustrici bir can noktası o ugunu soy yor kUltıır dircktörlUklerlncc ırösto-

• • ::ı • sava çı, ı ım ı . "' 
ıçındcki hcrr yurd:laş bu bakım- ed" • ve diyor kı: rllcn ııanıezller nrasmdnn vckll-
l 

1 1 
sosyet ır. • b' .1 • • 

ardan haklar sahibi ve bu ha' a. ı. H. BAL T ACIOGLU " Askerı ter ıye ı e yetışmış ilk, aşağıda isimleri ve ynzife· 

1 ın1 kullanmakta hür olan ah15.l:i Prusya polislerinin gayı-1 mutat lcri hildlrllen zatları clnvet ot· 

bir şahsiyettir. (1) Bu ırk tiplerinin ba§lıcala. faaliyetleri ve tahşidnt yapıldı. mlştlr: 
Politika bakımından millet: c1in rı • uzun kafalı kumral uzun ka. ğı rivayetleri "serbest şehir,, e Necmettin Onan lzmlr kız 11-

ile devleti ayırmış, dini ve politik foİı esmer, ynssı l.afal ı tiplerdir. k~~§ı yakında khar~kcbt.e geç~leccğli sesi clircktörU \'O edebiyat öğ-
efkarı amme yanında mesleki ef- (2) Ziya Gökalp, Millet nedir? nı ışaret etme e '\C ınn~tıcc A - rctm<'ni. 
karı ~ l'k 1 n Hiik bir 

1 
. · t 'Mecmuası sene ı, sa. manyanın mutat usullerıle Dan. ammeye ma ı o a çtınnıya • ı • • • sos t d' zigı de ılhak etmesı muhtemel 

ye e ır. yı 3. .. "J kt a· 
Ekonomi bakımından millet; il- 1 

• goru mc e ır., ' 

Yascı .Mahir KocatUrk Malnt· 
ya lisesi dlrektörli ve edclıiyat 
öğı·etmenl. 

mi ekonomiye tatbik C':len, mak~~ Eczacı Hasanın Hadesı Mü§terek plak 
l b 

.. ··k mu l d Asım KUltUr lzmlr ilk öğre-
ne .ş.n, büyük istihsal, uyu a ın ı Deyli Skeç gazcaesi, Alman'-'a. b .ı .k w a " tim mUfettişlerlnden. 
J:.ı:I: ve büyük istihla çag n Hasan ecza deposu yangını bak ve İtalyanın şimdiki planlarının 

~~ren bir sosyetedir. kında ta'hkil.nt yapan ikinci sor. Fransa üzerindeki Italyan t:ı.lep-
Terbiye bakımından millet: kül• gu hfikimliği, dün "mağazasını leri şeklinde tecelli edeceğini yaz. 

türel degerlerlc medeni bilgileri kundaklanmağa teşvik etmek,, maktadır. 
veren ve şahsi kabiliyetleri geli~- suçundan müddeiumumilik tara - Baldvin K a nada da 

Reşat Doğuturk Kars r"'cvzi 
pnşa okulu başBğrctmcııl. 

Hayri Gürsen Kırklareli mer· 
kez Tc' fik Fll•rct okulu lıaşöı';
rııtmc>nl. 

tiren liiik umumi ve meccnni bır fından aleyhine davn açılan de. 
c iti:n ve' ilmi iGtihsalin evleri o- po sahibi Hasanın ifadesini al • Sab~k lngili~·~aşvekili J.,ord Nuri ~enci Mnrnş lsllkHU o· 
l •

1 
milli üniversite organizasyo. mıştır. Hasanla ber:ı.b.::r daha bir B.ald:'1~ ve re ı ·ası J{anadaya kulu başöğretmeni. 

nuna l'k 
1 

bir sosyetedir. c:ahit te dinlenilmiştir. gıtmıştır. Umumi vali tarafından 
ma ı o an . "' ı d kt .. r-. Bu görülerden sonra, milletı, Ha~an sorgusundan sonra Eer- karş~ v~n ı an s?nrn bukumctin iresi lideri son bir toplantıda. 

millet olmıyan renliteler.den ayıra bcst bırakılmı.;;tır. .. vcrdıgı resmi zıya!clte bulun - arkadaşlarına hitaben demiştir 
biliriz. Milleti kavimle karıştır. Tahkikat tekemmul etmekte • muştur. lti : 
mamalı; kavim, 'kanlar gur~bu- dir. Yakında muhakemeye başla. Alman kadınları için Bu şemsiyelerin malzemesi hn. 
dur. Halbuki böyl:: bir kavım, nacaktır. İpek şemsiye yasak ri• ten geliyor. İpek Japonyadan 
rcal:tede yoktur. çünkü evlen. Neşriyat kongresi . . . ?clmektedir. Onu işleyip şemsiye 
m .. ler, gayrı nleşru mUm;sebetler, Taymıs gazetcsı Berlın muhn. ;cuınnşı h:ıline getiren de ln ·ı-

. l'kl r mu Hlr Mn~ ısta Anlrnrndn topln- birinin uazdıgıw na göre Alman tercd'ır B d b gı tli:ı ıde~iştirmelır, esır ı e • . • • • " • · un an sonra u çeşit 
hatcretlcr, e ski kavimlerde bıJe, n acak oları. 2" eşrl.} at l~ongresl· kadınları bundan sonra su geç. ipek ic;:in döviz verilmiyecektir. 
1 J, 

1 
:ırı ıl.!ıklannn sebep olmuş- ne ill< te<lrısat ı~lıfcttı 1<''.'i nn· mcz ipek şemsiyeler kull:ınamı- Binacr;aleyh Alman kimyager • 

t . Gerçel.te saf bir kavim y~k: mınn Bny Asım h.Ultllr scçılıııiş-lyacaklardır. 1 !erine, bu noksanı tcliıfi etmek 
t.ı .. Onun için milleti ve mıllı. Ur. Şemsiye ve baston ihtisas da. üzere iş çıkıyor demektir.,, 

Millet meclisinde 
Ankflra, 21 (A.A.) - BugUu 

Doktor Mazhar Germenin baş

kanlığında toplanan B. M. Mec· 
lisi, fskl\n kanununun tc>tkllcl i· 
çin muvakkat bir encümen teş· 

kilini lns,·ip etmiş ve B. M. :ııec· 
llsi 1939 yılı ildncll<ünuıı - şu

bnt nylnrr hesabı hnkkıntlukl 

mazbatayı kabul etmiştir. 

Kays~riye, açıktan mütekait ta
bip Raşit İstanbul Darülaceze has 
tahanesi dahiliye mütehassıslığı. 

na, Giresun memleket hastahane. 
sı dahiliye mütehassısı Nuri Ali 

Çankmya, Antalya memleket has
tahanesi nisaiye mütehassısı :Maz. 

har Atay Ankara doğum evine, 
Şarki Karaağaç hükumet doktoru 

B. M:. Meclisi mUtcakıp top Ruhi Derman Ankara nümune 
lantısını gP.lecek çarşanıun gU· hastahanesine tayin edilmişlerdir~ 
nU yapacaktır. 

Bitlerin üvey 
kardeşinin oğlu 
Amcası aleyhinde konferans ver

mek üzere Amerikaya gitti 

Bitlerin üvey 1'YJrdcş i,ı:ıı oğlıı ana.~ i'Tc beraf;ıer 

Bugünkü posta ile gelen Fran
sızca Paris • Soir gazetesinin yaz. 
<lığına göre Patrik Bitler ismi. 
ni taşıyan bir delikanlı N ormandi 
vapurile Avrupa.dan Adolf llitle. 
rin politikası aleyhinde bir seri 
konferans vermek üzere Ameri
kaya geçmiştir. 

Patrik Hitler, Adolf Hitlerin 
üvey erkek kardeşinin oğh!dur. 

1909 senesinde Alois .Bitler, 
Avusturyayı terkederek gitlip 
Dublinde yerleşmişti. Dubline yer 
leştikten kısa bir zaman sonra ir. 
landalı bir kadınla evlenmiş ve bu 
izdivaçtan Patrik dünyaya gel. 
miştir. Fakat her halde Hitlerin 
erkek kardeşi iyi bir aile babası 
degilmiş ki Patrik iki yaşına bas
tığı sırada karısile çocuğunu ter. 
kederek Almanyaya gitmişti. 

irlandalı bir anne elin:le büyü
yen Patrik İngiliz tabiiyetine de 
geçmiştir. Patrikin hayatta en bü 
yük talihsizliğini Bitler ismine 
sahip oluşu teşkil etmiştir. 

Delikanlı, bu isim yüzünden in 
giltcrcde yaşayabilmek, iş bulabil 
mek için büyük mü§kiilat çekmiş 
ve nihayet mücadeleden yorulmuş 
olduğu için bir kere de Almanya. 
ya giderek talihini orada tecrübe 
etmek istemiştir. 

iş aramakla meşgul olan yeğen 
bir gün gizli polis teşkilatına men 
sup bir zabit tarafından ziyaret 
cl:lilmiş ve kendisine, amcasır:un 

kendisini görmek istediği bildiril. 

miştir. 

Genç a.dam zabitin: 

- Heil Bitler 
Selamına, başını nezak'etle eğ. 

mek suretile mukabele etmiş ve 
kendisine niçin bu şekilde ıeHi~ 
verdiği sorulduğu zaman : 

- Ben 1ngilizim, Alman deği
lim, cevabını vermiştir. 

Deilkanlının amcasiyle karşıla§• 
ması hiç de samimi olmamıştır, 

Birkaç dakika süren bu karşı1i§
madan bir iki hafta sonra gene 
gizli polis teşkilatı zabiti Hitleri 
karşısına ~ağırmış ken:lisine 7 S 
mark aylıklı bir iş bulunduğunu, 

fakat buna mukabil Führerin ak. 
rabası olduğu için birtakım muay. 
yen şartlara tabi olarak yaşaması 
icabcttiğini bildirmiştir. Genç n. 
dam bu iş ve bu teklifleri kabul 
etmemiş. Kendisi iş bulmağa ça
balamış, evvela bir bankada, son
ra Opel otomobil fabrikasında iş 

bulmuştur. Fakat Roehn"in ve da
ha birçok Nazi şeflerinin öldürül. 
mesile neticelenen hadisede kısa 
bir müddet için tevkif edilen a. 
dam, bundan sonra Alınanyada 

huzur ile yaşıyamıyacağını, giden 
terden ekserisinin bir daha dön. 
mcdiklcri tecrit kampları tehlil:e
sinin başının üstünde dolaşt ğını 
hissettiği için günün birinde Al
manyayı terkcderek ecnebi mem
leketlerine doğru gitmiştir. 

Patrik Hitler Berline gelince 
onun her Almanyaya gelen ecnc. 
biye yapıldığı gibi - hatta bu ec
nebinin Bitler ismini taşımasın. 
dan dolayı daha fazla dikkatle -
onun hakkında Gestapo tarafın
dan büyük tahkikat yapılmış, dos 
yalar açılmış ve onun Hitlerin ba. 
ba bir ana ayn bir erkek kardeşi. 
nin oğlu olduğu meydana çıkarıl
mıştır. 

O zaman ııiyast gitli polis t e/. 
kil1ltı bu dosyn1an bizzat Hitlere 
göstermişler. Hitler de bu yeğe. 
nini görmek istemiştir. 

Şimdi Amerikada Hitler politi. 
kasr aleyhinde konferanslar ver • 
mek için orada bulunan bu genç 
adam kendisile konuşan gazeteci. 
l•re amcasının politikasını niçin 
sevmediğini anlatan beyanatta 
bulunmuştur. 
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Tarihten bir yaprak: 
_. tı._.a--www ~ twı 4 ~ 

Tarih tekerrür 
ediyor 

Ce\·det tarihinde Napolyon 
için yazılmış bazı satırlar ne.za
rt dikkatimi celbettl. Sağını so
lunu görmiyen her tarafa sal
dırmak isteyen ,.e saldıran Na
polyon icin şöyle deniyordu: 

"Elhasıl Napolyon Avrupa 
haritasını tstedlğl gibi bozup çi
zerdi. Bu cihetle kimsede ·em
niyet kalmadı; ve bu derece mU· 
tehakklmane ve mütccebbirane 
muameldt ve ta'diyata dUvel ve 
milel tahammül edemez ve böy
le ddatı tabiattcn hariç ikbal 
ve azameti artık dUnya çekemez 
oldu." 

Bunları okurken insanın: 

- Ey Cevdet, gel de dllnya
yı şimdi gör .. Neler çekiyor .. di
yeceği geliyor. 

Na.polyon devrinin birçok mu
him meselelerinden biri de Ho
Ianda işi tdi. Napolyon önce 
kardeşi Lulyl oraya kral nas
b&tmiştı. Felemnkler bundan 
son derece memnun olmuşlardı. 
Lut .de Holandayı canla başla 
idareye başlam1.ştr. Fakat bir 
gün Napolyon b\raderlnl Pari
ı;e çağırdı ve lJolandayı Fransa· 
ya ilhak edeceğini söyledi. Lui 
kardeşine yalvardı; yakardı. 

Dlr türlü ikna edemedi. Napol· 
yon şöyle cevap verdi: 

- Sen evvel! benim menfaa· 
tlmf, sonra Fransanm menfaa· 
Unl muhafua edeceksin. Daha 
sonra tebaanın menfaatini dll
ııttneceksin .• 

Napolyonun Holandayı zapte
dişlnl de Cevdet şöyle anlatı

yor: 
"Napolyon Felemenk memle· 

keUni nen ve Möı gibi Fransa 
arazisinden, cereyan eden ne
hirlerin uar uar geUrlp blrlk
tfrmiş olduğa toprak n çamur
lardan vUcuda geldi, diyerek 
1810 yılı haziranında Holanda 
krallyettnl Uga ile Felemenk 
memallklnl Franaaye. ilhak et-

\{ 
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HARPUTLU _ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 
YAZAN: 

'Mu•akkar Ekrem Talü ıı--;;;....::;;;._-o 

-4~-

Değil futbolculukları, tarnı ve 
coğrafya bakımından varlıkları 

bile bir çoklarınca ı.amamen meç 
hul bulunan cenup Amerika.aı. 

nın bir milyonluk milleti Urugu. 
ayın çıkaracağı onbiri herkes 
gibi rakipleri Yugoslavlar da fe. 
na bir istihfafla karşılıyorlardı. 

Nitekim ikinci karştlaşmalarL 
nı yorgun olmıyan Fransaya kar 
§t oynayacakları.odan onlar da 
taze kuvvetle çıkabilmek için e
hemmiyet vermedikleri Urugu _ 
ayın karşısına tamam yedi tane 
ihtiyat oyuncu ile çıkıp kepaze 
olmuşlardır. İşte o Uruguay bli. 
tün rakipleri 111radan geçirerek 
finalde de o zaman çok kuvvetli 
olan İsviçrelileri mağlfıp ederek 
şampiyon olmuş ve beynelmilel 
kıymetini ilk o zaman bu şekilde 
isbat etmiştir. 

Günün e!l mühjm maçı lspan. 
ya - 1talyaya gelince .. 

1902 Stokholm ve 1908 Londra. 
olimpiya.t!annda. üstüste fina]e 
kalıp Jkinciliği alan ve Umuınr 
Harpten evvel İngilizler ayarın. 
da mUkemmel bir futbol oyna -
yan Danimarkalıları 1920 An. 
v.-rs olimpiyatlarında daha ilk 
ağızda yenmia olan İspanya, o 

&alebesine gelinceye kadar hiç 
bir beynei.rrjlel kıymet ifade et. 
ILiyordu. lfattl o Danimarka 
rıaçlan ilk bel ı.elmilel müsaba • 
kaları idi. Ve o gün kaJelerinde 
18 yaşmJal>i i-al~i Zamoranın 

harika o~"llnu sayesinde böyle 
nıühim bir ı ıı!i.~bi yenerek birden 
parla.nuşh!'dı. O zamandanberi 
İspanya ır..uvaffı:ıktyetten muvaf 
fakryete koşmuş ve La.tin futbo. 
fünün en mümtaz kalitesini ya
ratmıştı. 

Pariste de, Kolomb stadında 
yapılan İtalya maçmda, turnu • 

Hatay Başvekili Abdurrahman 
Melek şehrimize geldi 

(841 tarafı 1 ncicle) 

her sözUnde memleket endişesi
nin blr kıymetli cevheri parlr
yan muhterem devlet adamının, 
bugUn işgal ettiği mcvkie seçil
miş bulunması, gerek Hatay, 
gerek an~vata.n için ne krı.dn.r 

değerli blr mazhariyet olduğu 

derhal göze çarpıyor. 
Hatay BaşvekUI muharrirl

mlslıl Hat~dakl hayat, ve lda· 
re haklttnda son!ufu suale de· 

yetinin nelere kadir olduğunu 

kısa bir zaman içinde neler ya
pabildiğini, neler yapabJJmeğe 

müstait bulunduğunu bir kere 
daha yakından takdlr ~decek
siniz. Halk, her sahada. hum
ma.1 ı bir çalışma devresine gir
miş bulun...ı:.ı.ktadır. Kardeşleri

nizin mazhar oldukları bu yeni 
hayat devresinde liyakat kazan
dıkları mümtaz mevkie nasıl 

vanm favorilerinden olduğu hal. 
de o tarihlerde müstakar bir kuv. 
vet arzetmiyen rakiplerine daha 
ilk turda mağlf.ıp olup elimine 
olmuşlardı. İşte bir futbol cilve. 
si örneği daha! ... 

Ukin şuna da emin olunuz ki 
yeni inşa. edilmiş olan ve zama· 
nm en bUyUk stadtlanndan ma. 
dut Kolombda iki La.tin milletin 
mtisabakas1 safahatı harikulade 
bir futbol heyecanı yaratıyordu. 

lki taraf ta fevkalade gergin 
adale ve sinirli hava ile müca. 
dele etmekte idiler. Maçın ehem. 
miyctini müdrik ve usta eleman. 
lar futbolün revaçta. olan teknik 
ve taktiğinin en mükemmel ör • 
neklerini seyircilere tattırmakta. 
idiler. Tribünleri dolduran halk, 
bu zevkli dakikalan yaşatan ha. 
sımlardan hangisini bugün ve i. 
Jerisi için galip göreceklerini kes 
tirmekten aciz kalıyorlardı. 

Milnasebetsiz bir yaz yağmu. 
ru yaylım bir ateş gibi toprağı 
dövüyordu. Çimen ve yeni saha 
c;abucak kaygan ve yumuşak bir 
hal aldı. Balon kontrolü çok güç. 
leşmişti. 

Bu suretle bir an evvel yoru
lan futbolcular artık irade kon. 
trollerini de kaybetmişler ve 
sert, tekmeli, c.;elmeli futbol baş. 
lamı.ştı. ltalya santrforu Della • 
vaUe'n.in insanı çileden çıkaran 
sert hareke1erinden bizar olan ts 
panya santr hafı Larraza hasmı· 
nın karnı budur diye tekmeyi 
bindirince hakem haklı olarak 
İspanyolu sahadan çıkardı. Bun. 
dan sonra lspanyollann öa.ha 
yüz bulduklarını görliyonız. 

...;;,'l~-1-·4• yaız.- ıc..ı.oı. ~k 

miştlr kl: larını \'e bu mevkiin şoref ve ve sol haf ve biraz da muhacim 
- sıı gazetecilerin orayaıgel- itibarını bir kat daha artırmak 

menizi tok arıu ederim. Gelip içln durmaksızın nasıl didindtk
gözlerinizle gör\lntıs. Batayda lerlnl görmek hakikaten bir 

sahanın en iyi oyuncusu olan ve 
gol oluncaya kadar kalesini bin 
bir tehlikeden büyük bir maha
retle korumuş olan sağ müdafi 
meşhur Vallana, İtalya sağiçi 
meşhur Balonçiyeri'nin dışarı 

gitmekte olan bir ~Utüne' ayak 
koyup topun istikametini kenfü 1 
ağları içine çevirmişti. Neticede 
ltalya - 1spanyayı ilk defa ola. 
rak bir sıfır yenmiş oluyordu. 

Takımlar şöyle idi: (İtalya) 
Depra - Kalligaris - Rozetta 
- Darbiyeri - Burlando - Ali. 
berti - Konti - Balonçeri -
Dellavalle - Manyozzi - Lev -
ı:atto. 

{İspanya) Zamora - Vallana 
- Pasarin - Gamborena - Lar 
raza - Pena - Piyera - Sa
mitye - Monparden - Karmelo 
- Zabala. 

(Not: 1ta1yanlardan, kaleci, 
iki bek, sağ açık, sağiç, sol iç ve 
sol açıkla İspanyollardan, kale . 
ci, sol haf, sağaçık, sa.~iç ve soL 
açığı bu satırJarın muharriri 
seyretmiş ve yakından ta.nımış • 
ur.) 

Amerikalıların Estonya ile O· 

lan maçında Gilbert'in takımı da 
bir sıfır kazanmıştır. Amerika • 
hlar her ne kadar atlet yapılı, 
boylu boslu, süratli ve nefesli 
gençler ise de şüphe yok ki Es • 
tonyalılar futbolü daha iyi bili. 
yorlardı. Onun için AmerikaWa· 
rın bu galebesi pek haklı değil. 
dir. Hem de biricik gollerini pen. 
altıdan atmışlardır. Estonyalılar 

bütün maç imtidadınca sekiz on 
kere boş kaleye topu sokamamış. 
lardır. Kale aıfzma. kadar. muv.af· 
raktyet ı tn ş er aptrklan halda 

ABOJ\'E TARiFESi 

Jfrmlektl Memleket 
lrinde dışını/o 

Ayhlr 9:> 1 !i5 Kr. 
3 aylık ;ıuo 425 • 
G aylık 475 820 .. 
ı yıllık 900 1600 .. 

hrıfedcn Balkan Birlilti 

için ayda otuı kuru$ düşülür 
Po'>ln bi rli{iine girmeyen yerler 
ayda }etnıış beşer kuruş zam
medılir. 

Abone kaydılll bildiren mek
tup ve telgraf ücretini, abonl' 
para~ının poo;ta veya banka ıl 

yollama ücretini idare kendi ü· 
ıerir.e olır. 

Türkivtnin htr posta merkeıind 

Vı\/\lia abone ya:ı/ır. 
Adres değiştirme licretl 

25 ı.uruştur. 

iLAN ÜCRETLERİ 

Tıcaret ilinlarının snntlm -
salırı 1>ondan ılibaren iliin sııy· 
ralarında 40; Is; sayratarda 50 
kuru~; dördüncil sayfada 1; 
ikinci ve üçüncOde 2; bırıncide 
4; başlık yanı kesmece S lira
dır. 

lluyük, ~ok dc\·anılı, klişeli, 
renkli ilan verenlere ayn ayrı 
indi rmclcr yapılır. Resmi il~nla· 
rın ~Antim - s:ıtırı 30 kuruştur. 

TlCAnf M.\Hl\'ETTE OUllYA?\ 
KÜCf K 11.ANl.AR 

lUt' defa 30, iki defası 50, (lç 

def:ı~;ı 6a, dört def11ı11 75 ve on 
dcfa!löt 100 kuruştur. t~c ıylı1' 
ilan verenlerin bır defası be<la
,.adır. l>ört satırı ue~·en mıııların 
fazla satırları beş kuruştan he· 
sarı ed ılir. 

lli:nıtt kuponu qetlrenlcrc 
kUC"ük ilı:'in lar{f ~d lfÜ:dt 2:ı 
Jndir(l/r. 

Vakıt hem doğrudan rlo!ıru· 

ya kendi ıdare ycrınıle, hem .,_n
kora caddesinde \'akıt \'urdu 
ııltında KEMALEDDL~ JREN 
lıan Dürosu elıyle ilim kııhu' 
etler. < llüronun lele/onu: 203351 

kımmda oynıyan Abeglenin ağ 
beysi). 

Türklerin maçına gelince ... 
Sahada bes binden fazl b • 

seyirci toplannu . Avrupa.nı 

tı." neler yapılmış ol<luğunu hiç bir ZOYktir. 

hattının sağ tarafı iyice idiler. 
Halbuki İtalyanların bilhassa. hü 
cum hattı baştan başa ~.ok yük. 
sek bir futbol oynamakta. idi. U. 
mumi kanaat ferdi teknikçe yük
cek olan İspa.eyollarm beraber • 
lik taktiği bakımından İtalyan • 
la.rdan düşük oluşları idi. Bunun. 
la !beraber maçın mühim bir kıs
mı Ispanya ~akimiyetinde cere • 
yan etmişti. İ'talyan kaleci Dep. 
ra İspanyol Zamora'dan daha faz 
la çalışmaya mecbur kalmıştı. t. 
talya aleyhine olan kornerlerin 
had ve hesabı yoktu. İtalyanla -
rm bu mühim zaferini temin e. 
den biricik gole gelince, bu ls. 
panya. hesabına büyük bir talih. 
~zlik eseri idi. Değil İspanyanı~ 

büyük bir beteriksizlHtle bera. • 
berliği olsun kurtaramamışlar • 
dır. Süra.tli in.işleri ve sert ham. 
leleri ile Gilbert en muvaffak o· 
lanlan arasında idi. Bu maçtan 
evvel ayni sahada İ.sviçreliler Lit 
vanyayı rahnt bir oyunla tam 
dokuz mır mağlup ediyordu. Iç. 
!erinde en iyi oynıyan soliç Abeg. 
len idi. (Şimdi İsviçre milli ta-

bilhassa o seneler en yilk-Eek fu 
lolü.ııü oynıyan Çekleri seyir k, 
dar, "Mustafa Kemal,, Türkiy 
sinin muzaffer ve ~anlı gençler 
ni de görmek merakı bilyük b 
alaka uyandırmıştı. Zira, ay 
gün yapılan mesela 1sp3.Dya 
İtalya maçına rağrnen beş bi 
seyirci başka tUrlü toplanama.zd 

Bunları okurken de: izah ve takdire hacet kı:ılma.ksı- - Çıkarılacak ol&n yenl ka· 
- Tarih bir tekerrürden lba· zın, hic; bir hayal 'Ve tasavvura nunlar nelerdir? 

rettlr.. ıuzum basıl olmaksızrn bUtün ~ TUrkiyo cumhuriyeti ka 
Bu\uşnnu tam yerinde ku11a- hakika.tl ne o zaman tamarnen nuıılarmr Hatay için dahi aynen 

nablllrlz. göreceksiniz. kabul ettiğimizi biliyorsunuz. 
N. A. - Fakat göreceğimiz şeyler Bunlardan blr kısmı çıktı ve 

IAlemdar sineması 
hakkında bizde mevcut olan his 
ve bilgiye ııa.veten bir teşvikte 
bulunmaz mısınız? 

r..uvaffakıyetle tatbikine baş
: ulı. Di,;:;..ırlerl de peyderpey 
çık:ı rılmakta.dır :• 

1 
IK1 FiLM 

1 - Taçlı Canavar 
2 - Yaralı Kartal 

- Hayhay, söyliyeyim: Hata
ya geLdiğ!nlz r.:ama.n her şeyden 
önce kardeşlerinizin senelerdir 
birikmiş tabnssUrUyle k.arşıla

~acanınız. Sonra. TUrk kab1ll-

Hatay Başvekill bundan son
ra bir iki gUne kadar tekrar 
Ankaraya döneceğini söylemiş
tir. lstanbula hususi olarak gel
miş bulunmaktadır. 

e::::::: . -·- -

..... 

Karamazof Kardeş!.er 
Yazan: Dostoyavski 

. , 
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"Ya bu paralan nereide bulduğunu bi. 
ze söylemezse? .. ,, diye sorduğunuzu 

hissediyorum. 1yi tahmin ettiniz, efen. 
diler, bu noktayı söylemiyeceğim. 

Nikola yumu~ak bir tavırla: 
- Şunu anlamaru:.ı: lazım gelir ki, 

Dimitrl Karamazof, bu nokta bizce pek 
mühim dit'. 

Dedi. 
- Biliyorum, ama söylemiyeceğim r 
Bu sırada müddeiumumi aö~ kan. 

şaark anlattı: 

- Suçlu, eğer kendisi için lilrumlu 
görürse, sorulan suallere cevap -.ermi~ 
yebilir. Yalnız bu takdirlde vaziyetini 
de ağrrlaştırmı~ olur. 

- Bu kuru sıkılardan artık bı'ktım 
efendiler! Şöyle olurmuş, böyle olur. 
mttş !.. Ne isterse olsun, söylemiyece. 
ğim v~selam!.. Meselenin en mi.ınim 
nokta5ı hadisenin pek derin ehemmi. 
yetidir. Ben de onu anlamıyor de!ınm. 
Bu kadarı da yeter sanırım. 

Nikot& sinirli bir tavırla: 
- Ehe ne? .. Nasıl isterseniz, 8yle 

yapınıı ... Ucu size dokunur. Keskin sir
kenin zararı kendi küpünedir. 

- lşi ın:atmryahm efendiler. Ben, 
daha sorgu başlarken bu esaslı nokta. 
ya saplanıp kaalcağım.m kestirmiştim. 
Fakat size gönlümü açtığım o dakika
.da bildiğiniz sebeplerden ötürü, içim 
karmakanşıktı. Bu tet$sÜr arasında hat 
ta, size açık yürekli olmak gibi çok a. 
cemicc bir teklifte bile bulunmuştum. 
Şimdi bu uğursuz; parmaklığa gelip da
yanınca anlıyorum, ki .aramızda 1carşı.. 
lıkh bir itimadın yerleşmesi imkansız. 
dır. Ama, bun3an ötürü size kızmıyor, 
g\kenmiyorum. Bana itimat etmemek 
hakkmudır. 

Mitya, bunlan söyledikten ııonra chr 
ğın bir kapanıkWda sustu. 

- Peka.JA, susmak huıusundaki l&§
maz kararınu:ı bonnadan, bize bu ka
dar nazik bir zamanda.ki ıuau§unuzun 
ıebebinl olawı aöyliyemez; misiniz? .• 
Hangi kudrettir ki, ıize bZiyle uzlaşmaz 
bir aüktit emrediyor? .. 

Delikanlı. p.mlı camlı gülUmıedi ! 

- Ben, sizden !daha iyi yürekliyim 
efendiler. Layık olmadığınız halde bu 
nokta hakkında lanın gelen izahatı ve. 
reeeğim. Susuyorum: çünkü bu işin i. 
~inde benim bir rezilliğim var. Öyle 
aşağıhk bir -şey, ki babamı soymak 
maksadiyle öldürmüş olsay.dım ancak 
bu kadar ahLiksızl k edebilirdim. Şimldi 
neden sustuğumu anladınız mı?.. Ne? .. 
Ne? .• Bunları da mı zapta geçiriyor. 
sunuz? .. 

Nikola: 
- Evet, zaruridir! 
Diye mınldandc. 
- Bundan bahsetmemeniz lazımdrr. 

Çünkü su9mak elimde iken, srd &ize 
karşı 'Cluyduğıım saygıdan dolayı bunu 
ben söyledim. Siz keşfetmediniz. 

- Zavallı genç sonra iğrenerek - ya
zınız .. , Ne .isterseniz, ne kadar isterse. 
niz, nasıl isterseniz yar.ruz ... Umurum. 
da değil. Ömrümde korku, bana hep u. 
zak le.almıştır .•• Karşımzda olmakla gu. 
ruruınun incineceğini zannetmiyorum ... 

Nikola miltere.ddh bir sesle: 
- Demek "ayıp,, m ne biçim bir ~ey 

olduğunu bize söykmiycce'ksiniz? 
Deyince, Mitya: 
- Hayır, bitti artık! .. Israr etmeyi. 

niz. Boşuna zelil olmıyalım. Sizinle te. 
mas edince zaten kafi derecelde zillete 
düştüm. Hiç biriniz, benim yaptığım 
gibi bir mertliğe lıiyık değilsiniz. Ye. 
ter gayri 1 Söylemiyeceğim. 

(Devamı ,·ar) 

Bugün SAKARYA 
Sekizinci 

sinemasmda.-

SA Tl L 1 K 
B EB El/ Alf red Savoir'in meşhur komediai 

GARY COOPER ve 

CLAUDETTE COLBERT 
t<:rafından (Fransızca süzli.i) 

SPENCER FRACY 
ve JOAN Grawfor.d 

Gen"imüstantik,-aüstii:~Artık-bir şey--_: Pekala ... Hele parayı şimdiye ka 
ltoparamryacağını anlarm!!tr. Fakat müd dar nasıl ihmal ettiğiniıe §aşryorum b' 
deiumuminin gözlerindeki parıltı henüı le ... l§te at.mı, sayımı, hepsi bu ka. 
onun ilmitsizliğc düşmediğini gösteri- dar. 
yordu. Delikanlı, böyle diyerek ceplerini 

- İliç in evine gittiğiniz vakit, eliniz b::ı~alttr. Yelek ceplerinde kope1:1eri cle 
deki paranın miktarını da mı haber ver_ döktü. He~ap görüldü. Sek:Z yüz otuz 
miyeceksiniz?.. altı ruble ve lmk kopek para vardı. 

- Evet, onu da &Öylemiyeccğ~ r. H;jkim: 
- Ama, lliçe Madam Koklakovun - Hepsi bu kaıdar mı? 

gllya size üç bin ruble verdiğini söyle. Diye sordu. 

mişsini:z:. - Evet t 
- Belki demi,imdir ... Fakat size söy 

Jemiycceğim! 

- Şu halde ''Makroi.,, ye nasıl gel. 
diğinizi ve neler ;-aptığınızı anlatrruz ! 

- Bu husu!lta köylülerle, buradaki. 
leri sorguya çekebilirsiniz ... Sonra, bu. 
na tlair ne istencniz size ben de yat. 
dun ede bilirim. 

Mitya, bildiğimiz şeyleri muhtasar 
bir surette anlattt. Yaln~z aşkla naSll 
sarhoş oıduğunu bu snho~luğun ha:r.zt 
içinde intihardan nasıl vazgeçtiğini on.. 
lara açmadı. Hakimler de bunda dikka. 
te değer bir varhk görmedikleri için 
ona sualler sormadılar ve not atmadı.· 
lar. 

Nikola: 
- Bu mesele fü,tilnde §ahitleri din. 

lerken tekrar iduracağız. Tabii bunlar, 
sizin karşınızda olacak. Şimdi lutfen 
üstünüzdeki ıeyleri masaya boşaltınız. 
Bilhassa paranızı. 

- Anlattıklarınıza göre üç yüz ruh. 
le şampanya vesaireye, on ruble ilice, 
yirmi ruble arabacıya vermiştiniz. iki 
yüz ruble de oyunda kaybettiniz. 

Nikola tekrar rakamları topladı ve: 
- Bu hesaba göre sizin bin beş yüz 

rubleniz varmış! 
Dedi. 
- Evet. öykdir f 
- Herkes diyor, ki ıizde daha fazla 

para görmüşler. 
- Alemin lahn.dan bana ne? 

- Ama sizde söylcmi!!siniz. 
- Ben de söylemi§ olabilirim, ne ÇL 

kar? 
- Bunu tla şahitleri dinlerken dü~ 

şünürüz ... Para için merak etmeyi!iiz ... 
Emniyetli bir yerde emrinize hazır tu
tulacak ... Tabit muhakeme sonunda be. 
raet edersiniz .. 

(Detıamı t•ar) 
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Bir sivri akıllının maceraları: 

Blllyorum yarın pazardır., yahut yolun dörtte birindeler! .. 
Baharın en ch·clvll zamanında Ya ben 7 
~ldut;n fcln bugUn koca 1stan- Ben zaten nereye gidiyorum -----

Ulda Yer yerinden oynamış; ki? BUtUn onlnrın ayrı ayrı git- ----==========-----·--_:=========::=::=:::::::=====~~ 
~ehrln iı; tarafındaki halk, çok- t!kleri yerlerin lıcpsl do beni 

an Şehr!n yakın ve uzakların- kendilerine çekmek istedikleri 
:akı baharlık, yazlık yerlere ve gönlllm dil bUtun o gUzelim 
b ökUlmUştOr. BlJiyorum, şimdi yerlerle birllk c;lduğu halde, a-

Y ugoslavyada siyasi hareketler Mahkemelerde 

oğaıı:ın yukarı kıyılarında bir yaklarım hiç de o taraflara ya· Çine seyahate çıkan 
Alman boksör 

başka alem, adalara bir başka naşmnk istemiyor gibi. .. 
c:UnbUş, l\farmara kenarlarında yakJarım, tutulası ayakla· 
bir başka ahenk, Çamlıca tepe rım, madem ki Jıdla. yUr~meei· 
"e sırtlarında. bir baı;ka şetaret, ni ,adım atmasını becercblliyor· 
'I'opkapı tışı bahçelerinde bir sunuz; şu halde ne için gönlUm· p k J k 'başka, hay huy olunca hızlarlyle le bağdaşıp beni, şehrin yakın ara s 1 z a 1 n c a eter u IJ anarak 
alıp vermektedir. veya uzakJaruıdaki o canım ba- d Calgıla.r, şarkılar, kahkaha- barlık, yazlık yerlere sUrUkle· a a m soym ıya ka 1 kt. 
:ar, danslar, tUrlU oyunlar, tur- miyorsun.uz? 1918 senesi eylftlUnde lsvirrc-
. fl e#Ienceler, çiçekler, dallar, O demınki kulaablığı, otom o· nin Lozan ı::ehrı"nde dog-an Albe:ı rt - M.Uekkilim her ne kadın hah :.- kendisinin akıllı olduğunu ısrar. 
\'e ar meyvnl,ırı, fiU şırıltıları bili. arabası, motosikleti bol Müller, mmelcketindc oldukça la söylüyorsa da ben deli oldu-

bUtUn bunların arasında, he- meydanlığı geçtikten sonra ten· şöhretli bir boksör olmuş, fakat ğuna. kaniim. Kendisi ile görliş. 
:: hepside azçock, birbirini ha, serin \'e lo;; mahalle arala· hayatından bıkarak Çipe gitme. biğüm zaman. itirafının çok na. 
ı:a ıran bir snrn tatlı yürek rından bir gölge ı;lbl sUzUierck ğe karar vermiştir. Amatör ola. musluca. bir hareket olduğunu 

rı>ıntıları... gele gele ikinci bir meydanımsı rak boks yapan MUller cebi delik söyledim. Bann: 
~ '\Takıt 6ğleyi .geçeli epey oldu- yere geliyorum. Fakat burası, o bir gençtir. Bundan dolayı seya. - inkardan ne fayda. Cezam 
a~(l halde, bakıyorum, ön Um den birinci meydanımsı yor gibl ka.· ha.tini yaya olarak yapmağa ka. ne ise bir an evvel ~ıksın. Ça • 
b tnı.clao, sağımdan. solumdan labıılık, caV"ultulu, cuvultulu, rar vermiş ve bavulunu sırtladı. bucak yatıp ölmeden çıkıp gide. 
h tr alay insan, çoluklu ççocuklu, kUrUltUlU patırdılı. gramo!onlu, ğı gibi yola çıkmıştır. MUller Çi- bileyim, dedi. 
aıa şehrin yakın veya uzakla- radyolu, ıı:ornult. klaksonlar~ ne gitmek üzere şehrimizden de - Sende delilik var mıdır? di. 

;ındnkt o baharlık, yazlık yer- ,•ardalı, desturlu yer değildir. geçeceği için, 3 aylık lblr seya. ye sordum. Hayır cevabını vcr-
qro akın hallndeler... Burası ıssızdır, sessizdir, bol n- batten sonra. nihayet §ehrimize di, fakat ufak bir tahkikat so • 

Simdi bunları böyle görünce taclr, bol gölgelidfr. Arka tara· gelebilmiştir. nunda babasının frengiye müp • 
ve SlSzlerlmlzln HnUne o yerlerin fında gentş bostanlar, ön tara- Boksör burada Emperyal oteli. tela ve bir kaç defa tımarhaneye 
şu andaki ve bundan biraz son- fıude. alçacık clUkkdnlar ve ya· ne inmiş, fakat bir kaç gün son- girip çıktığını ve nihayet tımıı.r
rakl ala.cağı manzaralar gelince rı kArglr evler vardır ve burn· ra cebindeki biltun parası eriye. hane<le can verdiğini öğrendim. 
dUşUn~üyorum: nın bol ağaclı, bol gölgeli yeri, :rej( aç kalm ş~r. Her ne suretle O akıllı olduğunu iddia ediyor; 

1 nben nereye böyle? bl kahvenin serln ve ortası kU· olursa. olsUDı Çıne ayak basmağı fakr.t 1..ıütün deliler kendilerinin 
Nereye gltttğlmt, gideceğimi ur Uk havuzlu bahcesidir. .Ma- bir fikri sabit haline getiren Mül akıllı oıeuğunu iddia etmezler 

yahut gitmek 1stedl!1mı, bi; ç le dalyalar bomboş gibi· ler, bu feci vaziyetten kurtulmak mi? Ben ".lekili sıfatile kendisinin 
turıu kestiremeden ısa ar, san · · b' dil 11

--" tab"b' dU yerlerin hepside ve o canım dlr. Ağaçların dallarında. asılı ıçm ır. çare §LUUu~ v? son ı ıa ye muayene ve Tıbbı _ 
numda tUte ayrı ayrı bur- tkl kafesten birinde bir kanar- kalan bır. kaç kuruş~ ıJe bır cc. adlide müşaheae altma alınması. 
..ı rek ağır ağır ,yoluma 

1 
d blr florya belkl de zaneye -gırerek 'bir şışe eter a1- nı istiyoroı:ı •• dedi. 

"evam ediyorum F k ya, bir n e • • t '> • a at nere- b-'ht beri ö!Jlle.ktP..n yoJ l· mı§ ır. B"t'" ~!l. Onu bHenG nş olsun! :..;: ~ıı .ım4J,.de ~ ~ . , Müllerin ni eti terle intihar u un muhakeme sırasında bir 
h V t. ğ ul r. !llli:Rif , .,... .... ' ..._... '8&-"~~ 1l ıbo • 
llde hala. önUnıden, ardımdan, sımsıkı kapalı ve gözleri yan a· farda ıokuduğu gibi, bunu bir yol • t.11' Jıe79tf hlklmeye, 

8'-~tmdan, solumdan bahar gez- çık ikincil şekerlemesi yapıyor- cuby.a dkk~klatarak bayılta tmak. :ve bir de avukatına bak?p duruyor. ıtıe1 kl ce m e ı parasını a rak Çın.e du. Tercüman vaziyeti kendislne 
h erine seylrdenlerln san ıar. gidebilmektir. anlatınca, ayağa fırladı. Fransı:r.. 
eıı~tde yan g6zlcrlnt sUzerek J3urada kahvemi içerken, ge· '.Mfiller 0 ak•unon ete · · ca olarak: onı k uzak- r-· r sısesı ce. 

1 
arda. içlerinden ııöylentyor- ne tstanbulun ya ın veya binde olduğu ·halde Beyoalunda 

ar: Jarındnld baharlık ~e yazlık bU- Firuzağa mahalleslııde bir
0 

soka-
- Sen nereye yahu, sen nere.- tnn o nıe21Irclerl gözümde can· ğa girmi§, bir evin ı~ kapısına 

~e? linnl elinde sepeUn, çıkının !anıyor ve burnumda tutuyor· gizlenerek a\'lnr gözlemeğe baş.. 
aı:ıt yanında arkadaşların, can- tar. Iamıştır. 

l'Oldnşların, ~önUl oynaşı arın'! Fakat, bu arzu yUreğtmın hA.- Müllcrin gizlendiği evde Mar 
'ah;, böyle takım taklavat, cuz- lft. bir tllrltı bitip tttkenmek bll· koviç adn~da. bir İtalyan otur : 
burccmant her blrJmlz bir seyir mfyen arzusudur. maktadır. Her ak§am saat sekiz. 
~erıne koş~şurken, sen ö1Ie tek Fa.kat, yüreğimin artık gayet de işinden çıkarak 8,5 ta evine 
llŞına, yapayaınız, Dereye gidi- bayatlamış, artılc kabnlt tadı gelen l\htkoviç, biraz sonra kö. 

Yorsun? vermiş olan bu arzusuna derhal şe başından görUnmliş ve M.Uller 

~ercye mi glalyorum? onu kafam müdahale ediyor: cebinden mendilini çıkararak e-
bilen0 aşkolsun! - otur oturduğun yerde! •. kri buna bo§altmış, hiç bir şey. 

l:>erkcn bir yere ulaşıyoruz k1 Haftanın yorgunluğu böyle çı- den haberi clmıyan Markoviçin 
bura

81 
urak bir mcydanlı~a ben- kat'! anahtar deliğine uzanan elinden 

ıer. :Bahar ve yaz pazarlarının Benim de znten bir yere kı· tutarak mendili ağzına dayamış. 
Rcıznıe, tozma, eıı-1cnce, zcvkal- ınıldadığım yok, oturuyorum. O· tır. 
tn b tururor, dUşUııUyor, uyuklıyor BhdcnNre neye uğTadrğmı an-

- Ne münasebet ben deli de
ğilim. Niçin muayene edilecek _ 
mi§im. diye bağırdı. "Allah Al. 
lah?,, ~,gibi ba§mı sallayıp du· 
ruyordu. Nihayet aYukatı kendi. 
sini ikna etti ve ~arıya çıka. _ 
rıldı. 

. Fakat, boksör elleri kelepçeli 
Jandarma refakatinde tevkifha
neye götilrUlürkcn .r..m::--u ı> .... wwı yor. 
du. Herhalqe seyahatinin bir çok 
maceralı geçeceğini tahmin ve 
yazacağı kitabmı milyonlarca 
satarak zengin olacağını dilşlinll. 
yordu. 

iki sarho§ polise hakaret
ten mahkUm oldu 

a Yerlerine gec kalmış olanla- da bir gençliği sayıklı· la.ya.mıyan Markovfç baygın bir 
rı (rnabnlli maksut) ıarına, bu ve arıı . 

1 
, 

1 
halde yere scrilmış ve artık Mül. Dün dördüncü asliye ceza mah. 

saatten sonra. olsun, teıco er ş- ~ orum · l · · M k · · .. tı d 
_ • • ... k er ıçın. ı ar ovıçın cuzdanını a. kemcsindc bekçi ve polisi tahkir 

rnıck f"in burada., bu ıneY ıı- k d gıne çı an ı k t kt b n !i • lt Elektrı ıre ara gı me en RBka ia kt>.lnıa- eden iki kişi hapis cezasına mah. 
ıınsı rcrde renk renk ve ççeş çoban mıştır. Fakat, boksör acele ede. kum cdilmi§lerdir. 

~eşit, biçim biçim arabıılar, o- KAhtane civarında Alibeykö - rek biraz daha beklemeden eter. . . 
tornoblllor. hatta ınotostkletıer .. e obanlık yapan :Mahmut li mendili Markoviçin ağzından Bu~lardan Al~. Galıp ~ece sar. 
\'ardır. ~d rJehmet evvelki gi.in kıroa. çekmiş, bu sırada Markoviç ayı- hoş hı: h~lde ~uleymanıyc tara-

bcrnindenberi, aynı yol nze· ogl?. Unil otlatırken, canı oyna. . larak boğu§ma başlamıştır. fm'dakı e"':°e gıderken bekçi Ab. 
rinde benimle birlikte yolculuk sfirtlS·st 'ş ve Siliıhtarnğa san. Bunun üzerine Müllcr tabana dullah çevırerek, karakola davet 
ctınckte olanların çoğu, bur~· ınak 1d em~işliye doğru uzayıp kuvvet kaçmış, fakat İ'talyan Yar c~~ş,_Ali Galip buna kızarak bek 
dnn o, renk renk, çeşit çeşit, bı.- U:alın ~ktrik direklerinden biri. kuwetile bağırarak bekçileri pe. çıyı a,zı_na gelen sözleri sarfede
ı:tnı bitlm arabalarJsı, otoı:nobll- g:!:1 ;nnan.rnıştJr. Çoban ecre. §ine düşürmüş, kendisini yaka _ rek tahkır etmiştir. 
lere, hatta motosikletlere do· sanın kendisini öldüreceğinden l&~ıştır. . ~ Ali Galip mahkeme tarafından 
larıar , ... bunla'"" ıdcılamıyanlar- Y b ... tellere dokunmuş., fa - Gasp,, su~ıle agır ceza mahke bekçiyı· tahkirden 1 .. h ., ,.. h ha ersı... k" ü 1 k d'I "'f"l • .. •Y apse 30 
ela Yln .. yııva ! kat b{raz da a d k .. "wıasile beraber om r mer ne sev c ı en n u lerın dun lira ag-ır para ceza"'ına h 1 " ., , a ,kat o ı.u.... . . b" uh k · bak 1 • , sar oş uk. 
teJaşıı olarak. biran önce var- gibi kavrulup yere düşmem ır m U a ez:sı;e .. ı. mı~tır. tan da ı lira hafif para cezasına 
tnalc t •erlere doğru t r zun Y u, gozlilklu ve ncf- mahkum cdilmi tir Ytıru stedtklerl . ~ olmuu u · t ere düşerken, dire. ti şapka ile paltolu !\tüller, bii. ş · 

0 
rler ha, yilrUrle~. de sanki -· Mehmeell~ine de takılmış ve yük bir soğukkanlılıkla mabke . Diğer vaka da Heybefiadada 

bcnnlarda hala. ytır ! bil ben gın çeknlg- fırlamıştır. rnede, suçunu olduğu gibi anla • geçmi§tir. ismail adında bir wenr 
dururmu ... •um., ,,.a ' be.rsa a.. • b" t k k k d' ı. : de " . 1 nere- Z 11 ..nban bu ''azıyette ır ara : as ere sev e ılmek üzere karalco-

YUruru F kat on ar ava 1 ~- • H t~:. d · · 1 d · Ye m. a t acı içinde kıvranmış, nı. - a ı.a, emışır. Kurbanımı a avet edilen arkadaşlannı gör_ 
~ben nereye? ıtnıck ıs- :aç s:~radan geçen bir jandar. 1ıbayıltmağa nıuvnfak olamasay _ meğe gitmi§tir. 1smail aynlık der-

t d nıarın glttiklcrl, g aye esini :işiterek, imdadına koş dım, kendisini öldürecektim de. dinden kafayı çektiği için bu va. 
e ;ltıerı yerler uıaı~ın~· btıene :mas ve bir otomobille Guraba!Fakat fazla gürültü olunca knç ziyette karakolda bulunamıyaca-

' n benimki? onu bl 0 :ı».:~esine kaldırılmıştır. Çoban .maktan başka çare bulmdım. Ce- ğmı gören polis memuru Muıtafa 
aşı.olsun! : ıunet hastaneye kaldırıldıktan zm ne ise razıyım.,, eve gitmesini söylemi~, fakat ı.. 

* * * bir kısını kt~a. bir zaman sonra. ölmüştür. .ı:>ün ~alıKemeyc suçlunun ve- mail tarafından hakaretle karp. 
llelkt şimdi onların 

0 1 
r ,...~., dl adliye doktoru tarafın. kılı, lsvıçre sefareti hukuk mü- lanmıştır. 

't!'ıtnc ı ı l re ,·ar ı a ' 'V<A"e · k .. "l .. · · •-
1 

ar nrı yere ,.
0 

d n muayene cdılcre gomu muş. şavırı .u;mail Kemal Elbir de gel. hmail de 15 gün hapiı ıs lir• 
r kıs k nzereıer 1 a . ü , 

l 
mı varma ıda, tUr. mış , avukat: para tez:aaına mahkum edilmiştir. 

ıır kısmı do. hcnUz yarı yo 

Hırvatlar kabineye girecek 
a1eyhinde yalan şayialar uydur. 
duklan ve bu suretle mervteketin 
sükununu ihlale teşebbüs ettikle. 
rinden dolayı 24 kişi Bulgarista. 
nın muhtelif semtlerine sUrgünc 
gönderilmiştir. Bunların altııı ka
dındır. 

Bulgaristanda tayyare 
ianesi toplanıyor 

Sofya, (Hususi) - Bulgar tile.. 
carları aralannda tayyare ianesi 
olarak topladıkları 9.000.000 Le
vayi harbiye nazın Daskalof a ver 
mişleruir. 

Bütiln mesleki teşekl:illler hava 
llırvat Lideri M(tfck f kuvvetlerini arttırmak maksndile 

Belgracl (H 
.) H ı iane dercine devam etme1ctedir 

, ususı - ırvat.. . · 
lar lideri Doktor Maçekle başvekil :ff arbıye naz:ırı Daskalof toplanan 
arasınıda de a d U k 1 ıanelerle tayyare mcydanlan, han 

v m e en m za ere er . . .. 
önümüzdckı' hafta k t• bi 1 gar, ve tayyarccılığe luzumu olan a ı r an aş- d'ğ • • . 
ma ile netie l k . D ı er tesısat meydana getırılece, 

e enccc tır. evam ğ' • •. 1 • • 
eden müzakereler hakkında Dok- ını soy emııtır. 
tor Maçek evvelce anlatıldığı gibi Muhalefet Bulgar Başve· 
muhalif partilere malumat ver- kilini takdir etmiş 
mittir. -

Doktor Maçekin arkadaıların- Sofya (Hususi) - Bulgar par. 
dan Vilder bu maksatla Zağrep. lamentosu hariciye komisyonu ye. 
ten Belgrada gelmiştir. Hırvat.. di a.z:adan mürekkeptir. Muhalif
larla meskOn olan Sava ve Pri- Jeıfden eski başvekil Profesör Çan 
morska (Ban) lıkları Hırvadistan kof bu komisyonda azadır. Hafta. 
dahilinde kalacaktır. Doktor Ma. lardanberi başvekili dış siy<ı.setin
çek'in istediği ldiğer Ban'lıkların den dolayı tenkit edenlerin ba§ın
da verileceği söylenmektedir. da bulunan Profesör Çankof ve 
Hırvatlarla olan anlasına kanu- arkadaşları Dobroca topraklarının 

•-•1'1 deflttftmede~ ,ı-a1a- Buliaristana iadesiyle, Ege deni. 
nacak, anlatmayı. Hrrvatfann da zinden bir mahreç verilmesi hak. 
igtirak edeceği koalisyon bir kabi. kın'daki başvekilin sözlerinden 
ne tatbik edecektir. Yeni teşekkUl memnun kalmışlardır. 
edecek kabine hakkında daha gim Komisyon reisi Govedarof gazc 
d~en tahminler yürütülmektedir. tccilerc verdiği beyanatında, top
Sefirimiz Bulgar Ba§Ve• lantmın mühim olacağını ıöyle-

kiıı. iJ ·· .. t•• mesi üzerine muvafık, muhalif bu-
e goruş u tiln b ı b ki · · Sofya, (:Hususi) _ Sefirimiz me us. ar aşve I~ dınl.emek 

Şevki Berker du·· ""ğl d \lzere komısyona gelmışlerdı. Ko. n o e en sonra . 
Bulgar Başvekili Köseiva f . m.syon azasından Staynof, Vasi. 

no u zı. J f 0 k" 
ya.ret ederek görUştü. Köseivano- e , marçevs ı, Logofctof, Bas. 
Cun parlamento hariciye komiıyo.. sukonef başvekilden bazı sualler 
nundaki izahatından birkaç saat sormuşlardır. 
sonra yapılan bu görüımcyc si- Bulgaristanın Dobrocada Ro· 
yasi büyük ehemmiyet verilmek- manyadan iadesini isteldiği top.: 
tedir. raklar 7600 kilometre murabbaı· 

Bulgariatanda 24 ki i ~r. ~~lgariıtarun Ege denizinde 
sürgü -· d •td"f ıstedıgı mahreç muhakkak suret. 

Sof a ne ~on en - ı tc Dcdcağaç ve sonra bu mahreç 
y , (Hususı) - HukCtmet Kavala da olabilir. 

• 

seçıyoruz 
BıRINCıYE 

Bir B isi k 1 et - Atlet Rı;:a lıfcıksııt 
. !~inciye: - Şık ve kıymetli bir saat: üçüntüye: - bir çift 
ıska.rp1~: dördüncüye: - Bir şapka; bc~inciye: - Bir •en elik 
Resımlı Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo
yunbağı: 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kişiye birer adet 
Ta~arc piyango bileti, onbeıt okuyucumuza birer §İşe bü-
~kkolon~·a; 15 okuyucumuza birer şişe küçUk kolonyao 25 ki. 
§ı.ye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif ciM he. 
dıycler. 

1 Müsabakaya ıştirlk Koponu : -~ ~ -1 
~ ....... - ~ - .... ~ 
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füısya lngiltereye mukabil 
teklifte bulundu 

Emniyetsizlik 
buhranı 

TAYYARE 
kaçakçılığı 

Ad1iyede terfi ve 
tayinler 

Meclise verilen yeni 
layı hal ar 

(Ba§ tarafı 1 ncide) Ankara~ 21 (H~~"u:~!. muhabiriıniz- Ankara, 21 (Hususi) _Adliye 
loyakyayı garanti ellen Ilitlcl' den) -:: ı~k.rc~1 l~unı~ın t~yyare ka-·Vekaletindc a ılan terfi ve ta- Ankara, :n (Hususi) - IIU· 

(Ba§ tarafı 1 ncide) 
So\•:;.:t tc1.i ,doğu ve hııL.ı A nuııa· 

sınd,ı ıııı;I. rı' cıııct i teşkil::ıtlandırına~ 
için b:i~ le lı.i r hl oka iştinik eden mil· 
Iellcrln anıl~rırıd:ı otoııı:ıtik anlaş 

nıalnrla taınaıııen lıirlc~ıncleri icaıı 

edece.;. ml'rkcziıııledir. 
lııgılıt ııı.ılıfclleri diyorlar ki, fo. 

giliz tliıılomasbi, Romaııyıı. Ye Po· 
lonyanın cnılişclerini teskin için bu 
otoınalik!iklcn iclin:ıp edilmesini ar
zu etmektedir. Sovyetler Birliği yal 
ııız Frnıısız - lngili:ı kurmay anlaş
ıualarıııa Lcnzeycn kurmay anlaşma· 
ları ile tamamlanmış ve kayıtsız ve 
şartsız bir lngiliz - Fransız - Sov) el 
karşılıklı aııl,ı)masıııııı he; ıugi lıiı 

kollektif :;b\teıııe esas teşkil edebilece· 
ği kan atiı11..letlir. 

Diğer taraftan Sovyellcr Dirliği Po 
loııyaya ve Romanyaya Yerilen ,.e 
So,·yeller Birliği tarafından muhte· 
mel bir taarruzu tla tlerpiş eden Fran 
sız ve lıısilız g:ırantilerinin bir Sov
) et taarruzu ihtimalini haric tutacak 
şekilde tadil edilıucsini tercih et
mektedir. 

Keza Sovyeller Dirliği, Polonya n 
Romany;ıya Sovyet garantisi nrilme
dcıı önce bu iki nıemlekel arasıntlakı 
unlaşınanıu yalnız Almanyaya karşı 
olmasını ye bu memlekete karşı ara
larında bir askeri müdafaa anlaşma
sı aktelmelerini arzu e~ lemekledir. 

iyi malumat alan mahfellere göre, 
Sovyet teklifleri hakkında nlgiliz in
tibaı tamamen gayri müsait olmamış
tır. Zira, Rm;ya emniyet teşkilatına 
s:ımiml lıir suı·ettc iştirak niyetinde 
olrluğunu açıklan açığa göslermi~tir. 

Anc-:ık saliihiyelli bir kaynaktan bil· 
diriliyo rki, Sovyet teklifleri Alman
yanın mülaarrız olduğunu açık biı 

surette ilan ve barış teşkilatı yerint: 
bir nevi çc\'İl"nıe sistemi tesis et· 
mek demektır. 

Bu leklifler ;yerine getirildiği lak
dirtle .\imanlar, emniyet teşkili baha
nesiyle Lir çevirme manevrasına 

maruı bulunduklarını hiç şüphesiz a
.lent suretle iddia edece ki..; Jir Siyo.
si mahfeller, böyle tam bir ittifakın 
Polon) a ve Romanya tarafından ka· 
bul edılemiyeceğini ilave ediyorlar. 

Nihayet böyle bir anlaşma yalnız 
1talyıı, l'ortekiz Ye lspanyayı çileden 
çıkarmakla kalmıyacak, ıneınlckclle

ri lngilız po!ıtikasına musait bir su
nlle istihale ettirmek hususundaki 
son imkiinı da ort:ıdan kaldıracak
tır. 

LonJra, 21 (A.A.) - Diplomatik 
mahfiller, Moskovada cereyan eden 
1ngıU.z Sovyet mUzakerelerinin yapıcı 
bir ruh i<;in ve memnuniyet verici bir 
tarzda devam ettiğlnl bildiriyorlar. 

Londra - Pa:is - Moskova ve al!_ 
kadar d ğer dev:etıer arasında nokta! 
n.a.zar teatisi devam etmektedir. İngi_ 

· l!z mehtillerl netlcedeen llmitli görü_ 
r.Uyorl.ı.r. 

TÜRK - 1NG1LİZ GÖRÜŞMELER! 
LoDolrsı, 21 (A.A.) - Times gaze. 

teJi yazıyor: 
lngi:ız resmi rnahafili, bir Türk ga_ 

zetesi tara!mdan bildirildiğinin hilll,_ 
tmn olarak, Türk - !ngmz mUzake_ 
relerinin mllsbet bir tarzda neticelenip 
bitmiş olduğunu beyanda tereddllt 
ı;östermektedir. 

Manmıı.flh me;:kftr mUzakerele!in iki 
meml::ket arasmdakJ anlaşmanın ve 
tecav'ize 'karşı ge·mek hususundaki 
Inllşterek arzularmm bir delilini teş_ 
kil etmek itibariyle büyUk bir mem_ 
nu:ılyet lzh:ı.r edilmektedir. 

VarJova, 21 (A.A.) - tıustrovany 

Kurjer Codzlenni gazetesinin emin bir 
membadan ö~rendiğine göre ecnebi 
matbuntx tarafından lşaa edilen ha. 
berlere ra~men hali hazm.la Polonya 
ne Almanya arasında hiç bir mUza. 
l<erc cereyan etmemektedir. 

Bcrlln, 21 (A.A.) - 1919 ve 1920 

$ınıflan 24 nisandan 10 hazirana ka. 
c!ıır ııskerl~k şubeleri muayene koml.s 
yonlarına müracaata davet edilmiş _ 
lcrdir. 

FnANSA HARİCİYE KOMİSYO. 
!':U:-IDA 

Par'ıı, 21 (A.A.l - Senato hariciye 
komi Jyonunun toplantısr iki buçuk sa_ 
at sUrmUş ye B. Done beynelmilel va_ 
zi{·et hak1mıda tam ve sarih beyanat_ 
ta bulunmuştur. 

Frıı.ns•z - tepanJ•ol mllnasebetıe _ 
rindcn bahııeden B. Bone, Fransa hll_ 
k(lmotinln her sahada dostluk mu. 
nasel.."clleri tesis arzusunda bulundu
t,unu r,öylemlş ve mUtealdben emni . 
yetin tcJisi ve barışın muhafazası hak 
kında Fran3:ı. ve !ngntere tarafından 
y:ıpıtnn d plomatlk faaliyeti izah ede. 
rel< Lcndra ve Parls arasındaki tam 
g-örilJ ve hareket blrliğ'I bilhassa 
J·-ıyd"ylcm.ş ve bu mti-ştereek hare _ 
ı, .. !Jn daha "İmdl"en elde edilen neti 
celrindn fevl,alAde memnun olduğunu 
.söylemiştir, 

1"nZ'tl', Po10TIY1!, 'ftoman~. ve Yuna_ 
ntstan hakkmdıı. yapılan beyanatın e_ 
h"'mmlyette ~mu!UnU taıırih ederek 
ı;örUşmelerln diğer alAkadar devlet • 

. . çakçılıgı lrnllıscsı dolayısıyle, evrak . . . . .Y P kum etin B iiyllk Millet Meclisi· 
terle de faal bir ııekilde devam ettiği. lle İtnl3an mllletı nnmırıa bu• salıtekiirlığı sıı~·ııııılan le\·kif edilen yınlcrı bı.ldırıyor~m: ne ı;önderdiği birçok kanun Jiı· 
ni bunların da yakında neticeleneceği \·e.sikaya imza koynn )lussolini ı hnı iciye vel··llcli Protokol memurla· ·ı 100 ı· 1 · mahkc. d · 1 ·· · . ' " ıra maaş ' tcmyız yihalarının en m llhimlcrinin a · 
Umıd!ni blldlrm!şUr. tnhutlerıni yapal'larkcn hıı,: bir rından Hulıi .Uozcalının muhakeme· . ~ 

1 
w t f' İ . · 

B Bon J d d 1 B R . .. mesı aza ıgma er ıan zmır uca· .larıor bilidiriyorum: 
· .e. meşa ın an o ayı . uz. cebir ve tehcUt altında buluııma.. sıııe buguıı Ankara adliyesinde baş- .. N . .. .. .

1 
g l' 

vertı tazım_ ile yAde~erek bu mesajın yorlarJ.c. Onun için bu de\'lct n- lanc!.ı. ~s!iye birinci ecza mahkemesi ret rcısı ccatı ~nl.ugı·~· O ıra Bilumum muvazzaf subaylar 
b.~nş& bllyUk bir hızmet olduğunu .. . _ , _ Rubının suçunu ağır cezayı müsteı-'maaşlr İstanbul hakımlıgıne An- ve askert memurların 25 yaşını 
soylemi• ve so"•lerint alman tedbirlerm· damlarımn Muruhte ko" dukları · ı · ·· ı ·· w .. · · b 1 

'# ~. • • • _ " zım ııı:ı ııyetıe gurı ııı-:ıı ıçın, u dava- kara ticaret reisi Münir Akyürek ikmal etmeden evlenemiyeceıı· 
tamamen tedafüi Mahiyette ve bey unzaJara .Sa(lJk kalmaları bey. ya hakrn•ın sal-lhiycti lınricincle gör 1 

1
. 1 A k · · d · · · ı · · · .. ' · ' ' -80 ıra maaş x n ara tıcarct rcıs- lerine aır 1343 sayılı kanunull 

nelnulel vaziyeti karşılamak için aım_ uclınılel hır emnıyct <lusturu~ dü ve tlosyanın Ankara ağır ceza l . v. ~ • • • 

mış olduğunu kaydederek bitirmiştir. nun tnbii lıir icabı idi. ııı:ılıkcıııesine tevdiiııe karnr vert.li. lıgıne Ankara hakımlerınden Alı tadili hakkındaki kanunun ta· 
Paris, 21 (A.A.) - Nazırlar S b I Yiğit, Izmir ticaret reisliğine Ma. dili lAyihası. 

meclisinden sonra neşredilen bir Halbuki haillseleı•in inkişafı OrQU aş ıyor nisa asliye hukuk hakimi Galip Denizaltı sınıfı mensttplarma 
tebliğde, bir taraftan yeni milli tamamen bumm akshıe cereyan D:n·n.ra, saat 11.30 da başlandı. Kmoğlu, Manisa asliye hukuk ha ver.11ecek zamlar \'e taznıinıer 
müdafaa gayretine ve diğer taraf. etti. Miinih konfcrnn«mcla İn- ~lahkcıııc heyeti, lıiıkim 11.>rahim Tev- kimliğine Üsküdar asliye hukuk hakkındaki 3486 sayılı kanu· 

gl.ltere .... 0 }' an knr·· k.. rik, miidc.leiumumi Daha Arıkan ve · ı tan bu gayrete tekabül eden tcd- • r saya >'1 u. hakimi Bekir Sıtkı Peynircioğlu, nun bazı maddelerinin tadıl 
· çülmüş Çekoslova.kyanm ınev- k:1Up :ı\Iuslafa Giirsesten mütcşekkil-

birlerc ait kararnamclerın tasvip tli. Büyiik bir kalabalık, esasen kü· 55 lira maaşlı Beypazarı ceza ha • .layihası. 
edildiği bildirilmektedir. Yeni mil cucliyetini garanti eden Bitler ı;iıK vlan salonu ağzına kadar <.loltlur· kimliğine Samsun sulh hakimi Na. Devlet demir yollan ve limau· 
li müdafaa gayreti şu kararname. günün birinde Çekoslovak mil- mu51u. zrm Sümer, 42 lira maaşlı temyiz .ları işletme umumi idaresi ıue· 
Jeri ihtiva etmektedir: letlerinin mümessillcıi Alınan- Rulıı, sakalı uzamış, çok perişan başmüddciumumi muavinliğine ınurları ve tekaüt sandığı lıak· 

1 - Harbiye, bahriye, hava ve yanın himayesini istedi diyerek· bir vnıyelte salonn Rirdi. Celse acı- Ankara sulh hakimi Baha, Anka- kındaki 2454 ve 290 sayılı ka· 

1 
b l l - 1 lınca, hakim, sorguya başlac.lı: 

müstemleke bakanlıkları irin ta· ten u mem eketi < ogrm nn ra hakimligwinc, Adıyaman nunlara bazı maddeler el•len-
:s - Adınız'! 

ahhüdc girişilmesine ve tediye doğruya askeri işgal altına alı- - Hulu Bozcalı. hakimi Recai özmen, 40 · ınesine ve bazılarının değiştiril· 
kredileri açılmasına salamiyct ve-ı verdi; ~lusollnl ise Münib kon· - l\uç y:ışıntlusın ız? lira maaşlx İstanbul aza- mcsine dair kan un Hlyihası. 
ren kararname. ferıı.nsında. verdiği imzayı unut- - 313 doğumluyum. hğxna Ayvalık ecza hakimi Şcm'i Devlet memurları aylıkları· 

2 - Bilhassa milli müıdafaayı muş göı·ündü. lngiltere ve Fran- - l'\u1>c.le llogı.lunuz? Hekimharu hakimliğine Sungurlu nın teYhit ve teacllilüne dair 
- ls!onbul<.la Kuru\·eşmeue. alakadar eden tediyatxn taciline sanın protestoları Ilcrlinde ve müddeiumumisi Mustafa Önal, 
- Aıık.1rı:ıda nerede oturu_yorsu • 

ait kararname. Romadn. kaWcalıalar ile karşı- nuz? Bozkır hakimliğine Korkutali ha. 

3 - Halkın ha.rp zamanında ia. landı. Almanya küçük Çekoslo· - AyJın apartıınnnında. kimi Mehmet Nuri Tarhan, Sivc. 
şcsini tanzim eden kararname. vakya.yı işgal etmekle belki Or- - ::\e rnzifetlesiniz? rck ceza hakimliğine Hafik müd-

Ycni milli müdafaa gayretine ta. A\•rupada stratejik ehemmi· - Il:ıl'iciye Yckiilell protokol dai· deiumumisi Sıtkı Ccbcsoy, Kuru-

olan kanunun bazr maddeleri· 
nin değiştirilmesi, ve bazı mad· 
deler eklenmesine dair 
ıa.yihası. 

kanun 

Devlet memurları aylıkları· 
k b"l d dbi 1 1 d resi n.cmurıarındaıuıu. . 1. ~· ~k· . N" te a u e en te r er şun ar ır: yeti haiz nıühlm mel"kileri eline ... ay hakım ıgıne Hafik ha ımı ı. nın tevhit ve teadlililne dair - Evli misiniz? :s 
1 - Kaçakçılığın tenkili, geçircll. Fakat bütün cihana _Hayır, bekarım. yazi Bayram, 35 lira maaşlı Ba- olan 1452 numaralı kanuna bağ 
2 - Bir tcslihat vergisinin ih- karşı tam bir serbesti içinde ve- _ Malıkuıuiyet, sabıkanız nr tnı? ymdır müddeiumumiliğine İzmir lı 2 sayılı cetveldeki milli nıU· 

dest rilmiş olan imzaların unutulmar - Yoktur ..fendim. sulh hakimi Memduh, İzmir sulh dafaa vekAletl kara krsmı ınu-
3 - Saidcn istenen müzaheret RI yüzünden her tarafta büyük - Tayynı e kaçakçılığı lıac.lisesin- hakimliğine tzmir ceza memuru 
4 - Ekonomik tedbirler. bir itimatsızlık ha,·ası uyandn- tle size suç isnat olunuyor, "evrak Ziya Yalçınkaya, Gündoğmuş 
Bu tcıdbirlcrin heyeti umumi- d s:ılıtek?rlısı ·yapmıştır" deniliyor, ne sulh hakimliğine Kızıltepe sulh 

ı. elersiniz'/ 
yesi beynelmilel vaziyetin icap et- Rundan sonra. Arna"t"utluk _ Efendim, sorgu hakimliğinde i- hakimi Gavvas Turgay, Borçka 
tirdiği toptan silahlanma gayre. meselesi çıktı. İtalya İngiltere Iad:ımi aldılar, onu aynen tekrar etli- sulh hakimliğine Şarkışla eski ha. 
tinin başarılmasına imkan vere- ile yaptığı Akdeniz anlaşmasın- yorum, lıa~ı.;:ı hiç bir tliycccgiın yok- kimi Tahir Kırmacı, 30 lira maaş. 

ccktir. da bir mad.clo olarak Arnavut- tur. 1ı Erzurum sorgu hakimliğine Ccy 
- Dir cl1: lütren lıize anlatın, Ek- han sorgu hakimi Necati Gökmen, 

rem Köniği tanır mısınız? Telgrafı Keskin hakim muavinliğine Sivri. V 1 h • • lukta statükonun muhafaza edi· ugos avya arıcı .. lcccğine söz 'ermişti. Esasen 
böyle sarih bir söz ,-eı·ınemiş ol-ye nazırı sa bile lngiliz • ltalyruı anlaş· 
masırun ruhu Akdeniz hanasın-

Başta1aft 1 ıncidc 

ııe miina: .. belle on:ı göndertliııiz? 
hisar hakim muavini Atıf Salman, - Erendim, ben Ekremi yirmi se-

nedcnbed tanırım, Ekrem kardeş co Ceyhan sol'gu hakimliğine Yalova 

allimlerinin miktar ve maaş de· 

recelerinin değiştirilmesi hak.· 
kındaki kanun layihası. 

Ecnebi memleketlerden ithal 
~dilecek 55.000 ton kok kömU· 
rlin gllmrtik resmniin indiril· 

ınesi hakkındaki lAyiha. 
Evlenme işlerinde kullanılan 

evrak hakkındaki kanun layi· 

hası • 
Kaçakçı!Jğrn men ye takibine 

dair olan 1918 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin deği~tirilme-

son J.t:ılyan - Mac-ar görüşmelerinde 
atıJmı~ olan bi rlt:ıh·an, ~lacar, Ar
navut, Yugosla;· te~riki me~ai poli· 
likası imkanlarını tetkık etmeU U2:c
re yarın Yenedi.l..te mtıl:ilı:i ohıcaklar

dır. 

ela statiikonun muhafazası lill. 
Niharet İtalya ile Arııa\·utluk 

cuğumun harp arkadaşıdır. Çok sa- sorgu hakimi Sait Atcşmen, Hafik 
mimi konu~ıır ve görüşürüz. Denden müı:idciumumi muavinliğine Malat 
telgrafı islediği tarihe tekaddüm e- ya müddeiumumi muavini Şeref 
d f ·' k ti' · l ı · si hakkındaki kanun Ia.yihası. en on sene zar ınun ·en ısıy c 11ç Barkud tayin edilmişlerdir. 

Böyle bir projenin esas şnrtı Cu
dapeşte ile Dclgr~t ıırasıntla yakrn
laşma ic.!i. ~imdi Italyaıı µolılikası
ııın bu ilk hcclefiııi11 tamamen tahak
kuk etıijji11tle arlık şüphe yoktur. 
İlahan • ~.lac.ır görü)ıııelel'İ hak

kındaki teblığin bir 1ıkrası "Uost dev 
!eller aro.sında iş birliği politikasıpa 

bilhassa iııkişaC \erilme~i. iı:iıı muta
bık kalıntlığı" nı kaydetmektedir. 

Uu fıkra hiç şüphesiz 1 ııgosJ:ı\'ya
yı istihdaf clnıel.tec.lir Ye .Mac.ırıs

tan, faşist malıafili ndcki uıııuıııi ka
naate göre, Yugoslavya ile l.ıir dost
luk paktı ve hatta bir ademi tec::n·üz 
anlaşması !lkli t~ gecikmiyecektir. 
Bunun iı;iıı Macal'islaıı llıtlyanın tav
siyesiııe uyı,ıun olarak 1 u~osla \')aya 
karşı her türlü loµruk \·e ekalliyet is
leğindt'n Yazgc~·ecektır. Ehcrir ki, 
Yugoslnvya)·a ckalliyellcriıı ıııuka<.1-

deralı hakkında bilhassa kültür sah:ı-
sıııda bazı teminat versin. 

ilunıc.!a liulgarl:.taııın iltihak ec.!e-
cefi i.ımil olunaıı lıir Tuııa ve Halkan 
ıle~lellel'İ lı;enfetlcras) oııu projcleriu
den hariç olarak görüşıııdcriıı Yu
ı,ıo~lavyanın aııtikoıııinlern paktına 

muhtemel bir iltihakına tla laaılük 

etmesi nıüıııküntlür. 

arasmda. mevcut olan muahede Ri)rüşmeıni5lim. Sorgu hakimliğinde 
sü y le ll i k le rı ru C! e ıı b:ı ~ka h i c bir d i- ::::::;,;;::===:::::;:=~==:;:==:::=====:= dahi bu mcınlckcto İt.Alyan as

li:et·Jcri nin çılrnrılmasını ancak 

bir şart ile kabul ediyordu ki bu 
<la liral Zogo idaresi tarafından 
vukubulncak bir talep idi. 

Almanya Çekoslovakyayı Jş

~nl ettikten bir müddet sonra 
Jtalyanlar aynı istikamette bir 

harekete ge<;tiler; iptid,n Arna.· 

, ·utluk hükfunetinin muvafaka
ti ile .Arnn ,·utınğa. asker ihraç 

etmek istodiler; l\.rnl Zogo bu

na razr olmayınca cebren işgal 

yoluna. girdiler. İtalyanlar da 
Arnavuthığ·u işgal etmekle bel
ki askeri bakmıdan Ilalkanlnr 

mUh. -'·eme•ın• 'karar verUıı:u..., cııe su. ·e ~ıı : · ır. -
lılı:ıin mevzuubahsolan telgı:afı Ekreme 

Suçlu tavzih ediyor 
Bunun üzerine hakim, suçlunun 

30 - 6 - 1938 tarihli ,.e müddeiumu
milikçe mazbut ifadesini okullu. Bu 
i f.ıdcde, Ekrem in böyle bir sahtekar
lık peşinde koştuğundan malumatı ol
madığını, kentlisinin bu işle biç bir 
alfakası bulunmadığı gibi resmi tel
grafı ona göstermen in bir -;uç teşkil 

elıniyeccf(ini znnnelliğini, Ekremin, 
kcndisınin samimiyet Ye hukukun
dan istifade elliğini, başkaca Jıir a
liıkası olmadıgını, işin velı:ırııcliııi 
müdrik bulunmadığını, El;:remin ken
di ilinı:ıdını suiislinı:ıl elliğini anlntı
yordu. llfıkim, Huhiye sorüu: 

- Uu ifade senin mi? 

vermesi, Ekremln suçunun mevkii hu. 
sule gelmesini temin eylemlştir. Eğer 
Ruhi bu telgrafı vermeemi~ olsaydı 

Hariciye VekA.leti telgraftan keyflye. 
te muttali olacak ve bu ıuretle hllkQ. 
metin tayyare 1 sipariş edip etmediği 
ni icap edenlerden soracak ve Ekre • 

mln yapmak istediği flll de meydana 
gelmlyecek ve blnDeetlce tayyare alr. 
namıyacaktı. Şu vaziyete göre Ruhi. 
nln hareketi TUrk Ceza Kanununun 65 

inci madesinln son fıkrasına uyar. 

Ekreme isnat oluan tiil lııe ayni k&. 
nunun 342 nci madesi hllkmUnU roUıı. 
tclzlmdir. Bu ııuretle suçlu Ruhiye is
nat olunan !111 ağır cezalı suçlardan 

salı1lincle lıir takım menfaatler - fü·et, tamamen benimdir. Ancak olması hasebiyle mahkemenin vazife_ 
el<le etnıl~ler<lir; fakat şımu ela ufak IJ!r noksanı vartlır. Bunu la- si dahn;ndedir. Ona göre karar veril. 
itiraf etmek Hizmıdır ki doğru- mamlayocağım. mcsini isterim . ., 

hığuna cihan efkirrumuntlye
siııin inanınadığı bu tarzı hare

ket ile bugün dünya yüzündeki 

emniyetsizlik bulırannnıı busu
liine sebep olmuşlardır. 

Ye nuhi izaha başlnclı: 
- Benim avukat Kacidcn sordu- Mahkemenin karan 

ğum emanet suçlu Ekreme ,· ermiş 
olduğu:n telgraftır. Ekrem bana lıu Bu iddia kar§ısında Ruhi, ayağa 
te.lgr:ıfı iade etmeyi vaadelrnişli. Fa· kalktı ve: 
kat iade etmedi. Ucı1 Hac.le \'erirken _ Suçlu Ekrem Königin böyle bir 
çekindiğim için bu emanetin "bir sııhteka.rlık peşinde koştuğunu ben 

Şimdi emniyetsizlik buhranı- gömlek" ohluğunu söyledim. llaki- katiyen bilmiyordum, binaenaleyh bu 
nm üçüncü saflıasma girmek ü- k:ıtle bu lıir uömlck değildir. Mev- davaya bakmak mahkemenizin salA.hi-

z.ulll)alıis olan lclnraflır. •ı dahl·ı·nuedlr dedi zere bulumıyoruz: Ziı'a General • e ye. · · · 
B. Ciaııoııuıı llcl;,:nıdı mihverle sa- - Peki, bunu nıüd<.leiuıııuıııiliğe UAkim sordu: 

rıh sure ile clbirlığıne seYke \'alışa- l•'ran konıııı kati zaferinden son- verdiğin ifadede niçin açıkça SÜ) le- _ Ekrem in ne gibi bir sıfatı res_ 
cağı biluirılıııektctlır. Homanııı it.la- rn lspanynılaki İtalyan gönüllü- ınedin tlc "emanet bir gömlektir" t.le- miycsi var kı siz bu telgrafı ona gös. 
rcsiııc.!e lıiı· .lfoc.iape~te • lielı,ır:.ıt - Ti- leı•inin geri alınacaklarına daiı• din? tcriyorsunuz? 
nııı • Sofya bloku Halkan aııtantının d b'k d . - f\!üdc.lciumunıinin huzuruna çık· _ Ekremı·n hı·,. bir ~ı!atr resmlyesi verilen sözlerin o tat ı " e ihp .. " 
nih:ıyet Lulınasıı lcıuiu ec.lecek ve edilmi ~ t'" 

1
.. 

1 
tığım zaııı:ın korktuııı, çekindiııı, o- yoktur. Resmi mercilere gelen bu tel_, 

.ı d'l·' .. 1 1.- yecegi bir ur u nnıa,ı a- 1 ·· 1 .•. ı· ı ıt c 

Mahsus bir kanunla devletten 

yesinin yarısından fazlası de•· 
lete alt olan banka ;eya mues· 

seseler memurlarının maaş ve 
llcretleri ve hizmete giriş ve ter· 
filerl hakkında kanun IAyihası. 

örrt idare kanun la.yihası. 
Sanayide kullanılan iptidai 

maddelerin gUmrllk resimleri -
nin indirilmesine dair Hlyiha. 

Sanayide kullanılan malüne, 
alat ve edevat ve bunların ye
dek parçalarının gUmrUk resim· 

!erinin indirilmesi hakkında IA· 

yiha. 
Sinema !ilmlerinln gümrllk 

resimlerinin indirilmesi hakkrn· 

çla ıa.yiha. 
Sıhhat veka.lcti teşkila.t ve 

memur.lyetl hakkındaki 3017 
sayılı kanuna ek k~nun l~yiha· 

SI. 

Tllrkiyede harp slUh ve mü· 
lıimmatr yapan husust sanayl 
mlieseselerinin kontrolü hak

kındaki la.yiha. 
Yalnız bu yıl iç.inde dışardan 

getirilecek anasonların gümrük 

resimlerinin indirilmesi hak

kında l~yiha. 

Suriye Parlamentosu 
tatil edLdı Homaua :.:anne ı uığine gorc l c ur- m111 i\·iıı lıöy e soy cuıırı. · a •: • - gra.::ın defteri mahsusuna kaydedil • 

kiy~, Yuııanislaıı ve Romanyayı dü- mıyor. Zira. iki mayısta l\1aüı·it- ııuuıct kelimesi dcı.lii(iııı gibi hu tel- meden ve resmi mevkle konulmadan, Şam, 21 (A.A.) - Yeni Nasu· 
ıüntlürıııektcn hail kalruıyacaktır. te yapılacak zafer resmi ge<;idi- grartır. resmt bir sıfatı haiz olmıyan Ekrem ht Bubari kabinesi, mi.ili blokta 

N""ŞROLUNAN TEBLİG · b ) · lil - !!aska bir di,·ecci<in varını? lbl ROMADA "''" • nın on e~ mayısa te 111• ec me· ., ° König'e verilmesi keytıyetinin mue muhalefete nın.ruz kaldığından 
- ll:;yır, hiç bir şey c.ii) eccğiııı 

Roma, 21 (A.A.) - Stefani ajan. siıde ,-e nihayet otuz mayısa a- mesuliyet olduğunu o zaman dllşUne. 2 0 nisandan 1 ti baren parlanıen-
1 

yoktur. ııı tebliğ ediyor: lmnıasmda şii11he uyaıHln·ıcı bir medlm. b" ··ad tı t t•l t 
Macar devlet adamlarının Romayı takım niyctll'l· seziliyor. Hu·'ddeiumuminin talebi Bundan sonra ha.kim, da.vayı rUye.lto~'u. ırBa~ mut· eke .a. \ e -

ziyareti Uzerine aşağıdaki resmi teb_ Hl tinin kendl sa!Ahiyetı dahilinde olma. mıştır. ınnc ıce e serı) e er-
llğ neşrolunmuştur: Uizlın fikrimizce A\rupn.da J!:1kiın, bundan ~oıua, nıütldeiumu- dığına karar verdi ve kararı şu şekil- kAnından bir çoğu, bilhassa Sa-

Kont Telelcy ve Kont Csaky, Roma. hi.ikü.m süı·uıcj!;e ba,tı;ran ~üzlc· ı ·ııi~ e ne dtışündiiğüııü sordu. M~c.!· de tefhim etti : dulla.h Djabri frrkası reisi llo 
yı ziyaretleri esnasında. Duçe ve Kont 1•0 \'O imzalara. ~n<laknbizlik dciuıııuıııi Bah:ı Arıl.aıı, ~ıııılan soy- "Ekrem Gönig'ln maznun bulundu_ fırkanın birçok mlistnfi nazırla· 
Cis.no ile mtiteaddit konuşmalarda bu_ ı b 1 . . d ·ı • ı lcJi: ğu sahteka.rlık cUrmUnde resmt bir rr hükümetle olan tesanUtleriııl 
lunmuşla.rdır. l n ıranı lnz:aı.t total.ter e\ c.,- - Suçlu Ruhi, Ekrcmln gayrimeıı. telgrafı onı\ vermek suretiyle suça i~. 

Bu konuşmalar iki mem~eket ara • let•in do mcnfaat'"rino llJ'A'tıll: ru ve mllstelzimi mücazat bir fiil işli. tirak ettiğ'i, Ekremin de bundan ce11a. ilan etmişlerdir. 
smda mevcut sıkı dostluk mllnasebet. değildir; lrn <le\ lctlet• ~eı·(·ektcn; yeceğine kendisiyle bir kaç derıı. te. ret ve kuvvet alarak hUk(lmet namın. Al d 1 harita 
!erinin bariz va.stı olan bir samimiyet 1 sulh ist<'l ol'lıır ise kendi Iıaı·c- mas etmesi neticesinde vAkıf olmuş ve na Amerika.da yaptırdığı kırk tayya_ manya an ge en 
ve ltimat havası !<;inde cereyan et - 1 ketleri il~ meydana çıkan. bub-1 bu vukufundan sonra telgralı verm.~l< I reyi ahara satmak suretiyle hareketi. 
ııı iş• ir. l . .. .. .. suretiyle kendisine isnat olunan fııli ne temas eden Türk Ceca Kanununun 

<ı ranın bır gun evvel ouuue geç- . .. . 1 . En mUhlm meseleler ve bilhassa mer işlemiş ve Ekremın fıılıne de bu su. 342 ncı madeslne tev!ikan hareketine 
kezi Avrupa ve Tuna havzası mesele. nıeğe yan.hm etmeleri lılzımgc- retle iştlrak etmiştir. Her ne \tadar' uyan suç ağır cezayı mllstelzlm bu_ 
lrri rıı ~on h:ı<lisrkr ve umıırııi vazi. lir. Aksi takıliı·cle lıu~ünkü <'ll1· Dev'et Şıirasının lüzumu muhakeme 

1 tunduğundan mezkOr kanunun 65 in_ 
yet de mUtalea edilereek tetkik olun. niyetsizlik \ 'O itimatsızlık bnh- ka~anncl'\ suçlu Ruhinin fiili ytnız tel ci maddesi mucibince Ruhi hakkında. 
muıs ve gerek siyası gerek ekonomi lranrmn mNleniyct iU<-nıini ne :;rafı diğer suçlu Ekreme ,·ermesin. ki bu davaya bakmak mahkememizin 
sahalarında da)ıa bUyUk bir istikrarın .

1 
. f 1 ~ 1 

ti .. "'kl" v •• den ve hıı suretle vazifeesinl suiiııtı. 1 vazifesi haricinde görUldü~linden doıı 
a·ı H <.' a •<' ere «urıı · ı1-e<'<'" ı nı 

nefine olarnk iki lıiil.iınırtin rlıle rl "' ' ,... 1 m:ıı eylemesinden ibaret olmak tizere yanın Ankara ağlr ceza mahkemesine 

(Baş tarafı 1 n.cWe) 
ş~}hrlmizdeki resmi dairelerin 

eline geçen bu haritalardan bir 
kaçr propaganda malılyf'tindı• 

gö•·Ulerek Anlrnraya giindC'rlJ· 
miı,tir. Haritaları mem lckrtin.i· 

ze ~ön deren m ii<>ss"S<' ı•1crkr 1 
Dcrlin<lc olan Alfred C. Toepf1.. r tıği fttlceler•memnuniyeUe mU~ahed~jt~yin etmek müınkiin ılci!;ihlil'. tevki!' edllml!} ve Türk Cez:ı Kanunu. I tevdi edilmek Uzere roUdeiumumiliğe 

edilmiştir. • ASilI US nun 205 inci maddesine göro ııızumu iadesine karar verlldi.,, firmasıdır. 
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---~::..::=================-=~~~~-
. Ekonomi bahisleri: ( Kısa hab rler ) 23 . • 

'1 an Şehir Tiyatr s art's terinin 
ücretleri arttmlıyor 

--- • İstanbul hudullnrı dahilinde ı.ıı· 

bıl• vukuatının gecen bir sene için· Bayramında neler 
de evvelkilere nnzaran yüzde elli n· 
zaldı~ı görnlmüştür. ı k ? 

• Belediye 20 çöp knmyoniyle 10 yapı aca , 
"r iyede pamukçuluk 

Ve 1938 yılında pamukçuluk 
endüstrisi 

arazöz daha sn tın al:ıcaktır. K t ı ı · 1 ' '1 1 

• T:ıyyare kaçakçılıRından mesul 23 Nisan Ha.klm.iycti milliye ve OnSerVa UVar mua im en 1 e ICra 
tutulan hariciyeci Ruhi hakkındaki Çocuk bayramı mUnasebeWe uohrl. 
fJıUIDU mul.ıakeme k?rarı kesbi kn· mi%de yapılacak tczahUnıta alt pro- heyeti azalarınında u" cretleri artaca r 

1 l ~938 ıenesinde TUrkiyc pamuk 
Stıhaali 6ti.471 tona baliğ olmuş. 

tur. Bu tniktardan milli mensucat 
\'e ipl'k f • ihlAk et . ı • abrikalarımızm ıst a 

tiklerı nı.iktar 22.274 ton olmu,.ş. 
r ki b • .• unun 9.366 tonunu, yanı 

r ~de 42 sini Sümerbank'ın işlet
. ği Devlet pamuklu fabrikaları 
lStih 
1 

llk etmi§tir. Bu hesapça mem 
ckct uınum mahsulünün yüzde 

14 U Devlet fabrikaları tarafınıdan 
. !attn 1i alınnuı demektir. Fakat 'ka. 

f tcU paınuk cinslerinde Devlet 
• abrikalarının istihlaki çok daha 
• }ilk 

Bek bir niıbet arz:eder. 

• l937 de bu !abrikalann umum 
~~ ınübayaatında tohumu yer 

• 
49 

°lan pamukların hissesi yüzde 
r bi' ecnebi tohumlu pamukların 

• 
11

• sscııı Yllzde 51 di. 1938 de bu 
ıabctıer b" • • • • • ·· d 40 a in . ınncısı ıçın yuz e 
lllit, ikincisi için yüzde 60 a çık· 

r?u§tır. Diğer taraftan yabancı 
nıc~cketıcrc ihracatta itfa bilhas. 
aa 1Yi kar ı· · 'b 
1 ıtc ı pamu'klara ıtı ar o. 

• cunınası (yerli cins pamuk ihra-
lb bir ..,..,, h • 1 .. d • g J"- onceııne kıyasa yuz e 

_ ilı arttığı halde klevland pamuğu 
racatı ::_d D l Y~ c 85 artmıştır). ev-

;: fabrikalarının piyasa.da ihti
Çlan nisbctinde yüksek vasıflı 

Parnuk bulmalannı ·· k"l"t w -tatnu muş u i:l a ug 
§tır. 

YekCUı. 1936 .da 5.477 ton, tiyet etmiştır. Hali fırarda bulunan gram tesbit edilmiştir. 
1937 de S.794 ton, 1938 de 9.368 F.Jm:ru J\ön~in ne ıamnn.>·akayı ele Pazar gUnU saat onda 10, 11, 12, Şehir tiyatrosunun 939 vnri • 
ton. . vereceği bel.il olmadığı icın Ruhinin 13, 29, 45 ve 47 ncl llkmekteblerle dat ve masraf teklif bütçesi Şe. 

Bu fabrikalanmızın p;ımuk mil· n~.ıh:tkemes~ ~\l·,·clcket . de ynzıldı~ı si- bir kmmı hususi mektebler talebe- bir Meclisine verilmiştir. Tiyat -
l · • d sene bı ayrıca goru ece ır. U 

bayaalarr son beş yı ıçın e - • Sıhhiye Veklllcli hıı,·a tehlikesi· sinden m rekkeb bin 1dşil.ik bir ka_ ronun varidatı geçen seneden 
de vasati olarak yüzde 173 art- ne karşı korunmak için faydalı mn· file, Beyoğlu yirmi dokuzuncu ilk - 1000 lira noksaniyle 108,000 lira. 
mıştır. ıumat: ihtin eden küçük bilroşürlcr mektebde toplanacaktır. Bu talebe.. olark tahmin edilmiştir. Noksan 
Beş yıllık program muc:ibince bıı~tırarak alakadar ~cmurlarl~ bek· ler, munlllmlerlnln nezareti altında lığın daha fazla olncnğı tahmin 

1939 da işletmeye açılacak olan çiler tn~nrında~ şehrın ınuhtelıf ma· tam saat 10,45 te Takairn tıbldeslnin edilmekte ise de gelecek temsil 
Malatya fabrikasile birlikte Dev- lınllelerıne tevzıe b:ışlanmıştır. etrafında Beyoğlu maarif memuru mevsimine kada T b b" 

• 10 Mayısta açılıp beş gün müd· .. . . r epe aşı ma. 
lct pamuklu fabrikaları_nın 1939 d k 

1 
n 1 b tarafından gosterilecek yerlerde sı tevsı edilecegwinden rag·betin 

d·•lle devam c ece · o ıın rcs av ey- . 
senesin'de sarfedeceklerı pamuk n~lır.ilel panayırına gidecek eşyaya v:ızıyet alacaklardır. fazla olacağı nazarı dikkate alı. 
miktarı takribi olarak şöyle tah. devlet ılern l r yollnrı AYrupa hattın· Ayni saatte Bahriye bandosu daj narak muhammen varidat yu -
min olunabilir: jl:ı yuzue 25 tenzili'ıt :rııpacaktır. burada hazır bulunacaktrr. Beyoğlu karıdaki gibi konmuştur. 

Fabrikalar Kilo • Hu ı.eneki ihracat vaı.~yctlmlı ga· ırsymakamı, parti ve balkevi rels- Dram ve komedi hasılatı ge • 

Kayseri Bez 
Nazilli Basma 
Bakırköy Bez: 

27 
yet iyi başlamıştır. llk uç nrdn he· trrlyle llkmckteb çocuklarma yar - çen seneden 100 lira noksaniyle 

4.150.1 men lıf'nten geçen )'ılın nltı n:rlı#ın:ı d bi r;;.ı Ço k . 82000 r Ço k ti tr h 
3.177.000 mu:ırli! ihracat yapılmıştır. mı r ıe.., cu esırgeme ve Kı. ıra, . cu ya osu u _ 
2.279.283 • Üsküdar • Sile yolunun Omerll zılny reisleri, Beyoğlu Emniyet A- sılatı 2500 lıra, ecnebi memll!ket-
1.445.264 nab•ye merkezi içinden geçen kısını miri ve Taksim nnhlye mUdilrll de lerden getirilecek truplar hasıla 

O 000 1.ızcrmdeki inşaat devam etmektedir. merasime iştirak edeceklerdir. Saat tı 20000 lira olarak tahmin edil. 
1.11 . 

,
12

•
161

.
674 

Yola ait parkeler Bandırmadan se· ou birde çalınacak (Ti) borusile sc. miştir. 

Ereğli Bez: 
Malatya Bez: 
Yekiln 

1939 Türkiye pamuk istihsali 
1938 in aynı olduğu takdirde bu 
sene zarfında Devlet fabrikalaı:ı· 
nın pamuk istihlaki umum mahsu
le nazaran yüz.de 18 e baliğ ola· 
caktır. Bu rakamlar memleket pa
muk istihsalinde Devlet pamuklu 
endüstrisinin gitgide almakta ol. 
duğu ehemmiyetli mevkii kafi bir 
vuzuhla göstermektedir. 

llrilmektcdlr. Caddebostanında ~-~- I!m vaziyeti almııcak, bnndo istik- Belediye bütçesinden geçen sc. 
pılmakta olnn. iskele şosesi de bıtı· rn.1 mnrşmı çalacak, talebe ve hnlk nelerde olduğu gibi bu sene de 
rilmek üıeredır. • b b ö ll ktlr 40089 ı· d 1 kt • Genel flhnltıt rejimi kararname· ı:.s ~ra er s Y yece . • Bu arnda ıra ya;. ım. yapı a.~a ." ır. 
sinin 2 numnrolı listesine deniz rno- da direğe bayrak çcltileccktir. Be- Tasarruf butçesınde kutUpha-
törleri de ilave edilmiştir. Bu liste· ledlye; Cumhuriyet Halk part.isl., ne memurlle ambar memurunun 
ye dahil maddeler takas yoluyla ve hnlk evleri, yoksul llkmekteb ço • Ucreti yetmi§ beşer liraya çıka. 
müstemlekelerden ith~l edi.lınektedi~. cuklarma yardmı birliği, Çocuk E- nlmı§, operet şefliği 18.ğvolun • 
Bu suretle deniz motorlerı d~ ~enıı slrgeme kurumu, Kızılay ve diğer muştur. Biltiln sanatkar ve .nam· 
yolukla müstemlekelerden ı;ctmlebl• te§ekküller tarafından gönderilecek zetler aldıkları ücretlerin maişet 
cektir. 

11
.1\

1 
h çelenkler Abideye konacaktır. Be • lerine tekabül etmemekte oldu • 

• 1 tanbul mllddeiumum ıe mn • • •· 1 k · s k n techlr vazi'-'etin· yoğlu Halkevl Rcl.sl tarafından HA- gunu soy eyere artmlmnsmı lS-
kClm ve ınev u arın " J te · l d" 'V' •• k k ·1· ti' 
de sevkedilmemelerinin temini icin klmlyeti milliye hakkmdn, Çocuk 1 mı§anler ır. ı u ~ knbı 1ı~e • ı1 
l d

enlere tekrar tebligatın bulun· esirgeme kurumu rclsl tarafından e em arın maışet da.r ıgt ı e 
cap e b k tilrl.. . 'ül muştur. da Çocuk bayramı hakkında sözler &§ a u geçınmeye teve~,:ı 

• Kerimesinin cenazesinde bulun· s5ylenecek, on ikinci illanektebden ederek elden kaçırılması ve dıger 
mak tııcre şehrimlıe gelmiş olan, bir talebe de duygularmı anlata • saantkar namzetlerin de ba§ka 
Genel Kurmay Daşka~ı Mnr~al !evıl caktır. işler bulup tiyatrodan çekilmele
Çnkmak Ankaraya donmüşlerdır. Şişli halkevi önllnde saat 11 de ri ihtimali nazarı dikkate alma. 

:::;....----------ılcivar mekteblerln talebeslle halk ra.k ücretlerine hazirandan itl • 
toplanacak merasime lstJklAl mar. baren birer miktar zammolun • 
oile başlan~caktır. Halkavi reisi ta· muştur. Sanatkarlar ücreti fa.s. 

_ Ankara21-4-939 - nıfından bir hitabe irad edilecek; lma geçen seneden 7920 lira faz. 
. erkek ve kız talebe tarafından Ço • lasile 52920 lira konmuştur. Ay-

Hizoları~da yıldız i~nreıı elan- · .. 10.ll ·ı h ·· tahd 

RSA 

Konservatuvar umumi va.rida. 
tı geçen seneden 7582 lira noksa· 
nile 85201 lira olarak tahmin e. 
dilmiştir. Belediyeden 80000 li • 
ra yardım edilecektir. 

Senelerdenberi 55 lira. maaşla. 
çalı§an konservatuvar mUdilril • 
niln maaşı 70 lirnya çıkarılmış. 

tır. 
120 lira ücretli piyano ve na • 

znriyat muallimi, 75 lira ücretli 
yardımcı piyano muallimi, 150 li 
ra ücretli şan muallimi, 100 lira 
ücretli oda musikisi ve keman 
muallimi teklü veçhile bütçeden 
çıknrılmı§, armoni ve musiki ta· 
rih i muallimi ücretleri yUzer li . 
re.dan 150 §el" liraya. solfej mu.. 
allimi ücreti 100 liradan 120 lira· 
ya, abuva muallimi ücreti 100 Ii. 
rada.n 130 iraya, Fngat ,muallimi 
ilcreti 10 liradan 130 liraya, fü. 
ıut munllimi ücreti 100 liradan 
130 liraya çıkanlmıgtır. 
Asarı isl8.fı tetkik heyeti azasın
dan birinin ücreti 100 liradan 120 
liraya çıkanlmı~ ve kendisine re 
is Unvanı verilmitşir. 60-80 li. 
ra ücretli azaların ücretlerine de 
yirmişe rlira. zam edilmiştir. Es
ki musiki icra heyetinin devamı 
çok lüzumlu görülmil§, bu heye
te 50 lira ücretli bir kemençeci 
ilave edilmiştir. 

Devlet pamuklu fabrikalarında 
yapılacak tcvsilerle bu mevki. §ÜP 

hesiz ki daha ziyade chemmıyet 
alacaktır. Buna milvazi olarak pa 
muk istihsalimiz ve bu istihsalde 
yüksek vasıflı ve ecnebi tohumlu 
cinslerin nisbeti de seneden sene
ye memnuniyet verici bir §ekild.e 
artmıştır. ihraç uıikta~ ~a . (bıl. 
hassa kaliteli pamuklu ıçın) ıç pi· 
yasada sUrliın imkilnlarına müvazi 
bir yükseli§ se i takip etmekte 

ı a.. olduğun ·· e pamu ulu"' umu. 
to ~J8_de ~~ -n·=-h'• •-ı ' ı ,ı.,ande 

ıar, nıcrinde muamele gôrenlcr- cuk Bayramı h kkmda llrler oku- nı .~u aza .ı e M ~~ ~~ : · 
.,.r. Ralıia~r .... ı2 d• apan•• naö&Jt, autiik"lııu• y enecektır. 'Be· :ınının n de ücretlenne mllnasıp 
satış nyaltıitfdır. 1 yoğlu ve ŞJ§tf Ha1kevlcn tarafın • ktarda zamlar yapıJmı:ıtır. 

Şefkat yurdu (Darillaoer.e) 
Şefkat yurdunun mali yılı va. 

ridatı belediyenin yapacağı 
85424 lira yardımla 171224 lirn 
olarak ta.hınin edilmi§tir. Kadr.o. 
da 20 lira maaşlı tayinat kAtibi 
tasarruf edilmiş, tiyatro ve eine 
malarm teftişine lUzum kalma· 
dığından 17,5 lira maaşlı mUfet. 
tiş kaldınlmıştır, sicil katibi ile 
daktilo ücrete nakledilmi§tlr. 75 
lim ile.retli bir dahiliye memuru 

~cc::;;oo~~· öulunauğu aşikfirdır. ilA.ve olunm~. ___ Ç E K L ER dan yııptmlmt3 olan c.JbiSe ve sair Konservatuvar • 
......_'\ 

5
•93 e§Ya keneli mıntıı.kııları dahilindeki --------------------------

Londra 
Nevlork 
Paris 
Milano 

126.7025 çocuklara tevzi edilecektir. P • T. T Umum Müdürlüğünden : 

Cenevre 
Amsterd:ım 

Berlin 
Brüksel 
Atına 
sorya 
Madrld 

" 3.3550 Beyoğlu halkevinln köycUIUk §U· 

6.6625 besinden bir heyet Kilyos köyilne 
28.42

2
75 giderek köylfilerle bayramı tes'id 

67•26 S ed kti ır- ili ki 50.i025 ece r. ~oy çocu an için ha.. 
21.2850 zırlanmış olan elbise ve sair glyc-
1.0925 cek eşya; ll4ç ve yiyecek maddeler 
1.56 tevzi olunacaktır. 

14.035 Şişll Halkevi tarafından Dağcılık 
23.9025 klUbUnde bllylik bir Çocuk balosu 
24.9675 

1 - Ankara raclyosu için biri (200) diğeri (125) lira ii.cret. 
le iki spiker alınacaktır. 

2 - Taliplerin lise mezunu olmr.: ı ve tel§.ffuzlarmm dUzgUıı 
seslerinin mikrofona. ;mUsııit bulunması bilhassa dilim.W çok i~ıi 
b!!meleri ve konu§ID.ala.rı 18.zımdır. 

4 - Ayni evsafta olanlar arasında. yabancı dil bilenler ve 
yüksek mektep mezunları tercih edilecektir. 

4 - Taliplerin 1 Mayıs 939 tarihine kadar istida ile P. T. T. 
umumt mUdUrlUğUne mürncııatlıın. (1408) (2651) Varşov• 

Budapeşte' 
Dükreş 

Delgrad 
Yokohnma 
Stokholm 

0
,
9050 

verilecektir. Halkevlerl ealonlarm -

2.8925 da ve sincmalarmdıı çocuk temsllle. 7, n , ,n R ı::1 

:~::~2• ::,_.,.rllecok ve filmler gösterllocclt- .7_ J .7 es imli rı affa 
23.0025 Ayni gün sabahleytıı en.at onda 

Bcyazıdcia da bir toplantı yapıla • Memleketimizin en güzel ve en ucuz 
Moskon ._ 

utikra:r:Iar 
Ergani 

t9.- cnktrr. Bu toplantıda Juızır bula - haftalık gazetesidir 
10_95 nanlnnn iştirakiyle çocuk marııı s 

Sivu ·Erzurum III 
TUrk borcu I peşin - :: • ..:~ :. söylenecek, çocuklara hltıı.bcler 1 - ___ on_ sayısını mutlaka görünüz 

rııd olunacak, çocuklar namına ce.. 
------------ vab verilecek, §lirler okunacıık ve Jlin 

Jstanbul lstiklAl marşı slSylenecektlr. 
.... • · b k b"ttlkt Falih Sulh ikinci llukuk llôklmli· . Z h. B .weras.unın u ısını ı en f ICaret V8 8 lr8 OrSaSI sonra Eminönü Halkevi temsil §U· ğinden: 

21 - 4 - 939 besi tarafından Beyazıd meydanın. Fatih kaıasının Sehremlni nahJyc· 
da (İstiklal piyesi) tenısll oluna _ sl dahilinde Tapuca Macuncu semti 

Kr. Pn. Kr. Pn. caktrr meşhurundn Koruk Mnhmut mnhallc-
BuAday yumuşak 5 32 - • l 1 Kü ükh 
Bu

11day '·ızılcn 5 20 5 27 Saat 15 30 dn Dlvanyolunds. ,...~\ s n n c · nmam caddesinde 88 
o ,,. ' ,_..,.. numarnlı arsnnın hissednrlnr1 d 

Arpa yemlik cu. 4 13 4 15 cuk kitnb sarayının dördilncU yıldö. • . n on 
davacı Ahmet Edıbln hissesine "müd· 

Arpa Anadol dök. 4 10 nU~U kutlulanacalttır. &ınt 17 de deloleyhlcr Osep ve Arnksl tarafl:ı· 
Çavdar 4 - Emın5nU Halkevi salonunda ilk - rındnn mevzu haczin fekki hakkın· 
l\Iısır beyaz: 4 15 
Mısır sarı 4 22,112 mckteb tıı.lebclerlııl.n resim sergf51 dn mahkememiıin 939/ 383 esas sn· 
Tiftik mal işlenmiş 117 - a~ılacaktır. Gece saat 20.30 da E. yısına mukayyet evrnkln ikame eyle· 
Keti kılı 45 - 51 - mlnönU Halkevi ulonunda (Tipi) dlAI davanın fcrn kılınacnk mulıa-
Peyı\ir beynı tnzc 23 5 2.t 5 piyesi temsil olunacaktır. Çocuk kemesi için ikametetihları meçhul 
Peynir ka~ar toze .C5 - 46 - Haftası devam ettiği müddetçe hnl- olduğu Fııtlh Topu Sicil l\luhnfııh· 
Porsuk derisi 440 - <450 - kevlerlndeki merasim de devam e- ~ının 17 • 4 • 939 lnrHı ,.o 1629 sn· 

Arpa 
Mısır 

Un 
Tiftik 
Fasulye 
le fındık 
Çaknl 
Kcdı 
Kokarca 

Arpa 
le ceviz 
tc fındık 
Kedi 1 

Sansar 
Tilki 
Zerdeva 

GELEN decektlr. :rıh muameleli istida mushlr der· 
75 Ton kenarından ıınlaşılan mumnilcyhler 
;~ " mQddelalcyh Osep ve Arnkslnin du-
19 :: Dr. Necaettin Atasagun ruşmanın munııak olduğu ~o. 5. 939 

18 
Sabahları 8.30 n kodar; akşnro. çnrşnmbıı gfinü snat 10 dn mahkeme· 

19 
:: l :ı rı 17 den sonra 1.filcll Tol yar<' de bulunmaları için QB\'etlye maka· 

2 
Ap. Daire 2; No. 17 de hastalonnı ınınn kaim olmak üzere on sün mlid· 

&
98 

..:det kalıul eder. <Ttlc/on: 23953) delle mahkeme knrnrlyle ilt'ın olu-
m•m;ı:snm:!Ell!liiilm.rı ...... 

76 ,, ' ~~~~~-~~~~~~ 
nur. 

s.ı ,. !m-----liiil& ....... iiiiiiiiiiiiiiijliiiiiiiiitiiiii!liiiiii• 
34 Ton Dr. Hafız Cemal 

1 

Dr. iRFAN KAYRA J 
g ,. L O K M A N H E K 1 M RöNTGEN MOTEHASSISl 
ı • Dahiliye mütehassısı. 1 Tilrbe, Bozkurd Kıraathane. 

~O Adet t&tanbul Divanyolu. ıl karpııında eski Klod Fare 
· 95 .. ı No. 104, Tel: 22398 sokak No. 8 - ıo. öğleden son·ı 

1103 .. ------·-- ra 3 ten 7 ye kadar. 
22 "" 

GİDEN -. 

lıtanbul Aıllue 4 ancü Hukuk llaJı
kcmulndcn: 

Ynnl Rakn vekili avukat Faad Silk· 
rü tanırından lstnnbulda Dalıkpaıa
rındıı Tıı~çılar caddesinde 12 No. da 
makarna tüccarı Avrıım Horasanldls 
yanındn bulunan nikola Filrk6li aley• 
lıfnc 88/ 1215 No. ile açılan bedeli 
icnr davnsının yapılan tahkiknl ve 
muhakemesinde: Bermucibi talep 
mildd:ıleyhc yemhı hususunun mü· 
vccceh olduğuna ve hltıımı mllddet 
olan 31 • 8 • 033 tarihinden dnvn ar
ı.uhnllndo münderiç l • 10 • 036 ta· 
rıhlne kadnr milddeabih mahalli iş
gal etmediğıne dııir müddaaleyhin 
mahkemeye gelip yemin etmesine ve 
gelip yemini ifa etmediiU tnkdirde 
lıu bnptııkl yeminden imtina etmif 
addiylo iddıayıı snblt nazariyle ba· 
kılacağının kendisine lhtarınıı ve 
kendisine bir ııy mühlet verilıneslne 
dair tahkikat lıCıklınliljlncı> karar ve· 
rllmiş ve mahkemece dahi: Tahkiknt 
h:lklmliJlnın kararı \•cçhile muamele 
ıfasınn ,.e muhakemenin 15 • 6 • 939 
Sılnüne talikine karar \"Crildiğinden 
> ukardn adı ve adresi yaıılı müdda· 
nleyh UAn tarihinden itibaren bir ay 
içinde mahkemeye gelerek işbu ye. 
ınin da,·ctnnmesinl tebellil# etmcdlJJ 
ve yazılı gün ve snatte mahkemeye 
gelerek yemini ita etmcdii! takdir
de iddialara snblt nnıarlyle bakıltı· 

c~ı ve bu b:ıptakl yemin dneUyc~ı 
dahi ma.hkemc duvıırınıı. asılmı$ ol· 
duiıu Ub olunur. l{17103) 
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Akhisar Belediyesinden: ' 
Çünkü ·AsPrRJN senerer· 

den beri ~her~türlü soğu kal· 
gınlıklarına· ve s~rılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
lsbaf ef m iştir. 

7500 lira. bedeli keşifli Akhisarda. yaptırılacak sondaj ame. 
!iyesi için kapalı zarf usulile ilan edildiği halde istekli çıkma
dığından 11 Mayıs 939 perşembe günü saat 15 e kadar bir ay 
olan müddet içinde çıkacak ve layıki had fiat teklif edecek olan 
istekliye pazarlık suretile ihale olunacağı ilan olunl.ll". (2608) 

A S p 1 R 1 N f n resTrTnden 

ffi .. · marka~ emin o!mak lçtn lütfen . 
dikka) ediniz. \ 

Türk Hava Kurumu 
27 nen ırerfcnp 

Büyük Piyang'osu 
Birinci ke~ide: 11 Mayıs 939 dadır. Büyük ik

r!mİye: 40 bin liradır.Bundan başka: 15 bin, 
12 bin, 10 bin liralık ikramiyelerle (20 bin ve 10 
Jli:i) liralık iki adet mükafat vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş o. 
lurswruz .• 

, . . f '. _·,:· ')... .... . . . 
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1 K l R AL l K ODALAR 

Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane, 
Atef~e,1MuaY.enehane yapılmağa elverişli kiralık ucuz odalar 

a"izetemız idaresine m~ra<baa'tt 
..... lllllliıl ..................................... . 
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Ça a n 
Erişilmez bir kuvvet olduğunu 

HORS CONCOURS) mDkafatı vermek 
suretlle tasdik ve kabul etmiştir. 
ÇAPA MARKA ·uuBAf UNLARI 

S•hhatimizin yardamcr kolları 
Nel.ls baharatı: 

Yemekleriniz lezzet ve iştiha kaynağıdll' ••• 

Tarih tesisi: 1915· M. NURi ÇAPA Beşiktaş 

Devlet Demiryoiları ve Limanl~rf · 
. işletme Umum idaresi ilanları ... , 

~~Muh m e lerl ile miktar ve Va.5ıfları aşağı ay~· 

1 Yatak, yemek ve çalııma o

dalariyle salon takımları vel-

iki grup malzeme ve eşya ht.r grup ayrı ayrı ihale edilmek ·tt
re 4. 5. 1939 perşeınbegünü saat ,(10,30). on buçukta Haydarpaş' 
da. gar binası dahilindeki komisyon tarafmdan açık eksiltme tJ 

sulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin her grupa alt hizalarında. yazıl' 

muvakkat teminat varmeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle bit' 
Iik~ eksiltme günü s&atine kadar komisyona müracatları Ji
zmıdır. 

hasıl her nevi mobilyalar; 
BAKER (eski HAYDEN) 

mağazalarında te~hir edil

ınekte ve heryerd~n ucuz fi-

a t ve müsaid §artlarla aatıl-ı 
maktadır. 

• ' l w 

Bu işe ait cıartna.ıneler komisyondan parasız olarak dağı-
tılmaktadır. : · . 

1 - 5000 metre· ince Amerikan bezi: Muhammen bedeli g6D 
lira ve reuvakka• teminatı 72 •liradır. 

- 2 - ·1000 adet şofaj irtibat hortumu bile~iği: Muhammen be' 
ı deli 600 lira ve muvakkat teminatı 45 liradır. (2464). . . ' • • • Dün ve Yarın 

r ercüme külliyat 
1 Satış yeri: · 
I VAKiT KITAPEVI 

· Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarlan aşağld~ 
yazılı 1 ve 2 No lı liste}e~ muhteviyatı susta çelikleri ve fı:1' 
hava. sevk boruları ile sürşoför boruları ayrı ayrı ihale edıl• 
mek üzere 2~1939 tarihinde cuma günü saat 15,30 da kap'' 
Iı zarf usulile .Ankara.da idare binasında satın alınacaktır. __ 

1 

l-1 O kitap!ık birinci seri 
Numara Kurw 
1 Saf o 100 
2 Aile Çemoerı 100 
3 Ticaret, Banka, 75 

Borsa 
4 Devlet ve İhtilal 75 
5 Sosyalizm 

75 1 6 J. Rasin külliyatı I 75 
7 İ!ıçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta Iaşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı Il 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra. kalan 

4 lirası ayda birer lira öden. 
mek üzere dört taksite bağla
mr. 

Bu işe girmek isteyenlerin listeleri hizasında yazılı mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifl~ 
rini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermelEw 
lazımdır. 

Şartnameler· parasız olarak Ankarada Malzeme dairesill' 
den, Haydarpaşada tesellUm ve sevk §efliğinden dağıtılacaktır. 

. (2580) 

Liste Muhammen bedel Muvakkat teminst 
No. Malzeme 

1 Susta çelikleri (91,5 ton) 
2 Fren ha va sevk ve sürşof 

boruları. 

( 5900 adet fren, 150 adet 
sUrşof borusu.) 

Lira K. Lira K. 
12900,00 1 967.50 

3500,00 262.50 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 
Sarıköy Mihalıççık yolunun 13+293 -15+803 kilometreleri 

arasında inşa edilecek 10644,40 1 ira keşif bedelli §-OSe ve sınai i -
·malat inşaatı 17-4-939 tarihinden 4-5-939 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14,15 şe kadar kapalı zarf usulile eksiltmeY'6 

konulmuştur. Eksiltme vilayet daimi encümeninde yapılacaktlf• 
Muvakkat teminat (798,33) liradır. 

1 __ , Bu işe ait keşif, proje, gra. fik silsilei fiat bordrosu fenııl 

1 
Çocuk Hekimi 1 şartname eksiltme şartnamesi ve mukavele projesi her zama.JJ 

DR. AmrET AKKOYUNLU • Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin ihale tarihinden eJJ 
Tahim - Talimhane Palas No. 4 az sekiz gün evvel vilayete müracaatla alacakları ehliyetname 

Paz:ırd:ın m:ı:ıda her gün • • • d ı· t od d J • ·k 2490 I J·"' 
saat 15 den sonr:ı . ve senesı ı.çın e ı~are a~m ana mmış vesı ayı s.ayı ı '."'-

•

------- nunun tarifi dahilınde tekli! mektuplarına ekllyeceklerdır. Tel~ 
-------*· - lif m~ktuplan ~3~ tarihinde en geç saat 13.15 şe kaoııt 

SAHtBI: ASt:\1 us makbuz mukabilinde daimt encümen reisliğine tevdi edilecektir. 
Neşriyat J\hidürü: R. Ahmet Sevengil Posta ile gönderilecek mektuplar mühür mumu ile ve teab' 
Basıldığı yer: VAKIT Matbaası hütlü olaca.ktır. Postada vaki 1::ecikmeler kabul edilmez. .(254.')l . . 


