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Vall ve Belediye Reiıl Li\tfl 
Kırdar dOn öfledtn sonra adli
yeye giderek müddeiumumi 
Hikmet Onat'ı ziyaret etmiş, 
sonra emniyet dlrekUSrlUfUne 
giderek mUdür Sadri Aka ile 

görUşmUştUr. 
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BaşveKil Refik Saydam 19 Şubatta 
Bir açış nutku söyliyecek 

(YaNI 8 üncade) 

Ettilsk vapuru 
· SUralin matlup seyri elde ~dilebilmesi için 

gemide bazı tadilat duşunuluyor 

"" > 
FraM<JYa kaçarketı atla rın aç 'Tgalip mmes1 ~ne yolda 7oalmı Tıraba'lar 

ispanya Reisicumhuru ile 
kabine arasında ihtilô.f çıktı 

Azana istifa ediyor 
• General Franko Minork 

adasmı i3gal edeceğini "I Stemezük,, 
lngJllareye bfldfrd.i lstemegiz 
lngiltere ve Fransa 
sulh için Borgosla 
müzakereler yaptı 
Katalonyadaki ltalyan askerlerini 

geri çekeceğini vadetti 
Burgos, 8 (A.A.) - Olot'un Franklst'ler 

tarafından işgali, Plrenelerln cenubunda kA.ln 
olup cumhuriyetçilerin elinde kalmış yeglne 
701 olan mali yolu kesmiştir. 

Şimdi cumhuriyetçilerin elinde hemen 
hemen m'Qrunı l'arrl mümkün olan dağlarda
ki keçi yqııarı kalmıştır. 

Seo D'Urgel mıntakasında Frankiıtler, 
Cerdagne vadisine doğru ilerlemektedirler. 

Burgos, 8 (A.A.) - Resmen tebliğ' edfli-

ypr: . 
Olot'un işgalinden sonra mühim bir şehir 

olan Rlpoll da işgal edilmiştir. 

MlNORK ADASI l§GAL EDİLECEK 

Londra, 8 (A.A.) - İyi bir membadan 
öğrenildiğine göre General Franko İngiltere 
hükilmetlne Mlnork adasını işgal etmek tasav~ 
vurunda olduğunu, yalnız bu işgali mUnhası. 
ran lspanyol kuvvetleriyle yapacağını bUdlr-

mlftlr. 
Londra, 8 (A.A.) -lnglllz siyası mahafl-

llnden alınan mal6mata göre, lngillz "De
vonshlre" kruvazört1 Mlnork adasının merke
zi olan Portmahon limanına gelmiştir. Bu 
kruvazör daha bugUn veya yarın adadan ay
rılacaktır. Nereye sldecetı de blllnml7or. 

Ancak lnıtıtereııln, cumhuriyetçilerin e
linde bulunaıı mezk6r ada7a kal'fl Franko
c;ular tarafmdan htıcum edilmesine mani ol
mü: lçln lkl taraf arasında tavassutta bulun
dutu -ve bir lnglllı harp gemlalnln bu adaya 
bir Franko delegesi göttırecefl haklhndakl 
pyialarla ılmdi lngillz kruvazörUnUn oraya 
gltmlt olması aarsmda bir mUnasebet görtll
mektedir. 

FRANSAYA GBÇJIJN TOPLAR 

Cerbere, 8 (A.A.) - bpan7ol cum"hurl
yetçl ordusu malzemesinin en mühim Juımı, 
sahil yolundan Franaaya ıelmekteydl. Dun 

. (Devamı 8 bıcl •Jfada) 

"Hatbaat" ı "Basm" J&ptık he ne ba
şıbozuk, ne 7enlçerl aa1klanmaları:aa özendl
~izden değtldi; takat şu bir lld gündür Şe
hir Mecllslnln 'e1 a encü.menlıılD Azasını ala
alaheye alıp eski şehremini Sünnet ı•aşadan 
Limon iskelesinde hamal Bed.lro adar dola
~an me81ek arkadaşlan belki hiç istemeden, 
belki hiç farkına \·armadan eski de\ rln ' 'lste
mezük 1" sevdaaına diiŞmü.ş pbl görünür. 

Ha711't biz "istemezükl •• " istemeflz. 
Bugüıikil Şehir Meclisi Muhiddin Vstiin

daiın ı•artı relsllilnde namzet gösterilmlf 
ldmselenlen terekküp edebilir; bugün.kil Şe
bir Meclisinin ddörtte üçü, bette dördü. hat
tA hepı1l, Muhiddin Vatündağın meclis Azalığını 
f&.PlllIŞ olablllr; bu meclla Aalığı bir vallll· 
ğin bir a11Jıe deiU de, bütün 1ılla.rma müvazl 
olarak ~ş bulunabillr. Bö1le olmakla be
raber gene bunlara: "Muhiddin tıstündağı 

nıalıkeme1e götüren .hAdlseler s1&ln zamanı
mzda ceçmlştlr. Sb topunuz birden istifa et
mellslnlz !" denemez; batı& Muhiddin Ustün
d.al mahkft.m olsa blle denemez. 

Muhlddln Vstnlldağ gibi ta11nl de, azli de 
Mecllaln kendi elinde 0Ima1an bir vali dejil, 
uııahkemeje sötürülen doğrudan doğruya 

alecUsln seçUtı ve başına geçirdiği bir icra 
aclam.ı dahi oba gene.denemez. 

Halbuki bunu işte bir cazete sö7lü7or, 
his aueıecuer söylü7oruz! Ve Nlz&mettbı Na
sltler ... Hele İbrahim Kon7alılar ... Milli Şefin 
(Kcndinb hlklm lmipiııis slbl hükmedinlz) 
dlrektitlDI en 1akm tatbikatJyle karşılaştır

mak mevldbıde bulunanlar, böyle manasu bir 
btemezllk! da\·asının feh-aunı imzalayorlar! 

Biz cazetecllerln bu tneclls hasına "dahi" 
etmeleri için bir mevstm Tardı: Seçim za. 
manian; namzet ıösterlldlklerl günler? O gün 
autoktan, plııslarını ayrı a1n hürmet 'e 
muhabbetlmbe lAytk gördüğümüz gibi şehri 
lemaU itinde de emniyet ve itlınadmuzı ıükll· 
tamula olsun esirgemediğimiz kimseler şinı
dl de &61• bir ''su~l11" nun ortaklan , ·aztye
tlne dilfllrmek ... Jşte bu bize yakışmaz. 

"Biz" dlforum; ~ünkil bunu söyleyenleri de 
•'bb" den &JD'lllarorum. Bizim ilk işimiz "u
t.eınuük !" dcdirttllbnlz "nefir - 1 Anım" a 
tebrimi&i hem de bihakkın temsil eden blzdrn 
lu&nlar lçln hürmet dUJ'guBD telkin eder, on
dan aonra da ken411erlnc hürmet ettliıJınlz 

kimselerden v&llf e bekle~l.k • 
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O,.ta tedrisat Lise 
d·· ile beraber 
o,.t sene olmalı 

Son Haberler 
19 Şubatta yeniden 158 

Halkevi 8çılıyor 
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Gümrük ve 
inhisarlar.Vekili 
Dün Geldi, inhisarlar 

İdaresinde Meşgul Oldu 

h. y . O N l 1 , Ankara, 8 (A.A.) - Mahalle. 
1-q .... tlıeJtte azan. • . ur "'er m 8 n rinden yapılan teklifleri incele -

yaapcaklan bir nutukla açılacak. 
tır. 

lzmirde: Adagide, Adagüme, 
Bademiye, Birgi. Kaymakçı. 

GUmrUk Ye inhisarlar veklll 
Ali Rana Tarhan dtin sabah An· 
karadan şehrimize gelmiş, istas
yonda veklUetlero bağlı mllescse 
Ier erkAnr tarafından karşılan
mıştır. Ali Rana Tarhan istas
yondan doğru inhisarlar umum 
mUclUrlUğUne gitmiş ''e husust 
dairesinde öğl<:>yc lı:adar meşgul 
olmuştur. Vekil bu arada lnhi· 
sarlar umum müdUrU l\Iithat 
Yoncld<:"n lnhisarlara alt işler 

etrafında da mnlfımat almıştır • 
Öğle yemeğini dışarıda. yiyen 
Ali Rana Tarhan tekrar iııhlsar
Inra clöncrcık saat dörde kadar 
meşgul olmuştur. 

""'-~ lo ?i altı sınıf yaptık. , pabilmesine imkan yoktur .. Tak. yen C. H. P. genyönkurulu bu yıl 
~"le"ib. iiç sınıfı muvazenei rir ettiğimiz dersi talebenin ne aşağıda adları yazılan yerlerde 
~kıııeıu: alarak muallim rnek. dereceye kadar öğrendiğini tart c 158) halkevi daha açılmasına 
~ ~ ğre~eıı:ere zümre j maya kontrol için vakit bulun. karar vermiştir.' 
~~le ta 8 ettird~.kten sonra J maz .. :ecrübelerin çoğu yapıl _ Bu halkevlerı Ankara hal~~ .: 
~tlıı 

0 
le~ye dor: sened.c maz; aletler kuru kuru gösteril. vinde 19 şubat 1939 pazar gunu 

l\c bııgı; i4 'e l~~lerınde verı. I mekle veya re~mini yazı tahtası- Baş baka~. ve C. H. '!'·Genel Baş
., ~ ~rileb·~ha ı_nukcmmel ola - na yapmakla ıktifa edilir .. Bin. kan vekılı Dr. Refık Saydamın 

Konyada: Akise, Akviran, Ali. 
bey höyüğü, Argıthan, Beyşehir, 
Cihanbeyli, Cığıl, Çumra, Doğan. 
bey, Doğanhisar, Ilgın, Karapı • 
nar, Kula, Manastır, Pirlerkodu, 
Saiteli, Sarayköy, Seyrişehir, Tuz 
lukçu, Derbent, Ortakarviran, 
Dere, Ermenak. 

Kütahyada: Bulgaz, Emet, Ka
rahallı, Ulubey, Şaphane, Tav . 
şanlı. 

Kırklarelinde: Demirköy, Kay. 
narca, Mandra, Pehlivanköyü, 
Pmarhhisar, Üsküp. 

Trabzonda: Akşaabat, Beşik _ 
düzü, Of, Yorma, Sargi.ine, Sür. 
mene, Araklı. fttı' ~ ır. Bır d~f.a en büyük n.etic eöğretmenler tarafından sa. -------------------------

' f tll CUını kuvvetlı ırşatların • atler doldurulmuş, bahisler söy • • -.-wı-.ıı ... l'lllılll.-ılllllllılll ... 'lllıılll.-ılllllllılll'-"lllllllllllllllllllılll._ 
KJ ı:.,:~ t ~l~ri okuyalım: lenmiş, müfredat programı biti. 
~ '4'4Jı~ lin gayesi,· memle- rilmiş ve bununla da vazife ya
~ te aç olduğu muhtelif pılmış olur .. 
~k ,,

9 
IWınat erbabını yetiş. Sonra sınavlarda bir ilk mek. 

~ lcı~ah.!ili aliye namzet tep talebesinin bile cevap verme. 
~terbiye ırı Orta tak.!ildc d.a. si icap eden bazı suallere orta ve. 

~be t Ve talim tısuliinün a. ya lisede bazı talebenin cevap 
«tbiki ol d·~· h ı d·ı· rı.. ~ ması esa8tna vereme ıgıne ay:ret er e ı ır; 

~ -'lt tab r.) artık laf çoktur: "Efendim tale. 
t\tı~ lı~lln gayelerinden bi. be sinemadan, spordan derse ça~ 
~ek e~ ve sanat erbabı lışamıyor ki; .. sınıflar kalabalık 
e llle\>zu i§ı; ileride ayrıca müzakere yapılamıyor ki.. . ., Za.. 
,~di ~al u Yapılacaktır. vallı muallim bu acı levhadan 
,~tla. nız tahsili aliye nam. vicdanını tenzih için Vekaletten 

I ~ lnak ıneselesini ele a. hademeye kadar her şeyde bir 
(1 ~ ~üa bahane arar ... arar ... Fakat o da, 

'dilen. 0 rta, 3 te lisede tat- Vekalet te, memleket te bir şeyi 
. illt :ınll:ı.Ufredat programları bulamaz: Okuttuğumuz talebe de 

enıekteplerin dördüncü sarfedilen para ve verilen emek. 
!er \'e blfl~rına sıkıştırılan le mütenasip çok kuvvetli olgun 

U§tUr ahısler gibi çok dol. bir seviye! ... 
"e~a hah Daha garibi, bu Demagoji durmaz bağırıır! ''Es 
. altı eeııisler hem orta, hem ki idadiler, sultaniler daha kuv. 
fi hatd ede .iki defa tekrar Yetli talebe yetiştiriyordu?!,, ta-
. ıtıi..n~ Yuıe Üniversite bii yalan ... Eski idadiler talebesi. 
lliıı t ın liselerden gelen ni güzideler sınıfının çocukları 

~ Pe~~k olduğunu ileri teşkil etmesine rağmen bugünkü 
be1 altı çokt~. liselerin görgü, bilgi bilhassa 
di ki ik·senelık tecrübe de milli duyğu seviyesi itibarile çok 

~ iki d f 1 devrede ayni ba. dununda kalır .. 
~>· ""~•~ tekrar da faydalı (Bizim titizliğimiz: Gerek dev. 

~~ls li19e ... W•~-.ı,- ft1••o._.,, __ 1A#,:.,. M9"/pfficnqıfll"fl, o~r7r nijrr.t_ 
~eıı taı de !kın~ı defa oku- menin tü"'1ttiği İmerji Ue daJıa ae. 
~ Çok a ebenın dıkkat ve L viycli, daJw. olğun talebe ycti§ti-

~en2a.lıyor.. ı rilmesi meselesidir.) 
1'irk~ese1aw orta üçte o. Bunu temin için de bir senede 

'tıııer ıy.e ~grafyasından 1 talebeye verilecek ders ve bahis. 
~b.tn yı l!se son sınıfın- l lerin "az fakat öz" düsturunu eL 

S taıebe t;nkanı olmadrğmr 1 den bırakmamak lizlmdır. 
:11 lt~da nın orta mektepte Yani bugünkü orta ve liselerde 
~ '°el'tkıed~ w.fazla . sınavlarda. okutulan bütün dersleri ve bu 
~t~ll.ler r.~ı benım gibi tec. derslerin mebahisini; iki devrede 

~ ~ er tara! ılırler.. iki defa tekrar etmeden bir defa 
~~ ~tiı tan. ~isenin kitapla .. okutmak üure dört seneye tak. 
~ ~ ottada.~ek .~stenilen meba. : sim etmek, azaltmak icap eder. 
ıı ~ ~ k" a, oyle ya - o ka. ! Bu suretle öğretmene; verdiği 
• ~t~~~ .. MuS:limin müfre- i dersin talebede yarattığı seviye. 
\ı ~ -..ltı.ekte:ı' Yigılan mebahL ı' yi ölçmesine, anlaşılmıyan veya 
~~ 0 ltadar ko~ku ve hassa. daha mühim sayılan bahisler ü-
~ ~rotranır~:rızdir ki::. M~- ,· urinde.fazla durmasına. bilhassa 

~sı!lı et .. Ylara .degıl gun derslerın ameli ve tatbiki olma. 
ltıil'de tırılse yın.e muaL 1 sına vakit ve imkan bırakılmış o. 
~ n başka bir şey y&- ıur... . 

80~rüsk vapuru 
~- tın "!atlup seyri elde edilebilmesi için 
~~~aO~mıde. bazı tadilat düşünülüyo r 
\'~ ıeıdiıt~a edılen ve su- fından Denizbanka teslim edilen 
'e~'Ptığı e~ sonra sonra geminin süratindeki bu fark si. 

~ ~at 'litat· "~.seferde mat. pariş mukavelesinin buna ait o. 

~~ b.ltıda b~ gostermediği i- lan maddesinin kati derecede va. 
~t .. ı. . ır h ı· · 

Shı_ '"'!Ulk ay ı neşrıyat zıh olmamasından .ileri gelmekte 
ı~tıı-.b vapurun .. '11-l'~ " a ?nu un sura. olduğu anlaşılmaktadır. 
~ '<>tt d vafık olmaması Etrüsk vapurunda görülen l,lu 

tr, ~ ~~lhn efa Yapılan tetkik sürat noksanlığının izalesi için 
.._ I\ ıı. tlcit.• ı§tır. t k 1 b . • b .. 
.~ \\~~ .ıı..ıerde .. w . ..... mevcu azan arın acmını u -
~ lı\~fttı llın. k n ogrenıldıgıne yütmek mümkün olamadığına gö 
~~ ~l de de~iarı Iaznn ge. re, bunlara bir yenisini ilave et. 
~ ~a~~Yesi fır. Ocaklarda. mek ve bu iş için de gemide ba.. 
~te~ Ü?-lel'i lnıl~zla 0 1,_an Al- zı tadilat yapmak lazım gelmek. 
~. btl' ~§ olara~nıldı~ ~ - t~dir. Bu gemileri yapmağı il~
~~~ 'iiratle se on uç mıle rıne alan Alman inşaatı bahrıye 

~ ~itt~ ~~,._"apUruıı:ne::ekt~ - tezgahının. esas mukavelede ge-
r ,, hı.. "'"'tltleri . . ara~ milerin süratine ait ola.q madde. 
~j ~'n~lle get~~~~~akmaga nin vazıh bulunmadığı iddia ey. 
pr.,, "'t1-, Çark U • "lll ve ma. !emesine rağmen matlup süratte 
~ ~~l.rı. 80nr:rınd~ ~·apı.: seyirlerini temin için lilzum görü 
iT~ \~ 1 tt lcu\'vei g~mını~ k~ len ilaveleri yapacağı ümit olun. 
~~J ~~ '~tina arurıyesı maktadır. 
J',,, ~~ )aıc en, boş olarak ------------
,,.'-.il ~~ ~l'tiı!lı:ıt~ir süratle sey. AAıAıllllııııl-.ıl_,_,WW" 
"" ~ ~~Ule § ur. Ancak. ge. 

"' \~"ti''e1t~rnca bu sürau V AKUT a 
.,. ~' lt~a ta . ve gayrimü - b ~ ,'h~lıa d?,ıt olarak bu sil. a on e 
,,,. '"l~t U~tnektedir. o B u n uz 

nıüdUrlü"' 

Valinin nutku munasebetile bir mülahaza . ................................ -..................... ·-··-················· 
lstanbulun imarı için 

Hükumetin himaye ve muave
netini esirgememesi lazımdır 

lstanbul, Türkiyenin nüfus mesaha itibarile en geniş vila. 
yeti olduğu gibi tarihi, bedii, coğrafi, hatta iktısadi bakım
lardan da en mühim şehridir; Türkiyenin baş şehirlerinden bl. 
ridir. Böyle bir vilayete vali, böyle bir şehre belediye reisi ol. 
mak elbette mühim bir mazhariyet olduğu kadar mühim bir 
mesuliyeti de yüklenmiş olmak demektir. 

İstanbul vali ve belediye reisi Bay LQtfi Kırdar, yeni va_ 
zifesine başladıktan sonra bütün matbuatın ve efkarıumumiye. 
nin gözleri tabii olarak kendisine çevrildi. Yeni vali ve beledi
ye reisimiz lstanbul için neler yapacak, vazifesinde muvaffak 
olmak için ne yoldan gidecek, programr nedir? 

Bay Lutfi Kırdann işe başlamasından sonra doğrudan 
doğruya gazetecilere söylediği, yahut bazı sohbetler arasın. 
da dostlarile konuşurken mevzuubahsolan bazı fikirleri mat
buat sütunlarına aksetti; fakat yeni vali ve belediye reisi 
programını tam ve kamil olarak izah etmeği İstanbul Umumi 
Meclisile ilk temasına sakladı; Bay LQtfi Kırdarın işe başla. 
ması sıralarında tatil halinde olan lstanbul Umumi Meclisi ev. 
velki gün şubat devresi çalı§malarına başladığı için yeni vali 
ve belediye reisimiz de meclise gelerek söylediği nutukla prog
ı ıunmı lzah etmlş oldu. 

Gazetemizde tamamı dercedilmiı olan bu nutuk, !atan.. 
bul şehrin.in ve l8tanbul belediyesinin vaziyeti ve ihtiyaçtan 
hakkında esaslı görilfleri ihtiva etmektedir. Bay Lfttfi Kırda.. 
rm yapmak istediği işlerden bir kısmı belediyenin günlük biz.. 
metlerini tam ve k8.mil bir halde üa etmektir. Temizlik, tamir, 
tenvir vesaire gibi ki bunların iyi ve eksiksiz yapılması şehir 
halkını elbette memnun edecektir. Fakat asıl lstanbulda zi. 
binleri işgal eden büyük bir imar meselesi vardır. Sen.clerden
beri şehrin planı yaptırılmaktadır. Bu planın tatbiki yolunda 
ilk adımları t~kil etmek üzere yüksek sanat eserlerimizin et. 
rafı açtrrılıp genişletilmektedir. Şehrin muhtelif yerlerinde 
konservatuvar, tiyatro, sergi bin,aları, umumi bahçe, stadyom, 
hastane gibi kültür, sanat, sıhhat müesseseleri yaptırılacak. 

tır. 
Evvelce bir kısmr yaptırılmış olan kanalizasyon işinin 

tamamlanması ıazımdır. önümüzdeki sene bitecek olan yeni 
köprüyü işler ve işe yarar bir hale koyabilmek ~çin iki tara. 
fında iki büyük cadde açılmasına teşebbüs edilmiştir. Bunlar 
ve daha bunlar gibi bir çok işlerimiz vardır ki lstanbulun ima. 
rı yolunda ehemmiyetli hamleler sayılır. Bunların yapılması 

lilzımdır, bunlar yapılacaktır. Bay Lfltii Kırdar da nutkunda 
bu lüzum ve zarurete işaret etmektedir. Fakat bunlar ne ile 
yapılır? 

Yeni vali ve belediye reisimizin nutkundan öğrendiğimiz 
en esaslı noktalardan biri de İstanbul belediye varidatının 
günlük hizmetleri bile istenildiği mükemmellik derecesinde 
ifaya kafi olmadığıdır. Şu halde? 

Yeni vali ve belediye reısi Bay Lutfi Kırdar, İstanbul be
lediyesi varidatının daha sıkr bir kontrol altında toplanmasını 
temin edecektir, halkı tazyik etmiyecek "ekil ve mahiyette ba. 
zı yeni varidat membalan da bulunmasına çalışılmaktadır; 

fakat bizim fikrimizce bunların hepsinin yapılması takdirinde 
dahi lstanbul belediyesinin varidatı büyük uınran hamlelerini 
kar§ılıyabilecek bir hale gelmiş olmıyacaktır. 

İstanbul kadar güul olmadıkları halde lstanbuldan ma. 
mur görünen komşu Balkan memleketlerinin baş şehirleri hü. 
kumet merkezi olmak iitibarile devletten azami yardım gör. 
mektedirler. Atina belediyesinin itfaiye, hastane \:esaire gibi 
çok paraya ihtiyaç gösteren bir çok hizmetleri hükumet tara
fından görüldüğü için Atina belediyesi varidatını hemen ta. 
mamen yola, bahçeye ve diğer imar işlerine sarfetmek imka. 
nını bulmaktadır. Ankaramtz, hükumet parası ile imar ediL 
miş ve 'cidden yüzümüzü güldüren, göğsümüzü kabartan bir 
hal ve manzara almıştır. İstanbul şehri de hkumet bütçesin. 
den yapılacak maddi yardıma cidden muhtaç ve buna hakika· 

ten layıktır. 
lstanbul şehri ancak hükumetin mali milzaheretile imar 

edilebilecektir. Bu rahim ve şefik himaye elinin lstanbula uza. 
tılması zamanı gelmiştir. Ankarada yeni bütçenin yapılması 
sıralarında bu işin de göz önüne alınması hususunda evvelki 
gün lstanbul Umumi Meclisinde izhar edilen temennilere hak 
vermemek mümkün değildir. lstanbulu her zaman ehemmi. 
yetle telakki etm~ olan hükumetimiz elbette bu yardımı da 

esirgemiyecektir. 

Samsunda: Alaçam, Havza, 
Ladik, Terme. 

!çelde: Aslan. 
Ispartada: Atabey. Egridir. Gö 

nen, Keçiborlu, Sücüllü, Ulubor
lu, Sütçüler, Senirkent. 

Du sırada !stanbul Yali ve 
Belediye Rclsl LO.tfl Kırdar da 
lnhlsarlara gelerek Veldl All 
Rana Tarhan ve umum mtidUr 
1\Htlıat Yeııel ilo görUşmüştUr. 

GUmrUk Ye inhisarlar vekili bu
gUn de gümrükler başmUdtirlU· 
ğllndo meşgul olacak ve birkaç 
gün şehrimizde kalacaktır. 

Ankara vilayetinde: Beypaza • 
n. 

Antalyada: Korkuteli, Akseki. 
Aydında: Bozdağan, Germen. 

cik, Horsunlu, Yenipazar, Ara -
casu, Karapınar, Kılavuzlar, Sul. 
tanhisar. 

lnbisarlnr umum mtidUrlUğU 
likör içiminin halk arasında tn
ammUınllnU temin için yeniden 
fiyatlarda tenziH\.t yapmağı ta· 
sa.n·ur etmektedir, Bundan baş· 
ka kahve, gazino ve pastahane· 
Iertlo de serbest ve ruhsatiyesiz 
olarak likör satılması için bir 
proje hazırlanmaktadır. Bu su
retle bilhassa. kahvelerde çay, 
lrnhve ve lokum yerine tamamen 
yerli malı olan likörlerin kul· 
ıanılması, böylelikle hnlkm gU
zel bir Icklye alıştırılması temin 
edilmiş olncalürr. 

Afyon vilayetinde: Başmakçı, 
Bayat, Çay, Çoğu, Derçine, İn
cchisar. 
Ağrı Viıayetin.de: Tutak. 
Bitliste: Dilcevaz . 
Amasyada: Gümüş. Hacıköy. 
Burdur vilayetinde: Burak, I{a 

ramanlI. 
Çankırıda: Çerkeç, Dilmenli, 

Ilgaz. 
Denizlide: Akalan, Bekilli, Çal, 

Çivril. Kale, Güneydam. Hança. 
!ar, Honaz, Kadıköy, Kızılhisnr, 
Süller. Yeşilyuva, Zeyve, Evik _ 
!er, Kızılcabölük. 

Çorumda: Alaca, MecitözU, Os. 
mancık. 

Gircsunda: Alucura, Gürele, 
Bulancak. 

Buriiaa: Gilrsu, Y enisehir, 
.kayseride: Bfinyan. 
Erzincan da: Simi~ Kemah. 
Diyar bakırda: Çermik, Lic~. 
Malatyada: Darende, Petürge. 
Mardinde: Derik, Gercüş, Mid. 

yat. 
G. Antepte: Fevzipaşa, Nizip. 
l.Iaraşta: Gögsun. 
Orduda: Gölköyü, Mesudiye. 
Manisada: Gölrr.armara, Gör -

des, Muradiye, Sarıköy, Soma, 
Yayaköy. 

Rizade: Mepavri, Pazar. 
Sivasta: Gürün, Zara. 
Edirnede: Havza, lpsala, Kır. 

casalih. 
Çoruhta: Hopa. 
Bilecikte: İnönü, Pazarcık. 
Tokatta: Karakaya. 
Gümüşhanede: Kelkit, Şirvan. 
Seyhanda: Kozan, Osmaniye. 
Zonguldakta: Kozlu. 
Eskişehirde: Mahmudiye. 
Muğlada: Marmaris. 
Tuncelide: Plümer. 
Urfada: Sürüç, Viranşehir. 
Siirtte: Şirkan. 
Elazığta: Palu. 
Çanakkalede: Bayramıç. 
Yozgatta: Akdağmadeni, Bo -

ğazlıyan. Sorgun. 
İstanbulda: Şile. 

--0-

58000 Tonluk Bir Sey· 
yah Gemisi Geliyor 

Belediye turizm şubesine ge
len malümnta göre 19 şubat pa
zar gUnU limanımıza dUnyanın 
en bUyUk scy·yah gemJlcrln(!en 
biri gelecektir. Kont! dö Savaia 
adındnkl bu gemi 58.000 ton· 
luktur. 

Gemi ile 500 İtalyan, Ameri
kalı, Alman seyyahları gelecek. 
tir. Vapur ertesi gUnü Radosa 
gidecektir. 

Bundan başka mart ayında 
Mllveke General Fon Ştoyben, 
Saturnia, Emı>res o! Sfotlant ve 
Şamı>lcy seyyah gemileri gele
cektir. 

Bundan başka temmuzda ge
ne Markopolo f15minde bUyllk 
bJr seyyah gemisi gelecek, sey
y'lhlnr lstnnbuldan sonra Bursa, 
Çannl~knle, lzmir, Burduru da 
ziyaret edeceklerdir. 

--0-

Gümrük Komisyonculan 
İmtihanı 

Yarın sabah saat 9 da İstan
bul gUmrUklerl başmUdürlUğUn
de gUmrUk komisyoncusu i)e 
komisyoncu yanında çalışmak 

isteyenlerin hntlhnnları yapıla
caktır. lmtihanda muvaffak o
ıncnklarn ehliyetname verile
cek, diğerleri gilmrUkte mua· 
mele tnklp odomiyeccklerdir. 

-o-

Tünel Şirketinin 
Teslim işi 

ıktısat Vekaleti teftiş 
heyeti reisliği 

Ankara, 8 (Hususi) - lktısat Hükfımete geçmiş olan Tram. 
Vekaleti teftiş heyeti reisliğine vay ve Tünel Şirketlerinin devril 
Maliye Vekaleti tetkik heyeti a. teslimi ile uğraşan heyet dün, 
zasmdan Hakkı Kamil Beşe tayin Tramvay Şirketinin rnağazaların-
edilmiştir. daki malzeme mevcudunu teslim 

--o- alm:ığa ba.5lamıştır. Öğleden son. 

Maliyede iki tayin ra da Tünel Şirketine ait fabri -
ka ve Tünel arabalarının teslim 

Ankara, 8 (Hususi) - Istan. alınma işlerine geçilmiştir. Tü -
bul defterdar muavini İbrahim ncl Şirketinin teslim alınması bir 
Sederman merkez daireleri muha kaç gün içinde bitmiş olacaktır. 
sebe müdürlüğüne, tahsilat mli - --o--
dürlUğü mua\'ini Baha Oruzoğlu Hukuk Fakültesinde 
İstanbul defterdarlığı muavinli • imtihanlar 
ğine tayin edilmiştir. 

üniversitenin hukuk fakillte -
Talim ve terbiye azalığı sinde haziran aylarında yapılan 
Ankara, 8 (Hususi) - Hikmet doktora imtihanlarmm bir kısmı • 

Türkten açılan talim ve terbiye nm bu yıl şubat ayında yapılma. 
azalığına müfettiş Kadri Yürük. mna karar verilmiş, imtihanla • 
oğlu tayin edilmiştir. ra bqlanmı§tır. 



ıC- YAKrE 1 ŞUBATi l_t.W ~ 

llko Put gibi Kara Halilin 
aöylediklerlni dinliyor, renkten 
renge giriyordu. "Dağların Kralr., 
tözü, cidden biltiln kızları korkut
muıtu. Ona nefretle bakmışlardı. 
Demek senelerce Cürcisttn dağla
rındaki maceraları onu herkesin 
gözünde menfur: bir adam yapmış
u. 

l DoğTu, hakları var. Herkesin 
benden korma11na, yüs çevirlllffi· 
ne bak vermeli.. Kim bilir kaç ~ 
na, kaç baba benim yüsümden ha
yatını kendine zehir etti. Fakat 
1'\i.tün bunları teı:W.lemeli, ondan 

::1- li · Ah Ka H ı·ı. Kara Halil, genç lım:lann arası· Dogv Ba k d ,. sonra Vlllle yun.. ra a ı ru 1 uman an.ın ~,uzunı- dığım vakit kendimi hiç bilmedi- disini sarho• ettikten sonra adam· 

b d b 
· · d" d" na girmitti: na <stil illdU H ·L• t.. ı ~ ana en acı ar eyı sen ın ır ın. g r · er ı~ı a.o _µndan ğim başka bir evde buldum.. ları ile doğru Poti yolunu tutmuı· 

Ç k 
· · tı B - Göri!yorsunuz ya, dedi. Da~ birer Ye • · kal o ıyı yap n. unun acısını çı- • nıçerı ya anuıtı. - Demek Kara Halilin nereye lu. Öyle ya, artık yapacak bir işi 

k 
~ Allah · ..ı- • ların Kralı ne hale gelmi•. Ka,. Muıtaf p ·ık d J:. • aracagrm. a yenım e.....-rım, ır s a aıanın 1 sor u .. u gıttiğini biJ°'iyoı:sun,. k<thnamıştı. Bundan spnra ordu 

ki hayatımi bu ug~urda feda ede- gündür şarap içmemişti. Ustüste sual •u oldu.: H . "ği . . ıs - ayı,r.. ile dolaşmanın tJ}annsı yoktu. 
x.. ıçti ıçın bu hale geldi. Ka H 1·1 d ? ce.ım. - ra a 1 nere e ·• Mustaf,a P.ya emiı verdi: Şimdi kendisi ne yapacaktı. 
Kara Halil bqmy.ordu: Kara Halll genç bir km belin- - Kara Halil mi? .. Ben de onu den yakalayarak §arap masasının arıyordum.. ..,. Atın bunu zindana.. Başka Başkumandana Kaı::a Halilin çevir 
- Haydi kızlar, ne dwıuyorsu· ba•ına sürükledi: ar3'adatı varsa onu da zindana a- .eliği entrikaları. söyle°'~li mi i.di?. 

nuz, sevgilisinden u.ıak kalmıı ır - Aktaoı ber~ et.ti! ml i!.ti.- tr .,._ F k ·· J kl k k - Ar •arap fırısını, iç, hepı·mı·ı . , n .. ..-ra HeliHn bütün adamla- a at soy eme e ne azanac~ • 
Dailann Kralını ejlendirin. Bu ::ı ır ır nız · ·· k ' O d k .. ı k · · p ııı.2rap içip Dağların Kralı •ercfine rı ya alansın.. tı. r u onıı ya CJtama ıçın 0

-
:aiyafet onun ıercfine veriliyor, siz ır- ır Bera1..-.UL ş... ~ ..... :.. ıc. • ·a k d v•ıa· H . ...Jleneliırı.. - ·~~. ...,ç ~1111'1 e._- - Onun hirbir adamı kalma- tıyc gı ece cgı ı ya,. em gıt· 
de onun için eileneccksiniz. ~r. lendilt.. ~ d k d" · • · b" f d k P'llrat tliko yerinden kımılda- mış .• Hepsi kaçmış.. sc e en 

151 ıçın ıı: ay a ye -
Kıalar, korka korka llikoya yak - Sorara.. t E · · · b" ta f b ı b lapyorlardı. mıyordu. Kara Halilin 9Clt1eri Jru- füko ziJ191ııa, götilı:iUürken işi u. n ıyı$t, 1

1 ra mL JJ up u· 
+•!1- laldannda, beyninde oltulduvor- - Sqn.rwuoı ~ilnııiyo~. VxatA vJııı,:ıp. Demek Xua Halı") k~n- rad;ıR canımı kurtarmalı, ıonra CS· 

Fakat .ui.aonun ~özleri dolmuş· r. J -====::=:===-------...:=----~=~=-=~~· k" k ''"" · · du. Kendini kaybetmek üzer• cl· ı 1 L a.r aUO!':'jları toplay.p l'otı.yo i 11
" 

tu. Ajl.ımalc ihtiyacuu duyuyor- ... li · ır d b du,:ıc;unu hiuedtvordu. A.-ıı.a 'kalk oıe .yım. ıa ora a ;ana yµaya-
dı.ı. Bir mqraba daha içti. Ustüstt ,. J av•& k aifak. ı · · mak, haydut Hirciye •»zına g•len T • hf b" k ça muv ıyet er ıöswnnıftir, 
yuvarladıiı içki, .dimaiını sarmıı- 005 " art en Lr y•pra '. d. d .. ·· dü 'D ("ki ıı·k b. kUf\irle1'i aavurdiilı:tan sonra i§· .. ı ı,ye u;•.ın · ~u 1 

r. 
1 

oya ı-
tp. JllallllDJn üstündeki etlerden --............ ·-·•·•••••••• r'"" hu•uı: verıı:ni.c:.ti Yoniçerilcr"ın kembeıini de•ınek hırsı ü-ini -kı· ... ·--···········--··-- _, • .,..,-::r • 
bit parça kopararak kemirme~e :r-· ~ J- ı.. JI· d · d ...t~'-~ 

Y
ordu. Fakat bir •ey ya-dı. R E c M 'l'o ._arın a z.uı ana ..,..._ Hrt ve 

bqladı. Hep dügünüya-du. :r r-- · d ı la ·· ·· d"" M'üthi• 'bir agvırlıi:la göa kıNlkla· m~t•n a ım ar yuru u. 
Ayaia kalktı. Afır ağır kötede ır r- t ·~ · d ılmak k eli · 

tubW', çengur ve &itarlan elle· nna bindi ve kendinden geçti. li o zın ana at la en sı· ı 
lliko kendine geldigv i vakit, kli· . Son_ bir ka.ç a_y, içiode kıekanchlt yijzUıadm feci cina "'et{er ne ka~şı bir mah'~"• Jtpdan n;ı,u 

rinde Gürcü kızlara yaklaıtı. J -.a.: J 1 b"k -AiJ -.:ı · H çük bir kulübede yibükoywı yat· li ~~- KAduun .,. MtUJ. ~'it bir iftira. ~runa hiç umma. a~ 0 ı-.t 1 ~ ml.'Uı. er &-i.in 
- Çocul&lanm. dedi, bana "Şen makta olduğunu ıördü. Kımılda· dıgı bı_r anda kurban ıitm.ui. bilmem o.kuyucular Uzerinde. n:ı. kendisine nıunta~ y,091ek verili-

Gilnler,, prkıamı ~alar mıaın121?. madan Wfuaaıru topladı. Geceyi sıl lesır y-.par. --~ yor, baıın.a gelen ml.lhai~lar O\l\\n 
BiJmiyormuıuıııu yoksa .• "Şc:ı hatırladı. Sonra sUrade ayağa kalk - llmtt olar_ la ıorbeıt sı:rQes' kOl!\l.J\lyoc\atdı. 
G\.inler tarknı,, .. Rügir, ıü.ıel ko tı. Hayret .. Hiç görmcdili bir yer . Diyen olursa, ltw\un hiç bir vakit dofru olmadığı tarihin Acluıa Dayı denon bi• yeniseri I-
kulıarını benim erimin paıtereaine de idi. Küçük bir oda .• Birkas is· bm bir miaa.li it. teyit edi~bilir. Ne hu'sızlık yaptığı için el kes. likoya ısınmış clacak. aık. 1ı1k te· 
getir,, diye ba§Iıyor. Demek bilmi· liemle, bir döşekten başka bir ıey me devrinde, ne- <le talihin me§hur ·ı-eom., i lbret olamaml§tır. selli bile ediy.o.rdlıl. Bir ı\U\: 
yortunuz öyle mi? Unuttunuz mu yo'ktu. Burada ~i " ~ dair bir vabyı anla\acağım. Recm, - Uiko. dedi. Talihin pulay,a· 
hu güzel prloyı .• Vah .• vah .• Acı· K d _ .k D m .. aliım o~. üıere uygunsua baU •örii)en kadmı ta•lıya-ak cak galiba. Serdar seni s.ordu. 0, 

aprya ogru o§tU. r§arısını :.:1d 1:1 s ' dım ıizc doğnmı.. Haklnnıı da da hiç tanımıyC't"du. Burası Tim- uı tlrmektır. Bu Y&b oa birinci hier:t atırd& ıadrnam Kara mert bir adama benziyor. Kara 
var .. Nereden tlilcceksiniz. Şen lııluatafa Paşa zamarunda b&3lamıı. -ne onun zamanında ıon Halil ona da oyun etti. Beıs. onq 

ıin neresi idi? Koıar gibi yürü· _ '- k e-ıüntinilz yok. ki .. Haydi öyle ise, v-.ası aydedilınittir. Bu v..nlardan birini •ören ta•ihr-ı· ..... n. yanımda götUrocettm, .dedi .. 
meğe başladr. Korkak adımlarla 1 d '-J D • ~ .I" ı ıiz de içiniz, siz de neıcleniniz bu la ılı Mehmet ağa töyle. anla.tır: --- Yaıunda mı g~tlircuk?. Ne· 
birer gölge gibi dolapn yerlilere 

gece ..• Doğacak ç~uklarmızın şe- rastlıyor, fakat sormayı bile dUşU· . "~sarayda. Mura.tpaaa eam.li yakınında o.turan bir yeni- r~ye?. 
refine, maut Gilrciltanm fUdi- nemiyordu. En nihayet, Tifliıte çerı _mUtekaJtle~hıden birinin kuıııı bir Yahudlye &ilk olmuş - Ordu birka~ gUnt lladar ha· 
ne içini%... oldutunu anladı. ve 'bjr ~ ~ce evine almıf. Mahalleli haber ohnca evi bas. reket ediyor. 

Kara Halile döndü: mUfl-, - ••Ye.ye~ cdit.it{;in göre 5Uııalnrn şıı.1ııtıcr 1,;"el\~lll U..1-.l 'Nnı .... a"4u> 

- Sen, dedi. Kara Halil, çok Bir yerliye: ~ekiçle.r)e taJ<Ur~l~r .• Buldtık diye iftir.t edenk Yahudi ile - Buraya Çolak Ferhat Pa~a 
cesur, çok mert bir adam olabilir- - Çadırlar, saray, ordu ne ta· karıyı hayubuy arasında kaıaaker Beyu Zade Ahmet EtendL zade Mehmet Bey mi.ıhafıa tayin 
ıin .. Fakat ıeni bu gece hiç sev- rafta?.. i~ ~ötürdtiler,"göniük,.deyenlfr oehadetile ltadm recmolup yahu edildi. Uç yoz yeniçeri, dört yü· 
miyorum. Bana çok kötıülült ettin. Diye sordu. Ve işaret edilen ta· dınm katlonurunaama hüccet vererek veairiasama gönderdi. o zu topçu clmak ü.aere Ud bin mu· 
Bu g6rdüğün kızlann bepıi benim rafa koftu. da padipha bildirdi ve hatt.ı terif 1&d1r. oldu. Padiph ''ben de hafız bırakılacak. Yüz adet ~. 
hem9irem, benim kızımdır. Onlara. Sarayın önünde garip bir telit göreyim, diyerek bir cuma günü. Üıkildardan kutluk vakti Et top bıralnlıyor. 
beni kötilledin .. Benden korkuyor· vardı. Yeniçeriler koıuşuyorlardı. ~eydanına nuır lbrahlm Paıa kasrına te11"it buyurdu. Avrat iliko gUlilmıedi: 
lar. Kızlar, Kızlarım, Kara Halil Biraz ileride yüzlerce süvari atla· ıle Yahudiyi ıiyaset ıneydanma getirdiler. Yahudiye: - Nasıl olur, dedi. Bu kadar 

ğ · · lıl"Alüman ol - n t ·c1 · ded"l u kuvvet Ti:iiıi muhafaza edemez .. 
do ru ıöyledi. Ben ıyı adam de- rına binıni1. huırlarunıılardı. Ka· - w. ~n e e cı enm.. ı er, -uaıuman ol. 
filim, ben fena adamım. Memle- ra Halili bulurum ümidiyle k~-ştu. duktan aonra boynu \'UMlldu. Kadın da kazılan bir yere beline - Muhafaza edemez mi?. Ar· 

k ti 
· tıttla ~ kadar gom·· Uldtl. tık ne kaldı. Kliıeler cami oldu. 

e mın ev • rma kan a.ıatmıf Fakat daha birkaç adım atmııtı. 
bir &damım. Ama timdi öyle de- Kuvvetli bir kol ensesinden yaka· - Bu bana iftiradır. CUrürn ve kabahatim yoktur. Şehza. Krallar can kaygısına dUıtüler. 
ğilim. Şimdi yaptıklarıma içim sız ladr: delerin başı için kıyma .. beni bat eyle .. diye feryada ba§ladı. Kaleler ele geçti. Kim baı kaldı-
lıyor. Piıman oldum. Tövbe'klr ol _ Hain .. Alçak.. Fakat dinlenmedi. İptida kardeşi, sonra yüzlerce seyirci taş rabilir. Baı kaldıranın ba1r gider. 
dum. _Kara Halil nerede?.. yağmurunu yağdm:IJ." - Peki ordu nereye gidiyor. 

Masaya yaklaıtı. Uıtüıte iki - Onu biz senden soracıiız... Buna. beııı.er recm vakalan vardır. lftlnya uğrayan ka. - Karabat ve Nahçevana? .• 
maıraba daha prap içtikten ıv.;n- _ Benden mi?.. dm, buan aokak ortaamda tap tutulur ve parça parç& edile- Zavalh tlikonun birden kalbi 
ra başmr eğdi, öylece durdu. _ YürU.. rek öldUrüUlrdU. N. A. duraca'k gibi oldu. Bir defa: 

.............. 1 ............................. ...;;;.;;;.;._:ı (Devamıoor) 

llt!mltkd 
içfnd• 

95 
260 
4i5 
900 

Tarifeden &Jkall 

~İD a~ da otuz kurUf 
Posla blrliAine glrmeY,. 
ıyda )0,etmiş beşer kurUf 
naedlhr. 

parnsının poslll \e)'I 

yollama ficretınl ldııre 
ıcrlrıe alır. 

T-ürkl11tnin hu poala 

VAKiT a abone 11aı 
Adres dctııştlrrııe 

25 ı.uru~ıur0 

lL.\N 

Wr d,efa 30, ilôı d 
derası Ş5, dör~ derasJ. _ _, .. 
defası 100 kuruştur. 
illin •erenlerin bir d..mı!l~t...ı 
\&dır. Dört satırı geçe' 
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töer. ( Bı1r~a tel 

ALEMDAR Si 
iKi Fi 

ı -Şeyhin• 
2-Napoli 

ŞEHH\ .. ii 1.2-'" 

ıo Şubat Cuma günll 
okuyucu Munlld, Keııı• 
kııad~ları. Ml~el yar 

1ımall Dümbüllll 

HALK OP 
Bu ak,am 9 da (il _., 

YAZAN: Jla/ıJff• 
Pek Yakında Macar fi 

büyük bal• 

Karamazof Kardeşler 
Siain azis yilzlerinizi, bir daha e6re· 
cek, bir daba takdil edecefim. 

Demiıti. 

kardı •e: '"Yarabbi onu rahmetinden 
mahrum etn)e !., diye dua etti. "Porfir, 
o kadının getirditi feyleri töyledilfm 
yere götürdün mü?,, 

yo~a. artık kendini tutamadı: 
- Aziı U.tadmı, aöıl•ri* 

madım. Onu ae glbl bir ıs 

Yazan: Dostoyevski. 

,_._-.--11ıı1--..... L._ .. ~Ntn- Hakk; !aba C..la 1111 90 -,._ ... 

Fiyodorun da keyfi kaçDUJtı. Çorba
yı, tavufu, bütün yemekleri tatsız bul· 
du. Marta, usta bir aşçı değildL Ak· 
fl:n Grigorinin de ~eli tutulmuttu. 
FiJ ::dor hemen erkenden dairesine ka
pandı. Fena halde canı sıkılıyordu. Gro 
ıini.kayı bu aqam her vakitten daha 
büyük bir katiyetle bekliyordu. Sabeh 
leyin Smerdiyakov genç kadmm ıele
ceğini müjdelemitti. UdHmaz ihtiya
tın yüreii atanda idi. D6rt tarafa ku· 
lak nrerek boJ odalarda bir apğr, bir 
yubn dolqtp duruyordu. 

Çok da&btli almaJc llmndı. Çünki\ 
Dimitri uAkta delildi. GrQfinib 
kapıyı çalar çalmaz hemen açmah idi. 
Yoksa akuCluı kaçıp clderdi. 

Fiyodor ,hem teliJ hem tatlı bir he
pcanla dolaflYOl'Clu. 1liç.bir zaman bu 
kadar emniyetle onu bcklemiı değildi. 
MYtlaka ıelecciine inanmıftr. 

BiR RUS ZAHiDi 
-1-

ITAREÇ ZOStM VR 
KtSAFlRLERt 

Aliyo,a. Starcçin höcuesine airdift 

vakit ppkaldr .• Onu ıoıı demlerinde, 
ca~ekiıir ve kendini kaybetmiı bir 
halde bulacağını s&nlDIJtı. lıte bunun 
i~iııdir. ki bir koltukta azıcı'k zayıfla
mıı, fakat ıen g6rllnce. afallamııtı. 
Etrafını saran kalabalık misafirlerle sa 
kin, telApiz ve ke1im keyifli konUfU· 
yordu. thtlyarcık, Aliyc>ta ıelmecleıı 
bir çeyrek aut enci yatağından kalk· 
mqtr. KOIDfU odalar miaafirlerle dolu 
idi. Baba Paiıyöl, onlara: 

- Stareç, mutlaka vudfttiii gibi 
nvdilderiyle •on bir kere konupıak .e 
vedataımak: için kalkacaktır. 

Demifti. Ve o, bunu o kadar kuv .. 
Yetli l>ir imanla .ZSy1emİfti, 'Jd bir ke
recik olsan tllPheleıımec!en saatlerdir 
bekli,.:ırlardt. Papaun muıdmcı kuv
'ftti. kendi iıwırpdmdı. Eler Starcçi 
ölmU, g8nıeydi. bile yine ver.diii .&ii 
tutacalmdaa iimi•tirn keamiyecek ve 
beldiyecckti.. Çünkil aabalıleyia Zosi· 
ma, yatmaJa ~4erken. Pataya.e: 

- Son bir kere alz aevdi'klcrimle 
konutup 1ıellllapnac1an almiyecetbn. 

Bu aon ıöritfme için tcplananlar, 
Stareçin en çok HVdlii khmelerdl. 
Bunların arasında Jozef, Paiıyot, Ml· 
şel ve Anitim 'Vardı. Bu ıonunculU be· 
ıit bir ldSylil, fakat imanı kavi bir ke· 
ıitti. Stareç, bu adamla pek ıtyrt'k 
konqtulu halde hakkında derin bir 
ıevıl beılerdL Stareç onunla Ruıya
nm birçok yerlerini dolqmıftJ. Tanıı
maaln kırk ~e enele, Zoaimanın 

meıltle daha yeni ıircliği 1Unlere ka· 
dar iniyordu. ' 

Oda yan karanlıktı. Bu durgun lot· 
lufu.n içinde titrek 'kandil n mum r
t klan panldıyorda. Atiyopruıı qikte 
hayretle durclutunu gCirilnc:e. Sta~ 
elini uzattı, ımnçli bir gütUmseylfle 
yiizil aydmlanarak: 

- Gel, ya.nnn ... Zaten bu toplulu
i• retitecelhti Wli)"Ordum. 

Dedi. Aliyo .. , ytrildü. Yerlere ka
dar etı"let'ek 1ellmı.tı. Fabt ruhu tlt 
riyor, kalbi sıkılıyordu. Birdenbire 
glzlerinaeıt yqtar bofanclr, omu1arı· 
hrskınldarla 9&1"almafa bl!ladl. 

Zoaima: 
- B.ıııa ailamU için, biru daha 

bekle. GCSrilyoraun, ki rahatça konu
ıuyorum. Gel, otur. Belki ıu zavallı 
bdıncağtzm dün dua ettiği gibi daha 
yirmi sene yqayacatım. Stareç bura
t1a •3derfnt ~ b1drnrık h~ çs· 

Bu hediye, kadıncağızın 'kendlıin• 

dm daha fakir birine verilmek \bere 
brraktığı altmıı kopekti. 

Porfir: 
- Evet, emriniz veçhile bu sadaka· 

yı, yangından çıkan zavalllı. fakirlere 
götürilp verdim. 

Dedi. Stareç, Aliy~aya dönerek: 
- Kalk oğlum, ki seni iyice görebi· 

leyim. Eve gittin mi? Kardetinle gö
rüıtün mü? 

Aliyoıa, bu "kardefinle,, tlblrine 
Pf&kalmııtr. Stareç kardeşlerinle de· 
miyor. Yalnız birinden bahsediyordu. 
Fakat uaba hangisini kastetmlıti? 

- Yalnız blrini gördilm efendim. 
- Ben, bUyllfilnden, hani ıu öniln-

~e ıeedeye kapandı&ım kardeıinden 
bahsediyorum. 

- Onu dün görmOıtüm; fakat bu
cUn hiçbir yerlerde bulamadım. 

- Ağabey.ini hemen bulmakta ace· 
le et. Yarm i§ler bitince kof. Onu bel
ki feci bir felaketten haberdar ~erek 
lcurtarabilirain. Dün. ben. onun değil. 
iıtikbalde çekeceltni eezdiğim bGyUk 
:rstırab(n huzurunda eğilmi§tim. 

Stareç birdenbire aatu. Stszlerinde 
.maveral bir heybet vardı. Secde uılı
nesin.1e hazır bulunan Paisyos ve Jo
-' ba1>alar birbirlerine balaftdar. Ali· 

yor? 
- Miltece11le olmL.. Dili' 

tün abn yuıunı okrır sibi 
korkunç ıeyler duymuttlJll'o 
nln bir bakıtını görmüttilJllo 
banı onun ne müthiJ bir~ 
ru yUrUdilfUnU gösterrniftL 
bir iki kere böyle bakıtl~..1 
tahminler yapmııtmı. Ne ~~ 
tahminlerim ıer~ekteıti. s~ 
turmlmın ee~'bi ıu idi: S 
tcfkatli halini görmek, on" 
sanmıgtJm. Fakat her tc1 
O ne iıterae, olur. "Eier 
ten bufday taneıi ölıııC•"' 
kalır. öl ilnce, ondan birG0~ 
daha basıl olur." Bu -raoıa 
unutma... ~ 

Sana ıeliace AJcbi, beP 
için birçok kereler takdil 
Bunu bil. Sen bemen bal 
raaınclan çıkıp hayata 
Bunu da din 11jrwı• ya 
ründe bir~k b.uımlafla 
sın, fakat onlar da se.ai ___ .ır. 
tına birGok dectler ~ç~ 
onları goiilerek karplay• 
sevecek ye baikalarrna dt 
sin, ki ud olan da w..-· J. 

Stareç, etrafuaa glS• ,._,, : 

ruhani bir ıUUlm•;~ 
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- Bir Sim Akıllının Macera lan r 
------------~~~~r------~~------~------------------r------------------~--... --------------~ Abdülmecit devrinde 

SaraY-e~ıtrik;Jarı 
Yazan : Asım Us 

.... -32-
1~. ~~tleri, rica ede· 

bt ınızı muhafaza ediniz. 
!dit" 14.r ~akamda bulunuyor. 
ini. ~:clı21i va1a.nm devletin 
a u d~uhakeme heyeti oL 

llıaı nUnüz. Zatı samile· 
heıı:ı. sormak memuriyetim 

hakkını, hem de va.zi. 

~·· 
~lkiyetçi mevkiinde o. 

"e lt 8.Zam Reıit Paşa söz 
~er Usk ta.fa Naili Paşaya hi· 

e ded' k" 'll l ı. 

~hazretleri, zatı saıni. 
bllrad t ınazuıu olduğunuz 
~ila Meclisi vlla reisi Yu 

a Paşa tarafından hak.. 
uı suaı irat edilmesine ta· 
~ eden:ıiyorsunuz. Fakat 
baıı:a karşı tecavüz maksa 

teca, duvarımı yıkarak ara. 
U~orıs \'Uz etmekte mahzur 

tıitıu b.unuz. Zatı samilerine 
teS' n 1~ tecavu.z için hak ve

llltıaın ~?Eğer maksat key. 
e e ise bugUn sadaret 

h~tai§gal ettiğim cihetle 
datıtı.d her şeyi yapabilmek 
Itııı a olduğumu teslim 

lı. . 159.ntrıın.,, 
l~lt l> 

a ıi~ bu sözU Uzerine 
aııı Paısa fena halde 

cİı Bu ~u mukabelede 
· Bıddetle yerinden 

~rJce~ubuğunu silrdil ve Mec 
tar p çıktı. gitti ..• 
U a ~aili Pqa bu son ha
ge~· Y~i bir hA.dise mey. 

-..--... ~1§ oluyordu. Çünkü 
: 1 Pa§a heyet buzu. 

duğu halde Jtizar beyan etm~ 
sine karar verildi. Şayet hastalı. 
ğmdan bahsederek gelemiyeceği· 
ni bildirecek olursa itizarm yazı 

ile yapılması muvafık olacağı da 
ilave olundu. 

BUGONKO 
Hadiseler, Şahıslar, Yerler Hakkmda 

................ FAYDALI BiLGiLER ................ . 
Londradaki Arap - Yahudi 

konferansı nedir ? 

Rusya ile açılan harp vaziyeti 
en mühim ve gaileli safhaların· 
da. bulunuyordu. Reşit Paşa dev. 
letin bu ,gaileli işleri içinde gece 
gilndiiz başmı kaşıyacak bir va. 
kit bulamıyordu. Böyle bir za. 
manda bir sadrazamla bir sadra
zam ma.ztUU arasında bahçe du. Sah gUnü Londrada açılan A- ,, hasredemiyecekleri için kendileri 
varı yıkarak araziye tecavilz eL rap konferansı hakkında ajans çekilecekler, ve İngiltere hükti • 
mek davası gülünç oluyordu. haberlerinin verdiği havadisi o. meti, müstemlekıit nazırı Mac.. 

kudunu.z: donald'la hariciye müsteşarı BuL 
Reşit Paşa bu türlü dedi ko. Bu havadis şöyle idi: ler tarafından temsil edilmekte 

duları bir tarafa atmak için bu "LondradaJci yuvarlak masa devam edecektir. 
işi kısa kesmeğe karar verdi. konferansı açılmıştır. Ha,1~kat Arap müsessilleri, Yahudi mil. 
Mustafa Naili Paşa ile araların· halde iki kon/craııs açılmıştır. messillerini tanımadıklarından 
daki zıddiyetin daha ziyade de. Bir taraftan lngilizlcrle Arap mü onlarla ne bir yuvarlak masa et -
vam etmesini istemedi. Diğer ta. measflleri arasında .•. diğer taraf· rafında, ne de herhangi bir su • 
raftan Mustafa Naili Paşa da tan lngilizlerlc Yahudi mUmcs • retle karşılaşmak istemiyorlar. 
Meclisi valada cereyan eden ba. silleri arasında.,, İngiltere hükumeti, bu iki zıddı 
dise ile bil~are bu hadiselerin ~u üadeden ~nlaşılıyor ki. 1n. bir arada cemetmemek J~in aza. 
kendi hesabına verdiği hacalet gilızler, Yahudiler ve Araplarla mi gayret sarfelmekle beraber, 

. . . . d d ı R ayrı ayn görüşmektedirler ki, her iki müzakereyi biriblrine 
getırıcı neticesm en o a.yı e. h k.k t t .. 1 d' · 
şit Paşaya dehalet et.mi3ti. aKı' a a 0~ e ır. 

17 
. .. milzavi olarak devam ettirmek 

. b' anunusanı ayının ncı gu. 
Rea t p artık aralarında. ır niyetindedir. Bu itibarla Arapla. 

:;-ı aşa nü ''Milletler Cemiyeti konseyi,, 
mesele kalmadığını göstermek L toplanmış ve İngiltere hariciye nn söylediklerini Yahudilere bil· 
çin bir akşam Ustil Babıliden çı. müsteşarı Butler, lngilterenin Fi diriyor. Yahudilerinkini de Arap. 

af N ili P De !ara bildirilmektedir. 
~ca Must a a 8!ayı . • !istin hakkında bugilne kadar ta. 
mırkapıda bulunan kona~da zı- kip ettiği siyasetle ileride tutu- Mevzuu babsolan mesele İngil. 
ya.ret etti. Akşam yemeğini P~ lacak yola dair beyanatta bulun. terenin Filistin üzerindeki man • 
ile birlikte yediler. Sonra Beyog. muştu. "MiUetıer Cemiyeti man. da sistemidir. Gerek Araplar, ge.. 
lunda bir sefarette dave~li bulun. ıialar komisyonu,, nun hazırladL rek Yamudiler, bu Mandayı kal. 
duğu baloya glttl. HMıse de bu ğı bir rapor dahi, ruznameye da. dırmak mı. muhafaza etmek mi, 
suretle kapanmış oldu. bildi. Görüşülmekte olan başlıca yoksa tadil etmek mi istedikleri

Bununla beraber Re3it Pa3a mevzu Fransanm Suriye üzerin· ni açıkça söylemcğe davet edil -
Hariciye Nezaretinden sadarete deki mandası idi. mi3 bulunuyorlar. 
geçer geçmez kt1çilk bir intikam Fransız murahhası Charreriat, İngiltere hlikfuneti, her iki ta. 

f Raavove Tiyatro 1 
Ankara radyosu 

TORKl\'E RAD\'O DlFOZYON 
POSTAi.ARi 

Türkl11e Radyosu • Ankara Rad11os11 
DALGA UZUNl.UGU: 

1639 m. 183 Kcs.1120 Kw.; T. A. Q. 
19,74 m. 15195 Kcs.120 Kw.; T. A. P. 
31,70 m. 9465 Kcs./20 J\w. 

TÜRl·aYE SA~Tl\'T.E 

9 - 2 • 39 PERŞEMBE: 
12,30 Program. 12,35 Türk mfizl. 

Al - pi. 13 Memleket saot ayarı, aJnns, 
ve meteoroloji haberleri. 13,10 • 14 
l\lüdk (U,·erUlrler ve bir konserto) 
pi. 18,30 Program. 18,35 Mü'lik (hn. 
rif şarkılar - pi.). 19 Konuşma (zi· 
rant saati). 19,15 Türk müziği· (ince 
snz fasıl takısı: Klirdili hicnzkfır fas
lı) Safiye Toknyın iştirakiyle. 20 A· 
j:ıns, meteoroloji haberleri, ziraııt bor 
~ası (fiyat). 20,15 Türk milziği. Oku
yanlar: Necmi Rıza, Semahııt Özden. 
ses. Çalnnlar: \'ecihe, Fahire Fersıın, 
Refik ersan, Ce\·det aÇğla: 1 - Os. 
nrnn bey· Uşak peşre\'I. 2 - Ali efen. 
dl· şarkı: Dairn seni ben ararım. 3 
- M. Ce!Alettin pş .• şarkı: Narı fir. 

Ku) n:ık • Meğer çok se,·ilenler var
mış. ll - Yesari Asım _ Bu yaz ge
çen gilnlerlmiı. 21 l\femleket saat 
ayarı, konuşma. 21,15 Esham, tnhvl
lıll, kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
21,30 Konuşma (llrahms hakkında: 
Ceval Memduh). 21,45 Milzik (Riya. 
seli Cumhur narmonlk orkestrası • 
ŞeC: J>raetorius>: 1 - Joh. llrahms: 
Bilyük orkestra için serenat Nr. ı, op. 
11, Re majör. Allegro ml'lto. Schtr
zo, Allegronınon troppo. Adagio non 
troppo. Mcnuetıo 1 \'e 2. Schen:o, Al. 
legro. Rondo, Allegro. 2 - Joh. Stra
uss: "Zlgeunerbaron" operetinin u· 
''erlüril. 3 - Joh. Strauss: Viyana or. 
mantarı ersnnesi. 22,45 Müzik (caz
bant). 23,45 • 24 Son njan.s haberleri 
\'e yarınki program. 

Yabancı radyolardan 
seçilmiş parçalar: 

Programdaki vakitler Türkl11e ıaa· 
il üzerine ve öğleden &onraki ıaa( 

olarak verilmiştir: 

9. 

OPERı\f.AR VE SE!'\FO~l 
KO~SERLEHl 

Ynrşovn; 10 Iludnpeşte: Kar
)0\·lcz yıldönümü. 

9.10 Könlgsberg: Beethoven, Mo-
zıırt. 

kat şule paş. 4 - ~vki bey - Uşak 
şarkı: Tutuldu damı zülfiyare. 5 -
Suphi Ziya - Uşak şarkı: Gücendi lıi· 
rıız sözlerime. 6 - Fahire Fcrsan · 
Ktmence taksimi. 7 - Refik Fersnn 
- Hicaz şarkı: Göğsilmden kacıp git. 9. 
tin. 8 - Refik Fersan - Hicaz şıırkı: 10. 
Ey benim gonca gülüm. 9 - Türk il: 

Sanrbrilcken: Haydn, Chopin. 
Roma gr: "11 Campiello" (Yolf 
Ferrnrl) La Fenice tiyatro
sundan naklen. 
1.ondra (R.): Adolf Busb'un 
keman konseri. 

İndim yarin b:ıhçesine. 10 - Sıız Se· 
maisi. 21 Memleket sıınt ııyarı, konuş- 10. 
ma. 21,15 Esham, tnh,·llılt, kambiyo· 
nukut borsası (fiyat). 21,30 l\lilzlk 
(Snksaron soloları • Şllkril Sarıpınnr 
tnrn!ındon). 21,40 Müzik (Melodiler 

10.30 Eylcl: "Cennet Ye Peri" .CSu• 
man). 

ODA MUSlKlSl VE KO~SERLER 
7.35 Kolonya: Becthovcn triyosu •• 
8.15 Bilkreş: Koro, flüt. 

aımaıc a.ı·:t.uowu. '14 JSG.İ .. 'bo cd • li"r:ı.nıo:mın Suriye mn.ndo.aı dn1~ • 
a bi h · memlşti: ~l?!le mecbur olduğu taahhüt... riif-ınllıiiearillerine mtt§terer bir 
~ r ıtapta bulunma- leri sadıkane ifa ettiğini, tatat esasa varmak i~ ibılttiılar i'e~ 

pi). 22 Müzik (Kfü;ük orkestra. Şef: 
~celp Aşkın): 1 - J;incke - Eğlen· 
celJ m•l'f· 2 - Yvaln - "Dudakların" 
operetinden potpurf.' S - -,,acliernea 

8.SO Dudapeşte: Şarkı. 
9. Eyfel kulesi: Şarkı n pi7ano. 

10.20 Hamburg: Brahms kuarteti. 
ll.20 Turino sr: Piyan<ı. ettt n~ ka~ı hakaret te. Mustafa Naili Papnm oflu o- yeni bir ''fevkalade komiser tL ceğin.1 aöylem ... :.:e beraber, bu e.. 

ll~ U ınuameleden do- lup Parla sefaretinde. bulunan yini yüzünden yeni bir m~kUl sas elde edilemediği takdirde Mil· 
\t~ ~ Naili Paşanın tar. v:u }?aşayı azı_ettt,. yerme ke~~ vaziyet başgösterdfğini, onun ı. ~etle~ _Cemiyetinde be~an ~Udi. 

l~l> ~i heyetten istedi. oglu Cemil ~yı sefır ?larak ro çin bir müşahede devresine 1il • ği gıbı konferans. tatil edılecek 
~ 'l'~ ne keyfiyet Mecli- derdi. Bu a.zıl ve tayın kararm. zum hasıl olduğunu ileri sUrUyor. ve hllkfunet kendı kararını ala.. 

bııracla ata havale edildi. dan sonra idi ki Mustafa Naili du. caktır. 
)( ~'l'etı tanzim edilen maz. Paşa intikam hareketinin daha Bu ınrada !ngiltere hariciye Arap ve Yahudilerin de mUşte. 
~ '1lkelaya geldl Ora.. şiddetli darbelerine uğramamak milsteşarı söz alarak Filistin me- rek bir neticeye varmasalar dahi 
~a Nam Paşanın Mec. için Reşit Paşa.YI: dehalet mec.. selesini hal yolunda İngiltere hU. kendilerine mahıus kararlarla 
~'ta i~~~lerek Yusuf Ka- buriyetinl hlssetmiştL ktimetinin almış olduğu tedbir • dağılacakları muhakkaktır. 

ger aza hazır ol. ( Dıvam1 var) Ieri hatrrlattr. Filistine gönder· H. e v d 1 1 dikleri yeni bir tetkik komisyo • 1 g'W 1 n ,. o" I d u" re n R u p e n nundan, ve bugünkü mUşkUl va- 10 Sen~ye MahkUm Oldu 
ziyete devamlı bir hal sureti oL Galatada bir kıraathanede Qh I_ A mak Umre Araplarla Yahudileri rastlad1ğı Abdullahı evvelce a· 

.ilik KUmiget kararı okun- çağırıp görilşmek kararma var. ralannda geçtn bir meseleden 
'( dıklarmdan bahsetti. 

I dolayı dışarıda takip ederek bir 

~ Qn Sonr ••la•• d •• .., •• Bu noktai nazarla, Filistin A· a O Ur Ugu köşeye kıstıran ve bıçakla ya. hcJ raplannı ve komşu Arap devlet. 'C ralayarak öldüren Mustafa dUn 

'en
i h ln resı'm lerı•n l• 1'stedı• !erini Yahudi milmessillerile bir- 1 d 10 •r ağırceza mahkemes n e sene 

likte Lond.raya çağırm~lardı. Ya b e b· ağır hapse ve ölUnUn vertsesl· 
~ it cfıı ır akgam Ur.eri jelinin. sokakta ild erkekle bera· pılacak müzakereler bir ay için. ne 500 Ura da tazminat verme
ııı~da b· ayet ftlenmi• An • ber gezdı-·nı "rilr """'l 1 ı de başlryacaktı ve sonnuda bir u. "tir,._ • ır lı\.._ Y• gı go 6 .. , o up .ı.e- . . . ·F k t ğe mahkQm edilmiştir. 
~~a..n ""~~eni kızı, Ru • na bir söz de i§itfnce kendinden yuşma ıhtimalı mevc~ttu. a .a Mustafa yakalandığı zaman, 
• ~ 10 i&nıınde bir meuci ....,.,...iğini, o anda .,,urs .... ,.., o··ı. Londra milzakerelelrı b_lırte nethıilc' e kü Uk ö t B hram ~ aı y i 6~" ... - ..- yaşını ç g 9 eren e 

"'tttı d~ er nden bıçakla • dürmüş olduğunu söyIUyor, ken. vermi~ecek ~~ursa, lngdı reld • adında birisinin nüfus k!ğıdını 
ltu liltü. disin n!sbete hafif bi k _ kQ.metı bu muzakere er en a ı . tıtn ı>eıı ö e n r ceza e . .. k d' . tini' kullanmış, fakat lş anlaşılmış-.. _ lldeı .A ldUrdüğU kızı u. silm .... inl istiyordu. ğı ın. tıbaa g. ore en ı sıyase '"'~. ""Ç ""' tı. Mustafa bu suı;tan da 10 gUn 

"lltıı_ "1ni§. iddiasına gö. R . bildırecektı. b~ ?Hı~. upen ıstidasmdan başka bir l Um il' b d a~ır hapse mahk6m edilmiştir. 

- Vfyananın cazibesi (vals). 4 - Le
uschner - Mazurka - fantezi. & -
Rosslni - "Hırsız saksağan" komik o
perasının uverlilrü. 6 - Llncke • 
Venlls - vals. 2S }.lfizik (dııns mllzi· 
AI). 23,45 - 24 Son ajans haberleri ve 
yannki program. 
1 O - 2 - 39 CUMA 

12,30 Program. 12,35 Türk müzi. 
Al pt 13 Memleket saat ııyarı, ajans, 
meteoroloji haberleri. 13,10 • 14 Mfl· 
zik (Küçük orkestra - Şef: Necip Aş. 
kın). Varyete programı (Tangolar, 
valsler, Çigan n saire). 18,30 Prog
ram. 18,35 Müzik (operetler. pl). 19 
Konuşma (haftalık spor ser\'isl). 19, 
15 Türk milziAi {İnce snA faslı: Mu· 
hııyyer makamı). 20 Ajans, meteoro· 
Joji haberleri, ziraııt borsası (riyal) . 
20,15 Türk mfizi~i. Okuyanlar: Mu. 
zarfer llkıır, Radire. Çııl:ınlar: Veci. 
he, Refik Fersan, Cevdet Çaıııa, K. 
Niyıızi: 1 - Tanburl Cemil - Mahur 
peşrevi. 2 - Eyubi Mehmet dendi -
l\lııhur ikinci besle. 3 - 1.Atif alta • 
Mııhur şarkı: Telef edebilsem fcle~I. 
4 - Rahmi bey - Mııhur şarkı: Esir 
ettin beni ey dil. 5 - Yecihe - Ka. 
nun taksimi. 6 - Dr. Şükrü Senoıan 
- Mahur şarkı: Bu sevdıı ne tatlı. 7 -
Rahmi bey_ Mahur şarkı: Servü nazı 
seyret cıkmı~. 8 - Şemsettin Ziya • 
Mahur ,arkı: Su güzele bir bakın. 9 
- Sadettin Kaynak - Çıkıır yüceler. 
den haber sorarım. 10 - Sarlettln 

\ ı.:.""l'e•.:::~cuarını aşkı uğ _ . ngiltere m ess ı, un an e; 
~ ~§tir diyeceği olmadığını söyledikten sonra "mandalar komisyonunu,, 
~ ltendi . . • Fakir dUşUn. sonra karar okundu. Mahkeme - h st bir i"timaa davet ederek 
h.... lt~di 8Uli bırakmış, Ru.. . diği k .. R usu .__ 
_""l\beı- !!inden vazgeç.miye. nm ver arara gore upene 1 caklan kararı arı.etmek im -

Eaelenceli köse : 
~~ lıeei!ıd Yi§an:ıaıan için her evvela 18 sene ağır hapis cezası ~:Omm kendilerine verilmesini 

~et 'b~ dolaşmıştır. kesilmiş, fakat Anjelln ters ce. istiyordu ki, bunlar teknik tefer. 
bit- 8o ak§anı 'Uz.eri Pan. vabı ve suçlunun vakadan sonra rilattı • 

~ "'- ll.u~ak~ sevgilisine doğruca karakola gidip teslim ol. Da~etler yapıldı. Arap ve Ya. ;1-11--1-1--
~- -'Q~lden, , Ylne yalvarmış- ması hakkında takdiri tahfif se- hudi mümessilleri birer birer Lon 
""il ""-• ters cevap alınış. bebl olarak kabul edildiğinden d.raya geldiler .. 
~il~ iten~:- cezasının üçte biri indirilerek 12 Evvelki gün de konferans İn· 
llltıa':ll. o -nden geçmiı o - sene ağır hapse lS bin guruş malı. giliz Başvekili Çemberlayn'in bir 1 
-~tred it1ı\ BUyUkadada keme masrafı &iemesi~e, mUeb - nutkiyl& açıldı. İngiliz Başveki. 8 

· ~i ~ki ~Uf ede kulla _ beden ~me bimıetlerınden mab. 11 ezcilmle "Filistinde sulhUn sil- ,.-ı--+-+--ı 
.t~' 61,~t'alt ıçagını, Anjelin rumiyetine karar verilmi§tfr. ratle teessUs etmesini ve teessUs tO 

çok. 3 - Son.sıaluk, gelirse tehlikeye 
girer, çok deAil, sıkı. 4 - Fıılk, çeh· 
re. 5 - Airabenin iki harfi, tasvir. 
6 - Yaıı Aleti. 7 - Bir isim, Havva
yı cennetten kovduran yemiş. 8 -
Gnzel kokulu bir ol, duman lekesi. 
9 - Sabırlı bir mııhlClk, apansız. 

10 - Hayat veren bir nesne, köle
lik. 

Dünkü Bilmecemizin 
Halledilmit Şekli 

SOi.DAN SAGA: • ~ d~tlşt rastgele sapla • Karar okunduktan sonra Ru • edeceğini Umit ettiğini., söyledi. ------
~~ U. pen bir çift eözll olduğunu söy. Başvekil Çemberlayn,. sabahle. SOLDAN SACA: 1- .Musolini. 2 - ts, lebalep. s -

~~11 !llahkemeainde bir Ieyerek: yin Araplara, öğleden sonra da ı - Patpali bahı1, nida. 2 - Kıy- Stadyum, ra. 4 - Sultan. 5 - Re, 
cı~hakeme edilen - Muhterem Reis Bey, demiş. Yahudilere birer nutuk söylemiş metli cam, f~ret edatı. 3 - Blr peş- akd. 6 - Mec, drl. 7 - Semııl, mis. 
~da 8.Sı bitirilmiştir. tir, kararıms Adildir. Yalım bir ve her birinin ayn ayn mukabil rev, kir. 4 - Bir emir, artmak. 5 - 8 - İki, Hıısekl. 9 - Ray, et. 10 _ 
~e \._ ... llberı bir hayli -y istiyorum. Anjelln bende mek nutuklarını dinlemiştir. Konfe • Kansız. 6 - Bir hayvan, miras. 7 - AY, rahmeL 
()~"b'- !ır" l h i i Usare, uraktır ama mide bulandmr. YUKARDAN AŞAGt: 

a 
... ~ g6riinen katil tuplan ile bir r"'•mi vardı. Onla. ransta ngiliz ar c ye nazın. p· ili " ,.... 8 - ışman, sanat. 9 - Namaz kıl. 1 - Mısır, ıiva. 2 - Usla, emek. 

~ e hl? an evvel mahke- rm bana geri verilmesini :lstiyo· mUstemlekAt nazırı ve mUstepr dıran, bir kadın ismi. 10 - Alır, 3 - A.3. emir. 4 - Oldqkca, ar. 5 -
~~ l>al>tı" fatfda verdi. 1s.. rum.,, Butler ~e. bul~~ktadır. Fakat ekşi bir madde. Leyl, ih~·a. 6 - Cibutl. 7 - Aman, 

~ \'e gı işten nedamet Rupenln bu isteği hakkın.da b1r Başvekıl ıle harıcıye nazın bU - YUKARIDAN AŞAGI: sim. 8 - 11, nnAme. 9 - Er, kriket. 
tok levdiif An .. karar verilmemfltir. tUn zamanlarını bu konferansa 1 - Bir aonm. 2 - Boa llf. ıtn 10 - .ApandisiL 

HAFJF :MUSiKi VE OPERETLER 
8. Vnrşo\•a: Hıılk orkstrası. 
9.10 l.eipzig: Kıırnan.l proır. 
9.10 \'l)·nna: Dans havaları. 
9.15 Frankfurt: Opera parçalan. 

10. Berlin: Opera ve mm musildd 
11.30 llirçok Alman istasyonları: 

Halk hnvııları. 
12. Budnpeşte: Hatır parçalar. 
PİYES, KONFERANS VE KONUŞMA 
4 lladio Paris: Yunan şiiri. 
fi.45 Hadio Pnris: Anguste Bailly. 

tnrarınd:m kitap hakkında 

konrerans. 
10. Ronııı: 3 perdelik bir piyes. 
10.30 P:ırl! PTT: Andersen'den bir 

piyes. 
VAHYJ:."TE YE KABARELER 

9.10 Breslav; 9.30 Sottens; lt.45 
l'ııris P1T; 1 Poste ParJslen. 

DANS MUSIKISl 
11.15 Napoli gr. ; 12.10 Kalund· 

horg; 12.15 Turino gr.; 12.25 Londra 
(R.): 1.15 l.ondra (N.). 

Halkevleril\1enfaatine 
Balo 

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 
llyön Kurulu tarafından halkevlerl 
menfaatine olmak üzere vtrllmesl ka· 
rıırlıışlırılan bnlo hazırlıkları g(lnden 
gilne ilerlemektedir. Balo 25 f\lbat 
cumartesi gilnü akşamı Perapalaı o· 
teli salonlıırında verilecektir. lstan
bulun en nezih sosyetesJ o akşam Pe
r:ıpıılas salonlarında toplanmıt ola
caktır. Balonun dlencell geçmesi 
itin icap eden bütün tedbirler alın
maktadır. İki caz heyeti çalışacaktır. 
Konservııtuvar tahsili 11örmllş sQzel 
sesli, amatör bayanlar tarafından 

Garp musikisinin en güzel parçaları· 
teganni edilecektir. Salonlardan hl• 
rinde de ellencell bir briç partisi 
tertip olunacaktır. 

Bunlardan başka eAlenceler arasın. 
da zengin hediyeli bir piyango n 
daha ban sürprizler vardır • 

--o
Kavga Sonunda 

Beyoğlunda Bursa sokağında 
Perlkllnln işkembeci dUkklnın
da Hızır, Ömer, Nuri isminde tto 
kişi kavga etmiş, yakalanıp ka· 
rakola götOrttımUşlerdlf. Orada 
Nurlnln Uzerlnde esrar bulun
muştur. 
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05°TANBUL ...................... --............................................ __ ........ HAYAT" Gönlü kocatmama
nın çaresi nedir? Kahvelerimizden 

Nargile 
Kalkabilir • 

mı ? • 

Vazaırı 

Amerika Cumhurreisinin karısı 

Mrs F. D. Roosevelt 
B U yaz~yı okumağa başlayan 

!ardan bir kxsmı belki de 
şimdi nargile içiyor. Daha başhğı 
görür görmez, marpuçu ağızların
dan çxkararak: 

" - Hele şu teresin yediği na
neye bak. Senin nene gerek? .• Nar 
gile içerim, içmem.. Üzerine vazi
fe mi? ... Bilen bilir de, bilmiyen 
de hakikaten bir mahzur varmış 
gibi dÜ§Ünmeğe ln§lar ..• Bizi key
fimizden edecek! .. ,, diyeceklerini 
tahmin ederim. 

* * • 

si sopalı bir paçavra ile her defa
sında coı:rlbul, combul yıkanır. 

Marpuç denen birkaç metrelilC baş 
belası, sarılır sarılır da, hala baca
ğının altından mı, yoksa dirseği
nin etrafından mı geçireceğini ka
rarlaştırama.dığın korkunç bir he
lezondur. Şişesindeki suyu oynat
mak için dışarı üflemek lazımgel
diğini sanırsın da, içeri çekmek gi 

Birçok ihtiyarlar vardır ki bunların gençler arasında, onlarla 
beraber gülüp söylediklerini görürüz. Yaşları, genclcrdcn iki, üc 
misli fazla olmasına rağmen onlar kadar, belki onlardan ı.luha faz
la neşelidirler. 

Bu gibilcre "gönlünü kocatınarnış" derler Ye bir çokları onhra 
biraz da takı.lir \'e hasetle bakarlar. Hakikaten, bir insanın kendisini 
daima gene görmesi, hayattan ümidini kesmemiş olması ,.e kendi-
sinde yaşamak nrznsu bulması kadar iyi bir şey var mıdır? 

bi müthiş bir azaba katlanmak za Bütün hayatımda n.rknd::ışht-
. rırn, ahbaplarım dıııma ıııuh-

ruretı v:rdrr. Sonra yere koy~.r- telif yaşlartl:ıki kimselerden olınuş-
sın; ayagına çarpar. Masanın us- tur. Bence. bizi mlıugünkü ccıııi)cli
tüne koyarsın; mermer sallanır ve mizin hatalarından lıiri de h:ışka l.ıuş
tepesindeki ateşe yetişemezsin ... ka yaştaki kimseler :ır:ısı na karış

Kahve fincanını eline alırsın, mar- maktan çekinmcmizclir. Gcnclerimiz 

d t t ~ b"lm kendi dünyalarına kap:ınıp k:ılıyor-puçu neren e u acagınt ı ez-
. k . .. !ar. 

sın. Marpucu çe ersın, ateş son- H:ılbuki geneler kendilerinılcn lıii-
müştür. Ateşi yakarsın; kağıt oy- yüklerle göriisüp konuşacak olurlnr
narnali arzğusu gelir: bu defa nar- sn ılalıa calıuk inkişaf eri erler. Yaşlı
gile mani.dir rahatça bir oyun c-y- larla ahbaplık ellikcc genç kalırlar. 

Arkadaşlarımız muhtelir y:ışlnrclaıı 
olursa, şüphesiz ki, ruhumuz d:ı

ha :ılfistiki lıir hal alır ve lıa'jkal:ırı

nın noklai nazarına karşı müsaııı:ılı : 
etmesini öğreniriz. 

Biz yaşlıJ:fr rnacldl hak1md:ııı gen~-. 
!erle mli5lerek bir s:ılı:ıdu birleşeme
yiz. Fakat manevi şeyler sahasıncla 
aramızı.la hiç bir mania olamaz. 

Yalnız bir mesele rnr ki, o da şu: 
Bir çoklarımız bizimle ayni düşün · 

cede olan kimselerle dii5iip kalkma. 
sını severiz. Bir şey okurken de bu-

!lfoıl:ım Rtı7.vclt, n:ıkletliğimiz bu yazısınd:ı, yaşlıların gençlerle 
olduğu k:ıd::ır, t) ni zamanı.la, gençlerin de y:ı~lılarla görüşmektcıı 
nr:ıl:ırııııla fikri nıün:ıseb:ıtı ıııuh:ıfıız:ı etmekten ne gibi faydalar gö
ri""ecğiıı i anlatıyor: 

mm, bizim k:ıbııl edehileccğimiz hiı 
~ey olmasını isteriz. Bun unla hera
lıcr, gene biliriz ki z.ihinlc"r, b:ızı ü
lc llı.:r gibi, ancak kenclilerinılen dnlıa 
~e ri şeylerle bilenir. Knrşılaş:ır:ı~ı 
mız aykırı bir noklai n:ız::ır lıir bileği 

taşı gihiılir, fikrimiz onunla carpışın
ca daha sivri ve c:ınlı hir hal alır. 

Binaenaleyh, ya5lı kimselerin genç 
lerlc konuşup görü5rncleri onları pe-
5in hiikümlcre saplanmaktıın ve ken
rli ufukların ıl:ın ötesini görerıemek
ten kurtaracaktır. 

Yn,ım ız ilerledikçe anlarız k1;c 
lik hi~leriıııizden bnzılarını 

1 . eı 
yaşamanııı )'olu, gcnçlerın 
lıiziın gürclüiliimüz şeyleri ilk ~i 
görerek edindikleri intib:ıa ş~ 
ınaktır. ~~· 

Bu gezilip görülen şeyler~~ 1 olduğu gihi, fikir ve manerı?D ~ 
hasınrla dn böyledir. i\Ie~el·1~ 

0 
,·nktile okuyup şimdi unutııı~ı 
ğıırııuz bir kitaptan bir gcnc•.n 

b ·zılll 
aldığını görünce o eser ı 

tekrar canlanır. 

Buna rağmen mevzuu bırakmx
yacağım. Çün'kü nargile, ta çocuk
luğumdanberi daima merakımı u
yandırmxş bir acaip devedir. Hat
ta deveden de fazla bir şey: Zira, 
o mübarek hayvana nisbetle nar
gilenin, ucu bucağı gelmiyen bir 
de kuyruğu V9rdır. Hörgüce bedel 
şişenin süslü püslü üst kısmı; ma
şası; mahfazası; yuları; rengi ve 
kilometrelerce mesafeleri kata' 
muktedir büyük bir su hazinesi ... 

namana ... Hülasa nargile, bugü- _.;----------------------------------------------------

nün hayatiyle telif ~di~ebilm~kten Sporcular arasında 

* • 
- Tok, tok, tok! 
- Emredin bayım? 
- Bana bir meraklı nargile! 
- Başiistüne bayım ..• Doldu-

rJ.l.t' ! .. 
- Nargile gelir. 
Islatılmış tömbekisi, ateşi, kü

lahı, kadife saplı marpuçunun 
- kafasmr sokup mikropları hak 
ile yek~:ı etmek için hazırlarım·~ 
bir fincan kaynar suyu, her şeyi 
hazırdır. 

Marpuç şöylece bir yakalanır. 
Havada bir ilti oynatılıp ağızlıkla 
ağız arasındaki mesafe ayar edil-
dikten sonra bir iki çekilir. • 

- Gırrr, püf ... Gırrrr ... püf ... 
- Yap bir kahve? 
- Şekeeerli, bir!.., 
Ve onun ardından, siz deyin bir 

saat, ben diyeyim bin saat: 
- Gırrr ... püf. Grrrrr.. püf.... 

Gırr, püf ... Gırrrr ... Gırrrr .... 
••• 

Nargile pek de nazlı bir şeydir. 
Bu itibarla derhal tadına varıla
bilecek pratik bir zevk vasıtası 

'değildir: Mübarek, cepte taşın
maz. Her evde bulundurması güç
tür ve aile nizamına tesir eder .... 
Muhakkak ayağına gideceksiniz. 
Tütünü ayrıca bir muameleye ta
bi tutularak ıslatılıp süzülür. Şişe-

çok uzak ve çapraşuc bır keyıf ka- • 

nalıdır. • • * hır anket 
Nargile hiç şüphe yok ki, bir 

gün kalkacak ... Nesli münkariz o
lan mahluklar gibi, o dahi maziye 
karışacaktır. Bugünkü gençler a
rasında nargile meraklılarına pek 
tesadüf edemiyorum. Birçoğu tec
rübe etmişse de, hem kendisini ol
duğu yer.de asgari bir saat çivile
diği veya başı döndüğü için kısa 
ve beceriksiz bir tiryakilik devre
sinden sonra bırakmış, sigara ve
ya çubuğa düşmüştür. 

Fakat insan var; hem sigara, 
hem çubuk - boş zamanların

da - nargile içtiği gibi, bundan 
arta kalan vakieeriooe de çengel
sakızı çiğniyor ..• Ve bütün bu ke
yif idmanları içinde nargileye ka
vuştuğu zaman midilli, eşek ve üç 
tekerlekli çocuk velespiti ile dolaş 
tıktan sonra küheylan bir Arap a
tına binmiş kadar zevk ve heye· 
can içinde kalıyor ..• 

Fakat sonra... Evet, senelerce 
sonra bu tokur tokur alametin e
siri halinde· kendisi bir nargileye 
dönüyor. Birkaç çekimlik takati 
kalan; ateşi vaktinden evvel ka-

Sporcuların Saadet 
Telakkisini Öğreniniz 
Bugünkü gençlerin çok havai 

yetiştiklerinden hemen daima şi
kayet edilir. Halbuki, Fransada 
bir spor klübünün, azalan arasın
da yaptığı bir anket bunun aksi 
bir kanaat verebilir. 

Klübe mensup ve hepsi on beş 
yaşından küçük olan çocuklara şu 
sual scruluyor: 

- Saadet nedir? İnsan nasıl 

mesut olabilir? 
Ankete verilen cevaplardan bi

rinde iteni yor ki: 
esu olmak ıçın ınsanrn lia

yatftida .Kadın olmaması ve şehir
lerden uzakta, kamp hayatı yaşa· 
ması lazımdır. 

Diğer bir sporcu 
diyor: 

- Saadeti temin 

çocuk şöyle 

edecek olan 
tam bir sükünet ve yalnızlıktır. 

üçüncü bir cevap: 
- Saadet esasen boş bir hayal-

.den ibarettir ..• 
Her halde bunlar spordan neşe 

al.ıruyan gençler olacak .• 
-------~------rarmıs, benzi kül olmuş bir nargi- Bir Katil Yakalandı 

leye.... Bundan iki buçuk sene evvel 
Bu gibi manzaraları beğeniyor- glimrük halr antreposunda ke-

sanız, nargile kalsın! sedar Aliyi· yaralayıp öldüren 

HiKMET MUNlR :Mehmet oğlu Halil yedi sene 
hapse mahkum olmuş, fakat kaç 

' mıştr. Halil dlin KUçUkpazarda-
ki evinde ansızın yapılan bir 

Bir Bulgar takımı 
Pera Sisli ile karsılasmak üzere . . . ' 

Şehrimize geJiyor 
Bulgaristanın tanınmış futbol ' 

takımlanndan birine malik bulu
nan A. S. 23 isimli klüp bu hafta 
içinde iki müsabaka yapmak üzere 
şehrimize gelecektir. 

Misafir futbolcular arasında ka
leci Teodor Dermousky 35 defa 
beynelmilel olmustur.~·--:~-~ 

Diger beynelmilel oyuncular .da 

şunlardır: 

Sağ müdafi G. Balakçief 8, sağ 
açık V. Teoodoref 7, sağiç L. An
gelof rı, merkez muhacim Y. Pa
çacief 7, scliç B. Astrogof 1, sol
açrk J ordanof da 15 defa beynel
milel olmuşlardır. 

Timin diğer azaalrı sol müda-
fi S. Spasof, sağ haf L. Petrof, 
merkez muavin B. Vitosky ve ihti 
yatta Nikolof, Balıkcief ve V. Koz 
manof'dur. 

Bu kafileye Boris Kuşef riyaset 
etmektedir. 

23 A. S. Bulgar klübüııüıı 40 'defa 
beynelmilel olan sağiçi 

L. Angelof 
nebi teması görmemiş elan futbol 
meraklılarının bu maçlardan isti
fade etmeleri için fiyatler: 

Balkon 100, tribün 60, duhuli
ye de 30 kuruş olarak tesbit et
mişlerdir. 

VAKITın 
Avrupa Haberle 
Fransa kupası çeyrek fi 

rinde Sil, Fiv, Rasing ld~~~ 
Ekselsiyor takımları raktP • 
mağlilp ederek tasfiyeye ;ıı 
mış ve Monpölye - Kan. erli 
yen - Rems takımları, b 
kalmışlardır. 

*** · ıe Komşumuz ve eski raklFp,\ 
miz Romanyalılar futl:>f r1~ıııl 
mııeı sahasmaa çok ı e ,.>':ı 
lerdir. 10 mayısta Yugosl!l :ı.'1 
karşılaştıktan sonra 24 f11 <l:ı 
İngiltere ve 11 haziran~~ g.b 
talya milli taknnlarile ıııilS·pi 
yapacaklardır. Ayrıca 13 f11~ 
kımları için de bir progt°11 ~! 
zırlanmıştır. Darısı başıııı1 

*** 
Son harikulade oyunıaril~~ 

se' sızları haklı bir gurura ~il) 

Müslüman futbolcu . ~1\ir 
Larebi Mübarek oğlu ıç~ıı~<ttS. 1 
Fransız klüpleri dehşetl1 r 
lif etmektedirler. y.1· 

Bulgar futbolcuları ilk müsaba
kalarına 11 Şubat Cumartesi gü
nü saat üçte gayri fedelerden Şiş
li ile, ikinci maçı da 12 Şubat pa
zar sabahı saat 11 de yine gayri 
federelerden Pera takımı ile Tak-

Son karardan en ziyade zarar gören 

/. Spor kulübii 
Meşhurların hikayeleri 1 sim stadyomunda yapacaklardır. 

baskın netı·cesı"nde yaaklanmış- . 
Organizatörler, çoktanberı ec-

Lik maçlarından çekilidi oııı 
Beden Terbiyesi Umum Müc!iir ı etmi.ş pürü~süz ve şeref~!' 

lüiü tarafmdan verılmiş olan ma- mazıye malık bulunmuş Mark Twain 
ve valizleri 

Baron .... V6 "vale,, si (u§ağı) 
Mark Tvain de derhal şöyle ya 

zıyor: 

Mark Tvain ve "valiz,, i. 

-o-

iki Derili Adam: 
Piyer Loti 

Pier Loti "Fas,, ismindeki ese. 
rinde anlatır, Fasa gittiği zaman 
yerliler kendisini adeta iki deri. 
li acayip bir hayvan saymışlar .. 

trr. 
Halilin o zamandanberl sahte 

nüfus kAğıdı ile Anadoluda do
laştığı anlaşılmıştır. 

Eldiven nedir ömründe görme 
miş olan Faslıların bu zanlarmda 
biraz da hakları yok değil. Picr 
Loti onların arasma girip, "el sL 

' Amerikalıların meşhur mizah_ kacağr zaman eldivenini çıkarın- Son günlerde, tmıınnuş sinema 
çıları Mark Tvain bir gün Ka. ca Araplar, adamın elinin derisL ve tiyatro aktrislerinden Elvir 
nadada bir otele gitmiş. Otelin ni sıyırdığım sanmışlar· ve altm- Popeskoya Fransa hüküm eti tara_ 
yazıhanesinde ismini yazması L dan tekrar bilekleri gibi bir el fından lejyon don.ör 1ıi~anı verit 
çin bir defter uzatmışlar. ı · H ı ş K" ·• · · çıktığını görünce ona: mı~tir. a en aşa ıtrı ııın tıyat 

Mark Tvain deftere ne yazıla- - Elinin iki derisi var! demiş.. ros-ımd.a "Deliler alemi" piyesinde 
cağını öğrenmek için önündeki ler. b~ roz.ü oymyan ve "Cephe arka
ayfaya yukandlln a~ağı şöyle Ondan sonra Pi er Loti Fas ta sı" "Yağlı elana" isimli iki film 
bir bakıyor. Kendisinden evvel "!ki derili adam,, diye meşhur çevirecek olan Popeslw, hususi 
şunların yazılmış olduğunu görü- olmuş.. jnayatında okum.aktcm zevk·a1a1ı 
yor: ve çiçeklere bayılan bir kadındır. 

. isti hşare heyeti 
Ayın 16 sında 
Toplanacak 

Beden Terbiyesi Umum müdür 
lüğü iştişare heyeti ikinci devre 
toplantısmr bu. ayın on altıncı 
günü Ankarada yapacaktır. 

Geçenlerde yapılan ilk devre 
içtim.alarmda; bilindiği gibi yal -
nız federasyonların raporları O

kunmuş ve mmtakalardan gelen 
projeler tetkik edilmişti. önü -
müzdeki ikinci içtima devresinde 
ise faaliyete geçilerek kadrolar 
ve bütçe tanzim edilecek. nizam_ 
nameler hazırlanacaktır. 

Sedat Taylan 
Demirspor Klühüne 

Antrenör Oldu 
Fenerbahçenin eski futbolcu -

larmdan ve şimdi matbuat takı_ 
mının halen merkez muhacimi O

lan gazeteci arkadaşlarımızdan 

Sedat Taylanın İstanbul Demir -
spor klübüne antrenör olduğunu 
sevinçle haber aldık. 
Takımının olduğu kadar mat -

huatın da güzide elemanlarından 
biri olan Sedada yeni vazif esin
de muvaffakıyetler temenni ede. 
riz. 

A d ih • 1 • "1' lum karar an sonra tıyar e e- ı yettır. ırı',. 
manlarla ve yahut da hakem aza- 1 Son karar münhasxraJl ı:ıı1 

lariyle garip futbol takımları çı· istinat eden ve mektepteııeı1 , 
kararak li:k maçlariyle devam et- alan bu teşekkülü taınaıtlı-bt . tıı .. p 
mekte olan lstanbulsporlular, bu mıştır. İstanbul lisesı pııl1 

vaziyette müsabakalara devama ve mezunlarının spor ya rşlsı~ 
imkan görm.emişler, verdikleri ve 

1 
dan bazılarını bu kar~r !;:11~', 

bizim de aynen aşağıya dercetti.- klüplerini korumak içiJl \1teıif • 
ğimiz son bir kararla bugün çekil- den vazgeçeceklerini ını.ı tıııij1' 

. bar e 
mişlerdir: retlerle beyan ve ııı 

*** dir. ..<ı.# ··te"r C 
İstanbul Spor Klübü İstanbul Kafanın bedenle ınu s.ftııt 

Lisesi talebelerinin muhtelif klüp ahenkle inkişafına tar 11ıc 1-" 
· h ·ıı · · kı·· "d • ·· aşarta' Ag• }ere intisap etmemesı ta sı erını up ı aresı goz Y fcır 

yaptıkları çatı altında onların spor tahassüsle dolu olan bil .,e f~ 
yapmalarını temin maksadiyle 14 müracaattan önlemel' a.Oi>'ıe ~ 
sene evvel kurulmuş bir teşekkül- reddetmiş olmak xrıa1<\te'1 çO 
dür. Kendisine has vekan ile, vakkat bir zaman için 

11 

memleket ve spor sevgisiyle mu- meğe karar vermiştir. .11cfJC~ 
bitinden geniş bir sempati temin (Dcı'amı 1~ 

~~---~~~----

~ ALMAN SPORU 
1 - Fon Çam er. 2 - Yeni şebeke. 3 - sutç9

• 

4 - Birlik. 5 - Akademi. 6- Atletizrn. 
7 -Olimpiyatla. 8 - Propaganda. 1,, ..,... j(r. 

A,...,.,..İm••-;_ ... ~,..;-~...,., ..... s~"~,...r .... u..., ..... h,....; ... k .... k .... ~,....d,.. .... ; .... •;";""'k ... ~ .... d .... ;";""'ı:U..,.. ~z J\11 tld:ıı ;tı 

Ekrem Talu'nun büyük röportajını yarıll 
haren bu sütunlar da bulacaksınıı:· 
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300 SENE EVVEL 
lUrkiye ve istanbul: ~ 

400 baş uçuran 
cellat .. HAFTANIN RESİMLERi 

&ursa veİ zmire 
seyahat 

'fı.~lldan ~~llll:Yaya kayık tutup 1656 
""lll lsta un otuzuncu çarşamba Mösyö de Thevenot'un 

Frans3.nn Kiyotincisi 
Son Mahkumu idam 
Edeceği Günden Evvel 

öldü 
Fransanm tarihi celladı Ana . 

tol Deibler geçen gün, 76 yaşın.. 
da olduğu lıalde kalp sektesinden 
öldü. 

Ayni zamanda ''M. de PariS,, 
ismi ile meşhur olan bu adam, 
şimdiye kadar 400 kişiyi giyo • 
tinle idam etmiştir. \Sabahıen?uldan hareket ettim. Şark seyahtnaamesin-

~ ~Yığ~ın. erkenden Tophane. den naklen Giyotin, malfım olduğu üzere, 
ıerle ,ru.:ı ).fUd bındinı. Buna rağmen bu ismi taşıyan adam tarafından 
1;1eıı J,_fttt"'alıanyaya varamadık. Ha RESAT EKREM ~ «ı d icat edilmiş değildir. Yalnız, Fran 

" 'll 
11 

41 
sız htil.iili esnasında mebuslar~ "ö- ~:. t1·• ba Y ı. Gece karaya yak. ' t :,~~eıı. e1ldut korkusundan sa- ________ .. dan M. Giyotin, idam mahkumla-

~ ~e~,. adım açıkta demir aL Luz, mum, hatta bir şamdan en rmın bu aletle öldürülme::;ini tek. 
~i'.~abah 1 kayıkta geçirdim. Er. lazımlı şeylerdir. Türkler yol ha. 
~altı. etr~rkenden seyahatimize zırlığı görmekte çok usta ve tecL 

lif etmiş ve ondan sonra bu idam 
makinesi Giyotin ismi ile tanın. 
mıştır. Fransızlar giyotine ayni 
zamanda ''dul,, ismini de verir . 

~'Ya 1 
• Saat üçe doğru Mu. birlidirler. 

~- ~d geldik Bir kervanla ilk olarak yola çı-
.""l~ İlll:Yad · ~, ha:nr a . oturmadım. He. kıyordum. Bunun içindir ki bu 
~ eıcet et~ kıralayıp Bursaya hazrrlıklar bana biraz tuhaf gö. 
'~ d un. Ayni gün saat be- rünüyordu. 
~ İtıip ~·bu şehre vardım. Bir Kervanlar, şehir ve kasabala. 

~lll'aa f ır oda da tuttum. ra evlere inmezler. Ya kasaba ve 
~ ·SuYu e"kalade güzel bit; şe- şehir civarında açıkta, kırda ya.. 
~"~han~ kadar bol ki her evin. tar, yahut kervansaraya iner. 
~~tt', 13ttında şakır şakır su Kervansaraylar, uzunlamasına 
-~ kall.a~ bacak kalınlığında gayet büyük binalardır. Bir hal 
~~ lııı.d~ blar yapmışlar. gibi yapılmıştır. Odaların ortası 
~ eı<!al{ aşka bu şehirde pek büyük bir meydandır. Kervanın 
~,nıtnıllt~u kaynakları var. !çi- j hayvanları burada kalır. ' 
)~~ llu. sıc ~ atılsa hemen pişe _ , Avlunun etrafı, çepçevre, üç 
~~ 1~ı ~ su kaynaklarına ga. kad~~ ~ ~rtifaı~da ve altı kadem 

• ti lı<!alard ~amlar yapmışlar. gemşlıgınde bır settir. Yolcular 

lerı ~luYor. ; bır çok hstalıklar sıra ile bu set üzerinde yerleşir
\ ı~ geı· Uralara pek uzaktan ler, ve yemek pişirirler. Yemek 

fiılııJie \ &il~ııeı~orlar, ben de bunların yerler, yataklarını yayıp uyur • 
ce t ~- rınden b' . . . ı ilP• ~ \ ~afı ırıne gıttım. ar. 

jpJef1~ 1:ı,;le, en. .~erı:nerlerle teyzin e.. Çarşamba günü kervan sahi . 
uP ~ gay ~çı~deki salonun orta- 1 binden uşağımla kendim için bi. 
seııe1~ .~<llliğjn:e b~yük, dokuz kadem rer at ve eşyalarım için bir ka

lıt \ll-rlnu b1r hnvuz var. Suyu tır tuttum. 7 eylül perşembe gü. 
, ~ da ~i~e g~riy?rlar, ba. nü öğleden sonra ikide Bursadan 

, , ~atınd reı< eglenıyorlar. çıktık. Akşamı Tahtalıya geldik, 

ler. 
Giyotin bir buçuk asn·lık tari

hinden bugüne kadar yedi ele geç 
miştir ve Anatol Deiber ikinci 
cellat sülalesindedir. Ondan evvel 
senelerce Fransnm resmi cellat • 
lığı babadan oğula geçerek bira. 
ilede devam etmiş, sonra Dei _ 
beri'n büyük babasına gelmiştir. 
Bu ikinci sülale cellatlığı bir asır. 
dan fazla bir zamandan beri elin~ 
de tutmakta idi. Jozef Deiber'den 
sonra Fransanm cellatlığına oğlu 
Lui Deiber geçmiş, ondan da cel
latlığı oğlu Anatol almıştır. 

Anatol Deiber, babasmm ölü . 
mü üzerine 1 kanunusani 1890 da 
Fransanın resmi celladı olmuş, 
1 şubatta da ilk olarak bir mah. 
kfımu idam etmişti. 

Bu suretle, 28 yaşında işe baş. 
lamış olan Anatol Deiber tam 
kırk sene cellatlık etmiş oluyor. 

Cellat "M. de Paris,, Fransa -
nm meşhur bir siması idi Kendi
sine bir gün, hatrralarmı anlat. 
masmr söylemişler. O da: 

ipıerı ı ~~Illbı a çepçevre basamaklar bir kervansaraya indik, gece ya. 
bP1' ~~ .eıc!11: oı:xıa~ına rağmen o rısından sonra Tahtalıdan kalk. 
1eJll1'~t ~l\ıııiıtn k1 gırdiğim zaman tık. O gün i;;i wleyin Uluba.t kasa.. 
'')~'!$ti ; llı-aada aandu:1· . basına. geldik. Orada geceledik. 
8) J. ret ~ı.er~k .gu~l bmalar var. Ertesi gün klı.lktık. on bir~ dağ- - Hatıralarım mı? demiş. Yôk 

a d9 1'" ~~\tar. ll lkı yuzden fazla ca. rıi Susurluğa geldik. Civarında. ki! onları her gün sepete atıyo. 
• stı$ ti' ~ ~~llhte anları. da pek çok ve ki bir çayın üzerinden gayet kö. rum. 

iUl ~,. 'ıı}lu. Zi~:nı., ve he~en daima tü bir köprü ile aştık. Köprünün Cellat bu sözü ile, idam ettiği 
ıı.ll1 1 ~ alilı. k Bursa, bır çQk ker_ tahtalan o kadar seyrek idi ki kimselerin sepete attığı başları · 
ıı:ı· ~ lıl-ga u:ak Yeridir. her an düşüp boğulmaktan, ya. nı kastetmiştir. 

_,.,J ~~~ltitdi nlam~sma kurulmuş hut bir yerimi kırmaktan kork.. Anatol Dieber 2 şubatta ölmüş. 
e ~1~ ~~ U~Uıt bZ:· Şehrın ortasına doğ tum. tür. Bu suretle, ilk idam mahku. 
"ite~ \"'ar. ll~l' tepenin üzerinde hi- S11surluktan pazar ı.,rünü, gece munu giyotinle öldürdükten tam 
rsU· J ~~Uyu1/~:· şe~r.in yarısı ~a- yarısı saat üçten sonrıt yola çık- kırk sene bir gün sonra ölmüş o. 
l:ıİdJ ~~ ~tn ot ısar ıçrnde hıristı . tık. Yol çok bozuktu. ki bu bo- luyor. Halbuki 3 şubatta 401 in. 
ar8 11 ~i Çeı~ tne~rnıa~ı yasakmış. Hi. zuk yol, çarşamba gününe kadar ci mahkumu idam edecekti. Fa -

~~~!!hı-e ı:n. Bı.r istihkamı var sürdü. llk günün yirmi mil yol kat, kader bu mahkfıınun kafası-
J!.1' ~. rlilenı. nıanııle hakinı, asla aldık. · nı onun uçurmasına razı olma . 

~ 1~İtıde 1~1~ gibi görünüyor. Hi- Pazartesi de gece yarısından h ~ l\ o mıştır. 
~ t. t'ayıa smanlı sultanları. sonra dörtte hareket ettik, o gün ı. Qt.,, rıtıd İdam mahkfımu Pilorgc ismin. 

'(~ ·•atı1 an kalm:ı. büyük de yirmi bil yol aldık. Salı gli-~t r n. baki · de bir hayduttur. Celladın ölümü 
~ ~ev"kaı· yesı görünüyor, nü sabah beşte kalktık, on bire ), •;eıı ade h ·uze· rine bu idam cezasının yerine 
~· ~r arap. doğru Gelembe kasabasına var. ~" ite §eı:nbe .. .. getirilmesi iki gün geriye bıra · 
"'1~1• gide gunu Bursadan dık. ,. ' 11t· n ke,..,, 

1 
ı kılınlş, fakat sonra, Deiber ın ye 

• ~t~·. ıtn. F'a 4 varı a zmire gi. Bu kasabadan lzmire kadar o. of ~ • •l>i kat h k rine gec_en yeni cellat, resmen ta-
o]ıl it ~t· ı:ı ll:ı. l>e are ete karar lan yol güzeldi. Gclembeden son· 

i< "" ~~ lte~ınbe günü çok ge. ra Palamut kasabasın• geldik. yin edilmeden bu işi görmeye da· 
ti ~lrli afta d h na yetişemedim. Güzel bir kervansarayı vardı. Fa vet olunmuştur. 

eıııt 
1 

>oııa· ~taka a beklemek 18.zım kat eşkiya korkusunda:ı durma. Fransanm 40 senelik resmi cel. 
ıııl' ~ı~ :~a ıaud tnıı hazırladrm. Zira dık. Ovada, açıkta konakladık. !adının yerine geçen, yine o aile. 
ıı s< '1ır~~lttilba)~n başka bir şey bul- o zamanlar yolarda pek çok eş. dendir ve Andre Obreht ismin. 
ııe~ıV' ' l1atap :Y~ktur. Yatak, pek- kiya vardı. Bunlar Çanakkale mu deki bu cellat, Dieber'in yeğeni. 
ııJl ı: ~ke. zeytinyağı, (Devamı 10 uncuda) dir. 

!~~~- ~~ 
sı ~ 
·f ! 

,ıı 
.,ıer 

tsV' 
tıi' 

ıVll 
;ı.r &1' 
ıı-.~ b 
gı· Qir ıc· 

"ıiil'~ \ı4J ~cııı ılo BaJ Lh için Uzun Bir Seyahat 
l ~ baı k ınut .\e 0~~ • l bıı. Yap.ı:nak ~h:ı-s~nslarınm yaptığı bir hesaba göre, bir arı bir 

ıı ç >tıı_ııll ~baı da çın 20 bin kere uçup yuvasm,a. gelmektedir. Fa.. 
uı ~ate a. baı to~tekte ?~rduğu müddetçe yarr yarıya azalır. Bir 

jilf!/ ~ ~~ltn.eeı d~ına:a.k ıçm kovandan çıkıp girmesi 2 kilometrelik 

t,_ laı· '~ ktır. 
~ h~<lir. ~iklerde görülmüştür ki, kışın doğan arılar da. 

ıı.~ de, kı§nı U, !azın doğanlar ancak bir buçuk ay yaşadık.. 
~ 'Üter. 4ogan. arıların ömrü, ortalama olarak, yedi, se-

~ ~H.~l°rllllk}a "} ·~:ı"'llla l'e rı e Yemek :Yiyenler Az Değil. .• 
~~ ~~~ b~~ i:~~~~:ek en tab~t bir adet haline gelmiştir. Fakat 
l~~l ~ lri taraf l te bu adetın bugün dünyadaki insanların an. 
) ~ ~iy~ hlsanla tndan tatbik edildiği gösteriliyor. 
~e~~tlar. Ge ~ Ya:rısr: ınesell Çinliler, yemeklerini değnek. 

iı-4 rı kalan tiçte bir nU!us ta parmaklarile yemek 

Kadınları Siyah Giyen Bir Memleket 
Yugoslavyada Hırvatistan sahilindeki den.iz hamamları ile 

meşhur Çırkveniça'da yerli kadınlar hep siyah giyerler. Bu, eski 

adete istinat etmektedir: 
15 inci asırda oranın asilzade aiilesi olan Frankopan'larm 

bütün erkeklerini Avusturyalılar öldüriiyorlar. Bunun üzeriruı ka
dınlar siyahlara bürünüyorlar. O ailenin ahfadı olan bütün Çırk
veniça ahalisi de o zamandanberi bu adeti muhafaza ediyorlar ve 

daima siyah elbise giyiyorlar. 
Esrarengiz Davetiye 

Londrada, yeni evli bir karı kocaya, bir gün bir sergi dave
tiyesi geliyor. Kadınla kocası, davetiyeyi kimin gönderdiğini biL 
miyorlar. Fakat kalkıp sergiye gidiyorlar. 

Eve geldikleri zaman, "Davetiyeyi acaba kim gönderdi?,, şek. 
lindeki suallerine cevap buluyorlar: 

Bütün düğün hediyeleri çalınmıştır. ve masanın üzerinde şöy. 

le bir kağıt vardrr: 
''Şinıdi sergi davetiyesinin kimden geldiğini anladınız mı?,, 

Yuk:ıruhn ilih:ıren: - Dıı htır•n M:ıriy:ı l\tıril r:ırarııırlan ı:enilınc

sinc lı:ı~l:ınan "Liy:ıkat Ni')aııı" ıılııı .ıııh:n bir sahne. - Alııı:ııı t:ıy~:ı 

recilik ıııcklclıınctc l:ıyy:ırcc• ıınııızt·llcl'iııc lıanıdu t;ılinıler<lcıı önce 
yüksekten :ır:ıziyi taııııu:ı melekeleri cdiıınırlcri hususunda ıoütch.'lrrik 
pliııılar üieriııdc tetkikler y:ıplırılıyor; Holi\'Ulta Ear:ıl Karol lok:ın· 
tası açıldı; mera~imc i)tirak eden )ıldızl:ırdan lı:ızıl<ırı; l\.atrin ~lorri
~on henüz bir mektep talelıcsitlir. F:ıknt hu numarası ile kısa bir zaman 
zarfında hil~iik ~1ihrcl k:ız:ınmı~tır. Dirscl,krinin iiırriııde donsede,rek 

Lıu ııuınııran 11' ~:ınirl·de yapıııı~ , .• rnkipkriııi ~·uk geriJ.e bırakarak 

rekoru Jormışlır, 
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lstanbullulara m üı" de Zonguldalc:ta lspan17a Reisicumlıuru ile. 
17000 ameleye sıcak • ~ • • • 

ta=~,~!;!~;: ~====~~:tırayı yemek verıltvnr kabıne arasında ı'/ıtı[Q../ çık 
ketlerinin aatm almmaaı etrafmcla Bundan soma her Ud taraf I •• '".J 
ıirket mümealilleri ile devam e- Framuça Ye Türkçe ildpr nillba ~dü. 1 (Huaual) - lliJll llqllnatı l anerdı relılcumhv artık be7bude 7ere B. Leon Berard'la t!INr..., 

den mllzakereler netlcelenmiı. mu olarak buırlanmıt mukavelename- Şeflmia Cwmaurreiai ltmet inanlı gece, buraya altmıt vaıon dahi- ku 4öktUıaeaell atl'-1eumda lNl1ana aJ4ıiı )lu 111 
kavelenameler bu&{ln Nafia Ve- teri bmalamıflardır. Ilkklnun •Jlllcla ZonıuJclalı ..- llnde .muhtelit toplar, atır ma- buluamatta4ır. _.. blldlrdiJderhıe 
kaletl aalonunda imza edilmiıtir. • l'ellendirmifler, maden kh1Uı1l o- klnell ttıfekler ve mtılılm mlk· FRANSIZ AYAN AZASI tı Pirene ayan aza.m 

Mukavelenamelere bilkQmeti- Nafia Vekili akfam mllmeaaUler c:aklannda çahtan amelenin pla· tarda obUa gelmltUr. DONDC raklannda lapanyol Dl 
mb namına Nafia Vekili Ali Çe- ı~reflne lıta~y~n cazlnoıunda bir lanmalan menleaiyle yakından Cerbere tatuyonunda tahll7e Parla, s (A.A.) _Bani 1111. ıre 11•*iııin bul 
tinkaya, pıketler aa.,ıına Spesyal ziyafet •ermııtir. alakadar o1mutlardı- Relalcumhur tein bekleyen 200 kadar harp diriyor: A.1laa muatellf meıeJere. 
imza Jr4FDUftur. / Mllmealiller yarın akfam Belçl· itçilere tam kalorili yemek Terli· malsemeal vagonu vardır. Burgoetaıı dönmtlt olan B. Le. ll tablalarla 81Ul&t eser 

Mllzakere Ye muluebe netice· kaya ptme'k üzere buradan hare· mesi hUUlllJlda yilkıe'k lqatta bu· Perthua. 8 (A.A.) - Cumhu· Oll J!erard B. Bcme.Jle uzwı mlld· niyet altma atmmum.a 
ıinde biltUn lmtiyaa baldariyle be- ket edeceklerdir. lunmuflarch. rlyetçl muharip cUıtttamların det IÖJ'lllmllf 'V9 m1lteldbea B. yol altım De ftam&ya 
nber Tramvay tlrbtl bilcilmle N ,. v k ı· • Bu direktif" irfat bll'ÜM Vı· llk elemanlan Fr&DBıı hududu· Daladye tarafmdu da kabul e. Jilen aiWılarm aidiyeti 
tesi1atı, her türlü malaeme Ye bi· a ıa e İ ının li Ye Parti bqbnı Halit Akloy na dUn ıaat 16, da 1elmi1lerdlr. :llbnlttlr. lerine de bal nreUeri 
nalan, atelye ve ambarlarmda mn taraf.nclan maden mlelltlllerim Daha •nelkl ıtınler zarfında Parllmento kortdorlarmda B. 'llJlbr. Bittabi bunlar ICID 
cut 300.000 Urabk malıemeal da- beıanatı teblii•t ya~ ve bunun netice- hududa ıeleDler, karablll)'erler- Leon Berard ne IÖfGlllll mebuL dar Jkl bUktmetbı 
bil olclalu halde 1.570.000 TUrk al olarak e...nd ,onda ltlhlnn le livll muhafı&lar idi. DUn hu. lamı aöylecDJderlne g&-e, B. LeOJl mn plmettecllr. 
liiasma Ntm alınmlftır. ' Anbra. 8 (HUIUll) - Nafia biltilıı mleuetelerde ......,_ m- duda sel•nler, cumlıurl1et or- .Berant'm yalmıcla 'Burgaa clBne !BTtLAP 
ı Şirket Pononellnln n yine Vekili Ali Çetlnkaya mukavelenin cak yemek vtdlmlye bat'•ınmttır. duıunun blrlncl tank llvaaı Ue ceil tıeJlt olunmaktadır. Al&lt Paril, 8 (A.A.) - Bil 
teaiı edDmlt olan muhtelif taadn lmnbınmaundan l~ ıueted- Vali " Parti blfbm Halit Ak- ikinci zırhlı llvaaı olup beraber- Pirene ayan uut Burcolta iL Parlae ıelen llpanyol 
1811dıklan mevcudatı mabfu tu· lere fU beyanatta bUlundu: soy, maclelı •e llhhat dlrektlrleri, terinde ihtimamla bellnlı bir neral l'ranko ile. Parla ft Bv. ,etçi ricali RelaicumhU( J. 
tullJ\Dttur• • - Ttlnel tlrbtlnl lbtllhlı Ter- it b8l1eal laüd, madenler bqm\ı- hale konulmue olaa muazıam gos arumda diplomatik mUDa - ile hUkamet reisi B. N 

TUnel tlrketlnln bUcOmle lmtıl·ı si borçlanncJaa ibra ettik. B~ hendial, baJbTl betbm bulundu· tam1onlar bulunu1orda. 1ebetlerin remıeıı batJ•m111 pıt. llDda ıa~ faı:klan bul 
yaz bak1annm TBnel Te tetiaatı- mukabil bu tfrk8' l>elfrmendJU P halde maden ml......ıerbll eon gelen ukerler de ilk mtıl- lanm tnbit eyll)'tC9ktir. B. LIOD teyit etmiflcrdir. 
nm matuaJarmcla meTCut malH- •e Kaymman hanim De laetpqa .aemütJer, llOele mutbülanm, 78- ı-cller ıibl fUtur alAlml 7okJdi Berard'm fikrine CÖl'8- Bm'lol B. Nepinlıı fikrine.
menin bUyilk Metre bam n diler ı hanuu hClkOmete devretti, bunlar· ı-» lllonJ8aaı, maftet duramJa. ü. Delva10'7u ıu sözlerle aellm: hllkibnetlnin yakm bir _...ela yol m~ latikWİll fi 
pyri menkullerinin tamamı 175 dan luetpqa bam Luaro Pran- nnı, J&tak yerlerini Te IOl,al hal· ıamıtlardır· hukubn tanmmım JAsmvhr, B. tememıyetiıl prantial, 
bin liraya aatm alınmqtlr. koya •tilmlt oldalundan tfrket lerinl tetkik n teltlf etmlfler, ek- "Merkezi mmtakada plebe Leon Berard, hariclJe BUll'I p. rau, politik ve aoayal 

bu Jwun aatıt bldelini hUkamete ilk " abü lfler beriaıdı dura· I çalacatıı .. neral Yordn•dan, ...,..uR • ba19tlemnai prtlan 
Tilnel itletmeal memurlar Jeı. aynen iade eclece1rdr. rak bun1arm dtlleltilm..t 7olua· · lvbı ileri hareketleri dolaylalle paayol IDIHleaüain haDl 

hinde teala ecUlmit olan tuTUa Diler hanlar latye tlrbtlaln ela dlrütifler nrmlt1erdir. lST1:;!8~~:~°ıc~ış ltaıJan ukerlerinla 1'r&111D Jaa. kaTemet lbaqeldiii 
aandılı mevoutlan mabfus tutul- elindedir. Bu suretle TUnelln 1a- Haftada pJıpn amel• 01 Jedi I dudu clvarm.da b111QIUD&larma B. Nesrine yukardald 09 
muftul'. tlf bedeli olan 175.000 lira dahil bindir. iki~ ince bul maden Perplpan, 8 (A.A.) - rl mani olmak o.re lta11&11 Jatala· birinden aynlmu ke 

Moka.eleler lmsa edilmeden ~k O.ere bu Is Jwu bllt bedel mtl•11eled taraf*"4 Mill.,e mal6mat almakta olaa bir mem· ~ Katalonya eepbemlnden iL rak teWdd lttiil halet. J. 
evvel Nafia Veldll Ali Çetlnbya almak huıuıuncla IO'nradan muta• l1CÜ ,,..... ...ıs. lstllmd 'IUl- ba4an etrınl14111n. söre B. A· rl •tmma11 bn.nDI almıttD'· Bu, nlabetea daha müllyilll 
tirket milmeulllerlnln, ufla er- 1xk kalmıt bulumıJ'OfU. yetltrinl _.. etmek _.....,_ 1&11a Negrln httttmetlnln tapan- bar!Gten yapıla ııyudmılara l'lf. tedlr. 
kinmuı " pzetecllerln husurun- Ytnl alman iki .a•ketln ılelııtrlk le bqlaJD hareket alma tMrl- yada harbe devam etmel• ta- ma. lspan.yanm tam politik 19 • -----------
da ıu nutkunu a8yledl : ldaretlnd oldu••r _.bl .._ belvle tehmmll JOluna Prm1t. rar vermesi tak41rlnde, relıl- tlkllllnl lc1ame etmek latiJtD Bur 

1 •• •• -. lflDI c~ lıpt "lıldele- cumhurıuttan lıtlfa edecektir. I08UD sllktn • allha ftl'm&k 
"B. Splldal, milddetl• Nafia Vekaleti tarafm- riyle ,-.. hbmltlain bUtla amt Zannolaııdutuna s&re B. A· uın1nt11 ilk teoaDlllcUr. 
Jlelsillada Softa tirbtlnln mi- dala tdan edDmlllnl, MMUk tak· ıe,. tetm1J1 18,.ı altı Şubatta ıana, cumhur11etol tapan1anın Bundan 4a anJ111Jdllı wçhile 

meulll " !atanbul Tnmt&J " lltlerla h~ kefaleti altm- iti&uen tüaJdnak qlemittlr. muzaffer olmak ıcın gUvenm•k· ,.ıanda blteceji kat1 eurette talı 
Tünel Fbtlerlnln munlahaa .. f da tnalun • •• ifletmenla tan- flmdl b4ar t9Crilbe ....,._ ı. oldutu demokrullerln 1ardı. ıqhı ec1i1en clahllt lıarbln Diha,.te 
1arü llslerl hllrmltM ..ıAmlanm. • 'fll lllahs balamlınndaa ara· tinde oa:ı: buı mh•t111erde mına artık itimat e4emt1ec•ll ermesi a.ine Jtaı,an ukerle. 
Sizinle Nafta V.wı.tlaba ba .. j ~a&'dflk. Z..ten !atubul beledi- a 1ıılD War amele cak nmek cihetle bu andan lUbaren mQ- r1 bpanyadan llmMJ edllecelrtlr. 
lonunda Ud lmtl,bıı tlrketlıa mu- tal~ ba huauata J&lll Tramfty v:rUlrka bGyUk ,:.:. yGbik cadeleye devamın fa1duıı oldu- Barhln ~uk IUl'8tte an.a,.ı. 
bftlealal •matımak lnre " l· : mil: t'!1!~-:nv :-r direldlflerl laerine Haftada sah· tu tanaaUndedlr. Btnaenaıe1lı Jenmeel ı~tn araya ıtnm bul ... 
kinc1 defadır ld, ~ bulunu· • -ıı- e • ta• f&1l bltlll ameleye yemek ..nı- hu ft91tuiyle l'anıko pul kur. 
JOl'U. ufmdan ldan edl1mnl huaUIUDc!a mee1 temüa e411m1ttlr. ptmiıtir. JılUteakiben diler ocak· maylle Nlyaca pnel kunnaJI L 

Imtlyaslı tlrbtltrüa " 1r.tfltl- blalmJı aJlll fildrWlr. il~ aileMeaelerimbde ,,,. lan ttftlt edecekleri anlqılmıp. rumda mu.ır.ıer yapılmakta ol· 
iaı,oaJarm 6a,ada 11,..ı...... lfpuallGI u.lllJı@ nlırlal Aın•~ •Bar 
ıda prl ka1imt mllletlerla " lda- bet ıene müddet .sarfında tertemi.ı getiiilecektir. buçafC1010ya-Çıwılaru her ı n· onun d es en ve ta -
Rllrin Gserfnde tatbik edİJlll uıul' ve tıtanbul için feybll iki varidat Buıon ameleyı ıünde bir kilo de yarım ekmek verilmesini dile· lonyanm h~ llOfl • 
lerden olclulu tarihten •blttlr. t •ntm olarak buıdlyıp bu halele ekmek, l&bü1eyln çorba, ille " ıııitlerdir. Vali bunun da teminine ra. fspanyol ewıdmri,ebJI hlk6. 

Ttlrk mm.ti" T8* lclareal bu lltlnbul beledlyeüne devre mu· akpm acak yemek olmak O.sere çahpcaiını vaadetmiftir. metinin otorlteıal ayıflamll ol-
idevreJI pPrmlftlr; Bls bu&ID 1 \'lffak olanak bütlyar olacatu. ve kalori 3500 den app dllpıe- Maden amelesi kendi 11ibklan dufmıdan pneral Nlyaea halen 
idcla Rtblllria ki, ftaJanua t .. t Takdir edenlnls kJ ann aman mek iare aJda dan Ura bedelle ve ceçimleriyle en ulvi bir ıefkat muhasım tarana mu.bre ecle. 
nkJd n IUDauacla &mil olan en 19 ecaıbl lmtlyuı attmcla lralmıt °'"' yemek ..U..ktccllr. bluiyle aWrananan ıevcfli baba· bilecek bir vul,.te glnnlftfr. 
~- tıir millet mnldint pimi· Jaa. bu mllllllleı.ia senit nultl Vd rft'Ddlıldlerle birlikte dlln lan TUrk Ulusunun Beyuk Batbu· Difer taraftan, İtalyan ntlfu. 
ıizcllr. l ola Nafia V6.lletl tarafmdan tan Koüa maitakumda kuaplarla, lu Cumburrellimb tımet tn8nil· zu ,.ınu. fılanjlat mahfellerde 

Artık modern tenkJd1atı, mo- .sim edD....Unf JÜlrda da a8yle- giirpa ocaldarl1Je, TDrk WSmUr nün ve onun yilbek hllkQmetine kendiııi ptermektedlr. Ballnı. 
dera itleri kendi TaltWJala bn· ' dilim slbl Wr nrunt teWdd et- •e KlmGrit P'btler ocık\qın n karp yilrekten tapn minnet " k1, naayoııallat ktımandanlar ve 
di eJemalanmısla inelnbim n mekteylz. Nafia \teklletl biltlln İhsaniye mmtakamu teftlt •tmlt· ıtikran nı ve ç8zWme.1 bafhhkla· zimamdarlar totalit.er aiatemden 
millethnidn menfu~ olarak ta-1 VUltaa1nnı kulluarak bunu tan· ler.dir. • nm bu fır11tla en içten duyplar- ziyade krallJk llat•mlae müte .. 
Jdp etmek latlyoru. Belçika hG- lime phpcaktır. Bualn Klllmll maden WSlıeetne la tekrarlamıtlardır. mayii bulunmaktadırlar. 

ıkOmetinln krymetll bir mUnaete- -------------------. 

~ek~:ı~:.=.~~ÖI~:. 1 Dahlli V rıcT Kısa Haberler 1 
ıdiil blallniyetten do1&11 tetik- ................ ._ ............................................................... ...-
ıkilr ederim. Hauatc B. Speada· DAHiLi • l tan dam pahalıya utıyorlar. Pera-
ılm ba mtl.ıakerelerde &laterdlli r • Verilen ..;altunata 16re memle-1 M . t . 12 k kendecl kasapların kaunçları anı-
hillnUnl19tln batuumı mulaafua ketlmizde son sekb aylık •eıii taab- arıya 8 gıren anunumuz sandaki fark buradan ileri 11ımelt. 
ıedecelim- JCendilerine tetekJdir aUltunııda 19çen •neye nazaran ledir. Eetla acuılamuı ıamana •• 
ıeder" bmalayacatmm mukan-

1 
1.147.&10 lira fulalık oldulu 16rlll-ı Kerlıet• lirmiı olaa on lld kanun resmi ıuete ile neıredllmlt- alaealım11 tedbira.re miltevakkıC· 

ılenln her Dd memleketin MJftll& mekledir. KlnunusadJ ayı 10nunda• Ur. Bunların aelerclea !bant oldulunu aşalıya sırasile naldecHyonız: tır." 
ıve me9•tlne olmaamı dilerim... k1 leklı aylık tahsilli 1ek6n11 1811 Zeyılncllllla ulalu Te )'al)aa1 aeytiDlerin aıılandmlmua bak- • Haydarpa .. •• Seliml)'e sırtları· 
1 

N-a .. Vekilinden aoaİ-a lh a- aallyon 812.858 lirarı bulmuıtur. nın aJatlanmaaı leln o nuntaka)'ll 
- ~ - .... ' •Maarif VekAleU dael unaUar ıu. ltındakl kqua, ukerl memarlar tiakkıodakl 2128 numaralı kanunu 1200 çim •tacı dilrlleeeltUr. Bu mak-

ılan SP"J&l da tunJan '8Jaeaı: besi mlldilrlillllne lleaut Kemalettin delitUrea a&ll Dumaralı kaawıa ek kanun, ukerl fabrikalar tekaQt utla dGne ndar U0 culmr aOJ)mıt-
I "SkUm• baflarbn phllm bak- tayin edilmittlr. •• teulla aıındıtı hakkındaki kanun, ldarei umumi7ei •ilAYet kanu. tır. 
ı1ancla kulbı o1d ~.. 1 • bkenderunda 1erbest l(lmrilk nunDD bıu mıddelerlnln tadlll hakkındaki kanunun ikinci madde· • Mıdwlle betçilerlnln ıynl 61ç0dP 

"""I a ...... u ttrnc- mıntakamm tayin için Hatay fnb· a.Jnl dellştlren kanun, 19S8 mali yılı milvasenel umumiye kanunu· ™ 1 almalan için emntret mQdQr-
ıcilhktr li8llla hilhıNa tepkidir JAde anurabhası Cevat Aeıkalının rl- ' UllOnün bazırladılı proJl'ler dabill-
ıederlaa. Çok iyi bir pldlde bana 7aaetinde olarak bir he79timb ba- na ballı lı•ıtçe ,.e cetvellerin bazılarında delitiklik yapılması bak. ı )'e vekAJelinln tetkikine 16nderilmit· 
Jıatırlattmıs 1d, bastın lkind dtla aDDlerde Hataya ıidecekUr. kındaki kunun, Jılilll Jılildaraa Veklletl 1938 mail )'ılı blltçesinde Ur. Bekçi llrretleriain ınası usuli)'le 
lir .uı...ıe akdi isia lna llloada • • lmpeka itiyle allkadar 16aterilen 2tl0.000 Ul'l'lak mllnakale ıepılnıuı hakkındaki kanun, orman umum tedi1eainln Jıu:randan itibaren tat 
.toplmumf balunuyorus. 

1 
lnslllı it adamı Krep ID8iltereden nıüdilrlilJQ 1131 malt )'ıh biltçeainde delitlklik ppılmuı hakkın- bik edlleec:ll umulu)-or. 

i Bu lllonda mlnl'--•lır tehrlmlze ıelmlttir. daki kanun, &l'llri •ersisl kanununun buı htlkDmlerlnin deliıtıı il· HARiCi : 
U.IUll _,.. ı Krep, lmpeka itiyle hiç bir alAkaa i b •·•· -• ki ka --' · i i 11•• aıı ı1 k •ttal,·an ordusundaki hmnn Yabu-~aptdr. Ve çok IJI netkeler elde olmadııt.nı, •ene bu mllnasebetle il- mes a-ın"" nun, a • .- Tertıs n n ;>,. m y ı 10nuna a. ,, 

....n.. •• dar olan ba.tn)-aıunın terkinine dair kanun, milli müdafaa ihtiyaç- di zabit ve a,kerlerle faşist miJls teı-
;enaa. Bu mftaakaplar aramucla mi geeen Tabini7i ise, lnılllı Uca· kilıilmdaki Yahudilerin çıkarılması 
~'bet aenellk ihtilafa nihayet ret oduı re1al olarak tanıdılını, ken. 1 ları için 12S milyon Ura)'& kadar teabhllde ıirişilmesi hakkındaki hakkındaki kanun nunl paele ijc 

Nerdi. Bıı memleket Jııalrlrıqda ve dJllrle ortak olmadılın ısiyleınittir. kanuna ek k"nun, mllvuene •ertlsi kanununun birinci maddesinin ilAn edılmlştir. 
bu memleketi bu hale cetlrmlı o- 1 

• J::::."" VekAleU, sivil halkın beşinci fı!llr ,ı;ının delittirilmesine dair olan kanun, amorllsman • ltalynn Hariciye Nasın Kont Cl-
Janlara ~-ı ha-.. t..ır..- ne d• hlr traya mabsaa olmak ilıere S ay sandılına verılcn 4 buçuk milyon liralık avansın tezyidi hakkında· ano bu ayın 23 Onde !\omadan a)'ft-

-s T·-..- itfaiye hlımeUnde ~ulunması husu· 
nce yllbek oldalufu bWnlnlz. IUDda haıırlanan kanun projeıd Qze- ki kanunla darnıa resmi kanununun tadiline dair olan kanun" lnrall U şubatta Va11on)'l . ._ il in· 
i Tilrldyenin ıulh yoluaclald il- rinckl daha iJi eahflll•k için Meclis. . 1 de Berlinl ıl1aret edecektir. 

TQrki:reyi temsil için iktisat YekAlet' daha Silmerbanka teııllm t.dllnı ı,tır. • n~ ayın on dördllnde Diller de 
.yuetl Belçlbnın ıuHa Jdunclald ten ıeri almıştır. deniı mllstepn Mu11tafa Nurlnln ri- Ayrıca tesblh, alııhk, kol -e, ~uhuk,' hazır olduğu halde 3{t.000 tonluk iU. 
.alyuetlnln aymdır. Öyle zannecll- • YllddeU biten "' Qç ay için u- yaııetlnde bir heyet Yunınlıtanı ba- >oflailk ve altın kakmah itler hosır- Alınan zırhlısı denize lndirllecelt-
.yonun ki, biltilıı Vltandaflannıa zatılan Türk - Yugoslav aryon anlaş. reket etmek üzeredir. !anmaktadır. tir. 

. masının müzakereleri bu ayın on be- 1 
bilbula latanbullular bilyü'lr: bar şinde Be)gratıa yeniden ba,ıoyaca- •Son z:ım:ınl3rıta fazla iıılihlAk do • Harf inkılAbı münascheliyle ff'- • Romanya Hariciye Nasın f.ofen-
.-e'tİDçle burün bu mubvclen;n lındaıtı .,toprak mahsulleri ofisi" mıL layısiyle ko'.< komQı·ü sık1ntısı çekil- dnllle çıkard:ın posta pullarının le- cu nıart a)•ının ilk ıtınlerinde Varşo 

ı melcteydl. Alanan haberlere dre. iavlU m6ddetl bltmlttlr. vaya "iderek, Lü barleire auırlr-
Jmnlıadılım anluycaklar Ye her dilrü Hamsa Osman mümessil sıla- bir iki ınne kadar lsıanbula mühim • Et fiyatlannın 71lkaeklill hak· le göril,.ecekUr. 
halde Bay Vekili tebrik edecek· tiyle Yuıoslavyaya &idecektir. mlklarda yerli kok kömilril ıeJeeek. •unda kencllılyle 16rf'ı'ea ıaıtlttilPre • 1936 da halutu U1n1aa ltal. 
]erdir. Şalıuma taallGk eden bu- • Ayın 14 ve 15 lnt"i ıfinlerinde tir. 'Devfot ziraat ~lcri kurumu" ndan yan - SoY)'et ticaret mllıakınleri re-
8Ull bir limit bbar edeceiim ki, Bü'treıte topJaMe:ılc olon Rııl'·anlar • Piya~mırda hQ) Ok bir pirin alahh-e'li bir z:ıı dem ·~lır ki: n : ıl"n ha ,ıama\ llzeredir. 
e ela lmaJac!ıtnms mukavelelerin arası matbu:ıı biri'~! konITT"e,.ine lıJ- sloku bulunmaıuna raAmen pirinç Ci· "- Kunımumıır her ıhln sno ko\Un • :\lo kondon bildlrHdflfnt 116re, 

tirak edeee'ı olnn murohhular pa· y:ıtlarında bir )ilkııelme 16rQJmekte '·e~iyor. lstnnbulnn ihtl)"8<'1 ı-.e 21\00 nt1 .. - Mııc-ıır mliH~hahnın k" lme-
tat~ildnin her ild taraf için de fay nr lrilnfi yola <-ıkııc-aklardır. dir. · ovıındur. Knrumnmuz elleri l:aup. 5fnden sonra Ruspdı Macar mena-
dab olmaı·dır. • Yakında Pfrede loplanac•k olan • Nevyort ıwrılal f('lft h111rlan- lua belediyenin n:ırkı lUerinden 5n- r. ı il<." Jn!lOn "efirinin meşıul ohııa~ı 

Sayın Vekile temin ederim 'ki. Balkan antantı e!.onomik konseyinde malda olan nümunelerin bir kısmı hyor. Toptancılar ise, kasaplara nark kararlaşmıttar. 



VAK/Tın 
Q' - - -- - -

ÇQk Hikayeleri 
~koc . ... • ~ 
danb . a arasında aylar• 

lerd erı •Urüp giden mu· 
hıl\rı en •onra erkeğin bü-

' p Yakarnıaıanna rağ-
tdtııce !lıutJaka ayrılmakta ıs .. 
'lllahlceme de artık on .. 

larına karar vermiş· 

~)'~in bu son kararı ka .. 
~ ''\tirı.cı· . tdcrin " ~r~ış, fakat ko-
UıtU. ' .r eısın en kötüsüne 

· lc\tinrl 
İ:ıcrıc " e seke ıe'ke merdi .. 
"c ~.n kocası içinden ağ• 

tr,b duıınemek için merdi· 
ıazılarına tutunarak a
ıorak' 
ad 1 atabiliyordu. 

aıncağız güçhalle malı 
~ ll'lluauna indiği zaman 

•cvg·r ta 1 ı kancığı çoktan 
))c11 ~bolı:nuş, hem de artık 

'eli }'ıl ~Ybolmuştu. 
~ bır a 

Aşkın 1 

Gözyaşları 

İngiliz petrol 
Krah öldü 

Umumi Harpte 
"Bir Damla Petrolü 

Bir Damla Kan" 
Haline Getirilmişti 
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22 Yıl kocasını -
bekliif en kadın 
Şimdi kapı ·dışarı ediliyor 

insanlar ne tuhaftır. Bugün A
merikada cereyan eden çok şaya
nı dikkat bir aile vakasını, bu tu
haflığın en yeni misali olarak gös 
tere biliriz: 

Bundan yirmi iki sene evvel, 
yanlış bir ihtimamla hapse giren, 
Amerikan politikacrlarmdan Ton 
Muney nihayet tahliye edilmişti. 

Tahliye edildiği gün, kendisini 
22 sene bekliyen sadık kansı Re• 
na muney karşıladr. Sarıldılar, ö· 
püştüler. Onları birbirlerine tek
rar kavuşturan talihe tekrar tek
rar teşekkür ediycrlardı. 

Halbuki dün gelen ecnebi ga .. 
zetelerde okuyoruz ki, 22 senelik 
ayrılrğı müteakip birleşmeleri Ü• 

zerinden henüz bir ay geçmemiş· 
ken, Ton Muney, karısını boşa
mak istemektedir. ı.., '°fraa rada yaşamak, beş 

"it ~at a :Yernek yemek, beş 
hl bir 1 altında gecelemek ve 
ıı:, l'astıkt 
"it ltcl a uyku çekmek ... 
ıar, ta ayar, fakat kalbe ga

tııııa ~~t ağırdr. 

"İngiliz Petrol Kralr,. ismi ve
rilen Sir Henri Deterding i2 ya
şında olduğu halde Saint Moritz
de ölmüştür. 

Karısı gazetecilere demiştir ki: 
- Kocam beni boşamak istiyor. 

Fakat ben, onu hapisten kurtar
mak için senelerce çalıştıktan son
ra asla bırakmıyacağım. 

Dalıa bir ay evvel Tom 111mıcy 
tahliye edildiği :::aman 1;{lrısı ile 

böyle bıt.lu.,,mm§tıı. 

Sir Henri aslen Holandahdır. 
İki <! 1 ortada biri kız, biri 

"itdı_ c nur topu gibi yavru
tClt h 

}'il::~~ geçikmişti. Talihsiz 
lllctıin ınden kan ağlayarak 
\c11 h avlusunu geçmeğe 
tı. ş· er tarafta elektrikler 

[
VA~ArNI: 

Osman Cemal 

Meşhur bir Holandah gemicinin 
cğlu olan Henri, sekiz yaşında ba
basından yetim kalıyor ve hayatı
nı kendisi kazanmak mecburiyeti 

Bundan on beş gün kadar ev
vel, bu fedakar çiftin ayrılacakla
rına dair şayialar çıkmıştı. Fakat 
Ton Muney derhal atılarak, tekzip 
etti: 

ğü vakit beni de yanında bulun
durmaktan, utandığı için ... Ko
cam, bir halk kahramanıdır. Nu
tuklar söyliyerek memleketi dola
şıyor. Güzel giyiniyor. Fakat beni 
beraberin.de götürmüyor 

ı.: 11lldi 
••dccclc ne yapacaktı, ne-
bııı~ ' nereden ve kimden 

tec •caıc 
Cıiııa ' sonra bu upuzun 
'r e Yatma zamanı gelin
ltcıcti, nerelerde, nasıl vakit 

ttı tı,a Çıktı ... 
Ctı 1.. gı zaman ilk aklı

"Y b .. 
:taptı~ 0~1~ anlarda bazı-
cy, 1 gıbı, ken.disini bir 

ı, atıp 
c bu sızıncaya kadar 

ltsıııe1c gecelik olsun kendin-
~de 1ı°1du. Mevsim kıı ol
~. 

0 
a..,a gayet güzeldi. 

11lı arı rtalarında bir Mayıs 
dırı yordu 

~ lt, <l'" • 
tııgi Utnensiz biraz yürü-

dııı:.. Yoldan v 

lilitıü nereye dogru 
n Pek farkında değil-

. ':>ıı ltarar B 
b· . eyoğlu mahke-

Q, •' ırınde ·ı 
''llıdi Gaı Ven miş olduğu 

>o iltlta a.tasaray ile Tepe-
~t<Ia taraflarına düşen ten 

~~}': ~n~eleye sendeleye 
lılci ogru ilerliyordu. 

İdi. ;vıeri Fındıklı tarafla--
ile 11ldıld 

~da tesi İd'> 1 neresi, Kasım-

t. t içip ı_ı. Bu gece sızınca-

yandan da bu gece 'kaynanasının ı çarpıp içindekilerle beraber onu 
evine son bir defa daha gidip ka- alabura etmişti. Acıklı feryatların 
pı.cla nasıl dövünerek, nasıl saçını, hepsi .de kadın feryatları idi. Bun
başını yularak karısını yeniden !arın arasında Türkçe, Rumca, Ya 
barrşmaya razı edeceğini düşünü- hudice sözler de duyuluyordu. 
yordu. Lakin bu düşünce o kadar Sevgili kansından, bugün katiy
boş, o kadar boştu ki eğer böyle yen ve ebediyen ayrılmış olan 
bir ıey yapacak olursa bu gece bedbaht adamın içi erkeklerle do
muhakkak polis vasıtasiyle ora- ıu sandalı kazaya uğrayanların 
dan defedileceğine hiç şüphesi yanına yaklaşınca adam denizde 
yoktu. Çünkü daha bugünkü son acı feryatlarla çırpınanların arasın 
ayrılma kararı verilmeden de o bu' dan kendi kansının sesini de duy
çareye birkaç defa başvurmuş ve du. 
her d fAııınd da f ~na halde ers
lenerelt kapıdan çıkılanmı§tı. 

Vçüncü kadehte göz yaşları büs 
bütün alıp yürüyünce yanı başın
da oturan babacan tavırh, esnaf 
kılıklı, şişmanca bir adam kendi
sine sordu: 

- Ne ağlıyorsun be arkadaş, 

ne bu gözyaşları böyle, çeşme gi
bi? 

Kalaycı körüğü gibi gayet de
rinden içini çekerek cevap verdi: 

- Bunlar dedi, aşkın göz yaş
ları, aşkın? 

öteki tekrar sordu: 
- Kime aşıksın be kardeşim? 
- Kime olacak, beş yıIIık kan-

iskeleden yetişen bir başka san 
' d .denizdckileri toplamaya çalı-

şırl(en karısı, ikide bir denize da
lın çıkanların ümitsiz lıağrrmaları 
gibi boğuk boğuk son bir yalvar
mada bulundu: 

- Amanın, sevgili çocukları

nızın başi için .•. beni kurtarın .. iki 
çocuk anasıyım.. onlara acryın ... 
yavrularım öksüz kalacak! .. 

Zaten zenaati gemicilik olan ve 
çok iyi yüzme bilen bedbaht kcca 
hemen paltosunu çıkarıp deli gibi 
denize atıldL • \ 

ile karşılaşıyor. 

15 yaşında iken Amsterdamdaki 
bir bankada ufak bir memur ola
rak çalışmaya başlıyor. Bu onun 
iş ve mali hayatta ilk adımıdır. 
Ondan sonra bir şirketin mümes-
sili olarak Holandarun Hint ada
larına gidiyor. 

Ondan sonra Holandaya gelen 
Henri 30 yaşında iken de bir pet
rcl tirketinin idare meclisi azası 
oluyor. 

Henri Deterding şöhretini ve 
servetini bilhassa umumi harp es
nasında kazanmıştır. Bir ~ngiliz 

petrol şirketi ile müşterek çalışan 
Sir Henri harp zamanında mühim 
bir ihtiyaç olan petrol nakliyatı 
işini tanzim ediyor. Bugün petrol 
naklinde kullanılan gemiler onun 
icadıdır ve ilk petrol nakliye ge
misi onun fikri üzerine inşa edil
miştir. 

- Yalan, dedi. Düşmanlarım 

benim itiba.rımı kırmak için böyle 
yalan uyduruyorlar. 

Fakat bugün hadise tahakkuk 
etmiş vaziyettedir. 22 sene hapis
te yattıktan scnra nihayet kavu
şabildiği karısını, Ton Muney bo
şamak istiyor. 

Karısr, ısrar ediyor: 
- Ben hayatımın en iyi sene

lerini onu kurtarmak için heba et
tim. Şimdi de beni başın.dan atma
ğa hakkı yoktur. Ben de mahke
meye gideceğim ve beni boşamak 
1iÇ\n saif ettiği gayretlere tnukabele 
edeceğim. Fakat anlayamıyorum. 
Belki de meşhur bir adam olduğu 
için sık sık halk önünde görilndü-

ortaya atanlardan biridir. Ona gö 
re: "Bir memleketin zenginliği 

kasalarındaki para değil, iş ile el
d~ edilecek zenginliktir.,, 

1ngilterede yaşadığı müddet 
ı:arfında da Holanda ile alakasını 
kesmemiş olan Sir Henri bir va
kitler, Holandanın, parasını düşü
receği haberini ortaya atarak ma
li mahafili telaşa vermişti. 

••• 
Ton Muney ise, kansiyle uyu

şamadığını, aralarında geçimsiz
lik olduğunu ileri sürüyor. Buna 
sebep olarak da, senelerce ayrı ya
şamaalrını ve birbirlerinden ayrı 
şahsiyetler haline girmiş bulunma 
]arım gösteriyor. 
Bakalım neticesi neye varacak J? 

Sebze Hali 
Kcrcstccilcrdeki sebze hali

nin yanında yapılan pavyonun 
inşaatı bitmiş, kat'i teslimi 
yapılması için nntia vcklllctlııo 
tezkere :razılmıştrr. EJJI lı!n IJra
lıktan fazın fnşnntın teslim mu
amelesi kanunen vekaletçe yn
ıulması mecburidir. 
Diğer taraftan pavyonun fcln

dckl yollnrnı :raııılması itin be
Jctliye bUtçcsinde mUnakale ya
pılaacktır. 

Pn,·yon mayısn doğru açıla
cak vo lıurndn mUnlıasırnıı seb
ze satılacaktır. 

ltc "end' d 
ta~ Ccği ın en geçmek i-
QE larl ~aYhenelerin de en 
~tl~da idiasırnpaş~da değil, 
O~ .. tıdi>'o · Lakın o, böyle 
& .. §i.... tdu 
\t~ • ~qdi b ... 

ma! 
- Anlaşrldı, karın seni galiba 

birkaç gecedir eve almıyor. 
- Kaç birkaç gece, 'birader, 

üç ay var ki ayrıyız!. 

Yanm saat sonra ogün birbir
lerinden katiyyen ve ebediyyen 
ayrılmış olan karr, kocadan kadın 
erkek çocuğunu, koca da kız ço
cuğunu kucaklarına almışlar, kar
şılıklı ve tatlı tatlı ağlıyorlar, fö
tiyar kaynana da güler yüzle on
lara çay kaynatrycrdu. 

Umumi harpten sonra lngiliz 
tabiiyetine geçen Henri Deter
ding' e Barcn rütbesi verilmiş ve 
İngiliz maliye ve sanayi hayatın
da büyük bir yer almıştır. Petrol 
nakliye işlerindeki sisteminden 
harpte çok istifade etmiş olan İn
gilizler onun sayesinde "Bir dam
Ja petrolun bir damla kana mua
dil olduğunu,, söylerler. 

Henri Deterding iktısadiyatta 

para kıymetinin bazı tedbirlerle 
alçalıp yükseltilebileceği kanaatini 

İngiliz Petrcl Kralı 1924 te Rus 
Generali Pavel Kondorayof'un kı
zr Lidya Pavlovna ile evelnmiş. 
1936 da da, bir Alman kızı ile ev-

Davet 
Müddciumunıillklcn: 

Halen lsı:ınbuldıı bulundu~u nnla
sılnn Erzurum hfıkiın ıı:ımzcdf Sun
yip l.::Ord:ın'rn ncclc nıemuriyclimi
ze nıtirnc:ınlı. 

, ihtihr 
0

Yle Kasımpaşaya 
. Cbtp Sız olarak ,.. .. kl' li' l\ı .d. uru ı-

\ı•t eııcr tı 1
: Kaynanasının 

'Q- ,_ arana ~ -

- Ay sen, üç aydır, her akşam 
böyle Aşık Garip gibi hüngür hün 
gür ağlıyor musun? 

tı:ı • ıterıd· . rın._ olması .. 
OJl }'akya 

111
>'1e aylardanberi 

- Evet ama, bu akşamki ağla
mam hepsin.den fırakh kaçtı! 

da... ll ve bu .. . 
s~ .• aYrıl gun ebedı-
t':ltıariy1e ~~ ~arısı kaç ay

il.ı llerdeL· ırlıkte hep ana
t "ilh. "l c . 

Beriki ağlaya ağlaya mahke?1e
nin son kararını da anlattrktan 
sonra oradan kalkıp vapur iskele· 
sine geldi. Vapura daha çok va-,J "ttıtd"" 1'-ına vınde oturduğu 

~~V' e >'aln ıku taraflarındaki 
ı;.•~t rz Yaşamaya alışmış· 

I,_ hı.ııo" 
tth_ "'Ullk" 

t•tı.~ &onr u bu kati ve son 
t~ hatıra a, artık içinde bin-

tnrıu bir 0ı:a.~1Yan o eve tam 
il:t al'alcı suz gibi dönmeğe 

'il b~~ıııa b' arı varamıyordu 
~b lt lt d:ı-1 . 
~t •arh _,, a koymadan 

t bi 0şa d" 
lliltilt r koca b' 0nmüş olan 
lQ illar.ı ırtakım eciıı. bü 

~ 1 qan b. :ı 
. t t~: lar~' ırtakım yamrı 

;ı.. lerh.ı l{asrrnpaıı.aya . -
L •tıta .r e d" :ı ı 
ttaı.._ talc b' ort tarafta ken-
~· ""ld ır ın h E 'rilt ı.ı. ey ane arama-
tııı b dtır41Ik 
~llı.~ldı.ı. O tan sonra da ara-

"tl IC!l)f ~&tu ı.ı bir ın dar, bozuk 
~ b·r bir •okağında k" .. k 
d ır llle}'h uçu . 

1c'· tehitha ane, daha doğ-
tııdis· ne bulup içeriye 
"~· l lbir ak 
i~tlti ld ':'-ıncr ve rakı da 

~ ııcı etı ol 
R· t~~ı .Icadeht madığı için 
~~ b~tınden en sonra beri

l: l'~d YQşlar boşandr. 
~ ağlıyor, bir 

vardı ve hava güzel olduğu için 
herkes sandalalra dolup karşıya 

öyle geçiyorlardı. Tabii, kendisi 
de oradan Fenere dolmuş yapan 
bir sandala atladı; biraz sonra da 
sandal hareket etti. işin garipliği
ne bakın ki bugün son mahkeme
de katiyyen ve ebediyyen kendi
sinden ayrılmış elan beş yıllık sev 
gili kancığı da ondan bir önce kal 
kan başka bir dolmuş sandalla 
biraz önden gidiyordu. Kansrnın, 
mahkemeden çıktıktan sonra bu 
kadar geç kalmasrna sebep, bu
günkü pek tatlı müjdeyi Kasım
paşadaki bir akrabalarına vermek 
için orada bir saat kadar kalma
srydı. 

Hava çok güzel, Hikin zifiri ka
ranlıktı. Deniz.de gözgözü görmü
yordu. 

Kendi sandalları Fener iskele
sine beş, altı yüz metre kala ile
riden ıbir gürültü, bir çatırdı ve 
arkasından inceli, kalınlı birçok 
feryatalr koptu. Zifiri karanlı1tta 
önden giden sandala biı: motör 

Jenmek üzere ondan ayrılmıştı. 

- \.AKIT'ın .kitap şek.lintle roman tc!riknsı -

60 H O RT J, AK 

başka kadın vardı. Genç kızın yüzünde maske olma. 
saydı, kızımla alakadar olup olmadığını daha sa. 
rih olarak görebilecektim. 

Salonlardan birisinde idik. Kızım dansetmiş, yo. 
rulmuş, biraz istirahat ediyordu. Ben de yanında 
idim. O aralık, bahsettiğim iki kadın yaklaştılar, 

genci, kızımın yanındaki boş sandalyalardan birine 
oturdu, öteki kadın, bir an eğilip kulağıma bir şey
ler söyledi. Sonra maskeli olmanın verdiği saJahL 
yetle, ve dostane bir eda ile bana hitap etti. Pek me. 
rak ettim. Bana rastladığını söylediği bir çok dost 
evler, saraylar söyledi. Çoktan unuttuğum ve en 
hususi hayatıma ait hadiseler hatırlattı. Merakım 
giUkçe artıyordu. Beni bu kadar iyi ve hususi ola. 
rak tanıyan kadın kimdi? Bütün suallerimi büyük 
bir maharetle bertaraf ediyordu. 

Bu esnada, annesinin Millarka diye çağırmış ol. 
duğu genç kiz da yeğenimle görüşmeğe başlamış.. 
b . .Kendisini, anasının benim pek eski bir ahbabım 
olduğunu söyleyerek takdim etmiş. yeğenimin tu. 
,·aletini pek beğendiğini, güzelliğine de hayran oldu
ğunu söylemişti. Sonra, balodaki kalabalıkla eğle
nerek sevgili kızımı güldürmüş, eğlendirmiş, kısa bir 
zamanda dostluğunu kazanmıştı, ve bunun Uz.erine 
maskesini ~ıkarmıştı. Fevkalade güzel bir yüzü var. 
dı. Bu güzelliğin tesirinde kalmamak imkansızdı. 
Kızrm da derhal onun sihri altında kaldı. Ben de 
maskeli baloların vermi§ olduğu laubaliliğe istina. 

RORTJ.ıAK 51 
~------

edecektim. Orada bazı araşbrmalar yapmağı.. karar 
vermiştim. Buralarda, harap bir kilise ve bu nesli 
tükenmiş ailenin mezarlan vardır, değil mi ? 

- Evet. Çok şayanı dikkat bir yerdir. Yoksa 
şatoyu satın alıp yeniden ihya mı edeceksiniz? 

Babam bu sözleri gUlümscyerck, lfltife olarak 
söylemişti. Fakat general, nezaketen olsun gülüm
seyecek yerde, fevkalfıde ciddileşti. Hatta ylizü hain 
bir mana aldı, somurtgan bir sesle: 

- Hayır, dedi, sadece, bu meşhur zevattan ba. 
zılanru mezarlarından çıkaracağım. t:mit ederim ki, 
bu hareketle, dünyayı bir takım canavarlardan kur. 
taracağım ve bu sayedr namuslu insanlar vatakla. 
rında rahat rahat uyuyabilecekler. Aziz dostum, si. 
ze öyle garip şeyler anlatacağım ki. ben bile vakti
le bunlara inanmazdım. 

Babam, tekrar generali süzdü. Fakat bu sefer 
bakışlarında şüphe yok, dikkatli bir endifc ''ardı: 

- Karnstein ailesinin, dedi, son evladının ölü. 
mündenbcri yüz seneden fazla geçmiştir. Rahmetli 
zevcem. anne tarafından, bu aileye mensuptu. Şato 
harap bir haldedir. J{öy de öyle. Yarım asırdan.beri. 

· köyde ne bir ocak tütmüştür, ne de bir dam kalmış. 
tır. 

- Doğru. Ben de bunları duydum. Hatta sizin 
bilmediğiniz bir t::ok şeyler daha öğrendim. Lakin 
sırasiie anlatmam lfizım. füzım gibi sevdiğim yeğe. 
nimi siz tanıyordunuz. Üç ay evveline gelene kndar 
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Barselonanın Son Günleri : 2 300 sene evvel 
--- --- .__ - - - ------- ... _ --- --.. (~ tcrra'fı 7 ncfde) Bir kale de a§~ ~ -

Şehrı·n u·· zer1·0G1 e mu··temad1·yen':::r~~:ı1~z=:a~~..:u: ~:ıa::~:~~~ • • yorlar. kesiyorlardı. Gözıetileri- yor. Liman kUı:ilk, ~ 
miz, nöbetçilerimiz fazla idi. Si. ler limana girmez. ~ 
18.hlarmuzı da mk mk mua}'t'D8 e. deki körf e?.de açıkta 

Tayyareler dolaşıyor :~~K=1-~hibl de atlı =-~1!u=:e:u:ı~ 
Öğleden sonra ikide &ta bin. la.rda. Türkler bu kö~ 

dik. Beş sularında.sefil bir köyün bir kale yapıyorl~t"Ctf...w 

"~~=;~~=C:,Q Altında da Başvekil, arkadaşlarile ~;~ :;~vemeı~ çaııımakta ~1:ı~n:Ua~ic!ıı=k~~: ~:!:!:ııı:a~~ 
b b t 1 t ak Ordunun 9'linde ne liWı var, ne gU ı ka .. .n ardı ıardf-

Li&ter dil§mana karş.ı ordu çı· 
karmak için üç güne ihtiyacı oldu
ğunu söylemiJti. Fakat, ertesi gün 
Baıvekilin çalıpna odasındaki te
lef on ç~ıyor. 

era e .. , son op an ıyı uapm ta da gayet 7.e rpuz.&&r V • emniyettP gönnUyôl". ~ 
•

1 
• · • ~; cephane7 ne de- tayyare. Zayiat çok Türkler karpuzu çok severler, öy. dikliler körfeze giterJ-.ı 

fazla. . • . . . le ki, bir karpuzu bir adam tek ri kolayca zaptcdebilJıl 

Negrin telefonu açınca birden
bire yüzü sararıyor. Teelfon eden 
Liırterdir. 

Diyor ki! 
- Fqiıtler yeni bir hücum u

sulü tutnıuılar. Bu, eskisin.den da
ha liıtiln. Galiba Alman usulü. Tar 
ragonadan ilerliyecek yerde ön ta
raftan geliyorlar. Askerlerini de 
tekrar yaıilemifler. Halbuki ben• 
de" ordü bile yok 1 

- Peki, ne yaP.&lım? 
- Bekliyelim, ş,hre kadar gel-

sinler. Burada çarpı§mz. Yahut 
febri bofaltalim. 

Fakat Barselona Madrit değil. 
dir. Şehirde çarpıımaya mukav~ 
met cıdemiyecelı:. 

Ertesi gün san Sadurino dti)il
yor. 22 Küunusanide de Marto
J"ell. 

22 Kiaunusani 

-:'fıeralbndaki Odada 
Baıvekil Ntgrinin telefonu birı 

imdat çatJı gibi mütemadiyen çah-
yor. 

Gen-erat Rojanın c!üşündfikleri 

yanlıı 51kmııtır. Frankocularu
hil boyunca iler!emiycr. Bir çevir
me hareketi yapmrılar, Mont SCr• 
rat dağına dOği'u çılCı~lar. Bura• 
11 ise Baraelonayt koruyan dağla• 
nn geçiti.dir. Bu dağlara kim hl• 
kim olursa Baraelonaya lilJQm ol• 
mut demektir. Buralardan ıehrl 
top.la dövmek iıtcn bile değildir. 

İtalyan hücum tanklan, cephe-e 
yi yardı'lrtan sonra o JCadar süi'at1 
le ilerliyorlar 'ki, k'açmakta olan 
aıkerleri geçiyorlar, onlarm kaça~ 
cakları yerlere kendilerbıden ev• 
vel ıiriyorlir4 Oç gü1ı. zar/ıtWMı şehre atlmıf ae '1oi.z deftı tayyare bombardımanı. 

tıa ko.»şı tedtnr alne.ak içjn dildi.il: lcr fPltncırak tehlike i§cırcti ve
rilm~ti. 

BatvelW Necpn, yıne. 0 sakin başına yer. rin körfez boyundaki 
hali_ni ~ua ederek Madridin Buradan peıwmbe sabahı beş. gUmrUk konsolosh~ 
vaz.ıyetun hat~Jatıyor. ?rada te ayrıldık, sekize doğra da bil - tüccarlarm evleri ''Sl'· 
Frankocuların hücumu. fdınn ka· yUk Manisa şehrine geldik. Ma.. lzmitde her me!lll ~· 
;> larmda durdurulur mu, diyor. nisada güzel bir kervamaraya in- miş insanlar vardır. JJllll"'"...ıl 

Kompania, sinirli bir halde, ce· dik. Bu şehirde her istediğimizi rafında arazi fevkaiJdl 
ı vap veriyor: bulduk. Hatta Rumlara milracaat li topraklar, K-anaryt. ~ 

- Şehri müdafaa edelim, diyor- ederek şarap aldım. O gUn V& er. dan sonra dünyanın ell 
! sun?'Fakat ne ile edeceksin~ Dlit tesi gün Manisada kaldık. Ayın rabı lzmir şarabldır· , 

manlara mermi yerine hap mı ata•• 18 ncı cumnrtesi günü sabah al. mirin eşsiz üziim\iDU . 
canın? tıda yola çıktık. öfleye dojru da alıp earabJ kendi evi 

Dr. Negrin gülümaüyor. Galiba lzmire geldik. yorlar. İzmir ayni ~ 
içinden "Sinirlerini yatıttırmak i- İzmir İyunya sahillerinin en luk bir gehir. Fakat IJ. 
~in aaıl sana hap vermeli,, diyor. mühim şehridir. Büyük. kalaba - zele çok oluyor. Bir lt;.. 

!kisinin fikirleri araıında ayn- Jık, fakat gamlı bir şehir. Çık- yilzden harap olmtlf. .; 
lık ilk defa olarak buıün görülmü- ması gayet zor bir kaleei var, saatte bir olmak uaere ~l 
y-;r. Çok evvelden. vaziyet daha çok harap olmut, büyük bir sar- gün devam .eden zeır.eıeıe: 't 
yeni nuiklepıeye bqladığl gün- nıcı ve müteaddit kuyusu var. settiler. ctK "-. ' 
Jerde"Kompuis &fu-ı sol cenah Yazın İzmir çok 8J 1' 
partilerine dayanan bir hükumet- zevk ve sefa mahalJesi olan Barric kat inbat denilen rUr.Pt 
ten ziyade Fransız - İngiliz siya- Chino yarı yarıya harap olm~ bir ğı gideriyor: Her~ ,,ı!JI \ 
ıetini tutan bir hükumet kurmayı, halde. man öğleye doğru ~ıtll 
cumhuriyeti bununla müdafaaya Tayyarelerin gelişi sıklaı•yor. serin esmeğe başlar. 
çal ımayı teklif etmişti. Bu husus- Fakat şimdi tayyareler artık bom- Bu gehrin Anadolu~ 
ta "Vanıuardia,. gazetesinde bir ma atmıyorlar. Tayyareler her )'.an memleketler ars.JI"~,, 
yaz~ çıkmıı, bunun ~erine Baı- yaklaıtı~ça. şebi~~~ ahaliye haber zengi~ bir tica:et fasl~ 
vekıJ Neg~'in gazeteyı beş gün ka- veren dudilkler otUyor. Fakat bo- İzmıre g~lm1şke~~ 
patml§tı. şuna zahmet. 23 K§nunusanide mek istedim. Jzrnı Jld 

Bugün y.ine iki adam karşı kar- şehirde tam on iki kere .düdUkler konsolosu Mösyö ~ 
9rya bulunuyor. Bu kadar zıt fi- çalmış, halka tehlike işareti veril- dolaşan Çanakkale ~ 
kirli iki ada~ ~iç böyle ka.rıı ~r- miştir. ~ttesi ~ün tayyareler her yalar oldu~u söyl~ 
fıya gelmemıştır. Kompanıs hısle· saatte bır gelmıye başlamışttr. U~ rımdan benı vazgeç ~ 
r~y1~.hareket ede~ ildamdır, Neg- günde tam.68 ~~re ;e?'e, ~mbar- tr. Pa-kat1 a~~urı .J~ 
rın ıse dOtüncesi ıle. Fakat 15on za dıman tehlıkesı ı§aretı verıliyor. rllncc yanıma ıKı Y. bit" 
feri yine Ntgrin Jı:azanryor. Çön- . Şimdi şenr~n . ~ı:eri.~~ ı~sı~.z Bunlarda~ bi~i, ~~ 
kü, umumi ıcferberlflc illnını ken- bir tayyare zıncırı, muthıı bir gu- muş. Benı sag 'e ~ 
disine imza ettirmeye muvaffak ol rültü ile dolaııyor. İlle gelenler gi ~irecel<lerini ,133dt 
tnuıtur. diyor, arltnınden ye~ileri ~U}'.9r. l~~dım. Faka~ •.ola. 

1 

Bo b B L' d Bu bitmez tükenmez tayyare akı· nuh akşamı bır sıtın~ 
m aaız nmuar ~an nı 'en sağlam sinirferi. bile altUst 9e gitmelrten kat'f ol 

Altık Baneloıwını çdıreaı de- t kAf' tim ~ . . • c meye d ı. • 
ğ•f§N! bulunuyor. Y.alı:m wnuım Bu akln1ara mukabele etmek Anadoludaki 
y~rle~ v ve l~~~taW;: yine cakis~. gi lbım. Fakat, Dr. Negrin biliyor va.m cttnek istiyo~ ~ 
~ DlQS bütuıı..yerlctde. her gun· ki, Franko tayyarelerine lraf!l koy srna- dair işitiklerıırı 
kü hayat tamamen durıQuf. San- ma'JC irin ellerinde sadece be• avcı si.irükledi. 
k' akl ~I" ..1.ı._ • di.d :r :r 
'' Y. Affll ..,.um -ı~ m tayyaresi var, 

Cumhuriyetçilerin, son mağlu· 
biyetlerden sonra, cephaneleri tli~ 
kcnmiıtir. 

22 Kanunusani Pazardır. Ogün M'. Negrin timdi yeraltındaki kederli günler girmüf clduiu bd· 
yine Baraelona Uzerinde nasyona~ ~alıJnıa odasına sığmaıııtır. OJ li. Ş"ımdi ideta titriyor. 

büyük 1'1lrin hayatım dolldurmuı. Bun nla 'beraber Barselona a
Ceaç1er ıok&klarcWı geçiyodar, halisi :.craltına sığı~nuş bir halde, 
Joılalua doğru ~y,otı~. Şehrin muciteyi bekliyorlar. Ağızdan a
•trafıncla Kde. ıle sıp.cr kazJyo.r- ğıza bazı şayialar dolaJlyor. Di-

liatluiıı tayyareleri görUlüyor. Şe· t>öyle tehlikeli anlarda daima ora- Doktor Necıine:-: 
lır. • 1 k' 11• d ·d· ':..ıaf ed . .. yor ar ı, n1a n ı muu aa en 
~at, Çl?k.. ~ç;ncden Kbr~ ~- kumandan Miaja 30 bin a&kerle 

hirdekiler bıt tayyare taarruzları- ya girer. içerde yanan sarı bir ı- - Ne- yapacağtı.:? diye 
nın ne demek olduğunu §imdiye §ık var ki, buraya b\iıalfütün üıiıit• yPr• 

kadarö~.enmitlerdir. Fakat cgün1 siz bir hava veriyor. Bqftlıil aUüı bir Hal~ 

soru- ı=uıne borubar~ kibuıu ç.oku: şehrin imdadına gelmi§, karaya 
~r. ~~k. ell~ ~.U!ınan tayy.aıes• çıkmış... Limana erı:ak dt>lu bir
Pf~ün.de dön~I\ durınak.tadu. çok vapurların geldiği söyleniyor. 
Bun~ Paıalello ~ ~~~P de Açlıktan sararıp solan çehreler bu 
Graaa f&-ı kadaı: şehnn ~tun ~- ümitle ya§amak kuvveti buluyor

cffıı sonra. dört gün, F.raııkonun Katalbnya Generalitası re.ili M. - Mukavemet cduejiz. diyor. 
aılierl~ri pkro girinceye kadar ıe· Luys Kompanis içeri giriyor Bu, M. Kompaniadıöp:ürBypr, Q dh 
bir, düıüncmiyeceği kadar feci bir uzun b'oyliı, zayıf bir adet. Sırtı yorrki,.Madem Fı-aüosular ilecli, 
bombar.dnnan altında kalacaktır. biraz kamburlaıımrş. Çok ae:vinçli, yor. mademıtehlilıle ajttiıoç,.fuıa, 

hallelerine öl~ ~yorla.r. Hava· 1 
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onun ltadar g'Jz.el, onun kadar "ıhhatli bir mahlftk 
yoktu. 

Babam, generalin elini tutarak hararetle sıktr. 
lhtixar askerin gözleri yaşla. doltnu§tu. Babam : 

- Evet, mvallı kız, dedi, omı son gördUğüm za
man ne güzeldi. Uftadtğınız felllCete ben de !:Ok mU. 
.teessfr oldum, azizim. 

- Çok eski bir arkadaş olduğ\ımuzu biliyor.um. 
Iztırabıma sizin de ortak olacağnııman eminim. Ye. 
ğenim, son günlerimin tclt tesellisi idi, ve hem haya. 
trmr, hem de aile ocnğtmı neşelendiriyordu. Her ~ey 
bittJ. Artık daha uzun seneler yaşıyacağtmı zan
netmiyorum, fakat ölmeden evvel, ve Allahm yardı. 
miyle, zavallı kızımı genç yaşta katleden canavar~ 
!ardan beııcriyctı kurtaracağıma ilrnidim var. 

- Bana her :;eyi sil'a!ile a.nJntacağtnızı söyle. 
miıtfni&. Rioa ederimı söyley~ Dinliyonım. HA
dfseyi sadece merak ettiğim için öğrenmek istomi. 
yonım. 

Bu esnada. Ka.rnstein'e sapan bir ba!)kn yola 
gelmietik. General sordu: 

- Harabelere ne kadar meaaf edoyiı. 
- Yanın fersah kadar. Şimdi vaadettiğinız h!~ 

klyeyi dinliyorum. 

<- CENERA.LtN MACERASI 

Jıırin'ZUu tamamen kavrayabilmek foln kua 
bir. süktlttan soma. geı:ııeral, bqatmıda duyduğu,ın 

dan bombaalr, yal!y.orı Metlıµr· 

... 
h1Jil~eriıı en garip ve en barikulkleatnı anlJ.tm"
fi.~: 

- Kızım, sizin davetin~ pnünU sabınuWklır ve 
güzel ıttzmızıa tanışmak 21Wlclnl ~&: bekli
Yof'du. Bu arada eski· dOltlanmdan Kont Kaılef~W
den bir davet almıftlln. Kolıtun gatoau Karateiu ha. 
rabelerinden on fenaıt ileri4edlr. llUy:ltk dtıka Şarl 
ııeretbıe ~. vıerileeektlı Babam\ 

- Bveti dec\I. fevkalid& olduğunu igittim. 
- Şaıtane mu~ verildi. P'&liketime ~-

bep olan hidile; mattkell birr balb- wırileceğt ~ ol
du. Bahçedeki bütün ~ar. doaatılmrftt, ~ öy. 
le-hıı.vat fl19kl&l\ yakıldı ki. Far.iste bile böyleaiııc 
1"88tlanmamıotır. I>U.n.yanın en güze& orkeetraamı ge. 
Urtmiıtlenllı Awupamn en ~bur.- opera muganni. 
Jeri de ora.da idi. 

Maakeli balolar,, 'bilin.iniz.. ki. PY# hQI olur. 
Fa.kat ben hayat.unda b)l ~ gUzelini görınemiş
Um. BalQCla b)l}unaııla.r: eıı aal1 şalısi~Ucırden mü. 
re~kepU ve ben hemen hemen y~iı,ne yaballcı id.im. 
Kıııın çok g\lıeldi. YUrAUıde maake YPliıu. IJeye~ 
nı ve neecsi. güı.el ~ bir. ba.aka gjlmUlk ilAn e. 
diyordu. Gözüme, ga~l 7.Gnlin bjr, koatüın giymiş, 
fakat yji10U maakeli bir ~Q k'"1m iliotl, ve ba.mt,.6y. 
le pldi ]d, Yfiwıime, bumWI bir. alAkA ile ~kıyp_r. 
Onu, 1-lo hqJ&madaıı ev.vt!l de, lbir anılık. YMntıl~ 
da.. göri1r gibi olmuttum. X.anuıda. yJne-ma,e~U. ll. 
kin daha yqlı; vakLU'. ko>'l'. mn4!erle giyiımüı btr 

ar. 
2S !Gnunu.-i, ean.&Qlllll 

Yeralbnda gal;ine 
T cu>lantı•J. 

24 - 25 ~anunusani geı;~si ka-
bine toplantıya çağırıldı. 

Ki'blne yeraltında bir ~ğu\akta 
loplın~Jllr. ElaJen nazırlar tQp

lantışınuı hemen daima yapıldığı 
yer böyle bir 1Jğınaktır. Fakat her 
defasında baıka bir sığınakta top
lanıyprlar. ÇUnkU etraf casus dolu. 

Nazırlar içeri birer birer giri
yorlar. tser.isini elektrik limbal'1J 
kafi derecede ay:dınlatmaycr. R~
tu~tli bir hava var. BuradaJciler 
bir suikast yapmayı 'kararlqtıran 
çctelfre bepziyprlar. 

Doktor N.e~rin konuıuyor. Sesi 
gittilc~ ateıleoiyor. 

H.apgi noktalarda. tereddilt etti
ğini anlatıyor. Oece yarısındaµ. 

vemıiı olduğu vaatleri tutmak, 
her ıeyi ~en terketıııem~k. 
bir mukavemet cephesi kurmak 
dU.1\inceleri araıında gidip gdi
yor. 

Acı bir vicdan mücadelesi. Her 
evi bir kale haline mi lçoyaun, yok 
sa :binlerce ka.dın ve çocuğun kat
liam edilmesine Dlİ meydan ver
sin? Yoksa ıehri tahliye mi ettir
•)n? 

En vicdani olan tekle karar ve
riyor. Hcpıi de bunu kabul edl
yorlar. (~yamı nr) 
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Kadın Kulüplerinin Şerrine 
.Uğrıgan Bir Yıldız 

Simone Simon Amerikayı 
Niçin Terketti 

lstanbul Spor 
(&§ tarafı 6 ınctda) 

Altın anahtar hi· 
kayesinin kurbanı 
yeni filmler çevir-

Buna Genel Dire'ktörlüğümllrin • h 1 
:.~~:d:ev:1~~ :~:d:~:1 mıye azır anıyor 
olmuıtur. trae ettiğimiz kanuni . Birçok ~hretl.erin yatap olaa 
sebepler nazan itibare alınmamıı ıınema llemı Holivut ~ynl s~· 

· t · · 'hl k da dünyanın en dedıkoducu bır. ve memurıye e ıntısap tan me - . . . 
t b k t t ih. d 1 şehri.dır .. Erkeklerden zıyade b· e e ayı ar ın en sonra o an- . 
lara klil.bilmUzde müsabaka yap· dm şöhretlerin i~mı ~eçe? bum~ 
mak imk .. -- ........ ..1:._ • ti' lekette herhangı bır kımse, biloı 

au1 uuııewuuemıı r. d'l d'' .. Ü hassa bir y.ldız ı e uştu m are 
Liseden meaun olan bir gencin tık kendisini kurtarmasına, bu de-

dk gayesi memuriyete değil, 'Oni- dikodularm önüne geçmesine im• 
ver~iteye kaydolıcafınd~ ve ~u kan yoktur. Şöhreti tamamen n• 
v.azıyet ~rpamda memunyete ın· il olur, derhal gözden düşer. 
Uaabı daıma kaydından sonra mev Bu dedikoduların başverdiklerl 
zuu bahsedilecelinden bu karar ve nihayet kati tahripkar tesirler 
muvacehe.inde memur talebeden yaptıkları muhit hemen Amerika· 
batka tilrlU istifade de mümkün o- nın her tarafında bulunan kadın 
lamryı~ktır. B.u karar~a biru da 'klilpleridir. 
fayaDI dikkat cörWen cihet ıudur: Aıalan tamamen kadın olan bu 
Karardan aonra liaeyl bitiren bir klüpler tabii.dir ki her ıeyden ev
genç e•ell memur olur, müteald- vel dedikodu menbudırlar. 
ben Univeniteye kaydedilirse GörUnUıte iffet muhafm nzf • 
klüpte milaabakaya ittirak etmesi fesiyle mükellef olduktan hiHinl 
kabul edildiği halde meııkQr ka- r 
rardan belki aenelerce evvel me· 
muriyete 'ntisap etmiJ ve fakat 
mektebe duhulü memuriyete inti- ' 
saptan mukaddtm bulunmuı olart 
izamız kendilerinden çok genç o
lan ve yukarıda ipret ettiğimiz 
birinci vaziyetteki hamııa nan- ' 
ran daha yaıh ve kıdemli memur 
olduldan halde maç yapamıyacak
lardır. 

Ef er haalnmn olup bugün for • 
masından u.ıaklaıtınıan lise ve 
iiniversite talebeleri kendi mektep . 
formalariyle memle'Jret sporunda 
bir mevcudiyet olurlarsa son ka
rardan netice itibariyle müteessir 
olmamıı oluruz. Bize düıecek va
zife beden terbiyesi kanunu mu
cibince tayin edilecek çafdaki 
gençlerimize tetkilltın emri altın
da çalıımalamu teıvik ve temin 
etmekten ibarettir. 

Genel Direktörlükçe talebeler , 
hakkında verilen kararları kanuni 
hükümler karpaında mafevk idari 
kaza mercileri nezdinde klilp cep
hesinden bozdurmak imkin ve ih- veren bu klüpler hakikatte kin, ı talar zarfında parmaklarına par· 
timalleri de mevcut ise de bu hu- çekememezlilc ve dedikodu yuva· mak kadar küçük bir Franaız yıl
susta resen hareketi idare heyeti aıdır. .dızınr, Simon Simon'u dolanuılar 
muvafık görmediğinden ve netice Birçok meziyetli(!) fakat he- ve nihayet zavallı kızcağızı Holi· 
itibariyle bugünkü vaziyet bizim men hemen hepsi çirkin olan muh vuttaki bütün kontratlarını boza· 
ondört ıene evvel temine çabıtı- terem klüp azaları bayanlar kan· rak memleketine dönmeğe mec
ğmuz ve muvalralc: olduğumuz te- cayı taktıkları yılduı çabucak sön bur etmftJerdir. 
ıebbüslerin umumt bir ıekilde tat dürmekte ve şöhretlerini kısa bir Bir yavru kut gibi cıvıldayan 
bilci demek olduğu için maksatla· zamanda unutturmıiktadırlar. minyon Fransız yıldızı Simon Si-
nmızdan aykın bulunmadıjmdan , Bu ıe'kilde parmağa dclanan yıl· monu hepimiı: çok iyi tanırız. Bi
Devlet Şurasına müracaat huıu- d ızlar kontratlarını bosarak Holi- raz da güzel yıldızın hayatını tet
suna karar ittihazı keyfiyeti sa· vutu terketmek mecburiyetinde kik edelim: 
ten nizamname mucibince bu ay kalıyorlar .. Netekim meşhur Fatty Simon Simon Marsilyada doğ
içinde klUbUn yapılacak olan nor- de bu klüplerin ıerrine uğramıştı. mu§, fakat Pariste ·ıe Madagaskar 
mal kongresinde bir madde olara'k Fatty bir zamanlar Holivutun a.:lasında büyümüıtür. Oldukça 
arzedilecektir. en çok kazanan artisti olduğu hal· vakasıı ieçen çocukluk hayatın-

de üç ay gibi kısa bir müddet zar- dan sonra on ıekis yaıma geldiği 

vA-KI~ 
Okuyu~,-----------

cu a~ımız arasında açtığımız buyuk 
Er . •kramiyeli musabaka 

t•Pon ~~ı.n_ciye bir RADYo 
tafsil~;ıkttrme müddeti bitmek Uzere; Yeni 

ımızı bir iki güne kadar verecegiz 

fında bütün kontratları fesholun- zaman bir gün annesinin elbisele· 
muş ve zavallı yıldız harap bir hal ri ve ayakkabılarını giyerek o za
de nihayet ölmüştü .. Güzel sporcu man Ajollo tiyatrosu mUdürü olan 
yıldız Klara Bov da ayni şekilde Müsyö Abcl Tarride'de müracaat 
kütü dillerin şerrine uğrayarak si- ederek hamil olduğu tavsiye mek
nemadan çekilmeğe mecbur olmuş tubunu vermiı ve derhal tiyatro
tu .. Hatta Klark Gabi ile Karol ya kabul olunarak !igUranlığa baş 
Lcrbar<l da bir zaman bu klüp a· lamıştı. tıte bu şekilde Simon Si
zalannın dillerine dUşmUşlerdi. men ayda 500 frank Ucretle sahne 
Fakat evlenecekleri fayiuı çıkma- hayatına atıl~:ştır. 
aı üzerine dedikodulara nihayet Bu müddet zarfında figüran Si· 
verilerek müstakbel bir tehlikenin mon Simon, şöhretli yıldız Daniel 
önüne geçilmiıti. Dariyö'nün annesi Madam Daryö 

Sinema Aleminin ahlak müraki- ile birlikte prkı söylemesini de 
hi kadınlar klilbU Azaları ıon haf· öfrenmit idi. 

Bundan sonra Alber Viıtemetz, 

Kral Posol isimli eserinde Jaklu 

Fr~ıc}.'.i ~~etmek üzere Si
moa Simoa'u anıaj• •tmitti. Böy· 
teee •1al:ı.(!!fJ°' frftl 'llbanma-
fa batJadı. Bu aualarda da ilk de
fa olarak beyaz perde üzerinde 
ıkeç yapmak üzere ufak bir rol 
aldı ve iki gün zarfında 400 frank 
kazandı. Bir müddet sonra da 
"'Meçhul Şarkıcı,, kurdelesi i,&in 
beı hafta zarfında ( 4000) frank 
ücret aldı ve nihayet "Kadınlar 

Gülü,, filmfyle meıhı:r oldu .. 
Artık tabii fieüranlığı bıraktı. 

Bı.f • Parizen'de operet yıldızı ol
du ve çox büyük bir sempati ve 
töhret kazandı. 

Bu ıelrilde ıevilen bir artist i
ken sinema ileminin cazibesine ka 
p larak Holivuttan yapılan teklif
leri reddedemedi ve töhreı ve de· 
dilcodu memleketine doğru yollan
dı .. Böylece çok ıevimli sahne ar· 
tisti Simon Simon da yıldıı:lar ale
mine karışmış oldu. 

Fakat yıldızlık sevimli ''Simon 
Simona,, pek u&ur getirmedi. işte 
kadınlar klübünün dilli düdükleri 
nihayet ona da kancayı taktılar .. 

Simon Simon'un dile düşmesine 
bir dava sebebiyet verdi. 

Güzel yıldız 104 haftadanberi 
Holivutta çalıtmakta ve haftada 

ediyor, parayı aldıfını a3y16yor, 
fakat itirafatı bu kadarla kaluu· 
yor, artistin bütün hususiyetlerini 
ve bu me1anda bayatuwı en malı· 
rem nolcta.lanm da ortaya çıkan· 
yor •• 

Tabit Amerika gazeteleri bu fır 
satı kaçırmıyorlar. Kadınlar klilbU 
de yeni bir av bulundufuna mem· 
nun oluyor. 

Saudra Warten, gmel yıldız 

hakkında ne biliyorsa hepsini an
latıyor.. Hatta Simcn Simonun 
evinin kap:sına müteaddit altın 
anahtarlar yapmış ve bu anahtar
ları, erkek ahbaplarına dağıtmıf 

olduğunu ve bu ıelrilde müteaddit 
erkeklerin istedikleri saman Si· 
mon Simonun evine girerek ken
disiyle arkadaşlık ettiklerini ifta 
etmiştir. 

Güzel yıldızın husus! bayatmm 
b•ı tekilde meydana çıkması tabii 
büyük bir rezalet doğurdu ye ar· 
tık sinema llemi küçük Franars 
gÜ%e1İne zindan gibi cörünmete 
batladı. 

Esasen kadınlar klübü halan 
bu fırsatı ganimet bilerek güzel 
yıldızı defe koymuşlardı .. Bu fıi
sat yalnız Simon Simonu deiil, 
film amillerinin de canını sıkımı 
olacak ki kontratları fethettiler. 

Sinema lleminde birdenbire yük 
selen güzel Fransız yıldızı bu ıe· 
kilde Holivutta tutunamadı ve bü
tün rabıtalarını "keserek doğduğu 
memlekete, Fransaya ıelerek de· 
dikodudan, gürültüden kurtuldu. 

( 4000) lira kazanmakta iken hu
susi katibin kendisini dolandırma

sı üzerine dava açıyor ve Saudra 
Hartcn'nin ken.disinden (50000) 
dolarını bizim paramızla 62.500 li
ra çalmış olduğunu ileri sürüyor .. 
Maznun Saudra Warten evcla suç 
suz olduğunu iddia etmeğe çalışı
yorsa da nihayet işin çılanıyaca

ğını anladığından her ıeyi itiraf 

Sim:>n Simon şimdilik basit bir 
hayat yaşıyarak başını dinlendir· 
mektedir. Artık Fransada kalarak 
yeni film çevirecek ve Holivuta 
gitmiyecektir. 

_ pe~let Qç~i~y~~Jar.r~~ ~· li~anlar1 
. işletme . Umum ~ idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 14452 lira 4664 adet muhtelif eb'atta TUrk 
bayrağı 27- 2-S39 pazartesi gilnU saat 15 de Haydarpapda gar 
binasındaki satmalma komisyonu tarafından kapalı zarf usulU ile 
satın alınacaktır. 

Bu ige girmek istey,mlerln kanunun tayin ettiği vesaik ve 1083 
lira 90 kW'U§luk teminatlarını muhtevi teklJf mektuplarını eksilt. 
me günU saat (U) on dörde kadar komisyona vermeleri llzmıdır. 

Bu i§e ait p.rtnameler Haydarpaşada gar binasındaki komls-
7on tara!mdan parasız olarak dağıtılmaktadır. (771) 
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Resmi veya hususi müessese dok· 
torluğu arıyor. 

Haber gazetesinde Doktor E.G. 
ye yazılması 

~----~ , ~ 

9:19/ 203 
Falilı Sıılh 3 üncll llukıık 116.kinı

liğindt:n: 

Halen Bakırköy haslahaneıılnde 

bnkım altında bulunan Sıımnlyada 

:\nrlıkapıda 16 numarada mukim 
Şiikrünün hacriyle kendisine iyi o· 
luncaya kadar ayni hanede oturan 
karısı Fatma Feridenin 6-2-939 ta
rihindt!n itibaren YA~i tayin edildiği 
ilan olunur. 

Z AY 1 
929 yılında Gelenbevi orta okulu 

ikinci sınıfından aldıJjım lasdikna
ıncml J.:aybellim. Yenisini alaca(lım. 

1 dan eskisinin hükmü yoktur. - Faik 
Çelik. 

Teneke kutularda 1 Enı •••••• ~:.:~ ........ .... 
k aş e Algopan 

Grfp ve nezlenln, romatizma, baş \'O dl5 ağrılarmm en teelrll lll
c.ıdır. Teneke kutularda oldupndan dalma terkip ,.e tesirini mu. 
hafaza eder. Her eczanede teklik kutusu 7,5 karuJtur. 

ocabanda günde 3 • 4 
kaşe allnablllr 

kcrlik şubesinden 320 senesinde al-
dığım terhis tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini alacai'(ınıdan eskisinin hük
mü yoktur. - Kururau ka:aıının So-
1.:uva köuünden Mılıtafa oğlu Gazi. 

939/260 
1 Fatih Sulh 3 ılncil 11ukuk 116.kim
liğinden: 

j Rozanın kocası l\loiz aleyhine aç
t ı~ı sulh teşebbüsü davasının muha
kemesi sonun~a dava olunanın ika. 

1 mclg:lhının mechıdiyeti hasebiyle i-
1 lancn tebliğat icrasına karar verildi
ğinden muhakeme günü olan 6-3-939 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 

• saat 10 da dava olunan Moiz mah
J,emcye gelmediği takdirde gıyabın. 
da muhakemenin ')apılacalı teblil 
makamına kaim olmak üzere UAnen 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mikdadarı ile cinsle
ri ve eksiltme gün ve saatleri aşağıda ait olduğu listesi hiza.sın. 
da yazılı kayın travcrslef her liste muhteviyatı ayn ayrı ihale 
edilmek üzere kapalı zarl usulü ile Ankarada idare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin listesi hlzasmda yazılı muvak. 
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay
ni gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyon re. 
leliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Haydarpaşa, Ankara, İzmir v~ 
Esk!şehirde ldare mağazalarında dağıtılmaktadır. (651) 

Liste Mikdarı ve muhammen muvakkat eksiltme 
günü saati No. sı cinsi bedeli teminatı 

Adet beher adedi 

1 11025 Kayın makas 
traversi. 500 Kr. 4006,25 L.) 

2 3195 ,, ,, 420 .. 1006,42 •• ) 
3 6608 Kayın köprü ) 

traversi. 320 .. 1585,92 •• ) 
4 24892 Kayın cari ) 15/2/93915,30 

hat traversi 140 ,, 2613,66 .. ) ç 8.!'~ 1l'tl b :ı 
5 14280 ,. ,, 215 .. 2302,65 " ) 
6 5929 .. " 

175 .. 778,18 .. ) 
7 5880 ., ,, 255 ,, 1124.55 " ) 
8 60410 .. " 185 •• 6837,93 .. ) 
9 12771 ,. .. 215 .. 2059.32 " ) 

10 26333 •• " 175 •• 3456,21 .. ) 
11 93317 .. ,, 245 ,, 12681,33 ,, } 
12 70000 .. " 225 " 9125,00 .. ) 16/2/939 15,30 
13 38500 .. .. 175 .. 4618,75 .. ) persembe 
14 12271 kayın dar 150 .. 1380,49 .. ) 

hat ) 
15 928Q ,, ,, 150 ,, 1045,01 .. ) 

lst•nbul Defterdarlığından: 

Ahıçelebi mahallesinin Balıkpa
za.rı sokağında .Nevşehir hanı aL 
tında 80 sayılı dükkan. 

,, 4 " ,, ,, " 
Büyükçarşıda Sahaflar kapısında 
23 sayılı dükkan. 
Vilayet konağı ile defterdarlık 
binası arasında. bahçede kapalı 
kapırun yanındaki pul satış gişe. 
si. 
Kumkapıda: Bchramçavuş ma. 
halesinde Hatap iskelesi sokağın 
da 5/7 sayılı ahşap baraka dült
kan. 
lstanbl.!1 tapu müdürlüğü binasın. 
da alt katta soğuk yemek satış 
mahalli. 

Muhammen !ene
lik kirası 

Lira 

420 
192 

11 

106 

96 

ô 

Kira 
müddeti 

Sene 

l 
1 

1 

3 

2 

2 

1 
Yu!rnrıda yazılı yerler hizalarmdaki müddet ve muhammen 

Jriraları üzerinden açık artırma usulile ayrı a,Tı l:iraya verilecek
ti ... İsteklilerin 17 :-930 cuma günü ıııaat 14 de % 7,5 teminat 
m&kbJlzlarile beraber Milli Emlak Miidürlüğünde toplanan komis. 
yona müracaatları. CM) (693) 

tebliğ olunur. 

SAHfBl : ASIM US 

Neşriyat Müdürü: R. Ahmet St:vengil 

Basıldığı yer: \.AKIT Matbaası 

Nafıa Vekaletinden 
22-2-939 çarpmba günil saat 10,30 da Ankarada Nafıa 

Vekaleti binasında malı.eme mUd ürlüğü odMmda toplanan malze
me eksiltme komisyonunca ceman 3110 lira muhammen bedelli 
Ankara gan anbarında ambalajlı olarak teslim §artile 47 adet 
telgraf masası ile 27 adet pil dolabının açık eksiltmesi yapıla • 
caktır. 

Muvakkat teminat 233,25 liradır. Eksiltme şartnamesi ve te -
ferruatı Ankarada Nafıa Vekaleti Malume Müdürlüğünden para
sız olarak alınabilir. İsteklilerin muvakkat teminat ve §8.rtname. 
sinde yazılı vesikalarla birlikte aynı gün saat 10,30 da komisyon
da hazır bulun.malan lhmıdır. (291) (580) 

Konservatuvar direktörlüğünden: 

Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Hfildmliğinden: 
~~ , 
Radıköytlnae Caferağa mahallesinin Fırıldak ve ~~'ol' 

ğ,nda' 4 No. lı evde oturmakta iken Parise gidip oradakı a 
ll!lemiyen Jan ~ikyana: ~ 

Kadıköyünde Mühürdar caddesinde 49 No. 1ı dük~ ~ 
tar&fından mahkemenin 939/ 25 sayılı dosyasiyle aleyhi~ / 
lan temsil ettiği Filips şirketine izafetle millkiyeti ken d)-o"~ 
13798 No. lı ve 144 lira bedelle taksitle satmış olduğu ra ~ 
b:.ı:-cu 15 gün içinde ödenmediği takdirde radyoyu aynell ~""" 
hususunu taahhüt ettiğiniz halde taahhüdünüzü ifa etıneJll erP' ~ 
ğunuzdan adkin feshi ve taahhüdiln maa masarifi mub~e" ~ 
tazminat tahsili talebi davasından dolayı namınıza gö~~ ri f, 
vetnamcnin Pariste bulunduğunuzdan bahisle bila t~blıg ge 'tJ~ 
derilmiş olduğu görülmesine ve bittalep 15 gün müdde~e e'D-' 
nıula ilanen tebliğat icrasına karar verilmiş olmasına bı~efi ~ 
hakemenize bakılmak için tayin kılınan 25-2-939 cu~ t fCJ 
at 10 da Kadıköy Sulh birinci hukuk mahkemesinde bııı&}(,;.,. 
tarafınızdan musaddak vekaletname ile bir vekil gönder:~ 
t·ıe hazır bulunmadığınız takdirde davacının isteğile h rP'"" 

lkinci sömestr talel,le kaydı muamelesine başlanmıştır. 11 şu. gıyap kararı verileceği ve bu baptaki davetiye ile da':~ a ~ 
bat cumarteşi Unüne kadar i.ltida ile direktörlüğe müracaat edil- nin mahkeme divanhanesine talik edilmiş olduğu tebhg ıJJ 
mesL (760) na kaim olmak üzere ilan olunur. ~ -------......... ---------------------------------------------------------------------~ 

TDrklye Cumhuriyet 
AKTJF 

Merkez B•nkası SO ı t ı 1939 vaziyeti 

Kaııa: 

Altın sarı kloaram t 7 1~9 985 
Banknot • • • • • , • 
Ufaklık • • • • • • • 

Dahildeki J111habfrler: 
Türk lirası • • • • • • 

llarlrteki Muhabirler: 
Altın: san kllgram

0 

9 OM 614 
Altına tahvili kabil ıerbest 
dövizler • • • • • • • 
Diğer döTizler n borçlu 
kliring bakiyeleri 

lla:ine lahvWerl: 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye karşılığı • • • • • 

Kıınunun li-8 maddelerine 
te\'rikan Hazine tarafından 
vaki tedly:ıt • • • • 

Stnedc.t cü:danı: 
JTcızine lıonoları • • • , 
Ticari senetler • • • • 
E.,fıam ı•t: lnhvildl cıi:ılanı: 
f OcruhL.c edilen evrakı nak 

A \tiyenln karşılıf!ı e~haııı ,.e 
tahvIIAt ltihart kıymetle 

8 - Serbest esham Ye tah\'İl~t: 

Avanıılar: 

lfa:r.incye kısa vadeli nans 
Alim ,.e dö,·iz üzerine 
Talı\'iliH üzerine • 

J li~~cılarla r • • • • • • 
Muhtelif • • , • • • • 

24.186.898,11 
11.483.684-, 
1.194.869,4 

488.653, 

12. 736.088,83 

l>.589,88 

10.037.403,:>3 

1~.74R.568, 

16.280.0.'12, 

R;'U66.2t4,0 

40.914.088,S 
7 .548.044,27 

2·U.1:>9,6l 
7.897.877,75 

. ·~ 'f tl.:tln 

Lira PAS 1 F 
Serma11e • • • 
lhli11at akrtsi: 

• • • 

Adi •e !evka!Ade • 
36. 76:S.446,rifl Hususi • • • • 

' . . 
• • • 

488.6:S:S,-

22.782.081,24 

U2.462.D31, 

80.166.214,02 

4R.457 .1S2, 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakliye 

Kanunun 6.8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara. 
!ından vaki tediyat • • • 

Deruhte edilen evrakı nak
diye bakiyesi • • • • • 

Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili Jldveten 
leda. ,·n:zed. • • • • • • 

Tıirk lirası Jlt:vduatı 

Döv/: Taalıhüdalı: 
Allına tahvili kabil dö\'izler 
Di(ler dövizler ve alacaklı 

kliring hnkiyeleri • 
.Muhtelif • • • • • • 

8.130.037,36 
4.500.000,~ 

10.592.60-ı,~~ 

369.305.092,09 

------~ 

2.712.23.t,ıı 
6.000.000,-

158. 748.563,-

142.462.031,-

10.000.000,-

37.000.000,-

23.300.366,88 

ı Temmuz ı 938 tarihinden itibaren: lskonlo haddi ,.. 4 Altın ftzerlne nans % 3 

Lira 
ııs.ooo.OOo· ... 

l 08.462.9S1~ 
21.220.t'i'Oı 

---~-=:"' 3.'SO.SO:S.Oft.?;, 


