
Fransa uzak Sarkta 
hava Ussu yapıyor 

l'okyo 23 2Ctclcn '. (A.A.) - Japon ga-
•~ nın ya d y • • 

~ /\n z ıgma gore, Fran-
nanda k.e · 

tak ş •ın Kanyanh'da U· 
. ark içi b' 
•ıne ka n ır hava bazı tesi-
d rar ver · · c aslı:cr• ınıştır. Burada bir 

E O KUR VAKiT 
Şarkı müsabakası 

Müsabaka Müddeti 
15 Marta Kadar 

tektir. 1 tnerkez vücuda 2'etirile-

Kuponların sıra numarası 
takip etmesi şart değildir; o. 
kuyucularımız bir kupondan 
rnuhtelü adette gönderebllir. 
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Çemberlay~ yerli nutkunda Şekspirin sözlerini şöyle tekrarladı !Hariciyede mühim değişiklikler olacak 

''Dünyanın üç bucağından müsellô.h Paris veBağdatelçile .. 
gelsinler kendilerini karşılayacağız,, rimiz tekaüd ediliyor 
~ Berlin elçimiz Hamdi Arpak 

mebusluğa namzet gösterilecek 

. 

Şinıdi toplar, tayyareler ve mühimmat fasılasız o ara 
"e miktarı gitgide artmak suretile meydana çıkmaktadır a ~~6~ 

eg'!elm.ilel ~ühadele fCu~hurreisimiz f Beneraf Nestiil 
l [ d k k f f İngiltere Müdafaa Ne-
Ş er ı n e · ı a Mesajlarını zareti istihbarat ,efi 

,~lltı,., )'ti Yazan: ASIM Us lngilizce olarak irat Dun geldi ve Ankaraya 
-'4 ~ele ıiinde beynelmllel olacak müşterinin memleketine buyuracak gitti 
1-1\~ ba~"l'tları ve usulleri göre türlü türlü fi7at tafin et -
~~ "tUshetıten enelld zaman- mektcdir. 1'1esel& bir matbaa Ankara, 23 (Hususi) 
~'!! '1\ltıc: bi e tok değişti. Bu makinesi farzediniz: Alman tab Cwnhurreisim.iz !npnU Ame
~ t ~Icıı11e l'deııblre değil, ted- rlkaWr bu makineyi bir Mısır- rika halkına yapacağı mesaj
'- '"lctrı h Olduğu için arada- hya. 3~ Türk lirasına muadil tarını ingilizce olarak irat bu.. 
~t ~~raı:11:ınnııyetini kolay· bir fiyatla satarsa bir Roman • yuracaklardır. Dün gece 19, 14 
~t~ l\tl' anıeıı l"tu. Ancak derin yalıya 4000 Türk lirasına m~a- kısa dalga üzerinden Uçilncü 

't' ~lrıt tak Yesı ~le bu farkın dil bir fiyat istiyor TO bir Tur• bir tecrübe yapılmıştır. Beş 
lıt~~l dir ctıeblll7oruz. ke ise ancak 5000 Türk lirasına dakika müzik neşriyatı veriL 
tı4 "ll!l ltıii1;:''l'J>ten sonra bey- satıyor! miştir. 
~e lcttıt ~lede Jptlda al- Niçin? ' Mesaj 20,30 da söylenecek, 
~et tal'kl J;lara arasmdaki Çiinkü Almanlar Türkiye ile fakat Amerikada 13,30 da elin. 
~· z'rnun tesiri görül- alış verişlerini klirlng sl.steınl lenecektir. 
~ ~. tiik geçtikçe altm üzerine yapıyorlar. Türklere 
lıttt~ ~l f«feten, dövlzle ha- maJdne TCrlp mukabilinde pa • __. -
lıırı1 tı.l lcabı..-~rfk: etmek kabl· muk vahut iizüm incir, fındık, ------------
•ı ~t. "~en emı ~ ıı , ., , F k ne zaman ctııll liı~lll'"ı tnü: e-.e er tfitiln alıyorlar. Vakıa Roman- ran o 
~ ~teıtıı adele)t kll- )•a ile muameleleri bu şekilde • 

"t'l llıl!::b llJdurdu böyle- dir. Fakrıt Almanlar Roman7a· tanınacak? 
''- ~ hazı: Uinde mal alıp da zirai mnhsnJierdcn başka 
~il ~il bıl' ~ıs:enııeketler için pctrcıl da buluyorlar. Petrolün 
tı~ tlbı tı.... lQ. halını aldı. Yi- bc"rneJmllel kı~etı altm dc-
l~ı. 'lt "Ltsacıı rtl .,.. .,-

'(l!tı rııa.._ k 1 şa arm taz· mck olduğu için Romanyaya 
tııı el' a arak ba T .. kl • t ~: l\ Qtarşı zı mcm- satacakları mnllar için ur e 
~tıu ı l!tı«lt usulünü kabul re nisbetle daha müsait bir ti· 
~ ... tı:tj~·açıll~~e~crlnin her ybt tayin ediyorlar. Mısrra go. 
~lel'· ~lla"' endi hudut- lince oradan mallarına moka -

Lenon Berard Burgosa 
döndü. 

Burgos, 23 (A.A.) - B. Bcrard 
bugün öğleden sonra Burgosa g1:1 

mittir. 

Daladyenin 
Nutku 

tlıı,. ı4 •- ">'en. ba ' Qı ~ 1 ... _~~tlhsaı u memle- bil döriz aldıkları için daha 
ııte h1"l'il( et tel"Çevelerl 1- ucuz bir tiy~t TCriyorlar. 
•~•- ~şı"<lı tııefe doğnı git 

' -...,, l · :B!r ın:ıtbı.an makinesi için ya-

Burgos, 23 (A.A.) - tlk defa 

olarak donanma amirali Uniforma- T h d • f • 
smı giyınit .c)an General Fr~nko- ,, e lf Ve Ş a n a j 
nun huzurunda Tarragone ılma- .. • • d .. 

•tııı~ >etııeı ı ~!!le .. t('ı(ll'i ... ı nuıeı iktısat saha· pıJnn bu muamele Almanya< an 
t <( b "" SUret ihraç cılilen hemen her mala 
'tı eru. bı lt ıu .. ıu te meydan" tatt-ı'lf oJunabmr ve her Alman 
h_lt ~ l' ~ete Anııııcr şimdi 
~ h._"-lltıaı:ıl'ana fol açmıştır malı için böyle muhtelif mem· 
'~ ~ltll l'll4la tatbik cdll . Ieketlere göre muhtelif flyat
~~l' bft tı "1.ıcıstna g ·· en lat tayin edilmesi .Alman lktı • 

· tllt k orc ona di ktifl altın · 
oyınak usulü- sat nezaretinin re 

tıı ~'\:!~ da yapılmaktadır. 
l\t. ell h 

~'htt 4 bı, ~ et tııenııekette bi Sonra yine Almanların bey-
\\ et oı \:: kı~tl b r nelmllcl mübadelede tatbik et· 

saı.. tiis.. vo lr tek nlı 
te"ll ... hı ~ lJ. ''ardı. Bir fabrl- tikleri ikinci bir s istem ,.a r. 
~~Ste Qlsltıt laeatı bir mal . i nu da mesela\ Türkiycdcn kilo· 
~lllHı..l\ ..... : tabancı ols hıç n sunu ' 'lrmi kuru!'>& al<lıkları pa-
t .• ..._ ..... rı1 un er- " · 1 .~ hö -~ atı tsteNU. Fakat muğu on kuruşa Holandalı ara 

nmda büyük bir bahri geçit resmi uzenmız e mues 
yapılmıştır. • 

1 Devamı 6 ıncıda Slr Q amaz,, 

Yarmki llAvemizde 
.-... ----... ---

Mabette 

Doğan Güzel 
Güzel reıimlerle çok 
beğeneceğiniz bir hi 

Paris, 23 (A.A.), - Başvekil 
Dala.dye, Vaşingtonun yıldönUmü 
münasebetiyle verilen ziyafette 
bir nutuk söyliyerek ayni sulh 
azmiyle ve sulhün tehlikelere ga. 
lebe çaldığı ümidile biribirine 
bağlı bulunan Fransız ve Ame
rikan milleti arasındaki dostlu -
ğu tebarüz ettirdikten sonra de. 
miştir ki: 

Biz Fransız yeya Amerikalı • 

~Yazısı 6 ıncıda) 

•• 
Muhittin Ustündağ 
tekaüde sevkedildi 

Ankara, 23 (Hususi) - Evvel
ce Vekilet emrine alınımı olan 

1 eski İstanbul valisi Muhittin Us ... , 
tündağ ile Konya valisi Cemal Bar ~ 
dakçı tekaüde sevkedilmiılerdir. 

Bu hususta hazırlanan kararna
me yüksek tasdike iktiran etmiı· 
tir. 

Uıtündağın muhakemesi günü 
yaklaımaktadır. Asri ~zarlık mu 
hakcmcsi 2 Mart saat 10 da, oto
büs muhakemesi 3 mart saat 15 

teldir . 
Muhittin Uüiin.dağ ile arkadaı· ı 

Ianna celpname gönderilmiıtir. 

Japon Ordusunda 
isgan çıktı 

Japonlar tarafından düşürülen bir Çinli 
tay ıarecinin emsalsiz kahramanhğı 

(Yazısı 6 tıCI aayfdda). 

Hariciye Vekilimiz Belgratta 
Bugün Naib Prens Pol tarafın~ 

dan kabul edilecek 

ANKET 
<=·=·=-=·=-=·=·=-=•=> 

Maarif Şurasında Neler 
Konuşmalı ? 

Önihnüzdeki haziran ayında Ankarada Maarif Şiirasmm 
toplanması karar altına alınmış bulunuyor. Bu büyük toplan-

tıda bugUnkü tedris sistemimiz konuşulacağı gibi ; gençliği da.. 
ha olgun bir seviyeye ve daha emin yollardan götürmek için 
meslek a.damlarmm fikirlerinden edilecek ıistüade de kat'i bir 
programla perçinlenmek suretile maarif hayatımıza yeni bir 
veçhe verilecek ..• 

Maarif Şiirasmm toplanması evvelce neşredilen bir kanun.. 
la. kabul edilmiş ve bu sene de ilk adım atılmı§tır. Bu ilk adı. 

mm sayın Maarif Vekilimiz Hasan Ali Yücelin vekilliği za. 
manında atılmı§ bulunmasını maarifimiz için bir filihayr ad
dederiz. 

Muhtelif vilayetlerde yer yer toplantılar yapılarak §iİra.. 
ya. gönderilecek raporların hazırlandığı bu sıralarda meslek a.. 
damlarının fikirlerine mUracaatr ehemmiyetli ve yerinde bul. 

duk, bugünden itibaren bir anket açıyoruz. Burada tedris mes

leğinde senelerce çalışarak memlekete hayırlı evlatlar yeti§tl 
ren hocaların fikirlerini neşredecğiz. 

Bu~Un ftçDncU sayfamızda 
--••••••••••n••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••M•••• 

Edebiyat Muallimi Şair Orhan Seyfi 
Fikirlerini Anlallyor 

~.\~>'le det~lnıanya<)a '\"azl- dü\izle satmak, hlr kilo pamuk
~ lll-.ı';!t· ller fabrika- tan on kuruş zarar ctmcğe mn· 

•ltııağa talip (Devamı ·c nC1da) 

ki.ye '----------------...... ··~ 
.sulhU istiyoruz. Çünkü de 1.,......,.....,.,.,.......,....,,.,.......,.....,.,.........,....,..,.........,.,....,.........,..,..."".,....,....~ 

( Deoomı 6 tnet<aGPV 
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işaretter: ---
iki cinsi dalkavuk 
Dalkavuk kötüyü iyi, çlrldnl 

güzel göstermek sanatlni bece
rebilen adamdır. llötüyü iyi 
sanan adam aldanabilir. Fakat 
dalkavuk aldannııyacak kadar 
zeki, ekini meydana koyacıık 

kadar kurnazdır. Zaten dalka
vuk da berkesin gözü önünde 
olup biten çirkinliği güzel bir 
levha haUne koymak, hcrkcı;in 
nefret ettiği kötülüğü bir ba
yır hallne sokmak gibi sibirkAr 
kudret vardır. O, bir gözbağcı 
maharetlle insanın gözleri önü· 
ne perdeler çeker, ve kurduğu 
perdenin arkasındaki dünyayı 

gösterir. Tarihin her devrinde 
dalkavukluk val'dır. Tarihin 
meşhur dalkavuktan hakikat 
seven meşhur adamlardan daha 
fazladıl' • 

Türkofisdeki 
dünkü foplanh 

Almanyaya ihracatta 

nakil itlerinin zorlu

ğundan bahsedildi 
Almanyaya ihraç e'dilen buğday 

larımızın kaliteleri üzerin.de ihra
catçılarımızla Alman it adamları 
arasında sık sık bazı ihtil!flar çık 
tığı görülerek bunun izalesi için 
dün Türkofiıte bir toplantı yapıl
mııtır. 

Toplantıda tüccarlarımız bilhas 
aa ihracatta nakliyatın .sorluğun
dan bahsetmiılerdir. Söyledikleri
ne göre, Almanlarla yapılan muka 
velelerde nakliyatın Doyçe Orient 
Linie vapurlariyle aevkedilmesi 
şarttır. Fakat Merain ve Payastan 

Dalkavuklar ahIAkça zAtla- ihraç edilecek mahsuller bazan ay-
rına rağmen sevlmll olmayı, larca vapur beklemek mecburiye
sempatl avlama71 hususi bir is- tin':ie kalmakta.dır. 
tldat olarak keşfetmJşlerdir. Tüccarlar bu vaziyette ya bu ti
Balbuki hakikatin yüzü soğuk· mantara sık aık Alman vapurları
tur. Alm çatıktır. Ve çok defa nın uğramasını, yahut diğer, ecne 
dokuz köyden kovulmaya nam· bi vapurlarla ihracat yapılmasına 
zet sevimsiz bir mahltlktur. Dal müsaade edilmesini iıtemitlerdir. 
kavuk bir kapıdan kovulsa, Bundan baıka Almanların aldr
mutlak ona başka bir kapı a· ğı sert buldaylar içinde yüzde yir 
çıktlr. Metres olına71 kendine mi olarak kabul edilen dönmeli 
sanat edlnmif güzel kadın gi· buğday nisbetinin yilzde otuza çı-
bidir. Biri bır • ., birl gö- karılması ve Almanlarca esas ka-
nili verir. bul cıdilen 77 • 78 hektolitre ölçü-

Sert, soğuk Jilzltl, 7almz man ıünden fazla çıkacak mallar için 
ukla konuşan hakikat adamı pirim verilmesi istenmiıtir. 
hislo bitap eden, tnsanlarm kal- Buf day içinde yüzde dart ola
binl sarma71 bilen dal.kavutun rak kabul edilen ecnebi maddele-
1anında her zaman delthe bile rin yerine yüzde üç ·komut ve yUz 
çok defa itibarsız kalma7a mah· de iki de çavdar bulunması bak-
kfundur. kında •da bir teklif yapıl-ıştır. 

D Ik vuk vardır bir terde Bu teklifler bir rapo • .ı fktrsat 
blta a O:er. Onun ~özii önüne Vekaletine gönderilecek, makul 

ki~ tebdil ettiği dilnya)'I se- göri.il:nler hakkında karar verile· p . 
rer. Bu, dalka\-ukluğun en ma- cektir. 
sum olanıdır. Çilnktı o, berke
sin gözil önündcdlr. Efendlst Osküdllr l•ke!'-' 'Wteyda-
ile kendisi arasında geçen ma- nının planı 
cerara herkes bir hokkabaz o- Uakildar İlkele meydanının tan 
yununa davetli müşteriler gibi- zimi hakkında Şehir meclisince 
dlr. Olanı, bltenl •errederler. verilen kararın yakında tatbikine 
Biri iç.in aptal, öteki içln dal· geçilecektir. 
kavuk hükmünü pervasızca ve- Şehir müteha11111nın umumi pla 
rirler. Aflll zamanda tek ada- runa göre hazırlanan tatbikat pla· 
mm dalkavuğu olanlar, J'ine ru fen heyetince hazırlanıp tasdik 
kendi cinslerinden olan dalka· edilmek üzere Nafia Vekaletine 
,·ukln.rın serbest rekabeti kar- gönderilmittir. lskele meydanı fev 
şısmdadırlar. kalade gillel bir ıekllıcle tanzim o· 

ÇtlnkU dalkavuk ara7an a- lunacaktır, 

dam bu arzusunu hiçbir zaman ----o--

kontenJaııa t&bi tutmaz. Havagazı tarifeleri 

Bu işte tnhls&l' kurmak mtlm Havaguı tarife komisyonu dün 
kün değildir. Çilnldl efendi da- toplanmııtır. Yedikule gazı S,28 
ha bÇ>ta giden, daha liyakatli paradan S,27 paraya indirilmittir. 
bir dalka'\'llk bulunca evvelki· Kadıköy gazı S,37 paradan 5,38 
ne 7ils vermez. Bunun için dal· paraya. Beyoflu ıazı 5,36 para
kavukluk rekabeti abl&klı cep- dan 5,38 paraya çıkarılmııtır. 
heden oldnlu kadar, ahlAksD Bu fiyatlar 939 senesinin ilk Uç 
rakip cephe4en de darbe 7e- ayma aittir. 

me~e mahkftmdur. ========================~ 
Kol'kunç olan dalkavuk, ktlt- tffade etmek istl7enler rop ye

leyt aldatabilen, onun gözüne kCllı dalkavuktan başka blrşey 
esrarlı perdeyi çeken, 7ahut değildir. Hem de· en tehlikeli 
onun hislerini kal'calayarak, o- soyundan! 
nu fikirden, mantıktan, haki· Sadri Ertem 

General Nesbit 
İngiltere Müdafaa Ne

zareti istihbarat tefi 
dün geldi ve Ankaraya 

Ggitti 

İngiltere müdafaa nezareti is. 
tihbarat §efi muavini tuğgeneral 
Nesbit dün sabahki ekspresle 
şehrimize gelmiştir. 

ünüormayı labis olarak gel • 
miş bulunan İngiliz generali is. 
tasyonda ordu namına deniz kur. 
maylarmdan binbaşı Aziz ve bir 
müfreze asker tarafından selam. 
lanmıştır. 

Beraberinde lngilterenin An -
kara sefareti askeri ataşesi al -
bay Ross olduğu halde, Perapa. 
las oteline inmiştir. 

General Ne&bit bir müddet 
sonra İstanbul vali vekili ve ku. 
mandanmı ziyaret etmiş, öğle • 
den eonra bu ziyaretler iade ediL 
miştir. 

General Nesbit saat on beşte 
sivil olarak İngiltere sefaret bi
numa gitmiş ve bilyük elçi ile 
görUşnıUştUr. • 
Akşam üzeri Ankara ekspresi. 

ne bağlanan husust vagonla An. 
karaya gitmiştir. İngiliz gene -
rall tehrimizden aynlırken de 
merasimle uğurlanmıştır. 

General Nesbit Ankarada Ge. 
nelkurmay Başkanı Marep.l Fev
zi Çalanak. Ml11t Müdafaa Vekili 
General Naci Tınaz tarafından 

kabul olunacaktır. 
Misafir gneral öbllr gUn Anka. 

ra iataayonu civarında "Muhafız 
gUcU,, tarafından yapılacak tat. 
bikatı seyredecek, polis ve jan -
darma mekteplerini ziyaret eyli. 
yecektir. 

Ayni gUn Milli Müdafaa istih
barat ' gefi albay Bahattin misa. 
flr ~ Mrefbıe ~olu klU. 
bünde bir öğle yeme., vereceK. 
ziy:if etten &e>nra "Orman ÇütlL 
'fi,, gezilecektir. 

General Neıbit şubatm yirmi 
altısmda Ankaradan !ıtanbula 
:lönecektir. 

Misafir general tstanbulda bir 
'!"Ün daha kalarak eayanı temu~a ., 
mahalleri gezdikten sonra Lon.. 
1raya dönecektir. 

Yusuf Erzin 
Yeni Deniz Bank Büt

çesini Bugün Getiriyor 

Denizbank umum müdürlüğü • 
ne asaleten tayin edilen Yusuf 
Ziya Erzin bugün muhtelit ka.. 
tarla saat 11,38 de Ankaradan 
şehrimize gelecektir. 

Müdürün beraberinde getirdiği 
ve İktısat VekA.letinin tasdikin -
den geçen kadro ayın son gil. 
nünde memurlara tebliğ edilecek. 
tir • 

Diğer taraftan Deniz Ticaret 
mUdürlUğünde Almanyada inşa 
edilmiş olan vapurlara ait rapor. 
lan hazırlamakta olan komisyon 
da çalışmalarmı buglln bitire -
cektir. 

Denizbank muame18.tite diğer 
işler üzerinde çalışan 1ktısat ve 
Maliye Vekfiletleri mUfettişleri 

:nesailerini bitirmek Uzeredirler, 
yalnız Denizbanka alt bUtUn i§. 
'er tasfiye edilmiş olacaktır. 

---<>-
Suvat seferlere batladı 

Sürati azalan Denizbank vapur· 
farından Suvat dün havuzdan çık 
mıı, seferlerine baılamıgtır. 

Ekmek fiyatlan 
Birinci ve ikinci nevi ekmek fi· 

yatlarının ucuzlatılması etrafında· 

ici tetkikat devam ediyor. Vali 
Ankaradan geldikten sonra bu hu
susta bir karar verilecektir. 

--o-

Alacak yüzünden 
Kuruçeımede deniz ameleıin

den Murat ile Mustafa alacak yü· 
ıünden kavga etmişlerdir. Murat 
bıçakla Mustafayı kalçasından e· 
hemmiyetli surette yaralamııtır. 

Yaralı Beyoğlu hastahanesine kal· 

İskele arasına sıkıştı 
Kınalıadadan hareket eden Per 

.dik vapurunun çımacısı Rizeli Al 
met vapur Kadıköy iskeleıine ya· 
naşırken halatları atmıı. bu sıra·~a 
ayağı ka.' .:rak vapurla iskele ara 
sına sıkışmıı, a~l ayağı ezilmiıtir. 
Ahmet hastahaneye kaldırılmış 

tır. 

Bir Genç Kız Denize 

Düştü 
Çocuk neşriyab tetkik Evvelki akşam Köprüden Ka. 

ediliyor drköyllne kalkan Erenköy vapu.. 
bkokulda tahsil çağında bulu· nında bir kaza olmuş, güvertede 

nan çocukların okuma zevkini parmaklıklara dayanan genç bir 
artırmak, bilgilerini çoğaltmak kız muvazenesini kaybederek 
makaadiyle elde mevcut "Çocuk Haydarpaşa açıklarında. deni.ze 
nepiyab., nm dikkatli bir tetkik. düşmüştür. Kazayı gören yolcu
ten geçlrilmeıl lüzumlu görUlmtlş tarın feryadı Uurine derhal va. 
tUr. pur durdurulmuş, vapurun san -

Bu kitaplan g6men ıeçirmek dalı deniı.e indirilerek sularda çır 
il.zere İstanbul ilk tedrisat mU • pman ve boğulmak Uzere olan kız 
fettişlerinden bir heyet tefekkUl kurtanlmıştır. Kadıköy merke • 
etmiştir. Heyet yardirektör Ham zine baygın bir halde te.slim edi
di Hızal'n bafkanlığı altında.ilk len kazazedenin Fatihte SUley . 
tedrisat mUfettlflerinden Şevki maniyede 10 numaralı evde otu. 
Polat, Mehmet All Akt!loy, öğret. ran Mehme:lin kızı Nebahat ol • 
men Burhandan milte§ekklldir. • duğu anlaşılmıııtır. 

katten tecrit ederek dcmagoJI -------------------------------...;....--------:--:---:--. ... .. .. ' . -:"" . . , . .· .. 
batağında f&hlandıran insan • 
dır. 

Faraza hastanız Tar. Hasta · 
nızm başnıcunda ~hyorsunuz, 

bekim çağınyo:nmnuz, heklm İKTiSAT 

size reçete yazacağı yerde göz Bir gömlekçi maAnzası; llAn edi • 
7aşlarım slJiyor. Yahut hasta· yor. lki sömlck alana ikinci gömlek 
ruza bot ~iriinmek için onun yarı fiyatına bırakılacnktır. 
her ıstodJği şeyi hak bilip ona Bu llAnı gören Halil LQtfl Dör-

.. h k t e<Ji düncil derhal içeri ılrdi ve: 
goro are e yor. - Bana dedi, bir ikinci gömlek 
Ge~I basta memnun, baAta- veriniz. 

__ , _____ ,_, ____ _. ____ _.. ___________ _ 

'"Deniz Bank" a hücum ediyor, kim
se eski idareye, ,.e gemileri kötü ya
pan folırikıılara kabahat hulınu)' or. 

AT~EHt KOR, Hl<~RKESl 
Deroğlundıı "Dünyanın en son 

kcşirıer1nl, ruedenlyclln en yeni I· 
call:ırım, sinl'mn lilemlnin gfirülın ·· 
miş Y<'niliklerini hir nrnyo toııln· 
yan!,, bir ıintma yapılıyor. 

• 
m:ıyesıne, onnn !!Üllosı allınn sok 
mnktan çekinir. 

Fal:at bizde öyle ıtetııı. Sebebi ne· 
den1 Çünkil akademiyi kurnnlar cld· 
den sanatkArlardı. Ve nitekim bu se 
fer de Ar umum milıJnrü tayin edl. 
len Sııut Krmıılettin lıiçhlr vakii 
"~ıülliranı umurdan,, ddlilt.lir. 

İHTİSAS l\U~SELESl nın bnşıntlnkllcr mcr lnmctli ,.e 
tam bir insana tesadüf ettikle
ri için afiyetten emindirler. 

Geçerken ılikknl ediniz, c!aha o Modam Atina da,·osını takip edi -
İşimiz, artık gürüllil ara!lını.ln ha- :ı:evksiı ve J,ötll cephesindeki çizgi- yor musunuz? Pek e/!lenceJI doğnısu 

kikoti bulmak için fıkralardan im· ler bile doğru deilil. Eğlenceli diyoruz, fokal hoklkallc 
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Bu tcsirJ yapan adamJarm dnt dilemeğe knldı. GALATI MEŞHUR reci. Meselil, bazı şahıtlerln ifadele 
dalkavuk olduklarım hiç birl· j Malum hlktıye. Nasrettin Hocanın Bir gazetede diln şöl·Ie bir Ufın rl. 
mJz aJdmın:a getirmeyiz. Öyle evine hırsız •lnnlş, ötesini, berl\i· gordGk: İşle birisi şöyle diyor: 
blrşey düşfinmc)1Z. fn!l:anlık ni, eşellnl •tırmıf. Konu. komşu. et "Hüviyetimi kaybettim. Yenisini - Gerçi onun sayesinde (madam 
karşısında mfinovverin ·azlfc- ' rnfınn toplanmışlar. ,ıaca#ımdan eskisinin bilkmil olma - Allnının) blrtok kızlarla, kadınlarla 

' "Kapıyı niye açık bıraktın?., dı~nı UAn ederim.,, tanıştım. Atlnanın hana ç.ok iyiliği 
stnl marazlara hııldki devayı "Hııyvanı niye iyice baAlııma· nu satırlann altında, garrl Ihtf- dokundu. 
arayan adam olmaktır. Ferde dın ?,, . ~·arl, glkcce#imiıl runneUl~lmlı Pc- Bir başka şahit de, koridorda do-
oldui;.,t klM'IAr kütleye de dal- "Dlkkııt etscydın!,. tarzında lôfiar yamı snra imzası yoktıı. laşırken, iki "kız., la .ıörUşmilş ,.e 
kn.\"ukluk e<liJJr. Illr maske o- elmeiie kalkmışlar. Hocn da: AR U.HUM MUDCRLt'GO "kız,, Jnr, ona, yalan şehadet ettik)(' 

U h f 1 - lyl anladık, nmma şu hırsızın 
nu bir haf znman mu a nza 1 biç de mi knhahnli yok. DClnynnın her yerinde h:ıldkt sa· rlni söylemişler. 
eder • Demiş. 

Kütlenin demacoJtsinden is-1 Muhakkak ki yok. Cilnkü 
natkArlar, akademilerin nlcylıinde- Her halde meslekten di.l·c olsa gc· 

herkes dlr: Ve snnntkAr kendisini devlet hi· rek 

Taştan çıkan 
dava 

Baro Reisinif1 
istif ası 

Dünkü içtimada ırıı![d,' 
kere 4 marta bıra .,of. 
Bir kaç gündenberi ~ ref· 

olmadığı için toplanıp rsJl b" 

Genç bir kız körlüğe se- sinin istifasını konu~~Jeıı,oıı-
be ı kt uh k 

ro idare meclisi dUn ögl p oma an m a e-
d·ı· ra toplanmıştır. ~ 

~e e 1 ıyor İdare meclisi, yaptığı :ın -..;ıJj 
Diln agır ceza mahkemesinde d h eti uillu:ıni>::"• 

b . "tat·ı· ,, uh k . re sonun a ey . iÇI"' 
ır ı ı uzuv m a emesme istifa işini müzakeresı ~ 

bakılmıştır. mart cumartesi gUnUnU t8ytıı ~ 
İşin tuhaf tarafı suçlu olan . ti ' 

Mebrukenin 20 ~ında bulun. mış r. k 0ıaıı ~ Ura 
masına rağmen çocuklarla bir _ Yarın topla.:ıaca. b&Y'°' ~ 
likte sokakta sapanla ta§ atarak geçen defa seçilemıyen ıctit· ~ 
oyun oynamasıdır. Nihayet bir divanı azalarını seçece ıoP1' 't!ı e 
'!Ün sapanla fırlattıgı~ tac.lardan Haftaya yapılacak olall ~..ıııtt- \t 
-=' " • 1 ve ~:." • biri komşularmdan 9 ya§mda ö- tının çok ~U~kaşa ~ ~ 
zelin sol gözllne isabet etmiş, ya. lU geçeceği, bır ç~k tedlt· 
rala.mıştır. lacağı tahmin edılmek 

Mebruke ve annesi işe evvel! -
ehemmiyet vermemişler, ve ö . o rn•k 
zeıin annesi şukriyeye: Kaput bezi veya pa 

- Çocuğu doktora gönderme • iplrg'inden 
<{e lUzum yok; doktor vereceği ' 
Hlçlarla belki de gözUnU kör e. AzAmf t•ıyal ar 
der; en iyisi parunman yapmak- a 
tır, demıeıer; çocuğa da beı ku. kaldırılacak ., 
ruş verek gözilnU yıkamışlardır. ,.. 

Fakat aradan bir mUddet ge • Piyasada darlığa ~e~Pe~ t ~ 
çince özelin gözU iltihap yapmış, put bezi ile pamuk 1plıkl ~ · 
nihayet kör olmu§tur. Bunun U. zami fiyatleri üzerinde tect / ltıl_, 1 
zerine Öı.elin annesi Şükriye ad.. yapmak için Ankaaya da" ',)rl ıt~ 
liyeye müracaat etmi§, Mebruke · ret .ıi ' 
de ağır ceza mahkemesine veril· len fabrikatö:ler~~· .. ~ca ~ 1"" 

sanayi ıubesı mud.uru A tıı,;' miştir. JI L':'Qa 
Dünkü muhakemede Mebruke rimlze dönmUılerdir. ö utıııel~ ~ 

hA.d!seyi olduğu gibi anlatmış, An"karada yapılan g r ,.,. ' 
şahitler dinlenilmiştir. Duruşma bilhassa pamuk ~pliği Y~re~d' _, 
karar verilmek üzere talik olun. katörler muhtelif tekli ~ 
ınuştur. lunmuılariır. J.. ~ b· 

Bunlar, pamuk ipliği il~.~ 
• fıY -• .;. 

Açıl< film gösterenler bezlerine konulan batnı 1Je'P'"_ 
Kemalbey sinemasında gece kaldırılmasını istemiıler, ~ ff 

matinesinden sonra bazı kimseJe. de bu teklifleri kabul edere ,'f 
re 35 kuruş mukabilinde açık salarda yeniden tetkikler 1 
film göstermek suçundan tevkif sına karar vermiştir. bll f 
edilen sinema idare memuru Per. Fabrikatörler Ve'kStedn ·ı.~~ 
tev ile makinist Alber, diln asli. susta verdiği karardan aonr" f 
:e ikinci. ceza mahk@Wı~inde mu- .-n ... ihtiv•umu• a.nr~Jfl!" ~,J 
naıtemeye çeitififffşı • caklarmı vaadetmış er '-d 

Suçlular m~fıkb'°mete yaltalan. Bu suretle yakın bir s $1 ~ 
dıkları zaman verdikleri ifadeyi piyasadaki iplik ve kapu~ b~t r 
tekrarlamışlar, mahkeme phit • ranının tinüne ıeçileceğı 
eri dinlemek üzere duruşmayı dilmekteclir. 41~ 
ba~kahbir güne bırakki~ıfştırd. "ld" Ayni zamanda köyl~le~e •" I 
Bır araççı tev e ı ı lacak kaput bezleri de ibtı>' 
Hacı İbrahim adında 60 yaşın. i al edilebilecektir. 

:la birisi Galatadaki bütUn dUk - re m 

ltA.nlan haraca bağlamış, bunlar· ----<>-- , 

dan Karamanlı Anasw bir ~Y Adr yede bir ta~ 
~ermeyince dükkfuıınm camlarını Sulh ~kimlerinden . ci 'I. 
.urmıştır. l tanbullu asliye bi~ /. 
Hacı İbrahim yakalanmıg sor. s hk '. zalıı'hnA tJl~ ·_J 

hAk· liğin kil edilm1 ma. emesı a ı.- · _:fıl' c:u a ım ce tev 1 • 1 dUnd nitibaren vBY 
~ m~ e 
BİR SAHTEKAR MAHKID4 baela.mı~. 

OLDU - Hamal İsmail adında 
birisine altın suyuna batırılmış 

eski gümüı çeyreği altın diye 9 
liraya sürerken suç Ustu yakala. 
'lan me!jhur tavcılardan İsmail 
,.e İzzet dördilncü asliye ceza 
'llahkemesince hapse mahkilın e
"l itmişlerdir. 

-o---

Zat maaşlarmm muva-

o -
• • .,_ı'j 

Kalçasına çıvı ~' 
BUyUkçekıneceye bağb 12 

yilnde oturan 13 yapnd• ~ 
• · d ıutuP ~i• bir koyunu ıpın en . 

1 
iP" ~ 

ken koyun çocuğu sürUk e,ısı' f 
rahim yere dütmüt. kalça~ 
rUk bir çivi batmı~tır. tbr 
tahaneye kaldmlmrştı~ 



~-------
~Şorasında naler konuşulmalı 1 Günlerin Peş;nden: 

3-VAKl1 24 ŞUBAT 1939 

- ----- -- Görüp dUşUndUkçe 

\1llır Orhan Seyfi-
Suvat tamirde 

Birkaç ny evvel Xadıköyle Köı; 
rü arasında iglemeğe başlıyan 
Suvat vapuru şimdiye kadar iki 
defa tamir için havuza girdi! Be. 
reket versin ki Etrüsk gibi Su
vat'ın da altı ay garanti mildde. r 

Türklüğü, hükom~ti 
tahkir edenlerin 

ve meclisi 
davası 

.......--~~ _...::--; --
Ştumfol'u kaybettik 

' ilin fikirleı·i ~ buı Erk . 
'1-tt ~ §af ek lısesi edebiyat 
q ~Ill.dr Orhan Seyfi ma
~\'ıuu e; neler kon~ulma. 

te §U afında yaptıgım~ ız ,b cevab 
~ 0 u genı ı verdi : 
~Si UstU: nıevzuun küçük bir 
'ec!ill, de kanu§mama mU. 

\' talnıı ed . 
!Jro e •tıunar ebıyat derslerin• 
~ l'ııın. tu .dan bahsetmek is. 
-.:ıı kıhnet~~? rnevcut kitap. 
~ 'deıinı ll' rını takdir ve tes. 
~ t eııey ıa'ın akat bunlar, yazı_ 
~.tattllıda an oluyor. Bu müd
~'l:tiı buYU:aya,:~n_ıız, telakki. 

ü varmış. Bununla beraber yi. 
1e Kadıköy, Haydarpa.§8. taraf • 
armda oturan halkın gözünU şen 
endircn bu yepyeni vapurun böy. 

le iki Uç ay içinde iki defa havu
za girip çıkmasına hayret etme. 
ıek kabil olmuyor. 
Ben ne vakit 1stan.buldan Ka. 

ıköyilne gider, yahut oradan bu. 
aya geçerken Suvat'a binnıişscm 

.laima içimde bir ferahlık duy • 
Jum. Beyaz boyası, temizliği, ci· 
:Ası gönlümü açardı. !çerisine 
,,.irip te bir kanapeye oturunca 
'tendimi adeta yeni, Jıer vakitkin_ 

Gizli ce selerde yap lacak 
Ankara, 23 (Hususi) - Adliye !eri rencide etmek itibariyle c 

Vekaleti mfrddeiumumiliklere §U :nahz:urludur. 

.ıühim tamimi yapmıştır: Ceza muhakemeleri usulü kamı· 

'' - Türklüğü, BilyUk Millet nunun 373 Uncil maddesi mucibin 
Meclisini, hükumetin manevi §&h· ce umumi idab ve emniyeti mu 
Jiyetini, Reisicumhuru ve devletin hafaıa maksadlyle duruımanm 

silahlı kuvvetlerini tahkir suçları bir kısmının veya tamamrnrn gizi 
na müteallik duruşmaların aleni olarak icrası icabettlğinden kanu 
icrası faillerine karşı, itledikleri nun bu icabı 'daima g8z:önünde t u 
suçların redaati itibariyle dinliyen tularak bahse mevzu olan ıuçlar 
ler ilzerinde asabiyet ve heyecan ait duruşmaların mezkQr sebeple· 
uyand•rmak it:b:ıriyle er.miyeti re binaen gizli yapılması hususun 
muhafaza bakımından mahzurlu da mahkemelerden takipte bulu

~ Onlln 
1 

degt§ıklikler ge. Şafr ôrh<'M Seyfi 

~~taçı Çin bu kitapların bu.. terden tutunuz da eski IMrz ve 
~ gjlli atımıza tam tekabül mana oyurdanna kadar bir çok 
tseıa b~~~ediyorum. hurda şeyler bulunan bu beyti 

den ba.§ka bir muhit içinde gör. 
düm. Burada gözlerime yolcular 
bile değişmiş gibi gelirdJ. Hele 
"Bu vapurun teknesi beş bölük. 
müş. maazallah blr kazaya uğ • 
rasa da bir tarafı 11u alsa öbür 
bölüklere su girmediği için teh -
Jikcden masun kalırmış., gibi söz 
!erin bir çoklarına fazla bir em. 
niyet verdiğini hissederdim. Bun 
!ardan başka C8l1 kurtaranların 
kolayca alabilecekleri yerlerde 
istif edilmiş bulunması bu em -
niyeti görmiyen gözlere bile ao. 
kardı. Vapurun her tarafı hava 
cereyanlarına kargı mahfuz ol • 
ma.111 ayn bir meziyetti. 

olduğu gibi böyle mahdut ıuini· nulmasr ve keyfiyetin kaza daire- Dfin, "Ştnmfol,. tı göml'Hlk. 
yet erbabının edep haritine çıka· nizdeki cumhuriyet mllddeiumu· l'ürldyodcki otuz yıllık hocalık 
rak hakaret sadediride aarfettikle· miliklcrine de bildirilmesi tami· , ömrünün son on beş ıene.iııl, 

~ 7Uhte)if t ıtaplann bazıları. onların ne suretle deşife edebile. 
lrkıar abılan arasmda e- ceklerini kendi kendime dU3Un • 

"&.rd B 

ri galiz sözlerin aleni celıeler.dc men tebliğ olunur.,, lstaııbul Erkek lisesine ,·eren 
mevzuu bahsedilmesi mim his· bu değerll al'kadaş, tAbutu et

Denizbankın kadro-/ Telgrafların suratla 
rafında talcbcslııi, dostlarım 

ve m~lektaşlarını bir kere cı. 
ha tophyarak, g~tü. 

ev,. ır. azıları da dlim. Çocuğun bilgisini böyle bir 
ldu~ eilk.f senelerde okut . misal Ur.erinde kontrol edebilmek 

~· \'tkıe. ge~ı ~!ebeye öğretil bana imkansız görüldü. Elimiz. 
~">ranu ıınızcıe bir milfre • de mevcut kitaplar her dev. 
~ nı nıevcutl Fakat bu ı re ait şahsiyetlerin birinci, ikin. 
~. ~~l.}'et h~addelerine verilen ci, UçüncU ve daha geride bulu
~~~ bah·r zaman bir değiL nanlarm isimleri ve bunların ta. 
~'la geıu§~:ı~r . ~ha evvelki 'bedilmemiş eserleri, hatta bazı . 
q ~ihtisar tı~dıgı halde son- l:ırmm mevzuları bile vardır. 

gitmesi hakkında 
SU tasdik edildi Ankara, 23 (Hususi) - Hare-

HAmlt, tabut için "Dllsbı Ha
tl p., demJ~tl. Zamanı gelince, 
bu teza<lın arkasındaki hAldkat 
görlllü7or. Çelenkler, çiçekler, 
buhurdAnlar vo hoş kokulu du
manlar arasında, ben, onun 

' bl.lı:ılltı edilnıişir. Bazılar. Bunlar için bir tasnif yapmayı 
~ la. biv aksi! öğretmenin telakkisine bırakmak 

Ankara, 23 (Hususi) - Deniz· 
bankın 1939 büt~esini Vekilet 
tasdik ederek umum müdür vekili 
Yusuf Ziyaya vermiştir. Yusuf Zi 
ya bu akşaınki ekspresle tstanbu· 
la hareket etmi§tir. ' 

ket veya muvaselet zamanlarını 

bildiren y.olcu telgraflarının mcv
ritlerine .zamanında verilmesi için 
tedbir alınmasını poıta idaresi ata 
kalılara bi!dirmiıtir. 

Irak parlamentosu 
feshedildi 

bö1Io genlt bir mrınasmı aeaer 
gibi olıunştuııı. . 

''ŞtumloJ,, gene bir varlık o
lıırak. ilk vazilcs1ne Vskilp ida
disinde başlamıştı. 

<aı bu:uıı ~Edebiyatı hak • ta k!fi değildir. 
~ tey ok ebeye eskisiı.den Bu suretle çocukların bu ders.. 
~ 'iabın Utuyoruz. Fakat, li. ten edindikleri bilgi hudutları, 
~ t bi!a.Jc~ dair verdiğimiz son derece karışık bir halde kal. 

Vakıa bu kadar iyiliklerine 
rağmen Suvat vapurunu yine ten 
kit edenler vardı.: 

İstanbulda kadro hakkında tet
kikler yaparak tqkilita atiyen ve· 
rilecek ıc1dl hakkınÇaki kararını 

V ckSlete bildirecektir. Bağdat, 28 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

Balkan harbinin kara günl• 
rinde onun scclycsindcld ku'Y• 
\"etin, kalbindeki dostluğun be
llrdlğl.nl gönlük. 

b· • liana : gitti~c;e çoğal _ mak tehlikesine maruzdur. Son 
ti' ~~ tdebiy Yle. gelıyor ki kli.. zamanlarda eski edebiyata ait 

- A birader, bu nasıl vapur? 
Hele ıu tavanların alçaklığına Bu itibarla kadroda ıimdilik bir 

tebeddül mevzuubahs 'defildir. 
HUkilmtıe teşriki mesai mese. 

lesinde zuhur eden ihtilM üzeri. 
ne parlAmento feshedilmiştir. ıcıJıl ~ ~ "el'il at kitabında lise ta- misaller hemen hemen terkedil-

~f ~ Çolt ltatı;cek bilginin hudut. mig gibi bir şey .. Halbuki misal. 
f" ·'i~ liugUn~tle çl~lıniş bulun. siz edebiyat tedrisatı yapmak 

baki,, 
Diyenler de eksik değildi. Her 

iyi şeyde bile bir kusur aramak 
bazı insanlara mahsus garip blr 
tabiat oldufundan bu tUrJU söz· 
Jeri işittikçe hiç ehemmiyet ver. 
mer.dim. İşte "Suvat vapuru ikin. 
el defa havuza. girmiş.,, sözünil 
i itince bu gibilerln kendilerini 
haklı bulma.Jt fçln ellerine yenf 
bir dem ~rt!UrJerfnf dtl§ttnUyo. 
nı.m da kendi kendlıne biraz sı. 

Diinra 11a,·aşmda, Suri7ede 

'llıiı, teıa~ dilşilnüşümü.z, suretile çocuklara edeb! zevk ve. 
~t~ il' Olnıu klnıtz Uz.erinde rebilmek imkA.nsu.dır. Evvelce 

tıtı'eli 1.unaurıan çok dik.. söylediğime dönüyorum: Edebi. 
ıı.:,1. ,)'l11 oı~ız. Hatta, misaller yat tedrisatında yapılacak şey 
~~it~ ,, ... !_h· Ancak bu su - misallerine varıncaya kadar ta. 

t~ •Cl ~ .&u1.4a.J' .1....,, 1.lu u.J J U..U. -. ı.u.~1 ı. .. '1'41..1.,..ı. • ha.t.'! =>,; ... 
~at tedtıs Bahıp olabilirler. rette çlzilm1f bir bilgi olmalıdır. 
• ,1 r &'eni atmın huduUan Bugün okutulmakta olan kitap. 
~ buı:ir ki böyle bir kad. !arı telif eden kıymetli arkada§. 
~ llf b·ı llladan çocukların !arın bunları pek gür.el yapacak. 
~& hıı~ e ciddi bir tarzda !arına şüphe yok.. Heme dense 
~ li bf an kalmaz. bu iş her yıl öteki yıla terkedL 
'tı.tttı tı hıl'ir .defa imtihan sual. lfyor; netice itibarile mektepler· 
t daıtı 81 

bUtUn dünya ede- deki edebiyat tedrisatının verimi 
~.halae taı~hatnemelere a. azalryor. Bana kalırsa yeni eser. 
~~ lıısıer e lerinin okuduk - Jerde misalleri çoğaltmalı, bun. 

~ kadar arasında bu nevi larm hemen hemen ayni olmasL 
1 ~ di~erıerfıı ~ geçiyor ve bu na dikkat etmeli, gilçlUk belki bu. 
\ l)ı l'er · e nisbetle o kadar re.dadır. Hem bir sanatk~nn asil 
~ ~ tale~~aı ediyor ki smı • şahsiyetini gösterecek misaJJeri 
~ \taııtan erıı:ıı bu suale ve. bulmak. hem de taleben.in en iyi 

~~ bu oıa l'leçınek hemen he. anlryablİeceği nevilerinden inti-
u~ ~hı ?naz. ' 

o~ r i?btı hap etmek .• 
ı't l'aıt ~ handa çocuklara Fa.kat bu yapılamaz bir f§ de. 
l t"indabinfn bir beyti ve. tildlr. Ayrıca e!er sahibinin r.ev. 

e ta~aırvııft fikir - ki ve teltlkkisi ne olnrsa olsun, 

IJİR RUH 
MUAMMASI 

) ~ -2-

~'~ ~~ ct.tnı eteğinde -~~: • ·ı 1 d .. • fıı-a-,, •i• 1 ncıu çızgı er e e~"ğ' 1ara ogTU ınen ve 
'"Ca ç Al'ıyJe " ı·· be • \ " , ~la ıuı u ovaya doğru u~,:ınan Bursa, nım 

) ~ t'İi~IJ~t ~ iÖzJerimi Ve baturu Qn1encfiren harİ· 
~. 'tJ· e bır ..._ d d .ki ~lı.ı~ ilt bi .. _,,zara ır. tıtanbulun yanı batın a, ı 

\..""~ ~ İle ~ \'a.ı>ur seyahati, kırk bq dakjkalzk bir otobüı 
l\~ ~ q~ ~opu. iiç, iiç buçuk saatte ulaıılan bu kadar 
~ ~ t .. eıt kütük n bır İstirahat yuvaımm buJunmuuıı hayata 
ı....~ ~Üç 2iin ~detlerdeo biri ıayanm ve iıten bunalchk· 
., t•lip ~:rt aiin olıun muhitimi deiiıtinnek, dinlen· 
\,._Ilı rae :voluncfaki bu aüzel v• rahat oteld. ka· 
'~ dık hl' . 

\ ~~Od~ ~lar Ç~tanır, paltomu, 13plcarm alarak ayni· 
~~ tlt) Jc. ç ~ taere aaınaöre doğru ilerledim. 

• Oteı;..ç .aundiir İyi ıitmekte olmaıına rağmen mev-
1>:i döfe)j teıniz ve ıüılü odaııdda blorileriıı 

kılıyorum! H<U<m K1ımçayı 

Valimizin Ankaradaki 
tetkikleri 

Ankara, 23 (Husust) - İstan
bul valisi temaslarına devam edi
yor. BugUn yanında Ziraat Veka· 
lctl mütcha 11sları Oldu21f halde 
ziraat enıtirlmrrinl slyaret etti. 
Ekmek ve stit meıelelefi hakkın
da tetkiklerde bulundu. 

kik edilemez; çalıgmaları kontrol 
edilemez, zayıf noktaları Uze -
rinde durulamaz. 

Çocuk, bütUn sene zarfında iki 
Uç defa derse kaldırılabilir ve kı
sa bir sorgudan ge~irildlkten son 
ra kanaat notunu alır; işte o ka. 
dar ... 

Y:eni intihabatın yapılacağı ta. 
rih, henUz t.eabit ed.ilmlg defil • 
dfr. 

Suriye kabinesi kuruldu 
Şam, 23 (A.A.) - Lut.fi Hat. 

far. y~ni kabinryi te~kil e~ir. 
Baqve'kil v• maarif nazın Lat. 

ff Haf!ar, 
Dahiliye ve Milli mUdataa na.. 

zın Mazhar Paşa Aslan. 
Maliye nazın ve Hariciye na. 

zır veklli Faiz Huri. 
Adliye nazın Neslp Bakrl. 
MJut iktsat nazırı Selim Cam. 

bar. 

Faşist meclisi feshedildi 

bllhassa "Halep., to )'ino onwa 
bu temizliğine fahit olduk. Al· 
~n erkAru harplerinin, birer 
llMı kadar 11U'{;rur dolaştıkl&n 
zamanlarda, Ştuınfol, TO.rkft.D 
içlnl görmü' bir insan viodanl• 
lo bb1mle beraber 1Dc1nmift tl • 
•üloıilftfl. 

Nihayet mütareke cehenne
minin bu toprakları kapladılı 

gilıılerdo de onu yiııe aramızda 
gördllk. Yilzil gamla bulutlu t· 
dJ. Zafer ~nllklerlmlzde dıe pek 
haklı olarak Türelfnl aeriDçle 
doldurmuştu. 

çocuğa verilecek nUmunenin bir 
lisanın klAsik telikki edilmiş par 
çalarmdan intihap edilmesi 18.:mn 
dır. Yarma ait kıymetler hakkın. 
da bugünden hükUm vermeğe ve 
yarmm çocuklanna onu örnek di. 
ye belletmeğe hakkımız yok! .. Sı
nıflar için söyliyeceğim IOY de, 
talebe mikdarmm çokluğudur. 

Haftad,_ üç saat dersi olan ve 
yektinu 70 i bulan bir sınıfta ne 
yapılabilir? .. 

Roma, 23 (A.A.) - Kral bu • 
gUn De§rettiği bir emirname ile 

Sıruflarm intizamını, temizliği. fa~ist meclisini lk1 mart tarihin.. 
ni, sınıflarda. ~isip~inin artmlma den it.ibaren feabetmelrteclir. Ye
smm n:tıce ıtibaril: çok ~ayır. nJ meclis 23 martta toplanacak • 
lı .. ola~gmı söylemege de lüzum tır. Mezkfuo tarihte ilk def& ola. 

Dert ortatımız, aevinç arka • 
daşmuz Ştumlol, llıede 7alıu& 

dcğerlt bir mualllm, ıevimll bir 
mürebbi değildi. Mektebin her 
şeı1le alAkalı bir varlıktı da. 

Bir aıftn bakarsınız, elln4e 
keman Jaıtuslle, ders vakt.lndea 
saatlerce aonra kapıdan çıkarw 

dı. Bu, onun müesıcser• harca
dıi'J fazla bir emektJr. Şlm4l 

Öğretmen. talebelerinin 7.ekl 
ve kabiliyetlerini değil, isimleri. 
hl bile öğrenemez. Bunlara veri. 
ten vazifeler ciddi bir tarzda tet. 

gormilyorum.,, • rak eyalet ve korporasyonlar mec 
Anketı yapan:. Ust tevhit edilmiıt bir halde içti. 
H cuan Bedrettin ma eyliyecektir. 

clafıttıiı ılık ban ile 11tn.lmak hoı, çcl&li 11cak &ıı ile yıkanmak 
zeriıli. •• Soyundum, dökündüm, uzancbm, dinlendim ve akf8111 
yemek rutine dofru otelin holü.ne indim. 

Yum kalabalıktan rablacak oda, otunılacak yer bulımk im
lcl:nıız ol-, aalonlan, tenılan cubant .. 11 ile çaJkalanan, 'babçe
ıinde bdınb erkdd.i, yerli ecnebi ldb.r ıbir ıosyete balkının sü· 
rültüler ve kahkaba•Ja dolqbfı Çelikp.J.ııta laıın ağır bir ıeı· 
ıizlik büküm ıüru ve hemen hemen Merinos Ealrikaaı ile alııve
rit etmek üzere s•fmit v • birer ikiıer rece kalıp ıeçeck olan it 
adamlarmdaıa batb kimleye te,.düf edilmez. . 

Yanmdaki arkaclaıı ile hararetli bir .,..rlık içinde ı.e.aa. 
dalımt ribi ıörünen bir tüccar lıötedeki rmADm beflllda hem 
konuıuyor, hem önündeki kijıda bazı rakamlar yazı1ordu. Beri 
yandaki alçak sigara mıuaaınm etrafına toplannuı birkaç kiti 
- biriıinin aaplU'I a.çlanndan, çehresinin kırmızı renairw!en, 
acık mavi aözlericlea, bele ıarip ~ildeki ıiriniıinclen ec:ndbi ol· 
cJ~iu besbelli idi - pipo içiyorlo.r ve biı'birleriyle konupmdm 
etraflarına bakmıyorlardı. San saçlı, kırmızı yiiilü, mavi göilü 

adam ucu yukarıya doğnı kalkık burnu ile tanki havayı koklu-

yor gibi idi. 
Bur1a ipeldileri.nin, eli§lerinin ve brtpostallann te§bir edil-

diği vitrinin önünde bir iradın bir erkek - kan koca olanalı -
ya~lı iki ecnebi ayakta duruyordu. 

Otelc!eki müıteri kadrosunun bu mevıimde böyle ae?tizi, onu 
bulmasını hayretle kartıladım ve ilerleyip yemek aalonuna geç
tim benim için huırlammı obı masaya olurdum. , . . 

Ne7 .. Az kal11n kilçiik dılimi yutacaktım. htanbuldan Mu· 
'danyaya gelirken npurda rattgeldifim genç ve fÜ21cl kadın .a
nai1ı. birlikte, brıuncWd ımsıada kartıhklı otun:nuılar, yemek 
yiyorlardı. Demek onlar da buraya celmiıler, demde bir otelc.'e
Jiz, bir çatnun .ıtnada yatacıatız, a111i ılık havayı tene(fü• ed .. 
c.fiz, ayni •loında oturup ayni koridorda dola;acağız, ayni &1an• 

ıörde. .. 
Bu teMdüfe sevindiğimi açık~ aöylemeliyim. Ben bekir bir 

........,,;_ IMa kachn ırenc • .-..... Bana,. .-si Wrt.ç arün ~ 

(LO.tfen 8Gyf cıyı çeviriniı) 

dinlenmeğe geldim ~ bu cinlenme eğlemne ile birlikte oluna 
fena mı aanki? •• 

Bir taraftan yemek yerken bir taraftan da yangözle anlan 
tetkik edi~ Ana kız lıeıneo hemen biç konupmyorlar. Ap 
Ye İyi ~I oLm yaılı kadının ıüııı ıönnüı. kibar mlnalr, te

vimli bir çefıreıi var. Ka ciddi bir aktam elbisesi gİymİJtİ; ıöz
leri yemlik tal~ ~ dBbp kalıyor, çatalını tereclıfittle, ka-

. ranızlrk.la, nazlı bır hareketle, yavaı Y•vat ağzına .götürüp geti
riyor. 

Yuvarlaklıiı côzü oktayan omuzlan hemen bir luçfar.dda 
aanılamkmıı ılN duruyor. tıtihayı davet eden beyaz güzel boy
nunu inWllD 1*nen 1•bHlen kalkıp uzanıp Öpeceği ıeliyorı mat 
beyaz renkli ~resinde boyaıız pcıd>e dudaklan, uazktııın mir· 
natiı ıibi dudaklarımı ~yor. Uzun lkirpilderi yüzüne gölge Ye

riyor. Maunm bnanna lısrakıp unubnuı olduğu a.oıl elini MJn-

diyorum. Küçük, tamlıuJ, pembe beyaz bir el ki, marwuıllJ beni 
Eevkalide heyecanlandırıyor. Kendimi tutrunryncağnn, yerimden 
bllap yanma ciileeeiim, l>u güze) kü~ük eli bir yavru kut gibi 
avuçlanmm içine alacatm1, dudaklar.una götürüp kana kana öpe
cejim diye ödüm kopuyor. 

Ben daima bö,Jeyimdir; htarbulda bin ıbir güzel kadın et· 
rafondan .akıp ıeçıer, aldmnam da ıcyaifıatte, hele Anadolu aeya
hatierimcle ıöyJ. böyle alanlı bir kadınla lmrfılaısam, ehemmiyet
li ıurette metaıul olmağa ba§larun; rahatsız olacak ıekilde dü
ıüpcemi, ~uygunı oı:ıa beğfarnn. Dunek lstanbul:h&i çokluk 
içinde müıtafniyim; Anadoludaki yokluk içinde ıinirlerim ayak
lanır, fena bir huy! 

Bir tıİMlli dtası §k.ı: Bir garp filo.zofunun dc-diği gıDI u 
~ok tatmin odileo bir iıtolr yerini çok defa yorpnluğa, tibinme
ie, •cınmaia, victan babcna v• daha beıka duygulara brrakı,.or\. 
Doymaı. bdcınr" Jl)mıı o1m temayül tıpla sonbahara bir •fean 
yapnddannı clölaned ıibi unıurlannı aalrveriyor. DOl)'Urulııın Ü• 
teklerim, haılanııçta ne kadar ıiddetli olurm ol~ 1<1nunda 
içilDcle büyük lıir eanmta barak-dan ıilinip ka)'bolu,.or da ,.. 
bat • ...,_, (DeuorM .,., 



Siıliön 1ialık"ih"ilarta gUlUjl1n1f11=--------:::. 

Simon tekrar ~adırın Orıilnde 

görünmüştü: 

- lliko .• buraya gel .. diye ses
lendi. 

tliko kapının önüne çıktığı va
kit Dayıyı elleri kolları bağlı bul
du. Silahına ıdavranacak oldu. Fa
kat kımıldanamadı. Beş altı mu
hafız üzerine atılmıştı. 

O esnada çadırda tiz bir çığlık 
koptu. Eliso bayılmış, yere yıkıl
mıştı. 

Tokmak Hanla Simonun casus
ları, Sinan Paşa ordusuna mensup 
Gürcü Mustafa Bey kumandasın
tla üç bin kişinin ot tedariki için 
yola çıkmış olduğunu bildiriyor
lardı. 

T.okmak Han: 
- Vakit geçirmeden hareket 

edelim .. İyi bir pusu kurabilirsek 
hepsini kılıçtan g~çiririz .• 

Diyordu. 
Simon, muhafızların ayıltmaya 

uğraştıkları Elisoya bakmadı bile. 
Yalnız: 

- Bir yere yatırın .. İyi bakın .. 
Dedi. 
Dayı ile lliko, elleri kolları bağ

lı çadırın önünde duruyorlardı. 

Simon gülümsiyerek tlikoya yak
laştı: 

- Allaha dua et, ide galip gele
lim.. Yoksa ltcllen gider ha.. ka
rışmam.. diyerek uzaklaştı. 
Eğer tliko ile Dayı dua etseler

ôi, Allah onların duasını kabul et
ti diyebilirdik. Fakat iki macera
perest, nefes alır gibi Sinema kü
für ediyorlardı. Eliso ayıldıktan 

sonra yegane müdafileri olan iki 
ahbabı görmek istedi. 

Görüşme çok hazin olmuştu. 

Genç kız, çırpınarak bağırıyor: 
- Onları bırakın .. onları bıra

kın .. 
Diyordu. 

istidatlı tocnk1ardnn bir or-

Simon ile Tokmak Han, umma
dıkları bir muzafferiyet kazandı

lar. İntikam almak için canlarını 
feda edercesine çarpışan Gürcü
ler, görülmemiş bir cesaretle har· 
bediyorlardı. On bin kişilik Mus
tafa Paşa ordusu, feci bir hale 
düştü. Beş bin kişi kılıçtan geçiril 
mişti. 

Galip taraf kumandanlarından 

en fazla sevinen Sim~n idi. Tahtı· 
nı bırakmak acısını bir türlü unu
tamıyan kral, milletine ken':iisini 
daha çok sevdireceği için mem
nundu. 

Evvela Elisoyu .ziyaret etti: 
- Nasılsın ıüzel Eliso .. 
Fakat Eliso ona hain hain bakı

yor, cevap vermiyordu. 
- Benimle niçin konuşmak is

temiyorsun? •• 
- .... 
- Yoksa ben fena bir adam 

mıyım? 

- Sizi çok iyi bir kral olarak 
tanıyor, dua ediyordum, fakat fik· 
rimi değiştirdim. Sizin elinizden 
fenalık çıkacağını ummat:iım. 

- Ben ne fenalık yaptım? .. 
- Daha ne yapacaktınız .. Vata-

nı, milleti için kendini feda etmiş 
bir Gürcüyü bağlatarak hapsetti
niz. 

- Sen onun kim olduğunu bili
yor musun?.. Keşki o bir Gürcü 
olmasaydı. O vakit belki hapis bile 
etmez, serbest bırakırdım. 

- Fena adam olabilir, ama şim 
di fena mıdır. Dinimiz size böyle 
mi emrediyor. Papaslar insanın en 
büyük günahlarını affederler. Hal 
buki o, kendi günahlarını Allaha 
affettirmek için hayırlı işlere giri
şiyor. 

- Demek onların hiç suçları 

yok? .• 
- Ada mnu öldürdüler ki suç

ları clsun? .. 

kcstra kurar; yarın konferans 
ıalonlarında dekor yapar. Kon· 
&er hazırlar. Sii3inden oldu~u 

kadar ccbln<len de cömertti. 
Fakir yavrulara kimseye sez
dirmeden yaptığı ynrdmıları biz 
ancak çok sonra duyup imre
nirdik. - Sen ikisini de seviyor mu

~fcl'nn şeker hacıtalı!,rı, onu sun? .• 
)ııtağf' &crdll.ri snnto kadar - Elbette .. İkisi de candan ar-

Simon bir müddet düşündü. Ye
ni bir karar vermiş gibi Elisoya 
yakalştı. Onu ellerinden tutarak 
kendine çekti. Bir taarftan da ~ü
lümsüyordu. 

Bu manalı hareket, Elis.cyu kor
kutmuştu .• 

- Kralım .. 
- Ne var Eliso,.. 
- ... 
- Söyle .• 
- Onları affet kralım .• 

- Eliso ben şimdi kral değilim 
ki, öyle 1diyoraun? Ama bir gün o
lacağım. 

- İnşallah o1ur da Gürcistanı 
felaketten kurtarırsın .. 

- Ama bırak onları Eliso .•. Gel 
ıöyle biraz daha yanıma .. 

Simon böyle derken kolunu o
nun beline doğru uzatmıştı: 

- Muhterem kral.. 
- Fakat bana kral deme .. Yal-

nız Simon de .. Olmaz mı, en sev
diğin birine söylediğin gibi, bir 
tek kelime Simon .• 

Kral, genç kızı kendine dc-ğru 
çekiyor ve: 

- Bundan sonra da o serseri
leri bırak, be

0

nimle kal, olmaz mı? 

Eliso, şid:ietle çırpınarak Simo
nun elinden kurtuldu: 

- Bana yakalşmayın ? .• 

- Ne o, tehdit mi?. Kimden öğ 
rendin bu tehdidi. Yoksa iki ser
seriden mi? .. Sakın ha .. Bir Gür
cistan kralı ile konuştuğunu ne ça 
buk unuttun. 

- Ne olursanız olun, bana yak-
laşmayın .• 

- Yaklaşırsam ne olur Eliso .. 
- Bağırırım .• 

Sim~n kahkahalarla güldü: 

- Bağırırsın.. Kime.. Burada 
seni müdafaa edecek iki kişi var .• 
ikisinin ide elleri kolları bağh. Be
nim adamlarım mı 6eni elimden 
kurtaracak .. 

- Siz Gürcistan kralı değil, 
Gürcistan köpeği bile olamazsınız. 

- Demek şimdi de tahkir .• 

Tarihten bir yaprak :· 
·················································--··· .. ·· ... 

Muharrir ve Yazı 

Ya: 
' - ... - nuyorsun! 

arttırmıştı. 

- Hay Eliso hay .. Güre.il kızla
n çok kurnaz olurlardı. Benim e· 
limden 'kurtulamıyacağını nasıl dü 
şünemiyorsun .• Hem sana bir şey 
söyliyeyim mi, benim istediklerimi 
yaptıkça, ben o kadar memnun o
lurum. Belki adamlarını da idam
dan vazgeçerim .. 

- Onlan idam mı ettireceksin. 

Son cümleyi Eliso, sesinin bü
tün hızı ile bağırmıştı. 

- Onu yapamıyacaksınız muh
terem kral.. 

- Onlan idam ettirmek çok ko
laydır. 

- Evvela beni idam etmeniz la 
zırn.. 

- Vay .. Demek onlar için başı
nı vermeğe razısın? •• 

- Daima .• 
Simon, çadırın içinde gezinme· 

ğe başladı. Düşünüyor, kendi ken 
dine mırıldanıyordu. Birden Eli
soya dönldü: 

- Kararımı verdim, dedi. İdam 
edeceğim. Madem ki 11:n onları 

çok seviyorsun, son defa seni on
larla görüştüreceğim. Konuş, ku
cakla~. Bugünkü hiddetin geçer .. 
Bir'kaç ay sonra hepsini unutur· 
sun .. 

Simon, baygın bir hale gelen E
lisonun yüzline bakmadan çadırın 
kapısından muhafızlara seslendi. 
İçeri girene: 

- Sen bura.da dur .• Ben gidi
ycrum .. Mahpuslar buraya gele· 
cekler. Bu kızla konuşmaalrına 

müsaade et.. Bir saat vakitleri 
var. Bir saat içinde istediklerini 
konuşsunlar. Sen dıprda bekle .. 
Içeri katiyen girme.. Serbest ko· 
nuşsunlar .• 

Dayı ile tlikonun Eliso ile kar
~ılaşmaları çok hazin oldu. ttçü 
birden kucaklaşmışlardr. Eliso hıç 
kıra hıçkıra ağlıyordu. 

İllko : 
- Ne var. Niçin ağlıyorsun böy 

le .. Kurtul'duk artık. Kral Simo
nun ordusu muzaffer cldu. Düş
ma,JPm mağlQp etti. Bize de söz 
• "°.&. u•aı\.•• U'i& ...,... & • ııı.oM-•• 

Eliso hıçkmgını 
tırdr. Başını tlikonun göğsüne yas 
layarak ağlıyordu. 

Dayı: 

- Eliso, çok mu korktun yok
sa .. Korkma Eliso .. Buradan doğ
ru 1stanbula gideceğiz. 01'ada an
nene kavuşacaksın .. 

(Devamı var) 

·Karamazof Kardeşler·· 
- Demek Stareç hakkında Allahın 

hükmü, insanlarınkine benzemiyormuş 1 Diyecekti. Aliyoşa, cevap vermedi. 

L 
Yazan: Dostoyevski 
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Derken yamlmamıştı. Şurası muhak
kak ki, benim genç ve cana yakın kah
ramanımın o dakika ruhunda hasıl olan 
hali ben de pek iyi kavramış değilim. 

'Ama bilgin zahidin : 
- Sen de imanı zayıf olanlarla bera

ber misin? 
Soruşuna, .onun yerine ben, tam bir 

emniyetle: 
- ~ayır! 
Cveabını verebilirim. Hatta onun 

içinde bulunduğu ruhhali, böyle bir i
nanışın tam tersi idi. Gönlündeki karı
tıklik, imanının kuvvetinden geliyordu. 
O kadar ki, üstünden yıllar geçtikten 
sonra bile Aliyoşa, bugünü, ömrünün 
en acı, en ıstıralplı ve uğursuz dahi di
ye hatırlamıştı. Belki bazıalrmız: 

Stareçin cenazesinin, zirayetçilere şi
fa ve teselli verecek yerde. vaktinden 
evvel çürümesi yüzünden onun bu ka· 
ldar derin bir teessüre kapılmasına şaşa
caksınız. Fakat bütün acılarının bun
dan ileri geldiğine sizi temin edebilirim. 
Hem gülmeyiniz. Kahramanım sizlere 

pek basit görünmesin. Biraz derin dü
şünUrseniz, onun hürmete layik bir ruy 
gu asaleti içinde bulunduğunu takdir 
edersiniz. Onun kendi fikri malzemesi 
noksan olmakla beraber iman ve heye
canında hiç bir kusur bulunamaz. Bu 
genç adam, bütün kalbiyle inanıyor. 

Bir yıldanberi gece gündüz yanından 
ayrılmadığı, büyüklüğünü, faziletini, 
feragatini, zekasının yüksekliğini ya
kından gör.düğü Stareçin böyle bir akı· 
bete uğramasını çekemiyordu. Madem, 
ki şüphe götürmez bir surette Zosima 
hak y~lunda bir adamdı, şu halde bu 
akıbet ona nasıl reva görülmüştli? Ru
hunu sarsan azap işte bu türlü iç feryat 
lanndan ileri geliyordu. 

Fırsatlardan istifadeye - böyle acık
lı bir günde bile - koşmaKtan çekinmi
yen çilekar sofuların ekmeğine yağ sür
mek yakışık alacak şey miydi? "Tara
pont., gibi deli bir yobaz: 

- Buntla ilahi bir işaret var r 
Deyiıi ne kötü dedikodulara yol aça

bilirdi. 

Gevezeliğin.e ne buyurulur? 

Diye düşürldükçe, zavallı çocuk çile· 
den çıkıyordu. Genç, tecrübesiz bir ruh, 
çetin hayat yollarında yaralan nasırlan 
mamış tcy bir irade bu kadar sert bir 
sarsıntı karşısın.da §aşırır ve yeise ka
pılırsa ayıplanamaz sanırım. 

Aliyoşa, böyle dü~ündüğü içindir, ki 
bu çabuk çürüyüşte Tanrı adaletinin 
yanlış bir tecellisini görüyordu. Çekti
ği acı ondan, !döktüğü gözyaşları bun
dandı. Nazarında herkesten yüksek, 
herkesten hakka daha yakın olan Stare
çin böyle bayağı halka maskara edilişi
ni bir türlü hazmedemiyor.du. 

- Niçin Yarabbi? .. Niçin? .. 

Diye inliyor ve hıçkırıklarla boğulu

yordu. 
Kalbi kanayan yavrucuk, boyuna so

ruyordu: 
- O, ki bütün ömrünce ayıpları ört

müş, alça1dıklarr affetmek büyüklüğü
nü göstermişti. Gökler, onu bu &-:>n gü
nünde nasıl böyle yalnız bıraktılar? Na 
sıl elalemin maskarası ettiler? 

Gece, çökerken ormandan geçen Ra
kitin onu bir ağacın altına yüziikoyun 
uzanmı'} ağlar buldu. Yaklaıtı; 

- Sen misin Aliyoıa? .. 
Diye seslen':ii. Az kaldı: 

Fakat uyumadığını gösteren bir hare
kette bulundu. 

Rakitin dudaklannda alayl! bir gü· 
lümseyişle: 

- Nen var icuzum~ .. tki saattenberi 
seni arıyorum. Birr!cnbire ortadan kay 
boldun. Burada ne yapıyorsun. Dön ide 
bir yüzüme ba'k 1 

ABONE TARl~I 
Jlttlll 

Memleket dııı 

A:rıııt 

içinde 155 
95 42S , 

3 ayhli 
6 aylık 
ı yıllık 

2GO 820 , 
475 16oO , 
900 

Tarifeden Balkall 
d itin ayda otuz kuruş ye 

Posta birliğine gfnneyen 
ayda yetmiş beşer kuruş 
medilir. 

Abone kaydını biJdirtll • 
tup ve telgraf ücretini, k• 

, bllP 
p:ırasının posta ve)a ~eoıfl 
yollama ncretini idare 
zerine alır. k 
Türkiuenin her posla met 

•ı/IT• 
VAKITa abone va· rcıl 
Adres değiştirme oc 

25 .L.uruşıur. 

!LAN üCRET~tl' 
Ticaret ilftnlnrının ~o 

satırı sondan itibaren 1 d• 
faların da 40; iç sayfa~~r d' 
kuruş; dördüncü sa~ 'ı 
ikinci ve üçüncüde 2; bi~ 
4; başlık yanı kesmece 
dır. 

Büyük, çok dc\•ııınlı, yrı 
renkli mm verenlere • ı 
indirmeler yapılır. nesııı~ 
rın santim • satın 30 k~ 
TlCARl MAHiYETTE O J\ 

KOCOK lL.ı\NLı\ 5" 
Bir defa 30, iki dcfas; 1' 

defası 65, dört defası 7 
defası 100 kuruştur. {Jç 
ilan TCrenleria bir def•.~~ 
vndır. D5rt satırı geçen 1t

80 
fazlıı satırları beş kuruş 
sap edilir. 

lli:meı kuponu geli a·4' küçük ildn tarif esi 11 • 
indirilir. 

60
f.. 

\'akıt hem doğrudan " 
ya kendi idare yerinde, 1ıe 
karo caddesinde Yakıt 
altında KEMALEDDl.N 
tıln Bürosu eli)·le iliill 
eder. (Büronun telef onıı: 
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Bir Sivri Akıllının Maceralan: 

Abdülmecit devrinde 

~aray -enİrik;Jarı 
1 

• Yazan : Asım Us 
~ -47 -

~e~~~ti'nin arzettiği zabıt • ı yı artık dü§.mekten kurtarmak 
ıııtcidin ilkUduktan sonra Abdili. kabil olmadığını anladı da onun 
1lldıı; ve hatırına gelen şey bu için Kırıma gitti,,. 
~ :ın. artık Mehmet Ali Pa.. Diyorlardı. Tramvay, Tünel Şir- l ( Ra~vo~~ Tiyatr~ ~ en.fasından getirilmesi 
dil geınuş olduğunu düşün . 

.\dile 
'mı Suıt:uu yanına çağırttı. 
lıılr \'ere ~ ıçln icap edenlere e. 
~111 ce6~ni bildirdi. 

'1ı · 14lnJ.ecıdi • ldi: l{ . n agrma giden şey 
;rı~ ~ndısi koca bir impara. 
Ilı~ oıs aşında oturan bir pa. 

1 Olıı.. un da en yakın bir ada-
la .... enı . n l>lı~··· §tesı Mehmet Ali Pa. 
~ Q"'l,jlln" 
ıı. l'etıne.. un arzusuna rağmen 
""'ta'-:ı .... ge ınecbur tutulsun bu. 
~~ .... ın:ı."1 ' 'e -~it l> u edemiyordu. 

ll~~elldisi~~ sadaretten çekilir
~hu d .n .. d~ha serbest nefes 
~ e~i dahaU§tinüyordu. Fakat bu 
9' CUı ed' sonraya bırakmağı 
~le ~rdu. Zira Reşit Pa. 
8tı-a lnukab·Izların arası açılma. 
~ttord ıl lngiliz sefiri Lord 
~ ta~n onu daha ziyade tut. 

li \'ard nıı iltizam etmesi ihti. 
~bcıu ı. 
~ 'lınec· 
~ '°nra b ıt bu kararı verdik-

*** 
Benedetti ile aralarında çıkan 

hadiseden sonra. Reşit Paşa ne 
yaptı? 

Sadrazamın Fransız konsolo -
suna karşı söylediği son söz: 

- Meyus oldum. İcabını düşiL 
neceğim.,, 

Demiş olmasına rağmen yine 
meyus olmamış gibi göründü. 

Zira Abdülmecit, Benedetti ta. 
rafından arredilen zabıtname iile 
mektubu alıp okuduktan sonra 
doğruca sadra?.ama göndermiş, 
bu iş hakkında izahat istemişti. 
Reşit Paşa saraydan gelen bir ev
rak üzerine ümitlere dUştü. Pa. 
dişah vasıasile Benedetti newin. 
de bir teşebbüs yapılırsa Meclisi 
val~ reisi Yusuf Kamil Paşa ile 
aralarını bulmak mümkün ola. 
bileceğine hükmetti. 

Bu maksatla yawığı mektubu 
saray vasıtasile Benedettiye gön. 
derdi. Fakat Fransız konsolosu 
tarafından verHen cevap tahmini 
gibi çıkmadı. Bunun ü?.erine ma. 
beyn başkatibine su mektubu 
gönderdi: ( A rkn.r11 1xır) 

ketJerinde merasim 
Bir Martta Bayram Yapılacak 

Ankara radyosu Ornıonlarda \'e ninni. 23 Müzik (Si
nema sesi ve cazbant). 23.45 - 24 Son 

TÜRKiYE RADYO DIFOZYON ajans haberleri ,.e yarınki program. 
POSTALARI y 

abancı Radyolardan TDrklue Radyosu • Ankara Rad11oıu 
Tramvay tünel şirketlerinin şinci şube ve Denizbank bürola- DALGA UZUNLUGU: Seçilmit Parçalar 

bütün malzeme ve tesisatını dev. rınm dahili mefruşatının konma. 1639 m. 183 Kcs./120 Kw.; T.'A. Q Programdaki ııakiller Türkiye saa-
rüteslim alan heyet bu işlere e • sına başlanacaktır. 19,7-6 m. 15195 Kcs.120 Kw.; T. A. P. ti u:erine ve oülcdcıı sonraki ıaut 

Sas Olacak cetvelleri hazırlamak. k k 31,70 m. 9465 Kcs.120 Kw. olarak verilmiştir: Lagv._ edilece gümrü 
la meşguldür. . TÜRKİYE SAATİYLE OPERA YE SE:-iFONl KO!llSERl.EHl 

İki idare bir marttan itibaren idareleri 8.30 lludapeşte: "Kaderin kuHe-

ak k Bır. mart ~ft..:hın' den itibaren CU~L.\ - 241211939 ti" (Verdi). elektrik işlerine bağlı olar u. ı.o.&' . t af Marmara ve Karadeniz havalisin. 12.30 Program. 12.35 Türk ninzı. 9.10 Lelp.zig: "Turandot" l'uççfnl. 
rulacak bir ~dare heyetı ar m- Al • pi. 13 Memleket saat yarı, ajans ıo. Napolı gr: "Manon Lescaut" 
dan idare edilmeğe başlanacak • de lağvedilecek olan 10 gUmrük ,.e meteoroloji haberleri. J3.JO • 14 (Pucçini). 
tır. Nafıa Vekaleti bu muvakkat idaresinden üç veya dördünün Müzik (Küçük orkestra - Sd; Necip 10. 1'urino gr: l'ılozart, D\Orjak. 
idarenin azalarını tesbit etmiş, faaliyette bırakılması lüzumlu Aşkın). 1 - Moussorgsky - Gopak. 10.15 Varşo\B: Filhannoni orkestra. 
alakadarlara bildirilmiştir. görülmüştür. Bunun jçin bu on 2 - Mainzer - Serenat. 3 - Niemann l 1.45 Londra (N.): Amerikan bes-

.. 'd h gu"mrügun... senelik ihracat ve it. - Vals Boston. -' - Koester - Hint tekdrları. 
Buna gore 1 are e • nianisi. 5 - Solazzi - Aşk serenadı. 1. Hadio Paris: Subert. 

ti · • • 1 ktrı"k ı .. len' umum halatları tetkik edilmektedir. ye nm reısı e e ~ 6 - Strauss - Yiyana ormanlarının ODA MUSiKiSi VE KONSERLER 
müdürü Kadri olacak ve diğer a. Faaliyette kalacak gilmrilk L efsanesi. 7 - Martin Uhl - Grinzinge 8.15 llreslav: Tri)·o. 
zalıklara da elektrik işleri umunı dareleri teıJbit edilecektir. bir daha gitmeliyim (vals). 8 - Fritz 8.30 Strasburg: Kuartet (lleetho. 
müdür muavini ve eirketler bq. Gümrilkler başmildilrlUğü Bul- köpp ·Yaz akşamı (süiti). 18.30 Proı ven). 
müfettişi Süruri, elektrik idare- garistan hududunda modern bir ram. 18.35 .Müzik (opeertler • p\), 19 9. Eyfel kulesi: Triyolar. 

. Konuşma (Tyyareci konuşuyor). 19. 10. Stuıtgart, Frankfurt: lieydn, 
si teftiş ve müra.kabe dairesı re. gUmrük binası yapmağı karar • 15 Türk müziAi (Fasıl heyeti: Ferah- ıı. E}·!el kulesi: Şumann. 
isi Abdülkadir Gezen, tetkik dai. laştırnuştır. Yakında inşaata baş niik faslı). 20 Ajans, meteoroloji ha- 11.30 Viyana: Şarkı, keman. 
resi reisi Emin Sözer getirilecek- }anacaktır. Uzunköprilde de rrie. berleri ,ziraat borsası (riyal). 20.15 JIAFJF MUSIKt YE OPERETi.ER 
lerdir. mur apartıhanlan inşa edilmek.. TürlC müziği. Çalanlar: Vecihe, Ke- 7.25 Prag 1: Bando konseri. 

,~a gö aŞınabeyncisini Reşit 
~ içtiın ndererek meclisi malı. 
~~ .\Ii l> aa davet ederek Meh. 
~ ~ap~§anın affı için bir maz. 
~ bir ll'lasını emretti. Reşit 
h..~ ilet~ an Mehmet Ali Paşa. 
~btıe~k ._Y~ni olduğundan 
~~tti h" ~~unmüştU. Fakat 
~ %rek ii.dısesi henüz halle -
ııı .. ~§ah ortada durduğu cihet. 

Bu idare jleride hazırlanacak tedir. mal Niyazi, Eşref Kadri, Ce\'det Çağ- 8. \'arşo,·a: Radyo orkestrası. 

' 

i kurul a.k la. Okuyanlar: Müzeyyen Scnar, Mah· 9.10 Stuıtgort: Operet musikisi. 
teakilat kanunu yen ac "' mut Karındaş. 1 - SuzinAk peşrevi. 10. Kolonya: ls,·eç bestekArla~ 
Millet Meclisinden geçtikten son ------------. 2 - Refik Manyas SuzinAk şarkı (Zev JO. Londra (N.): ''Top hal", 

,..:g· rn e · t-. h~_daha d Inrıni yerine getir. 
dlJ. ~land 0fru buldu. Mazba. 
dlJ. ~bciUlnıer .. Padişaha arzolun. 
llı~ lıfeıtınet cıt. Sabırsızlanıyor • 
\ i 1~ s· .Alı P~nın getiril. 

\f)ltt ınoba tersaneden bir 

\~P ~riltnesini irade etti. 
~ Ve ':r .l!adüf eseri olarak 
~I le Oldu ~ll'ibahri vapurlarının 
~endi. z~ :evabr verilince sL 
~ ; teaıı~~~e iradenin icra. 
' altat . edıJdiği §Üphesi gel. 
~~da rne renk vermeksizin 
~ l'tllıda atır olan Tunus va
~tıi "er:· birinin kiralanması 
"aı ai 1

• Vapur kiralandı ve 
~~ tU noba .. 
."'a ll.lerd go~~erildi. 
~dtfort l{ e lngı!ız sefiri Lord 
~il, tabiiı~ıtna gitmiş bulunu. 
~ bıı h~ . stanbulda cereyan 
~bıııda ~ıseıeri bilemiyordu. 'e lıesj er~unan Fransız sefa. 

- Gazetemiz. Yeni 
:::::: Bir/'4üsabakaya == H az.ırlanıyor: 

(!PoRCULA]j 
.... reıc: nı bu vaziyeti dil.. 

L ... la Müsabakamız, 
""" d.. l'd Sr • H c·· '1-~ 0tı:ınez atf ort Kırımdan dö. Hepinizı er un 

ı::ı. lt!., Çok fena bir havadis Alakadar Edecek 
ti ıl'e 

Q ~·· aralar Z • h d • 1 ~lla~r:~ard~da kahkahalarla engın e ıye er 
~~ &°i<Uein·lngiJiz sefirinin Kırı- Tafsil atı Bütün Tef er· 
~ :. llras~d Benedetti ile Reşit rüatiyle Pek yakında 

,
1
11e atred~ çıkan hadisenin 
lord 1Yordu · Vereceğiz .• 

Str .. "" . ----....;;----~ a~ort Reşit Paşa. 

ayak Şampiyonu 

ra işlerini elektrik i3leri umum B Q R SA kın ne ise söyle). 3 - Arif bey hl· ıo. Roma sr: Stüdyoda operet. 
müdürIUğüne devredecek, böyle. cazkAr şarkı (Bir halel ile süzdü). 10.15 Strasburg: Halk orkestrası. 
likle elektrik tramvay ve tilnel -Ankara 23-2-939 - 4 - Zeki Arif suzinAk şarkı (Sevdim 11.30 Stuıtgart: Dans havaları. 
jc:letmeleri bir idare tarafından seveli). 5 - Osman Nihal kürdili hl- 12. Budapeşte: Çigan orkeıtran. 
:.- Hizalarında yıldız işareti olan- cazklr şarkı ,(Akşam güneşi). 6 - DANS MUSIKISl 

yürütülecektir • lar, üzerinde muamele görenler- Cevdet Çağla - Viyola taksimi. 7 - 12.10 Brüksel 1; 12.15 Roma V 
Yapılacak merasim 1 dlr. Rakamlar saat 12 de kapanı~ Sadettin Kaynak - Muhayyer şarkı Turino grupları; 12.25 Londra (R.n 

.. 
1 

. k tl . satış fiyatlıırıdır. ,(Ne zaman görsem onu ayaklarım do- 1.5 Londra (N.). 
Tramvay ve Tüne şır e erı • ÇEK~ ER , laşır). 8 - Sadettin Kaynak· tür- PiYES, KONFERANS YE KONUS&U 

nin fiilen hükfımete geçeceği, l 115 " kil (JMilar d•iımd•• bu.ioa). 1 - 1. ParJs PTT: "P.auama kanalı,. 
ıı. ııı.ıt. ... n ... n aı~ ve ,eaWı Lonüa l.I • ftll Kapancı - tQrkQ (Aman dallar 
• •- Nev)ork 128·45 canım dallar yavuklumu ıören yok (Sieıfrled). 
yapılacaktır. Paris 3 3350 8.40 lleromünster: "Cenevre". 
Hazırlanan P

rogramw a göre: 1 ,ı .:6225 mu). 10 - Türkü (Sinemde bir tu· 9 So 
l\fiJano v tuşnıuş yanmış ocal olsaydım.). 21 • llens: "Burglols Gentll Hona 

mart günü bütün Tramvay de. ' Cenevre 28.625 Memleket saat ayarı. 21 Konuşma me" (Moliere". 
poları, mağazaları, §irketl~rin Amsterdam 67.2325 (haftalık spor faaliyetleri). 21.15 Es- 9.10 Berlin "Der Gqldhelm". Georı 
merkezi olan Metro Han, Tünel BerJin ~~:~~~5 bam, tahvilat, kambiyo • nukut bor- von der Vrfg), 
ve tramvay arab&ları bayraklar Brüksel 1.0775 sası (fiyat). 21.30 Müzik (Ri)·aseti 
ve defne dallarile donatılacaktır. Atina 1.5525 Cumhur flarmonik orkestrası). Sd: 
Mrasim sabahın çok erken saa • ~~~a 4•315 Praetorius: 1 - L. \'an Bethoven: 
tinde başlıyacak, depolardan ilk Madrld 5.9025 Piyano icin konçerto, do majör, Nr. 

be b 23.7325 ı: op. 15 • .Allegro con brio. Largo. 
tramvayın çıktığı saat ş u. Varşo\'a • Rondo, Allegro. Solist: :Ferhunde Er-
çuktan daha evvel Aksaray, Şit- Budapeşte 24·8525 kin. 2 - Franz Schubert: 1 inci sen-
li ve Beşiktaş depolarmda topla- Bükreş ~::~5 fon!, re majör, (1813 yazılmış). A-
nacak olan biltiln amele ve mUs- ~~~::!na 34•46 dagio - Allegro \'İvncc. Andante. l\le-
tahdemlere çay ziyafetleri veri. Stokholm 30.395 nueııo • Trio. Allegro \'i\'ace. 22.30 
lecektir. Ameleler bu ziyafetler. 23.7625 l\llizik (Opera aryal:ırı - pi). 22.45 

l\loskova ~üzik (cazlıant • çigan). Lıınloş or-
den sonra iş başı yapaca.klardn'. kestrası. 23.45 - 24 Son ajans haber-

utikrazlar leri \'e ) arın ki program. Yine her iki şirketin memur • 
tarma da ayni gün öğleden son
ra yeni idare tarafından saat 14 
te Parkotelde bir ziyafet verile. 

Ergani 
Sivas - Erzurum 111 

19.85 
19.15 

CUMATITESl - 25/2/ 1939 

13.30 Program. 13.35 l\liızik (caz
bant • çigan) J.antoş orkestrası. 14 

cektir. _ Memleket saat ayarı, ajans 'c nıeteo-
Bu ziyafete o gün Ankaradan roloji lıalıerleri. 14.10 l\lüzik (caz· 

şchrimire gelecek olan Nafıa Ve. Hitlerin Nutkundan bant - çigan) J.antoş orkesır:ısı (dc-
kili Ali Çetinkaya da iştirak ede. Anlıyan Kut! vam). 15 • 15.30 Türk müziği. Çalan-

lar: Vecihe, Kemal Niyazi Seyhun, 
cektir. · Fransada Ruen civarında Kler EşrcC Kodd. Okuyan: Haluk Hccai. 

Nafıa Vekilimiz şehrimiwe bu. şatosunda bir kaç gün evvel, bil. 17.30 Program. 17.35 Müı.ik (dııns 
lunacağı müddet :iarf~a Tram- yilk bir yangın çıkmış -ve şato saali • pi). 17.55 l\lüzlk ) kcm:ııı so
vay ve Tünel şirketlerinin bütün tamamen yanmıştır. Jo) Profesör Necdet Atak. Pi):ıııotl:ı: 
tesisatı ve depolarını ge7.ecek, tet Şato, Delalrur ismindeki meş.. Ulvi Cemal Erkin. ı - Friedeman 

k
iklerde bulunacaktır. Bech - Kreisler (Gra\•e). 2 - Pug-

hur bir hayvanat 8.Umin,e aitti nani • Kreisler (Prelüd ve Allegro). 
40.000 kilo hurma ve adam orasını eşsiz bir mil7.e 3 - Korsokoff - Kreisler (Güneş du-

dağıtıldı haline getirmişti. Yangında, şa. ası). 18.15 Türk müziği (fasıl heyeti: 
toda.ki bir çok kıymetli ve tarihi DestenlgAr faslı). Celal Tokses, Hok-

Gümrilkler başmüdürlüğü, f k t kı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gilr, 
...;;mriik antrepolarında birikmiş eşya kurtarılamamış. a a ayrı Hamdi Tokay, Basri Üfler. 19 Ko-

Oçler toplanhsı 
Mussolini, Hitler, Franko 

görüşeceklermiş 
Parls, 23 (A.A.). - Le Jouro. 

nal, Romadan istihbar edJyorıı 
Birkaç gUn içinde B, Muıoıt~ 

nl ile B. HiUer ve ııeneral Fran. 
konun ltalyada bulutacakları • 
na aaır ortada bir P71& deve • 
ran etmiş olduğu m&lCmdur, 

Bu şayia, az çok reemı ıu

rette tekzip edllmektedlr, Fa. 
kat herhalde ortada blrfeyler 
dönUyor. lyi malQmat alan IQ&· 

hafilde tahmin edildlfine göre 
bugUnlerde Stresada beyneımı~ 
lel bir telAki vukua gelecektir, 
Mahmut bir beynelmilel kon· 
ferans lçln majör gölllnlln kena
rındaki bu ufak kasabada şlm. 
diden hazırlıklar yapılmıştır. 

Duçeye seyahatlerinde dalma 
refakat etmekte olan sllll!şör
lerfnln daha şimdiden seyahat 
cUzdanları almış oldukları söy
lenmektedir. 

&-- • • h bir dairedeki hayvanlar kurtarıl cma (dı• politika hadiseleri).19.15 
O,an 40,000 Jdlo sahıpsız urma. B · bil ··k b" k nu., ., ŞEHiR TiYATROSU 

'l 1 mıştır. U ıse yu ır azanç Türk müzill (Sivaslı sa% şairleri: A- i"j 
htelif yerlere parasız O L kil ,.. Del 24-2-939 Cuma akcamı 

yI mu sayılmaktadır. ÇUn ~ a- ş'ık Veysel ve İbrahim • Si\'os halk 1
' .., 

rak tevzi etmi§tir. Bu arada kur'un mil7.esinde rok kıymetli o~·un ha"aları "'e türküleri). 19.35 
20

·
30 

da 
· k ı çocuklara !< " (Tepe.başında Dram). 

22500 kilo yo su ' ve nadide hayvanlar vardır. Tür~ müziği (Muııllim Nu.ri Halil - ANNA KAHENI~ 
10000 kilo halkevlerine, 5000 d b' k t K KIAsık repertuarından setılmlş par- "O'll' i>I (Bl h • ) 

1200 Bunlar an bı·rı' ır ua ur u v• .1 • "' ·' ~ : r mu asıp ara11111or 
kilo Tilrk okutma yurduna, :.- · • çalar). aÇJanlar: ecı ıe, Ruşen Kom, 
er kilo Üsküdar ve Ortaköy fa - şun hususiyeti bir insan, sesi duy Mesut Cemil. !!O Ajans, meteoroloji 
kirlerine ve 600 kilo da düşkün- duğu zaman tüylerinin rengini haberleri, ziraat borso51 (fiyat). !!O.Hı 

değiştirmesidir. Eğer duyduğu Temsil (Baki gecesi). Tertip edenler: 
Ier evine göıtderilmi§tir. ses kalnsa kuşun tüyleri mavi o. Ekrem Jteşit ve Avni Dilligil. Tenısi-

Y olcu salonu luyor, ince ise sarı bir renk alı. le Türk müziği heyeti iştirak edecek-
tir. !!1.15 Memleket saat ayarı. !!1.15 

Galata nhtmımda inşa edil- yor. Esham, tah"iliıt, kambiyo - nukut hor 
mekte olan modem yolcu salonu. Sahibi onunla bir tecrübe yap- sası (fiyot). 21.25 Folklor (H:ılll Bc
nun önümüzdeki te3rinievvelde mak Istemlf. Geçenlerde, Bitler dii). 21.45 Müzik (l.i eder - :rın 22 
tamamlanacağı anlaşılmaktadır. nutuk söylerken kuşu almış rad· Haftalık posta kutusu. 22.30 Müzik 

· '-'onun başına götkrmuş" . Kua, Hit (Kfiçül orkestra· Şer: Necip Aşkın) . fnaaatm bu kadar uzun sürmesı .J v 

HAI.K OPERETİ 
Bu akşam 9 da 
TARLA KVŞU 

Son temsil 
Yarın akşam 9 da :ı eni FOKS baletile 

PlPlÇA 

f , ~ Bu akşam· 

~ · .. d lerin söylediklerini dinlemi•, din. 1.- Hanschmann - Andalusia CI :ı:ın-
', az amele çalıştmlması yilzun en ~ ı ı ) 2 F ı d \' l nn lemiş, sonra tüyleri kırmızı ke. yo va 51 

• - r e a lcr - ya ti ~- dir. . (Keman solo '"e orkestra için). 3 -

i!!P'°'~ı TURAN TiYATROSU 

Kıymetli oku~ ucumuz t.. l Sariye ve lzzet gazinosu 
ıı.ı.... ~ S:ız Heyeti 
Frtuğnıl Sadi Tek \'t! arkadaşları 

~ "'<llcop Hazirandan itibaren salon daı. silmiş.. \"alter No:ıck • Romantik ihertnr. 
»ıpi1 <l>ı'<i.Q 1 ~ 1 · Jeaı>cek olan gilmUk Kuşa ''bukalemun kuşu,. ismi 4 - lr:ııo :ızzoni - Sabah şarkı,,ı. 5 -

.!IO)ı~ ., Yapılan dünya T:=ya"~ .... :::oa'baka1.arında Fransız i'e erıne yer ~ k'l"t ı·s be- Strn "Q<&t~z MI n;, '"''"' • • • ler muhafaza teş ı a ı, po ı • veriliyor. uss ·Çardaş. 6 - Franz Albcrl. 
Nikoı Villan ~'Kayak güzeli,, ;Scçilmı§tır. • 

KARMAl\ARJŞIK (l'odvil 3 P.) 

1(Sc) Alila rcviı:;ü. lliiyuk Yarycte 



1 - VAKiT 24 ŞUBAT 1931 

Çemberlaynın 
Yehi Nutku 

Beynelmilel mUba- Hariciyede T d J(J 
dele işlerine dikkat değişiklikler Japon OT usunaı 

. (Bı. • • artl/I ı indtUJ Ankara, 23 (Huauıt) -Yakın ı·s~ l'IQR çıktı 
abll firldJ'edea mal ma.bbl- da elçilerimi% arumda ıeniı biı '.::# 
u a ·---' değifiklik olacağı haber verilmek· • _. ... 

Londra, 23 (A.A.) - .B. Çem· 
berlayn dUn aJqam Lancubire'de 
kAin Blackbum'da bir nutuk irat 
etmiı •e ucUmle f8yle demiıtir: 

lerin ıillhlenmatarmm totallt:r n e .-..c&k eitUkled puautu Şungkin, 23 (A.A.) - Cin bL gönaermlt olduğu haJ>8PP: 
dnletlere kaııı bir tahrik oldutu- lôvbe çevJ.rmektJıo! te~l'eftuh eden haberlere ıörc va kuvvetleri Nanldn clvarmda mi§tir. Bu haberle~ 
nu iabata ıa--t etmekte41rler. Soara da paanata 7an tip- n.....ı_ bu..nı. 1 ._1 _ 8 D Japon harp gemilerine k&r11 taar de Hongkong ile ı'kiD 

ı-- ..a ~ çerinaekten dola71 r..-- r- e çımuı uat avaı ruzda bulunmuştur. Bir çin tay - harp etmekte olan Japc>O 

- Her tarafta mUthlı aiWılarm 
teraküm ettiğine phit oldufumuz 
bir sırada bir nevi huzursuzluk 

!taJyaıı pntelerl, aUAhtınma a7bett.Uderlnl Jbıe 'l'ürkl)'efe ve Baldat elçimb Tabir LQtfi te- yaresi Japon hava müdafaa top. aunda çok ciddi bir lS)'IJl 
:prctinla bUyilk demokraliler ta· kaUde ıeykolunacaklardır. Peıtc lan taraf-.ı-- ..an .. n..ın .... n .... n ........... 1 .... : •• Bir ,.I\,,_ ki-'"•in 

.attıklan ~rba, ~aJdnele- www --.--........ VWAUtJW ,,.... v-
.tWından ••rilmit oldupnu, bal· _._ 1 elçfmb Behlc bUyUk elçiliklerden Bu tavvıı"" d"·-ken pilotu ll'tl. I ve bin kadar askerin .,,.. 
o·-u ı•-'ya n- Almaııy• .. - t..U a-ua TO satrenln f 1atlarma zam birine terfian nakledilecektir. u-- ~ · ~:..dt. 

UA6 ... uv - • medorek sanrdan kurtulmak. kamet tayin etmlf ve bir Japon mit oldufu 9()ylenmeKW"""" 
hluetmenin önüne ıeçmemize im- .ıatın tahdidi l5ln milabet teklif- tırl Berlin bUyU'k elçimiz Hamdi Ar harp gemlsinin gllverteıi zflerin. mmtakadald Japon 
kan yoktur. !erde bulunım11 olduklarım yaz- pak mebualuğa namzet r&terile- de par,.,11nmııtır. İnfllAk neti • kuvvet maneviyelerl pek 

Zira ehemmi-tıiz de olsa her --~-dırı Maku4Dnn AJmanJ•1' bö7k cekti" ~ 
,. wıa&Yl ar. r. cesiııde mezkO.r Japon pmili 4e nlmqtır. 

banal blr' hidiaenin ölüm makine- Glomale D'ttalla, lncUterenln ;rapı7or, fÖJle J&pıyorlar d17e Balkan merkuleridl!eld ban el· batmqbr. Hoııgkong, 23 (A.A.) .,,,. 
lini harekete getirmeainden korku .;illblanm11mm Roma " Berllni flk&rett.e balunmak detlldlr. çilerlmbln bllyllk elçllile tahvili Diier bir Ç1a tayyare filosu tondan bildirildiğine g&'lt 
yorua. Bu terait dahilinde hllkı\- korkutmalı istihdaf etmekte ol- Yalım be1nebnllel miibadele dolaylliyle Belgrad elçimb Hay- da Japonların lqa11 altında bu- ' tehdidi Hongkong ci 
metimidn timdi takip etmekte ol- dulunu yumakta •• demokraal- aabumda e8kt f&l"fJarm çok ele- dar eynı mabellt bOyflk el~ tayir: lunan Hiainau'ya hllcum etmit ve POıl'tekiz kara ıularmd& 
dutu alyuetten bqka bir alyaaet lerin aiWılannı tahdit etmekten WP"lt ol4utuJıu aöstererek edilecektir. Japon karargilıma bir çok bom. ta oldufundan Macao 
takip etmealui ancak akılaularla imtina etmekte olduldamu illve keadl mllll .lktıaat iflerlmbde llerkaden elçillfe tayinleri ba aıım,tır. Japon teaJatı haaa. vallai ile oradaki 1ngi1il 
gayri mesuller veyahut cahiller ia· eylea!ekteclir. de mukaNI tedblrlel' aJmmHı kunetle muhtemel zatlar arumda ra u~- ..... -. aoloeu m" .... • .. ek bir iııgilJS 
tiyebilir. BUim teabit ettiiimiz ai· Topların miktarı m&temadiyen tUım celeeo~ ifade etmektir. ıu ilimler uyılmaktachr: p:ri.,~(A.A.) _ Ageııce E. t.ekiz ha;:bti etrafmda 
yaıet, ıu ıuretle tarif edilebilir: artmakta olmaama binaen B. Çem- Zira bis .-tm"'11ratta devlet- Umamt katip muaTini Nebil Ba conomlque et Ffnanciere'in bil. mllşlerdir. 

Nifaktan ve nbalan ortadan kal berlayn'ln mtısakerelerle aramak ç1 olmakla beraber, eklerl7etl ti, milatqar Aglh Akael, dalre ıef dirdiğine göre, Uzak Şark J'nA. Japonlar Macao'da bit 
dırmak için hiçbir fJrutı ihmal et- ta oldutu aulh, tehdide müracaat devlet serma7e.ı•- ' l'"- yanan terinden Eat teırifat umum mli- sız fll08Wla meuup "'Rigault de meydanı ingaımı Porte 
miyecek, fakat ayni zamanda 4dost :suretiyle milıakerelerde bulunmak ,.allat f.Amam:ıe dnlet hlma7e- dtlrtl fnket Fuat Keçeci. Genouilly" deatroyeri. &inan a. lif etmlpe de vali bu 
1anmıan yarchmlyle haklanmızm nılnuııu ifade etmes mi? Bu aua· alac1e J&fl>'&B fabrlltalann ma- duı IUlarma giderek orada de • bul etmemiftir. 
ve bürrlyetlerlmizin bunlara taar- ti iradeden Gioma1e D'ltalia. neti- mul&t f17atlarmı blle bentb: Franko mir atmuı için emir abmfbr. Diğer taraftan Ja • 
rua etmek kadar kendialnde cüret c:e olarü bilhaua Ameri1wun el· kUl dereeecle kontrol edeml7& BOOUCU GAZLAR iSTiKA. cao hududunda Şungpll 1 

ıiSrecek olanlara kartı muhafaza- liblınm11ı aleyhinde bulunmakta· raz. Sonra )'ine de.let serma- Uçü kr~!:a!°:~ =)
15 

METINt ŞAŞIRDI çıkarmak iatemlglerdir. 
uıu temin için ortaya milthiı oir dır. ,.e.ııe karalmut olan t.oprak 

1 
Şanpa. 23 (A.A.) _ Merkezi I vaıı.ı bunun Macao'nuıı _. 

kunet çıkaracak olan bOyOk bir La Trı"buna, Ameribnm lmal&t mabnllerl oflnnln ellndeld ıpanyol harp ıemiai, entereaan Çinde Boeenntao'da Japonla.r bo 
1 
thı1 tehdit edeceğini be1--:-. 

kuvvete milaten.it auDı alyuetL proıruıwun Amıpa milletlerini bal4a7Jara hariçten dövtale lllUMwalar 7apmqlarchr. Bu n- fucu gu kullamrken riUıfrlrm ftk Japon makamatJ 
Hatip, ln'°~renin alltblanma- harbe tetrib matuf olduluna •• mtlftert ~ befJlebnllel nada 200 ta)'1Ue, filonun birin- birden.bire ı.tikametlnl deflttlr- protestoda bulunmu§tut• 

IUUD ehemmiyetine ipre~ ıttiktcıı totaliter deYletlerin Amerika aley baldaJ' fl,.ata dmet.e mal ol· de uçuyordu. meal tııerine lHmt Japon asker· H 'lnkong, 23 (A.A.) -
ve mi1ll mlldafaa için 1938 aene- hine kıyam etmesine bala olacafl- mllf ft,.at.tan dlfklndllr dlf'e Paril, 23 (A.A.) - Huırlar teri bu gularm t.ealrl altında kal trai.Hu ile Tal.Ping.KOf 
Uııde ihtiyar edilmiı cJan maaarl- nı yumaktadır. aatam•ıoıu. meclili B. Berardm BurgOldan av mıtlardır. da kurulmq olan Çin 
fm rüamJanm uy!tlıktan. ıonra cletinclen aonra Puarteal cUnU öğ tsYAN ÇIKTI- hı..ttma karşı Japonlar 
fl:Jyle dendftir: ttALYANIH AJ'RbCADAKI Sonra tqlltereclo on altı mll- ledtıı 10nra topJanarak Franko bü Pam, 23 (A.A.) - Ovr guıe. bir taarruzda bulunmu• 

- Hiç kimle, bu zaruretin mev- ASKERt HB KADAR? foa lnınts Jtrahk bir krecllmb kOmetinin hukukane tamnmuı teeinde Bn. Tabouis, yazıyor: bu taa?TUZ pilsktlrtUtırıt! 
cut abnıam"'-- benim bdar mil- T -"'- 4 3 (AA) A.am WU'. Al•urada 4abl rh elll hakkındaki karannı verecektir. --• da n biO 

U&I& ...__.,., - mD marklık bir krec1I DUn akpm Çin .aaretl, Çin taarruz esnasm "ç 
teeaair delildir. Pakat bUtUn bu 1rUaarumda B. Artlaar lleacJer. FOD •J'l'I • :8urg.oA bOyllk elçi g8ııl:!eril- '!Ul!lhurfyetl hariciye nezaretinin as'lceri ölmURtllr. 
malnflar, ebtmdi. Y.dun blr ma- aoa, haHbanrda pr1d Afrllaılı!a ,. •aHJds. Pab.t ba Ud ttlrl& llllll llllleletl baklanda da oılln 

aide. ..ıDıa lmalltm4a ıerl kalmıı meYCat olan !talyan ubrlerlnln kredlala t.ed17e tutıan batka bir brar •erilmeli çok muhtemel n . . ~ k ·ı . 
bulunuyorduk. Fakat bu busunu miktarı ne oldutunu ıormuı Ozt- a.,kadır. Bmalardan Nıfb kar- clSrWmektedir arıcı' l'le e ı ırn 
hık bJUlı baJibuır~ kurutul- rine B. Butler, fil cnabı Termit- f'lllnd& Sel'beat dhble, ıahut HtTLERDD PRANKOYA. '.:I 
muıtur. Şimdi ıe.niler, toplar, tir: phm baldar mukab1Un4e mal Berlin, 23 (A.A.) - Banelon- B l 
tanueJer ve m0hi21mat, fudam "lnsilter• hik4metl. prld !tal- ıatmak Ut11en memleketler de ela yapılan. aıkerl bir ıeÇıt reami e g r a t t a 
olarak ve miktarı ı;tıide artmak yan Afrilrumda bulanan kıtaat MI'. Devlet heubma bir mal mUnaaebetiyle General Franko, 
111retlyle p1rmaktachr. mncudunwı G9.GS4 oldupu rea (m...ı& Mr pml, 7aha& bir B. Bitlere apiJdaki mealde bir Belcrat. 23 (A.A.) _ Tllrkiye JlzcUmle Timpul ga 

JlaU Teaait Ye menabllmldn ut .ı bir m111Jaedlla ~· Pa- fabrika) .aparlf ~·h ... telgraf ıöndermiıtir: Hariciye Vekili B. Ştlkıil Saraç. makalesinde, blrblrJer 
meti, ~kredimizi bluo1unacak kat ba •• onalistler Banelona git- oj"~ üe Yugoela'V')'I. ~-na- 11Ju ballarla merb'llt 
derecede haİelder etmekai.ıin mil· .değiımektedir. Sca bet ay zarfın· P"fll'mlın;,~-"1ııdrramı~:':A'!lmBn-f:zM~.-Omir"'Iİ11P18"r,iN11~'"'"M1mrii111ım·1fi'iiu11Tyyffl~ 

mllclafaamu için ıaruıt olan bü· 4a bu ~'\Titi ~ ;atl&ı'ilttJOl'm. Kemıeketiml- i6ıı-Ottleri muzaffer ~ ara- hususi trenle "Aükrelteiı buraya laşma politikası tak!P 
)'tık murafJar lhti)'ll' etmemile dulu ıamıolunmakta4ır. • •boQe lktuadl tecUıe tut- anda bulunuyordu ve tıpanyol gelıniflerdir. memlekeUer aruıııcl• 
mOaaittir. BUytık dominyonlar ve Bunun U.erine B. Henderaon, lan b&fka bafka olan btltl.n mWeti bu ıanillliUerin phaında Ayni trenle eeyeh&t etmekte o. gttıı sartındakl görUşlD 
!nglltere imparatorluiu haricinde- tcJyle demlttir: ba memleketlerbı muanen bir Almanyayı ve onun ıefini alkıtla- lan Yunan Batvekili B. lıletabu polltfbnnı taydalarııı' 
d mtltteflklerlmb ve d01tlanmıs ın,ms mGatemlekelerlnln yalan IDa1 mabhlllnde WU,,,eelderl dılar.,. kendilerine umfml auntte ftda pollUkaya devam aıuılJll 
tarafından - lcabmda - yapıla· hlma binaen lnliltere htıkOmetl, fl7atlan llMll, bangt esasa JÖ" B. Hltler ıu mealcle ceYıp yu- ederek Sel4nip dolru JOluna de. mllncer olmasının pek 
bllecefinl kale ılm1kaımı lebpl· ttalya hllkGmet!Dı!en bu arttırma· re IDakaJ'eH edeceiizT Bansl· mıfbr: vam etmiştir. ıundutunu bUytlk bir 
rin dedlli pbh am eababau tormak tuanurwı· llbl1a bbdm için daha m6aalt ''Almanya ve onun orduıu, Al- Bakanlar Belgrat merkea p- T•U• mtlıahede ve teıbll 

''DUnyamıı Uç buc:afuıdan mil· ela mı4ır1 bir tut old1ltuna billmıeJUJ'e • man ıanWJWerinln pnh naıyona· rmda Tlirkiye ve Yunu!atan or • ._ cıtJor ki: 
selUıJa olar&Ş ıılalnler, kenldllerl- B. Butler, tnsDtere JatıkOmetl· cellsT llat ordu aaflarmda İtalyan arka- ta elçllerlle Romanya mulabat.. Dl)rt devleUn blrllkl 
ııi karpla)'IC&pa.,, nin her ne ıaman mUblm bir me· GörtlllfOr"Jd, bepelmOel Ut- daflarının yaıubapda harbetmit glzan ve YugoeJavya mflnahJlt dikleri tılm onlann 1 

En btıytık anum. aulh Ye ltima- aele mevzuu bahloluru derhal t- &aat tahumda bu her telde p- Ye mil1l bpuyanm kurtulmaan>a nuın B. Spaho tarafmdan brp. dakt ruhu mütemadi bit 
dm teeutla ettlfine pbit olmak- talya hUkGmeti ile temua prmek- r1e1 llltltemovvlç mtlbac1ele •· nada bir bbmette bulunabilmiı ol lamnıelanhr. gi:ıtermlşUr. 
tır " bu itimadı temin edecek e- te oldutu ıuretlnde cevap vermif- ~lort brfumda kencU m11U maalriyle bahtiyarchrlar.,, TUrkiyenin Belırat orta elçiai bu Filhakika bu birli~ 
aaalı tedbirler lttibu edilir edil· tir. menfaatlerlmbt konımak için INGlIJrJcRE YAKINDA. BU. aktam husus! bir akpm yemeli 
ma umumi bir itillf ile dllnya- blslm de kendi mtlbadele lfle • KUKAN TANIYACAK verecektir. Yarın saat 11 de B. 
daki alltıatann tahdidini dUtilnme- C b rbDlsl ma.takll bir makamda Londra, 23 (A.A.) - Timu Saraçoğlu ar&)' manpllııl ve 
nhı mUmldln olacapu sannediyo- u uti &emerldls ettirerek icap eden gaııeteal. lapa.nyol meselesl bak • mtlteakiben .. (8. lılarkoviç ve 
rum. M41>lrlert aımamna lhUJ&ç var. landa çerçeve içinde af&fldaki Svetkoviçi ziyaret edecek ve öf. 

Korkuyu uıaldqtırmıs, bunu Zaptedil8m8Z hale kondu Asım us haberi vermektedir: le vakti Prena Paul tarafmdan 
derhal otomatik olarak ıillblarm Parla, -ti (A.A.) _ Sallhlyet Öğrenildifine g6re, kabine, kabul edilecıektlr. 
tülılldi takip eder. tar mahatn. DJlbouUre her- F·ı· • k f Franko hWdllnetini hukulwı ta. Öfleclen sonra Yugoelavya Bq 

B. Çemberlayn, bundan IOlll'a hanst bir ecnebi deTletin anf ı ıstın on aransı nmı&ğa karar vermfotir. Bunun ·.-ekili ve hariciye nazın ın!aafir. 
B. OUver Stanley'in 8n6mtbde1d ıurette htlcum ederek ıaptet • Uzerine diplomatik .milnuebetlar lerlne ladei ziyaret edecekler, ak-
a• ı..ı .. de Berllne ---ı. tuav· Londra. 28 (A.A.) - Arap, t.ea1.t olunacaktır. Yine 18llıldı • ~ Uzerl de Hariciye Bakanlı -
ı ~ ı-l'-- m•lnln hallha11rcla artık ıa1rl Yahudi tı.. ... ntere c1e1--1erı 

vunmda bulandutu ziyaretten mtlmktln bir halı celmlt oldu· ve~" -.- a. ~ göre, Frama hllkQmeU de ğmda bir ziyafet verilecektir. 
bahletmit ve ınsms, Alman mil· rumda ilk toplantı bu 1&bah YL yalan bir zamanda ve İngiltere B. Saraçoflu eumartelt ıabahJ 
!etleri anamda daha lyt blr anlat· twıu beyan etmektedir. plbmftır •. ikinci toplantı yarın ile birlikte ayni tedbiri alacaktır. Sellniğe gidecektir. B. lletaksaa 

lerln, h11kllmlerln ve 
um mutat,akatına 4• 
antant olmuştur. Reıoıl 
Balkan antantının Ilı 
beri icraatını ilhanı e 
barış UlkUsUnU 111.D etıO 
Bu ttlktıntın nefine ol 
tun yarımada devletle 
bir muıavat ye hudatl 
lak ıurette rla1et eı ... 
de teş:-::tt mesai a1'111 
te~tr. Eellnik anl.,
netlcenln huaulllne ~ 
blltfln manileri orta ma huaulünden Omltvar oldupna Arall Te Uman, 110 blJl Sene· öfleden aonra yapıl&cakttr. Bu IUJ'etle tanmma. iki bWdhnet kendisini onda beklemektedir. 

aCSy1emlftir. plll, IO tanare, bir knavuör, nuatin Arap delege1erl bu&Dn· tarafından ayni zamanda yapıl. ROHEN Jl~TBUA'l'l?UN _aı_ıt_tı_r_. -----;. 
Londra, 23 (A.A.) -Hava ne- 3 torplto muhribi tarafından Jdl toplantıya iltfrak etmedlkle- !Dit olacakbr. B. Berard'm bugtln NElj YA.Ti O 1 d ·m 

ıareti. dün aelds milyon lngilis ll· mtldafaa edilmektedir. Bundan rl slbi yarmldne de ittfrak etmL Burg09ta Jıariciye namı Jorda _ BUltreış, 21 (A.A.) - Rador a a yen 
rahk mumam bütçe projnini A· batka b07le bir ihtimal kartı- yeceklerdir. Jngilis mabfll1erin _ 'layı görilfUlıde Parla ka'bfnesl • :ıJanaı blldlrl::ror: (Baf tanJ/I J 
vam Kamaruma teTdl etmlttir. 11nda cenubi Tunuatan muta· de, bu l&blhkl mUzablerlıı pek nin kararmdan nasyonalist bük(\ Romanya matbuatı, Balku mokratız. Ve demokl'I~ 

Bu aekb milyon lnıills Urum· bil bir taanııs 7apllm&11 muJı- 11.IDlm.I bir mahiyette olcluiu tu. -neti haberdar etmesi beklenmek. antantı konferauımn neticeleri muz için de lulhil ~ 
dan 3,5 milyonu tayyare ve kor· temeldir. rih edilmektedir. tedir. hakkında tefılratta bulunuyor. bir aulhU kabul -~· 
don balonları abnmlanı. 2,5 mil- fikrine dtlplalm. ÇllP"""Jı( 

~~~== 1 Dahlli Ve Har~ci Kısa Haberler 1 =~ 
mWıim Jngilis merkulerine veri- llnl billyorus ve 
lecek balonlar için ip mubayaa e- ADlarm aımMlnl ve ~ 
dilmealııe.,. nfbayet bir milyon li· :JAHILI ıellace, onunda çok takUr edlldltJnl rek htanbul Maarif mildilrlüiUnce olıfcaktır. 7005 amurah kanunun )'llbelmewfnl ma"' .. 
-·· da --ut fab-='--'-- ı-•·- yakından blliyoruın. tesellilm edllmlttir. dördQncll mıddul mlbtemlekelere ne bir b•-ket bal 
·-- ........ _. '"~111 ... ..., • lnlillerenla pal Ankara bllJlk ı ı •-• ,_,.. ... --~~~ 
letfJmeaine aarfedilecektir. elç111 Sir Hiyu Naçbul memlekeU- smet nönil &1111illılerl Loaanda HARiCi • tatbik ediJmektedlr. uıanelerlmla • 

lelhlr etmişti. Loaan konferansına • • llııır bldl•Y• kumpu,au pkın. ._.ıc.1- Bun lGfD llt 
!NGILTERENIN SiLAHLAN- mlu .,.. bD7Dtlerlne kal'fl dtrln ma- ltUrak eden lnlllla murahbasları 1 •ispanya harbinin ton aldılı ,e. da lalanbul. hkeaderbt aeferlerial ~ ... _,..., an ttırJI 

MASI ROMADA NASIL habbet ,.. •Ylı hiasinl beslemekte. ismet ln&ntlniln mOstesne meziyetle. kil herine ispanyanın memleketiınlı yeniden ıeaeaktır. Ba Mfıre tahılı tehlikelere, her bit 
KARŞLANDI dir. rini taktirde milttertkUrler." deki Ucaret evleri, Tilrk ihracat flr- etmek hen Kanıdadaa W •apur mukavemet ec1eOtk 1" 

Ebedl tefimlı Atalilrk hakkında Yeni lnlJUı aeflrl, son derece dos. malanaı mtlracaatla esldsl fibl Uca. satın almıfbr. Bu iki YaJMll', enelcl bulmun&k ~ il 
Roma, 23 (A.A.) - Havu A- demltprki: iane olaa Tllrklye - lnJiltere mflnı- ret mDnallbetlade bulunmak ırmsa- )"l1aer bla llradan ccı>talablaka• ilk· ne kuvvet. m pnttJ ,_ 

jan11 mubablrinclen: .. 'Otwll, bCltDn lallltered• bClJOk sebatı, bu Abadı bil)'Gk hiımeller nu 16stenniflerdlr. Bunun Ozerlne lif tdllmltkea reddolauDlardar. 11.r llm tlm'IJDDıle sU;..tı' 
lllliJis Aftın JCamarumm !n· bir kayıp olarak tellkkl edilen Ala- ı6rmlt olan selefinin 7tlrlldilill yolu ihracat tacirleri tkUıat ~·~•tine biri bef91' 1ntındadır. Da1acl-.e. ~ 

gilterenin alllhlanmuı için mWıln: lilrkiln yarattıtı ıenç ve Uerl Tllrkl- takip ederek ln!dtaf elilrnıele çalı. milra<'a:ıt elmit ler ve kendılerıne F. • Ameri ;anın hu sene Ege m1nt!l- bir tahcl1dl t,e91fh&~ 
ye hakkında hakikl bir sempati mev. pcajını s6ylemittlr. ran!.o bliktımell ile )'apılacak ticari kasından aldı~ı tilUln mlktın 15 m. ı.. tmi~.':;ı 

krecliler kabul etmeal, İtalyan ma catıur. Atatürk lnjilterede umumi • Başvekil Refik Sayftım Amerika mUn:ıııebelle 7005 numaralı kanunun yan kiloyu bulmu9tur. Yeni aeılan ull kusur e ~ 
bafillndı bUyU'k bir tealr icra et- hayranlık ve taktii' hisleri uyandır. sefiri ?-:ek ?~uzeyl hbul etml-:tır. dördilncil maddeııl mucibince yüzde Samsun ve Bnfra mıntaka4'ında da ka.t buna intlz&reD 
mittir. mıflı. • Mekteplerde 16ıterllmesi karar- yilı lakaı yıpabilecetlnl bildirilmiş.. mtıbayaat barareUe cfnam etmellte- mm tayak!kusUJS& 

Bu mehıfil, demokratik deTlet- Yal Cumhurreiai ismet ln&allne lapa ilmi filmlerin ilk parllal ıele- •Ur. Yani )QtQa Diilbadeleler bafabat , dlr. llÖfllyerU nutJmll'I 



..... VAıc11 
~ _ 24 ŞUBAT 1939 

SPOR Avruoamn baYaL kurtlu çocuk l'lclalanndan aalanımz. ! Yavrularınızın mide.ini abur cuburla dol-
,,,.-- -

h ŞiJd MitPJarı aftad · ~ 
~~·k an ıtabaren başlayacak olan müsabakalara 
\;~I f 
Ah aş G. Saray, lstanbul Sp~r, 

ınordu ve Anadolu kulüp!erı Buna çocuklar 
• f k b a y ı 1 ı y o r· 

Cu ış ira etmiyorlar lar. Çok iştahlı 
%1lriyet li l ve severek bü • idal'eai l ak partisi tara., hasıl olduktan sonra !ikstUrün 
bll'akııaıı, stanbul mıntaka. hazırlanmasına geçilmiştir. Bu yürler. Bu saf Öz 

eı 011ah ve bundan on sene sırada klüp murahhaslarından ba lii unlann vita
bu &etle konmuş olan şilt zıları şilt maçlarından atla.mıt o. mini bol, l'lc:laaı 

. Uru d' ki müsabakaların lan Uç senenin bundan sonra ya. çok ve kalorisi 
·--'....,"de to~ ak§anı ınmtaka mer pıhp yapılanııyacağını eormut .. yük.ektir. Bütün 

taraf IUı.a.n. klUp murahhas lar, mmtaka müdürlQğil bu aene. I 
ta!ca llıdan tanzim edilmiştir. 1 ki karşılaşmalarm aonuncu oldu· çocuk doktor an 

Uıı lnUdiir Vekili Muhtar ğunu bildirmiştir. buna ıahadet e • 
llıtıra l'elııliği altında içtima 1 Bu vaziyette birincinin ma16m der. A vrupada 

. ..... ··-7'-l'ı k hhasiar evvclft mal" olması yüzünden - evvelkJ g11n diplomalarla mu 
tı, b Otıtıenıuştardır. ı l yazdığımız gibi - bu seneki aaddak birincili • 

attaltı nıu maçların hiç bir kıymeti kalma. .. • ka 
~İlıne kl .. sa~kalarda bL mı§ oldufundan Beıiktaş, Gala. l'1 zanmııtır. 

lltıları ~Plerile ikinci kü. taaaray, fatanbulepor, Anadolu Bu kadar yükıek 
~ tapı a?'§ıl~acaklar ve 

1 

ve Altmordu klilplerf haklı ola.. evsafa malik ta• 
ter llıda t ~8:1 hasılat klüp- rak bu seneki turnuvaYJ, girmek. bii 1r1da ancak 

llıUaabak:ı ıın edilecektir. ten sarfı nazar etml~ler ve bu su· 
~~ hp 1 arda her sahada retle ehemmiyetini kaybeden 939 H A s A N 
llıı.ı '- 1 acagıw · · h 1 t fik_.U_,' l«aıj ~ola 1 ıçın ası a senı:ıi mUsaba.kalannm zn. ıu 

rl_ '-.... eera.1: ~Şrn~ş olacaktrr. aşafu'a dercettiğimJz tekilde ta.n 

;/. ~ ~ruıde anlaşma zim edllmlştlr. ö z 
1 

Ü 
! .. u haftaf<i Cezalanan 

, Usabakalar Futbolcular U n 18 f I d U 
ı ~ ıı. 'rerbl . ts lıtboı .Yesı İstanbul Böl. Beden Terbiyesi İstanbul Böl-
. t A.Janıığmdan • e-esi futbol ajanlığından: p• • 

~. • .. 1939 · ~ ırmç, 
~~le~ cum.artt:si günü Davutpaşa klllbünden 1008 Ke. M • k Buğ 
~-'<\&İlıf ~ lar: mal öztunalı 1 ihtar, Beykoz klü ercıme ' • 
~rbaıı "''-'ADI: bünden 278 Mehmet SeJdzcan 2 day, irmik, Pa• 

Ilı. ları S:t - Galatasaray B ay. tatea, Mısır, Tür-
ts l5, hakem Adnan ı Yukarıda adlan, soyadlan lü, Bezelya, Ba· 

•t .. ı939 klüplerile bölge sicil sayılan ya.. dem, Çavdarözü 
~At>~ 'l'rl.açla~r gilnil yaın. zılı idmancılara. lik maç.larmda. unlanm çocuk. 
~~!)( ST rı. ki suihareketlen dolayısıyle hl • I d' • 
it<~~ ADI: zalarında yazılI müddetler için armıza ye ırı • 
K._~ ~sar - Rasnnpaşa A geçici m~abaka boy~otu cezala- niz. 
~~ti: 13,30, hiKem Ta: n verilmiştir. Bu ceza ar teb iğ 
l~~~"'- tarlhi olan 24-2-1939 tarihin • 
'l'leı-be ~ÇE STADI: den itibaren başlamaktadır. A • 

a,., l1f - G 1 1 A IA.kadar klilplerle hakemlerin bu 

Yulaf 

durmayınız! Tabii saf, lezzetli 

HASA .N 

~ -ı ...,_ a atagenç er . ith 1 
it~ -...ı.t ll 30 h k ş ıdmancılart mUsa:bakalara a 
~ ' • a em a. etmemeleri lüzumu tebliğ olunur. ---~...ıa:s a ~ --
~s~~p A takımları sa. Bir iddia 93~~!01u üçancü ıulh hukuk nıah- Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Sabnalma J fi An 

l'blhç nı Necdet Gez.en.. K al fı keme.inden: Komisyonundan: 9391948 

ıı.~ 8 e - Feneryıl.maz A Kum~~ı~a oturan .. em • Refet Osman •e Hilsnü -re Hayriye ı - Bir tanesine yUz on kuruş kıymet bictıen vasıf ve "r . Beyoğlu Vrüncü Sulh llukuk Malıkı .. 
'"! tat 15, hakem Ferı' • minde bırısı zabıtaya mu.ra. caat et ve sairenin mU•tereken mutasarrıf ol mesindt.n: 

1 al y neğlne uygun sekiz bin ekmek torbası 7-3-939 salı gUnU sa-
mi•, Mahmutpaıatı 1smaı ın tın·. dukları (20) bin lira kıymeti . mu- 847 No.lu polis Mustafının,(1991),' 

&.~;· '.At'I '1 ~ eli ~ at onda kapalı zarf uaullle satın alınacaktır. -~ -~ S'rAD suyuna batmlrruı bir çeyregi ye hammeneli Beyoıllunda Huscyınaıta sayılı Erg:ınl t:ıhvill icln men'i tedl. 
~~llıi I: r a kendisine sattığını iddia et· mahallesinde .Mııcar Yenituran s~ka 2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu ye kararı itası Jı:ıkkmdaki talebinin 
~~ Ye - Boğaziçispor ı~ay. t ·ı tutularak hakkında lında 23 • 27 numara tahtında ık! eksiltmeye altı yUz elli liralık ilk teminat banka mektup v

0

eya •tetkikinde licnrel kanununun 437 ncl 
t.;"Ql. la.at 10 hak Ad. mıştır. smaı bap rilkkliın muhtevi yoğurtçu na. sandık makbuzunu ve ,artnam ede yazılJ belegeleri muhtevi maddesi mucibince işbu ıahvilln bl.-
rııı~llı ' em kanuni takibata baılanmıttır. mile maruf 25 No, lu apartımun için teklif mektuplarını belJi gUn saat dokuza kadar Komisyona rikmlş l~lzl~r!ni? müddeiye itasını 

- }{ara .. .. -o-- yapılan açık arttırma netic~slnde h~s (
5

r::
3

) knrıır verıldıltı ilun olunur. 
ll%ı 8'at 11 gtinıruk A ta_ şedarl:ırdan Refet üzerine ıhale edı· ''ermiş olmaları i> ( 1070) 
,~~ .\.pak ·45, hakem İzzet Otomobil çarpb terek bedeli müzayedeyi y~tı~~amış ------ 88·4966 

'ta; 0ı ...._ ~ Şoför Kemalin idaresindeki olduğundan ihale ~eshedıldığınden 938/2:?59 Jtizar lıtanbul J anca icra Jlemarlu4un. 
'l' t 13.3() \>tltpaşa A talcrm al tomobil .diln köp· icra ve ınAs kanununun 183 ncü mad lstanbul 4 ünclJ icra Jlt.marluğun· 21 _ 2 _ 89 tarihli nüshamızda çı· dan: 

~~ OJ>. ' hakem Refik 0a: 2.~~~ numar.., ı ok 1 Rızaya çar· desi mucibince ikinci defa~ olarak dan: kan: Jandarma sene) komutanh~ı Gazetenizin 5-2-989 tarihli nüsha· 
'.._ ru uıtUnde ~um apı '. ara- 15 gün mllddetle tekrar ınuz:ıyNlr - sının yedinci sayfasında lstanbul ü· 
ı .. "' nw.. . 1 nld n y Al kl N ıti Ankara salın alına komisyonunun 
"i.l_1., ::-• ı.a.ıtö parak muhtelif yer erı e. • ye konulduJundan arttırması 15.3.939 nca ı: ure n. çüncfi icra memurJulundan: Serlev-

"'Q, hake Y A ~akıml~ lanmaaına aeb~biyet vermı~tir. Ya çarşamba ınnn saat 15 ten 16 ya Borçlu: İsmail Hakkı: Be)·oğlu battaniye ve çadır ilAnında 7oo adet hah 938/4966 dosya numaralı gayri 
tn lialıt Galıp 1 ahpa"a bastahanesıne kal- kadar icra olunacak ve en çok artı- lsllklAI caddesi Han sokak (0 nu- ballaniye tahmin bedeli 850 kuru~ menkul satışına ait il!lnın birinci art-

ra ı cerr :ı k · G · k ""·ıı 1.. " ı· k h 1<80 ihl ı 7 939 rana ihale edilcce tır. ayrı men u marada. ,, .... ması ..z.ım .,c ır en se ven ., tırma tar n n J mart cuma 
dmlmııtır. ıon evuh mahkeme başkAtlbl nez· şekllnde tertip edilnıl~tir. Ozllr dl· gün fi: \'e ikinci arttırmasının da Bir borcun temini istifası fçln ~ -<>- dinde 937.14 No. lu dosyada yazılı leri:ı. 3.4.939 pazartesi ıilnil oldulunun mahcuz olup paraya çevrilmesine ka-
Defterler Yann ak .. am old",.,'ndan istlyenlcr onıda okuya· ayni snıuncfa tashlhıın 111\nı rica olu· 

"S '""u rar verllen gıızino eşyası açık arıtır-• d' ·ı· bilirler. . ·ı t l ki nur. (V. P. 46) ID ırı ıyor 2 - ihaleye kadar birikmiş mali- ma ile \'e peşın para ı e sa ı aca ır. el arttırma~ı olan 4-3·939 tarihine -------------
{ dl k r ı esi Birinci açık arttırması 27-2·939 ta- rastlayan cumartesi gilnil ayni saat· Zayi: 934 senesi Manisa ortaoku. 

Mebus ıeçimi için asılan de ter· ye vergileri, bel~ y~, ~v a ~~ı~r rihine nıstl:ıynn Pazartesi ıfinü "~"t te ve ayn! yerde icra edllecekllr. Ta· tundan almı~ oldultum şahadetname. 
1 k ltıda kaLdır.ı.la- satıcıya ve tellAlıyesı a ıc:ıya aı . 
er yarın a şam a . . . • 

3 
_ Arttırmaya girmek ıstiyenler 15 den itibaren yuk:ırıda ,yazılı ad· llplerin mahallinde bulunacak me- mi gaip ettim, yenisini alacaJımdan 

caktır. Şimdiye ka!dar on kıtı ıtı- muhammen kıymetin. (yüz.de yedi reste ,.e takdir edilen yfizde yetmiş murumuza 938/2259 numara fle mü· eskisinin hilkmil yoktur. 28393 
razda bulunmuştur. bucuk nisbeUnde temınaı akçesi -re- beşini bulmadılı takdirde sene ikin- racaatları iJAn olunur. (V. P. 47) 246 No. Süleyman 

-----~-----:-- ya ulusal bir bankanın teminat mek· 
lyi bir terzi mi arıyorsunuz? ıubunu getirmeleri ıarıtır. 
itte siıe bir adres 4 - Arttırma bedeli ihaleden ili· 

Diplom terzi baren beş ,nn Jçlnde mahkeme b· 

EN 
yatırılacaktır. Akıl taktirde 

YAVUZ SEZ :::;:a bozularak farkı flat ve zar~r 
113 BeyoğJu Parmakkapı Gayret a· ve ziyan ve faiz bilA hükilm kenllı-
partımanı Türk Foto evi üstilnde sinden alınacaktır. 

5 _ 2004 No. ıu icra ve ln~s k. 
_._. ••••••••• 188 nd maddesine tc,·fıknn ,.... -,. nun. 1 . t k h' 

O KEMAL OZSAN gayrimenkul üzerindek ıpo e sa ı-
r • hl alacaklılarla diler alAkalılar ıaY· 

ldrar 1ollan, deri ve fren.si rlmenkul üzerindeki haklarına ve hu 
baıtalıkları ınütchaasııı susile faiz "e masrafa dair o.ı~~ ~d -

Tüııelbaı:ıı, istiklal caddesi di:ılnrını isb:ıt fçln ilan tarı "'en 
:ı ltlb:ıren (10) giln içinde evrakı mfis 

'~ 'l. 380 Bursa pazan listU. bileler ile birlikte ıatıf memuruna 
~ Telefon 41235 ~ jmür:ıcaat etmelidirler. Akli taktirde 

hakları tapu kütOğile sabit olmıyıın· 

•••••··~--~~l ıar aatıt parasının paylaşmasından 
Dr. Necaettın Atasagun ı ba~I:_I'~~~::~e mahkeme dinnha-
Sabahları 8.30 a kadar: aktam• nesinde herkesin görebileceiU yer -

ları 17 den sonra J.Alell Tan·are de a1tlmıştır. Fazla malftmat almak 
Ap. Daire 2; No. 17 de hastalarını l15t1yenler 937-1' ıayısile ba.1kltlpll· 
kabul eder. (Ttlefon: 23953) 1 le mnracıatlan ilin olunur. 

'11· P. 41). 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Cinsi Mikdan vahi 

Gaz yağı 16000 Kg. 
Göztaşı 182l>O ·~ 
Gözta§ı serpme maki. 
nası (Vermeral marka) 110 adet 
Kükürt için serpme 
makinası (Superba 
veya Vezüv marka) 140 '! 

Beheri Muh. B, 
Lira Kuru11 
147 60 

13,:5 

15 

15 

Tutan 
Lira Kr. 
2360.-
3003.-

1650.-

1560.-

Eksiltme 
Şekil Sa. 

% 7,5 temina. 
Lira K. 

177.-
225.22 

açık ek. H 
., " 15 

123.-
" ,. 15,30 

117.- " 
16 

ı - Şartnameleri mucibln<:e yukarıda yazılı (4) kalem malzeme ayrı ayn açık eksiltmeye 

konmU§tur. . 
II - Muhammen bedellerfle muvakkat teminatlan hlzalannda g6sterilmfgtlr. 
m - Eksiltme 13-3~39 tarihlne rutlıyan pazartesi gtlnll hlmlarmda yazılı saatlerde Ka.. 

bataşta kain gubemizin alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her g1ln sözü geçen tubed!l!l paruıs olarak alınabilir • 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve aatte % 7,5 güvenme paralarlle bir. 

ilkte mntar komJQ.ona plmelerl 11&11 olunur • .t~ 



Hfif bir UşUtme hazan buyuk bir hastahk 
çıkarabilir, derhal bir kşe 

Saf alin cthnız 
G RiP - NEZLE - BAŞ ve DIŞ ve 
bOtOn ağrıları derhal gtıçlrlr. 

Devlet Demiryoilan ve Limanlan 
· işletme Umum idaresi ilanları 

lsim, mfkdar ve muhammen bedellerfle muvakkat temi • 
natlar aşağıda yazılı olan 3 llste muhteviyatı muhtelif malze
me 8'3-939 çarşamba gUnU saat 115,10 dan lUbaren aırul7le 

ve kapalı zarf uıulU ile Ankara da İdare blna11nda '"tın •lnı•., 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin qalıda hizalarında yazılı mu 
vak kat teminat ile kanunun tayin ettlfl vesikaları ve teklifle
rini aynı gUn saat H,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermele- , 
rl IAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesin • 
den, Haydark&Jada Tesellilm ve Sevk Şefliğinden dağrtılaca.k • 
tır. (1033) 

No. lsmt Mikdan 
Kg. 

1 Muhtelif toz bOya ve ummeç. 
ler (10 kalem) 93.000 

2 Neft yağı 30.000 
3 Ve.rnikler ve sikatif (3 ka. • 

lem) 27.000 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Lira Lira 
8210 615.75 

11400 855 

17050 1278.75 

l'TüRK ANTRASiTi GELDi 
Satış M er kezi : G 1 L K R 1 S T 

V O K E R ve K s 1. L 1 t. 
Galata Yolsu Salonu karşısında Tahir Han 5 inci kat 

Telefon: 44915 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Beşnici keşide : 11 Mart 939 dadır. 

BOyUk lk ra m ly p, 50,000 llrad·ır 
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 ... 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi idare Heyetinden : 
1 - Kapalı zarf usulile (Yetmi~ be3 bin) litre benzin alına. 

cnktır. 

2 - Şartnamesi meclis daire müdürlüğünden bedelsiz olarak 
alınabilir. 

3 - Eksiltme 3 mart 1939 cuma gi.inU saat on beşte Büyük 
.Millet Meclisi idare amirleri heyeti odasında icra kılmacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı (Beş yüz on) liradır. 
S - Kapalı zarfların ihale günü saat 14 de kadar idare beye. 

Une makbus mukabilinde tevdi edilmesi llzımdır. 
6 - Talipler 2490 sayılı kan unun 2 ve 3 ünc;U maddelerinde. 

yazılı vesikaları birlil.."tıı'! ~etireceklerdir. (526) (1046) 

11 
inadan llsl<ırrnı • 

m-ın o ~ tr 00 ili) - -

'JİAJMıcluı 
-

NGS 
(j) , -~-~-0 -~_lJ@)~ 

'-. - . 
I S TA N8U L 
AN K A A"..· IZMIA BOURLA BiRADERLER 

••• ve şüphesiz heosinden 

-. ·-.ı. - - ... ıllo ...... ~ .............. , ..... --- --· .......- teolıl .. -" 
sabittir. lsaalae ve markalma 1'Uea dikkat. Her eezaaecle tekllkklltasa '7,5 nnıtur. 

Neıriyat Müdllril: • Ahmet Seve1141ilBasıldılı yer: V AKl'r Matbaası 


