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işaretler : ----
Refik Saydamın 

Son Nutku 
Halkevlerinln Yedluci yıldö

nümü münasebetiyle Ankara 
Halkcvinıle Ba!i'·ekll ve l 1 al'li 
Genel Başkan \'ekili Relik Say
dam bir nutuk sö)'ledl. 

Bu nutkwı başlıbaşına bir 
manası, bir hüviyeti vaı·dır. Bu 
mana ,·e hü"Viyeti idrak Jçin her 
şeyden önce bu nutku saran ha
,·anın şartlarını; bugünkii 'l'ür
kiye hnyıı.tuıın dekorunu dü
şünmek lfiznndır. 

Son üç ay içinde JmnnsızJarın, 
bi.zl bllmiyenlerln, öf.-renmek is
tcmlycnıerin gayretleri clele 
vcmılştlr. Çoğu hudutların ili· 
şında nblr aca.lp rüzgllr halinde 
akseden bozgun hanısı bir dal
gn.nın kayaya çarparak ıuırça

lanması gllıl ı>arçalnnınaktudır. 

l<'ukat ı>nrçalanan dalgayı, bh' 
başkası, onu daha bir baı;;knsı 

tnkip etti. 

\ 

Harbiye - Taksim 
yolu 

Ağaçlıklı Sahaya Beton 
Asaflt Döşenecek 

Harbiye ile Taksim arasındaki 

ağaçlıklı sahanr.n ortası tanzim e
dilmektedir. Buraya beton asfalt 
döıenecektir. İnşaat ldün 7000 li 
raya ihale olunmuştur. 

Diğer taraftan Harbiyeden Ni
şantaşma kadar uzanan yolun 25 
metre olarak genişletilmesi dilşii

nülmektedir. 
Bu yolu açmak için yedek su· 

bay okulunun kapısı önünden ba~ 
layan duvarın geri çekilmesi la
zımdır. Bu ig için belediye mek· 
tep müdürlüğü ile muhabereye 
başlamıştır. 

--o-

işten çıkarılan 
ameleler 

Türk lnk.ılAbı için, neler, ne iş Dairesine Müracaat 

Şoförlerin dUnkU toplantısı 
············--·································· 

Kl8ksonun ihyası isteniyor 
Korna takıldıktan sonra otomobil 

kazalan fazlalaşmış 

Motörlü kara nakil vasıtalan 

cemiyeti dün Taksimdeki binasın· 
da senelik kongresini yapmııtır. 

1 
f Bu sene açılan 

orta okullar 
Müstakil Olarak 
Çalı§mağa Ba§ladı 

Maarif Vekfileti 938 - 939 ders 

yılı okul ihtiyacını kar§rlainak ilze 
re mevcut liselere bağlı olarak ba
n lise ve orta okullar açmıştı. 

Bu okullar bafh olduktan okul 
direktörleri tarafından idare eı:iil· 
mekte idi. Vekalet bunlara ait ka· 
nuni formalitelerini ve ihtiyaçtan 
ru tamamlayarak mllstakil olarak 
;alıımalannı temin etmiştir. 

Bu suretle Fcfa lisesine bağlı <:· 

lan Zeyrek orta okulu, Kadıköy 

orta okuluna bağlı olan Pendik 

1 orta okulu, Erenköy lisesine bağlı 
olan Çamlıca kız lisesi, Cumhuri
yet kız llıesi ile EminönU kız liıe
si müstakil olarak çalıımaya bag· 
lamıılardır. Bu liselelerln eksik o-
lan sınıflan önümüzdeki yıl ta
mamlanacaktır. 

Ettiler tuhaf teşWsler koymadılar. Cemiyet reisi Hakkı Erdemir 
Fesin irtlcam sancağ!t halin· Bir senede bir buçuk milyon li. 

Klaksonun ihyası 
Hakkında Müracaat 

MotörlU kara nakil vasıtaları 

cemiyeti tarafrn.ldan belediyeye 
klaksonlar hakkında yeni bir mU· 
racaat yapdmı§tır. Bu müracaatte 
§Öyle deniyor: 

-0-

Yaman Bir Yankesici 
Yakalandı 

• d faz! d D . b bir senelik faaliyet raporunu oku· 
de geri dönccctrinl &ananlar, ev- ra an a zarar e en CJUZ an-
lere kaf .. s ~cıileccğlııl zanne- kın İstinye fabrika. ve havuzla -

d nl ld 
rmdaki tetkikler ilerlemektedir. 

e er o u. H f . avuz ve abnkaların Fran • 
Bütün bunlann toplandığı sız §irketi tarafmdan ne eekilde 

nokta şuydu: Cehalet t idare edildiği de araştırılmakta.. 
Bunu bilmiyorlardı. O~cn· dır. 

memJşlerdi, öğrenmek istemi- Bu hususta şimdiki halde bil. 
yorlnrdı. hassa memur ve amele adetleri 

üzerinde çok dikkate değer nok-
İsmet lnönü cumhurrelaliğl- tnıar görülmilştUr. Fransız şir _ 

ne seçildiği gündenberi miltcad· keti zamanında ve işlerinin en 
dit sebeplerle sözlerinde inkı- fazla olduğu bir anda fabrika ve 
lApçı Türldyenin hüviyetini, ro- havuzta çalışan memur adedi, mü 
lünü tcbariiz ettirdL 11 Teşri· dür ve hademeler de dahil oldu. 
nisanidenberi iki kabinede be- ğu halde 11-12 kişidir. Amele 
yannameslnde vaziyeti sarahat- miktarı da yine en fazla i3 vak
la ıınlnttığı glbl, Başvekil Refik tinde 35()...,..400 ka~ardır. 
Saydıunm ve Dahlllye Vckll1ınl:r. Ho.lbu.kt bu 1:'ildar b~Un cok 
l•'nik Oztrak'm müteaddit ta· yilksektır. Denızba\l)f erkfuunm 
mimleri de Türkiye Cumhur!- söylediği Uz.ere, bugUn ~abıika ve 
yetinin InkılAp yolundan, tnkı- havuzların en. işsiz bir .zamanı -
lUp davasından şa~madığını ıza.h dır; bunun içın de 240 ameleye 
ettiler. Başvekil Dr. Refik Say· y.oı verilmiştir. Buna rağmen fab 
rl:ımın Ankara Halkcrlnde ırat rıka ve havuzlarda halen 647 a. 

•Y • mele çalışmaktadır. 
et'.,. l nutuk bu esası daha kes- B . t' b k' 1 f b 

M u vazıye ı nzı ımse er a · 
kin im•i:ırln tebaruz ettirdi. .k Udli Un d" - b •• er 

rı a m r e ve ıger a... -
Ve yalnuı bu kadarla kalma· kft.na bahsetmişlerse de bir neti. 

clı. Yeni lnkıl4plar yapına lmkA· ce alamamışlardır. 
nındnn bahsetti: Bugün Istinye dok'unun yal 

"lnkıUlpln.rı gözbebeğimiz ı;i- nız amele miktarının fazla olma. 
bi koruyacağız, Türk milletini 81 yUzündcn bu derece zarar et
en yilksek seviyeye erdirmek i· tiği anlaşılmn.kadır. Diğer taraf
çin gerekirse başka lnkıllplan I tan alman bir çok amelerin ço -
yapmakta da tereddüt etmlyo- ğu da gemi lnşaiyeciliğinde ça • 
ceğlz." lı§D18.IllIŞ kimselerdir. 

muştur. Buna göre geçen sene es
naf hastahanesinde 152 şoför te
davi ettirilmiı, 190 azaya nakdi 

yardımda bulunulmuı, 110 banın 
muhakemeleri takip Glunara'k ölü· 
me ıc:bebiyetten auçlu 17 goför be-

"- Klakson tehlikeyi ikaz va· 
sıtalannın en mütekimilidir. HA· 
len tstanbulda otomobillerin kul· 
\anmaya mecbur edildikleri korna 
ise basit bir vaııtadır. Yayalan hiç 

raet etmiştir. Idare heyeti 939 se- b. i r k i.d • la . . . l ır seyr sc er a e ve nızam rı· 
nesıne 1800 lıra devretmıştir. b ğlı 1 k kl na a o mıyan, ıo a an ve ya· 

Raporda cemiyetin ldiğer faali- ya kaldırımları dar ve dönemeçli 
' yetleri de zikredilmektedir. Rapor bir §Chir4de bir elle korna çalmak 

kabul olunduktan sonra bazı Sza- ve tek elle dir•'csiyon idare etmek 
lar plaka paraları ve borçları hak §ehir halkının aleyhine ahnmıJ bir 
kında dileklerde bulunduktan son tedbirdir. 
ra idare heyeti seçimi yapılmıştır. j Netekim kornalar kaldırıldıktan 

Gizli reyle yapılan intihabatta sonra nakil vasıtalanndaki kaza. 
Hakkı Er.demir. Ahmet Yüceer, lar eskisine niıbetle çoğalmıştır. 
Kadri Erkal .Zü.Hi ~~kb:ı.n l<'lr- R'.l&kel"ıt'\lııı"' ... luin e!ik~"~tinl 
rem Ureyen, İsmail Fırat kazan- bozuyorsa neden bazı otomobiller 
mışlardır. 1 de hala klakson var?.,. 

Taksim kışlası 
Verinde bir şehir kulübü 

ve tiyatro yapılacak 
Haber aldığımıza göre vali ve 

belediye reisi Liıtfi Kırdar An -
karada Dol.mabahtede yapılacak 

stadyomla Taksim kışlasının is. 
timlak işi etrafında alakadar Ve_ 

kaletlerle görlişecektir. Taksim 

kışlası alındıktan sonra burada 

Vapur ücretleri 
)irketi Hayriye Ve Hali~ 
. Tarifeleri İpka Edildi 

Diğer taraftan işten çıkarılan meydana. çıkacak sahada bir ti. 
Bn sözler, Başvekil R~tik ameleler çıkanlacaklan hakk.m-

Şirketi Hayriye ve Haliç vapur· 

larınrn bilet !iyatlerlyle küçük de 

niz merakibinin ücret tarifelerini 

teıbit edecek .elan tarife 'komisyo· 

nu tdUn Deniz Ticaret müdürlil· 

~ünde ikinci toplantısını yapmış· 

tır. Toplantıda Şirketi Hayriye ve 

Haliç idarelerinin tarifeleri aynen 

kabul edilmiı; fakat rnotörlede di 

Saydamın son nutkundan alın- da kendilerine 15 gUn evvelden 
mışbr. haber verilmediğini ileri sürerek 

yatro binası. konferans salonu, ğer deaiz ır.crakibine ait ücret ta· 

halkevi, otel, şehir klübü ve bun- rifeleri te::bit edilememiştir. Cu· 

Sürekli alkışlarla hnlkın tas- iş dairesine mUracaata karar ver 
vibinl knzanan bu mütalea Tiirk mişlerdir. . 

inkılA.bınm mana ve mahlyetlnl 1 Mahkeme Koridorunde 

larm gazinoları ile dUkklnlar ya
pılacaktır. Şehir mütehassısı 

Prostun hazırladığı avan proje. 

ye göre bütlin bu tesisat 3 miL bAIA anlamnkta tereddüt eden· K avga 
lerln suratına indirilmiş bir şa- Fatih sulh mahkemesi korido- yon 645,000 liraya mal olacaktır. 
mardır. run.da muhakeme sırasını bckle-

SADRİ ERTEM mekte olan mütekait HulQsi ik 
~~~~~~~~~~~~~ 

tş~ret Şamandıralan 
Yapılıyor 

İbrahim arasında kavga çıkmıg, İb 
rahim ıustalı çakı çekerek HulQsi
nin üzerine atılmı~ ise ide etraftan 

Deniz ticaret mUdürlUğü Jstan- yeti§enler tarafından elleri tutu
bul ve İzmir limanında batrnıı o-ı1 tarak bir vaka işlemesine meydan BİR n.ın:UCAT ırALMASIN 
lan gemilerin Uzcrlerlne konmak bırakılmamıştır. İbrahim yakalan- ALE~lDE AT~L.Allll\l N1HARI? 
üzere i§aret şamandıraları yaptır- mıştır. 

maktadır. Oyun Yüzünden 
Mahrutt gekildeki şamandıralar K 

· d ki 1 · k avga yakında Jımanlar a yer erıne o Şehzadebaşında cami sokağındı: 
naca~ ve d:n~z vesaiti böylelikle oturan ıs yaşındaki Akif ile Ham 
gemı l~~lerıoın bulunı:luklan yer- za oyun ylizlinden kavga etmiş
kri kolayca anlayacaklardır. lerdir. Bu sırada Hamza yere dii: 

_.--------::-----, müş. Sol aynğı bileğinden kırıl· 
Perşem. 'I Cuma mıştır. -

1 

Aşıklar Mezarlığı 
23 SURAT 2ı Şt:BA r Tcpebnşında Perapalas otelin:!' 
S t'\luharrem 4 !\1uhnırem ari:a tarafına clüsen Aşıklar meza 
10 Kasım • 109 Kas ım lığının büyükçe ~bir kısmı Kasım 

1 1 1 
paşa Spor klübü tarafmdan top 

Vakıtler Vasa· Eı:anl Vasa Ezani rakla doldurulmuş, tevsiye edil· ----.--- .._ ~ G-i 121'il 6(1 ıu~ mişti. Burada bir spor sahası te~i: 
12 281 6 86 tt 28 6 R4 edilecekti. Belediye buna mUsaae: 
15Sl 988 "ıRt llSS etmemi~tir. 

Ak••m 17 l'iS 1200 17 fi! 12 on ı Kendisi bu sahayı biraz ~~h~ 
v tsı 192! 181 19~a"> llll 

imsak ôO!l 1tl4 5051112 ıdilzeltipçocukba1ı~c:siveparkha 
1 Jine koyacağı gibi bir kısnı;ıa d.ı 

·-------------- gaziM inşa ettirecektir. 

Bir seçim kavgasından Lahscden 
Peyami Safa büyük bir hakikat Ir
şa ederek: 

"J>arli11in altı prenslpine inan· 
mış, lakdirilll ve emniyetini ka:an
mıı dört yü: şu kudar adam, nam
::cl listesine girer ve secilir." 

Diyor. llu satırların çıktığı ga
zetenin başmuharriri ınebuslur. Fa
kat acaba "dört yüz" adamdan, bi
ri mi, yoksa '"şu kndar .. .' n mı da
hil.. 

Ayni ynzıdn mevzuubahis disip
llıı ve ntlnlel , ınıuınıı bu noktanın 
tanilıiııi istcrı". 

N i!J HAKL.4.? 

Sinemıılardaıı biri Deli Petro'ya 
cil bir film g.jsterecek. Şöyle ıııı.ıı 

edi~or: 
Ruı tarihinin kaD.lı çarı, ::alim 

hükümdarı Deli Petro .... 
Itus tarihinin! Hııngisinin'? Kan

lı çar, zalim hükümdar! Kim de· 
miş? Bütün tnrihler, Deli Petronun 

dünkli ve bugünkü Husrnnın J,urta-

marteıi günii bir toplantı daha ya 

pılacak ve önümUzdeki hafta bir 
umumi heyet içtimaıru müteakip 
tarif eler birer birer gözden geçi
rilerek tasdik edilecektir. 

------------------~--------~-----
rıcısı oldultunu yazmakta mütte
fiktir. Bir filmin mcthlnl rnpnrkcn, 
bö)le bir hata:,·a düşmek cidden 
gülünecek bir şeydir. 

l>EJUitz VE LAIIA.'\"A 

TUUŞUSU 

Alman gazeteleri ve bu ar:ıda, 

maalesef lıurada çıkan lıir ciddi !I 
gazele demokrasilere hücum ederek 
onları şu~kınlık ve dııhill karışık

lıklarla ilham edil·orlar. 
:Hııllıuki dün selen telgraflar, bü

yük bır demokrasi devleti olan A
ınerfüodo, nazi tarafından )"aılılnn 

büyi.ık bır nUmnyışlc, da) ak :re· 
mes.11ler di> c niımay!ŞÇilcrm de· 
mo!:rnt polis ı.uneUen tara!ınünn 
muha!nzn altında c\·ce~lzler:ne ka
dar götürüldill:il bildirıllyor. 

Şaşkıçlık? Evet. Bir bakıma doğ
ru. 1'oprnklarmda ya~adıklan bir 
;nemleketin Reisicumhuru olan 
Ruz,·ell'e, istihkar maknmında Ro-

scnfold di}'e hitap eden ağızları kn· 
pıımak lazımdır. 

Faknl işte, demokr:ısi denilen şey 
Lunu ~·:ıpmnz. Şıarı değildir. 

kavuşur. , 
l'tluıışeret 7olundıı ınc, 6 

tarafından atılmış bütilll 
tlricl hııreketlerl dlllJle ~ 

(O 
mıştır. Yumuşak yaka eP 
ısknrptn ile simokin gtf 
manın en büyük so >'"~tel 
mantarından olarak g el 

Kcndlshıi tenklclC yeli 
re "züppe" der. 

"eııell 
''Adnbı mua .. eret" u b ' ıe 

ve terbiye kanunu i>O>' 
,.,.\)•Ot• 

~~~~"~~~I f e ~ 
.... 0 tn~ 

le eski rağbetini ııııılı" Mehmet oğlu Ali Rı.-:a 
blllrse aşk.olsun... ıı 

Türkiyenin en maruf yankesici- Muaşeret adabı, yııln~ll;I, 
d dCh 

lerinden beynelmilel göhret ıahibi cemiyetler arasın ıı 
tzmlrli Ali Rıza zabıta tarafından letler arasında ela eski ~~ J 
yakalanmıştır. nı kııybetmlştir: 1'tcsC 

Ali Rıza bilhassa Avrupa şehir- den milletler, birtbttifl~,ı 
1 ceJ·IC terinde bir~~k vakalar ıile şöhret tir gider gibi, ge e ~ ıııı' 

kazanmıştır. Bütün Avrupa zabı· ber verirlerdi. Şimdi r11 
t· 

tası kendisini aramaktadır. su.it zamanı bekllyorl'\ıı~ 
Ali Rıza yankesicilikte o kadnr çok harpler bile, "illi" 

0 tııl 
mahirdir ki, timdiye kadar belki d.ıın" yapılıyor. Nerd0 

binlerce ki§iyi çarpmı§, fakat bun erkllnı... rıı~.ı 
tarın hiçbirinde cürmU me§hut ha Bunları bir tarata ~: J jY 

linde yakalanmamııtır. anın, "adabı munşerc~dl>Jt 
Ceketleri yelekleri kestiği v~ ldtnba uydurmak ktıJ jll 

' M~ en iç ceplerdeki saat ve paraları blko çalışanlar dn ~I 
çaldıfı halde onun kurbanları çar- rctl hiçe sayanlar k~"~ıı / 
pıldıklannı ancak ig i§tcn çektik· tUrler. n:ışkalan önu~ti~ I 
ten aonra anlayabilr..:ıişler.dir. hangi bir harekete ~r:ı l 

Avrupada bulunan Ali Rızanın kit bm falan balısl ııı>1 
son gUnlerlde ıehrimize geldiğini , ma.ddeslne uyuyor ın~ıı1' {, 
:iğrenen zabıta ııkı ıurette ta.kiba- şünmeğe mecbur kal ~11111 1 ta giri!miı ve A!i Rızayı tanıyan sanız, kitabı kaybetti c~ 1 

eski ıivil memurlar r.ihayet onu ncznkettnizde ifit\!' ctıı' ıl 
Beyoğlunda yakalamışlardır. kesine da,er ..• ln ıı:ndll 

olmalı t _., )~ 
? HfJC~lrı> t~ 

FuatKöprD 
• · ·· b·ıesı JU 1 , 

Ukln bunu, kafa mnakmınrla bo· Jübile .Prog~Jşd~ J. 

}'Unlarının üstfinde ici ı;anıan dolu T b Ed • ı• 
yedi delikli bir teneke taşıyanlftnı es ıt . ı of's6" 
anlatmak gü~tllr. Edebiyat fakillte~ı _Pr Y'~ 

OLtJ MUHARRİRLER 1 den Fua Köprülü ıçırı •t e. 
jübiletin programı tesb• f 

Bilmem dikkat eltiniz mi? Son tir. arell 
ıünlcrde bayan muharrirler ç.oğal- Bu programa göre bıl t ııs / 
dı. Ekserisi, berhnngl bir gündelik U . ·ı krnfer' ~~ 
Fransız gazetesinden tercüme et- martta nıversı e "apıtacl'f' 
tikleri tefrika romanları, hlküyele- nurl~a saat 0~ üçt~Y rııırı, ı•,1 
ri, kendilerinin imiş gibi piyasaya Torende Nıbat a p.tJf' 
sürü} oı lar. - Hoş bu hususla nü- tin Smı, Cafer oğlu .. f~ 

. ti etr" 
muneyi baylardan alıyorlar-. Ev- tadın edebi §ah~ıye ıf 
,·elkl gün, bir akşam gazetesinin söyliyeceklerdir. t;el'tf 
hlkôye sütununda bu tarz bir hl· Gece de fa!:tilte tale. ,ıi!· 
kaycye ra~tlndık. Billün manasiyle fından b:r eğlence tertı.ı> 
fransızca ko!tan, fa!:cat telif olanık ti J ~ 
15sterllen hlkA:,•enin sonu: r. 1 ocıtı-

"Genç artlıtl "6lmez" ler araıına Sabun Ça an tııdlltl ı. 
ıokan "IJarllnln iHümD" laimll şç- Tıp talebe yurdu 

111
,t, p 

heıerl iıte bu ıuretle meudana gel· ıp.bun çalan odacı r.teh afıl1 
dl

" ·- ~ sulh ceza mahkeınesı el'' 
Diye bl~i>·or. Muharrir ı:ıenç ba· ay hapse, 0 kadar lda 

11 alı~ 
yanı da "olü" Ier nrnoıınn ı;oknn hl- d b 1 d u1-ai'1a 111 . tın a u un ur ... tt 
k:ıyc, c\·Yclkllcr dc(;llsc bılc, mu-
Jınkkak )>udur. dilmiştir. 
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Günlerin Peşinaen: 
- ı._:: ı._:: ~ ,,,.... Son Haberler 
İngiliz Hiddeti 
Bazı adamlar vardır ki aaabl 

dirler, kızmaları pek çabuktur, 
Kont Ciano bu akşam "Adam sende .. nin 

Varşovaya gı.dı·yor cömertliğil lan bu madde üzerinde ecnebi şimşek çakar gibi birdenbire tuğ. 
h yan ederler. Yüzlerinde ve gözle. Gazeteleri okumuş, Avrupalı ve arici hakimiyeti her vasıta rinde hiddet barometresi birden

ile izaleye çalışmak!., 
Bu maksat etrafında muhtelif bire yükselir: Fırtına, bora ali. 

siyasetler takip edilmektedir: metleri belirir. Fakat bu hal çok H 
yol<laşlnrın > azılarına göz gez. 

arp vukuunda Lehistanın dJrrnış. fnknt henüz kendimin 
hangi konu üst ünde durc('atı· devam etmez. Yaz yağmurundL 

a) Memlekette büyük bir rafi. ki bulutlar gibi hiddet ve ıiddeL 
neri sanayii tesis etmek ve ha • !eri süratle gelip geçer. 
riçten ancak ham petrol getire • 

ne gibi bir hareket tarzı mı kesUremcnıfştim. 
Ünüıudeki beyaz, boş kAğıtla-

rek bunu dahilde ielemek, bu su. Buna kar§ı diğer bazı adam. 
retle dahilde muhtelit petrolmüş ların kızışmaları ağır ağır, adım 
taklanru daha uci.ız temin etmek adım, derece derece olur. Bu a-

alacag""' ını o·· g""' renecek ra tchlikelJ birer ınnhliik imiş-
ler gibi azıcık korleu ne bakıp 

d ü~iiniiyorclunı. 

ve daima ihtiyat stok bulundur- damlar soğukkanlıdırlar. Sıkıla. Roma, ~2 (A.A.) - Havaa A· 
mak? caklan bir iı karşısında kalmca jansının muhabiri bildiriyor: 

b} Randımanı az dahi olsa mil. iptida hiç aldırmaz gibi görünür. Kont Ciano, yarın akpm doğ· 
11 membalan azami kabiliyetleri ler. Bir zaman sonra yü.zlerinde ruca Varıovaya eiderek Polonya 
derecesinde işletmek ve büyük bir çinicebin hissedilir. Gittikçe hükQmetinin misafiri ııfatiyle ora· 
ihtiyacı sun'i karbilranla temin bu hiddet nişanesinin, perdesi yük lda üç eün kalacaktır. Nazır, Beck 
çarelerini araştırmak: selir. Nihayet bir an gelir ki 0 ile cörilıecek ve Bialowieza er-

e) Petrol ve milştekatı itha • çok temkinli görünen insan tufa. manında tertip edilen av partisine 
!At, ticaret ve tevüini inhisar al na bemiyen bir tuğyan hali için. iıtirak edecektir. 

öğrenildiğine göre Kont Ciano 
Fransız - İtalyan gerginliği vahim 
bir safhaya girdiği takdirde Po
lonyanın ne gibi bir tarzı hareket 
ittihaz edeceğini öğrenmek iıtiye· 
cektir. 

Polonyanın müstemleke talep· 
teri de bu vesile ile tetkik edile· 
cektir. 

tma almak. de kendini kaybeder, gider. On- tyl haber alan mahfeller, Kont 
Bu uınumf siyasetlerin tatbiki dan sonra artık bu hiddet ve fid. Ciano'nun aflebl ihtimal orta Av· İtalyan hariciye nazırının Ber-

için de devletler gümrük tedbir. deti hafifletmenin çaresi bulunL rupaya dair yapacağı görilımelere line uğrama'dan Romaya döneceği 

Boş kAğıt... Zaten kendimi 
bllıUrnhfleli benim kabusumdur. 
Bir gün nasıl olsa, kalemimi o
nıınla kctcıılcyeı·r· ı;uı;acağıın. 

Karşı masada No. 2 bir ta\şan 
doğurtkanhğfyle, bHmem ka
çıncı makale.sini çlzlktJrJyordu. 
Can sıkıntıslyle çıkardığıUJ bık
kın seslere, .kulak ,·ennfş ola
c.ak, ki döniip: 

- Ne oluyorsun yahu? •• 
leri, hususf sermayeleri te§vik maz. bilyilk bir ehemmiyet atfetmekte· zannedilmektedir. 
imklnları açmışlar, idare ve kon Milletler de işte böyledir: ln. dirler. Diye sordu. 
trol tedbirleri almıf}ardır. gilizlerin hiddeti cibl. -

Siyasete ve tatbikat farklanna Nitekim son günlerde 1939 al. F •ı • t • k ifı 1

• 1 Bit, dedim, yazacak ı,ey bu. 
göre topraklarında petrol mem - 18.hlanma. tahsisatmm ~00 mil. l ıs ın on erans l amıyorum da ... 
bar bulunmryan memleketleri iki yon sterlınden 800 milyona çıka. Güldü. Elleri, rllcudunun et. 
kısma aymnak mUmkündilr: nlması böyle gittikçe dereceaJ k t '-' d rafında kclebcklcşcrek: 

1) Devlet inhisan vazedenler: artan bir hiddet ve ıiddetin yük. a a m e e u t:I ra l 
fapanya, Şili, Bulgaristan gibi. selişlni gösteriyor. e ' - Adam sende, dedi, fU dtl· 

2) Sun'i mahrukat imalini ra ln · · · Londra, 2!? (A.A.) - Ekseri mall1mata göre, Yahudi mU- şilndilğiln şere bak. Konu mono 
. .. . . . • . · gıhzler iptıda Habetistan da no demek? .. Al eline kalemi 

flnen sanayıını teşvık ve gümrük meselesinde sinirlendiler Silth • gazeteler Fillstln konferansı· messillerl Arap mümessilleriyle .. .. -
himayesi ve kontrol vazetmekte ı w • • • nın muvaffakıyetılzllkle neti· doğrudan do~ru ... ·a teması hak- gellşlguzcl birkaç curnle ru. 

anmaga başladılar. Bu sırurlen. eı J s 
beraber harici bUyük tröstlere · · ·' · celendlğlnl blldlrmekte ve lngi- kında ki arzularına bir kere da- onra istlknmcttni tnrin eder-

~e zamanla geçer gıbı oldu. Mil' sin. 
rakip olabilmek ve devlet eerma. nıh konferansı esnasında bile Uz hUkOmetinln timdi kendi ha lngllizlere bildirmişler ve bu 
yesi ile kunılmuı şirketler te!'fs tayyare ile Almanyaya giden plAnını ortaya çıkaracağını ile- nrzunun bu do!a Arap heyetine 
edenler: Fransa ve İtalya. Çemberlayn ısilktinetini muha.fa • rl sUrmektedlr. de resmi bir şekilde iblAğını rl· 

za etti. Fakat sebepler devam et. Dally Telgraph diyor k1 : ca etmişlerdir. 
tiği i<:in si!Ahlanma programı bL B. Macdonald'ın raporu, uz- .MalQmdur ki, bu teklif, şlm· 
rakılmadr. Hem de Roma anlq.. !aşma bahsinde ancak cok ufak diye kadar Araplar tarafından 
muma rağmen bırakılmadı. Son. bir Umlt bırakmaktadır. Yahu- nazarı dikkate alınmamıştır. 

7apan bir avukat oldatu halde, ra hpanya hldiselerl İngillzlerin dllerle Araplar, Yahudi muba- Zira Araplar bunu kabul etme. 
baronun bunu ötrenerek hak· hidetini körükledi. Son zamanlar- ceretl meselesinde mutlAk bir nin Yahudilerin FJlistlnde mev
kmdıa bir not wrmeet tabll bir da cumhuriyetçilerin mağldbfye. muhalefet hallndedlr. cudfyetlerlnl tanımayı tazam-
vazUe hil.kmüne prer. ti üzerine İngilizlerin külihlan. Londra, 22 (A.A.) - Verilen mun edeceği fikrindedirler. 

ıtte bu itte bbe UJ"lf aörü· nr tepelerinde fırlamağa mtihey. 
- IJ·-~ __ ;a ... n _ 'l.ooLl.o. ~1 .. ya bir hal alını~ görüyoruz. 

sanı7oruz Jd tetkik ve f.ahklkl Haniya çocuklar babahindinin 
l4are meMJ~ ie,JEu eden bu kaı'fımıa geçfp te onu .knıdırmaJr 
nokta11 da ancak son zamanlar- için: 
da hukuk milpvlrliifnden isti· - Kabarama211tm kel fatma, a. 
fa etmı, ve bu davayı Bay Ha- nan gür.el sen çirkin?,, 

san Hayriye nrmeie Ulm.m Diye el çrrpmazla.r mı! Adeta 
eörmilş olan İsmaJI tsanm 1apa- Berlin - Roma mihverinin BOn 
cal• bir izah kolayca tenrlr ede- aylarda yaptığı manevralar da 
bilir. İngilizler üzerinde Adeta : 

ASIM us - Harp edemezsiniz be adam-
__ V_k_"_l--8---1- • lar .. Biz kuvvtliyiz, sen zayıf!,, 

e a et ütçe en 

Meşhur bir şairin, kRfJyeden 
ba';'lıyarak ~Urlerini tersine doğ
'rtı yaz<hğını işitmiştim. Fakat 
bunlar, nihayet şiirdi. Manasız 
olsalar bile, yiiksekten atıp: 

- Siz anlayamayonanız bana 
ne? 

Diye bUbUrlenmck kabildJ. 
Andre Jiye bile: 

- Anlaşılmak için accle)'ll8 lh· 
tlyncnn yok! 

Demem•t mlTdf T'-
Elde böJle kuVTetU bir Jı:m 

bulunduktan •onra, manauwhk 

kimin umurunda? ••• 

••• 
Arkadaşım, bir "adam sende" 

ile beni ınkıntıdan kurtarmıştı. 
Dcmlndenbcri etrafımı botuıu 
camlar gibi .kaplay&n dar ve lot 
ba,·a, ans;1Zın dağıldı, aydınlığa 
çıkmış gibi oldllDI. 

Ankara, 22 (Huıusi) - Velı:i- Der gibi bir tesir yapıyor. 
Onun için bu defa İngiliz par. 

Jetler yeni bütçelerini hazırlayıp IAmentosunun ıillhlanma tahısi _ 
Maliye Vekaletine vermiıJerdir. satı olarak yeniden kabul ettiği 
Haıta bulunan Vekilin birkaç BOO milyon liranm bir kaç ay son 

gün ıonra makamına geleceği an- ra bir kere daha artınldığmı gö. 
latılmaktaldır. rürsek hayret etmiyelim ... 

Tilrk vatandaşlarmm göklerL 
mizin müdafaası davasına kar§I 
gösterdiği bağlılığın yeni bir ese. 
ri olarak Nazillfnin Atça nahiye
sinin Yağdere köyil.nden Kırlı 
Hll.seyin oğlu Kadir Baler, ölü • 
milnden bir saat evvel, ecıi Emf. 
ne Balcıyı yanma çağırarak Türk 
Hava Kurumuna, öldükten son. 
ra 50 lira verilmehini vasiyet et. 
mi§ ve bu vasiyeti Bayan Emine 
tarafından yerine getirilmiştir. 

Ayni tekilde vasiyette bulunan Vekiller Heyetinde bütçe mü
zakerelerine hafta v.Atunda baıla· H a•an K umçayı Ödemişin Kayaköyil.nden ?der • 

Fatma Gülşen, Kaymakçı köyün. 
den Fatma ve Ali Osmanm mj _ 

ruçılan tarafmdan da Türk Ha. 
va Kurumuna 41 lira teslim edil. 
miştir. Son nefeslerinde kalpleri 
memleket sevgisiyle çarpan bu 
aziz kardeşlerimizin hatıralarını 
hürmetle takdis ederiz. 

I<'akat ben, kendi paymıa J'8-
zula fikir ve hedefi, meşhur ta
bın !ılonradan gelen istimi gibi 
bir şey saymam. İsterim. ki 
altına imzamı koyacnğrm satır

lar, h4dfselere çen:llmlf ayrı 

bir görüşün adesesi olsun. SöJ· 

na bilecektir. yem Köse, Adagide köyünden 
(Devamı 8 incide) 

lliR RUH 
lttlJAMMASI 

iskarpin mi, çorap mı, ayak mı daha aiizeJ, yoksa, he,,. 
einin biı4Nriae U)'l"'ftluiundalıi ahenk mi, buna dütünmeia va
kit kalmadan söz, lrartınncWd cazip manzaranın lmdife :rumu· 
pldıiı içinde hazdan erir aibi oluyor. 

Beni lstant.utdan Mudan,aya sötürecek olan .üratli, yeni, 
ıık vapurun riılü sal~ karflllldaki koltuia .,ömülür ai· 
bi otunnuı bir kadm, ayak ayak üıtüae almrf, pzeıte olnaJW. 
Yimünü S'öremlyorum. Güzel mi, çirkin mi? 

edemiyorum. Yüzünü bir an önce ıörebilmek merakı 'le Nibtn 
lamyorum. Böyle aü.zel bir lıadının ben yalnız, o yal~~ ve ;~ 
culufu çok daha eilenceli bir hale cetirebilecek bU- 8-L'--t) 
· kimkin ~eıe-

ç~rme ı varlı~ vaktini minanz bir ıekilde barc:amaıı be-
nı adeta rahatsız ediyor. Sonra, kendi kendı'me mu" ebet • 
d- - 1 rimel ' ... llZ 
uıunce e en utanarak, daha makul olmap çalııryorum. 

- Tarmnadıfan bir kadın, kim bilir kimin nesidir kim IJi. 
lir nereye aidiyor? Cüzelae de, çü4ônse ele bana ne... ' 

li;; YAZAN : Refik Ahmet Sevengil 
)'iilt h • ı_ .. 

ı1eoye 1 
[Geçen b . . . 

lıursaya i a~r~m tatılinde birkaç ıün dınlenmek üzere 
•anın 1 lmıştım; otelde misafir oldutum odadaki ma-
" çekmece · • -.. nutuımu . sını; tesaduren açtıfım zaman, orada 
birkaç ~ hır hatıra defteri buldum. İlk sayrasmdan 
dar bir sa ;r okuduın, merakım arttı, dalmış, sonuna ka· 
>'•tına, 5~ ukı~ b~ lirmişim ... Herkes, başkalarının ha· 
l'ar. henı b~susıyetıııe ait şeyleri öfrenme#i hem ayıp sa· 
Ribfyinı. D oyJe mevzulara aliika gösterir. Ben de herkes 
Oldufunu ef~erl s~Jıibine ''ermek istedim, fakat kimin 
l'azıJarı bıJınedığim için, milmkün olmadı. İçindeki 
<lerıerını :eşrediyorum, sahibi macerasını tanır da gelip 
Jaruyı0 ~terse - hu mact'ra ile :ılakasını i~bat etmek 

defteri kendisine iade edcccjim.J 

~, -ı-
~ --._ ... ~~ •rif, minimin' L.!_ ._ .... _:_ ili' ti· ~
~ -~L-:~lle b' . ıauı_.,_. 1 ,7-• 
1 ~.-......~. _ .ar .tekilde, türlü iılemeler, süslerle yapd-

hlıt:iı/• liyalct "
1trinde görülse durulup dikkat ve zevk 

"'-. .f~ • lc°h.:· - .Sonra bejden bhverensine dofrıu 
-..._ ' lbuııta l"n .. bir renkte ipek bir çorap içinde yu• 

1 S-.. a.ıı., olçii)ü, ·bedii çi21Cilerle Hkıılan da· 

Yan belindm af8iuı z .. in çizailerle senitli,... dwtılu
iu yeı'Cle kıpırdayan, canlı, ha raketli kalçaları vücuda setiri
ytw ve nihayet hafif~ aerilmiı etelderinin albnda aöz IÇlft 

bedii bir zi)'afet halinde bana dofru 11ÇJlıp uzaun bu mnzun 
ve mütenaaip ayalclar-

Salon kalabalıktır. Balatla nm türlü yqta, türlü kılıkta 

kadın ve erkek yolculann üstünd• aprak karfıki pencereden 
denize UJ*UJOr. Mannaramn t~ pembe layılannda ~aelen te

pelerin aüzel silueti aaıldardan aöriinüyor. Denizin üstü çarıaf 
cibi pürüzaüz, temiz, dümdüz. Vapur sanki lüNedilmeden iJer. 

liyor. 
Radyo pamoloa hafif ve tatlı llİr valıin clalplanna yoku-

lann üstüne döküyor. SaJanda ltiltiriyle Y*•f ı..Je konutu. çay 
içen, ıiaara içen, veya elindelri kitahm yapraklan arumcla kay

bolup aiden kadınlar ve erkekler var ki, yolculufan wrmesi mulı 
temel olan canıdantııma kar11 koyımk için .....,.. öldünn.ye 
plıpyoı4ar ve iıt. banlardm tMri: Şu 7W lıapnda ik.. a..n. 
den uzak ve meçhul tMr ilem aibi aörünea Ye pzıete okuyan ka
clm. 

YWıüınü gömüyorum; elindeki pzete ..de mpıu " yüzü-
nü deiiJ, aöiıünü, yan IMıline kadar vücudiinü de ....... kta
dır; fakat lüuediyorum ki bu kadm süzeJdir ve aençtir. 

Niçin? Bunun böyle olmaama ..be., ne? Hiç. .. Demek ki 
böyle olmuını istiyorum. 

Arbk elimdeki mecmıııWMD .. yıfaJarmı ~ cleftlD 

Dİyorum ve bu mevzuu zihnim den ıilmek üzere yerimden k.aJ. 
lap dılUl)'a çıkıyorum. Güvertede uzaktan tanıdıiım bir adama 
~.•tpllyorum, arf kmdimi baıka ,eylerle meıcul ebniı olmak 
ıçm onunla koauflDllia haılıyorum, daLyorum, unutuyonun. Va• 
pur ~~an~ya yaldaf~ üzere lren içeride bırakbğmı eldi
venlerimi, killlNmı ve valızimi almak üzere tekrar salona giı-İ· 
yorum. 

O ~ ayni vaziyettedir; ayak ayak üstünde ve elinde iki 
aayıfa11 iki t~ rdofru serilir gibi açılmıı gazetesiyle ... 

Yatlrca bır kadın, - anneıi olnalı - yanında ayakta: 
- Bılamdın mı kızım, diyor, bu ne uzun umdıya pzete 

okumak? .. 

. O, u)'kuauncl.n uyanır cibi hafif bir ııçnma ile gazeteyi 
elınden bırakarak ayağa kalkıyor: 

- BiJımm. öyle mi, çok mu ıclalmııım? •• Zat- okuduiumu 
da anlamryorcham ,._ Düıüncelerimin içinde kaybolmuımııl 

Diye cevap veriyor. 
Hi11imde alchınımmıınn. Hakikaten sen" ve --:..-•. 
Gözl . :.:._,_..!,__ ili' . 'll' ~-

en •ViUWOIP9 ııyor. Sanki bir zamand.meri onu11Ja 
meuul olduiumu, haklmıda neler dütündüğümü anlamıı da 
Ut..uDıfllll ailti, unki suç üstü yakalanmııım gibi tepec!en tırna
ğa kadar aanıntı ceçiriyol'Wn. Paltomu, ıapbrm giyip lclıpnya 
çıkıyorum. Bana ne yahu? •• 

(Devamı var) 



- Çünkü dü§man bulama.yınca 
birbirlerini yiyorlar. 

- Çok doğru Dayı .. Memleke
ti, inaanlan güzel.. Ahlakları da 
güzel.. Yalnız bir tabiatleri var .. 
~ahat duramıyorlar .. 

'Oç arkadaş Tiflis sokaklarında 
dola§ıyordu. Uiko meşhur hancıyı 
gördü. Elisonun annesini getiren 
hancıyı. 

- Dayı, !U adamı tanıdın mı?. 
- Tanıma:iım iliko.. Birine 

benzetiyorum ama .• 
- Bizim hancı .. 
- Hangi hancı? .. 
- Hani fU Elisonun annesine 

haber veren .. 
- Aman tliko.. Bize yardımı 

olur. 
- Eğer buradan kaçamazsak, 

halimiz yaman. Ordu Tebrize gi
decek. 

- Glizden kaybctmiyelim .. 
Uı1co koprak hancıya yaklaştı. 

Omuzundan çekti: 
- Hey arkada§.. Bizi tamdın 

mı? .. 
Hancı ilk bakışta tanımıştı: 
- Tanımaz olur muyum bey

ler .. Si%i ömrüm oldukça unut
mam .. Sizi .. 

- Bırak §İmdi bizi .. Biz de ken 
dimizi tanırız, sen ne alemdesin .. 
Nerelerldesin .. Ne yapıyorsun. 
Hancı ıuntarak cevap verdi: 
- Ben artık Tifüse geldim. Bu

rada bUyllk bir hanım var .. Buyu 
rurunu: aizi memnun edeceğim .. 

- Demek daha güzel bir han, 
&örelim bir kere .• Yolumuz düşer
se ıeliriz .. 

Dayı ilave etti· 
- Eğer çok beğenirsek bu ge· 

ce de orada kalırız. 

Hancı ellerini çırparak onlara 
yol &österdi: 

- Buyurun efendilerim, buyu
run beylerim ... 
Hın cidden bilyük ve temizdi. 

Hancı Gnları gene ken!di odasına 
çılcardr. Karısını gene eskisi gibi 
saçından yakalayarak sürükleye 
sürükleye, bağırta bağırta odaya 
soktu: 

- Hayvan kan.. Bak kimleri 
getirdim .. lyi gözünü aç.. Eğer 
tanımadım dersen gözün çıkar .. 
Kadın Uikoyu taruııuıtı: 
- Aman benim efendilerim .. 

Benim beylerim .. Nerelerden düş
tünUz böyle .. 

Uiko kadının çenesini okıadı: 
- Biz doıtlax;ımızı unutmayız .. 

Dedi. Haydi §imdi bize güzel bir 
ıofra hazırla .. Etli, ıaraplı, mey
valı bir ıofra .. Senin yeınelderinin 
udı hili ağzımda .. 

tliko ile Dayı hem neıeli, hem 
de kelderli idiler. Ne§eleri 1stan? 
bulda yeni bir mücadeleye girip 
muvaffak olacaklarını umdukları 

içindi. Kederleri, Sinan Paşanın, 
elinden kurtulamıyacakları düşün 
ulerlndcn ileri getiy.ordu. 

/ 

Dayı llikoya: 
- Pap. Hamzayı bulmadan Tif 

listen hareket etmez. Bizi aratır, 
buldurur .• 

Diyordu. 
- Burayı nerclden bulacak .. 

Hancı bizi iyi aaklar. 
- Eğer bulursa ikimizin de kel 

lesi gider. 
- Bunun bir çaresini bulm3k 

lazım .. 
- Benim aklıma bir çare gcli· 

yor ama, epey tehlikeli .. 
- Canımızı kurtarırsak tehli

keli olsun .. 
- Dütündüğüm ya İran ordu

suna geçmek, yahut düşman Gür
cistan kraJlarının yanma kaçmak
tır. Eğer onlara biraz da hizmet 
edebilirsek işimizi de kolayca ya· 
parız. 

İliko uzun uzun dü§iin.dükten 
sonra: 

- En iyisi Simonu bulmaktır. 

Onun bize yardımı da olur. Os
manlr ori:Jusunun yaman bir düş· 
manıdır. 

- Bu güzel bir fikir, fakat Si· 
mon'u nerede ve nasıl bulacağız? 

- Çok k.::.Jay buluruz. Her Gür 
cü bize yardım eder. 

- Öyle ise evvela Simonun ne
rede bulunduğunu anlamalıyız. 

Bunu öğrenmek kolay oldu. Sa
bık GUrcii kralı, iran kumandanı 
Tokmak Han ile beraberdi. 

Dayı: 

- tki yaman Osmanlı düşma
nı .. dedi. Bu geceden tezi yok, 
Tiflisten çıkmanın yolunu bulma
lıyız .. Onları bulursak, bizi kurta
rırlar .• 

- Şiırldi burada vakit geçirme
den orduya gidelim, biraz da bil· 
gili olalım ki Simon bize güven-
ain. ' ' 

- Çok doğru .• 
Dayı, yaptıkları işin kötü bir ca 

susluk olacağını biliyor~u. Bu:ıu 

yapacak değil. Osmanlı ordusun
dan haber vermek niyttinde de~il 
di. Sadece yarJım istiyl'cekti. 

Işler yolunda gitti. 'Uç süvari, 
gece yarısı askerler eğlence içintle 
sokakları dolaırken kenar bir ma 
halleden yola çıktılar, 

MOHl MKARARLAR 

- Demek Oımanlıaıruz? Zavallı iliko boynunu hükml.iJ. 
- İçimizden biri Oımanlr .. Iki- cevap veriyordu: 

miz Gürcüyüz .. 
- Güreli mil .. Demek Oıman

lr ordusunda hi1mct ediyorsunuz? 
- Biz hiç. bir orduda hizmet 

etmedik. Benim sözlerimi dinler-

- Söyle, öyle değil mi .. Yüz
lerce günahsızın ocağını söndür-

mediğine yemin edebilir misin?. 
Arkadaıına gelince, o da bize dil! 

seniz, öğrenecek ve inanacaksı- man olan, bizim topraklarımızı is
nız. tila cl:iett bir ordunun ncf eridir. 

Simon llikoyu çadlrına aldı. O- Onu da affetmez, hemen mahve
nunla uzun uzun konuştu. iliko derdim. ikinizin de canını bu ma
başına &elenleri birer birer anut- ıum kıza bağışlıyorum. Siz belki 
tı. Elisoyu da getirerek göstereli: hayatınızda birçok tehlikeler gc· 

- 1şte, ldedi. Şimdi bu ktzın an çirdiniz. Benim elimden kurtula
nesini bulmak için uğraşıyoruz. mazdınız. Çünkü ben düımanımı, 
Hem esir kızlar mahzenini de b;ı- fena tanıdığım adamı affetmem. 
sacağız. Hepsin• az.:ıt edeceğiz. ölüm beni korkutmıyor, §erefle 

Simonun 5özlerindc kin ve nef ölmek için çalışıyorum. Bana da 
ret hisleri p:ırlıyord~: dinimi ldeğiştirmeği te1dif ettiler. 

Eğer kabul etse idim, şimdi kral 
olurdum. 

Sizi öldürmüyorum. Fakat ser
best de bıral:mıyacağım. Eliso be
nim yanımda kalacak, sen arkada· 
ıınla hapsedileceksin. Osmanlı or 
dusu ile yeni bir harb! hazırlanı
yoruz. Casuslarımrzdan haber bek 
liyonız. Eğer bu harpte muzaffer 
olursak, ikinizi de aUececeğim. 

-
scvinecer liz :,:r mü!:"'fık.t ~n ve· 
rceeğii::ı~ - --Hapse::il:::'!~~ ~::·.onun iliklerini 
dondurmuıtu .Haydi buna razı ol 
ıa Simonun ordusu mağlUp oldu
ğu takdirde mah~acaklardı. 

- Bizi ni~in, ne hakla hapsede
ceksiniz.. Ayağımızla gelmel.te 
hata mı ettik? .. diye bağırdı. 

Simonun ka~ları çatık, yüzü kor 
kunç bir hal almıştı: 

- Hapsedilmek sizin cezanız 

değildir. Dediğim gibi sizin ceza
nız ölümdür. Fakat affettim. Eli
soya bağışladım. 

- O halde niçin hapscdiyonu· 
nuz? 

- Harbin bitmesini bekliyece
ğim. 

- Bizi hapsetmekle en büyilk 
haksızlığı yapmış olacaksınız. E· 
ğer ben vaktiyle cşkiyalık yaptı 
isem birçok Gürcü kralları da yüz 
lerce kardeş kanı akıttılar. Dinini 
değiştirenler de oldu. Arkadnşım 
düşman bir ordunun askeri ise, 
bugün siz de gene bir vakitler bi· 
ze •düşman olan, yurdumuzu çiğni 
yen bir milletin kumandanı ile 
dost geçiniyorsunuz. Niçin onlara 
boyun eğdik .. 

ilik.'j her şeyi göze almıştı. Hap 
sedilmek onun için ölümdü. Dayı· 
nın da kanına girmiş olacaktı. 

- Bizi hapsedemezsiniz. 
- Hayır Dağların kralı, ikini~ 

de hapsedileceksiniz. Dua edin de 
harbi k<ı":analım. O vakit demin 
decliğim gibi birçok da hediyem 
olacak. 

- Iliko dedi, ben senin Dağla
rın Kralı olduğun günleri de bi· 
lirim .. Eğer böyle bir günde yanı

ma gelmele idin, se !İn vücudünü 
odğratır, etini yabani ku§lara ye
diridim .. Udfandığını, :nilliyet his 
lerinin kuv\•ctlenc1iğini • .Jyliiyor· 
sun .. Buna inrnaam b\lc yaptıkla
rın pek ç::ktur. Sen nmar. \ermez, 
merhamet ett:'ICZ bir can;, bir ka
til değil mi idin? .. üstelik hiç aklrnııa gelmiycn, çok _Ne ben, ne de arkadaşım kim 

l ıeden hediye istemiyoruz. Kendi !111--------------------------.. gücümüzle geçiniyoruz. 

Tarihten bir yaprak: ........................................ ,, ......... -......... _. 

Bir mektup ve bir kelime 
Topkapı müı.csi direktörü Tahsin Öz, Arşiv adlı 1:ok kıy

metli bir eser neşretti. Kitapta tarihi \'e değerli cfsiz bazı ''c
sikaların fotoğrafları da var. Hepsi enteresan olan bu vesika. 
!arın ikisi üzerinde duracağım. Biri Birinci Abdülhamirlin Ruh. 
şah adında bir kadına ya7.dığı kısa bir mektuptur. Padişah mck_ 
tubun.da şöyle diyor: 

'"Rwhiahım Rom.idin saııa ku.Tl111ıt .n1n r. ... _..1,. u-n.a.: ~ 
~ lem cemi nıalılıil\tltm halildd\r. Bir l:ı-.•rnr ile (l;J(lp 011lcnuız. 
• ' Efendim sana bcııdolm11§ bir h11lıoıımı. ister IJcni drırp ey-

le ~ter öldifr. Sema teslimim. Bıı gece gel ;ı~yazımdır. Billahi 
sebebi illetim ve bcll.i meı·tinı olursun. Ayağın altrna yiiziim 
gö::iim a<ilrc~ck rica ederim. Heııdimi zaptcdcmiyorıını vm- -:.·. 

1 - önünüze ~elenin parası ile 
. ' mı ... 

1 - Öyle olmasa idi beş altı se-
nedir canımı tdişime alıp dola~

mazdım .. 
1 Sözün burasında çadınn önün 

de bir muhafız göründü. Tokmak 
Hanın çağırdığını Simona haber 

1 
verdi. Kral, yerinden fırlayarak 

1 çıkarken: 
1 - Sen burada biraz beni bclcle. 
Şimdi gelirim. Galiba )•eni bir ha 

1 ... -l lliko ~dıftt\ i-çiıadc hiddetle do· 
laşıyc'l" ve söyleniyordu: 

1 _ Onun için bu memleket kur· 
tutamıyor. Muvaffak olmak için 
başkasına eziy~ etmek mi liZ'lm. 

azim . ., Beni hapsetmekten ne kazanacak. 

1 
Sözünil geçirdiği kadınların yüzlercesini dairesine doldu. EJiso teselli etti: 

ran padiıJahların, diş geçiremc:iiklerine kareı ne derece yılıştık. _ Muhterem efendim, Simon 
larını bundan daha iyi hangi vesika gösterebilir. Yerde Alla- , (ena a.dama benzemiyor. Belki biz 
hın gölgesi olduklarını iddia eden padi~hın ayağını öpebilmek den !Uphelendi. Hapsedip ne ya
cn büyUk saadetti. Fakat kim bilirdi, ki o da bir ayak öpmek pacak. Harbi kazanır inşallah .. 
için en derin, azapla kıvranıyor. I _ Doğru Eliso, hapsolmaktan 

Süvariler, Simonun huzuruna 
geldikleri vakit, onun 1ran kuman 
danı ile mühim bir harbe hazırlan 
mıı olduğu haberini aldılar. İliko: 1 

- Kralım, dedi. Biz üçüm:lz de 
Osmanlı orl:iusundan kaçtık.. Siz-ı 
den isteklerimiz var .. 

l!tinci vesika İkinci Selimin lskendcr Pa~aya ytızdıJı mek- korkmuyorum. Fakat vakit geçir· 
tuptur. Bu mektubun bir telt kelimesi üzerinde durdum: mek, orduda kalmak istemiyorum. 

''Kulum lsl;ender beti ua.sıl oUlu{jtı gibi.,, iıtanbula ne kadar erken gider· 
İkinci Beyazıt, mektup yerine "beti,, '-'i kullanmı§ ve hiç · 

J sek o kadar iyil:iir. Kim bilır za· 
te fena değil.. vallı annen şimdi n! yapıy.or. Bi-

"Kulum,. gelimes.i de sizi dü~ündürebilir. Orada padişahın ld zi de arayıp bulamayınca ç1 ırır 
bütün haşmeti ve azameti kendini güsteriyor. N. A · 

----------------------------"' 
1 kadıncağız. 

A)'lık 
3 a)h.lt 
6 aylık 

sen üzülme .• 

yorsun .. Hangi dindar, hangi zahit: nız. Burası bir ruh çölünden baıka bir 
şey değil. mi dü~ilnüyonun. eıı 

Karamazof Kardeşler 
"Ben azizim!,, eledi? Azizlik davuında 
m sın sen yoksa? 

- Ben, aziz değil, adi bir adamım. 
Koltukta oturmam ve bana put gibi ta
pılmasını istemem. işte al:dn bir aziz 
yerine koydu~unuz adamın hali. Bunda 
hız Tanrıdan bir haber seziyoruz. 

Diye bağırdı ve merdivenlerden acele 
il: indi. Fakat yirmi aıdım ıonra tekrar 
d5n:lü, elini kaldırdı ''e orakla biçilmi§ 
gib1 y.crc devrilerek haykırdı: 

Aliyoşa, durdu. Gör~e)'pi~I 
· 1or ona baktı ve sonra yıne 

lamu örttü. ,ıııl 
Paisyos Baba, dikkatle c; 

Yazan: Dostoyevski 
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Zaten onun kadar perhize dayanacak 
adam da ı:or bulunurdu. Gece gündüz 
ibadetle uğraşır, uykuyu bile diz üstü 
uyurdu. Buna karşı kilise kanunlarını 
tatbika kalkışmak ne fayda \•erebilirdi? 

İleri gelen zahitler-
- Hepimizden üstündür o... Eğer 

kiliseye gitmiyorsa, kendi ibadet kanu· 
nunu kendi kuracak bir hale erdiğin

dendir. 
HükmUnfi vermişlerdi. 
Tatubun başında İncil o'lcumakta o· 

aln Paisyos Baba, Salonun dışında olup 
bitenleri bilmiyordu; fakat muhitini ta
nıyan bir adam olduğu için gönlünde 
bir korku sezmei7c baılamıştı. A'damca-• 
ğır: bu endişesinde naklı imiş. Çünkü o 
sırada dışarda büyük bir gürültü oldu 
ve kapt ardına kadar açılarak, keşi§ Ta· 
rapont göründil. 

Höcreden onun etrafında daha birçok 
,.paslana toplandığı farkolunuyon:lu. 
Ama mılar girmediler. Tarapont Baba
nın ~e .diyeceğini, ne yapacağını gör
mek için bektedil~r. Çünkü bu korkunç 

keşişin buraya boşuna gelmediğini bi
liyorlardı. 

Keşiş e~ikten atlarken kdlarını kal· 
dırdı; 

- Şeytanları def ediyorum! 
Diye bağırdı ve haç çıkararak odanın 

dört köşesini l:fönüp dolaşma~a başladı. 
Kenevir gömleğinin yakasın.dan kılh 

göğsü görünüyordu. Yalınayalttı. Cub
besinin altında taşıdığı zincirlerin şan
gırtıları duyuluyordu. 

Paisyos Baba okumasını kesti. Ona 
doğru ilerledi ve öniinde durarak birar. 
ağırca bir eda ile: 

- Niçin geldjniz muhterem babai' ... 
Neden buraarn sükunetini bozuyOI'$U• 
nuz? .. Usule uyğun değil bu yaptı'klan· 
nız. 

Dedi. Tarapont Baba azğın bir sesle: 
- Niçin mi geldim?.. Niçin mi gel· 

dim diye :ul~u... Misafiriniz olan !CY· 
tanlan Jcovmağa geldim. Ben y~·kkcn 
buraya dolmuıJar. Onlan süpürmeğe 

celdim. 
- Ka! yapayım derken gös ~ık.an· 

Paisyos Baba, aert ve keskin bir ses
le: 

- !.ikin hakikaten bu itte bir Tann 
haberi ... ar<lır. Fakat onun bakı1catini 

ne sen, ne ben anlayabiliriz. Hay<li 'ıau· 
rnclan gidiniz ve mevickin huzurunu boı: 
m~yı~m:. 

D .. di. 
- Gidiyorum .. Gidiyorum; fakat şu· 

nu da un:.ıtmııymız, ki ıizia mağrur ol
duğunuz !ll ilminiz. ben.im hiçliii.tr.JJcn 
daha a§a~ı~ır. Ben, buraya geldiğim 

v3~İt pek az şey biliyordum. Burada 
onları da u·1uttum. Al.laha çok §ükür, .ki 
beni sizin il-ninizden muhafaza etti. 

Pai;lyos Baba, cevap vermedi. Fakat 
ayni sert tavır;a gitmesini bektiyordu. 
Xorku:ıç ktıit biru dü!ünür gibi dur• 
du. Sonra parmağiyle tabutu iıaret ede
rek, üzğUn bir eda ile: 

- Yarın onun için "Mürpt •e koru
yucu. .. duaam1 oku) acak1ar. ~n. geber 
eliğim va'kitse yalruz .. Mesut yaıaaın ..... 
deyip gCieeekltt. Dedi ve &'.;nr~ ~ıldtt· 
mı§ gibi: 

- Siz, gururla ~şmi~ mahHiklarst· 

- ha muzaffer oldu! Tanrım mu· 
za!fer oldu 1 

Kalabalık ona doğru atıldı. Bağm1· 

malar, hıçkırıklar işitildi. Sanki !.et-si 
delirmiılcrdi. 

- işte hakiki bir aziz 1 

- Gerçek crenlerdendir o! 
- Stareç olacak ancak o var bura· 

da! 
Htı'itümleri duyuldu. Baıılarr da: 
- Hayır, o Stareçliği kabul etmeı. 

Bu sıfatı uydurma bir bed'at sayar. 

Deidler. Daha nel~r olacağı pek kca· 
tirilemezdi. Bereket versin bu sırada 
çanlar çalınarak, dir.liarlar ilahi vazife· 
ye ~ğırıldılar. Tarampont Baba da 
kalktı. Haç sıkardı ve höcrcsine giden 
yolu tuttu. Arkasın.dan küçük bir kala
bahk yürUycrdıı. 

Paisyoı Baba, yerini Jozefe bıraka· 
rak çıktı. Kalabalığın araınnda Aliyoft· 
yr görmüştü. Delikanlı, kilisenin a1:si 
bir istikametine doğTu gidiyordu. Go%· 
göze geldiler. Zahit, o zamnn ~ocuğun 
hafü?'3e hasıl olan derin dcği .. r.ıcnin far
kma vardı. Ve m~yus bir sesle: 

- Sen d: mi oe.tli, bu çılgına knpıl-

du. Sot1:1u: ~ 
- Böyle acele nereye dr'· 

Çan satıyor, iba.det zart1~rıı ) 
Aliyo~a cevap verıned!· .,e 

· · sıı - Manastırdan, ızın / 
mı ayrılacaksını ef"lj,i 

Bu suali delikarıh, le c1J ~ i 
• b' baıcı., .• 11 

beklenmez ganp ır irt• ıv, 
Hoc.aıının, mürşidi StareÇ e~~ 
rlnin hocası olan .ı:ıtırı ,,PP 
a':!ama karşı bu bakı~ ço1' -61~ 
bu kadar .. Hiç bir kelitıl~11ııt 
Aliyop, bıı:lı adımlarla 
prsına .doğru yollandı. 11114 

. lerirt ~ 
Paisy~• Baba keiırnt ,cı 

iit \le 
ıığmaz derin bir teeıı 1'. 
retle arkasından bakara ~ısısı! 

. y•"' - Yine gelcceksın 
Diye nurıldandı. 

-%-
t'tf> 

MOH1M BiR Oft. • 
- . p' ki ııali 
Atiyoşanın rubunda 

len Prıisyos Baba: ""!) .. y• .4 
- Yine gelecc~sın .... ,,,. 

(D(J'l}"',,. 
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• 

Saray -e~1irik;ıarı 
~ Yazan: 

S - V AKIT 23 ŞUBAT 1939 

Şehir fiyatrosunda Anna 
Karaniıı Temsili 

Eaeıenceli köse : 
\ U.KAHlı>A.' AŞA GIYA: 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiı Parçalar 

Proğramdakl vakitler Türki11e •aa· 
il Q:erlne ve ö~1eden ıonrakl ıaat 
olarak verllmlıtlr: 
OPERA VE SENFONİ KONSERLERi 

9.10 Rresln: Bethoven, Sumann. 
9.10 .Könfgsberı: Brahma. 
9.15 Bnkreş: Filhunıonfk ork. 

10. Turlno gr: "Ernani" (Verdi), 
Roma operasından naklen. 

10.30 Eyreı kulesi: Şumann. 
1. Stuıııraı: MozarL 

ODA MUSIKISt VE KONSERLER 
4.15 Radio Parfs: Piyano, ptb. 
7.30 Berlln (uı. d.): Piyano. 
8.30 Budopeşıe: Halk ıarlnlan. 
8.30 Parfs PTT: Ork. 
9.40 Viyana: KulnteL 

10. Yırşova: Piyano, ~lyolencello 
ıı. Roma ır: Pf)·ano kon~rl. 
p,15 Strasburı: Bach, MoıarL 
12.5 Yarşova: Killııe korosu. 

HAFJF r.rustKI VE OPERETLER 
8. Breslav: Fransız halk musikisi 
8. Varşova: Radyo orkestrası. 
9.10 Mfinlh: OpereL 
9.15 Frankrurt: Opera p1rçalan. 

11. Budapefte: Radyo orhstraaL 
l t.35 Leipzlg: "Rusya manıaralan" 

DANS MUSfKfSI 
ıı Napoll ır.; 12.15 Roma; 12.2$ 

Budapeşte; 12.~ Londnı (R.); ı.ıs 

J.ondra CN.). 

ii 
SEHJR TiYATROSU 

23.2.39 PeJlembe ıkpn11 
TEPEBASI 

( A1t1111 Kar•nln) 
KO>IEDI KISMINDA: 

Bir Jlalılulp Al'tlllll/Or .. -HAJ.K OPERETi 

~ <TA~~k~;sur 
~ Cumarteal tGndQı ti 

da; akşam t da 
(PIPlÇA) Operet J perde 

TURAN TiYATROSU 

,, 

Bu akpm 
Ertulrul Sadi Tek Ti 

arbdatlan 
Nl1k BABA (S ).) 

CSe) AtUA re•llstı. Clnlllerln ıawaa
raları. 24 Şubat cuma •GnD akfanaı 

YOknk Okuyucu SAFlrB Te 
met Gazinosu Su Heyeti .. 

= Gaetemiz Yeni -~ Bir/düsabakaya = Hazırlanıyor: 

~cuü]] 
Müsabakamız, 
Hepinizi Her Gün 
Alakadar Edecek 

Zengin hediyeler 
T alsiUitı Bütün T .ı 
rüatiyle Pek Y alnntla 

V .... 
erecegr% •• 

-------------------~ 
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Vakılm büyük roportajı : Dekorları lsfanbulda çevrilen flim 

Alman Sporu 
1 - Fon Çamer .. 2 - Yen şebeke. 3 - Bütçe. 

4 - Birlik. 5 - Akademi. 6 -Atletizm. 

Dünya Şampiyonası Be a E . 
Zakopane, (A.A.) - Burada y z Si re 

yapılmakta olan kayak dünya 
şampiyonasında atlama müsaba. T 7 kalarının neticeleri eunlardır: v ıviane Romance filmin 

1 - Josef Brold (Almanya) 
22~·~P~~:;!~ ~;:d76·~N:~eç) ~~sıl çevrildiğini anlatıyor 
224.2 puvanla 72,5 ve 81,5 m. Vıvıane Romancc ... Siyah göz. nim başımdan bir kaza geçti, 

3 - Kongskaard (Norveç) leri, şehvetli dudakları, gür si- parmağımdan yaralandım. 
7 -Olimpiyatlar. 8 - Propaganda. 

,n+n+n+n+n+"+"+"OWWV+v++•~+VVVV040V 

Yazan: Muvakk~~·Ek;~;;;;-,;;iô .. 223.1 puvanla 67,5 ve 97 m. jyah saçlan ile bir şark güzelini Fakat "Beyaz Esire,, nihayet 
4 - Erikson (lsveç) 22.2 pu. andıran bu yıldız yeni bir film. bitmiş bulunuyor. Bh~ de biraz 

- 6 -<·> vanla 78 ve 78,5 m. de ... Yalnız. bu yıldız şimdi bize dinlenebiliriz.,, 

Avrupa atletizminin ilk safını iıgal eden Al
man atletizminin yalnız 6 kişilik bir erkanıhar
biyesi ve bir tek şefi vardır. O kadar ... 

5 - Naruzar (Lehistan) 219.5 daha yakın olan bir dekor içinde " 
puvan.la 71,7 ve 78.5 m. görülüyor: !stanbulpa. 
6 - H. Nihraga (Norveç) 218.6 "Beyaz Esire,, mevzuu lstan. 
puvanla 79 ve 76,5 m. bulda gecen bir filmdir ve filmin 

Atletizm, hiç §Üphesiz Alman.. 
yada en ziyade terakki eden spor 
olmuştur. Bu branşın sporun ru
hu olduğuna iman etmi§lerdir. Ve 
bunun için çalışılmış, sarfedilen 
emekler de boşa çıkmıyarak son 
olimpiyatlarda büyük randıman 
alınmıştır. Berlin olimpiyadı ari. 
fesinde bir çok A 'VI'Upalı mün.ek. 
kitler Almanyanm mübalağalı 
derecelerini müsabakalarda tut. 
turamıyacaklarını iddia ettiler. 
Yanıldıkları meydana çıkıverdi. 

Bu kısımda "şef'', doktor Rit. 
ter fon Halt'tir. Beş defa dekat
lon şampiyonu olmuş bir adam. 
Bu spor tarafı.. Ayni zamanda 
merkez bankasının direktörü bu_ 
lunmaktadır ki.. bu da kültür ta. 
rafr .. 6 tane muavini vardır. Yal 
ruz bu kadar. Kongreler, Jçtima. 
lar, raporlar falan yoktur. Ritter 
direktiflerini verirken muavinle
rinden biri olan "Trosbah" tan 
mütaleasııu alır. 

"Trosbah" kimdir? 
SUratte Padok, mtlkavemette 

Nurıni ne ise maniada da Tros. 
bah ayni enternasyonal kalite 
ve eUrate sahiptir. Denilebilir ki 
Alman atletizm.inin biltUn teknik 
veçhesini bu adam tesbit eder. 

tıI if olarak yallltıklarnu t.lh 
~elim: 

Blliyomın.uz ki yeni Almanya 
ıs spor mmtakasmdan mürekkep 
tir. (Avusturya ve Südetler da. 
hil) bunlar arasında bir şampL 
yona yapılmaktadır. Ve na.zarı 
itibara alman elde edilen derece. 
!erdir. Yani rekorlara göre bir 
tasnif yapılmı§tır. Ve bu atletler 
ilç katagori üzerine ayrıl. 

m13tır. Birinci katagori: Olirn.. 
piyat klas. İkinci katagori: Bey. 
nelmilel klas. Üçüncü katagori: 
MilU klas. Bunun için bir barem 
tayin edip her mıntakaya gön ~ 
aerdi. Olimpiyat klas derecesi tu
tan atletlere birer mühim müka_ 
f'at vadetti. Hangisi spesyalite . 
l~rde zaaf gördüyse onun üzerin.. 
ae çalıştı. MeseHl 400 metre düz 
c. 
ltoşuyu ele aldı. 

tam on dört atlet 16 olimpiyat 7 - Hans Lahr (Almanya) dış dekorlar. bir müddet evvel 
derecesi elde ederek büyük bir 215.4 puvanla 78,5 ve 75 m. şehrimize gelen sinemacılar ta. 
hamle göstermi~ oldu. Avrupada 8 - Paul Kraus (Almanya) rafından 1stanbulda çevrilmiştir. 
en büyük rakibi olan !sveçi de 215.3 puvanla 76,5 ve 72 m. Viviane Romance film hakkın-
nihayet mağlupları arasına kat. 9 - Asejocrn Rud (Norveç) da duyduklarınJ ve düşündükle-
tı. 214.2 puvanla 78 ve 70 m. rini şöyle anlatıyor: 

Bu hadiseler eampiyonlarm e- 10 - Paul Haeckel (Alman. "Beyaz Esire,, yi çevirirken 
meği. Bir de genç atletler vardır. ya) 213.7 puvanla 69 ve 76 m. çok karışık ve muhtelif hisler al. 
Bunlar 15 ten 18 e kadar olan küt 11 - J. Kula (Lehistan) 213.4 tında kaldım. Fakat esasen her 
lcdir ki şampiyona derecelerin . puvanla 75 ve 74 m. film çevirişimde böyle olurum, 
den bazılarını yazıyoruz. 79 kişi 12 - Giça Valonen (Ji';nlan. Lakin, beni bu sefer her za. 
yüz metreyi 11,5 de, 55 kişi iki diya) 210.3 puvanla (i9 ve 70 m. mankinden fazla uğraştıran bir 
yüzü 24 te, 54 kişi dört yüzü 13 - Hans Marr (A~manya) şey vardı. O da, filmdeki rolü • 
53,5 te, 52 kişi sekiz yüzü 2.4 te, 205.9 puva:ı.la 75 ve 75 m. mü temsil için yapmaya mecbur 
55 kişi bin beş yüzü 4,24 te, 55 14 - Paterlin (İsviçre) 202.6 olduğum tuvalet, giymeye mec. 
kişi uzun atlamayı 6,44 de yapı. puvanla 74 ve 76 m. bur olduğum elbiseler ... 
yor ve tam 75 kişi 1,70 ten aşL 15 - A. Marusarz (Lehi~t~n) Mesela beni en fazla sıkan şey 
yor. Bir o kadar üç metre sırık 200.7 puvanla 69,5 ve 71 m. korsa oldu. Derlerdi ki geçen a.. ' 
atlıyor, 49 metre cirit atıyor, 41 16 - Mergans (Alma ... ya) sırda kadınlar çok hassas ve iç. 
metre disk atıyor ve gülleyi de 193. 7 puvanla 63 ve 66 m. li imişler. En ufak bir şeyden 
on beş metreye yakın atıyorlar. Gene dünya şampiyonasında canları sıkılır, yürekleri fındık 
Şayanı hayret olan dereceler, Alman Gustl Berauer uzun mcsa- kabuğunun içinde gibi gelirmiş. 

on altı. on yedi yaşlarındaki bir fe ve atlama kombine müsabaka. Tabii deği imi ya! Bu kadar sı. 
gençliğin en ağır branş olan çe- larmda dünya şampiyonu olmuş. kı korsa giyerseniz yüreğiniz 
kiç atmada da muvaffak olup tur. 64,5 ve 66,5 metre atlamak nasıl sıkılmaz! 
koca zincirliyi 40 metreye savur- suretile üçüncü uzun mesafede "Beyaz Esire,, rolUnde uzun 
malarıdır. de 6 ncı olan Beaur bu kombi. aşk sahneleri ya.sadım ve aşkla.. 

Bunlar kolay ve basit şeyler nede en iyi puvam temin ederek rım ekseriya saadet içinde geç .. 
değildir. dün.ya §ampiyonluğunu kazanmış ti. Fakat, gülil seven dikenine 

Mutıakkar Ekrem Talu tır. katlanxr dedikleri gibi, aşkın sa-
~ edec:dk) tkincilifi Norveçli Foaseide ile adeti olduğu kadar kederi de var. 

,.-::.-'-------~--1 !ovcçH Oc:llln cu----•- -"---- _. __ n-- ;:ı ,__ --'-' •-• • 

(*) ~aş tarafı 10, 11, 15, 16 alıdır. keder de çektim. 
ve 18 tarihli nüshalarımızdadır. Kadınlar arasında iniş ve sla- Rol arkadaşlarım bunları son 

Yüzme 
Yeni bir dünya rekoru 
Kopenhag, (A.A.) - Dani • 

markalı yüzücü Ranphild Hve. 
ger, serbest yüzmede kendisinde 
olmıyan son bir rekoru garanti 
altına almağn muvaffak olmuş. 
tur. Danimarkalı genç yüzücü 
Bayan Hveger, son yaptığı bir 
tecrübede 100 yardayı 59,7 sani. 
yede yüz.erek Holandalı Bayan 
Villi Denuden'in dünya rekoru
nu kırmıştır. Ranghild Hveger'in 
uhdesinde olmıyan yalnız 100 
metre serbest yüzme rekorudur. 
Bunu da temin ettiği takdirde ser 
best yüzme listesinde bulunan 
16 dünya rekorununun hepsine 
sahip olmuş olacaktır. , 

Basketbol 
Alman Takımı 
T esbit Edildi 

lom kombine mUsabakalannda derece büyük bir samimiyetle ve 
da Almanyalı Bayan Kristl Kronz tabii olarak oynadığımı söylü. 
dünya şampiyonu olmuştur. yarlar. Bunu kendime karşı bir 

d f tb 1 
teveccühten ziyade hakikate kar. 

Avrupa a u o §1 bir hürmet sayıyorum. Zia, 
ben de, hiç kendimi methediyor-

1 i k maç 1ar1 muş gibi olmadan söyliyebilirim: 
Hakikaten rolilmü çok samimt ve 

Avrupada yapılmakta olan fut tabii oynadım. Çün.kü, rolüm o
bol lik müsabakalarının bu haf. !an sahneleri aynen hissediyor 
taki karşılaşmalarının neticeleri d ve yaşıyor um ... 
şunlardır: 

1NG1LTEREDE: Bugün de, filmden sonra, ben. 
Arsenal _ Çelzea 1_0 de hakikaten mesut günler yaşa. 
Aston Villa_ Liverpul 2..0 mış bir insanda kalan hatıralar 
Blakpol _ Mançester Unay 3_5 ve intiba var. Filmde yaşadığım 
Brentf ord _ Stoke Siti ı.o sahneler bana yakın, faka~ ha.. 
Perbi Kunti • Birmingham 0_1 yali bir peri masalını an ıran 
Everton _ Bolton Vanderers 2 1 saadet günleri gibi geliyor. 
Grimsbi Tovn _ Midlesburg 0:2 Evet, "Beyaz Esire,, filmi için 
Hudersfild _ Karlton Atletik 4_0 bir masal, bir bin bir gece masa
Portsput _ Preston O-O !ı diyebiliriz. Bu ~asa~ı ben. ve 
Sunderland _ Layçester Siti 2_0 arkadaşlarım hakıld bır şekılde 
Volverhampton • Lids Unaytid yaşadık. 

4-1 Filmde beraber rol aldığımız 

Dü§U.ndü ki bu spesyalitede 
çok kuvvetli olan Amerika ve 
lngiliiler Kuluar (pist geçitleri) 
sız koşuyorlar. O da resmi şam. 
piyonalar hariç. Tekmil atletle
ri bu yolda çalıştırdı. Netice: 
Harbig bu sene tam 47 de aldı. 
Sırıkla atlamada değeri oldukla. 
rmı görünce bütün kış kapalı sa. 
!onlarda idman yaptırdı. Bunun 
da neticesi Sutter Avrupa şampL 
yonluğunu kazandı. Ve bu sene 

26 şubatta Romada İtalya bas. 
ketbol milli takımı ile karşılaşa. 
cak olan Alman milli takımı şu 
suretle tesbit edilmiştir: 

Tekrarlanan kupa maçında E- artistlerden Con Loc Amerikadan 
verton, Birmingham'ı 2- 1 mağ. yeni gelmiş, lisanı düzgün değil. 
liıp etmiştir. Everton 4 martta Fakat bilhassa bunun için ken
Volverhampton ile karşılaşacak.. dine mahsus bir başkalık taşı. 
tır. yor. Dalio ise sinemadan daha 

!SvtÇREDE: evvel de arkadaşımdı, kendisi ile 

Ufa'nm yeni yıklız1arından 
Hilde Serrak 

Beden Terbiyesi 

Göing. Niklaus, Cuiper. Grim, 
Kunze, Şvalbe, Neyer, Sollman, 
Regel, Enders. 

İstişare 

Grashoppers Zürih _ Yung Boys beraber bir çok piyesler temsil 
Bern 4-5 ettik. 

Servet Cinevre _ Lo?.anspor 1.2 Filmde görümcem olan Louise 
~ordstern Bal_ Fc. Lugano J.2 Carletti'de de bir peri kızı hali 

Bruchl St. Gallen - Vevey 3.2 vardı. Yine filmde kaynanam o. 
İTALYADA: lan Sylvie de masalın cadı karL 

Fk. Toriko _ Fk. Bolonya 1.1 sını teşkil ediyordu. 
Fk. Livorno _ Lazio Roma 2.3 I Mila Parely bir an için benim 

Fransada Beynel
milel maçlar 

Paris, (A.A.) - Bu hafta Fran 
sız futbolU müteaddit enternas
yonal karşılaşmalar yapmıştır. 

ı·akibim oluyor. Fakat çok iyi 
bir kalbi olduğunu sonradan an. 
lıyorum. Benim için kendisini fe. 
da ediyor ... 

Çapkınlar şahı Saturnin Fabre 
ise saraya mensup yüksek bir 
memur rolüne çok yakışıyor. Fa. 
kat büyük bir aşk onu da mağ • 
Iup ediyor .. 

Bartın Deresi 
Bartın deresi.Iide büyiik mavu· 

nalar ve motörlü deniz vasıtaları 
inşa edilebilecek kabiliyette bir 

tezgah kurulması kararlaşmıJ, ha

zırlıklara başlanmıştır. Evvelce 

bu civardaki ormanlardan ağaç ke 

silmesine müsaade edilmediği için 

heme nhemen mavuna inşaatı dur 
muştu. 

.Beden Terbiyesi Umum ll!iidıirliiyü iı;ti~arc 1ıc11cti iT•lncl dcıı. 
re toplantılarına lxı.Jlamı.ştır. Yıı 1. and< 1.i rc<;mimi=ilc Buş·ı:cl•ilin 
riyasetinde yapılan ilk içtinuıd« ımmm miid.ir General Cemil Ta. 
1.er söz si.Jylerkerı görii.liiyor 

Bu karşılaşmalarda, Prag mı.ih 
teliti ile Paris muhteliti arasın. 
daki maç 1-1 beraberlikle n~ti. 
celenmiş, Lil muhteliti, Buda. 
peşte muhlelitini 2-1 mağlup 
etmiş ve Baden muhteliti de iL 
yon muhtelitine 3- 0 galip gel
mi§tir 

Filmin bende, - ve bende ol 
1uğu kadar şüphesiz arkadaşla. 
rnnda - bıraktığı acı hatıra -
lar da var. Hatta, işler o kadar 
aksi gitti ki bir an filmi bitire. 
miyeceğiz diye korktuk. Rejisö. 
rümüz M. Pabst grip oldu. Be • 

Halbuki Reisicumhur ismet 1n

önünün o civarda yaptığı seya

hatte halk kendilerine müracaatte 

bulunarak inşaat için lazım olacak 

ağaçların kesilmesine müsaade ri

ca etmişlerdi. 

Böylelikle küçük merakip inşa

atının çok ilerliyeceği ümit ci:lil
mektedir. 

T ava.J~ .. , clolo 
giren hırsı~!~~ 

Pariste, beynelmilel bit~ f 
ta mensup bir haydut şebC ))iri 'f 
kalanmıştır. Uçü İtalyan, 1,ıı ~ 
panyol, biri de Fransız 0 t•"" 
beş kişilik şebeke, binalara ~ 
lan ve kapılan dele~elc .,e rJ 
hırsızlardan mürekkept~r 0~ 
ıdefa teşebbüs ettikleri bır ;e ~r 
culuk esnasında yakayı e ./ 

P • ı· . b" u" ddettell ~ 
arıs po ısı ır J1l 1~ şehirde garip şekilde b1

':'
1 ıd"f. 

soygunculuk teşebbü~lerııı~· ~ 
nu farkediyor ve tedbır a d~ 
gece, bir kilisenin önü~~e S" 
bir kamyonet polisin goı 
pıyor. ~ 

Kamyonetin içi boşturAe~ 
derhal içerisini arıyor ..,e ~ 
ri delmek için 'kuııaıul•~bıeti 
aletine mahsus oksijen tU r'JP' (1 

daha birçok filetler bul~Y0 J'~ıl" 
Bunun üzerine, polı5 Jı: ()". 

yatarak, kamyonete geleCe _.,ıııtl" 
. ııa1~ ~ 

ları bekhyor. Fakat, aJı:J" 
her halde sezinlemiş oJaC 1Jlrff 
kamyoneti orada bırakıP -1 
lar • . tıi' , 

Ertesi sabah, civardakl,,e ti~ 
. · par.. ıı.r~ 

nın kapısını delinmı§, .• gu 
vurı .. ;~T 

rının kaldırılmış oJdug . g~ _,, 
· erı ,v 

yorlar. Kapıyı delip ıç l~ı,il". . Jı• . 
ten sonra döşemeyı darı 
mahzene inmek ve bura dit· 11 

h. k . icJer .• ~ııı ıı ı. ya da ıl olma ısteın :s oıir" ,, 
O gece hırsızların da, P 0ııı~ 

teşebbüsü yarım katııııŞ lif o ·t 
Fakat ertesi gün için pC cJel1 

• .,,arı fi 
sıkı tedbirler alırken ta .,jrif'Y' 

b" SC " ler de yeni bir teşeb u 
ti.' 

lar. . .. ııııs ıı 
. b' bıl1• ~e 

Hırsızlar, yıne ır alff1 ~ 
varun:ian içeri girmeye ~a1',ıa 
haydutlar suç üstünde } 

11
• t 

yor. . bit ft'.ol' 
Bunlar Etien isrnı~e 15paıı> 1• 

sız, Alvear isminde b1
'. -•e V . 

'' J1JT<f la, Campaolli, Mınzıa dır· ,.e 
. . . d .. Italyan ,;,rl' 

rottı ısmın e uç .. şe•• 

dilerinin muhtelif bilyuk ııı1' ed 
de ayni şekilde soygunc:ıar• •11 

bir şebekeye dahil oldU 
gılmıştır. 





8 - VAKiT 23 ŞUBAT 1939 

Ba!kan Antantı Konseyi dün dağddı impeks Franko, Londra Ha Parls~ 
Bükref, 22 (A.A.) - Balkan ve barış davasına hizmet edildi· olsun - btribtrlerlne yardım e· (Baştaraft l incıde) b ı• r beyanname g o" n dil rdJ 

Antantı daimt kı~;.nseyi bu sabah ği hissiyatıyle ayrıldığını kay- demezler. tikal etmiş olduğunu bildirmiş idi. O U 
ıon toplantısını yapmıştır. Konfc deylemiş ve "antant bidayette İşte BUkreş konferansının si- Memuriyetimize tevdi edilen bu it ~le 
.rans mesaisi ıonunda aşağıdaki kendisine tahsis edilen vazifeye ze bir kere daha mutabık kal- hakkında ariz, amik tahkikat icra c h f 

1 
L ve ~· >'c 

resmi tebliği neşretmiştir: ehil olduğunu göstermekle mUf mak lmk!nını verdiği hakikat· olunarak hadisenin şekli cereyanı- um uriye çi erin rtayıtsız / ı 1~0tdl 
Balkan Antantı dairııl konsey: tabirdir" demiştir. !er bunlardır. nın şu suretle vaki olduğu tesbit ~ ~~kel 

Bükreşte Romanya hariciye naz! Yunan Başvekili memleket 1- Şimdi, başkanlarını bUyUk ki- kılınmıştır. şa rfS iZ f eS 1 İm 1 1 • stiyOf ,,~ kan, 
n B. Gafenkonun riyaseti altmd~ cin ve memleketi dost ve mütte- yasetlerlnden, polltlk tecrübe· Şakir Seden ve Kemal Sciden Q ma annt l~rı·ı··''t~ ~:.~~;. 
20, 21 ve 22 Şubat 1939 tarihle- fik Yunanlstanı sevindiren par- !erinden tsUfade ettirmek husu- namlarında iki kardef, İmpeks na- . J>JY lİni ~ 
rinde toplanmı~tır. Yunanistan B. miyle ithalat ve ihracat inleriyle Londra, 22 (A.A.) - İyi ha- göre Madritte kanlı ka ' ~ \taa

1 "' lak m.lllt itila.ya sevketmekte u da ö•terdlkl rl cö rtllk "' ~" 
'" t k T"' k. B S "1 8 

n g ., e me - ... k ı:- b' i k • ber alan bir membadan bildirildi· "rkmı tı ~ 'ak .n.ı.e a sas, ur ıye . araçog l.! olan Kral için takdir ve hayran- t d l ht k 11 kl ugraşma w:.ere ır ! r et tesıs ~ ş r. a1İ5 ~' ~~ 
Y 1 B C. M en ° ayı mu erem 0 e e- · · k • k · ğine göre Franko hükilmeti Paris Halkın bir kısmı nasyorı - _,!/ "lldc '', ve ugos avya da . ıncar ar- lr.,ıYını bildirmiştir. 1 kk k 1 etmiş ve şır eti anuni merasım nı!llr_ L· ıı; 

k . f d ·ı -..:ıT r me teşe Ur etme sırası ge - il il . d"k t il ve Londraya bir beyanname gön- intizaren nümayı·~1er yarlı ~'il t!c-it h3 ovıç tara m an temsı c.uı ıyor- SARAr.Q"'LU'NUN SÖZLERİ 1 ti Hl U h t i e tesc ettir ı ten aonra ng - "' aJY. .. 
· u m Ş r. ç ş P e e m yorum · d . · ı:ı denm' t• B b n a d • k k tl ri bil J' Ov lardı. ki B kil B M t k 11 B _ tere pıyasasm akı fırmalarla alcı- § ır. u eya n me e cum- .a at asker uvve e . ''ti" " or, Mflteakıben B. Saracoğlu a- aşve e a sas e a ıq'-1' . .t 'ı •. 

Daimt konsey azaları şimdik: ' · 1 kadar olmak üzere, ötedenberi be- huriyetçilerin kayıtsız ve ~artsız ti bastırmıştır. Nilır.aY '~·i "' -~ -<la 
enternasyonal vaziyetin muhtelif şa~ıdaki sözleri söylemiştir: kan Saracoğlu ŞUkrU ve Marko- raberce film işi yaptıkları Londra olarak teslim olmaları lüzumu ye- bir çok yaralı vardır. 200 ' ~ ıı. 
veçhelerini tetkik etmişler ve Ba! "Gösterilen kabulden dolayı viç, Romanyanın kendisini dost ''Kertermull,, ismindeki zate mil- n~den bildirilmekte ve mütareke kif edilmiştir. eçtf ~it~~ 
kan Antantı tdevletlerinin menfa- Romanya hUkftmetlne minnet- ve mUttefiklerl Yunanistan, TUr racaat etmişlerdir. yapılması kabul edilmemektedir. 90000 ASKERİN ~ 'Pek fcı 
atlerini bilhassa alakadar eden mc tarlığımı bildirmek ve mUmtaz kiye ve Yugoslavyaya bağlayan Bu müracaat üzerine Kerter- Bun.dan maada Frankist tapan- RESMİ ~; ~ '0i'lj 
seleler üzerinde geniş noktai na- devlet adamları B. Metaksa11, sadakat ve muhabbetini kendi mull de Londralda difer ilç ;eriki yanın istiklaline zarar verecek bir Barselona, 22 (A.A.) - ol ~ a~kı~ 
zar teatisinde · bulunmuı:::lardır. Gafenko ve Markovtç ile çalış- ' devlet reislerine, hUkO.metleri- ·ı b be A ı TU k. ecnebi nüfu~una tahammül etlil ı i tin b lmiş olan o - bit 

"' maktan mtltevellit sevinolml ne ve mUletlerlne blldlrecekler- ıde b~ra. kr ng.o - . r ı;tnamıkn· miyeceği de zikredilmektedir. .c g uraya ge 9000 ~ &ı 
Daimi konsey azaları Balkan bilh k d t k Jete im a ır tır et tesıs etınıf ve mpe s ral Frankonun şerefi.ne dı·İıııil r ·l~ tı 

assa ay e me r . dir A • • • B b F k , • t p e . ·.d ıc,,1 Antantının kurulalıdanberi mül- . • vekaleti umumıyesinı Anglo • Tur u eyannamc:ıye ran onun rcerın iştirakiyle ter ı . de I?'. dı, ı 
hem olduğu sulh idealine .derin bir Şurasını da bU.ytik memnuni- BUkreş, 22 (A.A.) - Rador kişe vermek Anglo - TUrkig umu- son sö.zil nazariyle bakılmaktadır. lan muazzam geçit resınııı ~· ~ 
surette bağlı olarak takip ettiği yetle na.ve ederım ki, BUkreş ajansı bildirlyor: mi vekaletini tmpekse tevdi et- Öğrenildiğine göre gelecek haf- bulunmak üzere Barselo~:ıııı§ ~ ~ıı 
her birinin tamamiyle aynı tarzda toplantısı, Balko.n paktının ı-..-.. B. Gafenko, Balkan konfe- mek suretiyle yekdiğerini Tiirkiye tanın ilk günlerinde Çemberlayn, 3inden 500.000 kişi toplaı pıt f lı :1hof 
derpi§ ettiklerini müttefikan mü- rışı ve antantı teşkll eden dev- ransının tebliğini verdikten son- ve Ingilterede temsil etmek sala- Avam Kamarasınıda yeniden beya- General Franko, . Joıtda ·e P li di 
gahede eylemigletidir. !etler 1stikla.Hnln zamanı olarak ra aaşğıdakl mali\matı tlAve et- biyetini iktisap eylemiglerdir, natta bulunarak !ngilterenin Bur- çok nazırlar ve generaııer ~ti' 

Daimi konsey Balkan Antant. kalmakta. olduğunu bir kere 1 mişttr: Anglo • Türkiı vekaletini tm- goa hükftmetini tanıdığını bildir- diplomatik bu geçit r~s 
!zalannı birbirine bağlıyan sıkı dah~ göstermiştir. Daimi konsey Azası, Franko pekse tevdi ederken tmpeksi tem- recektir. !>alkondan seyretınişlerdır. ııJıf 
tesanüdü bir kere daha teyit ede Sözlerimi bitirirken, müte- htlkftmetaini hukukan tanıma- sil etmek üzere o sırada Londra· 1N'GİLTERENtN FERAGAT MUSSOLtNiYE TtıOttl 
rek gayretlerine aynı zihniyet i· y:-.kkız Balkan matbua.tından ya prensip itibariyle karar ver- da bulunan Şakir Sddenden ken· TAVSİYESİ Roma, 22 (A.A.) :--•. j.,ıe ıl' 
Çı.nde dev:am hususundaki mütte- antantın aleyhine müteveccih mlşlerdir Bu tanıma tçtn her di . k d . . T'' ki d k' L . 
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· sı ve ar eşının ur ye e ım- e3yoner ennın e l:ı <121"'~ 
hit azimlerini ehemmiyetle kay- her tUrlll kampanyayı müşterek 1 devlete en uygun gelen mersa- ler marifetiyle tezkiye edilebilece Lon.dra, 22 (A.A.) - General '.{eri kıtaatın Barselonad·~ıı~~t~ 
deyler. b1r surette reddetmesini ve :pak-1 mln tayl.n ve tesbıtı kendisine ğinl sormuj, Şakir Seden de, Tür Franko tarafın~n Lcndra ve Pa- oldukları geçit resmi n:ıı.ı •so~ııiı. 

Bu hususta, daimi konsey 31 tm milletlerimizin mlllt şuurun.! bırakılmıştır. kiyede tanıdığı Etibank, Deniz- rise gönderilen beyannamede "Ca le General Franko, B. ?ı!u" gel 
Temmuz 1938 de Selanikte akto- da daha. ziyade kuvvetle yerleş- 11• l . M k bank, Merkez Bankası ve Havzai nilerin,, tecziyesi lüzumunda ısrar bir telgraf çekerek ' 'J:hl ~e' 
Iunan anla,..,.,.,adan dolayı memnu· mesl için çalışmasını rica. ede- Mua ım erın es en Fah . .bi 1 d ki • 1 olunduğu tasrih edilmekte, bunun- . .
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:r·· • d K .1 k mıyc gı yer er e mev ııga . . lSpanyol mı etme fırs'I" 
niyetini beya.n etmek fırsatını bul· rlm." Bedellerın en eaı ece eden zevattan kendilerinin sorula- la beraber adıl ve rabım olan, ol- nun Duçesi..-ü alkışlarna.kd'rtJ!ilıif 
muıtur. B. M.arkovtç de zıddlyetlerl Vergiler bileceğini beyan ve lfa!de e.derek maaını bilen Frankist tıpanyanın '.:ıahşetmi§,, olduğunu bil ıc!d~r 

Bu anlaşma, Antant azası bu- bertaraf etmek arzusundan mUl Ankara, 22 (Hususi) - Mual- bu zevatın isimlerini taşıyan bir §(ivalyelik ananelerine bağlı bulun B. Mussolini, verıniŞ ~ l 
lunan ldevletlerin bütün Balkan hem barış ve iyi komşuluk po- ı• limlerin mesken bedellerinden ke- listeyi n:ıezkCtr tirkete tevdi eyle· duğunun lda. zikredildiği ilave o- :evapta Frankonun selan1 ıelf' 
yarımadası devletleri arasında lltlkasına olan imanını ve Ro· silecek vergiler hakkında Maliye miştir. lunmakta.dır. .cabele etmekte ve italyaıı j'f 
tam müsavat ve hudutlarına katı manyanın ve onu sevkeden hU-ı Vekaleti, teşkilatına yeni tebli- Şakir Seden bilahara Türkiye- Beyannamede, cumhuriyetçi li· n~rlerinin kati zafere kal~'-~~ f 
riayet esasına müstenit itimatlı kUmdarının muazzam faaliyeti gatta bulunmu§tur. Bu mesken be d tin. • ..t k. An 1 Tür d eınJrfl"ııt· 

ye av e ı mu ea ıp g o· derler mecnunane ve caniyane ha- yol b::ışkuman anının dit 
bir teşrikimesai aramak hususun- karşısında~i hayranlığını ifade dellerinden ya.lruz müvazene :e kişten tmpekse gelen bir mektu- reketlerine devam ederek muka· .:ıcaklannı teyit eylernekte rll 
da hiç bir ıeyi ihmal etmemek a- eylemiştir. hava kuvvetlerıne yardım vergı- bun metninde Anglo - Türkig şe- vemette ısrar ttikleri takdirde bun Londra, 22 (A.A.) .-ıer ıl 
zimlerinin canlı bir delilidir. B. Mark<Wlç, Yuğoslavyaya leri kesilecektir. rikleriyle birlikte impeks §erikleri lar hakkında merhametli davran- .3irincikanunda Frankist tıı~ 

Daimi konsey, eon toplantısını ve onun mümesslline karşı gös- Müvazene Vergisi diyerek evvelce tezkiye için ken· marun adalet prensiplerine uymı- fuıdan tevkif edilı:niş ola~ 1'İ fV 
Istanbutda 1938 nisanında yap- terilen kabul ve alA.kadan do- lzahnamesi dilerine verilen isimlerden betinin yacağı tasrih edilmektddir. . renin Saint - Sebastien'c.e t(i~Jll~ 
mıı olan Balkan Antantı ekooomi layı B. Gatenkoya. teşekkürle- Ankara, 22 (Hususi) - Müva· şerik imiı gibi yazıldığı görülmüş konsolosu B. Golding ,,e rr,~ 
konseyinin kararlamu tasvip et- rlnl blldlrmlştir. zene vertfai. kanununda aon yapı- ve bu yanlışlığı bale için Impeks ~ğreı;ildiğine gör~ İngiltere hü muvakkaten serbest bırak· 
mi,. ve 1939 nisanında Bükreşte lan ı-.2:J""tın tatbik tarzına dair mueaaiılen derhat"2o uı:ıncıte•rın ı.c.-.ı, ı;..._.__ ..... &sm.oı..... dır. U.ı 

:o GAFENKO'NUN SÖZLERİ i:lA.U " "' • ..:ı· d f 'kl i rı ı• 
toplanacak olan ekonomik konse· Maliye Vekaleti bir izahname ha- 193-8 tarihli telgrafla ve bilahara Burgoa ne;ı;.uın e sar ettı er gay GENERAL FRANKO 
yin yedinci içtima devresi mesaisi- Bunu mUteakıp B. Gafenko zırlamı§tır. da 26 tkinciteşrio 938 tarihli mek- retin neticelerini Madride bildir· NUTKt1 JJaıı,ı 

· B 1k A t tı ml k tle · b tta b ı n cıtur· k d k mi ... ve cumhuriyetçilere, Burgos AA )- I nın a an nan me e e rı şu eyana u u mu.,. • Halayda Tür parası tupla müracaat e ere : ~ Barselon, 22 ( . . rSel Jl' 
arasınıdaki ekonomik: bağların da- Muhterem kolleklerlmln yap- ''Bu isimler hakkımız.da tahki- hükumetinin tarunmasıru geçiktire şam, General Franko, Bil t1)1 "'~ 
ha ziyade sıktlaşmasına ve bu mem tığı beyanata yalnız birkaç keli- geçecek katta bulunulmak istenildiği tak- miyecek olan bir mukavemetten daki büyük askeri geçit re~,,oı1" 
1 k tl d k. ·· kalAtm IJA d lf,i T bli~ 1z1 "in. k' va.zge,.,melerini ehemmiyetle tavsi· . d ·ıe Jle, tf e e er arasın a ı muna a me AVe e eceo m. e o•m Antakya, 22 (A.A.) _ Anado- dirde müracaat edeceg ız ımse- "' nascbetiyle ra y.':. ı . er-' ol 
daha ziyade iyileşmesine imkan dinlediniz. Bu tebliğ, aramızda lu ajansının hususi muhabiri bil. ler olarak size irae edilmi§tir, mev ye etmiştir. bir nutuk söylemiş ve pi! ıcır? 
vereceği ümidini izhar etmiştir. cereyan eden görUşmelerin kTBa diriyor: zuubahs mektubunuzu alınca in- Toulouse, 22 (A.A.) - Cumhu pelerine kırmızı _ sarı ·ı··t ~ 

D · A k · n l'k ale1.::de bl hUJA d E ld t bit · ·k· · ş riyetçi İspanyol hava kuvvetleri 11a ı• ıf aımı. onaeyın se e ı .l4 r "'sası ır. vve en es 1 Mal sandrklarmca Türk para ~ gillzcesi zayıf olan ıerı ımız a- ~ayrağı ldiken nasyo rPe 
· · B 1 b t d a dil i l t f U tı k • kumandanı general Cisneros ile i kı::trrıı titımaı e gratta §U a ayın a Y - e m ş o an e err a ı prog - sının ka.bulil kararlaştınlnnştır. kir Beyin size no taı nazarını nun fevkalade hare.,. 

1 ,_.._ ibi ı b lJ k i ah d d .... · ki müsteşar ve birçok yilksek me- -'r. pı acaırnr. ram muc nce yapı an u :ı - , Maliyece tediyatm TUrk parası doğru olara z e eme ıgı zan- . . , derek demiştir ki: ıı ı ~ 
Bükreş, 22 (A.A.) - B. Ga- rlişmeler, aIA.ka tevlldlnden halt ' üzerinden ödeneceği de haber a.. runa düştUk demek ıuretiyle isim mur tayyare ıle Valencıya ya ve Bu hareketlerde, diillY ;iıit· 

fenko, ıdün öğleden sonra Bulga- kalmıyan zaman ve a.hval 1ç1n- 1 ımmıştır. teri mevzuu.babı elan zevattn şir- Madride gitmek ilzere faıradan ha tspa:ıyanın kuvvetini .. gö~ğv ~ 
ristan elçisi B. Sevakirıof'u kabul de, tam görüş, tel!kkl ve hls ketle hiç bir alakaları bulunır.adr- reket etmi§lerdir. panyol gen~liğinin .do1't0 .
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etmiştir. öğrenildiğine göre, B. birliğimizi mUşahedo ve tesbite Tunus Valisi Cezayirde ğıru beyan eylemi§ ve vaki sehvi ispanyıel komünist amele ıen- yeni bir İspanya doğlllası 1 , 

Gafenko, elçiyi, Balkan Antantı bir kere daha imkAn vermiştir. Cezair, 22 (A.A.) - Fransa- böylece orta.dan kaldırmıştır. ıdikaları genel sekreteri de keza :-esini verecektir. ıceri~ı 
hası devletlerin Bulgaristanla Bu görüşmelerden bir nikbinlik nın Tunus umumi valisi Gene· Anglo - Türkişin mezkftr mek- tayyare ile Madride gitmiştir. Bu harbin en büyiik a~ Jıllı;r 
yaklaşma arzusundan haberidar ey havası çıktığını sizden gizleme- 1 ral Nogues bugUn tayyare ile tubu Londradan İstanbula gelip MADRlTTE KARIŞIKLIKLAR vaffakiyetini KatalonY~.rı i}!1 ~~1 lem.iştir. yeccğlm ve zannederim ki, kol- 1 buraya gelmiştir. General, dUn yanlış tashih edilinceye kadar ~e- ÇIKTI m:ısı teşkil etmiştir. Butgtııı ıf 

KRAL KAROL'UN DEGERLl !eklerim de benimle ayni fikir- ! buraya muvasala.t etmiş olan Tu çen. müddet za.r~mda, ~ez~~r şır~j Paris, 22 (A.A.) - .. ~our ~~~e· lonya eyaleti, kırk dört 
SÖZLERİ dedir. Gerçi vaziyetin clddiye-

1 
nus kıtaatı kumandanı General ketin referans ıçın verılen ısı~le~a tesinin Bayon:1e'.den. ogrendıgıne d! kurtarılmıştır. ~ 

Bükre§, 22 (A.A.) - Dün ge- tini nazarı dikkate alıyoruz, fa- Blanele yarın görUşecekttr. şerik imiş gibi göste~en ant:!tlı ~a- - k IJjl 
ce, Sarayıkralide Senfonik konse- kat bazı tezahUrlerde ve bu a- ğıtları: lmpekste, Etıbank, Denız- 800 Mi 1 \.!on 1 i r ah k isti r ~ ~1th 
ri müteakip davetlilere büfeden rada son zamanlarda bazı işba- 1 ran - Fransa 1 bank,. Mcr~e~ ~ankası, Havzai , 'I ~ 

:;:;~;_!1;7; •• ~~li:~·~ar!:;~ ~;:ı.ı:,!~ıd::~~k~:;:._'~~'::::~ MU nasebatı tekrar başladı ! ~:1'.=Y;. ~~~~:'~~;;;:,'ıı:'.':,':_';. Se lah İye ti Veri 1 d j ,,,ı~ ~ .ıd'.~t 
Nazırı B. Metaksas'ı, Türkiye Ha- işaretleri gördüğUmUzU zanne· ı Parls, 22 (A.A.) _ Havas a- tini tevlit etmi§ ve tahkikata mev· Londra, 22 (A.A.) - Çemb:r- Bunuı1la beraber, be~ 5 esinde~~ ~~ı · lçc 
riciye Vekili B. Şükril Saraçoğlu- diyoruz. Bu selft.ha bUtttn kuv- jansı blldirlyor• zu olan ihbar, bu 'kanaatin muhas- lay;-ı'in nutkunu müteakip müte· :bvresinin nihayetlenlll >'e"'1l ı~ ~Çı} 
nu ve Yugoslavya Hariciye Nazı· vetlerimfzle ve bUtUn kalbimiz- F 11 1 • d dl salası olarak ortaya atılmıştır. adıJit hatip söz almış ve nihayet vel, bir istikraz suretiY~e de g'o 1\ 

1tıı i 
M k . . al ıansa e ran arasın a p- • . .... . . ,. h . ııerı ~u~, rı B. Cincar ar ovıçı yanma · el hadim olmak istediğimiz aşl- t... tik U b tl 21 b t Yukardanberı söyledıgim vazı- Avam kararası mubalefetın taeııl fazlalaştmna i tuna ııd•'' cf <1.:•r.u 

d h. i "M ml k ti · · ,..m&. m nase e er şu a • . • , • • • • • k 1 aına Jı "q, 
mI!J ve ka e ın e e e erımı- kardır Bizim için kuvvet, bir-' ı.. k b 1 t yet memuriyetimizın cDde etmış oll t~crırını 127 reye karşı 310 reyle :ılın:.e;l uza tutu :n tle fV"' ~ 'U 
. d . A ta tı · ,. te rar resmen aş amış ır. . . , . .. . B b 5ııre Alev " zın saa etıne ve n n mızın e· llk ifade eder. Kalpte itimata- •., h 22 (A A ) _ 1 _ duğu tahriri vesıkalar ve bu vesı- rcd.:.ettıl:ten sonra hukumete mıl- eş sene scnra, u t<ıl'" ~.~ >i "'Si 

b d~ 1 kaldı t '4a ran, · · ran ve 1 • • • k l"'d d 800 d · ·ı k ül. :lafaa ..c!P'.".i til e ı 0 masına,, rmış ır. ver ve kardeşçe teşriki me:::al! .~h 1_ d 1 k 1 kalan teyit eden dığer delillerle! li müdafaa ıçın fev a a. e en a getırı ece m ·ıtıı"ı \.ı· ~ t 
HARİCİYE VEK!LtMİZ m tının ya .ın a yapı acn. ev- .. . .1 t 'tiz 1. 1 k . "k k . . · 1 · nı'n i.:letı ..., ' , \'!.,~ 

yolunu göstermektedir . i d 1 11 F ıtesbit edilmiş, hadısede cürüm vas
1 
mı yon ngı ıra ı ıstı raz a · rını ve servıs erı ıı ıııw Gı' "~a 

BEL~ARADA GtıDYOR . _. :ne merashım Bo aLyısb e raşn-1 frnı gösteren bir hal mevcut olma- detmesi için salahiyet veren tak- ve ayni zamar..da istikrat·,,lil '' f ~ttc 
Bük. rea, 22 (A.A.) - Balkan Sela.h ve barıştan bahseder.. 'P Reislcum uru · e run, e-, · · f ı l"d 1 ·1 k b 1 t t' servisle!'! · ~' ~ ~ ı. _ 

"' k k dıaı için hukuku amme davasınm rırı cv.;a a e usu ı e a u e - ve amor ısmanı erıı 1, · "il 
Aptantı Konseyl. toplantılarının ken her şeyden evvel harb·ıı· Jııinşah'a bir telgra! çe ere .,. .. .. d'v· . . d'I · ·n yalnız,, .:•' id

1
• 

• ,.... • r a~.ılmasma mahal gor.ılme ıgıne mı.ştır. ye e ı mesını , 1,ııııı ~ . 
bugün bitmesi üzerine Hariciye dehşetlerini ve haksızlıklarm ~- 1 dil erine Fransız mllletınin k.. ·ı · t' P.~ı·s uhalı"fl•rın' ayağa kalk- baalrı ile kabil olup 0 t ı>ı't .,., d arar ven mış ır. . .. , m .. ·"' ,. 
Vekili Şükrü Saraçoğlu, bu gece daha yakında ve pek yakından Iran millet jno karşı ~lan ost- masını söylemi§ ve ancak beş kişi dl caisisualdir. ,ıı"· ~l it <>t 
hususi trenle Belgrada hareket e: görmüş olan milletleri dUşUnU - luk hissiyatından temınat ver- "Adam sende,, nı·n ... k lk .. bil tı'ıı ~ i' ~~İ· 
decek, orada bir gün kaDdıktan yorum ve ilkbaharın nihayet ls· nıiştir. aya3a a mışar. Bu sebepte.n d~~:;et ,,erııı:e,ı~ a~qı'. 
sonra Selanik'e geçecektir. panyaya güneşle birllkte bam-ı Asor adaları Cennbunda co·· mertlig\ool i 1 Londra, 22 (A.A.) - Di.:n ak- masraflara bır nı "~bet gııY ııetl' ~~t'lta 

Hariciye Vekilimiz, Selaniktc: saadetini getireceğini Umit edl- • ~am, Avam kama:-asında müC.:afaa çin m
1 

uayy:n vedrnu~u11ı.ırıl~-tt~~ ,ta.~: 

Bl·r vapur torpı"llen• (Ba.1 tarafı S ünc:l.de) iı::.l:ri hald;mı~a!;.i müzakerel~r e:.· yapı ma:::ı lazım ır. ·1' ı• .,~~· , ~ .. kendisini b.;;diyecek elan B. Me- yoruz. İspanyol m111etine, ya. :ı •• JetJl" 
6
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taksas ile birlikte Atinayı ziyaret ralarını sarması, kuvvet ve ha- . leyecek yeni, başka bir ~eyim I n:ıs:nJa Ba)vc!ril B. Çemberlayn '.l~r, §urasmı da soy k tıir pli' ' 
edecektir. B. Şükrü Saraçoğlunun .}- atını tekrar kazanması için e- d ·ı bat' tı yoksa, susarım. Sükutun altın 1 BÜZ al:nış ve ezcümle demi;':ir ki: ~i muvaffak olaı:ıııybac~alJİlit~·. ıı:ı 

1 a~nalr b"o'yle zftmnn}nr a:ı:r.a konferansı, u b .. fev-Atinada ikametinin üç gün sürme- Umizden geldiği kadar yardıma 0 uşuna .... .._.... ... .. .. • Uilletler Cemiyetinin sulhün i· da .. 
da i ak ektir ~at hastalıl:tan ç,.;k si muhtem.:ldir. Hari::iye Vekili- .lmadeyiz. Nevyork, 22 (A.A.) - Radyo' nanın ger · d~:n:sbin mü~ssir b:r unsur ola- ı,r 

miz, orndan <!eniz yclu ile lstan Barıştan bahsederken, ayni korporenine Amerilta bandıra- Hakkı Süha GEZGİN bitne:;i iiin ye~am şansı, kuvvet- ilaç olacaktır. 
5 

fçltı !~ti' 
bula dönecektir. za.xnanda nizam fl~rıne de te- lı Tulsa va.purundn.n gelen bir Düzeltme l 1~ k~bul ettirile::,11~.:~k bir sulh Böyle bir konferan 1tı' 111 r.' 

'""itJlll:J $ıl MURAHHASLARIN ıeccilh ediyorum. telsiz tel~r!lfa g:ire, l>ec.c işa- :Uakkı Sülla. Gezcifn'ln dünkü fi'.:r:nJ~n vazgeçme:~:fü. .len emniyetin ve ı.. ı 0J3~ıı ıj.I 
NUTUKLARI Nizn.m ,olmadan. fikirlerde ve retini veren b!r v:ıpur Asor o.da-

1 
fıl;rasmrla "bil31sb; ve d"kkat· j ı 'J3:l ve 19~0 ıenelerind? ınm: :n:ı k:ldar tees::üı ettn•ş pratı~,~ 

BUkreş, 22 (A.A.) - Balkar. valrnlarcla nizama, siyıısot ve !arının 200 mil ce:.ıubunda bir sl.z" kelimeleri yanlışlıkla. ''\'"a- mü 'afaaya t:tlı~iı (".:1ilecek o!ar. ve l:r.ı konforansın h~ıen ;-.jrıe 
1 r •ece .. konferansı tebliği okunduktan ~opralı: sahalnrmda nizama. ria · denizaltı tı:u·afm:lo.n torpillen- ldtslz" ve "fstlfant\m:)ıdnl" ko- 5:;0 milyon in--;iliz lıralı!c yckün, menfa"'t te:nii:ı. ey ı} 

sonra, B. Metaksas sö;ı; al::ıral: :·et eclilr.1cdcn, milletler - m:ık- :-..ıi~tlr. Telzr::ıfta Pe::c'ln bat- Jimesi de "istifa meselesini" şek u:n·~'11i h~rp l::::.~Jan~ıcınd:ıki m:m ·le:':ili:n. 
Azanın Ralktı.n antantı fikrine Jat \'e hüsnli niyetler! ne olursa makta oldu,:u hilcllrlllyor. ı:.mıe çıkmıştır; özür dileriz. b:ırç ye::n:ıu:ıda:ı uzak c!cğildir. 
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~ >'cnıclc 
0tdıı1t, {;tn.iyor; fakat iç· 

KANIN 
SUSMASI 

Fransız ihtilalinin 
yüz ellinci yılı 
Büyük Merasimle 

Kutlanacak 
Bu sene büyük Fransız ihti

IAJJnfn 150 inci yılıdır ve bu mü-

Tütün cenneti Erbaa 
Taşova halkı sulama işlerinjn 
bitmesini dört gözle bekliyor 

nasebetıe Fransada önümUzde- Erbaa (Vakit) ... llti~~ctıcr le ldınlardan daha 
~ ..... ~. bab onuşuyordu. 
~ asını g·· 
."'uıtufu .. oınrnek aaa-

Fransız Edebiyatından tercüme eden : ki yaz fcin büyük bir kutlama Erbaa, Şimali Ana ---proğramı hazırlanmaktadır. dolunun çok verim 
. llıııJcc,,.,_ ı:un bu akşamki 
\' -..ııcJ bi . 

'ıı aadcd· r zıyafet vere-
. 'ktanı 1YOrdu. 

SUAT DERVİŞ Proğramın hazırlanma vazı. li toprakalrma sa· 
!esi maarft nezaretine verilmiş, 
yapılacak merasimleri, toplan-ı 
tıları Cumhur reislfğl himaye
si altına almıştır. Merasim! ter
tip edecek komisyonun başında 
da M. Edouard Herriot yardır. 

hip, daima hareket 
ve faaliyet içinde 
bulunan yedi nahi
ye merkezi, 138 
parça köyleriyle si 
nesinıde "seksen 
bin,, kişilik nüfusu 
barındıran güzel 
bir yurt parçasıdır. 
''Kelkit,, nazlı ve 
kıvrımlı akışlariyle 

şehrin §İmalinden 

geçer ve Kale kö· 
yü önlerinde Yeşil· 
ırmakla birleşerek 

~c lconu;anki babaalrınm a
~L ~ h~cr· lllak için toplanmış 
·~or ı Vardı 
f~ı- ' babası . 

~.. 'il aı:ı nın arkasından 
' 6 ayarnadı~ ~, gını anlatı-

Ptt .\ııııc ~ 
fena • arie bu gibi söz 

~ IO>'lıi}'o;~ Pek çirkin buldu

b~da t ~ınumun baba· 
lf •c11gi .Yl bır kaaanti ve 
ı haıcıc Ilı Y.cktu. Hepsi de 

k,ıcri Ultnda düşündükleri 

Papas cevap vermeden beni bir 
aralıktan içeri soktu. 

Burası bir dehlizdi. h.ori.dorun 
nihayetindeki kapıdan dik bir mer 
clivene çıktık. Papas elimi bırak:na 
::lığı halde zahmetle bu merdiveni 
çıktım. Orada bizi elbisesinden 
müjik olduğu belli olan temiz yüz 
lü bir hizmetkar karşıla'.iı. Büyük 
bir nezaketle: 

"Ekselansın., bizi kabul edece
ğini söyledi. Bize solda bir kapı 
göstererek: 

pas beni acele ile takip ediyordu. 
Dar bir merdivenden indik; kori
dorları geçtik; bir avluya geldik. 
Oradan sokağa çıktık. 

Papas perişan bir halde ildi. Bir 
söz söylemeden clelrini havaya kal 
dırdı. 

Titrek bir sesle: 
- Hangisi babamdı? 
Diye sordum. Papasın dudakta

n titriyordu: 

BüyUk lhtll~lin 150nci yıldö-
nUmUnü kutlama proğramında 
bilhassa beş mUhim merasim 
tesbit edilmiştir. Bunlnrdan bi
ri 5 mayısta Versayda " Etaje-
nero,. ların tesisinin yıldönUmü 
münasebctile yapılacak mera
simdir. 23 haziranda ParJste bir ~, u orta konuşuyor-

ar bUtu 
- Şurada biraz bekleyiniz! de· 

di. 

- Bu sır bana ait değil, diye in 
ledi. Ken'disi söylemeli idi. Yarab 
bi; ne sukutu hayal... Kanı nasıl 
konuşmıyor. Neden susuyor! .• 

toplantı yapılarak 1789 yaıın-
kasabayı bir kuşak 

dakl mühim tarihlerin yıldönU-llıor ko n bu insanlar için-
d' nuşın O kapıdan içeri girerken göz· 
llıl"""- ıyor, konuşulan 

Ve Brihaf şu sözlerle hikayesi· 
ni bitirdi: 

gibi sarmıJ olur; 
mu kutlanacaktır. Bu arada 

-.. ıckıc k' üm sağ taraftaki büyük bir ka;>ı-
}ı va ıt ge~iriyor- - lşte hayatımda yalnız bir 

gün babamla karşılaştım; bir gün 
onu gördüm. Onun hakkında size 
söyliycceğim yegane söz de şu
dur; eğer sigara içen ikinci ihti
yar değilse tek taşlı yüzük takan 
ihtiyar benim babamdı. 

"Hukuku Beşer beyannamesi .. köy-~eri ~rta. Anadolunun e.~ine t~-ı kim mevsimi Mayıs sonlarına doğ 
okunacak ve bu radyo ile neşro- saduf edılmıyecek kadar ı:uzel bır ru ba§lar; bu devreden itibaren "'lt lt nın sallanan ağır, yeşil perdeleri· 

' •r'-,.da t kıl B ...1..ı • k "" 1 ne a mıştı. u pe11>1enın ar a-
da § arı ona bu mev 

lunacaktır. yurt parçasıdır. tütün tarlalarında Taşovanın es-
• lıaı.. ne düşündüg~ .. .. sından iki kadın göründü. Biri 

. ~•ı h k wıu sor yaşlr, diğeri gençti. Yaşlısı içer.de 
' 0ftcn a kında ne düşün- olması lazım geln bir adama mü

Asıl inkıJAp gUnU olan 14 tem Yazın, denizi aratmıyacak ka· mer, şirin kızları aşk nağmeleriy-
m uzda da Şayoda ve "Harp mey dar cömert stı kaynakları ve gölle- le neşeli bir faaliyet içinde yaz so

L..~ bir lllck istiyorlardı. Bri teessir ve ümitsiz bir sesle yalva
ı..:'ıtiıtı b ley araştırır gibi: 
"ltq abanı rn ' . rıyordu: 

danın,, da merasim vo şenlik 

yapılacaktır. 

20 eylUide Vnlml harbinin 

ri vardır. Hava itibariyle de iyi- nuna kadar devam eden çalışmala
dir. Yazın sıcaklarında çamlıklar nna başlarlar. 
içerisinde uzanıp giden sayfiye, Belediye çalıımalan: _ S::n 

hatı ı ... dedı. E- - Ah ekselans .. Eğer bu lOtfu 
ObJ rlıyorum ama bu 

içr.ıişti. Güldü. Güldü .. GüMü 
s~nra kahkahaları bıçakla kesil
miş gibi birdenbire sustu: 

cereyan etiği sahada merasim 
yapılacak, 21 cy!Ulde do geniş 

mikyasta halkın lşUraklle şen
likler tertip edilecektir. 

köyleri cidden şahcserciir. dört, beş yıl içinde Erbaa beledi· 
ı c sil·,_ • ondan esirgemeseydiniz ... Zavallı 

dt ı'd• 1~ ki 1 Orada Pe-~ •.. - ı ıı· henüz öyle küçük ki. .• 
lııtı ~ doku ır sabah - o za Odaya girmiştik. Fakat siyahlı 

' Iİll\d· z yaşında kadar kadının yalvaran sesi hala kulak-
~"- 0lduğ ıye kadar yanında larımdaydı. Bir an içeıiden bu ka· 
''fla Od urn Papas heyecanlı 
l'I. aın dının benden bahsettiğini zannet· 
~ille a girdi: tim. 
~ ı. l'a\tru . 

~clld' . ın, dedı; bugün - Daha öyle kürük ki .. .demicti. 
Çı;. ını .. :s :s 

'"'llc\i guzelleştirmeli· Böyle küçük olan §Üphesiz ben-
'ct~· seni b .. 

,ıtlt. ugun babana dim. Bizi buraya getirmiş olan mü 

1~°btti d jik yeniden yanımıza geldi. Bura-

- Kan! .. deldi. Kan karabeti e· 
bedi ve ezeli bir yalan .. Şuur bil
mezse kan konuşur mu? .• 

Galibin Konferansı 
Şehir Tiyatrosu ~an'ııtk~rlarından 

A. Gnlip Arcan lnrafındaıı bu nkşam 
seat 18.30 da Beyoğlu II:ılkc,·indc 
"Tiyatro" mevzulu enteresan bir .kon
fcrııns vcrilcceklir. 

Dundan başka, 12 temmuzda 
Paris şehri, mlUi bayrak olarak 
Uç renkli (mayi, beyaz, kırmı

zı) bayrağın Ye milli marş ola
rak da ":Marscyez,, in kabulU
nUn yıldönümünU kutlayacak-

Çok kudretli bir sa~.atkir elin· yesi mühim eserler meydana ge
den çıkmış .elan bu tabu tablo, bel tirmiştir. Bu meyanda fenni mcz
denin bahar ~e y~z .. akşa~lannda- baha, sinema binası, park, itf.-iyc 
ki grupu, basıt duşuncelı, kafasını teşkilatı zikredilebilir. 
maddiyatın amakına vermiş insan 
lan bile heyecan ve harekete geti
rir. 

Arazi bakımından Taşova hin
terlandı çok geniştir, umumiyet 
itibariyle münbit ve kuvvetlidir; 
yılda iki, Uç mahsul aiırur; başta 
tütüncülüğü gelir; diğer mahsul
ler tütüne nisbeten kendi ihtiyacı 
nı ancak karşılar; harice sattığı 
mahsuller meyanında tütün, af
yon mehlep, ceviz yumurta mühim 
derecede rol oynar. 

Halkevi ve Spor lbirliği: - Hal
kevi mevsimine göre çalışmalarda 
bulunmaktadır. Ancak bu teşekkül 
tien daha enerjik ve daha verimli 
çalıımalar beklediğimiz muhakkaic 

tır. 
tır. 

~ O durunca sapsarı ke- dan çıkarıp yeıil perdeli kapıya 
()tlıı~ bev~ ediyordu: :k:ğru götürdü. lçeri giıldik. Bu 

Marttan eylUJe kadar, 1789 
ihtllAllnin yrldönUmU münase-

Spor Birliğinin çalışmaları mun 
tazam bir ıekilde devam etmekte
dir; daha geniş ve inkişaflı bir ça 
lı§ma programı gençliği ileride da
ha çok şercf e ulaştıracaktır. 

bir ' . ugun senin irin rok büyük odada töminenin önünde 
1 tUn'd.. :s :ıı · ur. Ona göre ha- oturan iki büyük koltukta, karşı-
a~lc lıklı, iki ihtiyar adam oturuyordu. 

~ İçct\ı~rec~.e bUyUk bir Bunlardan biri rop8ö~amlir gi-
b 'lldjtlt. de ıdım. Şimdi ye yiyordıı.. D~e.r\QJ~pe •a..Y.~t .. ~~ 
~ tlllcJc ~~tiın zannediyor- beyaz bıyıkları vardı. Papaa ya-
\~: 1lll bir babam var vaşça: 
l '\rru111, . - Babana selam veri .• 
: "•rabb· dıyordu, kendini Dedi. Heyecan içinlde iki defa 
bıı le ~ ne kaldar zaman- başımı eğdim. 

:- bi18: 
1
Sin uğraşıyordum. Bu adamlardan hangisi benim 

kadar 
11 

ne kadar dua et- babamdı? .. 
1ı~bıı1c ti Y.alvardtm, haydi Bana eliyle yanına gelmemi i§a· 

t lc}'i Yın ... Geç kalırsak ret eden mi, yoksa mükedder çeh· 

~,t~ "· • bo:ar:z. reli; sigara içen öteki mi?. 
"'<11 Ben, bana işaret eden kuru ve 

n Y" .. >tt lı ~}'da Urudük 1 Köprü- tek taş yüzüklü eli tanımıştım. 
~Pt9 c~:r~an geçtik, ni· Biraz evvel kadınlar çıkark~n 
t t kar dı bana pencere- perdeyi hiddetle arkalarından ka-
0't ealj f k ' b 1 V b b lıtc trcrcıc:' a at şahane bir pamış olan eldı u ... e a amm 

~h~ tcli·1c sigara içen adam olmasını tercih 
fıı."~llıııı bQ 1 

" dedi. ediyordum. 
:~ ~ Yle bi b" N ir c bith r ınada otur- eden mi? .• 
~: )oJllın assa çok y.cruldu- Bilmem ki... 
~ttk ''"'i uı.un nihayete er- Birinci ihtiyar: 
~ P-ııa nınıştan. - Buraya gel, dedi, niçin kımıl 
a~n ~n gösterdiği bina- daruruyorsun? .• 

~ıt~ apısından girme- Papaı efendi kolumu dürtmüş· 
~)'iitudüıt tü. İhtiyarlara yaklaştım. Yüzleri-
tıt~ "e 'ltüçuen . ıonra, yeni· ne bakmağa cesaretim y.cktu. Diz 
1• l cfcnd· ~hır sokağa sap terim !dehşetli surette titriyordu. 

Stt<f 1 kur-" ··k k" as1ı.. e lci ,.ucu bir kapı Tam ikisinin arasında duran u-
'llı ~ ınse .. .. w 

~. · "ı>U gorunmeden çük bir masaya dayanmaga mec-
" -~·ı·}'i b1·11·l>heaiz kı· papas bu- b ı l" ke:. w t k m•k ~ ., ur odum; .. ve e ım dgı es .. 

li 1. Yordu 
~ .

1 
t ıtltd · için olacak orada bulunan küçük 

1 trı· en ut · G · "h tcçi l}'ord arak, tered- bir bıçağa tesadüf ettı. ayn ı · 
1 tor p bir ilt"u. Dar bir avlu- ti yari parmaklarım onunla oyna-
t~! ~td ınci . . ııda tn _ . -:- Yıne kım- mağa başladı. 
~t• il da ı... gırdık. Bu ikin-

•c 1tU ij 
~ 1ta l'e gcçr ç k ve mermer 
ldl Ptdarı b ılc; bura: da girdi
~ ı>' llaPas aşka bir kapı yok 

.. ıtr d 
t~ ora ı. Oradauv~rın kenarına 

:Jcdi. }°a '-.. 
1 

hır Yere bastı 
ı. •a .... a~ · 

~-.clı hıi " gını dayayara'· 
Q ' ıCrd • 
°'ıra en konuşmağa 
~~ }'an~ 

: sevine . 
euk . sevıne yak 

Ur ter 
b olsun b • 
tdi • aoan bura· 

~iL. ' lfc,..,, t ~td ·•ıcn b 
ı "'..ı ı. Saçlar aşıındaki kalpa-

d lııtı:lillle v:~ı· düzeltti. K<ıl· 
ıı~. Göz Ya ı ve ıc.ğ elim-'ht şlarırnı tutamı-

~ıı, .'.diye 
b gotUr·· Yal\'ardıın b . 
•ıı. unuz lı . ' enı 

tlt >'okt ' cnıın sizden 
Ur, 

Sigara içen ihtiyar: 
- Bırak onul .. 
Dedi. Hemen itaat ettim. Göz· 

lerim hep önümde idi. Birden tit· 
redim. Birinci ihtiyar elini başı· 
ma koymuştu. ikinci ihtiyar: 

- İnsanın en mesut olduğu 
yaş. dedi. Neden bilmiy.orum. Bir
den ağlamağa başladım. Tam bu 
sırada bizi buraya getirmiş olan 
müjik acele ile içeri girdi. Ve Jyi· 
ce anlayamadığım bir isim söyle
di. İki ihtiyar birden büyük bir te· 
!aşla: 

- Hemen buyursun! .. diye hay 
kırdılar. Sizler de 'abuk çıkınız! .. 
Şu yandaki kapıdan ... 

Şaşkınlığımdan bir şey anlaya· 
mıyoıl::lum. Babam olmasını tercih 
edeceğim ihtiyar beni küçük bir 
kapıya doğru iterek götürdü. Pa-

Frewd'un Yeni Bir 
Ke§fi 

Ruh tahlili usulünil ke§f etmiş 

betile daha bir çok merasim 
yapılacaktır. 

olan meahur Viyanalı alim pro. • Fareleri imha İçin 
feşör Fl'eud (Froyd), '.Avusturya Çalııan Teıkilat 
.Arm'anyaya geçtikten eonra ln - Pariste fare i§leri ile uğrap.ıı 
giltereye gitmi§ ve Londrada o. ve hUkilmetten yüksek bir maag 
turmaya başlamıştL alan altı kişi vardır. Bunlar be-

0 günlerde Freud'un Musa lediyenin "fare ile mUcadele., şu. 
hakkında bir eser hazırladığı da besi memurlandrr ve üçil ev ev 
haber verilmişti. dolaşarak herkese farelerle nasıl 

Londradan bildirildiğine göre, milcadele edileceğini öğretirken, 
Freud bu kitabını bitirmiştir ''e UçU de fareleri nkapanla tutul. 
önümüzdeki ay neşrolunacaktır. ması ve imhası işleri ile meşgul 
Alim bu kitabında Musanın ha- olurlar. 
yatını tetkik etmekte ve ortaya ''Fare laboratuvarı,, farelerin 
milhim bir tez atmaktadır: üçü de farelerin kapanla tutul. 

Freud'a göre Musa Yahudi bu muzır hayvanlardan geçecek 
değildir ve :Mısırlıdır. Musevi di. hastalıklara karşı korunma çare 
ni de Yahudilere Mısırdan gel • leri gibi şeyleri herkese öğret. 
miştit. mekle miikelleftir. ÇünkU, fare 

Bu tezin büyijk bir akis uyan. evlerde yaşıyan hayvan olduğu 
dıracağı ve itirazlarla karşıla • için, imhasına ancak ev sahibinin 
nncağr söyleruyor. • hakkı vardır ... 

Tüt~: - Taıov,t kcJiJ.P.p,in 
tam m4naıiyle bir tiltiln diyandır. 
Her Ta§ovahnın tarlasında, evin
de tütün kokusu vardır. Toprak· 
larmda yetişen bütün cinsiyetinin 
kemale ermiş, orta kıtada ince yap 
raklı ve ince .damarlıdır. 

Elyaf ıipek gibi:iir. Her hangi 
bir harman içinde bir nisbet dahi
linde Taşova tütününün bulunma· 
masına imkan yoktur. Yüksek si
gara yapan Avrupa fabrikatörleri 
Taş::.vanın bilhassa Yaka tütünle
rine bayılırlar. 

Ne pahasına olursa olsun bu 
cinsten bir miktar alırlar. Orta ve 
engin üzerine en kuvvetli müşte
risi de Almanyadır. 
Taşova mıntakasında tütün di-

Kültür iıleri: - Mıntakanın 
kültür İJleri yolundadır. Yalnız 

mevcut" mektepler ihtiyaca göre 
azdır. 138 parça köyde 17 mekte
bin bulunması bir nisbetsizlik ifa· 
de clder. Keza her yıl orta okula 
olan ihtiyaç yokluğunu daha şid
detle hissettirmektedir. 

Bu yüzden memleket gençliği
nin kısmı azamisi kültürsüzlük içe 
risinde bocalamaktadır. Bu mühim 
yerin kültür derdine ait makamla
rın alaka göstermesi lazımdır. 

Taıovahın aulama iıleri: - Hil 
kümetin beş senelik sulama pıo
gramma giren Taşova arazisinin 
Kelkit ırmağından sulanmasına ait 
regülatör ve kanalın proje ve ke
!Iİf raporları ikmal cl:iilmİ§, Nafia 

O•iıtf en sayfayı revirini':: 

• \·AKIT'm kitap şeklinde roman tefrik.ası -

' 

,,. 
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başına geçmiş, şapır şaptr karnını doyuruyordu. 
Bunun ardından bir de pipo yaktı. Ve vaziyeti 

düşünmeğe başladı. 
Rcd Mangus'un henüz mektubu aI111amış olma. 

81, yahut alıp ta kararını tehir etmiş olması bir ta-

lih eseriydi. 

Herhalde bu yeni vaziyetten Red Mangus'u ha. 
berdar etmesi lazımdı. Ve bu iş, mektupla olamaz. 
dı. Şahsan kendisinin gidip Red Mangus'la görüşme. 

si lazımdı. 
öğleye doğru Mangus'un oturdu~ evin kapı • 

sını ~aldı. 
Karışısma çıkan adama sordu~ 
- Mister Mangus burada mı? 
Adam cevap verdi: 
- Hayır efendim. Çıktı. Bu sabah hesabIDJ 1!Ör· 

dil ve eşyasını alarak gitti. 
Con Brent'in canı sıkılmağa başladı. 

_ Giderken bir adres bırakmadı mı? Kendisi. 
ne gelen mektuplan nereye göndereceksiniz? 

_ Hayır, bırakmadı .. Eğer siz de onu anyan 
polislerden biri iseniz, söyleyin de ona göre cevap 

vereyim. 
-- Hayır. ben polis değilim... Onu polisler de 

aradı mı1 

..:. 
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daha görmemek ihtimali, Con Brent'i tuhaf bir 81,1· 

rette düşUndürmcğe başladı. Her zaman o saatlerde 
mutadı olan bir bardak çayı hazırlamak istemiyor. 
du ... Fakat sekiı.e doğru karnı öyle acıktı ki. dışarı 
çıkarak yakın bir lokantaya gitti. Belki de hayatL 
nm son olacak akşam yemeğini ısmarladı. 

Yemek esnasında Red Mangus'u daha fazla dil. 
şünmeğe başladı. Herhalde, taahhütlü mektubu al. 
mış olacaktı. Belki de vazifesine başlamak ürercy. 
di; hazırlık yapıyordu. Hangi silahla öldüreceğini 
tasarlıyordu. 

Yemekten kalktığı zaman saat onu geçiyordu. 
Hesabını ödedi. Apartımnına doğru yola. çıktı. 

Her zamanki merdivenleri ağır ağır çıkarken, 

ayak sesleri sükilnet içinde akisler yapıyordu. 

Odasının kapısına anahtarı soktuğu zaman §Öy. 
le düşündü: ''Herhalde burayı benden sonra açacak 
olan. Red Mangus'tur ... ,, 

Yatak odasına girerek soyunmağa başladı. 
Bu kadar lüzumsuz bir güITilnde yine de itiya

dına kapılıp soyunarak yatağa girdiğine şaşıyordu. 
Pantolonunu her zamanki gibi kntlayıp askıya 

asıyordu. Halbuki bu pantolonu belki de bir daha 
giymek nasip olmıyacaktı. 

Yatağa girerken, uyutucu bir ilaç almağı dil. 
~ndü. Fakat artık gecikmişti. Dükkanların hepsi 
kapanmış olacaktır. 

Fakat ilA.ç almaksızın uyumanın da imkansız ol. 
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Denizbank vapurları 
Oç yeni vapura bir~r kazan 

ilavesi lüzumlu görüldü 

1 Hataydan Haberler Bir iditm karat 
Hatayda verilen tarihi karar Aşık olduğu kızla babasın•~ıd' 

JT:ıt:ıyd:ın gelen habt:rlcr, H:ıta:r terini ve 1.ıütun f~yiılerini bcr saha- çoban hakkında ki ceza tayın 
~lıllet Mcclisinfn, Türkiye cuıuhuri- da ı;öslerıuck YC Lu taze lıuynt nır- ~ . .. . r • uıı llir 

lktısat Vekfılcti şchrimiz:1e Ç!l.- gerek Etrüsk ve gerekse diğer yet ı.:.ınuııl:.ırını a) ııeıı Holaycb. t:ıt- ıı~ıu:ı halkın 1.ıcııliltinc lı!l:uu ~uıııli · Agu ceza mahkcmesı dun bır rında Nazı.re ka.d 
lzşan komisyonun l!.'trüsk vapuru ayni tipteki \'apurların 13,5 mL Lik etnıeAc thılr \ltrdiji Jrurur karşı" li1le ~indirmek içiıı eskiden kalıuı~ ÇOK ~va.arı karara. ı.ıaglarnı§tır. rısı evine gelerek :..ıııl 
hakkındaki raporunu tetkik et- li rahat rahat yapacakları fenni ,;ıııcln duyu.lan ııwmnııni)•cıi if11ıie e- v~ e<>ki prens:ıp ,.e ~i~ıııycııerin c.~e- mahkemenin verdigi ı;:nrarlar a- ta olduğunu \•e k~ı 
meğe ba17lamıştJr .. Fakat, tetkik. olarak hesaplaııznıı;tır l tli) or. rı Luluıınııı-f eil:ıo bütıaıı tnevzu~tı t~- rasında en nıühfnuni t ,r ıdı:un istediğinden babsiJe 

T tk' kl b" . ~ ' ·•ııııt ıı y" gaz.ere i başmuharri ri ~- ııı:uııen knhlırarak yerine )l·nı rcıı· . bir l ··t·· 0 "'e 
ler henüz bitmediği cihetle bu e 1 • er ıttıkten sonra Krup G. "Tarilıi kar.1r'' ha11ıı.1ı bir yazı- ıniıı ruhundan mülhem ycııl kaideler cezasıcıır. yo a. go ure raJıiıO 
husuz.ta bir karar verilmiş değil. tezgablarile derhal müzakerele . sıııd:ı şiı) ıe di)"llr: koymak iııkrlaplıır iç in lılr Zilrımıt- Ulum cezasını yıyen StrÇlu Ça.. ırzına geçen !b .. 
dir. Yalnız Almanyada. inşa edL re girişilecek ve Almanyr 'a in. "Hat.ı> ı\ 1Hcl Mccfo•i, Tl<ı !.i)e tir. talc:ın.m Ana.rşa koydnden Ah • cezada 3sene1 gün . 
len vapurlarm garanti milddeti ~a edilecek bir kazan 1stanbula cunılıuri)cli knııunlarının H11tıı:,J:ı Yeıı:reııi esa~lara da)aıınrnk )ep. met Dol~an adında. bir çoban _ se mahkum ediııni~ 
olan i ay bu ayın 18 inde doldu. getirilerek burada vapura kona. n~ ı~en tutlı ikiııi k:ıbul e:ııcklt!, keıı· ı :reni hir rall tlc. l.."Urrıl:ın hl~ :rjim, dır. Suçu yine Anarşa köyünden 
ğu için Denbbank bu tarihten iki caktır. Oçüncli kazanın yerleşti- d~sınücn hC'ltlenen_ en . muhf~ı ~-c ta- daha il~ a11dan ltıb:ın:ıı kend.sınf bu Ali ile KIZI Züliiycyı ô1dilrmek • 

rilm . . . k" .. 
1 
.. k rıhi J.;:ır.ırlanlan bıdnı verınıştır. Bu ı z:ıruretın karJısmd:ı bulmu,tur. Jla- l t. 

gün evvel telgrafla Almanyadaki esı ıçın vapurun omur u kararla, Hata} ın mukadder olttn mc- leu ıacrl olan kamınlar bu rejim He l lr, 
.Krup tezgihlarma müracaat ede- v~ _am.barlarınd~ kU.çük bazı ta. sut akılıclinc ve ınullu iı.tiklJalinr ı· ve mua,ır hukuk tclakl:ilcri ılc nlrt- .. ukunan karadan anlnş1l~ığma 
rek hitam bulacak müddetten dil.at olacak, böylclıkle kazana doğru ilk lıü~ fık rıılını atılmıştır. knsı olııııynn eskollı:ı ik kaidelerden gore, Ahmet Dola;;an, Alının kıw 
sonra da itiraz hakkının mahfuz yer açılmış olacaktır. 1 Hu~y denden ,-e unav:ıtumn nynl: ı~üllıenı eski Osmanlı . k:ınunlurıdır. 1 ZI Ziılfıyeye sşık oımuş, babasın. 
olacağını bildirmiştir. Yani bun., ntCER. TADİLAT mal hır parı,.·tmııJıın h~ka ıı.rr şel Cıcrek dayaftılıi:t Pf'Cn'fıplcr ve gerek 1 dan istemış, ta.Kat reaaedılmi3 . 
dan sonra Etrüsk vapurunda ta Tetkiklerin verdiği diğer neti olmayan şu iilkenin, btıkablıııe· ka- ihlh·a eylcdi.lı bükilmler ilihari:ylc ı lir 

• • . . • .. • . • vuştuğu fÜııuen llilıııı·cn J){tşunlıilı o rle\-rİn cemiyet hal ahnı tanzim el-[ • .. . .. .. .. 
dilat ) aptınlması lst:nılırse fa1:- cel~re g?r; . . 'apurlar~ ma~ıne. 

1 
bütün İ}lcnle ancak lıü~ tık Tiirk hı- mek \'e saıt:ınııt idaresinin nıürni· Bunun uzerıne bir gu~ k.oylu • mi§tir. 

rik~ya. bu. hususta. muracaat. edı. lerı çok ıyıdır. Hatta 1~,5 mılden kıliihıııı 11 çak:ırı şınışcl.Jı:l'inıfon nur tlesi olmak üıere .,·aıe<lilınlştir. lerc, hasta oldugunu söylıyerek 
lebilecektır. daha fazla sürat tenıın edecek ,-e ilh:ım alıJrJı şiiphe izdir. Bu ha- .Snllanaı idaresi :ırlık hir tarih ol-t hayvanları otlatmaga. çı.ıemamış 

PROTESTO HABERLERi vaziyettedir. Yalnız hafif deniz.. kikatt diinyacı.ı m;ılılm olduktnn son- ınuş ,.e bfh alt Türk inkıl!lbının fe- ve Alinln mısrr tarıasmın kena. J l't 
DOCRU DEGlL lerde bile geminin fazlaca yalpa ra, bütün sakinlcıi Kcm:ılızmiıı .Ye- )iıli tıaınit"feri kar~ı!frn llıı eski hayat nnda.ki hendekte gıztenerek pusu yeni ngi 1 ~ 

yapması göz önüne alınarak dip t.işlidp lın;o.ırlaı.h~ı ıu~.ıııJ;Lrılnıı ıb:ı- o'.:truı mnziyc giimülnıüştür. B~iiıı kurm~tur _f 
Dünkü "Cumhuriyet., gazete - tarafa bi f k ı·ct olnn şıı nıturı ıı:ırı:ası uı:cl'fııı.lc. Ol! o İthll'C \ e nt• de C!ôkl hnyatı:ııı . . d u·· n geı 

&inin yazdığı gibi Krup te2gahla. ruz sa ra -onması k"B.. )eni l::ıııııo:.ır •:ılrnrmuk' n•):ı :mı:ıv:ı- eser k:ılm::.ıdığrıı.ı llfııc o h:ı)attııncmr AZ sonra Alı, kızı Zülfıye ile tar ~ _J 
rmın protesto edildiği doğru de'.. rarlaşmıştır. rıın kanunlarını adapte ctnıeAc ~'2lış. eser ~lmadığına sure o ı.ıınımın laya geimiı;ıtir. Ahmet Dola§an • ~".J 
ğildir. Etrüsk vapurunda sipariş Gemide yazıldığı gibi başka mk zaten t:ıbit bir cey delildi. ,artlarına uygun olnınk iizerc ~ııpı- gizlendiği yerden fırlıyara.k zın. Sir Persı • 

hiç bir mahzur yoktur. Etrüsk Irk, dil, killlur, Adet ve. aıı':ıoc iti- fn.n kanunl:ır ile bu leni cemi)et~ fiyenin uzerine atılmış: Cuma Günü Ş t 
mukavelesine uymıyan 6() muhte_ yapılan son tecrübelerine göre bal'iyle bir: kül teşkil eden nyni mcm- düıCR "ermek elbette kabil oJaınaztlı. _Haydi gel, sen benimsin, ar. AyrılıYO 
lif nokta bulunduğu .da ~k~~r. bugün için en fazla 11.30 mn ya. leketin ayni İn'ianlnrunı, ~yn a_:yn Cemiyet hıı1alında Hlkabıılan teb-Od- tık idelim, demi5. kızı saÇ'ların. 
lar tarafından tekzıp edılmıştır. bil kted• Sef l 'nd . "cyıı ndepte knntınlor tııthık edıle- ılf.iller. ona tcbuıı kanunların da g _ Sir Persi Loren:~ı 

Bu hususta elde ettiğimu mev- ~ ~~ .. ır.' • ~r :rı c ıse mcı:, eclil~e de lıunıın ıt"'"Çnmm:a im- ıchrı1dülünü r.arurı kılııc:ıliı 1:3) ri dan kavnyarak suruklemege baş yininden sonra .ı~ .. e 
ıuk malfun:ıta göre, vapurun yal. orm .~ra~ 11 mırdı.r. Vapur kitn olamaı<h. !;ahili inkiır bir hııkilrnttir. Jamı§tır. k:ı.ra büyü kclçUıgiJ 
nlz kazanı mahzur} O .... 1m·· ll ,30. mıh, ikı kazam bırden son lliıim fikrimize k:ı.lırsa, n_ atııy_m lııkıli\rıc:ı meclisiniz, kil~ndı nnm - Zülfiyc gelm~k i!temedlg-ini . bul. 

u g ru uş h dd len Sir Hivu 1'\aÇ • 
tilr B h t d k 

_t - a ıne kadar fayrap edildiği Kcrn11list rejimden tuın rn:ınasıylo ı<ı- d.ın ltib81'en bu h~ıkiknte lam bir sa. söyllyerek bağırıp çağırmış. ba.:. .r ;;,ı 
• u usus a a azan mu e. ld 1• d" ·r d . d 11 ... vııt d 1 t - t •• 1ı-ru· k 1 • de cc:.i ve kızı oldUı:r-•• . zaman c e etn1e11."te ır. Fakat bu tı a e elnıcst ,.e onan nıo ern .. ,, • n rn ı;os ere~... a n anıın arımı- basından imdat i~ ~ş. fakat çi. "' 

hassı~la.rın~an ~urekkeP.. b~r ~en vaziyette · de kazan ba§mdaki L t:ıki tükenmez nimetl~rine ka' llşmıı- ıın annrejimin k:ınonl:mndıın ııyn~n leden ıkan Ahmet bı a-ıru rasL sabahki ekspresle 
heyetı Denız Ticaret mudurlu _ teşç'le h t da k sı :ıımık o rcJimin dOflurdııiıı kmıun kopya edllmt'si c.<n~ını knbul t'lmı~- ç. .. ç g miştir. ~ 
ğünde tetkikler yapmaktadır. 1 r an.re e yıına~a. · ,·e 11iıaınlar& knl:ı.rl etmekle münı- tir. Ana,·:ıl:ııııfan :ıyrı lıi~ hir şeyimiz gele vucudune ~phyarak faz!a İstasyonda Sit P~..,. 
Tetkiklere nazaran vapurdaki iki ~dır. Hem de. fazla sarfıyat yü- küntlür: işte tıiz,~ lıil)'lık inkıl:ıp ı~a- rokt~r. _Bu devlet o büyük mmctin b~ğı~a:.ma mam olmu", kızı of. refikası, İngiltere ~,rr. 
Jca ..... m makm' e ku ti , t zlinden bu kadar fayraba her za.. Line!>inın :uıalıı:ırl:ırını nncıı" hııgun e~crı, lıııl ıc;ıt:ın ve ııyclınlnlan km .. durmuştur. • 1 

_.. vve ne ~e e_ . · . kA kt 1 t ba . . b 1\ .. k soloshnnesi erkilll k miktarda ist' . chk- man ıçın ım cın yo ur. ş e u.. ele seı;ırmı~ u rnn3oruz. Yel ornd:m ahedcn hıraret ,e ısı - Bu sırada baba da katile can 
ce ım ):~pama tün. bu JaOktalar bir U~üncü ka. tır. O büyük "atııııın nazımı ol:ın havliyle bir taş fırlatmJŞ Ahmet karşılanmı§tr. 
lan anlqılmıfitrr. Yanı vapmım zanla giderilm~ .. olacaktır Yeni Rejim,. Yeni Ruh. kanunlar, yürüyüşle ve düşünüşte o- Dol b k k AI.' . ::-- Yeni büyük et~i 

k . ı · ku tlid' fakat k ~ · . - • aşan ıına ızara ının Ulo(.". ma ıne en vve ır, a. Bundan b.., k:ı d''nk·· y . Sa nun ayrılmnz hır 'uzu bıılııııon Hn- . miştir 
zanlar o::ı.lara kafi istimi vere . . . "u . u enı • Türkiye Cumhuriyeti kanunları· tnrın da kanunları olın:ısı kadar ı:ı- nne atılmıır. onu da yakahynrak Ôı-,l~dcn sonra Ge.l' 

memektedır. ler. be.h ga:Letesının. Etrilsk_ vapuru - nııı llataydıı kabul ,.e tatbiki karar:r- hii ne olnhilirdi 7 öldürmüştür. o ~ 
nun ancak 6 ı t - h kkm nıa ıılındıjı 11ün llatny :\lcc.füinde söz ki sefaret binasına 

Bu mahzurun bale.si için de mı yap ıgı a ~ lıı . . d 1 k d tı II 1 Mesut kurtuluşumuzu o hüyük v:ı- Mahkemece iki .kişiyi öldüren bul 
da yudığ:ı bütün haberler de dogv n u az:ı an s en erun mc usu am II \T{\" _., . 1 d' 1 ile hit file görüşmede . Sif 

Etrüsk tipi vapurlarm birer ka. v. • ıli Selçuk, adliye encümeni nnmınn şu · · • w • • suç unun suçu, m en n şa • Yeni bUyu'k clÇl 
. .. nı değildır. tana bOl't;l ttolrlugumııı: ıulıl şereflı lerle sa.bit gö:rülmüc, ı.- Züffiye· ,.;11~ zan Uivcsıle urer kazanlı olmasr pnrlak nutku söylemi,tır: w- ·~ b I b d vvel ._,-

k la§mıştır ııı llk Ia.rak Al Çün,kU vapur halen 11 mil ü. "Güıcl yur<luııııızda. &arb.ikini kabul \·e nıcclcnt tıir be;ıcti içtiııınirc oln- yi öldürmekten 450 inci madde.. u ' un an c 
arar • o • zerinden aefer yapmakta ve İs.. ettiğimiz bu kaıwnlar ~laLlesi i~li~ rak fe.yi1li bir isliklı:ıle l.;orn~ınnıımı . ~ • bcnd' .. T' htlrbinitı başTadıi' ~i 

manyada inplan henüz biten Et t_,__, _ .... ---l- ___ d':t or:ul:ın alrlııtnnrz 1.."'l!nuntnnı 'c wn 1 ncı . • •. ~ gore 0 Wll ce. g_iltcrenin ç. in sefirı:;;ı 
... .u-1. tipi vapurlardan Kad ... ve .... ~'ftl.trı:rrrl .... ._ .. da tpemek. r"aı ha:.J:Jıtıınna reni uir yecba vere- ·üksek hır''3t diblurL'ırrna lıor<'IU ol"· z:xsma. Allyı oLdurmektcn de 18 
ı-~ , .. J b• k- tedır. rck YC tt11t11tul'llll1 ter•ltlııl - ,_,. ciilıı. .. ~ ~pR nutitıı:UM Mnnl1ş"l:r.r,.;..-r--......-..-...... .uo~-
11'n'han ''apur arma ırer azan düt yolundn llfzo p:ırl:ık utukl:ır :ıça- . h' h . 1 n,; L' k t .. 1.• ~--· haya gittiği sırada bıtf 
dalı !I. ak, ':3- Et .. ,_ ilk Nu" fuı Sayımında k Iaş:ısın ızc er şc:n veren ıı · ı: a a o um cezasınw.w: sonra su~ . f d-.., aw a ... onac sonra ua. rusAe c:ı tır. ·ııeı· 1 •ı . kah n 1 • relen tara m ...,, Jıt • • • mı ı, varo sun omın nsı 'c r - lunun ıapıs yatmasına mahal oL ~ 
bir kazan ıl!ve edilecektir. Ka - İsyan Çıkmıtb Yeni bir reJim ilendi bünyesine man şeri. .. " d w d h . •·-Id Tarta yaralanmış ve 
.zanların üçe çılanastndan sonra So oygwı olacak Y'mt esasllrı i31ilzam mn ıgın an a~ıs ccza.u A4 

1 - kat olmuştur. 
vyet1er birliğinde nüfus sa_ eyler. Yeni bir reiimiıı bfüün nimet.. Antakyada Büyük Bir nlmaktadır. Öl um cezası m:ı.hku. Yeni büyu·· k elçi, 

VekSletinin yünek tasdiklerine 

arzolunmuıtur • 

yımma ba.slanmış ve bunun için P t 8 . K tuyo mu, vcreseye ayrıca iki bin lira 
400 bin memur tahsis edilmiştir. olduğıuıu ileri sürerek nil!us sa- os a ması aru r da tazminat verecektir. ret katibi olar.ık 

Haber aldığımıza g8re Regüla· 
tör ve kanalın kCJif projesi Veka· 
Jetçe tasdı1r edilmiıtir~ Yakın bir 
ramanda eksiltmeye konulacaktrr. 
Bu büyük su projesinin tahakku
ku memlekette bambatka bir vazi-
1.ef yaratacaktır. 

Memleket çok geniş ve nüfusü yımına itiraz ediyorlar. Mukad . Hata~a-11 mukuJ olan An4okyada Dünkü mahkemede, davacı 0_ ıur;.ı~· N çbul 
çoi fazla olduğu için bu kadar dcs kitapta. bu hususta şöyle bir ıuodes:n bir posta, ıelirıır ,.e tcll'foıı tar.ak maktul Alinin karısı ve ır ıyu a. ._, 

k ·ı · 'ti tnames1J11;1' memur lazım gelmektedir ve sa. fıkr:ı vardı:r: bin.-ısının yarıılm ::mna ·arar ''crı · z::ır· . . F t b 1 11 mıze ı ma • • • 
1 

h 1 ,. w ıyenın annesı a ma u un • _ .. AJ11' 
yrm. henüz bitmemiştir. "Şeytan Davudu nüfus sayına. nıııtır. '\ akıntlıı nş:ısınn a, :ınnen.. . . re pazar gunu 

Bugün nüfus sayımr he?' mem- ya kandırdı. BUDa kızan Allap ol:m hn hfnnnın yeri ve rıllinl hazır:- m:ıkta ıdı. *** ~ccktir. e J1 
lekctte y:ıpılan tabii bir ı;ıcydir. Davudu çağırdı ve sordu. Davut l:ınmıştır. .. .. . . 1

' Sir P crsi Lort11• il".ı 
Dunku kararlar ar.asında ıkın- ı' ~- t . ldu"'u c 

Halbuki, 1ngilterede ilk nüfus "hata ettim,, dedi. Allah ta ceza Hatayda Halkevleri · d dek' t k d vcws.. c mış o c 

r cı erece ı en ercsan arar a, U •• 
0

,..,., • ·zcıcn. -;,,/ 
sayımına. karar verildiği zaman olnrnk srail oğullannın tlzerine Bayramı · katil suçu ile maı.a.uıı Yusuf Ça. ;~ut 9:i'·~~a :ııow;-

Bot ialca myuna: bvup.n Taşo
vanm zenğiıı topraklan en az üç 
yü2 bin. nUf asu barındırmaya mü
sait bir lııaıe gelecektir. İnönü b-

memlekctte a.deta isyan çıkml{ltı = \·cbayı gönderdL Bu salgın onl&. . . _ vuş hakkında verilen beraettir. a 05~...... uııi~ 
İngiltere on sekWnci un: son. rın 70 bin.ini öldürdü... H.ılkevlcrimn YJ1düntımli llı!;r~\J:a 1 Çif ' yip bir aylık mcz "{ 

l>ii.rük bir ehcnıınh·ctlc kııtltıt:ııımr~ Yusuf Çavuş Çaia canın t. 11 
• i · l Ü~ larmda umumi bir nüfus tahrL Bu itiraz üzerine Jngiliz par. · ı · k k .... d w rt ,. d tın gecırme c 

hr. MahaJU halke:\.1ode' mii.,gmer.clcr, ı oyun en sıgı maç g.tUrıı ı k 
1 

· kt 
ri yapmak istiyor. :Pallat halkm li.nwllosu nüfus sayımından vaz.. k · d'l · b h 1 k da a arn tr. 

. :uh T~m bir Nili gibi bc
rdretH olacalrtrT. 

olderaıular LcrLLp e ı ıruş 'e UR· ayvan arını çayırının enarm • . . Lorcll·~ 
bqına. rahipler: gecerek ayağa geçiyor ve 1800 senesine kadar lnn hütün Hataylıhırın istH:uJcsf le- da otlattığına kızarak balta ile , Sir Persı ..Mll'",.J• 
kalkıym-lar. lncilde tıöyle yaulı bekliyor. min crtllmişlir. kafasını koparı.I? öldürmekten mizden ayr:ıl01~~ 

-------------- 1 ·d· reüne tn~liz Tı 
- \'AKIT'ın kllap şeklinde roman tefrikası -

30 ÖLÜMLE PAZARLtK 

duğunu gördü. Yatakta dönüp dtırtıyor. fakat gözüne 
uyku girmiyordn. 

Elektriği yakarak kitap okumağa koyuldu. Fay. 
duız! .. Bir türlU kendinden geçemiyordu. 

Llmbayı tekrar BÖJl.dürerek BeM:ıce ~uu din. 
lemeğe koyuldu. Fakat bu da kabil olmadı. Zira a
partmıanm iA;i. d19ı timdi çrtın:blarla dolmuş gibi 
idi. Bir aralık kaprnm kili<ii tıkırdadı. Con Brent ha. 
reketsiz bekledi. Fakat hiç bir şey olmadı. 

Böyle~ uykU1uz geçen bir gecenin sonunda şa. 
fak söktüğtl zaman Con Brent halsi21ikten kireç ıi
bl idi. Yataktan kalkarak bir çay hazırladı. 1çtt. Son. 
ra tekrar yatağına. döndü. 

Herhalde itin içinde bir yanlışlık olacaktr. A<'a
ba mektup, ba~a bir yere gitmiş ve Rcd Mangus'un 
eline değmemiş miydi? 

Yoka bugUn mil alacaktı? 

Eğer bugün atacaksa, on iki saat daha bekliye. 
cek demekti. 

Con Brent fena halde yorgun düşmüş olduğu 

tçhı uykuya da.ldı. Korkun~ rüyalar gördüğü bir M. 

radaydI di telef onun ziliyle uyandı. 
Derhal ya.taktan sıçrıy:ırak yalmayak oturma 

QS!uma ge!:t}. Duvardaki saat onu gösteriyordu. Te. 
feronu elln.e aldı: 1 

- Alo? - ·- · 
Öbilr taraftan işiteceğini hiç ümit etmedifi bir ( 

öLO'MLE P AZA'RLIK 

1ea geldL Bir aea. ki~ diinyanın en. büyük ?Jevkini ve. 
riyordu. Bu ses Jan Kalmers'in BeSi idL Şöyle di
yordu: 

- Brent; aa.na ağabeyimin bulunduğu hastane
den telefon ediyorum. Ve pek memnun olacağın bir 
havadis vereceğim. Ağabeyim Kalmers, iyil~şmeğe 
başladı~ Doktorlar bwıun muciz.e nev'indeıı bir ~y 
okluğunu aöylilyorlar .. Tehlike devresini tamamen. 
atıatnuft,ır. 

Con Brcnt bu aözler kar§ısında öyle heyecana 
dütiü ki, komıpcalt lM bulamıyordu. Jan'm ıe•i de. 
''am ediyordu: 

- Beni affet Breııt_ Sana karşı çok kaba dav. 
randım . Şimdi kasanın mahiyetini de öğrenmil bu. 
lunuyorum. Senin suçun. kabahatin yokm11-1-. Aff ct 
bizi ... Teeasürümıaden ne yapacağımızı §&llJ'DU§tık .. 

- .Anlıyorum Jan ... anlıyorum. .. Sen nzUlme ... 
- Ağabeyim iyileşti ama, kendi.sile bir daha an-

cak iki gün sonra görüşebileceğiz. Allahnmnarladık 
Brent Allahaı•marladık. 

Con Breat telefonu yerine koydD. 
Demek Kalmers ölmemiıti. Olmiyecelrti de ..• 

Can Brent teViJlcinden h&ykirmak istiyordu. Gec;ir -
diği kibularclan sonra bu ıaadet h&beri, onu !:il~ı. 
na çevirmişti. 

Wık ~k baDyı> odum& girdi 'l'Jrq oldu. 
Yıkandı. Yarmı saat sonra, civar lokantalarm. birin. 
den 1smar!ad1f1 mUk~mel btr kahvaltı teJ>-islnJn 

suç u 1 ı. - tin-aJl 
Sıgı-rtmaç Murat bir gün köy. fından Toka •. - . .* 

.. wl . f ti verıııııır.: 
de kaybolmuş. aranmış, taranmış og ~ zıva e. Lo ....... ~11' 

Bu ..,__ sır Persı 1-: 
bulunamamıştır. Struda ~-. . 1 c:~-ylı aitmda birisi muntan müracaat kısa bır nutu c. -

t ·u nevı ederek Muradı Hlmeyin Çavtt1un ngı z ana. . 
··1dürd:.;.;;.... ·· ün •-..ı: smd rüz ettirmiş ve ,_,.. ~ 
O U6wuU, O g wuı& & , , • , rJY 
bir ses işitip ba§Jllr çe-,irinee Hü- gili:ı ~lonıs~n~ 
seyin Çavu~ elinde balta Mura. temennı etmı ı:ıtit· 
dm kafıımna vurduğunu, BOnT& 1' 
d:ı t;ekctine sararak uzaktaki ça.. VAKi I 
lrltğ.a sakladığını gördUğünll söy_ a 1Mı10f'I 
!emış \'e ~ '\ııP 'fJ'_ 

- Fa.kat Hüseyin çavuş beni OIUtl 
ölümle tehdit ettiğinden haber 
\'crmc~e korktun dıemiJtir. 

&nan Wıerin~ yakalanan lrtl. 
seyiıı Ça.vuş. korkwnmdan kom
şusuııwt baltası ile kanlı balta -
sını de#§ti.rmİ3, bu da 'büsbütün 
güpbeyi mucip olarak, suçlu ola. 
ra.k ağır cemya verilmi§tir. 

Fakat, mamun yapılan muha. 
keme~ ıırasın~ vaka olduğu 
gün, Akala deresinde balık LV}L 

<lığını fahit.lerle isbat etmi§. bi
li.hara komşusundan almJp Tıb. 
bı Adli kimyahane!ine ''erilen 
ba.ltadaki kanların da balık kanı -
olduğu meydana çıkmI§br. 

Bunun üzerine mahkeme de 
suçlunun beraetine ve baltasmm 
kendisine teslim edilmesine ka • 
r.ır vermişti?'. 

Ü&ktidar:ln oturan 40 yaşla • 



YA . 
~~a.!.: 

)(ara "• hın • ıc.rıı &ı '""e et 
>•rak ehnıeı U 

' nııııı ;a ~uını Harpten baş· 
dııııd hdaıa bugn zıfeye atılmış ve o 
-ııı a •e dost ne kadar Türk yur. 
ııın~11 1liıa Yapı nıerniekellerde Türk 
dir deıelere 1 ıAı bütün savaşlara ve 
ı.~ tıtenııek Şlirak etmiş Türk eri
te b ilinter 1 ~tin geçlrdi#i acı ve 

ey Çınd 
>o~lu tcarı1111 e onun yaşamadığ 
~nıa r, tıı duynıadı#ı bir gün 
L llQ b lllha · 'illa Unları 'l et hu kahraman, 
te d e.nıatan ~~lk diliyle Türk hal
~ tstaııın llkıllt destanı yaratmış 

' Cİidi neşrolunmuş-
~ra ~ 

llııiıı ehınet b 
lıııı1a 4clıadet h abasının ve karele-
~)'. 11 8ldıtı ö 8.~erleri üzerine ana· 
Ul~ ~e bab #uııe vatanını kurtar
~ııı •lınasının ve kardeşinin in· 
~ ı.. •skerl~·a koşuyor. Gönfillii 
~t "'1dıse il hal•atına giriyor ve 

~ bir it ~ hayatında kendisine 
b r 'l' Aıehrne~taınanlık ufku açıyor. 
Qlııı Ürk a 11 anası lam manasiylc 
fıA~u'~hsın~asıdır, Vatanseverlik o
'tlt ttiııde :~v~ scciycsinde, onun 
~r, l\ara Pıtun asaletiyle tecelli 
tıı~ lıe kız ehıneııe scvgili~i Emi. 

1 
J, llı1ıı111 r!a old ve erkek her Türk ço-
0' k ' 1aıııet U#u Rihi -kahramanlık, 

~ ' Ve lll "IJ' e en ı ı ferngatin .en coş-
r', l.~a Ar asıı tezahUrlcrl görülür. 
• ""leıı ehznet 

'JQ ~ Ceııhe Uınumt ~avaşta cep-
~ lltdııA Ye ko,arak Türk milleti 
tı~altıtı, i~r:~kuz harp cephesinde 
~ ıı1ı1c rn u~ü ve duyduğu knh· 
~~lciııdeenkıhelerini ganki vaka
~~ bir butıınuyormuşuz gibi 
~:l'or, I"' canlılık ve hcvecnnla an-
:"'b •icat K · l\ı; "alcatarı ara Mehmet yalnız 
~~ llrta Yaş ve kahramanlıklıırı a
ı.~ .. ıl'le anıarnıştır. O, harp do
;tılıı. en lb 
~., "e b rem levhıılarla kartı· 
~~ltrııştırer levhadan büyük bir 
~1ı. lah ' MeseJA Kara Mehmet 

'itli llılld r • ~it ilin :ı aa ederken Tilrk 
~ı); lllih.: sırada kar~ılaştıftı fha· 
l~ e birJikCeheslnde silllh arkadaş· 
~ıı tıııııeu !e mezhep a}Tılıklarının 
tı, ıııı Rlitij tln ne kadar zararlı ol-

1l'ılıkıa Yor ve bu boş ve yaban
ı. ııl'• rın bize . . . . . 
~l'l 'llıiıd ııırayctının mıllı 

~t ~ bJr~ı~;lıliı rahneleri arkadaş. 
l'iıı ı .. Rıbı aye 

1
idrük ediyor, hepsi 

~ ~ı,1 . rı ıkJ 
Ot~ ıııe ka 

1 
arı telkin edenle-

llıa~ı t, l<ara P~ marnak için and ici· 
~~Jıı en ib lehınet böylece bize 

ı.t • ~n reıu levhalarını göster· 
'l:JI) Un 6 bur i stcrdlli sebepler den 
rı~laı1ı11~ llarbin elemli neticesı 

'-ta bıı~lıy ltrı sonra milli aııvaş 
~~n nası~" •e Kara Mehmet bu 
~ kGıı S kurulduğunu nnl:ıtıırak 
~~11

11 l'eJca~~'.11suna çıkışına kadar 
~~ llihay,

1
1 h_ikuye ediyor ve bu 

~I 8l'a h"t tekı bir ek }'azı ile her 
~ 'elcJıııı ~~n. eden milli bir ilimli · 

tu~llirJc ~ or. 
t.~ ~ lln Sa 
• "tJıı 11~y1 v rnsuna çıkışından son-
~ I' IJcı11c· e rıııııı kahramanlıklar 
"lt11 ~l ve ılcciıdini teşkil edecektir. 
~~ı 1ll a1ı1cesı •Ynıem eseri bize ihdn 

'· h 11"arra~ı ~le~usu Hayrettin Ka
tı tıııı~ rıııııı l etınden dolayı tebrik 

ıııı <l Ve tarihi destanın ikin. e a~ 
.. ornıeyi bekleriz. 

1 
RSA 

-Ankara 22-2-939 -
Hizalarında yıldız işareti olan

lar, üzerinde muamele görenler
dir. Rakamlar s:ıat 12 de kapanış 

·-=- C:-1& 
ouecik Gürer Kitap evi 
Bütün gazete, mecmua ve kitap. 
lar, mektep levazımı n kırtaai -

-----·-
1 iNHiSARLAR 

Cinsi Mikdan 

11 - YAKIT 23 ŞUBAT 1939 

UMUM MODORLOGONDEN f 
Yük tartma Muham. bedeli % 7,5 te. Eksiltme 
kabiliyeti Beheri Tutarı minat saati 

l 
ÇEKLER--

! 

satış fiyatlarıdır. 
1 

yenin en iyisi Kllabevimlıde sa_ 
tılıyor. Bütun VAKiT ııeorlyalını 

bizde bulabllfrslnlz. 

938/5106 

lstaııbul ikinci icra dalreılnden: 
Kamyoh 
Satıt kamyonu 
Arap sabunu 

2 adet 
l •• 

Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 
3 ton 2400.- 4800.- 960.- H 
2 3100.- 232.50 H.30 

I.ondra 
Kcv) ork 
Pııris 

Milano 
Cenevre 
Amsterdarn 
Bcrlin 
Brüksel 
Ali na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 

nudapeşte 

Uükreş 

Belgrnd 
Yokohame 
Stokholm 
MoskoYa 

İsti'crazlar 
Ergani 
Sivas - Erzurum JJJ 

5.93 
121i.45 

3.35 
6.655 

2R.805 
67.G7 
50.76 
21 .305 

1.0825 
1.56 
4.3350 
5.93 

23.845 
24.!1675 
0.905 
2.8375 

34.G2 
30.5325 
23.8725 

19.80 
19.40 

lstanbul 5 inci icra Mtmurlıığun
dan: 

Bir borçtnn dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 21 
adet ve 126 lira 20 kuruş değcrindr 
muhtelife\' eşyasını ntık artırına su· 

retiyle 27-2-939 pazartesi günii s:ıı:ıt 
16 da Yenişehlrde Kasap sokağında 

24 numaralı evde satılacaktır. Yeri· 
len bedeli muhammen kıymetin yüz

de yetmiş beşini bulmazsa ikinci ar
tırma 2-3-939 perşembe günü ayni 
yerde ayni saatle yapıl:ıcnğı ve en 
ı;ok artırana ihale edileceği illın olu 
nur. (28386) 

lstnnhul 5 inci lsra MemurluAun
dan: Mahcuz olup açık artırma lir 

~atılmasına k:ırar verilen halı, nyna , 
masa, koltuk, dolap, saat, iskemle. 

kanape, sigara sehpası 25-2-939 cu
martesi günQ saat 9 da Beşiktaş Aka 

retler Senlikdede mahallesi Karakol 
sokak 22 numnralı ev önünde satıla-

caktır. TaJiplerin ye,·m ve saati mcz
':Qrda mah:ıllinde hazır bulun:ıc:ık 

sntı~ memuruna mllr:ıc aatl:ırı ilan 
olunur. 

•• - . 
Yeni köy köy başı caddesi 251 :No .. 3000 Kgr. 562.50 42.19 15.15 

Ju KurıJoğlu Hulusi Deyin yanında 
sakin iken elyevm ikametsAhı meç. 
lıuJ Llızarl Bayram oJluna. 

I- Değiştirilen fennt §artnamesi mucibince 3 adet kamyon ve yine tart.namesi mucibince 3000 
kilo arap sabunu ayn ayn açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

İstanbul evrak müdüriyetinin a. 
teyhinze İstanbul asliye beşinci hu
kuk mnhkemesinden istihsal eyledi-

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminattan hizalarmda gösterilmiştir. 

! Ai 1817/ 938 tarih ve 937 /222 No.lu 
ilamda alııcağınızdan dolayı Ayşeden 
oğlu lbrahime intikal eden ve halen 
mnlıliıl olan ve Yeniköy de köybaşı 
caddesinde 2Hi/ 217 arsa hissesine 
mülga lstnnbul Ucaret mahkemesi 

m - Eksiltme 9-3-939 pergembe gUnU hizalarında yazılı aaatlerde Kabatqta Levazım ve 
MUbayaat §Ubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ıv - Şartnameler her gün sözU geçen şubeden alınabileceği gibi kapalı satıt kamyonu plL 
nı da görülebilir. 

V - İsteklilerin tayin edilen gUn ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle birlikte me.ıktr 
komisyona gelmeleri ilin olunur. (1082) 

1 

icra dairesinin 8/temmuz/313 tarih 
ve 833 :\o.lu tezkeresile vaz'ettlrdl
ğiııiz haczi tarihi mezkurdan timdi. 
ye kaıJar hic bir muamele yapmamak 

Maim cinsi 

Eski çuval 
parçalan 
Muhtelit renk. 
Ii yaldız 

Miktan Vahidi 

uooo kllo 

200 .. 

••• 
.Muhammen B. Satış sureti Muv. tem SaatJ 

Lira Kr. Lira Kr. 

~460 - Açık arttırma 369- H 

200 - Puarhk 30 - 15 

suretile takip etmediğinizden mezkur 
dükkıln arsasının nısıf hissesine mev
zu hoczlnlzin reC'lne hükmedilmlf 
ve ilamın infazı talep edilmesi üzeri
ne tebliği muktezi icra emrinin ika-
111elgah111ızın mechuliyeli dolayısile 

mercice bir ay milddetle llAnen teb. 
Iıı}lne karnr \'erilmlştfr. llAm tarihin. 
den iliüııren bir ay lclnde mezkur 
haczi birriuı rek etmeniz IAıımaır. 
ilam hükmüne mııhnıerctin 343 - cü 

maddedeki ceza}'ı mfisİeJzim old~lu 
gibi bu mfiddet sectikten sonra rı
znrııza bakılmaksızın ilam hükmü k
ra kanunu nlıkiimına tevfikan cehren 
inraz ohınacnAı bir şeyin yapılması 

I - Yukanda cins ve miktarı yazılı iki kalem malume ayn ayn hizalarında gösterilen usul. 
lerle satılacaktır. 

II - .Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilml3Ur. 
m - Arttırma &-3-939 tarihine rastlıyan pazartesi günü yukarıda yazılı saatlerde Kaba• 

tqta klin levazım ve mUbayaat şubesindeki satış komlıyonuncı. yapılacaktır. 
JV - Çuvallar her gün Paşababçe ispirto fabrikumda ve Yaldız nlimuneleri de aözU geçen 

şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gUn ve saatlerde % 15 teminatlarlle birlikte mu.. 

kilr komisyona gelmeleri ilan olunur. (941) 

hakkındaki 38/5106 No.lu icra em-------------
rinin teblliji makamına kaim olmak 
Ozere ilıln olunur. (V. P. 40 932/1C>ll 

Bakırkö11 icra Jltmurlu6undan: 

!139/ 91 Hayrlyenin TalAt ile şayian rnuta-
Fatih Sulh .! üncü llukuk lldklmli· sarrıf oldukları Bakırköyllnde Sakız-

(jindtn: ağacında Frenk kilisesi sokııjında 14 
(DaJ l•ıitip ihbarnamesi) No. lu hanenin kapıdan girHdlkte nlt 

katta bi rmutfak, bir yemek odası, 
Sariye Özenirin kocası Sh·as Ç~vuş- ~ahrınç, bahçe ve kömilrlilk, bahçe 

ojtlan mah::ıllesi 100 nıımnrnda Alı Hı- ılnhilinde müşterek bir kuyu. Blrin
za oğlu Niyazi Özerin aleyhine actı- ci kata çıkıldıkta bir sofa, iki oda, 
ğı nafaka davasının dava olu~nnın bir helA. lkfnci kata çıkıldıkta bir 
gıyabındaki &on 23/ 2/939 tarihlı cel- ısofa, iki doa, bir heUI. Ost katta iki 
sesinde davacıya 10 lira nafaka tak- oda, hir sofa, bir helôyı muhtevi 
Ur edildiğinden kanuni mfirtdetlnde muhtacı tamir kilrgir bir hane şu. 
dava olunan temyiz etmediği takdir- yuun izalesi için açık artırmaya çı
ıle hükmün kesbi katiyet edeceğine karılmıştır. 
dair i-;bu başkfılip ihbarnamesi Niya- T uh 

0 
"·-eli • anumıoıq {P. anuu.f ....,. ... 

dye flAnen tebUI olunur. (2SOO) Jkf bfn bet yüs liradır. Şarl-
namesl 22-2-1939 tarihinde dlvanha· 

••• 
Malııı cinsi Miktan Muhammen bedel % 7~ muvakkat 

Metre Teminatı 

ince ve kalm çivili 2400 Lira Lira 
kayış Sif 4320 324 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukanda yuılı ka. 
Y'§lar açık ekailtmeye konmuş ve muhammen bedelile teminat. 
akçası hiıalannda gösterilmiştir. 

n - Ekailtme 27-2-939 tarihine rutlıyan puarteal gUnQ 
Raat 14 de Kabataşta Levıwm ve mübayaat eubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameleri parasız olarak her gün sözü. geçen 111be. 
den aJrnabileceği gibi numuneler de görülebilir. 

IV - İsteklilerin eksiltme günü muayyen saatte teminat pa. 
ralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. (852) 

Jandarm a Genel Komutanlığı A nkara 
Alma Komisyonundan: 

Satın neye asılacaktır. Birinci artırma 
27-3-293!> tarihine müsadif pazarıe-
sl günil saat 14 den 16 ya kadar ya

OSMANLI BANKASI 
TDRK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1963 

1 - A.§ağıda çeşit ve mikdan yazılı portatif çadır ve batta
niye hizalarll".da gösterile!l günde pazarlıkla satm alınacaktır. 

2 - Bunlara ait şartname parasız komisyondn alınabilir . 
3 - Paz:arhğa karışmak i~eyenlerin portatif çadır için 195 

lira ve battaniye için 446 liralık ilk teminat karşılığı banka mek. 
tubu veya vezne makbuzu ile belli gUn ve saatte komisyona mUra. 

pılacaktır. Artırmaya girmek icln 
muhammen kıymeUn % 7,5 u nlsbe· 
tinde pey akçesi veya mllll bir ban
kanın teminat mektubunu tevdi et
meleri mecburidir. 

-SwDltn H TürTtiyP Cıimhurirtti il# mDn,,lıiı muklurfMım#$İ 

2191 Numıtılı 10/611933 tırihli klnun'ı ı.m!ılt rdilmipiı 
ı u ,611933 rırihlı 243' Nunurıtı Rnml OaınO 

.. '"'•1•1': f0.000.000 lnımz 'Lirası 
ihtı1at akçesi: • 1.250.000 ln&fllz Urau 

c:ır.tları. (591) (1119) 
Cinsi Mikdan 
Battaniye 700 
Portatif çadır 400 

Tahmin bedeli Pazarlık giln ve saat 
850 kuruş 24-2-939 cuma 10 

650 ,, 24- 2-939 cuma 15 

TGrkiyenln b .. lıca $ehirlerin4• 
PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTfR'de 

MISIR. f<IBRIS. YUNANiSTAN. IRAN, IRAK. flLISTlrt 
.,. MAVERAVI fRDON'cle 

Mer•ea " Şat.elen 

BllGUN • KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURU$ 

Mllteraklm vergi, lenvirlye ve tan· 
ziflye, ve vakıf icaresi borcları his
sedarlara, rüsumu dcllilliye ve yirmi 
senelik vakıf taviz bedeli müşteri:re 
nitlir. Birinci artırmada konulan 
kıymetin yüzde yelmlş beşini bulur
sa nu1şterinin uhdesinde bırakılır. 
Aksi takdirde en çok artıranın ıeah
hüdü yerinde kalmak üzere artırma 
on beş sün daha uzatılarak 11-4-1939 
tarihine rııstla)·an sah gllnü ayni sa
atle icra edilecektir. 

İpotek sahibi alacaklılarla, diller 
alAkadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin gayri menkul fizerindeki hak
larını ve hususiyle faiz ve masrarıara 
dair iddialarını müshil evraklariy
le birlikte yirmi pn içinde dairemi
ze bildirmeleri, aksi takdirde hak· 
tarı tapu sicilleriyle sabit olmadıkçıı 
paylaşmadan haric kalacakları ve da
ha fazla malumat almak isteyenle
rin dairemizin 932/156 No. lu dos
yaya mfiracaatları UAn olunur. 

VUOOSLAVVA. RUMANVA. YUNANiSTAN. SURIVE. l0BNAN 
ve HATAYcla 

filv•Heri ve HtOn -Ollnyada Aeenta ve Mull•blrltrl 

-------------

'rAJltN ~KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
-

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

(28388) 

(dalar Sulh l/ukuk Mahkt.mtd Sa
tıı Jlemurlu4undan: 

939130 
Büyilkada Cami mahallesi Nevroz 

sokak 8 :\o. h hanede sakin iken el
yevm ikametgAhı meçhul Piresya'ya. 

Hadiye Görener, Naşit Görener ile 
şaylan ve mfi~tereken mutasarrıf bu
hındujuııuz Büyükada Cami mahal
lesinde Nevroz sokağında kAln 8 No. 
Jı hanenin halel şuyu suretiyle satıl· 
masına karar ,·erilmiş olduğundan 
bir ay müddetle açık artırmayıı ko
nulmuştur. Birinci artırma 15-3.{)39 
tarihine müsadif c:ırşamba günü sa· 
at on dörtten on altıya kadar mah· 
keme koridorunda icra olunacaktır. 
Birinci artırmada kıymeti muhamme
nenin yilıde yetmiş beşini bulduğu 
takdirde milşterlye ihale edilir. Kıy
meU muhammenenln )ilıde )'etmiş 
beşini bulmazsa en çok artıranın te
abhildil baki kalmak üzere ikinci ar· 
tırma 30-3-939 perşembe ıünü ayni 
saatte icra \'e en çok artırana ihale! 
katlyesi yapılaeaAı teblil makamına 
kaim olmak üzere ilAn olunur. 

,(28385) 

Htt nevi Bank• Muameleleri yapat 

Htsabt car. ve mevt'uıt hesaplan küşadı -
Tıcarl krtdilcr tt wsaıkli k~er kOşadı. 

T ürlııvt ve Ecnebi ıMınlekeder lıenne ~· senedal llkoalol& 
Borsa eınırltn. 
Esllım ve tıhviliı, ıln,. ~ eıntu DttrıiıC! avana 
Stn!Cfıı tıhsiı;rı o~ uke. 

ıı:::::==ı========:=::::====a:::1~--

E• vli~k nılnivft tırflanm halı lıiralılt i 
Kasalar 5nviai vardır. 

P1yasanın ... masalt prtlarfre ( ka•fJ•r• lt ..,. • 
kumbaresız) taunuf heısplan •çtlır. 

Nafıa Vekaletinden: 
I - Sivas - Erzurum, Diyarbakır, Cizre, Irmak, Erefll hat

larlle merkez istimlak bürosun.da çalıttmlmak ve yapılacak im. 
tihanda gösterecekleri ehliyet ve liyakate göre 150 liraya ka. 
dar Ucret verilmek üzere münhal olan iıtimllk fen memurluk. 
Iarile istimlak kısun gefliklerine ve istimlak memurluğuna milna. 
sipleri tayin edilecektir. 

2 - Demiryolu güz.ergfilu ne tarafeyninde bulunan gayri
menkullerin haritalarını alabilecek ve tersimatı Ue her tUrU1 
mesabalarını yapabilecek olanlardan, 

3 - Tapu veya kadastro dairelerinin fen kııımlannda llakal 
üç sene bilfiil çalı§mıf bulunanlardan, 

4 - Kadastro mektebinden mezun olanlardan, 
Bu memuriyetlere talip olanların nllfua hüviyet cllldanlm ile 

evvelce çalııtıklan yerlerden aldıklan vesikalarını ve roJlaten mu. 
saddak iyi hal kağrtlarile mektep ıahadetnamelerinl ilo adet ve. 
sika fotoğrafı ile ııhhat raporlarını bir iıtfd&ya baflayarak vekL 
letimiu müracaatlan lbrmdır. 

5 - Müsabaka imtihanı 1-3- 939 tarihinde saat onda vekile. 
timiz inı&at daireainde yapılacaktır. (518) (1006). 
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1'eneke kutularda 
aşe Al opan 

Grip ,.e nezlenin, romatizma, ba.t ,·e dl' ağrılannın en teslrlJ ıli

cıdır. Teneke kutularda olduğundan dalma terkip \'C t.eslrlnl mu. 

haf aza ed~r. Her ceza.nede teklik kutusu 7 ,5 kuru'.:jtur. 

Dcaba nda g ünd e 3 - 4 
kaşe all nablDDr 

• 
- . 

;. lstanbul Belediyesi ilanları 

Unkapanında Salihpaşa. caddesi 
kaldırımının esaslı tamiri 
Balatta Kırkambar sokağı kaldı
rımının esaslı tamiri 
Beşiktaşta Vişnezadede yapıla.. 

cak çocuk bahçesi 

Keşif bedeli 

592.48 

851.00 

962.M 

llk teminatı 

63.82 

72.19 

Yukarıda ke.~if bedelleri yazılı yolarm tamirleri ayrı ayn 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnameleri Le. 
vazını müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda. 
yazılı vesikadan başka Fen İşleri müdürlüğünden alacakları fen 
ehliyet, ticaret odası vesikalarile ve hizalarında gösterilen ilk te.. 
minat makbuz veya mektubile beraber 6- 3-939 pazartesi günü 
saat 14 buçukta Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (1064) 

Türk Hava Kumruu 

Büyük Piyangosu 
Beş inci keşide : 11 Mart 939 dadı r. 

Büyük ikramiye 50,000 Uradlr 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin liralık 

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

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 
de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz ... 

~ Devlet · D.emiryollar~ -ve . Limanları 
· · işletme Umum ·idaresi ilanları · 

Devlet Dcmiryollan İşletme Umum Müdürlüğlinden: 
1dart?mizin Esişehirde bulunan yol atelyesi kantarlar şube. 

sine, aş:ığıda.ki §Crait dahilinde 2:-J tesviyeci, 1 tornacı, ı planyacı 
almacaktır. Yapılacak denemede muvaffak olacakların efradı ni. 
lesi ve zati eşyası F...skişehire kadar idare tarafından meccanen 
nakledilecektir. Taliplerin evrakı müsbitelerile ve en geç 15 mart 
93& tarihine kadar zat işleri müdürlüğümüre müracaat etmeleri, 
edemiyecck vaziyette olanların mektupla baş vurmaları lüzumu 
ian olunur. 

Umum Müdürlük 
1 - Türk olmak 
2 - Sanat mekteplerinden iyi derece ile ve tesviyeci olarak 

mezun bulunmak, 

3 - Zabıtada suihalle kayıtlı olmamak, 
4 - Yapılacak nazari ve ameli dennmcde muvaffak olup fazla 

talip arasında 25 nci derece alabilecek şekilde kaznnmış olmak, 
5 - Yapılacak denemede r.ıuvaffak olanlara kabiliyetlerine 

göre yüz liraya kadar iicret verilec(!ktir. 
6 - lsteklilerin askerliğini yapmış olup otuz yaşından fazla 

oluı r.:nası lazımdır. (572) (1117) 
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TDrklye Cumhuriyet Merk~z Bankaıı 18 ı 2 ı 1939 vaziyeti . ~ 

AKTtF. 
Ku• : 

.f.136.00 2,0:; Altın san kloıraml71~9 093 2 
B:ınknot • • • • , • • 
Ufaklık • • • • , • , 

ı :J.570. 736,-
1.360.408,3R 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk lirası • • • • • , 

llarlçteki Muhabirler: 
Altın: snrı ldigram 9 05,t 61-i 

Altına tahYili !.:abli serbest 
dövizler , • • • 
Diğer dövizler ve borçlu 
J.:Jiring bakiyeleri • • • 

lla:lne talıvitlul: 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye karşılı~ı • • • • • 

l\anıınun G-8 maddel~rine 
tevfikan Hazine tarafından 
taki te<lirat • • • • • • 

St.rıtcl<.l cii:danr: 
rr:ızirıc lıorıol:ırı • • • • 
'I'lcarl senetler • • • • 

Esham ııt lahvildl cıi:<lanı: 
/Derulıle edilen evrakı n:ık 

A \ti yenin lrnrşılıi:ı esham ve 
taln·ilat itibari kıymetle 

B ·Serbest esham ve taln·il~t: 
Avamlar: 

IJ:ızincyc kısa ndeli avnns 
.4.ltııı "e döviz üzerine • • 
T:ılıYilat tizcrine • 

Jli s!'lccl:ırl:ır • • • • • • 
l\luhlclif , • • • • • , 

, 

470.379.2:; 

12.736.038,S.'J 

4.j,810,14 

ı ı .37~.034,8(1 

' 
l ü8.748.363,-

16.307.310,-

3.550 .408,80 

4 0.881 .608,30 
7.922.f) ı2. ı o 

2:>:;.0001-
206.:>0!l.20 

7 .807.877,7» 

l"tkıln 

Lira 

41 .068.04. 7,:lfı 

470.370,2:: 

21.1:;6.0J3,33 

H2.351.2..17,-

83.:i:i0.-108,86 

4 s .80 ı .:J:;o ,r>i> 

8.350.!JRO,O:> 
4.:;oo.ooo,-

U.!137.378,14 

364.607.:105,71 

PASJ F. 
Sumaue •• , 
/fıtivat akrt&i: 

Adl n Ce,·L::ılade • 
Hususi • • • • 

• • • 

• • • . . . 
Ttdauıildtkl Banknotlar: 

2.712.234,11 
6.000.000,-

Deruhte edilen evrakı nakliye 158.748.563,
Kanunun G. 8 inci madde. 
!erine tevfikan h:ızinc tara. 
tından val.:i tcdiyat • • • 16.307.310,-
Dcruhte edilen evrakı nak. 
diye bakiyesi • • • • • U2.85J.2.J7,

Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten teda,·üle vazedilen 10.000.000,-

neeskont mukabili ilıhctcn 
leda. vazed. • • • • • • 35.000.000,-
Türk lirası Jftvduatı 
Dövi: Taalılıüclatı: 
Allına t:ıln·ili kabil dövizler 3.748,S.'J 
Diğer dövizler Ye alacaklı 

ldiring h:ıldyelcri. 2!l.392.700,21 
Muhlelif • • • • • • 

IJra 
15.000.000ı .... 

8. 712.23-1,ıı. 

106.351~.ı:;-; 
22.889.62' 

23.300.4l'i&°' 

08.257. 731 p 

"""""' • -.n.ıc.fl 
;lut.001.~;,-

1 Temmuz 1938 tarihinrlen itibaren: Iskonto haddi % ' Altın üzerine nans ~ 3 

Belediye Sular idaresinden : 
Kep•ll zurfh mUna9'a sa ıran ı 

İdaremizce 580 metre mikap kemer çakılı kapalı zarfla mü. 
nakasa suretile satın alınacaktır. 

1. - Bu iı=s için tanzim edilen şartname parasız olarak idare. 
miz Levazım servisinden alınabilir. 

2. - Talipler şartnameye göre hazırhyacaklan kapalı zarfla. 
rmı ihale günii olan 15 mart 939 günü saat on beşe kadnr Taksim. 
de Sular ldarcsi Merkezinde Müdüriyete vermi3 olmalıdırlar. 

Bu saatten sonra getirilecek zarflar kabul edilmez. (1199) 

Belediye Sular idaresinden : 
Kapalı zarfla münakasa iHinı: 
1daremizce muhtelif kuturda cem'an ;t.19842 kilo 

ton,ı.rme demiri kapalı zarfla münakasa shretile satın ..; 
l. - Bu iş için tanzim edilen ı;artname idaremiz Le" 

vi~in'.len parasız olarak alınabilir. ~ 

!?. - Şartnameye göre tanzim edilecek kapalı zarflat 
nü 20 mart 939 pazartesi günü sn.at on beşe kadar 
İdare merkezimizde Miidüriyete verilmiş olmalıd~;~ 
sonra getirilecek zarflar kat'iyen kabul edilemez. (.ı.ı-'" 


