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Bir askeri lngiliz - Sovget müzakerelerinde 
heyetimiz Son pürüzlü nokta-

Londraya gidiyor lar hallediliyor 
Fr~~~:lim~:~el o~:;:aybu1::!;:1 d:ı r:::eri Londra hükümeti müzakereleri süratlendirmek için Moskovanm 

~ıu1-raya gi<leru L.~.~=!!ıim~~~~c!~ Ankaradan gel _ yeni tek 1iflerin1 
lartııc:· Orgeneral Kizım Orbay'm riyasetinde olan heyetin bu ak. b ki• 

~ Senıplon ekspresile Londraya hareketi muhtemeldir. e ıyor 
Ordu ransı~ büyük erkanı harbiye reisi General Gamelin de İngiliz 

z:nenyJe görüşmek için yakında Londraya gidecektir. 
bu se ndra~an gelen mahlmata göre, Fransız erkanı harbiye reisinin ~ 
tesad%ahatı, General Kazım Orbay'm Londrayı ziyareti tarihine~ 

l.of edecektir. ~ 
ndrada ne kadar kalacakları henüz belli değildir. 
~'V'V'~.._,.~_,,~"""""""'""""""""""'"""""'"""'~~ 

:\Joskova, 2 (ı\.A.) - Diplomasi 
mahamf. bir taraftan Sovyetler, di· 
ğer taraftan Fransızlarla İngilizler 
arasındaki ba~lıca noktai nazar ih· 

tilaf mm Baltık devletlerine verile • 
cek garanti hakkında olduğunu ve 
\1olotofun bu nokta üzerinde israr 
etmiş bulundui'.;rtınu beyan etmek • 
tedir. 

İngiltere hükumetinin başka mem 
:eketlere doğrudan doğruya yapmış 
J1duğu taahhütleri bu devletlere tcş 
mil etmeğe mütemaril olmadığı, fa· 
':>at bir taarruza uğnyacak olan 
Baltık devletlerinin yardımına koş. 
mak mecburiyetinde kalacak olan 
~ovyet Rusyaya yardım etmeği ka-
bul edebileceği tahmin olunmakta - Parti Knrultaymd& mUzaJieırelerl taldp ~en veldUer- ~ 

d};;·~:~~"ı:::~=:.~: ~ Kurultay yarm çaltşmalanm tamamllyor 
razlanna gelince, buradaki encebi p t • • • 
mahafili, bu:~~!.~, =~Jla ar 1 n 1 zam name s 1 

Yugoslav 
Kral naibi 

Berlinde Hitlerle görüştü 

ittifakla kabul olundu 
~l'te Amcrikada de

"'- ~kamıyan deniz 
~htta kurtanlmuı 
'9t claı den birkaç safha: 

Berlin, 2 (A.A.) - Yugoslav 
Kral naibi prens Paul, beraberinde 
Markoviç olduğu halde saat 15 tc 

Yapılan 
parti 

Parti Genel Sekreteri tadilata göre, 
hükumetlerine aza olarak girecek 

~llt: llliirettebatı kur· 
"'-, 

1 
tlıere denize girer. 

"'-ı. .:::.en en son kurta· 

' tı.tt. , deniz altı gemi
~ lı Yeri bildiren 
~-. 9-ıandl!'Uı, kocası 
~an bir .kadm n 

~slnln kamile karşılaşıııı ..• 

Romanya Hariciye Nazırının 
Ankara ziyareti 

Müttefik devlet nazırı Ankara 
~nüşünde Atinaya gidecek 

1~orıunYa li~~ciye N_~ı~ M~. G~ t~şyi edilecek olan ~omanya Hari • 
~U i~aı:~ı!.e Vekı.~ımız Şükru c~ye Nazırı, 14 ~azıranda öğle üze· 
!'an th·a goruşmek uzere Anka· n, Daçya vapurıle lstanbuldan Pi -
lı ,, ret ed .... . k . 

ti\.. İltırlan ~mı yazmıştı . reye hareket edecek ve rıhtımda rne. 
~·~o an zıyaret proğrarnına rasimle Ub'Urlanacaktır. 

Hitleri ziyaret etmiştir. Prens, ika. 
met etmekte olduğu Belvedere sa-
r:ıymdnn Führerin ikametgahına 

kadar olan mesafede halle tarafın
dan şiddetle alkışlanmıetır. 

Hitler, prens Paul'ün ziyaretini 
saat 18 de iade etmiştir. B. Mar-
koviç, dün akşam Mareşal Görin.. 

ge Yugoslavyan_ın en büyük nişanı 
olan Karayorgi haçı nişanını tevcli 
etmiştir. 

Hitlc.r, diln akşam Yugoslav mi
safirleri şerefine bir ziyafet ver-

miş ve bu ziyafette birçok Yugo
slav ve Alman ricali hazır bulun. 
muştur. 

Ankara, 1 (A. A.) - C. H. par
tisi Beşinci Btiylik Kurultayı bugün 
öğleden .sonra reis vekili Hilmi u_ 
ranın başkanlığında üçUncü toplan_ 
tısını yapmıştır. 

PAZAR 

1 
HER 

1 

Çubuklu 
BAllÇESl !\'DE 

kıymetli 

sanatkarlarımız 

Bayan 

MUALLA 
ve Kemani 

SADİ 
scımslacına del·aın ediyorlar. - 1 

Şehrin suy·u 22 
saat kesilecek 

Bu son kesişten sonra 
su miktarı 24 
mikabı arthnlmış 

verilen 
bin metre 

olacak 
l{ tanın ~Ya Hariciye Nazırı, ha Mısır Hariciye :Nazırının da ya
t OsttnCed Unda Daçya vapurile kında Ankaraya geleceği bildirilmek 
'i~a. Va.ı~n lstanbula gelecek, nh- tedir. 
~ ltarj . 1• Merkez kumandam, ------------ Şehrimizde Terkos suyu, pazar Terkosta esas mecraya şehrin gün 
~=~l<fa~ıy~ Vekaleti namına pro • Alh sa ati 1 k yaz günü saat on dörtte kesilecek, pa • lük sarfiyatına daha 24,000 metre 
~ hır zat tarafından karşı· ı zartesi günü saat on ikiye kadar 22 mikflbı su ilavesini temin edecek o-
.\hlt tı:. mesai USU 1 Ü saat İstanbul kısmen susuz kala - lan makine konulacak, böylece gün· 
~ ~ tün akşam Ankaraya hare· • • • caktır. Bu müddet içinde şehrimi - de 52,000 metre mikabı su verilecek 
::._~~olan misafirimiz, ayın Bu sene tatbık edılmıyecek zin ~i5ant.aşı ve ~işli. gibi yük~ tir .. Al?ığımız son ... tcrtib~tla suyu~ 
ı~ Ve ~~t merkezine vasıl o- Ankara, ı (Hususi) _ Vekiller yerlerıne hı~_ su venlrnıyecek, ~h~ın k~lmış bu~un~~agı. _muddet yedı 
~1.tn C:u ç itin ~~l~caktır. Gafen. Heyetince kabul edilen bir karama- bu .derece ):ıksek olmıy~n y~rlerın· sekız saate ın~ı~ılmıtşır. . 
~ ecl~u~eısımız tarafından meyle dairelerde geçen yıl oldu. de ıse a_z mıkdarda .. s~. ~~:c~ktır. ~sasen amelı) at esn~sında şe~nn 
~l'a ıleceğı anlaşılplaktadır. ğu gibi bu yıl yaz tatili tatbik edil- Beledıye sular muduru Zıya, hal· yüksek olmıyan yerlenne az mık -
ll~ lian~~e Nazın ~fine memesi kararlaşmıgtır. Bu karara kı yakından alaka?ar eden bu_ ~e- ~rda su isalesine devam edilecek • 
l 'fl}·a ~ lian~ıye Vek!letı ve göre 15 ~randa tatbikı beklenen sele hakkında ş~ ı~t~ vennı~r: tır. . 
~ı.~triltc ~f~retı tarafından suvare altı saatlik kısa mesai usulü tatbik - Suyun kesılmesını ıcap ettıren Bu sene, bundan başka amelıyat 
~ektır. Haziranın 13 ünde edilmiyecek, daireler gimdiki mc- ameliyat, şehre daha fazla su veril. yapılrnıyacaktır. Son ameliyattan 

n aynıacaıc ve merasimle sailerine devam edeceklerdir, mesi için yapılacaktır. " sonra sular hiç kesilmiyecektir. ı 

Reis müzakereyi açarken Türk 1 inci maddesi hakkındaki apğıda
Hava Kurumu riyasetinden gelen ki encümen mazbatası okunmu1-
bir tezkerede Kurultaya iştirak et- tur. 
mek ilzcre hariçten gelen delegele- C. H, P .. Beşinci büyük Kurul. 
rin hava gençlerimizin çalışmaları- tayı Yüce Başkanlığına: 
nı yakından görmeleri ve takip c. Tekrar görüşülmek üzere encU· 
debilmelcri için Türk kuşu tarafın. mene alınan nizamnamenin 28 in
dan yapılacak gösteriye davet edil- ci maddesi, Başvekil ve Parti ge .. 
mekte olduklarını bilclirmiş- nel sekreteri hazır olduklan halde 
ve bunu takiben de nizamnamenin tetkik ve müzakere edildi. 
encümene tevdi edilmiş olan 28 (Devamı 5 incide), 

ÇERÇEVE 

Köy ve köylü 
Bana sorarsanız Türkiycnln baş danlanndan biri de köy ve 

köylü. 18 milyonluk nüfusumazwı 14 milyonu k~lü. Yalnız bu nls. 
pet, köy Ye köylil me\'%1JUDUD değerine en büyük plıld. 

Vaziyeti en kaba formüllerle ~helim: 
1 - Bizi bir ba.stan bir ba§a. ' e her işte ayakta tutan, köylü. 
2 - Bütün alıcı n satıcı kablliyetimWıı kaynağı köy. 
S - İhtiy~muz olan insan yığmlan köyde. 
Buna rağmen Osmanlı tmp:ırat-Orluğunun lmruluşundanberl köy 

n köylU davası, hiçbir zaman devlet dlmağmda. şuurlaşamadı. Türk 
cemiyetinin ana. unsuru olan köylü, kendisini phsi ~alarlyle , .e 
tek ha.sına, kuııı.bllcll~ kadar kurmuı;, attığı temel üstünde asll'larca 
büyük Türk dc,·letini taşmu~tır. 

Köy ,.e köylü şuurunu; duygu, dü,ün('c, bilgi Ye sist.em lfadesllc 
yekpare bir idrak halinde ilk defa. benlmslyen birinci Devlet Reisi, 
İsmet İnönü. İnönü'nün Beşinci Kurultay nutkunda. bu me\'zu, bin 
bir dua a.rasmda bir l)ahdamar. 

Şu kadar kl, bugüne kadar gelmiş bütiln De,·let Reislerinden 
farklı olarak köy , .e köylü şuurunu derin bir hassasiyetle zln·eleştfren 

lnönü'nün arkasına düşüp, d:wa merkezine doğru hamle istikamet
lerini, iş hedeflerini U-.ker teker belirtmelt ,.e Üzerlerine ~mak 
gerek. 

Köy Ye köylü dansının bence Uç esa.~h 5t1besl ur: 
1 - Köylüyü okutmak. (Kafasını imar.) 
2 - Köylünün sıhhatini korumak. (Vücudunu imar.) 
S - Köylüye kazandmııak. (KöyUnU, lleUnl, işini ve 

imar.) 
lretf'Slnl 

Derin birer kompleks lfıul"' etlen ba Uç umami lstikameH, kol 
kol hwnısi hedefiere bölerek köye ye köyJüye doğru akın! 

~ · NrciJ~azırKISAKVREK 



VAKiT ılr. l olduğu halde yeni bir Balkan 

. 

Sadri Erb:?m "İıı!Snü'nü dinlerken.. "-ntant:ı projesi hazırlamış oldufunu,, 
adlı Y&ZISmin 8 UncUsü olan •'Kalkm_ yohındskl sözlerinin gülünç bir masal 
manm tomcıı,, inde, lnkigafm hakik1 vıı Türkleri zerre kadar endişeye dU • 
istinat noktasmm köy kalkınmıısmda şUnnlyccek O.dJ bir tehdit mahiyetinde 
olduğunu lntınü'nUn vazıh bir gekildt> bulunduğunu lgarct etUkten ıonra Yu. 
anlattığını nUfusunun 82 si hAJ.a. kır. ntıJ ! · -ıda TUrk dostluğunun Alman 
lsrda, milli gelirinin 70 i toprak mah. nita.kile bozulamıyacak kadar sağlam 
suıu ihracatının yüzde 96 sı zirai mab. oldufunu, TUl'k _ lnglllz anlagmıı.aının 
suller olan bir memleketin bedelin Romanya. ve Yugoslavyada da diğerle• 
oüphc yok ki köy kalkınmasında ola. rinde olduğu gibi büyük bir memnun! 
cağını bir daha işaret ettikten, k!iyleri yet ı • - iırdığını ve Yugoaıavyanı~ 
§ehlrler için, kısaca111ı tarlayı f'abrika Balknnlarda Alman ve ltalyan entrl _ 
ı~ mUstehllk haline koymak Madet1n kalarmm bir llcU haline gelemlyeceft. 
ııarUarmdım biri olacağını söyledikten nt, Balkan Antantının yıkılacak olur
sonra diyor ki: sa Yugoslavynnm bugUnkU kurtuluş 

Tarlanm fabrikaya mUşteri olması imklnlarmı da tamamen kaybedeceği_ 
demek onun hayat ıevlycstnl, ihtiyaç. nl kaydederelt şllyle d1yor: 

Belediye tarafından, hat yapmak lllre tsttmliklne karar nrllen me,
hur Mısır t&l'flM esnafı büyük bir tcli.t içindedir. Tefcbbüslere de\"am 
ediyorlar. Fakat belediye kat'i kara. rmı \'etrnlı, hattl istimlak bedellnfn 

100.000 Ura kadar tutatıafnn JteMp1wlftn'. Tarihi ça111D111 911Pi
n tarafındaki kapısı He ~ersinden •ır kısmı rtslmlerde görUlmeJ<tedl'' 

ıo.rmı. kazancını yükseltmek demek • '•TUrkler ne yaptıklarını, ne yapa _ 
Ur. Parn.sız tabrlkalarm )1lkU nihayet ı:aklannı blllrler, bir kere kararlarını 
yüklenen omuzları çökertir. verdikten ~nra onu fille çıkarmak im. 

Bunun için köy kalkınması aynı za. klnmı bulurlar ve hiç bir tehdll karıı· 
manda bir vatan davasıdır. ıımda yollarından ıa§mazJar. 

Yine blllyoruz ki, bütUn bu emelle • İKDAM 
rin tahakkuku bllgiye ve 1mka.na bağ. All N&ei Karacan, bugünkü b&§yazı_ 
lıdır. Bu bllginln ve imka.nm tabak - sında 1nönll'nün nutku içinden TUrkJ _ 
kuku için Mllll Şefin Kurultayı açış yenin ıörUnUıUnU bahlı mevzuu yap • 
nutku lle garantidir.,, mı;; ve Mllll Şefin sırası geldikçe !danı 
TAN mekanlzmamıda yaptığı değlılkllklerln 

Aka GUUndUz, yiğit bir allAh arka • memlekete çok tayda temin edecegtnı 
da.J1 adlı bq yazısmdaı bizim pek iyi işaret ederek: 
tanıdığımız Alınan Amirali Soucbon'un 
72 inci ;yıld6nUmU mtlnasebetile, harp 
~langıcında Almanynnm Akdeniz fi· 
losu kumandanı bulunaıı ve Göbenl 
Çanakkale hoğazma sokan hakik1 

"Jamet lntınU devrinin daha aenealnl 
ı1oldurrnadan ınemlekete temin etutı 

kudret ve menfaatleri beılncl kurul -
tayda irad ettikleri nutukiannm utnu _ 

1 

Hilber . 
Türk Ofis 
lağvedildi 

Şehrimizde Ticaret ve 
iktisat müdürlükleri 

kuruldu 
:rurk doatu Souchon'un 72 lncl yı1mı ml ı;erçevesi lçlnde bUtün YU&Ublle mU. 
tebrik eknekle ve bu arada Tllrklye .._ ıaJıede edeblllrlz .. ,, demektedir. Ticaret ve iktmat veklleUerlnln 
ıeytımde abp tutmakta olan Alman CUHHURlYET yeni tetkllltı kurulmuetur. 
matbuatının bllhruıııa Çanakkale zate- Nadır Nadi, bugün lılolotof'un nuL TUrk Ofis k&ldınlml§ ve yerine 
rt hakkmda yazdıklarmm saçmalığına kunu mUt&lA.a etmektedlr. Sovyet Ha· memleketin on dlSrt yerinde mın. 
Souıhon'un Adil bir gahlt olablleceğinl, rlclye Komlıerlnln yumup.k ve tem • tak& ticaret mUdUdUkleri tqkil o
kendllerlnin anlama kabUJyeU varsa kinli buldufu sözlerlnin tçJnde yaf&dı- lunmuetur. 
on& gidip, Çanakkale zatertnln kimin ğmua buhranlı günlerde belki tayd&lı Ellki Ofia ıubellile öl il ve ayar-
za!erl olduğunu sormalarını aksi hal_ ı:.lacafı kanaatirıdedlr. Bovyet _ lııcW:ıı ç 
de, aöyUyeceğiml.z birçok ıeyler bulun- anıa,maamm, Sovyetıerln huduUarmı lar, ihracatı kontrol teşekkUlleri 
dutunu yazmakta.dır. garantide görmemelerinden yapılama- de İlltanbulda ihdu edilen mUdUr-

YE.""it 8ABAH mıı olduğunu takat SovyeUerin ortaya lUk emrine verilm.lltlr. 
Hüseyin C&hlt Yalçm, bugünkü bt.§. attıktan makul malızurlan, Franaız Şehrimiz ticaret mUdilrlUğUne es. 

yazı.mıda, Alman matbuatmm Tllrk - teklltinin tamamen ortadan kaldırdı. ki Oflll mUdUrU Cemal Ziya tayin 
hıgllllı anıaıma.ıımdan 8onra bize karoı ğmı söyledikten sonra, diyor ki: edilmiftir. 
kullandıkları llsanI ve yapılan ne§rl • •'Bu vaziyet kargıamda, Molotof'un . .. .. . ~ .. 
yatı gözden geçirerek ve bu arada, ·•tam mUsaYat esasına dayanan kar§I- Ofıs memurları, mudurlügun dıg 
Völldsclıer Beobachter gazetesinin tık!ı a:ııaıma,, lbareılle Ueri ıurmek ticaret kısmında kalacaklardır. !ç 
"Tilrkiyeııin 1ngi1I& anlqmaslle Balkan istediği mukabll tcklltlerl nelerden lba ticaret, standardl&aayon, tefk.llô.tlan 
.Aııtarıtma muhallf harekette bulunma- ret olacağı merakla bekleniyor. üç dırma illeriyle ticaret mUdUrlüğü 
flIIldan dolayı Yugoslavyanm Roman - devlet arasında hararetle devam eden meşgul olacaktır. 
ynya verdiği blr notaUzerlne Romanya mUzaltcreleıin ou birkaç gün zarfında Kadroda bir mUdUr muavinJJli, 
Haıiclye Nazırı, TUrklerl hariç bıraka- c6stereceli satha vaziyeti her halde il Um • ...ıw d" 
rak, Bulgarl11tanı ala.rak Yu.naDlata.D aydmlat&Cakt.ır" ç m e;u'4> ve urt melilurhik 

• varda. 

Ankara elektrik şirketi 
satın alınıyor 

Alman şirketinin fam selahiyetli 
mümessili müzakereler 

bu sabah geldi 

• • 
ıçın 

lktısat vekAleti için de mmtaka 
mildUrlüğü yapılm11tır. 1ş dairesi 
İstanbul bölgeai, unayi mUfet~. 
Ulf, maadin memurluğu bu mü
dUrIUğe bağlanmqtır. 

İktJ.sat mUdUrlUğUne, iş d&i.resi 
lstanbul bölgesi Amiri Halfl.kun ta
yini kararlaştırılmıştır. 

üçayhk maaşlar 
Cumartesi günü 

Hlll!üıneUmlz tarafından salma..! tinin tale~ini iyi karşılıyarak tesi- tediyata başlanıyor 
lınmasnuı. karar verilen Ankara. e- satını ve ımtlyazını satmnğı muva M'" k "dl 
lektrlk şirketinin Bcrlindcld merke- fık görmUştUr. Nafia vekili gene: .. u;~ aı er~e dul ve ye~imle:in 
zinin tam saWrlyelli milmessill M. ral All Fu d b ed . ~im uç ay ı maaı arının verılmesıne 

.... il k 
1 

o. aikl unu arz 
1 

ebceg · emlik ve eytam bankasınca l;lün 
Fellinger nafia \•ekAlctllc miluke- ..... za ere ere ay cvve aşlnn- • . 
reye ~mek Uzere bu sabah AL mıett. Bu defa Berlindekl merkezi- den ıtibaren başlan~ştır •. ~mlak 
manyndan gelmiştir. mlzden lAzııngelen kat'i talimatı Bankas~~a maaş venlmeaı ı§i a-

M. Fellingcr öğle trcnilc Anka.. aldığmıdan görUşmelcrlıi artık çok yın 14 une kadar devam .. ed.~cek~ir. 
raya hareket etmi.!I ve kendisile ko- uzun silrmlyeccğini ve salı[l muka- Deft~rda~hk rı:almUdurluklerı-
nuşan bir muharrirlmlzc şunları vcleslnin yakında imzalanacağını u. neli m~lı!d~ g;şele~nden maaı alan 
söylcmistir: muyonım. m te aı er e uul ve yetimlerin 

- Şirketimiz, Türklye HUkfunc- Henilz satı" bedel' k t•• tt üç aylı'k maaşlarının tevziine cu· 
~ ı a ı sure e . .. Un • "b 

tesbit edilmif değildir. Bu, son martesı ~u~ ~e~ ıtı ar~n başlan-

Arazi tahriri faaliyeti 
2901 sayılı arazi tahrir kanunu 

mucibince yurdun her tarafında 

yapılmakta olan arazi tahririnin 
1938 mali yılı sonun.da ikmali la
zım gelmekte idi. Nitekir;n üç bü
yük ve çok parçalı araziye sahip 
vilayetten baıka vilayetlerde ara
zi tahriri ikmal edilmigtir. 

görU~melcrin neticelenmesine bağlı_ ma.sını bıLdirmlJtir. Malıye şube. 
dır.,, len ayın 9 uncu gilnU maaş tevzi-

Ankara elektrik şirketinin mili!- atını ikmal edecektir. 

Maltıllerin maaıl~n 
lcgtlrilmesl, hükilmetinıf.zin imtiyaz 
Iı ecnebt mUesse11eleri aatmalmak 
yolundaki c~rI siyasetinin mUhim 
bir eseri sayılıyor. Em!Ak ve Eytam B•nkuı diln 
------------- mUtekait, eytam ve eramllin Uç 

Tahta kalede b • aylık maqla.mıt tediyeye başlaml§. 
ı r tır. 

latanbul vilayeti de arazi tahri
ri henüz ikmal edilemiyen vila -
yetler meyanındadır. istanbulun 
tiört kazasında henüz tahrir neti· 

hadise 
Oç kadın bir kavgada 

celeri alınamamıştır. yaralandı 
En ıon Rumelikavağı, Sarıyer, Dün akşam Tahtakalede Şeker-

Yenimahalle, Büyükdere, Kireç- ci sokağmlda Cinci hanında Uç ka. 
burnu, Tarabya, Yeniköy, istinyc, dının yaralımmaı;ile neticelenen 
Emirgan ve Rumelihisarmın n- bir vak'a olmuştur. Han.da oturan 
razi tahriri ikmal edilmit ve bu lardan Pakize ile Melahat arasın
suretle Boğazın Rumeli yakası da ötedenberi geçimsizlik vardır. 
tahrir neticeleri mahallinde asıl - Dün kavgaya girişmişler, Pakize
mıştır. Buralarda çalııan tahrir yi himaye eden komıusu Zehra da 
postalan dünden itibaren liğvedil işe kanımııtır. 

mlştir. Bunlar sopalarla d~vUıürlerken 
Henüz tahrirler! ikmal edilme- incirli ıoyadrnı taııyan MelAha • 

yen kazalaıida büyü kbir gayret- tin dostu Ali de bir sopa ile Paki. 

it plıplmaktadır. Buralarda da zeyi baıından ağır yaralamııtır. 
iki ay zarfında arazi tahriri ikmal Zabıta Uç kadını kanlar içinde 

edilip actlcelerln halka bil.dirile - bulmuı ye Huekl hutahanealnı 
ceği muhakkak görülmektedir. göndermigtir, 

Malfıllerin maaşları sıraya konul. 
duğundan dlln verilememJştir. 

Bunun üzerine Ankaraya mUra
caat edilml§ ve alman emirle ma-
1\lllerin maaşlarının bugün dağılıl
maın temin olunmuştur. 

Tevziato. M.bnhtan itibaren baş. 
Janm11tır. Bundan sonra böyle bir 
8lra usum konulmıyara.k müracaat 
edenlerin bekletllmemtai kararlaş_ 
tınlml§tır. 

Ankarada Sovyetlerin 
kitap ve fotoğraf 

sergisi açıldı 
Dün yapılan açılma merasiminde 
Sovyef elçisile Maarif Vekilimiz 

nutuklar söylediler 
Ankara, 1 (A. A.) - Bugün 11aat 1 yel hisleriyle takip clmekleclir. lk i 

18,30 da He.lkevi aalonlannda .nt>ınlekctin başarılarının karşılıklı 
"Sovyet kitab ve. Sovyet artistik olarıık tanınma!lında bilhassa bilyilk 

bir ehemmiyet nrdır. Killtürel işbir
fotoğraf,, Bergi.sl açılmıılır. 

liğl siyasetlerinin esaı; prensipinl 
Komşu ve dost memleketin tek. sulh için milcodele teşkil eden do!lt 

nik, sanat ve fikir sahalannm he. hilkfımetler milnosebetlerinde oldujtu 
men hepsine temaa eden neşriya- ~lbl aynı zamanda, ça}ı~malarının ve 
tından 1300 güzel örneğin ve Sov- başarılarının semerelerini tophyabfl
yetler Birliği milletlerinin hayat, meelrl için milletlere elzem csulı 
ldet ve faaliyetlerinin muhtelü unı;urlnrdan biridir. 

Bu serginin vücuda getirilmesi yo. 
safhalanna a.it 200 artistik fotoğ- hında söı;termek ıotrunda bulunduk-
ra.fm teşhir edildiği bu serginin &. !arı kıymetli yardımlardan dolayı 
çılnıa töreninde BB§vekil Dr. Re_ ~ayın l\fa{lrJf Vekili Hasan Ali Yüce· 
flk Saydam, Maarif Vekili Hasan le,' JlalkevJ Ba~kanı Ferlt Ce!AI Güve
Ali ı Yücel, birçok mebuslar, harici- ne, Holkevi arkadn~lnrına samimi 

ınlnnettarlıAımı arzederim." 
ye ve maarif vekAletlerl ileri gelen- Maarif Vekilinin nutku 
!eri, kordiplomatiğin birçok azası, 
birçok Tilrk münevverleri ve gaze
tecller hazır bulunmuştur, 

Sovyetler Blrllğl BUyUk Elçisi 
Terentlev, Tilrk • Sovyet dostluğu_ 
nun yeni bir kültilrel tezahürünü 
te§kil eden bu sergiyi açarken, 
tUrkçe olarak aşağıdaki nutku söy
lemiştir: 

"- Ankara'nın en yUksek ve en 
kıymetil :ıtUltUr ocaklarından birin
de, Halkevinde bugUn açılan bu 
"Sovyet kitabı,, ve artistik fotoğraf 
serglsJ, Sovyetıer Birliği ve Türkiye 

Cumhuriyeti gibi iki dost ''C komşu 
nıemlekct orasındo kültürel birli§i 
zincil'infn mütencv\'l mııhiyelli hal
kalarından birini teşkil etmektedir. 

Uıı sergi, her şeyılen C\'vel, Sov
yctler Blrli~inin neşriyat fnnliyetf
nin mahiyetini gösterecektir. Muh
telif ilim şulıcsint> ait eıJelıiyatın mü. 
lıirn bir kısmı, muhakkak ki, Türk 
rnünc\'verli!ıinin ~ok zengin, geniş 
tulıokııları milmcssillerfnin oldkosını 
cellıetlccck ve Türk müncn-crli~i, 
bence, bundan, kendi pralık ınesnisi 
kin faydalı telnkki edeceği her şe. 
yi kendisi için nlobilecektir. Diğer 

taraftan, her sanal albl, her şeyden 
evvel hakiki mevcudu olduğu gibi ve 
objektif olarak gösteren artistik Co
loğraflar ise, TUrk ziyaretçilerine 
Sovyetler Birliği milletlerinin hayat 
\'e Adetlerini, müteaddit cephelerden, 
hiç olmazsa bir dereceye kadar, ta· 
nıtacakhr. 

Bu fotoğraf sergisini geçen sene 
lstanbulda açarken bunun memleket· 
lerimiı: arasında kOllilr münuebct
lerlnin inkişaf yolunua nlılan son ıı. 

dımı teşkil ctmiycce!ıi ümidini izhar 
eylemiştim. Geçen seneki bu iimidi
mln bir kere daha hakikate lnkılAp 
elliğini mü~alınde ederktn cidden 
rııillelleri, dost 'l'ürk milletinin eko 
noıııik ve kültürel terakkilerini, de
rin bir alnka ile Ye büyük memnııni-

Toıntcın amca 
ıressem 

Hoson Ali Yücel, Sovyet elçisinin 
sôderine aşaAıdaki nutukla cevap 
,·ermiştir : 

"~lulıterem Başvekilim, sayın ziya. 
retçiler, 

'l'Urkiyc Cumhuriyeti ile Sovyel 
sosyalist 

0

cunıhuriyetler blrliAi ara. 
sıııda ötedenberi me\'CUt dostluk mü. 
ııosebetlerinin yeni bir teznhilril o. 
lan bu serginin bugün llolke\'lmizde 
açılma törenine büyük bir memnu· 
niyetle iştlrtık ediyoruz. l{om~u ve 
dost memleketin teknik, ve fikir sn· 
lınlarının hemen hepsine temas eden 
kıymetli neşriyatının huratla teşhir 

edilen gfizcl örnekleri, Sovyct dost. 
larımızın bu sahnlıırdn ne kadar llc • 
ri adımlar attıklnrı.nın mlisbel delil
lerini bize getirmiş bulunuyorlar. 
Bu eserler, aynı ıamo.ndn dost ve 
komşu memleketin hasım tekniğinde 
elde cttiıli yüksek hnşnrılnrı. canlı o. 
lnrıık bize gösterıııcklcdir. Du seı· 

giye ziynet veren artistik rotoğrnfi!cr 
komşu ,.e dost milletin, hayalını 

muhtelit ,.e millcnC\'Vi cephelerine 
şamil, senfş faaliyet snhalnrının BÜ· 
ıel ve nliika verici sahnelerini göster
mesi ilihnriyle bizim için büvilk hir 
kıymeti haizdir. Büyük bir takdir ı. 
le tcmaşn ettiitimiz bu eserler, rotolt
rnkıhk sanatının dost memlekettr 
mnzhnr olclu~u ı;ceni' ölçüdeki lnki$1l· 
rı da ishal etmektedir. 

Senelerdenberi sıkı bir do!tluklo 
komşu oldn~umuz Sovyet 5osyafüt 
cumhuriyetleri blrllAi ile aramızda 
mevcut ve sulhun devamına matuf O· 

lan siynst münn!lehellerlmltin, bu
gün burada güzel bir örneAine ,ahi! 
olduğumuz kültürel ve artistik müna
sebetlerle kuvvetlenılirilmcsiııi mcm. 
nuniyellc leH'ıkki edi)·orur. 

İki komşu ,.c dost mlllet nrn!l111dıı 
böyle yeni hir dostluk teınhiirilne 
vesile hnzırlnmak ıuırundn bulunon 
So"yct lıü)•iik elcisi sayın B. ı\lekse) 
Tcreııliev'e samimi tl'şekkiiı-Jeriıu · 
sunarak söziimü biliririm." 

l\Tnıırif Vekilinin alkı~Jarln kar,ıln. 
nan bu nutkundan sonra sergi gezil· 
miş ve bllAlıare davetlllcr zenıln bir 
bOrcde izoz olunmuşlardır. 

Alman inşaat 
şirketi 

HUkUmetimizden yedi 
milyon lira istiyor ! . 

KUtahya - Balıkeııir b&tuııırı :. 
;,aat bedeline alt ibtilAflar yUı ·dl 
den hilkQ.meUe hattm :rniit.e-11~ .. 
a~mda çıkan dava ile meşgul bit 
kem heyeti bugiln de vilayette 

toplantı yapmqtır. 

Heyet yarın tetkik i.gini bitlt' ~ 
cek ve raporunu dört güne k• 
hazırhyacaktrr. 

U)O' 
Heyet ualart, nporlan 1ı ,U' 

mete tevdi etmek için paz&rl~ ı..11 
nU Ankaraya gideceklerdir. ~ 
şirket, bu inoaat için hilki'lıl1e ,ıde 
den 67 milyon mark aldığı 1ı i"' 
daha 1 mJlyon liralık bir P.,.. ııJt 
temektedir. bin içinde karıl~ 
takını faiz hesabları da vardJt· 

Vali muavinlerinin 
• 

munzam ücretler• 
kaldır1ldı · 

Belediyede, yeni 11e.ne bUtÇ~ 
tatbikma bael&nJ'Dlltır. naJıili)" ...ıctfı 
ldleti yaptığı değifikliklete I""' • 

belediye i41eriyle de me,,uı oı.os;u 
lan sebebiyle eimdiye k&dat ril'' 
muavinleriyle emniyet mUdUrle cret 
her ay verilen yUzer Uraltk U 
bUtçeden çıkarılınıetır. ~-

Şehlr itlerine allkaları do 9dll' 
el belediye zamları muhafad 

ml~ı_tır_. _______ ~_......,.,..,,,,_ , 

D ON\'ADA bir dJı.kl~ 
be, bin sekfı yilS Jdl' 

,fasulye Istlh,al edilir. 

* o 

B tll"CK Bröt&nyad• 
kadar çok seyah•~ 

pılm&ktadır kl otomobil 11-
daldkada. Uç haritalı 1oı re 
beri tabettlnttektedlr. 

• 
H A VAY adal&rmJll _. 

nu suyu çok ~~.::: 
dur. Bu adalarda ~ 
dört btn bet yils altmıt f~ 
lık ananu \'e ananas ınıt1' 
tfhsal edilir. 

* 
1 SKOÇYALILAR ~ 

katen söylcnlldili ~ 
dar muktesit mldlrlf:r? İl~ 
yada tasarruf sandığıD• d,..ısl' 
kad& bin yedi yüz altınıt f 
yatınlmaktadır. 

1 
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•• ! F 1 · ı · k lllQ .Karada bu ne kadar bariz bir !ekllde görülüyorsa, denizde de 

Yazan: M. DALKILIÇ 

• :-:: ~~ kr. :~ Kr. • rans1z • ngı iZ grupu, gere ıahlllue mU\'azi blr ıeyrlsefer sıra."mda daha acı bir ~zahürlc 
Ll~ t.ııo • ıuo • i görülür. Bazan birkaç e\·den mürekkep bir köy ,.e )ine bitmez tü-

~Ji.i ••• t:t~.. 1914 deki vaziyetlerinden, gerek kt>nmez bot arazi \'fl yine birkaç e\·llk bir köy. 
~ Bu köylerin dağınık olu!}andan teYellüt ettiği kadar da, nakil 

~ __ _ _ bugünkü Alman ltalyan gru nsıtalarmın ar:ıdaki mu,·asalayı teminde kifayet göstermemelerln •• 

~ da,W d k ıı· •b 1 - den !:::"::ı~r0on mil süratle giden npurlamnızdan başka Ka-

Secıyeye h-u·· rmet pun an uvve 1 u unu yor radenlz sa.hlllerindc irtibat tc5lslno medar nakil n.•nta."I yoktur. 
Yazan: Andre Tardieu Yani sıkı bir hauda bir yelkenli nya bir takanın katedeceği 

S E~lYE sahibi olmayı, fikirle- Eski Fransız nazırlarından: yol. Böylece iki sehlr arasında tam bir gün kaybctmeğe mahküm· 
rı !!unuz. Deniz, ,·apunın yorgunluğu, halkın bu yüzden ıztırap \ 'O l Uhun.-1. ne .sadakat gösterip onlar 1939 llkbahan ittüa.klarla doldu. medi, Mısırla anlqtı 1936, Lehia • 

1 ""<t rn h sıkıntısını aynı muhit itinde bulunmak mecburiyetinden dolayı da-n,.,_ 
1
• • ı nete katlanmayı bir Her tarafla ve her tarafa doğru tanla ve Türkiye ile de birer ittifak 

.""lll Çın ima ayın ~kilde duymak, nıecaloılzlikten doğan emniyetsizliği !I<'. 
~"'··. b· :11 büyük :ıııeziyet sayı. miltemadiyen ittüak imzalanıyor. akdetti (1939). Rusya ile de bir iL 

'\il: .oır ya.hat ınnuıında bizzat idrak etml!} olmak, buraların gitgide nltln Seci"• ınsanda her seyden e\'\'el Çok uzağa gittik yine. Hal"pten yir- tifa.k yapmıya çahıııyor. Romanya 
''" a""-ak dumura uğradığını göstermı, oluyor. 

k}·.ı!r· '""'11 şüphesiz ki doğru bir mi sene sonra. tekrar harpten evvel ile Yunanistana da yardmı etti. 
"' ,..._ İ MedenJyet ,.e fen ileridir. Bugün 18 - 20 hatta 23 - 27 mil sU-lbı~- • :•l\:nfaati için, rahatı için ki günler carli'.nıyor. Bir sene ev • Fran.aa da ngiltere gibi yaptı. 

""ICUlıtu nk ratle hareket eden \·apurlar \'ardır. Eğer böyle sürat postalan ya. tify....,. 1. :\r ediverecek, kendine ve! de bunu !ıaUt!r vermiştim, bil • Zayıfla.mıı olan (Lehistanla. ve Ruıı 
'"'•il- pılsa \'e halk Karadeniz lskelelrrl arasında M-rf irtibat tesis eden bir ..... ı:recek adam muvakkat mcm hatırlata;> ım mı? ya ile mevcut, Türkiye ile de henüz 
ıaıtıan · ' 1 •t ifakl k \·asıtalara sahip kıhnH yer yer bo' araziyi biz ,·ermesek onlar ka-1~.a.ı -:· 'r IŞe Yarasa bile, daima teh 1919 da, b. il.nıcm neden, har. be se- ya.pılma.mıe bu unan) ı t arı uv 
,~ pı,ırlar. 
tı""'.... • .z. a .. rarhdır. Hizmetinden bep olan . ı.ttıf:ıkla.rdır dcnılmlşti. vetlendirdi. 

'"\l,. k Bu tehirlerde hayat o nlsbcttc artar.' otu.lüğü olur \'C kendin~ Halb. uki, ıttifaklar. ve onlara mu- Buna mukabil ötekiler de aynı 
i h k edi 1 B d GörüJUyor ki Türklyenln yol noktMından bir de denizlerde dik· 

illi.... ısHyenleri er gt>r zaafa kabil imzalanan diğer anlaıımalar şek ide are et yor ar. un an 
""lilbr ~:. ik' b k 1 1 1 kat nazarından nzak bulunduramıyacağı bir hedefi olmak kap eder. ~-· • Avrupa.ya. senelerce aulb temin et- ı uçu sene evve yapı mi§ o an 
"l:t!~·e ha · N th c· nl Hem bu hedef yalnız deniz yolunu temin etmek ...ıbi basit bir gaJ·e l!ı!iı / ' mtılanrnızda gördüğü • mı~ti.. . ı . eura • ıan~ a qm~nın .ye. - ,,.. 

da latnan da h" t ed' Bu Milletler Cemiyeti aynı 'ekılde rıne bu ayın 7 sınde Berlınde hır ıt· yl değil, sahlllerde tekbillü, umranı, imarı, kalkınmayı temin tder. 
,;ı~,birtakırn fik'ul~e .. ~~'.o~'. kuruldu. Bu cemiyetin kurulmasın. Ufak imzaladılar. Bu ittüaka Ja • Denlzhank uzak hatlar seferlerinde blrf'r tarife nrmış \ 'C bu 
"'il lcı , ır enn us un e ın - . . . d al k iated'l f k t tarifelere göre npur bazan yol keser, dokuz hatta sekiz mille gl-~ıt~ Yrnetıerin bulundugu~ na inan. da lmU olan fikır iyi idi, fa.kat, ma- ponyayı a ma ı er, a a 
"t\IQl!.,.. al ef • · k b' b' J u •t emi dermit. On üç mil olan \·apurlana bu süratl asla görUlmezml•. r "'. gö terdigvi ı'rin, elbette iyi es eımdı her es ırer ırer o - aponyanın m sa.ı cevap ver - ,, 

ıı...di 16 d b -· d'l' Çünkü bu süratte zarar ,·arnnıt. t'J ~, r. lfa3ım d k' f k'rle ra an aynlmıı ulunuyor. yecegı za.nne ı ıyor. 
~-~l, \ icda varsalır. ı.1.'t·ı' ~. - Milletler Cemiyeti daha açılma - 24 sene evvelki ve Aama, lmme hizmetlerinde kir n menfaat ikinci derecede ge. 
:·~ nımn ~ a~ ı e ;Jıte lllr. Enela yurt danlan ,·ardır. <>lınagva \A kt A '· 1 • dan evvel ayrılan Amerika.dan aon. bugünkil Avrupa 
~~- c.ıyı ır. .o.ıs ~er enn, . . J Boydanboya nhll bir memleketiz. Sahillerde tekiııılif etmek 

~;"'11 .ordu unun c:.t>raatli, zeki, ra sıra ıle Brezilyanın l926İ, apon· Onun için, bugün Avrupayı bun- , 
·""'Ul e s-~ il Al 1933 t 1 • tehirler kurmak, büyiimek, kalkınmak bu memleketin ff'\'izl bakı • ıı.... rı kum _ _, 1 .. t ı.· ya e manyanın , a yanın rla.n yirmi be' sene evvelisile mu • • • 
."vı ha 3ıl\.·anına 1Urme • uir 1937 İ · .1 ş·ı· · 1938 İ ! mından büyük bir I§ bap.rmak olur. Bunu bu \'Clüt arazM bo• gö· 
hı: • ~·ranlık .. d'kl : 'b' • svıçre 1 e ı ının • s • kayese etmenin tam sırası. • " " 
Q11\lt'\L &o ter ı er gı ı :. rüp de azap du~"ID&dan takdir mfü~küldür. Jıa ·"il; kurn da ~ "1 ·ı panyarun 1939 a)TJldığını gördük. O zamanki gibi bugiln yine Av • " -
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Halk tipi radyolar 
Fabrikaların müraca
atları tetkik · ediliyon 

Hükumetin, yuriida asrın en 
ileri ihtiyaçlarından biri olan 
radyodan Iayıkiyle istifade ıçm 

her ailenin bir radyoya sahip ol· 
ması yolunda giriştiği teşebbüsün 
ilk safhası dün ikmal edilmiştir. 

Köy ve şehir tipinde üç dört 
lambalı olarak birincisi kuru pil, 
ve diğerleri şehir cereyaniyle işle 
yecek o?an halk tipi radyo alıcı 
cihazları için bütün dünya radyo 
fabrikalarından teklif istenmişti . 
Bazı zaruretler dolayısiyle iki .de
fa temdit edilen bu teklif alma 
müı:ldeti şimdi kat'i olarak sona 
ermiştir. 

Dünden itibaren Nafıa Vekaleti 
bu teklifleri tetkike başlamıştır .• 
Bunların içinde dünyanın her ta
rafında yapılmış beynelmilel şöh· 
reti haiz firmalann teklifleri bu
lunduğu gibi iki yerli firmanın 

teklifi de vardır. Bu firmaların ev. 
velce yaptıkları temaslardan an • 
!atıldığına göre gerek yerli firma
lar gerekse ecnebi firma Türkiye-
1-Je radyo fabrikası kurmağr bazı 

şartlara muallak olarak t~lif et· 
mektedirler. 

Muhabere ve münakale Veka
leti ilk olarak şehir ve köy tipi 
radyolardan 10.000 tane yaptır • 
mak kararındadır. Maamafih bu 
teklifler hükumet için hiçbir taah· 
hüdü tazammun etmem~tedir. 

-o-

Liselerde dersle,r 
yarın kesiliyor .~"a ~:n. n.aı düşman arının Habe,lstan, Avusturya, Çekoslo - 1 On mille işleyen npurlar belki lıııkelelf'r arMmda t>Şyayı tüc-

llitı ... .,.;Vırun b'lr.k· "tk 1 rupada biribiri kar§ısında cephe al- rl ü akala Lise ve orta mekteplerde yarın 
tr· ku ez. ı a ıs o .e e. \'alı:ya da başka tarzda bu mücs - mıı iki grup var. Fakat çok büyük 1 ca ye m n tı için olabilir, ama, halk itin a.~la.) hele Karadrnlz 

'2b.. ·' V\·et)i ve zeki düm1an 1·ar ' itin katl"'en caiz de~ldlr. dersler tamamen kesilmiş olacak-~~ i . ~ .. . aeseden ayrıldılar. deği.§iklikler oldu. " A• 

:_'lse d~ha büyük bir ŞC\'kle Garip bir teııadUf eseri olarak BugUn Alma.nyanın hlkim oldu - Limanlar mHelesl de llÖylenmı, bir dandır, llzerfnde l'ndl,e. tır. Bu suretle 938 • 939 ders se· 
~t.• erınıcı im ı Jer llerf ıilrillmü• mal.<1.- bir y rad B ı h ı il tü d t nesi nihayete ermektedir. Esasen 'l\lr h :o• • Veraay muahedesinden sonra za.- ğu grup 1914 de bqında bulundu· '!I wn a ır. un ar, l'r'Şf'Y n ııı n c a-

bı,~.. Ususundakı hac;ı::nlan • ı ı b h ı l 1 hakkuk ettlrllm-1 lizmıg•l•n f""'lerdlr. hafta başındanberi, bir ldaha ders-.""ıtı . • anm11 o an azı u11us an qma. ar ğu gruptan, gerek mesaha, gerek .... "" ~,, 
\t Otı} 5ec:ıyeli, fikirlerine sadık da Milletler Cemiyeti ile beraber nilfus itibarile daha kuvvetli. Al • i Nüfus böyle artar, tekislifier böyle temin olunur, tehirler lcri l>ulunmıyan muallimler sc::ı 
~'1 lllüdafa:l etmesini bilir ortadan kayboldu. Fransa • Belçi - manya bu grupu, harpten evvelki ı böyle kalkmır, ticaret, sanayi, ziraat ancak yolla ,.e bu yoldaki sil· derslerini vermektedirler. Talebe 
~k \'t olma')ı cfa bize öyle:" bir ka, Fransa • Lehistan, Fransa • Çe vaziyetinden bazı yerde kaybede _ ratle mebsutea mütenasip ilerler. bu ndlnasebetle muallimlerine te· 
~ hcıraret \'erebilir. :\Iürai, koslovakya anlaşmaları, kilçilk :iti· rek, bazı yerde kazanarak teşkil ••• - ................................................ - .... ·····-·-···--· .. ···- zahürat yapmaktadırlar. 
bir haSlıtıJ lllenr:atlerine pek baih lif hep böyle oldu: Ya pa!'Şalan - eı..zıle ve neticede kazandıkları kar- yani Avuaturya - Macariatan ,. Huliaa, busilnkU İtalyan. Alman Salı günü bütün lise ve orta 
r tilts· .a muca4:le etmek İıı"ar.a dı, yahut kıymeti kalmadı. betlıklerlnden tazfa olmuııtur. dan buıUn yalnız Jı:UçUk bir ~ca • grupu eski Uçler fttifakmdan, ge • ı •lıtcplerde muallimler meclisleri 
~~ntı .~·erir; insan oğlunun asa Şimdi de, 1939 da, tekrar ittüak· Hitler Almanyası, İmparator Al· mtan kaldı. Fakat, parçalarından rek mesaha, gerek nUfus fübarile toplanacaktır. Bu meclislerde her 
~bil\liğ şu~he ettirip en şifasız lar yapılmaya başlandı. Bu siyase. manyasına nazaran, Alsas, Loreni, bir kısmı (Transilvanya, Hırvatis - fazla. Fakat bu 1914 deki gruptan clcb.:nin vaziyeti ayrı ayrı tetkik 

t,.ı.,.t e u.gratır. tin de başına geçen İngilteredir. Selesvigı·, Danzigı-·, eski Prus\.·a Le • tan, Bo!'lna) kendisinin harp açtığı k y ~ıı..nacak ve kanaat notları üzerin. 
ıl._ ....... se ,, uvvetli demek degildlr. 
~ a~ c~ye hürmeti de haddin • Halbuki İngiltere bugüne kadar bu histanmı kaybetti. Fa.kat, ona mu- Slavlara geçti, geri kalanı da (Tirol Fransız • İngiliz grupu da bazı l'cn bu talebenin geçip geçemiye-
'<llliı \•ırı hır hale gctirmeğc mey· tarzda a.nlqmalara muhalifti. Şim- kabil, Alman Avusturyasını, Bo - Avusturya, Çekoelovakya) mütte • noktalarda kaybetmiş, bazı nokta • ",i tayi edilemiyecektir. Bir t2'lebe 
~ar. Bir insanın secİ\'e sahibi di ise Fransa ile ittifakı kafi gör - hemyayı, Moravyayı ve Slovakyayı flkleri olan İtalya ile Almanya ta - !arda kaza.nmı§tır. i anaat notlarmıja bütün dersler-
~~r, kendisine havra;lık bes - ============== aldı. rafından ele geçirildi. C:en sınıf geçmek imkanını kazan. 
~ ~ için kafi bir ~bcb sayma. demiyeeceğini, cemiyetin onlarla i- İtalya, harpten sonra Almanya • lngilterenin hatası En bilylik kayıptan İtalya oldu. mua dahi bu muallimler mecli-
~~ 1

!'?ruz. Biliyoruz ki falan dare olunmıyacağmı anlayıp za - dan iyi bir vaziyette bulunuyordu Bundan bqka Alman grupuna 1910 dan 1935 e kadar Fransa ile s·nden verilecek karar ile talebe 
llıtı ~ızıın fikirlerimize i~tirak et· manm istediği kanaatlerin doğru • ve kendi talil ile oynamadan evvel çok uzaktan da bir memleket illi • İngilterenin müttefiki olan İtalya, 12 haziranda başlayacak sözlü 
~·0e 1llden gelirse bizim• fikirleri- lu~runu sezebilmek, kendimizi onla- 1919 sulhUnde mühim bir rol oyna. hak etti. Bu memleket Japonyadır zecri tedbir deliliği üzerine, onlarm i'Tıtihanlara girmek hakkını kaza· 
~~~an kaldınr, bizi de bera • r~ alıştırabi!me~ .de .. kahra~~n.~a dı. Bu suretle, 1914 de elinde bu • ki, İngiltere onu kendi tara.fmda.n düıımanı kesildi; Almanyaya eski • nacaktır. Sözlü imtihanlar hazira. 
~ :ecıer. Buna rağmen kendi- hır harekettır. Eskı fıkırlere, dunun lundurduğu yerlere, harpten sonra, pek ahmaklık edip Jı:aybetmi.§tir. Ja sinden çok daha fazla bağlı bir dUş- ıun son gününe kadar bitmiı ola· 
llaıı i~cıye kuvveti sezdik mi, on - fikirlerine sadakat göstermek, ÇO - ilk fırsatta Alman TirolünU, Tries- ponya umum[ harpte bulunduğu man. caktır. 
~· deti andırrr bir hayranlıkla ğu zaman, bir seriye kuvveti olmak. teyl, İtriyayı, Dalmaçyanı .. bir kıs- cepheden bugiin öteki cepheye geç- Diğer bir bilyük kayıp da Japon· Sözlü imtihanlarda üç derse ka• 
~ •1~0r, onun gibi düşünmedi • tan ziyade bir inaddır ve hiç bir mını ilave etti; sonradan da Habe • 1 miş bulunuyor. Maal~ef Yugoslav- yadır. Avrupa.da bir milttefika Ih - dar muvaffak olamıyan talebe ik. 
~~~Çın adeta kendimize öfkele - inad, hürmete layık değildir. ııiatanı ve Arnavutluğu aldı. 1 ya ile İspanya da öyle. Bunlar mü- tiyacı olan bu memleket, Londrada ı:ıE imtihanlarına girebilecektir. 
~·Fikirlere bu kadar itibar Norul/ah ATAÇ 1914 deki Uç müttefikten him deği,ikliklerdir. ~ l>evamı 10 uncuda Fakat üç !dersten fazlasında mu-

~~ ~~n~lıhlmmn&oclLl•M-~~-M-~~-M-~~-M-~~-M-~--M~~-~-M~-~-M-~~-M-~~-M-~-~lnfuk~amıyınt~e~~~u~n 
rla <lotruır PaYI olmct mı aramamak doğruya sınıfta kalacaktır. 
~Jc de dl'ğildir. Hasımdan, ger - Dilencilikte de sinema 1ıa-~"te. insanlardaki beygir kuvveti ikma ]İmtihanları leylfılde baş· 
ta~!\ olsa ahlaki meziyetlerine artistliği ! -y- GAZETELERDEKİ (Bir daklkıufa layıp 17 eylülde tamamlanacaktır. 
ljakı '. nefret etmesini bilmeliyiz. Sualine ka~ı: neler oluyor~) sütonlannda yine - -o--
~1 }Otsunuz b' k. sede bah sox zamanJarda tstanbulda yeni bir 

~·orı ır ım n • - Hayır «;fendim, ben dllt>nmlyorum ! pek ı;a.rlb bir iddiaya rastgeldik. Bunlar· 
t;r.,_ ar. O adan h' "n "Bı'lı' Şarlo peyda olmu,; 8e''"·ar bir Rar-
. :lllll k' 1 :r gu • "" ~ Amerlkadalü telsiz ıılnema makineleri icad dan birinde deniyor ki: ~iı:1·"' '.benim mu"'dafaa etmek is. lo! ... Bu Şarlo numaralarını tutup sokak 

g •14 r eden bir sinema kumpanyaslle film çe\•lri- - İasanlann bir dakikada sarf ettik. 
ett'ı •kirleri artık kimseye ka - ortaııında, hatti köprü üzerinde yapıyor· 1 1 rl k t .,2 000 mı k yonım... ' e une ~ , bl'ygtr kun·etlymltl .. 

~·ın aı e kabil değildir; zaman muı!... Cenbmı \'t'l'M'ydl ne buyruhırdu!... Yallahl, fenne itlrazuruz yok ama, bu 
~ard eyhirnizde ilerliyor; fakat (Şarlo Ahmet) denilen bu alnema • kadar beygir kU\;·etl herhalde olsa olu 
'al( ı..._ a.n \azgı>r""ek, aksine inan. hc,·~kannı yakalamıılar, mahkemeye ,.e. *** 

"'n -...... kilosu 50 kuruıtan her gün at yfyenle,ııte 
ben 

1
1
In için imkansızdır. O hal- rhermi!}ler: olsa gerek!... - "'-

<ıdaı~ ıer Şeye rağmen bu fikirleri Dllenclllk ıuçuyla ! ... 
'"" ,.,.ı ' rtl t hk .qbiJın· 'uecek ve onları yaşatmak Genç a s ma emede dllencl olma.. 

~ş. 1t &ibi hareket edeceğim!,, dığını iddia etmı,, ha.tti, tutmuş derhal 
lin i~t e?ncn herke~: ".\dam de • tlfte melon ıtapkalannı çıkarmııt. mahke-
~ lı~·o; e ~~·le olmalıdır! .. diye al· mc huzurunda da numanılannı yapmak 19. 
:ti~e k ~ıı;ın? o adamda bizimi teıulş, tabii, adamcağız bu he\'l'5lnden de 
\ılı ha ~\\·eti diye alkı5ladığımız men('dllmlş ... 
illi;~ acaba ~dece bir inad de. ,\nlatıılıyor ki bu !lf'yyar Şarlo sokak 

~ ltı~ aşıyamıyacaklarını, zama- ortMrnıla nıunaralarını yaparken bqma 
~--il\\iı akvemet edemiyeccklerini bil· kalabalık birikiyor, o da, galiba numara-
·~ Seci anaatıerdc i rar etmek hiç larını bitirdikten sonra zımni bir muka\·e. , h:~ kuvveti gö termez: bil~ • le muclblnre hf'1f on kuru, ücrctçeitzlnl 
tı'ıin ı ınad gibi bu inad da seci. toplayı\'l'rlyordu ! .. 

art:~ıflığın1 j bat eder. o a • Dehf'y adam, det1f'ler ıtuna, mademki 
~ırıı 1~PO. değişmiyor, zekasını ida- bir sinema artistini taklld edtteksln, ne 
ı. ePO. kab·1· . d diye tutup Şarloyu taklld edenin! .• 'ltir, ı ıyetini kaybelmış e· 
'l~-· Şu Robert Taylor'u taklld et de tıı. 
~n c... tanbul bayanhnmı son mc~llifne kadar 
1.ı}', .. -na uymazsa sen zama-

~ l1v'. Sözu muhakkak ahlaksızca soy! .. 
Qtıı~·~ d~ğildir. Bizim b~~l~ ~1: de: Ma:ım:ıfth im bl~t'f' Şarlo mahkeme-

1~ kanaatlerin eksıklığını - Ne diye ııokak ortasında namara-
nların saadetini temin c -

Jar yaparak dileniyorsun! •• 

Şaşılacak birşey yok t 

M t;ŞHUR mizahçı arkadaılaronızdaa 

biri bir gazetf'ye ciddi bir ha;rretıe 

- ı•ollkllnlkln önü hmeahınç dolu ••• 
Herkes sıra bekliyor! .. 

Gibi heleeanh, ı.:;arlb bir serk!,·ha ile 
bir maka.hı yazmış, daha doğnı11u bir rö. 
portaj... Diyor ki: 

- Guraba hastanesinin be\·llye poll· 
kliniğinin önünde nöbet bekllyenlerin a
dedi ben diyeyim kırk, siz Myin elll ! ... 
\ 'akit öilf' ... Tam !\·emek zamanı. .. Buna 
rafmen bu kalabalık birsz önce daha cok· 
muş, hatti "lmdlldnln iki \I~ misil!.., 

İstanbul halkına ne oldu, neden be\·. 
Jlye pollkllnl*'nln önünde böyle mahate• 
raUah nöbet bekll'nlyor diye hayret edilir, 
değtl mi! ..• 

llalb\lkl bunda taşıtacak bir şey yok. 
tı.tanbulda mo<lemleştlrllmek üzere umu-
mi halnlar etmlr. olunuyor!. •. 

*** 
Ehemmiyetsiz sokmalar ..• 

B 1R gazetede (Doktorun öğiidlerf) 

hml altında 'u garlb iddiayı oku
duk: 

- An, san yaban ansı, etek ansı 

sokmaıu eht"mmlyetııılzdlr ı. .. 
Olar a, her ft>Y nlııbidlr. Doktorun bu 

hükmü de galiba kendi hastasına muaye
ne parası sokmasına nazaran! ••• 

*** 
Zahir aç gözde buyuyor ! 

B lR gram radyumun kıymeti bizim 
paramızla 80.000 Türk lirasıymış!. 

Hayret df'ill mi!... lk-mek şu Tak-
ııılmd~kl etrafını on dakikada geıeblldlğt. 

mlz koca bir apartıman hlçhlr teY df'ğll

mı,. Bak~anıza: bir gnm radyom! ... 
Zahir f& gözde öyle hUytiyorlar ! ... 

ı 

Taksim - Yenimahalle 
otobüsleri 

I 
Taksim • Yeni mahalle arasında 

işliycn otolıüsler ihtiyaca kafi gel
mdiğinden belediye bu hattaki 
otobüslere altı tane otobüs daha 
ilfivesinc karar vermiştir. Bunun 
i -:in isteyenlere yeni ruhsatname 
'\ . ;:.cektir. 

- Kızıl geçirdin ama senidi luıı 

dqininlri --,.,.. .... 
- Nasıl olmadı bii) ıtk anne, ben 

kızıla mektep lalilkcn lut11ld11m. 
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lngiliz - Sovyet müzakerelerinde Bir mektepte infilak 
Son pürüzlü nokta- !:. ~~~~01 (~~~~~and~.ı- Alman gizli polisi 

lar halledl•ıı•yor berton kasabasında bir mektebtc 
VUkua gelen bir infil!k net icesln. 
de 6 ili 11 yaşrnda 42 talebe ile 2 

( Baştaraf ı 1 incide) 
bertaraf edilebileceğini be)·an etmek 
tedir. 

fil, şimdiki lngiliz • Fransız pl!nı - muallim yaralanmtglardır. 
nın fı.kid üç devletin, bunlardan her Öğrenildiğine göre infilak, mck
hangi birinin doğrudan doğruya te- tebin teshlnl için kullanılmakta o
cavilze maruz kalması, yahut kendi lan gazln terakUmU yUzUnden vu. 
!;İnden yardım talebinde bulunmuş kua gelmiştir. 

Gesta po 
Rejim muhaliflerinin propagandalarile 

üçüncü bir devlete karşı \'erilmis o. Yeni mekteb binalan Jnşa edi-
Londra, 1 (A.A.) İngiltere hü- lan garantiler yüzünden taarruza linceye kadar meklcb binnsı ilti-

Londranın fikri nası l mücadele ediyormuş ? ~ 
bıçaklan za rflarına bile incecit 
beyannameler yerleşfiriyorlart11 

kO.meti mahafili, Sovyetlerle icrası- uğraması takdirinde biribirlerine haz edilmiş bir ev olan mcktcb bL 
na girisilmiş olan müzakerelerin, mütekabilen \'e Milletler Cemiyeti nası, yıkılmış ve çocuklar evin 
:!'vfosko\•a tarafından son lngiliz _ mukavelenamesinin ruhu dahilinde ı mahzenine dilımUıılerdir. Çocukla -
Fransız tekliflerine cevap verilme - yardımda bulunacaklarını natık bu rın ekserisi ilzerlerine dUşen en
dikçe, devam etmiyeceğini beyan et lunmaktadır kaz yüzünden yaralanmışlardır. ln. 

A h. r·ı 11. "'il tl r_ . t' filakın vukuu anında meklebdc 75 
mektedir. Bu mahafil, diyor ki: ynı ma a ı . .:.vı1 e er \.A:mıye ı t 1 b b 1 . . ... a e e u unmaktaydı. 

Molotofun nutku, hiçbır zaman mukavelenamesı, daha dogrusu bu 
SovyetJer tarafından verilmiş bir mukavelenamenin 16 ıncı maddesi 
ce\"ap telakki edilemez. ile yapılan istişhadın bu maddenin 

Molotofun itirazlarından hiç biri- mezkOr cemiyet konseyinin ittifakı 
nin bir itilaf akdine karşı izalesi ile rey vermesini zaruri addeden 
mümkün olmıyan bir engel teşkif usulünün tatbikını hiçbir veçhile i~ 
etmemekte olduğu söylenmektedir. tilzam etmemekte olduğunu beyan 
Filvaki: etmektedir. 

ı - Teklif edilmekte olan itila(- Bu istişhad, daha ziyade haliha -
lann tedafüi mahiyeti, ötedenberi 2ırdaki misaln, kollektif emniyeti 
Londra ve Paris tarafından kabul tahakkuk ettirmek için evvelce sar
ve teslim edilmi1?tir. fedilmiş olan mesaiye bağlıdır. Bu 

iki tecavüz suçlusu 
14 ve 10,5 sene 
hapse mahkum 

oldular 
Dolma.bahçe ile Gazhane ara. 

smda Evgenlya isminde on befJ ya
şım doldurmamış bir kıza tecavüz
den suçlu Hıimidle Celalin muha
kemeleri dUn neticelcnmiııtir. 

Ağtrceza mahkemesi, Hamitli on 
dört sene, Celali on sene altı ay 
hapse mahkum etmiştir. 

M uhalifler, fraş 
koskocaman 

2 - Garantinin Baltık, devletle • noktadaki ihtilafiar, ancak şekli ma 
rine teşmili hususunda ısrar edil - hiyettedir. Ve mevcut yegane mü~ • 
mesi, Moskovanm itilaflarmm me • kül, Moskovanın Baltık devletle • 
riyet mevkiine konulmasının bu rine, hu devletler tarafından mü -
devletlerin müracaatlarına bağlı kal racaat vukuuna hacet kalmaksızın 
maması arzusunda bulunduğunu otomatik surette yardımda bulunul
göstermetkedir. masım arzu etmesinden ileri gelmek 

Haliçte bir sandal 
parçalandı 

Düueldorf tehri planının bir tarafına basılmış olan rejim ale)hi pro pagancla beyannamesi _ rol 
lek.&koncuları Almanyadıı. pek toktur. Muhalifler propagandalarını yapmak itin bu pul zarflarını c1J 1 

3 - İstisareler yerine evvelden tedir. 
tcsbit edilmiş sarih taahhütlere gi - Hüldlmctle yakından alakası olan 
rişilmesi talebi, Milletler Cemiyeti mahafil, bu ahval ve şerait altında 
mukavelcnamesinin 16 ıncı maddesi müzakeratı tesri etmenin en iyi u
He istişhad edilememesini istihdaf sulünün Molotofun bizzat teklifler. 
etmektedir. de bulunması olduğu mütalaasın • 

lyi malfımat almakta olan maha. dadır. 

Bir lngiliz denizaltl gemisi 
daldıktan sonra tekrar çıkamadı 
içinde bulunan 100 kişi n in 36 
saat zarfında kurtarılamazla rsa 

havasızhktan ölecekleri anlaşı l ıyor 
Londra, 2 (A. A.) - DUn saat 

13,30 do. Birkenhco.d'm 50 mil açı
ğmda denize daldığı halde tesbit e
dllen Uç saatlik mUddet bittiği bal
do suyun Ustune çıkmamış olan 
"Thetis" ismindeki yeni tahtclbahL 
rin akibctinden deniz mn.hfeUerin· 
de endişe eliilıncktedir. 

Tahtclbahirde 5 zabit, 48 nefer, 
gemiyi inşa. eden "Crunmellaird,, 
firmasmm 20 mühendisi ve amele
si ile amirallığın bazı eksperleri 
bulunmaktaydı. 

Birçok hn.rb gemileri burada do
laşmakta, birkaç tic:ı.ret gemisi a. 
raştırmalar yapmaktadır. 

Saat 22 de aınirallık tarafından 

neşredilen bir tebliğde şöyle denil
mektedir: 

''Liverpool körfezinde deniz 
eksperleri tarafından tesellüm edil
meden evvel tecrübeler yapmakta 
olan (Thetis) denizaltı gemisinin 
saat 13,40 dn. denize daldığı halde 

Uç saat sonra suyun yUzüne çık~ 
mamış olduğunu runirallik makamı 

teessürle bildirir. Geminin üç saat 
clenizln altında kalması laznndı. Ge. 
mide 5 zabit ve 48 mürettebattan 
maada bahriye nezaretinin 4 eks
peri ve adedleri şimdiye kadar bel
li olmıynn mühendisler ve işçiler 

bulunmaktaydı. Tayyareler knran
lık basmadan ewcl tahtelbahirin 
bulundui;'U ycrl tam olarak k~fet. 
mek Uzere uÇUBlar yapmaktadırlar. 
Araştırmalara cuma gUnU fecirle 
beraber devam edilecektir.,, 

Deniz mahfellerirıl:le öğrenildi
ğine göre "Thetis,. de 100 kişi bu
lunmaktaydı. Bu şerait altında ge. 
mideki oksijenin 36 saat içinde 
bitmesi lazımdır. 

Dün ak§am Portlandda büyük 
bir faaliyet lli.\küm sürmüıtür. 
Bura~" Wunan bütün harp 
~ -rhetls,. i aramak üze· 

re btitün sür'atlerlyle yola çık -
mı§lArôır. 

BUtUn sinemalar peridelerine bir 
servis notu akıettirmiıterdir. No. 
tada sinemada bulunmaları muh
temel olan bütUn bahriyeliler ge• 
milerine davet edilmekte idi. 

Maney doklarına merbut olan 
ve bütün kurtarma vasıtalarlyle 

mecehhez bulunan huıust "Vigi. 
Jant,, vapuru ''Thetis,, in bulun
duğu zannedilen mahalle gitmit -
tlrj Bu vapurun vaka mahalline 
üç saate ~~decefi tahmin edilmek. 
tedir. 

Diin öğleden sonra (Thetis) in 
daldığı mahal civarında bir çok ge
mi enkazı bulunduğu bildirilmek· 
tedir. 

Çin sularında "Poseidon,. un 
başına gelen felaketten sonra bü. 
tün İngiliz Denizaltı ~emilerine bi
rer kurtarma cihazı konmuıtur. 

1'aza vukuunda mürettebat, bu 
cihaz sayesinde gemiyi terkede • 
bilmektedir. 

Geminin bulunduğu yer 
anlaşıldı 

Londra, 2 (A.A.) - (Thetis). 
in Greta Orveshadın 14 mit açı -
ğında bulunduğu amirallık maka
mı tarafınldan bildirilmektedir. 

Geminin pupasr, 18 ayak suyun 
Ustüne çıkmıştır. 

(Thetis) in içindekiler sağ ve 
salimdir. 

Kalp sektesinden 
ölen çocuk 

DUn Bakırköyilnde Serklıı adlı 

bir mekteb talebesi istasyonda ölU 
olarak bulunmu§tur. Çocuğun kalb 
sektesinden i5ldUğU anlaeılmqtrr. 

Bu sabah Rizeli Mustafa oğlu 

Ahmet idaresinde bulunan sandal 
dört milşterisilc Haliçte Cibaliden 
köprüye giderken Nur adlı rnotör
le çarpışmıştır. Sandal parçalan
mış, içinde bulunanlar denize düş. 
mUşler ve civardan yeti§enlcr ta
rafından kurtarılmışlardır. Sandal
cı milsademe esnasında yarnlanmqı 
olduğundan tedavi allına alınmış. 
tır. 

-o-

Komşusunu bı çakladı 
Dün Be:il.kta§t& oturan Artin, ar 

kad&§lan Aram, Jirayir, Agob ve 

Vasille birlikte, blr kız meselesi 
yüzUnden komııusu Rifati sırtından 
bıçakla yaralamıatır. 

Mütecavizler yakalanınt§lardır. 
-0-

sıta olarak kullaomaktadular. 

Almanyalda gizli polis teşkilatı
nın şefi olan Heinrich Himmler, 
dünyanın en meşgul insanıdır. 

Matbuat, radyo, sinema ve ki. 
tap Almanyada devletleştirilmiş. 
tir. Gizli çalışan muhalefet parti
leri, propagandalarını yapmak 
için bu vasıtalardan istifade ede
mezler. Bunlara rejim alej1'iQde 
tenkild edici manada en ufak bir 
ima.·.,, dahi ~irmesine imkan yok
tur. Halbuki Almanyada hala 
muhtelif temayülde olan bir çok 
muhalif parti bulunmakta ve bun. 
1ar fevkalade büyük bir kurnaz
lıkla çalışarak gizli propaganda -
larını yapmaktadırlar. Bu partiler 
Hitler politikasını ve bugünkü re
jimin kusurlarını tenkid ederek 
yaymak için akla g~lmez bin vası. 
ta istimal etmektedirler. 

insanların birdenbire tevkif edil
diğine rastlanmaktadır. Çünkü ek 
&eriya üstünde bir kabare veya bir 
mutfak aleti, bir radyo reklamı ta. 
pyan bu ilanların altında rejim n. 
lcyhinlje sözler basılmı§ olduğu 

görülmektedir. 
Gestapo memurları sıkaık dük 

h~la.r b~kt•· Hfil~ kain am· 
balaj içinde ıatılan malları topla-
makta ve onları sıkı bir kontrol -
den geçirmektedir. Mesela tıraş 

bıçakları zarfları içine bile incecik 
kağıtlardan koskoca beyanname • 
ler yerle§tirilmektedir. 

Bu beynnamelerin ekıerisi, a· 
melelerin Ç,Ok istimal ettiği malla
rın sarıldığı paketlerden çıkarıl -
ınaktaldır. 

Metres hayatı yaşamak Hitler aleyhinlde yapılan gizli 
propagandanın önüne geçmek 

Geçenlerde bir fotograf kağıdı 

pıkct:noen me§hur Alo.an mu. 
harriri Heinrich Mann imzasiyle 
yazılmış ve "bütün Almanlara hi
tap., başlığı altındn bulunan şöy 

le bir beyanname çıkmııtır. 

SUÇiuiarı için Gestapo !daima tetikte bulun· 

Dün müddeiumumiliğe bir kadın makta ve herıeyden ıüphclenip 
ile bir erkek müracaat etmişler, er- her tarafı araıtırmaktadır. 
kek nikahlı kansı Milzeyyenin, ka- Çünkü muhalifler Hitler aley
dın da niklhlı kocası Niyazinin bi- hinde yazdıkları beyannameleri 
ribirleriyle metres hayatı yaşadık _ dağıtmak ve yaymak için bir çok 
lannı ihbar etmİilerdir. §eyler düşünmektedirler. Bu be. 

''Almanyayı kurtarmak la
zımdır. Eier bütün dünya bir 
harbe girerse onun istikbali 
mahvolrnut demektir. Harpte 
söz silahındır, Hitler aleyhinde 
silahlanmıt olan milletlerin sav Şehremininde oturan Niyazi ile yannameler, pul, fotoğraf kAğıt

Müzeyyen adliyeye sevke<lilerek bi- lan veya şampuvan zarflarına 
rinci sulh ceza mahkemesine veril • yerleıtirilmekte ve yahut seyahat 

m. 1--J' kataloglarına, şehir planlarının 
ış cıuır. 

Sulh mahkemesinde gizli yapılan izahat tarafına yazılmaktadır. Hamidiye karadenize çıkt ı 
sorgulan sonunda, Müzeyyen ile Ni Çok defa, Berlin.de ilan daiıtan 

Hamidiye mektep gemisi dün li
manımızdan Karadenize çıkmı§tır. 

yazi hakkında tevkif karan veril -
miştir. 

Bekçiyi yarahyan çocuk 
mahkOm oldu 

17 yaşında Salahattin adında bir 
çocuk. pazar günü Beşiktaş stadı

na bedava girmek istemiş, fakat 
bekçi Sadullah mani olmuştur. 

Bunun üzerine çocuk cebinden 
bıçağını çekerek Sadullahın üzerine 
atılmıs. kendisini yaralamı~tır. 

4 üncü asliye ceza mahkemesine 
verilen Salahattin, 35 gün müddet
le hapis ceıasına mahk1'.lm edilmis • 
tir. 

Yeni neşriyat 

Yeni Adam 
Yeni Adam'm 231 incl nOshası 

dolgun mUndericatla lnli§&t etmi§
tlr. Okuyuculanmıaa tavsiye ede
rli. 

Danimarka - Al
manya misakı 
iki taraf birbirine 

tecavüzde bulunmamagı 
taahhüt etti 

Hamidiye ayın 27 sine kadar Ka
radeniıde kalacak, Karadeniz liman 
larını dolaşacaktır. Bu sahillerde ge 
dikli erbaş hazırlama okuluna kay. 
dolunmak isteyen çocukların mu • 
ayeneleri, gemide mevcut sıhhi he
)'et tarafından yapılacak, muvafık 
görülenler alıkonulacaktır. 

Kopenhag, 2 (A.A.) - Danimar 
ka hariciye nazın Munch, dün par. 
limentoda Almanya ile Danimarka Şehrimize gelen 
arasında imza ecıilcn ademı teca - Bulgar muharrirleri 
vüzpaktınm metnini okumuştur. 

P kt b 1 .. hük' .. 1 • unlar • Geçenlerde fiehrımize gelen Bul -
a ın a~ ıca um en Ş h . 1 · · ba ı b d gar mu arrır er ınıa yan an u 
ır: . . sabahki konvamiyonelle şehrimize 
"lki a.kid taraf hiçbir vesıle ıle 1 . .,1 d·r 

. . . . . ,.. t ge rru~er ı . 
bırıbınne harp ıl!n etmemel!oı a - Bulgar rnuharririleri, Türk - Bul. 
ahhüt eder. lki taraf a)~I zamanda gar dostluğuna çok ehemmiyet ver· 
Danimarka veya Almanyaya taar - diklerini, Sof yaya dönüslerinde bu 
ruz edecek olan üçüncü devletlere dostluğun kuvvetlenmesi için bütün 
de yardım etmerneği taahhüt eder. gayretleriyle çalı~caklanm, zemi -

lki taraf biribirinin harbine i~ti- nin buna gayet müsait olduğunu , 
rak eden herhangi bir , devlete mal Bulgarların, Türkiyeden, dostluk • 
satmakta serbest oldu~unu tasdik tan başka hiçbir istekleri olmadığı-
eder... nı söylüyorlar. 1 

leti, eğer siz HitlerdeJI 
mazsanız size karıı 
Bu kötü rejim muha~ 
ile neticelenecektir. 

Almanlar, en kötü ıe~ 
ku bulmasını beki 
felaketin gelmesine rnıııi 
nuz. Hitlerle birlikte haı1 
mak bir felakettir. FakJl 
sız galibiyet kazanabif 
Bu ıiddet rejimine kart• 
vemet ediniz. AJmanya1' 
man tarihinin en büyülı .ıt 
sürükleyecek olanlan tJI"' 
meyiniz.,, _111 
Gene Doseldorf §ehrifl" 

planı içinde de Alman k 
partisinin bir beyannanlesi 
tır. 

Almanyada bu prop 
beslemek için yalnız bU~1' 
nazlıkla değil, ayrıca da bil 
sarete ihtiyaç vatidır. 

ÇUnkU rejim, kendi dU 
rına karşı gayet şiddetli ~ 
etmektedir. Geçenlerde t• 
leyhtan olarak tevkif edil~ıııt 
kişi on iki sene hapisle, ıor
sırida olan şiddetli ce:ıal•'' 
pılmışlardır. 

-Fransızca ı 

mecmuasın..,_ 

' 
Vakıt Kitape~ı 

Dün ve yarın tere 

külliyatı 

No. 31-40 4 cü seri 
31 Rasin kUlliyatı IV 
32 Metafizik 
33 lskender 
34 Kadın ve BOsyausıı' 
3~ Demokrit 
36 Dinler tarihi 
37 Filozof! ve sanat 
38 Etika 
39 Herakllt 
40 Ruhi mucizeler 

Bu ııerinl.n fiatı 6.lSO 'J,O 
Hepsini alanlara ytızde 
to yapılır. Kalan 5.20 

120 kuru§u peııin atına~ 
bakisl ayda birer ura 

üzere dört takalte bağlanı'' 
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Merkez liman teşkilatının 
kadrosu alakadarlara 

tebliğ edlldl 
. ı'ııUnakal • 

ti tc 1t· e ve muhabere Vekale. NLreddin, memurları SUreyya ve 
ltıı•t 1 ılat kanunu meclisten çık- Sabri, Ana.dolukavağına Sabir, A

ı ır. B k 
~tltal u anuna uygun olan tik, memurları Nureddin ve Zeki, 
ili ta '.t kadroları yapılmııtır. Ye· Silivriye Rahmi, memurları Ke· 
\'e~~cr §Unlırdır: mal ve Bahaheddin, Gelibolu li. 

Qtıiar a et MUsteşar mua\•inliğL man memurluğuna Hilmi, Mudan 
ltılld 1~ nt~hasebe müdUrU Mah. ya reisliğine Cevdet, memurluğu. 

H A B E ft - Akıam Postası 

Kurultay yarın çalışmalarını tamamlıyor 

Parti nizar1ınar11·esi 
ittifakla kabul olundu 

~hçet edirn, Başmüfettişliğe na Yahya Sökmen, Eneze Mah • OF" Faşlara/ı 1 ıncidt j ketlerinin de takviyesi için kredi 1 Hikmet Bayur, bunları harp ha-
~ ~l'it l>e 'Y~Jçındağ, mUfettişllğ~ mut, Karabigaya Haşim, memur Baıvekil tarafınd::n verilen iza 1 membaları temin edilmesini iste. llnde korunmaları cihetinden ftJ:,~~ .. J1. I 1 ( -~ ( _ Y 
~ ın~rer, kara na.kliya.tı da. !uğuna thıan Akçık, Erdeğe Na· hatta Genbaıkurca bu hususta ya- ml§tir. muayyen yerlerde toplu olarn1' l'~~J 

ıC ~ l'eiılı~lne Kadri Musluoğlu, zım, Gemliğe Oıman, Iineadaya pılmış olan teklifin Genel Sekre. daşım maksadı iyi izah etti. Ben yapılmuının daha doğru otuıı 
lf .\lf ltın.ıcUyetı reis muavinliğine Halil, Şile liman memurluğuna teri iza sıfatile Parti hükClmetle· biraz daha aydınlatmağa biraz olmadığını sormuştur. DAHiLDE: 

bafh ftt. Akat, kara nakliyatına Hasan, Karamürscle Lutfi, Kef. rine iştirak ettirmek maksadını daha genişletmeğe çalışacağım. Hacim Çarkılı (Balıkesir) * "Saldıray,, denizaltı gemimizin 
~it en ~eyeti mUdilrlUğUnde kene Mustafa, Şarköye Sıtkı. istihdaf ettiği ınlaıılmıı ve endi- Bu, iki bakımdan mütalea edL mevzuubahis olan maddenin, donanmaya UUhakı ve gemiye bnyra • 
diıı, ,.,_,1nıUhendisliklere Fahrcd. lzmir Mıntakaıı menin evvelki ve ıimdiki kanaatı lir: Biri ameli bakımdan, öte • Partl programının bir ma.ddes! ğımızın çekilmesi munasebetlle pa • 
1 '-1"" b A zartest gUnU saat on 00,,te Ka.sımpa • ~ tlıU • elan, Mahir, zat iş. İzmir mıntaka liman reiılifine da bu merkezde bulunmuı olmak. ki içtimai bakımdandır. Ameli olduğuna işaret etmiş, bunlarıı: ııııda Deniz Kumandanlığında Amiral 
' dUrlUğUne Nafiz Kut, Bahaeddin, mıntakı kontrolörlü. la lüzumuna inanılıp burasını ta· ı b:ı.kımdan Türkiyede faiili bir hava ,.e sair hUcumlara karşı Okanın rclsllğlndo bir toplantı yapıla • 
.\l'et :ı~k~yat dairesi reisliğine ğUne Halil Gamıız, memurlukları- hattur ettirmek için maıddenin a- kredi teminine imkan bulunama korunması işinin progrtıma gl- cnktır. 
~ l'el Ug, Uman hizmetleri da na Nureddin, Haydar, Fevzi Hüs· şağıdaki şeki!de yazılması muva. mıştır. İşte parti bu esası umde recek bir mesele teşkil etmediği * Toprak Mahsulleri Ofisi için bu 
~el ~Uğine Zeki Sak, veki.lct nü, İzmir liman memurluklarına fık görülmüştür: Tadil şekli: farzetmiş ve devletin uzun za • cevabını vermiştir. gUnkUnden daha dar bir kadro yapll • 
'14 Ceı bUkuk nıUşavirliğine Ra. Halil, Yakup, Faruk, İzmir mınta. 28 inci madde: Genel Sekrete- manda ödenecek az faizli bir kre. 4 Uncu maddenin mUzakere mı§ ve ons ticaret vekAletlne bağlan -
lt"'""·~-Jofıu, ikinci hukuk m'u' _ kasına bağlı tili liman reialiklerin cin Parti hükumetlerine iza ola- di fonsiyeyi bulup bu ihtiyacı sinde 

8
u.z alan Durak Sakar'-'n ml§lır. 

""'llt.lQ v "' * Pazar gtınU UııkUdar UçUncU orta '1tıılbl e Ubeyd, hukuk müşa. den Edremide Ubeydi, memur • rak ıirmesi temin olunur. karşıhyacak, tahsis edecektir. lisanımızda son zamanlarda m"'·~eblnde talebenin eserlerinden mu. 
~Uya: Ta.lit Toroslu, deniz 1uklarına Hilmi, Ayvalığı Kizrm, Encümenin teklifi tasvip edil- Şimdiki vaziyetteki inşaat yapa. kullanılmakta olan muhtelif ec. rckl:ep bJr aergt açılacaktır. 
~dcl·11 /fbte1s muavinliğine M~. :nemurlu&una Halil, Küllüğe Ra- miş ve bu suretle nizamname üze- cak bir sermaye olmak Uzere vak nebi dillere alt kelimeler ve ıs- * Esnafın aıhht muayenelerine dUn 
lıı~Uıı~ S ~~ı, seferberlik müdür- şid, memurluğuna Halil öncel, cindeki müzakere tamamlanarak tile Eytam birikintisi paralardan tılahlar üzerine nazarı dikkati b:ı~tanmı§trr. Bu f§ ay sonuna kadar 
fliııc •. k~ı. ne"riyat müdürlü· Bodruma Arif, memurluğuna Bas nizamnamenin heyeti umurniyesi vücude gelmiş olan bu bankayı celbederek TUrk lisanının te- sUrccekUr. 

YC t.1 ;r -;r 1 k ö * Delcdlyc!·'lopcraU!l neyolfJr.da "t ltıUr il eten Salih, muhabere ri, Bozcaadaya Ali, lmroza Hakkı, ittifakla kabul olunmuş ve bu ne. esaslı bir müessese 0 ara g r.e mizliğlne dikkat ve tUrkçcye bir satı§ ı:ıubesl açacaktır. 
ttıtraf "•ele müşavirliğine posta Eürhaniyeye Ziya, Dikiliye Re· tice sürekli alkışlanmıştır. almalıdır. Bu mUeseese.::.s sayı. hUrmet edilmesini fstemlştlr. * Şehircilik mUt:chassısı Prosl dUn 
tiııi j· llınum müdürlüğü vekiile- ~<'p, Çeşm7e Cemil, Kuşadasına Bundan sonra program müza· s~ m~hdut olan P~~ayı alelıtlak bU 44 Uncu maddenin mUzakere· Ankaraya gitrrl~lir. Hazırladığı lstan. 
tııııç ıa ~~tnckte olan Nazım Tu • Zt::,.ıaeddin ve Urla liman memur. kerelerine geçilmiı ve söz alan tUn ın§aata kredı ile verine bun. sinde Rlfat Kozan (Yozgat de- bul pl~nI etrııfmdııkl ıurazlara Nafıa 
tıotı'ıı nıu§avirliğe Selami Helva- IL:~una Necip Sıtkı. Kazım Nami Duru, yalnız birkaç dan hasıl ?lacak ~ahzur n~ir? legeıi)' ilk tahsilin beş sene o· Ja .. co;:;: ~~7r~c~~~ar, Maarif :MUdUrU 
~;>. ~U~iite~a~s slığa Hayri, Ok- Mersin .~.1ı:ıtakasına sene değil, istikbale de §amil olan Sayısı bellı olan ~ır :aı;ayı ın§~. larak tesblt edilmesinin muva- 'Y'u ~k l\'.ut ve nafıa mUdUrU ile bera • 
~tır~ cndıslığe Talat Dolutay .Mersin mrntakı liman reisliğine tasavvurların anahtarlarının top- at yaptıracak va an aş ara ve~ır tık olamıyacağını ye bu haddin bcr ~ehlrdc> dolaşarak yeni yapılacak 
'•'1 cc tica d · ' 7.ih• i, kont:-olörlüg·üne Yakup, lanm:" oldugwu programdaki pren. ken hem ev, hem apar. tıman. 1.n. ' ,.Al ti · oıı Uk m~ktcbln yerlerini görmU~tur. ı. ıt•ııa b_ .ret aıresi mütehaı. :s k 1 k b 1 k tayininde maarif veıu~ e nın 
"'tti ~hı Ak N memurluğuna Salih, Mersin 1i • siplerin Kemalizm yolu olduğuna şantrnı arşı ıyaca ır genış 1 • 

1 
t 1 * Unlverl!lteye Maarif VeMletlnce 

ıı ~ man ıncı, eca. t . m lıdır yoksa Türk va serbest bırakılmasını s em ş • hazırlanan kadroya göre, 27 doçent, 6 4!ııtıu' nvcr Şakir, tetkik mü • man memurluklarına Zeki, Hane- iıaret ederek Kemalizmin esasları· e mı yap a • • 
~lidUgrı~~e .. lsnıail Hakkı, statistik fi, Kamil, Mersine baflı tali liman nı halkın anhyacağı bir dille anla- tandaşmı ev sahibi, toprak ~ahi. tlr~aarlf Veklll Hasan Ali YU- Türk profesör almacaktır. 
uo "& reislerinden Ar.talyaya HulClsi, tım bir kitabın Parti tarafından bi kılmak gibi içtlmat bir sa aya ~j İ•l ~ne Tevfik Şernar, ka- h retmelid"r? Burada bu su cel, verdiği cevapta, Parti prog· 

ı crı "Ub . ..dü 1... .. memurluklarına Muammer, Na· bastırılarak dağıtılmasını temenni m~ as 1 
: k . .k- ramında ilk tahsı'lln bea sınıflı IQ\ ;r esı mu r ugune . . . . alın cevabını verır en genı3 mı • ~ 

t\.... kend.. üdU . ı· zıf, I.f:nmarııe Hayri, memurlu • eylemıstır. h h t ilk okullarda verilmesi, beş se-.... li -.r, m r muavın ı. . . • yasta em ev ve em apar ıman 
"t ı.~::ıat Korur, ıefliğe Sırrı ğuna Alı, Fethiy!re Tahsın, m~- EmlAk bankasının yaptığı inşaatına hasredelim dersek iki neye ve beş seneyi bir merhale 
llıtı, '-""'din, memurluklarına Cc. murluğu~a Atıf, zo~nikeye Tahıın ikrazat mahzur birden kendini gösterir. olarak tesbit etmekten ileri gel· 
G,,.. ırrıi BUrh b 1 .1 1 memurluguna Nurı, Alanyaya Rı· . . . .. .. d h"b' ld ğ işaret ederek lt "~ lJJ ' an, eyne mı e 1 ~ R d A d kii· Programın yedinci maddesinin hırısı butun vaan aşı ev sa ı ı mekte o u unu 

•tıı..._ trf ıubeıi müdürlü~Une Zd, memr u.una 1 van, n 1 k 1 k · kA- k 1 dig"' eri de d ı ti k" · 
~ . ~ E & Saib T R ı p müzakeresinde söz alan Hikmet ı ma ım auı a maz, em ş r ı. 

ttltrı reı, liman kontrol ve hiz yia ' a,1u
1
cu:• Be.ıru '-· a.r.u Sayur Emllk 'Btnkaaındın emlAk sayısı belli olan bu para azlığı "~lınW ıleff\fz bu "tahllkkuk 

tııf, ...... ~u. be.si. m:ı .. Urlilg~ Une Hı"l· l man memur u5una ıcan. ' d 1 ·ı A k h dudu dıaın BI i t h il ,. 
oe.ı-y "6'U Trabzon Mıntakaıı terbini suretile yapılal.ak ikraza. o ~yısı e n ara u ~ : etmiş delildir. z m a s ll'a-

:~•ııu,riıniığıne Hamdi. deniz Trabzon nuntıkaaı liman reiıli. tın baıka bir bina yaptırılmıyaca· da ınşaatı karşıhyacak bir kredı ğrnda iki milyon çocuğumuz 
~tlii.t.1:_ ve avcılığı !ubesi mil· gvı hususundaki kayda itiraz etmi" temini mUmkUn o.lamaz. Binae.n.. var. Hem de mecburi tabslle l!· ıı, lıı_,"'le d k ğine Şadi, kontrolörlüğüne Faik, :s h ted 

"l>Q• 
0 

tor Kemal, tcfliği • ve bunun kaldırılmasını istemi11tir. aleyh bu maddenm ru u, vını bi. Halbuki biz bunun ancak Uç-lt1tı:_ er ıat · 1 . memurluğuna SUkuti, liman me. ;r k 
1 

· t• 
"""1t ıt' . ıı erı muamelit ka- Mümtaz Ökmen (Ankara), bu esasındaki müza ere e:.ın ne ıce. te birini okutablllyoruz. Sonra 
ı 'tıd Er ·· murluklarına Kazım, Abdülkadir, .. . sinde, bu esaslardan mulhem ola. d ğl i klarm hep 

r, '~buı linıa ıoz .. 1.w. 
5 1. Nuri, Giresun liman reisliğine mutaleaya karşılık olarak demış· k t b"t d"l . ld v ı·ç·ın okutabll i m z çocu · 

ıtıq 1 n reıs ıgıne 5 ı- . . .. ra es ı e ı mış o ugu si de beş sınıflı mektepte oku· , . ! a Ref"k A Lutfi mer.:tı.!rhığuna Halil, Hopa- tır kı: Mevzuu bahsolan fıkra ıoy. . . b" Ik" k ltayda "llılı'i!< ı yantur, reis mu . . partının ır evve ı uru 
0 

ı in 
lf • ,,'ırnc 35 lira m a a ş 

1 
a ya Ali Rıza, memurluğuna Mus· le başlar: Yurttaşları ev sahıbi t b"t d"l b esasa bağlı kal. makta değildirler. nun ç 

ltf ı e t tafa, Ofa Z!yıı., A.kçeabada F.erid, yapmayı mühim bir ~rensi~ saya· ~:s~nd: ıpe:rti~in ısrar edeceği beş seneyi bir ideal olarak koy· 
ı liiiııe t i n • kontrol baş Tireboluya Tahır, Pazar lıman nz. Demek oluyor kı Partı esas t b""d" muş bulunuyoruz. Bu ideal her 
l'll r·· ~5 lira maa"la Bandırma a 11 ırr i lldlkt n 
tt ~ıa1 .Z"hd' ;r memurluğuna Eyüp, Sürmen:ye olarak yurttaş.ları ev. sahibi yap- Hikm~t Bayur arkadao.ımızm tarafta tahakkuk ett r e 

t ~O u ti Akman, 11eflik. 1 b f 1 k 1 ~ b lki d " ar l" :s S:.ileymın, Tireye Mahmut, Vak. mayı esas ı ır vazı e o ara a ı. ikinci meselesine gelince yanlış sonra 6 sene, 7 sene ve e e 
~ ~•ih B ı~a maatla Sellh&ddin fıkebire 1'4aci, Samsun mıntakasr yor. • .. anlamadımsa: "Madem ki çok daha ileri memlekatlerde oldu. 
Ş llrlıı1rıar alın, 35 

lira maaılı me. liman reisli~ine Kerameddin, li. Emlak Bankasını munhaııran · t mesken enhiplerine tesir "-u glbl 8 seney~ çıkarmak dU-~ t~Ct, ,... a .Şevket Aksil, Cemal · "f d' B" ınşaa & 
~o oa man memurluklar:na Nazif, Ala - bunun içın t.avzı e ıyor .. ınaen· edı"yor, o hald·e bir defa mesken aUnUlebillr. O, daha yUksek ve lir,. .... srı Dalga, Faik özdel , v 
r " ... a 1 eddin, Sabri, AiJdüllatif, Ordu Ii· aleyh ak.ar ınıası .tamamıle pro- sahibi olmuş olan vatandaşa, daha uzun seneler sonra dr,u. ~ l'ur,. aş 1 hlemurluklara Şük- b Ih da v ı ı 
ti .. n ş man reisliğıne Sz.dreddin, memur grama. ı. as.sa ev ınşasın. .n e • meskenini ipotek yaptırarak, Em nUlecek idealdir. Onun ç n ,.. ttca 1• evki Alpay, Ziya Nu· ı b d ~ ld r 
"""" c k luğuna Vecihi, Sinoba Hilmi, me. ve gırmış ır mevzu e.,ı 1 

• lak Bank&srndan kredi alması programdaki beş seneyi olduğu 
t. .,·aı, li: . enıal Amar, Nusret Elb l" d .. ü ü1 k 
'"~ti 2satnıd Yağcıoğlu, Hikmet murluğuna Şahin, Fatsaya Ali, ette. e~ve a uı n ece ıey yolunu kapayalım,, diyor. gibl bırakmak lAzımdır. Bunn 
ta • r t.l'nyeye Fikri, Ayancı~a Rauf, Vo Ankara gıbı mesken buhranı olan Bence nrkadnşlar, bu başka dahi varmak l~in 'katedilecek 
li l.tuıta.faır~ maaşlı memurlukla. ma liman memurluğuna Temel, vatanda~ları ve bin bir mti§külat bir bnkımclan mahzu.rludur .. daha çolr mesafeler vardır." 
11_al>ri G·· , .. uri, Azize Bilgen, d ı l • 
-..ıJı unaı R h . H f T Gerzeye İbrahim, tneboluya Hil- içinde çalı§an ev et memur arını Birçok vatandaşlar vardır ki, Programın diğer maddeleri 
~ ~c:~~ll ))~rni;k::·20 l;r~ım~;: mi, Zonguldak liman reisli~ine ev sahibi yapmak gaye~izldird"l dünya varlığının temelini evle· Uzerlnde hiç bir mUznkere geç· 
~il.'- ··• .. rl"lcl Kazım, memurluklarına Sabri, 935 Kurultayında ka u e ı en rl teşkil eder. Ev sahibi olmuş i k 1 "ıı:tarı " arı Hulki Erdem Ka memlş, heyeti umumlyes uru · 
".. naıc1 Kadri, İbrahim, Faik, Karadeniz maddenin esası şudur. bir vatandaş, scn·et sahibi ol-
lilerw, en Nihad, Ferid, Nsret k d 1 k U · tayın tasvibine iktiran eylemiş 

t ,,~ı t Ereğliıi liman reiıliaine Burhan, O va ıt i e ene menıne \'e nıuş demcktı'r. Dl1nu icabında llt, ıc ' •mail Şevki Ferid Ay· "' i 
hf el?lıl A • memurluğuna Mehmet, Bartın Ii· parti merkezine bilhassa Anka . para ... ·a kall.ıederck bu sermny<' t r. U 
ıı. liı.iıı gık; liman kontrol l ·· • Bunu takiben okunan ene • 6 c 30 li man memurluklarına Kadri, Fuad, ra.da ev yaptırmak istiyen er mu. ile bu vatandaşı kendi olurun. k 

il 2 rı maa"la Tabi Tar 1 0 menin rapol'U da kabul etlilere ııı._· S li ;r r CicUe reiıliğine Sadık, Amurıya teaddit §İkayetler yaptı ar. e. üan baska bir ev sahibi etmek- u ~11 .. 1 .. lctı ınaaıh liman kontrol d' k" E 1.k Ba k 1 • yarın saat 15 de toplanmak · ıın • .. la Tevfik, Alplı liman memurluğuna ıler 1 m a n ası p~rası~ tense diğerine yeni bir e.,· yap. 
" .\itd rına Fevzi Sarp, Hüı. AbdUlkadir tayin edilmiılerdir. irat getiren menable, tahsıs edı. maaı lmkAnını temin etmek da zere iı,:timaa nihayet verllmlş-

1'a.ı '1rıtı, Salih Turanbey, Sıt. . 1 yor • tir. 
llıı.ı • 7 s l' Münakalat Veklleti demıryo ul · . . ha faydalıdır. BUyUk kurultay yarınki top· tl11~ ' ıra maalı liman mc· k . uw· H d" Salı:.haddın· Ankarada bır ıki akar yaptı - b bibi 

0 ">- .un. C omııer gıne am ı, c1 Eml~' Bununla bera er, ev sa · lnntısında dilekler encUmenlnin 
t dtrııı, İb.. .ernal lpk, Fevzi .ı k . l"k k"f rv• ranlar vardır, bunlara <ıK d k dl b l 
•trı •alı Kızutıı ve omııer ı a ıp ıgınel k ed" K'" "'k lan vatandaşları a re u • raporunu tetkik edecektir. bı, er, Sat' ını Erdofan, Latif •de Sezai. tayin olunmu§lardır. · Bafankas~ .r

1 
ıbaçıyotr. . uçud e~. mak imkA.nından mahrum et-

~llı rn alıa.:Jdin Köse, 14 lira n ve ışçı er unu emın e emı. memek için, aynı zamanda ban- Azalar şerefine çay 1'Vı"rl cınurluklara Su"'leyman '-'Orlar h 
~· ·•:r ı ... • .1 • kanın operasyon kıymetini ma 111 ı. ' ~"Ustafa İzzet Necmed· ARSA ÜZERİNDE 1HT1T,..1:R Ankara, 1 (Hususi) - BUyilk 
t. "'

0r'-ud ' • •tt f f ~ dut bir çerreve içine sokmamak '"a.y " 'O • 1 r 1 na .. Parti Kurultayı cumartesi gUnü İl tak~ ' mıd Tunckol, Esat zm 1 e 1 Ahmet İhsan Tokgöz, arsalar ltızımdır. Bunun için bir fıkra 
~o~ n ~ül .. E T . çalı"malarını tamamhyacaktır. l ~lu 1 •ıt •ru ren, urg:.ıt • . • d üzerindeki ihtikarın mesken ın. ilnve edilmiştir. Madde olduğu :. 

ıtr;'tı S<ıis~ai~ Hakkı, Lutfi Sars, Yıldırım1an hır kışı öl Ulşaatına mani olduğunu söyliye. gibi kalmalıdJr. ÇUnkU politi· Aynı g:ln Değişmez Genel Baş· 
ti a. lllta 1 • smail Gürsoy, 30 bas kişi yaralandı rek buna karşı gelmek için aynı kamıza ve maksada uygundur. kan Kurultay azaları şerefine 

ıı .. s l a rrıuaye h t" fl" • kili d k ı ı k t.. Marmara kKc:ıkünde bir garden " lr ne eye ı şe ı. şe er e ar§ı aşmış meme e Tekrnr söz alan Hikmet Ba· ..,,.. 
'·lı •ceıddin Ergun, 25 lira Şehrimize gelen mal\.imata göre, lerde alman tedbirlerin bizde de parti verecektir. 
t r rn 1 .. x. "dd tr x..... yur Manisa), noktal nazarını 
;• 3o lirelllurluklara Behire Er. zmite y~an son ~ı e ı ya~ .. ,~r alınmasının imkanı olup olmadı. izah ederek yeni tadil teklifini 
tıı~t s.b~ ~atlı liman reislikle- ve dolu mahsulAta zarar vermıştır. ğını sordu. vermiştir.. Bu tadil, reye ko· Alman el çisi 
"'il, lt•ı.. Atılc, Nureddin Du • Sokaklan sel basmı~tır. Galip Demirel (Afyon delege. nularak reddedllmlf ve madde Berlı"nden. geldi 

-.ıırrıt Ayd nlı, Zeki. E§tne köyüne dil§en bir yıldınm- ıi), muhtelif kasaba ve eehirler. 

ispanyadaki İtalyan 
askerleri 

15 Bin kişi ltalyaya 
dönüyor 

Cadix, ı (A.A.} - İtalyan kı. 
taatmdan takriben 15.000 kişi 
dün akşam Piemonte, Sicilya, Li. 
guria, Sannia ve Galabria nakli
ye vapurlarile ltalyaya. hareket 
etmişlerdir. Bu kıtaatm hııreke. 
tinden evvel veda merasimi icra 
edilmiştir. 

Umberia \'apuru, daha evvel 1. 
talyan kıaatının bir kısmını ha. 
mil olduğu halde yola çıkmış bu. 
lunuyordu, zira bu vapurun sUra. 
ti yukarıda isimleri zikredilen 
beş nakliye vapurunun süratlerin 
den azdır. 

Çok süratli olan diğer iki va .. 
pur, yani Lomba:dia ile Sarde. 
nia bu sabah hareket edecek .. 
lerdir. 

lspanya dahiliye nazırı B. Sar
rano Suner ve İspanyadaki !tal. 
yan kmn,•etleri kumandanı Gene
ral Gambara, bu sabah hareket 
edecek olan Duca di Aosta vapu
rile gideceklerdir. 

Hamburg, 1 (A.A.) - !\fare • 
şal Göring, İspanyadan avdet et. 
mi3 olan 4.500 Alman lejyonerine 
hitaben söylemi~ olduğu nutuk. 
ta İspanyada. Alman, İtalyan ve 
İspanyol askerleri arasında tees. 
süs etmiş olan silA.h arkadaşlı. 

ğına işaret ettikten sonra gönUl.: 
lülere vatanın ve kendileri için 
hususi nişanlar ihdas etmiş olan 
Filhrerin selamlarını bildirmiş • 
tir. Bu nişanların en büyilğil pır. 
lantah altın haç olup bUyük as.. 
kcri bahramanhklar göstermiş 
olanlara verilecektir. 

Bu ni§an, bizzat Mar~al tara. 
fmdan general Speerle ile 32 za. 
bite Göring. bundan ~§ka 6 ha· 
ziranda lejyonerlerin Berlinde 
Filhrerin huzurunda bir g~it ya. 
pacaklarmı söylemiştir. 

dl b. k d öl Ü 1 olduğu gibi bırakılmıştır. G 1 d •-lnll 1 k B lln ı '1 dan Emine a ı ır a ın m ş. de hız almış olan imar iglerinin ecen er e u. o ara er c 
li •tt11buı"'talca Tayinleri Uçü alır olmak i1Jere be§ kili ya • temini için sermaye membala • SANA Yt MOESSESBlLlllRl giden Almaııyanm Ankara e!clal İltıı.nbul ıan'at o!tulu 1{)3fi ı~no-
.,, re· 1. ınıntakaıına ballı tlli ralanmttıtır. rına ihtiuar oldu'~"nu ve bunun Kurulacak ıanayl mUe11ese- Von Papen dUn akşam Berllnden sinin 347 numaraıılle 8 el tıı~ıfa:.· 

ZAYİ 

"'tt,· ıı 1Jcler·nd kkal ." .1 ~ !>.. rt1 ğ ~"-----uıı _..,. ... ttr '• trıerrı ı en Çanı eye Davulcular köyünde Oınerin sa· yolsuzluğundan imar işlerinin in. lerlnln ekonomik olmak şa 1· p6sta tayyareslle aehrlmize ıeimJe- daıı aldı mı tu~ı· ••v• -
~ 'Gdlrı, :Surları Memduh ve &e- manlığına da yıldınm düşmüş, sa. kişaf edemediğine işaret ederek le memleketin muhtellf rerlı- tir. Um. Yenisini alacağundan esldsln.1n. 

ıttı .. _ lndnınaya Ttvfik, me- manlık yanmıo. ve iki mandası öl· Ankarada olduğu gibi diğer ee- rinde yaptırılacağı hakkm4akl Alman eef1ri bu akaam Ankara. hUlpnü yoktur. 
~ l'urıud, Siddık, hııüte mil.§tür. y hlr ve kuabalard.akl lmar hare. 16 ncı madde tızerinde de .duran ya gidecektir, ..... Kemal ~ 
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J • f d b • Anadolu klübü 
zmır .. u'!rın a ır ve bütün Usküdargençliği 

ÇOk muhım maçlar Yeni bir spor sahası-
na kavuşuyor 

yapılacak 
Ecnebi tak11nlar, şehir ınuhtelitleri 

davet edilecek .. Yüzme müsabakalar1, 
hiriklet yarışlan olacak 

hınlrdcn bildirildiğine ı;i.ire ı~u ar komitesi, ı~uıır mcYsiminde Tür
ldycnln ileri gelen ı:chlr takımlıırilc temsili, ecnebi tııkımlarlıı da. bey. 
nclmllel ölçfü1e maçlnr yıııımağı l;:ıı rarlaştımııs Ye Reden Terbiyesi 
Genel Dircktürlüi:rü nezdinde t<'ıreb büslerc1c bulunmuştur. 

i\lc\ cud tıısnvnır ve teşebbüs tahnld.uk ederse, Fuar mcn;iminde 
1-ıt:ınbul, Anlmra muhtelitlcri İzml re dant olunacak \C burada İl.mir 

muhtelitinin de i5tlrııklle muhtelif Jmrsılıışınalıır yapılacaktır. Ayrıca 

l"unan YC
0 

l\lısır muhtelitlcrlnin ele fzmlre davet Nlllmcsl lmrarlaş. 
tmlmrstır. O tnlı:dirde, burada Tür kiye muhtclitlnin, misafir rnuhtellt
lerclc lmrşılaı:rnnsı da. me\'Ztıbalıstır. 

Ifomitc, ı~uar dnlıllinclekl hav uzda wya denizde yüzme rnüsaba.. 
knları, Fuar içinde hl lklet ynn~la n da tcrlih ctmeldedir. 
·---------------------------------------------------~-----

Profesyonel güreşçiler arasında 

Polonyalı pehlivan 
Dinarlı Mehm~di 

nasıl yend.ı 
Habeşli g ü reşçi şehrimize geldi 

Bursaya gidiyor 
llk :mtlsabakalarmı Bursada. yap

mak üzere, bir zamandnnberi pro
fesyonel organizasyonlarla. uğrajan 
organizatörlerin biri Polonyalı birl 

de Habeş olmak üzere iki profes. 
yonel gtireşçiyi memleketimize ge -
tirmeğe çalıştıklanm C\'VClce ynz. 
mL5tlk. Bunlardan Polonyalı g'üreıı
çi geçenlerde gelmişti. 

!smi Rastafııri (diğer ismi Kas
tel) olan Habeş pehlivanı da. dün 
Romanyndan gclmiatir. Kendisi 29 
yaşınd:ıdır ve hemen Borsaya gidt-. , 
cektir. 
Diğer taraftan Bursada. Ataturk 

stn.dyomunda. ilk maçını Dinarlı 

Mehmetle yapan Polonyalı pehlivan 
Lcviski Acar idman yurdunun tcr
tib ettiği bu müsabakalarda Dinar. 
lıyı mağlüb etmiştir. Bursn muha
birimiz bu husu.stn. şu tafsfüıtı ver
mektedir : 

Bursa, (Hususi) - Atn.tUrk stnd 
yomundn Acar ·idman yurdunun 
tertip ettiği gfircş mUsabakalarr 
büyük bir kalabalık önünde yapıla. 
caktır. 

Evvela yapılan birçok ikinci sınıf 
kar§ılaşmalardan sonra nihayet Di
narlı Mehmet, Habeşli pehlivan 
Kastel arasında bir kar§ılaşma ola. 
cağı ibin edilmişti. Fakat nedense 
Hnbc§linin yerine Polonyalı Leviski 
çıkmıştır. Sabahtanberi yağan yağ
mur etrafı batırmış, giltcş minderi 
n1 ıslatmıştı. Bu yüzden müsabaka 
çok tntsız oldu. 

40 dakikalık oyundan sonra gti
reş tatil edilmek istenmL3, fakat A
car idman yurdu başknnı mfı.nl ol
muştur. Tekrar devam edilen gU _ 

reste Dinarlı hasmmı Uç defa ha-

ırabeşll gürc~l 

vaya kaldırıp yere vurduktan sonra 
Polonyalı Dinarlıya ani bir hamle 
yapnrak onu yere yatırmL' ve bu 
suretle galip addedilmiştir. Halk, 
mUtecssir olarak sahadan ayrılmış
tır. 

F enerbahçenin davet 
ettiği lngiliz takımınrn 

kadrosu 

Fcnerba.hçe klUbU tarafından da-
vet edilen lngiliz amatör Midleks 

; Vnndrers takımı 9 Hnzirandıı. şeh
' rlınize şu kadro ile geleceğini biL 
' dirmlştir. 

Kaleci: Erle :Mülley (takım kap. 
tanı). :Müdafi: Firth, Hicks, Clark. 

Muavinler: Brnvn, Hockaday, Vhit 
tker, Fuller. Muhacimler: Gerran, 

Gri.ffiths, Anderson, Hcad, Sovc, 
Kellcrher, Galichtly. 

Memleketimiz.in en emektar kllib. 
leri;den olan ve Üsküdar muhiti
nin blitün spor faaliyetini kendin
de toplıyan Anadolu klübü, son se. 
nelerde üst üste talihsizliklere uğ
ramL' ve bu arada klüblin büyük 
emeklerle kurmuş olduğu Şemsi pa 
§il spor sahasının da elinden alm-
ması icab etmişti. Böylece sahasır: 
ve eli kolu bağlı kalan klübü kur
tarmak için idareciler büyUk bir e. 
nerji ile her tarafa başvurmağa 

başlamt§lar ve nihayet kllibe bir sa 
ha temin edilmiştir. 

Bu saha, Üsklid'}r Hale sincmaM 
arkasındaki bostanlarda yapılacak. 

ı Kaleci; mlidafi Frith, muavin 
Hockaday, Vbittker, muhacim Grif
fiths, Anderson ve Kellerher bey
nelmilel oyunculardır. Diğer oyun -
culann hemen hepsi beynelmilel 
l!lcçmelere iştirak etmiş kimseler -

~~~~ 
DliıAnlJ"l~cn ı'olonynlr pehlivan 

• 
dir . 

Mide mi havuz mu ? 
Amerika talebeleri arasında garip ve görülmenıiŞ 

rekor merakı başladı I bir 

Canlı balık y u tm a 
şampiyonası IJapıyorlar 

içlerinde 89 canlı balığı bir hamlede mideye indirenler var 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiz~~ır 
Nevralji, kırıklık ve büti.in agrılarınızı ~.erh;_., 
""'ser. İcabında günde 3 kaşe alınabılır· 
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~q_!tüş~ 

Tüfkfye ne faş·s tir, Bantu zencileri cenubi Afrikanın Hotantolardan 
• 

ne de Hitlerci ! sonra gelen en mühim insanlarıdır 
YAZAN: L. Busch 35 Yılını vahşiler arasmda geçırmtş bir Alman seyyahr 

Cermanizmle İtalyan faşizminin tehdidi,ltalya ve Almanyanın 
baıında bulunanların istila ihtirasları kar~ısında İsmet lnönü
nün ve arkadaşlarının hattı hareketleri dal;a evvelden çizilmiş
ti: Yakın ve orta şarka hakimiyet ve nüfuzuna Türkiyeyi istinat
gah olarak kullanmak arzusunu izhar eden devletle bir anla§ma 

- Demek insan? diye tekrarladı. '1 

nu Alman krak dediğin dostunun 
kaç öküzü vardır? 
İngoa eliyle uzaktaki ormanı gös

tererek şu cevabı verdi: 
- Bu orman kadar çok! 

l . yapmaları mevzuubahs bile olamazdı. 
"t~ Tnbune deş ıVations'dan: 2-Bu çıkıntının etrafında {ba 

de ~tkiyenin son yirmi senesin- zılan !talyaya aid) adalar var-
10 ılh~ssa üç tarih vardır: dır. Bunlar Yunan sahillerinden 

hed .agustos 1920; Sevr mua- pek az bir uzaklıkta bulunuyor
llar ~ı. Bu muahede ile Türkiye lar. Yunan sahillerinden de 1922 
\•a~a anınış, ii.deta Istanbul ve ci- de olduğu gibi, Türkiye toprakla 
lar dolarak bırakılmıştır ve bun- nnı tehdid edebilecek bir istHa 

10 
a İngiliz topları altındadır. kuvveti hareket edebilir. 

\·e ik·eylul 1922; Sakarya zaferi 3-Türkiye Karadeniz boğazı. 
hede;. sene sonra da Lozan mua- na hakimdir ve en yakın, en kuv 
ker .1· Mustafa Kemal memle- vetli komşusu geniş Rusyadır. 
tnı. ını Yabancı işgalinden kurtar- İmparator Vilhelmin Asyaya 
ı:nu~"e siyasi istiklale kavuştur- hakim olmak hülyası unutulma-

ur. mıştır. Kayzerin lstanbula ve 
ı~2 llıayıs 1939; Türk-!ngiliz an Kudüse yaptığı seynhatler, Bağ 
ki!:a~nın ilanı. Yakında ayni şe dad demiryolu projesi, harbden 
dest hır de Türk-Fransız muahe evvelki Almayanın Anadoluya ik 

•nıza edilecektir. tisaden ve sulh yolu ile nüfuzu .. 
Türkiye ne faşisttir, Bütün bunlar bugünkü Alman -

y ne Hitlerci yanın siyaset bavullarındaki yük 
Ukarı ler arasındadır. Ve Almanyanın 

ın·u· ft \..:_ya çizdiğimiz kısa tarih b .. k" h d fi . t e<ur b. ugun u e e erı o uz sene cv-
fedak· ır milli hisse, büyük athkl velkinin aynidir. 
tikıa.· u arla kazanılmış bir is 

nı h Bitlerin siyaseti de kendisine 
lııiııer . u afaza azmine, Türk hedef olarak Elcezire ve Tan
dui>.. •nın §arkta üzerine almış ol 

o" ro)" kas petrollerini, Basra körfezini 
l'eııı .. u. bilen şuura müstenid 
lli i .. ~'l'Urkiyenin bütün vaziyeti· ve Hindistanı almıştır. 

-h:ı k8..fidir. Bu işte Türkiyeden yardım gi..\r 
~ ~anizmıe, ltalyan faşizmL meğe muhtaçtır. Çünkü Türkiye, 
havıııedahdidi, İtalya ve Almanyanın Karadenize olduğu gibi Suriyeye 
l'asıa hulunanlann istila ihti- ve lraka giden yollara da, fiilen 
lli.iıı rı karşısında !smet !nönü- hakimdir. Bu istikamette onsuz 
keu v~ arkadaşlarının hattı hare bir şey yapmanın imkanı yoktur. 
~a(el'i daha evvelden çizilmişti: Arnavudluğun işgalı, An ,Rara 
v~ 11~ ve Orta §arka hakimiyet ya bir diğer tehlikeyi işaret et
gah 11fuzuna Türkiyeyi istinad- ti: ltalyan teh1ikesi. 
%arolarak kullanmak arzusunu Tatmin edilmemiş bulunan fn. 
l'aıırn eden devletle bir anlaşma şizm, Tunus meselesinde kati bir 
~ .. ~:alan mcvzuubahs bile ola- "hayır" ile karşılaşınca, Anın
~· vudluk, Yunanistan ve Balkan-

lerc~ları, Kemalist idare ile Hit- lar tarafından kendisine daha 
luıı.d .. arasında bir yakınlık bu- zayıf bir nokta bulduğunu zan
lar. ~~nu ileri sürmeğc çalıştı netti. Sinyor Musolini, Arnavud 
oıallı nun kadar yanlış bir ~ey luğu işgal ettikten sonra, fikrince 
lllli§taz. Jki idare arasında hiç bir bütiln cenubi şarki Avrupayı eli. 

}ıJ: erek nokta yoktur. ne geçirebilecek planın tatbikatı 
~ern'a~tonio Aniante, Mustafa nı hazırlamağa geçti. 
'i:ley1 :akkın.daki kitabında, m~- Bunun için iki ııcy yaptı: 
§oyıe ılen bır adam süatı ile, Evvela, Türkiyeyi korkutmak 

eıl-f, Yazmıştır: ve kımıldamasına mani olmak. 
arııar;tlerıe Kemal birbirlerini 'ne Rodos ve Leros adalarına asker 
birıeria~, ne takdir ederler; blr- yığınaktaki maksadı budur. 
ta habllın mevcudiyetinden ade- Sonra, Yugoslavyayı ve Bulga
tirı I< erleri bile yoktur. Führe. ristanı Eğe denizi sahillerine yer· 

bir fj~~~I Atatürk hakkında hiç 
tıııtı. ~r ıleri sürdüğünü bilmiyo
<levıet akat Atatürkün Alman 
cı · re· · ır il) 

1 
ısına karşı duyduğu tak 

l\etııa~ ~llld~~· ~ununla beraber, 
~~!tir, t endısının yarattığı hare
ler İd atnaıniyle zıddı olan Hit-

are · 
llıall'ıakt sıne hiç bir alaka duy-

l.t adır.' • 
~~ Usoıin.i 
"<l di.i ve faşist !talyaya, hat 
tun d~anın .he3 kıtasındaki bü
l'agı id et reislerine ve biltün si· 
~ atelere kat'§ı böyledir. 

tı.iıı nı:af b~r nefse itimad hissi. 
~etı.di Yvesı olan yeni Türkiye, 
h.a,l'atı~enfaatıerinden ve kendi 
lı~dır, 11 an başka ne bir şeye bağ 

e de kı·m T" k. . '"' a b' seye. ur ıyenın, 
o·r ır m" k d an81z-tn .. uza ere en sonra, 
llıesı de gılız "barajına" gir-
~eko 6undandır: 

lla~dı::ovakyanın akibeti ve Ar 
~lt. :tarn .~şgalinden sonra u. 
~etıi eli ı.ıı butün milletlerin bu 
:~§ttı.eı~futuhatı tehdidi altına 
lıırı~nıeı . ve bu tehlikeye karşı 
ll.lini erı gayet tabii bir şey 

'1-. .. alnıı§tı. 
' -l'Ut)f . 
!rq c0~Yenın siyaseti, bulundu-

:eu h fi Vaziyet icabıdır. 
~Utılle ~susta üç noktayı göz ö 

l......_rn .. Ulundurmak lazımdır: 
~ -lUtk' ,a do~ ıye, Asyanın Avrupa· 
l l!~u ı . 11zaını11 bir parçası ol-• Çın • · \', t ' h.afkasyaya Elcezire-
l ı·a ' 

lciJ ed' na giden tabii bir yol 
er 

Bantu reisi gene ha;Tetler içinde 
leşmeğe teşvik etmek. Bu suret- oiı: süz.meğe başladı. Sonra tekrar 
le de Eğe tamamiyle bir ltalyan tngo 1ya döndü: 
denizi halini alacaktı. _ Peki, mademki bu kadar çok 

Türkiye, bu suretle çenber içi ökC1.ü var, neye bu dostunla harbet 
ne alındıktan sonra, cenubdan · ':> 

1 
mıyoruz ... 

-Antalyadan- asker çıkarılır çı. Dedi. Eğer tngoa Alman kralının 
karılmaz, olmuş bir meyve gibi, memleketi çok uzakta olduğunu ye 

düşecek ve Ayasofyaya İtalyan öküzlerinin beş altı misli de cenga
bayrağı çekilecekti. verleri olduğunu söylememiş olsay 

Bu plana dahil son bir nokta- dı ihtimalki bu Bantu reisi Alman 
yı da ilave edelim: Bu da Türki- kral!ı~mı müstemleke yapmağa kal • 
ye ve Yakın Şarkdaki Alınan ve kışacaktı.!.. Vakia Bantu zencileri Ilolantolar için hıniiz t.v mcfhımm ve ev ilıtl1fffl "Y<>kfur. OJJlar böyle 
İtalyan propağandalandır ki, a- cenubi Afrikanm Hotantolardan sırf riizgardan kortmmak için 1iizga mı geldiği tarafa deriler asarak o. 
çıkça itiraf edilerek ve küstahça sonra gelen en mühim insanlarıdır. • ':! • ~ tumr ve :11ymlar. 
yapılan bu propağandalar sade. Bunlar cenubi Afrikanın şark sahil- paya esmer insanlarla yayılmış olan 
ce Ankara hükfimetini derinden !erinden ta Tanganika gölüne kadar Baran, Madona, Malaka gibi kelL 
rahatsız etmekle kalmıştır. olan sahaya yayılmışlardı. melerin asıllarının ne omulmaz yer-
Diğer taraftan, Her Von Pape- Bantu zencileri asılları itibarile de bulunduğunu göstermek içindir! 

nin Ankara elçiliğine tayin ediL şimalden diğer ırkların hücwn ve Zira Baron kelimesi Bantulann 
mesi de Ankaradaki bazı siyasi tazyikleri yüzQndcn cenubi Afrika. Barong kabilesini ismi, (Madona); 
mahafili endişeye düşürmüştür. ya hicret etmeye mecbur olmu~ zen kelimesi Ma~na kabilesinin ismi, 
Dünya meselelerinin gergin bu- cilerdir. Onlar da burada Hotanto- Malaka kelimesi de l\fagalaka ka-
lunduğu böyle bir anda, Avus- lara ve orman insanları arasına ka- hilesinin isimlerinden ba~a bir şey 
turyanın ilhakını tahakkuk ettir rışmışlardır. En meşhur kabileleri değillerdir. Yani, Avnıpaya geçmiş 
miş olan adamı Ankaraya sefir 0 Herero ve Ovarnbolardır ki işte biz olan bu ismihaslann Afrika zenci-
larak göndermek Türkleri ne kor l !erinden geçme olduğuna şüphe yok 
kut t d ngoa ile beraber bu ikinci kabile- tur ki bu arz üzerinde insan tekft-

muş ur, ne e gururlannı ok den birinin reisine misafir olmu~ 
ş~mı§tır. Bilakis milli gururu ren tuk. mülünün Avustural}·a - Afrika ·As-

c~~e. etmi~, hatta .~~.kQ~et mah:ı Bugün Afrikanın cenubunda ya- Sar'a v tJtya baş ağrısma karşı ço- ya :<Hni~~:t~ru~, - Avru~a }:olunu 
filını endışeye duş~~.~üştür." şıran bu Bantulardan Kafferler, cuklugımda alın istikametinde kafa takıp e~tıgını gost~ren d~lıllen kuv. 

. ~~~~y~~ı~ verdıgı ıktısadi iş ba~hcaları Ksosa, Pando, Ternbu, tasında derin yaralar açılmış bir \'etlendırecek ,n_ıahıyettedır! .. 
bırlıgı umıd~ı.~ de .. pek az tesiri Zulu ye Svasilerden mürekkep kabi- Hotantolu Ovambo reısı I~oadan Al~~n 
olm.uşt~r. ~utun dunyanın malL kler ha~inde gayet geniş bir sahaya 1 kralının çok zengın oldu~nu og. 
yecılen ve ış adamlan bilirler ki _ yayılmr~lardır. En mühim ve tanın rendikten sonra o kadar memnun ol 
Almanlarla iktısadi iş birliği, Al müşkilat kaybolmaktadır. thti- nuş olanı Zululardır ki Avrupalılar muştu ki bizi yanında alıkoydu. 
manyanın tabii olmak demektir. lafın ismi malum: !skenderun. en ziyade bunlar-ın içinde bulunabil· Bantular bizim şerelimize büyük 
~ukavemet cephes i Şark siyasetimizdeki zafm · acı mişlerdir. Kafferlcrin şa~kmda da bayramlar yaptılar. . . .. 
Bınaenalcyh, Türkiyenin Pa- bir rnisalı olan bu meseleden bunların akrnofilanndan ıbaret ka. Hatta Ingoa tekrar kabılesıne do

ris, Londra ve Moskova cebhc- bahsetmenin tabii §İmdi sırası de bileler olan Beçuanlar otururlar gi- nüp gittii:ri halde ben, pek ziyade i
sinde yer alınası pek tabii idi. ğil. Yalnız inanmakta devam et- bi Kaffcr~erden .daha az muharip, tibar gösteren bu Ban_tu reısının 

Sovyetler Birliğini de, müza- tiğimiz bir şey varsa 0 da §u: daha halı~ selım adaınla~dır. J_3e- y:ınında kaldım. Bu munasebetle ~e 
kerelcrdeki bütün müşkiliita. rnğ Türkiye ile, 0 sahillerdeki mc\•. ~ualarda bır çok daha a~gı kabılc- bır taraftan Bantulann gayet ganp 
~en,_ nihayet garb demokrasileri kiimizi kaybetmeden de anlaşa- lere ayrılırlar ki en mühimleri Bu. hayatlarını y~kından öğrenmek fır-
ıle hır cephede yer alacağından bilirdik. Bugün artık buna tees- sutolardır. Bunların da (Baronga, satını elde ettım. . 
şüphe etmemiştik. 1ngıliz-Türk süf etmekte fayda yok. !skendc. Magalaka, 1\Iaşana, Barotse Ye Goril onnanlanna aıt de bazı 
misakından ve~ Potemkinin An- rum, hakikatte, artık bizim değil. Mambunda) kabileleri akrabaları- mühim s!r_lann ana~tarlannı bu 
karada vardıgı anlaşmalardan Türk-Fransız anlaşması hem dır. Bantu reısı b~na vermış old~. . 
sonra bundan daha fazla eminiz. !skendcrunun terkini, hem de Bilhassa (Tanganika) gölü civa- Cenubi Af rıkanın bu zencilen a· 

Londra ile anlaşma yapılmış- Türkiyenin garb devletleri ile ka rmda ya~ıyan Anganilerdir ki Zulu- rac:ında bilha~. O\•ambolann ~ 
tır ve yakında imza edilecektir. ti surette birleşmesini tesbit e- lann en zivade halic; kanım muha. çok hayret ettıgım taraflar:. da b?,
Moskova ile dostluk da müm decek. Bu anlaşma bize daha az faza etmic; ·sovlandır. hassa kadınlarının gayet guzcl. vu· 
kün olduğu kaclar mükerneldir. fedakfırlığa mal olsaydı duyulan Cenubi· Afrlkanın bu Bantu ka- cutlara ma~_ik oluşlarıydı. !çl:nnde 
K~lıyor Pari;. İyi mahafildcn al- memnuniyet daha tam olacaktı. hilelerinin i~imlerini bilhassa kay- ç~rçı~~ak vucutlu 0 kadar mute~
dıgımız malumata göre aradaki Andrc Clot dediyorum. Sebebi de bugün Avru- sıp vucutlu genç kızlara rastgeldun 
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ki insan, birdenbire, karşısında ka-
ra taştan yontulmuş bir Venüs he)"" 
keli gördüğünü zannederek şaşın .. 
yor. Bu hal bizim vurdum duymaz 
Holandalı tayfaları bile hayrete 
vermiş, hatta hararetli kurlar yap
mağa bile sevk etmişti! 

Cenubi Afrika Bantulan, içlerin
de yalnız l Tercrolar müstesna ol
mak üzere, bir nc\·i kazma ile ya
pılan gayet iptidai bir ziraat bili. 
yorlar. Hattft mısır ve pirinç ekme
sini bilivorlar ki bu Bantulann as
len şim;l taraflarındaki gül ve ne
hirlerin boylarından türemiş olduk
lannı teyid etmektedir . 

Kazma ile gayet iptidai bir sureL 
~e ektikleri bu ekinlerin mahc:ulle
rini ise hep birlikte karıştırarak 
föğijyorlar. Yahut da taşlar ara· 
sında, adeta dei:rinnen !;eklinde, ö
ğütüyorlar. Bu basit ziraatle birlik
te çobanlık da yapıyorlar. Her ka-
1Jile bir miktar sığır be liyor. Fakat 
yük taşıma hayvanlan yok. Araba 
nedir bilmiyorlar. Onun içn yük ta
şıyacak ha~·van yerine kadınlar ve 
kızlar lrullamlıyor!.. Yükleri umu
miyetle kadınlara ve genç kızlara 
taşıtıyorlar!.. 

Av avlıyarak kendilerine gıda te
min etmeyi de terketmemişlerdir. 

Bantular gıda hususunda pek de 
nazik insanlar değiller. Onlann da 
bUyük lJir ze\ kle yedikleri §eylerin 
çoğu bizim İçin mnste](reb ~).,CI"' 

bir. ' ··~ 
'(Deva»z.ı var]. 
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8reztlyada koca bir mıntakaya senelerce tahakküın eden 

As ın nıüthiş 
• 

ha dudu -.12 -

Nihayet imha edi-di 
Jivenden düşmüş olmalt ... ., 

- Ses alt kattan geldi değil rnt· 
da· 

- Alt kattan mı? Yani onun 

yorsun uz. 
-- Korumba §Chrine. 

Mnkemmel.. Bu şehre varınca, 
arada Surbel Tojdin isminde bir 

Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin y~glne rakip•iz gazetesidir. 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz J 

Latomie ... 

Bu kelime eski dC\·irlerde hapis. 
hane yerine kullanılan terkedilmi~ 

tas ocakları manasına geliyordu. 

--'!~ 
Hususi arabaların ~förlerinden ;>ish:ınede yatmıştı. Arkadaşı da 'Bahçenin tarhlarında son açan yen memurun ikinci ihtarı aıerııı· 

~ ~ ... • , t ....... "": # lt • • • ı. . . . w 

HABER'in Edebi Romanı ye dü~ürmüş olan suçu hatırladı. 

Yüzü kızardı. 
- O ya! .. Pek kekeledin .. O kim 

oluyor. Söylesene .. 

- Arkadar:un! .• 
- Ne i~ görür o delikanlı? 
- Bilmiyorum. 
- tn~anın arkad~~ı olur da ne if 

görür bilmez mi? Haydi bizi füme 
karakolda basını da ba~ımızı da be. 
lô.ya Sôkma sörle arkadasın çalınan 
şeyleri nereye götürdü. 

biri dert yanıyordu : öyl~ değil mi? 1Ullerin üstündeki çi~klerin pırlan :rnpıdan isteksiz isteksiz a)·n:dJ· 
Hava soğuk olduğu için bütün şo· Hem Muammerin suçlu olması tası pencerelerden döküle11 ı~ıklarla • • • ,.:!·. 

förler arabaları terketmi~ler, ilerde ı htima!i \·ardı. Hapishaneye onu pırıldnşıyorlardı. Hizmetçiler, uşak Haratının dönüm noktac:ı.111~ ğ~tl" 
kö~edeki küçük kahveye gitmişler .. ~etinni~ olan suç gene böyle hırsız· :ar şoförler kapıcı, bekçi ve pofü diğini hisseden Vasıfın kalbı ııo 111• 
Birer çay içmişler döndükleri za· !ık dc~il miydi? 1 memuru ortasında bulunan ve gece· nün altında çılgın bir süratlc ''\l:ı( 
man... Ne n.tlun, ne uğursuz bir adamdı! ı nin bütUn ayazı kemiklerine işle· yor. Şakaklarında nabızlarında 

!\eler çahndılı mailim!.. l fayatta alnına vurulmuş olan dam miş olan adam, ismini bildirip nı atısın şiddetini hissediyo:-dll· ı:ill, 
Otomobil hırsılzlan neler çalar· zarı ölünceye kadar alnından sile. bildirmemekte biran tereddüt etti: Şimdi onunla karşılaşacaktı ' 

lar. miyeceği bu damga onun mcşum - Birisi gelmiş beyefendiyi mil· :ti ona: . tf ,. 
Her arabanın eksiği \armış! taliinin damga ı olarak alnına bir him bir iş için he§ clakika gÔrmck - Beyefendi haz:-ctlcrı 1?,f,S ı 
- Vallahi ben çalmadım. 'cenc gibi ya.pışmı~ kalacaktr. i tiyor dersin dedi. mürüvvet sizin elinizde dircc~·· .. :r.11 .. 

1 

- Size yemin ederim ... 
- Yemin etme! .. Yalan yere ye 

minle insan çarpılırmı~ .. Senin doğ· 

Bütilıı §Oförler namına l;onuşar O bu gece buraya hayatını dü· Polis memuru itiraz etti: isterseniz beni. çccuğuınu. ı.a. 
adam: 1 zeltme.!~ yeııi bir hayata girmek um• - ı mini söyle! * * ... r ~ıl t~)~ 

- Be birader en çalmadın da bi: iile gelmitti. 1 O Osman Fazı1la konuşamamak Hizmetçi kız O~mnn a-

-- 65 -
-- Ne yaptıltmı eö:dOn. 
- Yartml\ gelf"n o sak:ılı kötQ he 

rtl klm,,i7 Onun &ıfatı. bana eUp· 
heli (/kthıdQ . .!-:!rndl O, ~.nınle kö. 
,ede çöreklenip sa~tlr:-C'~ fi kfl'i e· 
den adanı bıuu ın!~tt: aıı~,: 

Va.!Jf ıjun\klAo-t;. 

- O mu (1.-t "~.. j 
tfa·~hire Mu:usınleri ha~:~ha.n<' 1 

run bir hafta benzemiyor, klmbiliı 
iğrin nasıl olur.. ... 

\'asır bu nükte kaflı ında su tu. 
Bunlara c!ert anlntamı~·acağmı bü· 
yük bir esefle hissediyordu. 
Şimdi sö::e µolis memuru ba§la 

:nı~tı. 

- Sen ne i~ ıörürsiln? 
-Ben mi? 
- Evet seni 
-Ben ... 
·- Ne kemkilm ~İ~'Ol'!Un konu5: 
-· ~n i~sizim efendim. 
-- Qo.ıh r.:Gkt.-:ımc! .. 

-ni çaldık diyor • - B:m 0.:man !"azı! bcyefendiyı .ndie~ ile ismini söyliyemiyordu. yaklastı: ,,..,' t:ı 
- Haydi gel karakob gicl~lin- ıörınek istiyorum. Ona ha1)er' ve - Belki hatırlamaz dedi. - Beyefendi dedi. Şiındi s.0•'"0ıc· 

Jerdini orndn an'at. ~i niz .. Ona ncdc:-ı burada bulundu· - O halde kızım git içeriye söyk <ıerserinin birini otomobil!e;•~ !•};" 
- Aman btğim acı bnna .. BN• lumu anlatacağım. Beni kabul eder ismini söylemek istemiren ya~lı biı berisini taldı diye yaha'adıııı · 1 ı· 

evlitt sahibi bir adamım. Kn:-alcol · .:'.C ... ~e olur memur C>!endi. ev!a qdam beyefendiye bir ~e)·ler söyle· ~amdanberi bizim soka·,ta do·:j;e 
iarda i~im ne? Ben beyefendi haz· :lü n;-al sahibisin belki.. Bilmiyo· mek i tiyor, de. yormus. O hırsız olmadığınıd~l·:lı.ı 
:-etlcrindcn.... rum. Fakat yalvarırım 5ana acı ba Bunu !Ö}•liyen polis memuruydu. 3C>yliyecek mühim bir işi 0~u jç'ıı 

- Haydi e\•ln 5nilnd~ böyle gü· na Osmnn Fazıl ~)·e haber gör.de· :rn:fücyi aea~ıda!d hlzmet~i kapı: fakat bu huıust bir ee>' ol?. c5yı~· 
·üttü ôımaz .. Herkes bin tUrlU ~e1 :elim. ~ındıı"1 seyreden kız dudaklarını 5ahsen sizi aörmek istediiını • 
lanneder. Ihti~·arın tit i)'C!1 vücudunat hi. ')üktil. yor. ı;ı~ 

- Yalvarırım acıyınız ban3! 'cöpek gibi zelil rakan,larına acı. - Bu adamın beyefendiye söyli· Osman Fazıl bey hizmetçi 
Söyliyecek -;öz bulamıyordu. Ka· )'an polis memuru. yecc~i ne !!Özü olur; ayıp onu şim.. sert sert baktı: 

-akola gitme i demek ne demekti - Peki dedi ismini haber ver de ::li misafirlerin yanından &)ırmak.. - l&im var §İmdi dedi. • • 11,dı· 
felaketti! • ., içeriye söylesinler. Diye cevap verdi. Fakat: - Onu tutan polis beni ;;, 
Sabıl::m n.td:. Bunca sene ha· • * * - Haydi sen ~y1ediliml Y.P. di· r (De1'aJlll 
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MUSOLİNININ ÖNUNDE 

7© 9©©© K~<dloliil 
o=a~~ 1fJi1 ü gce çü ıt 

y ©ı(p)ltn~ 
Haydudun sevgilisi 

ltalyanın her tarafından gelen kadınlar, kışlalara 
ve hangarlara güçbela sığdırılabildiler 

Rüz~ar, ağaçların kuru dalları 
arasında karanlıkları önüne kata· 
rak koştuğu, ayın, biribirine hü. 
cum eden bulutların üstünde eski 
bir kadırga hayaleti gibi çalka
landığı bir geceydi. Ovaların ara
sında ay ışığıyla beyazlaşan ten
ha yob:la bir atlı göründü. Dört 
nala koşan at köyün en eski ham· 
mn önüne gelince durdu ve süva
risi yere atladı. 

çıkar da ormana 'kaçmağa mec· 
bur olursam, yarın gece gene bu 
saatte muhakkak gelirim. Zebani
ler yolumu kesse bile seni bir ge
ce görmeden duramam. Şimdi ba· 
na bir öpücük ver de gideyim .• 

Pencere yüksekti. Haj~dudun 

aızusunun yerine gelmesine im
kan yoktu. Genç kız saçlarını top
layan kordelayı çekip attı, başını 

dışarı doğru biraz daha sarkıttı. 
Uzun ,dalgalı siyah saçları haydu
c.'ı:n omuzlarına kadar döküldü ... 
Erkek yüzüne doğru siyah bir şe
lale gibi dökülen saçları kucakla· 
dı, öptü. 

bir tek kelime söylemeı:Ien ağzına 
tıkaç sokup yatağına sımsıkı bağ. 
ladılar. Bu iş bitince, üniformalı 

adamların ikisi kepenklerin arka
sına gizlendiler. Tüfeklerinin 
namllısu dışarı doğru çevrilmiş -
ti ... 

... 

Haydut, geniş kenarlı şapkasını 
sağ kaşının üstüne eğmişti. Kadi
' e ceketinin yakasından boynuna 
0

Jağladığı kırmızı ipek kravat ta~ı
rcrdu, Kahve rengi pantalonu, 

... ergin bacaklarına kırışıksız ya
p:şacak kadar sıkıydı. Çizmeleri 
diz kapağına kadar çıkmıştı. 

Hançerinin elmaslı kabzesini 
av:.ıcunun içine alarak hana doğru 
yürüdü. Çizmelerinin avluyu kap· 
tayan çakıl taşlarında gürültü çı-

1 karmasına aldırmıyarak pervasız

ca dolaşıyor ,arkasında demirli ka 
pıyı, sımsıkı kapalı pencere ke
penklerini yokluyordu, 

Hepsinin kilidli veya demirli ol
duğuna kanaat getirince, etrafı 

kırnuzr güllerle sarılmış bir pen· 
cerenin altında ıdurarak ıslıkla gü 
zel bir hava çaldı. 

Biraz ötede, ahırın kapısı ara
lanmış ,hancının seyisinin çipil 
gözlü, sivri çeneli, küflü saman 
rengi başı merakla dışarı doğru u
zanmıştı. Çünkü o da bütün çipil
liğine, sevimsizliğine rağmen, e
fendisinin kara gözlü. kara saçlı 
kızını seviyon!u. Sevgililerin söz
lerini hasetten titriyerek dinledi. 

Hay':lut, sevgilisinin saçlarını u
zun uzun öptükten sonra, atını 

kırbaçladı, gittikçe darlaşan bir 
şerid gibi uzayan yolda hayvanı 

dört nala koşturarak gözden kay. 

boldu. 
It 

Genç kız, yattığı yerden bile, 
beklediği adamın geleceği yolu gö· 
rüyordu. Ne feci bir tuzağa düş
tüğünü, kendisini alt ederek hay
c\udu vurmak istediklerini anla
mıştı. Bir iki defa çırpındı, bağla
rını koparmak, haykırmak istedi. 

Üniformalı adamlardan biri: 
- Uşlu ldur, küçük! Yoksa sen 

de yersin kurşunu 1. 
Diye söylendi. Yerden bir tüfek 

alarak, namlusu genç kızın tam 
kalbine dayanacak vaziyette yata
ğın kenarına bağladı: 

- Görüyorsun ya, yerinden kı
mıldamağa bile lüzum yok. Bi
raz daha kıpırdarsan seni on~an 

evvel susturmağa mecbur olaca
ğım. 

Artık karanlık epeyce kesifleş
miş, ay ufku kızıllaştırmağa başla
mııtı .• 

Genç kız arkasına bağlanan el
lerini kurtarmağa uğraşıyordu. 

Parmakları, sıcak ve yapışkan bir 
O zaman ,hanın ikinci kat pen-- Genç kız, bütün gece uyuma- rnayile sırsıklam olmuştu. SaatJer-

cerelerinden birinin kepengi kı- dan sevgilisinin dönmesini bekle· ce bir tek elini sıkt düğümleden 

rnıldadı, açıldı ve hancının simsi- di .Her hal:ie bir zorlukla karşı- 1rurtarmak için sessizce uğraştı. 
yah gözlü, simsiyah saçlı genç kr laşmış, olacaktı ki, haydut ne o Saat tam gece yarısını vururken, 
zı başını dışan uzatarak haydu- gece, ne de ertesi gün dönmedi. kanlı ve parça parça eli, namlusu 
da gülümsedi. Hancının kızı, bütün günü, O- kalbine dayanan tüfeğin tetiğini 

Musolininin öm'indcn gcçm atlı /talyan kadınlar ..• • İkinci katın penceresi yerden nun başını, bir kaza gelmesinden tutuyordu. 
2a ).ı epeyce yüksekti.. Hayl:lut atını ürkerek, helecan içinde geçirmiş- Artık rahatça haydudun gele· 

ltr ltıa~·rs günü Romacla büyük seli, beyaz yakah iri yarı kzlarr,ırcsmigeçit yaprr.ak için hurara gel· pencerenin tam altına getirdi. tt- ti. Akşam, ortalık kararınca oda- ceği yolu gözleyebilir!:ii; oda ka-
tarar'ı:n1 ıgeçit yapıldı. ltalyanın her müteakiben fasist scrpuşlarilc üni· mişlerdi. zengilerin üstün.de ayakta durdu- sına çekildi. kepenkleri her zaman ranlık oltluğu için muhafızları kı-

lld ~ ...,.... ğu hald~ başı ancak pervcı.zın kc· .Jci gibi iğreti kapayarak aralıktan zm bir elinin serbest kaldığını 
ıas;ollla an ~!1~~00: fa~ist organL rc.r:ıitc talc es kızıar" ,.gc,efili~fı~. Asker kadm'ard:ır. sonra fa~ist narına kadar yetişebiliyordu. sevgilisinin geleceği yolu gözle - Iarkedcmemişlerdi. Genç kız, şim-
~aılııde ~~buyuk bır delegasyon ~ıhayct arkadan.:a~k~~ kad~Rlar g<r köylü kadınlar g'!.;miştir. Genç kızın, ay ışığında büsbütün meğe koyuldu. di, adeta sevin~le nal seslerini du-
ere b' . :000 kadını hususi tren· rünmü~tür. Hepsi de ökçesiz ayak. Daha sonr:.ı, başta bando ile sü- kadifeleşen gözlerinin içine baka· Birden yolda, bir değil, iki üç yacağı dakikayı bekliyordu. Na· 
lı:: ka:dırıp Roma ya gönderdiler. kabı giyiyorlardı; üniformalı idi· vari kadınlar, onl:ırdan sonra omuz rak fısıldadı: hatta beş atlr görerek heyecandan zarı dikkati celbetmemek için, hız-
tıı·~lir ınların bir kıc:mr kendilerini ler. Aralarında her yaştan, her sı· lannda kayak!arile kayakçılar, oto. _ Affet beni sevgilim, gecenin sarardı. Jı nefes almaktan bile çekiniyordu. 

~ta \e :;~k için boşaltılmı~ kış- nıftan kadın vardı. Genç kız. genç mobilciler, artistler geçmiştir • bu saatinlde seni uyandırdım. Atlılar hanın önüne gelince, Damarlarındaki kan heyccanlt bir 
\lıı. ~'aPıl 1 

en b~r maden sergisi kadın, olgun kadın, orta ya~lı. hat· ~ihayet, bu büyük resmigeçide - Ben zaten uyanıktım, gelme- kendilerini sevinçle karşılamağa havaya lempo tutar gibi kah büs· 
lırildilernıs gcnış hangarlara yer· Ui ya51ı kadınlar, Italyamn ta bil. iştirak edenler Veneclik meydanın- sen sabaha kadar uyumayacaktım. koşan seyise atlarını teslim ettiler. bütün !duruyor, kah Ü$tüste, sert 

,}3ıı kad~·, .. . mem neresindeki evlerini. kocaları- da toplamru~lar, Duçeri alkışla· - Bu gece büyük bir maceraya Hepsi üniformalr ve yüzleri sıh- se~t atıyordu. 
'.?hı ı ... rd ıııar uç grup halınde ay. m çocuklannr vahut niı;anhlarınJ mıc:lardır. Musolini dokuz kere bal· atılıyorum. Ama, gün doğmadan hatli adamlardı. Aşağıda hancı Rap, rap, rap! nal sesleri! .. U-
t • \l lr, İ\J l ' • • A h b". ' ' . • ., -

ı_ \e h uso mı, erknaı ar 1 babalarını, analarım bırakmışlar kona çıkmıc:;, kalabalı~ı setamlamıc:;. evvel, ceplerimde sarı altınlarla ile bir müddet konuştuktan sonra, niformalı adamlar işitmiyorlar :nı 
'et ı. Ukfım t ' l'l b' l"kt ~ ~ 

e..; o 1 e rıca 1 e ır 1 c ge· burada l\ luso:ininin kar~ısmda bir tır. sana döneceğim .. Şayet bir güçlük doğru genç kızın odasına çıkarak (Lütfen şayfayl teYirlnlz) 
te ltal? a11 teftiş etmi5tir. Bilaha· ---------:.--------------------------------------------------------
~te11~a~. ba~\'ekili tribüne gitmiş, 
·~11ı1U§t do Piemonk'nun yanına o. 
8<ı Ur. 

~ t::.a1.bur~k rec:migeçit başla· 
~~ fa . 4 \'\c.la çıplak bacaklı kü· 
u~ • t ço~11kları omuzlarında 

.qtı . ltift'klcrile ... : ·mic;1c~dir. On-
" l}· h 1 • 

o,ı;,ı._ • ~ elbi ~li bevaz )'akalı 
"lit ltı bo ' • ' 
k·" ~ lu 1.aJ' an kız çocukları ., etrn· J 

tcio ak 1 Lir. D:ilia arkadan Or. 
adeınj inirı ~iyah ipek elbi· 

IJ·~akıt Kitapevi 
un Ve y .. 

arın terceum 
külliyatı 

tio 
31 · 31.40 4 cü seri 
32 ~asın külliyatı ıv 
33 1s E!lufizik 
34 kendcr 

l{ 
as ldın ve sosyali::m 
3s llcınokrit 
aı Diııter tarihi 
3 Fııo:: r· 'i 0 ı ve s:ın:ıt 
3~ ~tika ' 
io liernkUt 

fltıhı 
ınucizcler 

Kr. 
60 

1~~ 1 
25 

125 
40 

100 
25 
75 

llu 650 
lteıııı~t'l'fnln fiatı 6.50 kuruştur. 

l it ~·a 
1 

alnntara yUzde 20 iskon. 
2o llılır ı· it · \illan 5.20 kuruşur. 
b Utuş 
<ı.Jtı~ı u r eşin alınarak müte· 

~~!\ nyd 
te do 3 birer lira ödenmek 

tt tak11ite bağlanır "" . 
Slı;-v~-~ 

--~~~..._....-

MASTANE Planş 9 

Fı l'hOpltaı ı: The Hoapltaı ; A: Daa K ranken . 
ha u s 

A Amelly a t aaıonu 

ır: ı a sau • d • op•ratlon ı 1: T h e Operatlng 
Theatr• A: der Operatlonaaaaı 

l. TAKİM ED1UUŞ BEZ 
KABI (burada ameliyatta 
kullanılan bezler muhafa
za olunur) 
a tekerlekli ayak 
b ayar ,·iwı 
(' kapak 

l. l': le tambour au linge 
stcrilise (on y conscrve le 
linge servant aux ope
rations) 
a le pied (le trepied) a 

roulettc 
b la vis de rcglage 
c le couvercle 

l. t: thc sterilized drum ( the 
container in which the 
lincn for thc opcration 
i<J kcpt) 
a thc castor (caster) 
b tlıc adjusling, or clamp, 

screw 
<' the Ud 

l. A: dic Stcrllisierbüchse 

61 

2. 

(der Behaltcr zum Aufbc. 
wahren der Opcrationswa4 
sche 
a dic Rolle (der RollfuB) 
b die Stcllschraubc 

(Klemmschraube) 
c der Deckel 

f Alrtırri takinıe mah"uı 
olan 1 TAKİ~[ CtııAZI 
J\fASASl 

a otoklav (buharh ctü,·, 
kuru etüv) 

b termometre 
e kulp 
tl rıeda l (a~·ak taz~ikiro 

l•apai::-ı a<'maşa ~·arayan 

tt'rtibal ) 
2. :F: la tablc portant le stc

rilisateur {qui e$l destine 
a sterlliser les instru
mcnts] 
a l'nutoclave m. (l'Ctuve f. 
a vapeur, l'etuve seche) 

PL.\.'{Ş 8 

b (' ccblrellk eden baston 
n §<'m~lyc 

d bağlanan mendil 
e düğüm 

12. I': l'application d'altellcs f. 
proviııoires autour 
jnmba cassce 
a la jambe casscc 

sec) 

d'uno 

(bri-

b c la canne et le para
. pluie sen·ant d'eclissc f. 

( d'attelle f.) 
d le mouchoir noue 
e le mccud 

12. 1: a brokcn leg bctwcen (e. 
mergency) splints 
a thc bro1'en or factured 

lcg 
h r the walking-stick or 

lhc umbrella as splints 
d lhe (knolted) cloth 
c the knot 

12. ,\: das bchelfsmaBige 
Schienen eincs gebroche. 
nen Beins (der Notver
band) 
a das gC'brochenc Bcln 

(der Bcinbruch) 
lı der Spazierstock als 

Schicne c P..cgenschrim 
als Schicnc 

d das ( goeknottctc) Tuch 
e der Knotcn 

13. HASTA AR.\BASI, İÇ 

VI 

GÖRtlX{jŞt} a SEDYE 
(teskere) b a~ılll' kapan.il' 
peyke 

18. F: la voiture d'ambulance, 
vue interieure a. ln civicre 
(bra.ncnrd)b le strapontin 
(le sicge plinnt) 

13. t: thc nmbulance car, t.he 
interior, a the stretclıer, b 
thc (folding) seat, . 

1 S. ,\: der Kral}kenwagcn ( dll:8 
Krankcn-, Rcttungs., Sa-
nitiilsauta), Innenan-
sicht a. dle Tragbabre 
(Bahrc) b der Sitz (Klap. 
psltz) 

U. KIRIK 1\01,A l\IUVAit. 
J{t\T cımiRE KO:XUŞU 

n. kırık kol 
b fclılrc gibi 

fn h (11 pa rr:ı!;I 
kullanıl:ı:ı 

c rrlılre :..,"ilıi lmllaıııl:ın 

~·a-; ı ceh"cl 
d tnı.yik n7.ııHm:ık Jı:lıı lrn. 

nulan yastık ~ilıi bir şey 
c bağlanan mendil 

1-J. }': l'application d'eclisscs f. 
provisoircs au bras fr:ıe

turc 
a le bras cassc (factür~) 
b la planehc>tte servant 

d'cclisse f. 

61 
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BlLMECENL~ HALLI ŞÖYLE Seher Arslan Yeşildirck N o. 8-
tDt: Melahat Ersan Aksaray uzun 

\ b 
5 1 ı say Vişne zade 12 13 - Aytolon (ZJ ~ [}] 

yusuf So. 15 12 - TilzUn Berk 

:s t. Taksim Sırnserviler Kristal Ap. 
.- No. 5 14 - Selahaddin kumkapı 

BİR KOL SAA Tt KAZANAN O.O. 306 15 - Ali ertürk Beya 
zıt de 'röz npt. 13 16 - Hamit 

BİRİNCİ A.NECATl ÇARŞI Gözgün deniı bank tekaüt Saııdı 
KAPU Korbaba sokak No.10. ğında . 

KONSOL SAATi KAZANAN. 
Birer pakt'l §ckrrleme 

k:ıznnnııl:ır 
17 - Ömer Ersun P.T.T. me 

!KlNCl SELİM ER 27 Cl !LK muru Süreyya oğlu 18 - Bch~ot 
Qj{(TL TALEBESTh"DEN: 1 Baykut vefa erkek lisesi 2.B.199 

BlR KOLANYA KAZANAN : 19 - Bahaddin Bayraktar Fatih 

O.O. 215 20 - Fuat Binici Bcya 
ÜÇüNCü RlZA KlRAZ TOP zıt 5 el okul 21 - Azmi KnmH 

KAPI 34 CÜ OKUL 4.A. 464 
.. ~ Süley: kız orta okulu Jülide 

B . k t .. k" ~ k ı !st :t ci okul 49 22 - S. Baru be 
ırer u ıı pu1ı U\ ı azanmı ar 
ı - Lütfi özin Emirgan 2 - yoğlu O.O. 23 - Ali sağlam 

Zeki Şehremini Saraymeydnn cd cnğaloğlu erkek O.O. 183 24 -
64 de Cahit clibc 3 - Bekir A iffet benice Beyoğlu .A.K.S. oku 
kun Galata kemankeş karanlık lu 25 Ya.3ar özduru lst. Saat oku 
fırın So. 6 4 - Güzin Tan Tepe lu 36 26 - B. Çağlı Sıımatya M 
başı 5 - Nihat lstanbul erk<'.lc M. cd. 52 27 - Kii.zim karagöm 
lisesi 803 6 - Malike Be§ikta§ uUk ilk okul 28 - A. Cangül 
kız lisesi 112 7 - Mahmut Feyzi Pangnltı lisesi 918 29 - Haygııı 
Şişli mecidlyeköy 8 - Selamet gedikpaşa müsellim So. 27 30 -
tin Boğaziçi lisesi 34.4 9 - GUl 

1 
Jan ağzıpck Senbenuva lisesi~ 

çin Orkunt telgraf servi§ memu den 31 - Suzan uzunyusuf halıl 
ru Tevfik kızı 10 - Selim AY§ıl ağa So. 16. 

açaba? Neden hiç bir hareket, bir 1 sevgilisine koşan haydut silah se· 
fısıltı bile yok?. l§te ta uzakta, sini işidince, atının dizginlerini 
ay ışığında, beyazlaşan yolda bir kıstı, başını aksi istikamete çevi
benek gibi küçük bir cisim koşu- rerek yolunu değiıtiridi ve hızla 
yor, hana doğru dört nala yol alı- hanın civarından uzaklaştı. Her 
yor .. Sağır mı bu adamlar? Niçin halde handa bir kavga falan ola. 
nal seslerin'den başka bir ses yok?. caktı. O kargaşalık arasında ken-

Genç kız, alabildiğine büyüyen disinin ortada görünmesi münasip 
gözlerini yola dikmiş, nasıl bir olmazdı. 

pusuya koştuğunu bilmeden, eğik Gün ağarıncaya kadar hakikati 
şapkası, kadife ceketi, parlak siz. öğrenemedi. §afak vakti uzak bir 
meleri ve çebinde san altınlariyle köy kahvesinde terini kurutur
gittikçe yaklaşan sevgilisini göz- kcn, kim olduğunu bilmiyen bir 
hiyordu • yolcu yanına yaklaştı: 

Birden gözl~ri büsbütün büyü- - Olanları duydun mu, arka-
dü, derin bir nefes aldı ve !dişlerini d · §? Aşağı köyün han cısının kı
sıkarak kanlı parmağını tetiğe zr, işıkt olan haydudu pusuya 
bastı. düşmekten kurtarmak için ken.di-

Geccnin sessizliği içinde kor- ni vurmuş. Kız pek güzelmi~ ga
kunç akisler yaparak patlayan liba! Arabacı da onu severmiş .. 
tüfekten çıkan kurşun genç kızın Yüz bulamadığı için, haydutla kı
göğsünü parçaladı. Hançının sim zı gözetlemiş, sözlerini dinlemiş 

siyah saçlı, simsiyah gözlü, gü. ve jandarmaya haber vermiş. 
zel kızı, kendi hayatı bahasına aşı- Haydut, yolcunun söyledikleri. 
kına tehlikeyi haber vermişti. nin alt tarafını dinlemeden, henüz 

III teri bile kurumıyan atına atladı, 
Bır günlük hasretin heyecanile biraz evvel geldiği yollarda çıl-

PLA..~Ş 8 

c la r~gle plate employee 
d'cclisse f. 

d le coussinet dlıninua.nt 

la prcssion 
c le moucboir mou6 

14. ı: the brokcn a.rm betwcen 
(emergcncy) spllnts 
n the broken nrm 
b the board as splint 
c the nılcr as splint 
d the pad to nlleviate 

pressure 
e the knotted eloth 

VII 

15. t: the handkerchler ban
duge (thc trlangular arm -
slling, the arm.slllng) 
a thc injured upper ann 

15. A: der Tuchverband (Arm
verband das dreiecklge 
Anntragetuch, die Arm. 
schleuder, Mittela) 

16. SIKIŞTffi31A, BOG~IA 

a burulmuş bez 
b bezi burmak i~ln kulla
nılan ı:ıı.kı 

14. A: das (bcbclfsmaf3ige) 
ı 16. F: le garottage 

& le linge tordu 
Schienen cines gcbroche. ı 
nen Arms (der Notver-

1

' band) 

a der gebrochenc Arm ,I 
b das Brctt a1s Schiene 1 

c das Lineal ala Schiene 
d die druckmindemde Un. 

terlage 
e das geknottete Tuch 

15. KOLUN BAGl,A1'~JASI 
n ynr.ılı kol 

llt F: le bandage du brruı 
a le brns blcss6 il 

b le canif servant de 
garrot 

lG. 1: the tourniquet comprcs
sion of limb 
a the (twistcd) cloth 
b the wocket - knife as 

tournlquct 

16, A: dle Knebelprcsse zum 
AbsehnUren (Unterbin. 
den) cines Gliedes 
a das (zusammengcdrcch

te) Tuch 
b das Tascheruncsser alı 

Drehgrif! 

25 ene evvelki 
bugünkü Avrupa ... 

,\\lrklerl, ~lblSt'l('rl, ı;-tılllll~ırıatl 
eden 

lıbn ve :ılreyl tııhrf P 

GOVELERi ( Baştarafı 3 üncılde) memleketi olan Arnavutluğu alma. 
kaybettiğini, on beş sene conra E~r. sına mal oldu. 1914 de Türkiye Al
linde bulmaya çalıştı. manya için kıymetli bir müttefikti. 

ÜçUneü kayıp: Belçika. 1919 da Bugün Almanya bu milttefildni kay 
Fransa ile bir ittifak yapmağı ıs - betmiş bulunuyor. 
rarla bizzat kendisi isteyen ve ni· Sonra Romanya. Bu memleket de 
hayet muvaffak olan Belçika için nihayet İngiliz - l<'rnnsız grupun -
bu anlaşma, büyük Kral Albert'in ı dan ziyade Almanyadan korkacak 
nazarında, harbin zaruri bir neti - ve ~iki çok geç olarak, Almanyaya 
cesi idi. Halbuki Belçika bunu 1937 ilhak edilmek korkusu ile, bu tara -
de bozdu. fa iltihak edecek. 

1914 de bitaraf kalarak Fransız _ Amerikan hnkkında bir eey söyle 
İngiliz grupuno. müzahir hareket 
etmiş olan İspanya dn bugün için 
bir kayıp sayılabilir. Harp olursa 
belki İspanyanın bitaraflığı yine de 
vam edecek, fakat acaba muzahir 
hareketi knlacn.k mı? bilmiyoruı. 

Öteki tarafta olduğu gibi, bizim 

tarafta dıı kayıplnrn mukabil ka -
zançlnr var. 

Almanya, Türkiye gibi 
kuvvetli bir müttefiki 
kaybetmiş bulunuyor 

rniyorum. Onun korktuğu, bilhassa 
Japonya, BU tün donanmasını 

Büyük Okyanusa göndermesinin 
seb bi de bu. Fnkat, iki sene harp 
ettikten sonra, 1917 de olduğu gibi 
Amerika yine bu tarafa geçecektir. 

Neticede, Fransız - İngiliz gru -

pu, yalnız siya.si bakımdan, 1914 
dekinden da.ha az mUsait bir vazi -
yette bulunuyor. Fakat, diğer bil • 
tün noktalardan mühlm UstUnlük -
leri var. 

Filhakika, hudutlardan ve itti -
E\'Velil. TUrklyc ile ittifak. Belki faklardan sonra §İmdi asıl kuvvet -

bu bize, İtalyanın bir mUslUman ıcri gözden geçirelim. Her tarafta ===========:::::==:..:..:·· ı«ransız _ lrıgiliz grupu gerek 1914 
gın gibi, ıdört nala geri döndü . deki vaziyetlerinden, gerek bu -

Belki ömründe ilk defa olarak günkü Alman _ İtalyan grupundan 
gün ışığında yola çıkıyordu, atım kuvvetli bulunuyor. 
karnından kanlar fışkıracak kadar Mali bakımdan dn daha kuvvetli. 
hızla 'koştururken, belindeki altın-
lar birer birer yere dökülüyordu. 
Hanın etrafını saran jandarma. 

!arın kur§Unu, haytdudu, ı;evgili. 

sinin kanlar bulaşmış ölüsünü gör 
mesine bile fırsat vermeden yere 
serdi. O da göğsünden vurulmuş
tu. Kadife ceketi, ipek kravatı kan 
içindeydi. 

IV 
Hala, bazı kış geceleri, derler 

ki, rüzgarın karanlıkları onune 
katarak koştuğu, ayın bulutların 

üstü11d1; eski bir kadırga hayaleti 
gibi sallan!dığı saatlerde, bir hay. 
dut, ovanın ortasında bir şerid gi
bi uzayan yolda atın ıdört nala sü
rerek, gelir, hanın kapısının öniin 
de dururmuş .. 

Çakıl taşlarını çatırdatarak ka
pıları, pencereleri yoklar ve sonra 
ıslıkla bir hava çalarmış. Ve o şar. 
kıyı duyunca, pençerede kim görü 
nürmüı, bilir misiniz?. Hancının 
kara gözlü kızı, siyah saçlarını, 

şelale gibi, sevgilisinin yüzüne dö· 
kerek hazin hazin gülümsermiş. 

Altın ihtiyatları, rakiplerininklne 
kahir bir vaziyette faik. ltalya ma
liyesini sadece slhiI'bazlığı ile a • 
yakta tutuyor. Almanya, 1938 de 
borcunu 150 milyar frank arttınl -
mıısile ve 1 mayıs 1939 kanunu ile 
içinde bulunduğu sefaleti itiraf et -
mi3 oluyor. Onun için, gerek !tal • 
ya, gerek Almanya, paralan olma. 
dığı için, bir seneden fazla harp e-
demez. 
Fransız - İngiliz grupu iktısat, 

iaşe ve silah cihetinden de üstiln 
P.ulunuyor. Almanya, son ilh~ları 
ile vaziyetini biraz i)ilcştirdi. Hal
buki İtalya nynı vaziyette. Bunun. 
la beraber, ikisi de, harp malzeme
si yapmak için lazım olan iptidat 
maddeleri bulamıyacaklar. 

Fransız-lngillz grupu denizde de 
aynı eekilde üstUndUr. ÇünkU Ak -
denizin iki kapuıı onların elinde \'e 
İtalyan donnnmnsı ile Alınan do • 
nanmasmın birleşmesine mani ola
bilirler. !talya, bütiln sahilleri ile, 
dU§man ate§lne maruz kalabilir. 
Arnavutluğu işgal ettiği gtlndcnbe· 

ri Adirystiği kapamak imkanını 

buldu. Fakat ötesi? 1 
Asken vaziyette de Roma - Ber. 

lin :mihverinden ziyade Paris.Lon
dra mihverinin UstUnlüğü var. 939 

daki Fransız ordusu 1914 dekinden 

lisliln. Bundan baıka, ı.Iajlno hattı- O(l:ı•ııı"ı 
mu: var. Almanyanın ordu kadrosu ,. •mel{ nlonun:ı, :rntııl' # 
eksik. İngiltere mecburi nskerllği .ınyo od.'\5ınn, mutfıığıı, np:: 

. lcrc ltoyncak olurs.-ın k 
kabul cttı. s . s· . ·ne 

Siyasi vaziyet de iyi·· inek IVrlSI 1 
Siyasi vaziyet de yirmi beş sene c bUtün Jınşn'mtı uı..aktattırdı~' ~ 

evvelkinden çok daha iyi. lngilterc t•nıı. lrnlmları da ıwıc cdrr. 8'tıl-' 
191( de olduğu gibi, çok fena neti. ~stalıldnr mlkroplıınnı ta:ı•Y9n • • 

• (plı.tı - .JI 
ee vermiş olan tcrcddUtler geçırmi- ~rnttnn lconımruılt itin °' tıırllM"' 
yecek, çUnkü Ramsey Mac Donald :ırtm:ınıııızm itine blr vr:>-a 

öldü. BugUn lngillcre, ımUttefikinin 
Fransa ne mU§terek olduğunu müd ~ 
rlk bulunuyor, Harp olursa ittifak " ,,j 
ondan evvel yapılmııı bulunacak, dl'I f . . - a Tuhfotl ıısmal< J<tıfl • _.ı,. 
harpten sonra ıttıfak yapmaya ug- . l k nal\llll" 

1 
E<:znnclcrdc \ 'C IJU) ı 1 "" 

raetlmıyacıı.k. m;ı •n7.nl rınıb ııntıtır. r'tllo 
Maneviyat cihetinden de vaziyete l>l'poıııı: şnrl< hp ntl:>nrl J.Ab0 

Fransız • İngiliz s-rupu hiikim, ''ıı.rı •r. A. ş. ı 1nnbU1 _...... 

Fransızlarla. lngilizler arasmda biç ~--••m••••..., ... 
bir ihtUAf yok. Almanlarla ltalynn- =============::;:::::~ 
lar öyle değil. İtalya, bilhassa !tal- ~ 

yanın elmali bir Alman boyundu • eşltlden tı•> 
nığu altında kalmıa bir memleket. yor. Şimdi çelik ise , 

Onun için, Almanlarm son zaman - acaba? ~ 
!arda yaptıkları ve adeta tcftiı.ıc Hakikat §U ki, ortndl\ bit tJ' 
bcnzlycn ziyaretler memlekette en- vnr, ittifaklar falım bunuııı !)'11'1' 

rafını bile değiştiremez. t•, pt di§e doğuruyor. Diktatörlerin, me:qı n) 
bazı §Crait altında Alına ~· 

Jeketlerini teskin etmek için bazı so- d tıuJ>t•ıı '61 
bepler ileri sUrmeleri de tehlikeyi dost olmıuıı da, bu os. . 5111> 

geçmesi de gayet tablıdır. ~.pı 
gördüklerini isbat eder. Musolini 1915 de "Barbarlar 

Nihayet, papalık, Yahudiler, pro-
te..stanlar ve hUr fikirliler insanın dışarı:., d.Jyc bağırıyordu. 
aleyhinde ikt-n harbe girişmek teh. _________ _/_ 

likclldlr, Değil mi ya, maraııal BaJ. vi 
bo~erlinde mer .. ımıe yenı bir illi· VAKiT kjf 3b8 
fak imzalanması vaziyeti değişti - •. ,,,e 
receıc değildir. Dün ve yarın tercU 

Mihverin hatası Fransa ile lngil. 
terenin ZUlif biLl'Cırlnialt.rt ilelebet k Ü ili yatı • 
devam edecek nmalarındadır. Ku No. ı 1-20 il-inçi aerı 
zu gibi uyuduklarını zannettikleri ı ı Gorio baba 
bu devletler uyanınca onlar da yeni 12 Deliliğin psikoloji.S.l 
bir ittifak yaptılar, Bu, ne de olsa 13 1lkbah.:ır selleri 
onlar için bir zafer. Fakat o gUn- 14 Engerek düğümU 
den bugüne kadar, bütün çalışma - 15 Rasin külliyatı lll 
lanna rağmen, yeni bir müttefik ı 6 Samimi Saadet 
kazanamadılar. 17 !statistik 

İki s~ne dcnberi bize, Almanya i- 18 Çocuk ~r·~ürtenlet 
le İtalya ara.t1rnda dostluk için mu • 19 tlim \ ~ , ısefc 
ahedcye lilzum yok diyorlardı. Bu- 20 Mevcudu kalmadı 
gün ise mihverin, bu kağıt lmz.a.lan-
dtktan sonra, çelikleşUği söylen! -

Pline 9 

~· ıcııfll~ 
Bu serinin flatı :'J.30 ~~ 

d 20 -1' Hepsini nlnnlara yUz e ıcu~ 
to yapılır. Kalan 4.24 tal' 111ot~ 
l,24 kuruııu peşin aıına 60eııJll8 

hakisi ayda birer ııra 
Uzere Uç taksite bnğlıınıt· 

------... ~ 

Dün ve yarır1 
tercüme külliY

911 

7 nci seriden ,o 
61 • 67 • 7 kitaP 

61 Vikontun ölürn\i 1• 

62 Leneit ll. 1· 
~o 

63 Liza 50 
64 Evlilik l 
65 Gizli Pamuk barb 1· 

60 
66 Bizans tarihi 

A~·rtıP' 67 Scnyolbeos 

------::-..... -::~,~ 
~rN~=~~=rr~f'·a k ~ ı 
•. ı I 
:: Diş doktorll 011 s•• ı il Pazardan mnadn hcı11dar tı•', 
ıı k• d' . :. 9 d:ın akşam lS,30 zıı ·i c ııı n talarını kabul ~.c tcdn~e)d;/) 
H Adres: Glnla Tuncl 

111
dll ~ 

ii Tersane cndılesi baş ııt:· -?'~ 
"::::r:r No. h munycnchn 

1 
Dr. iRFAN KAY~~sı 

RöNTGEN MOTttJA tıısııe 
Türbe, Bozkurd !{ırada :fsr' 

• J{JO ofl 

1 si karşısında eskı def\ • 

1 

sokak N:>. 8 • ıo. öğle 
ra 3 ten 7 ye kadar. 



1 

Cunı a 2.s .. 939 
l• 12.30 p 
~ı • l>J rogrnm. l:Z.35 TOrk mizi 
l~ıı, 'te • l3 l\JcmJekct snol nyarı, a 
lt Muı·~cteoroloH hnberlerl. 13. 15 -
I) Pro 

1 CK:ırışık progn:ım • Pi.) 
ııl), 198;•ın. l!J.OS Müzik < Opcrcllr-r 
tıtı (J.; 0 1Konuşma. 10.45 Türk nıii. 
la~ı 11,."'' heyeti>. :ıo.so Menı ıckcı 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmit Parçalar 

Program Türkiye saati üzerine 
ve öğleden sonraki saat olarak veril· 
mişlir: 

OPERALAR VE SE~FO!\l 
KO:-iSERLERl 

l •Drı 8 · 
ııtrı 1 Jon ve ıııell'IJroloJi ha 9.10 Bükrcf: "Tosca" (Puccini). 
tl~a~rl~ 21J,45 'I'Urli rnUzllll t t -. Su 9.15 Dc!'lln ! "Don Posgu:ıle11 (Do· 
lııllnak ~trcvı, 2 - lıhlöfıı Nııfizin nlzeıti). 
3 ...._ ~tu tıırkıı <Scnslt Lııı snL:ıhl. U.15 .Münitiı Alman heslcklırl:ırı 

fi !!loru • r 1 ntn eserleri. 
t \.nıııllt . 1 o it n slıt.lhnk şııf~ı. 
t•sırıilı hır u'·lşlcJ. 4 " Alımcı 0.15 Slrosbürg: 1'Fausl" (Derlioz) . 

han, 1 !ltltlttak •ark ı• ı!)O \lc c\ r.d . 9.15 ''al'şo\'a! 11Möcl.ıe!h" (\lcttli) 
ı. tııtıı ~ . • • 
"Htkı: {~ 111 ~: 5 - !.eminin hü seyni !1.30 Pııri~ (PTT): "Pellens'lıı ''C· 

lııaı 
1 

J;uzeı güzlcı le>. n - S:ı 7 lisnnıln'' (Debussy). 
~rır s • '1 - K k 1 1 8 12. Hudapeşte: l\foznrt, Dohnanyl. 
~ iıı: rnı enıcnı:c tn "nı . - 12. l'aclı'o Pırl•·. Serenni. 
'1hkı 111 , r llll'lck simu peri ı. O - ~ " 
l•hrrıuııı. CDııı:nrı hicri yıır), Hı - ODA MUSiKiSi \'E 1'0~sımı.rm 

lırk:ııı Cclalettln p:ı~anın: (Norı 7 .20 Könlgsberg ( Heilsbcrg): Org, 
1~td 1n' ~I - Mustnfn ~o\'uş: (Canını Koro. 
hattı, l~h:1 . .30 l\onu~m:ı. 21.45 Es 8. Eylcl kulesi: Piyano, çello. 
t ta31 b ıltıı, kornblyon _ nukut ve 8.25 Uııdııpeşte: Polcstrfno. 
~laklar 0;~hı <fiyol\, 21.55 :\c~ell 10. f<.ylel: Kuintet. 
f11aıın0' , 2 Müzik IRiyııseli cunıhuı 10. Sı,ll<•ns: \'iyola, çello. 
V,11 U llık Ork, Ser: Praetorius): ı. 10.25 Pra~· Kuar•et. 
... tcttıo 11.20 llrrlin n.Jznn d.): Keman ·••Qj0r "tn: 2 ncl senfoni Rt• 
it • op 36 ' Viyolk. 

ar0 Con ~ • • o} Adagio molto • Al· l t 
1 to. 'l'rı Drıo. b) l.orshetıo. c) Seher HAF F lıJUS K \'J:: OPERETi.ER 

llollıa aüol, ç) Allegro motıo. Dizel 7.30 Struburg: Harir parçalar. 
~lltgro ti, a) Andante tronsulllo . !!. Münih: Askeri bnndo. 
~lldanı llgftnıo. b) Allegro vi\'ııce. c) 8. \'nr~o,·a: Hnlk orkestrası. 
llıo. 23 ~ nıoııo. ı:> Allegro vh•ıı('issi 8.15 Prall: IlııflC mu~iki. 
~l l>rogr 0 n ajans hııberlcrl ,.0 yıırın 9.15 Rreslnv: Koro, orkestra. 
band) 1118.ın. 23.15 • 24 l\l!lzik (Cnr. !l.15 Frankrurt: Romanyn ve Yu 

goslııv muı.ikisl. 

Cı.h.. 9.30 1\npoli grupu: Slüılyodn O· 

"·•ıart · pcrcı. 
13 30 esı J.G.939 10. \'iyunn: Harir musiki. 

\ttı ~ .Progrnın. 13.35 ~IO:ılk (. 'c 11.30 Birçok Alınan tstnsyonlorı : 
•ıol'ı U~ık • PJ,). H ;\lcmlekct s::ın , llııfH musiki. 
~I. t<1,}~8•11 S ve meteoroloji hıılıcrlc. DA!\S Ml!SlKlSf 
< ...... >. tUrk müılAI: t _ Peş re,•, 11.30 1\apoli Rrupu; 11.4ö Parı~ 
~ı: (Cttakinln kürdili hicıızkfır ş~ır (PTT), l.ondra (!\.); 12.5 I.onılra 
~I CQ 'illin glhl). 3 - Sehok: (Çıl m.ı; 12.15 Hoıııa \'O Torlno grup. 

tı: • & 'c"lnç) • 4 - Kemençe tnksi- hırı. 
t ' lllı "': l~nlzenin: cnıulel ,.u Ull i \'ı\HYE'.I'E \'r, RABARm.Im 
t~ • li - ş Z (l' 9.15 ı.ontlro (~.ı: C:iilıne ıınntl. 
ı 'tıı) emsettiıı ,iyn: ~Y son 9.30 ~.vrcl kuloıl: HaJ"O fantezisi 
4 4o • 7 - Muhteıır snı eserleri. J 

r~,,. • 15.30 Müzik (Karışık pro" 10.10 J,onclra (H.): \'.ır)'ete. 
L .•• ı o Plvrs, f{Q:\FERANS VE ~L - ,: 

1
1,). 15.30 lılilll küıııe müsa 

l ~"r .1H)XLlS~Al~*1R • '~ı . 10
1 ( lD mıal'ııı &1ndından nuk 

•· p 8.15 Sottens: '' Jl!:romıınaıln". ... ali rogrnm. 19.05 Müzik (IJ:ın• " 
ı • Pı) 9 .~ BeromOnster: Jm Warıc~sanl. h · • 19.30 Türk müzii;i (Fu 

t)et') 2 10. Torlno ırupu: Üç perdelik 
ı,~ . 1 

• 0.10 Konuşma (Dış ııo 
1•r. 1~"discleri). 20.2u ~coell illik bir pİyt.!I. 
•lan, • 20.30 Memleket ı.ıı:ıt ayarı l~Gtı.IZCE HA \'ADtS 
~l:ıtk :~. nıetcoroloji haberleri. 20.t: 116, 8.18 Tiomrı 1; 9.15, 11.15 Ko. 
ınlld:ı ~UtiQI: ı - Hcrik Fersnn: <Cı lon~·:ı; 9.t:;, 11.20 JlnmhurıJi 11 Kul· 
~~l'kı· ll'IC'lk se\'dl{tlm sen!iln). 2 - dlı.:o, 11.!\0 tıullapcşle. 
3 ' j1 Cl!ılnılyorunı u:ınn ne olılıı > • EHTt.:GHUL SA Ol TEK 
kltıııı,' Fer :ın: (GüAsilnıden kaçıı ~~~ :)eh1nılebaşı (TURA:\) 
tlıı daİ 4 

- Sem!lellln Zi:ro: (Oeııl . Tlratro~undn bu llCCl' 
1lıııhıefasını dinliyorum). 21 l\für.ı~ J Her yer 20; Paradi 10, 
tııaııer) ıf seçilmiş besle, şıır~ı ve sc .. Local:ır 100 
&l, ttıa" 21.20 Temsil (:-:edim gece (KAP.\::\) yeni ~üzel e~cr 3 perde. 

H A B E R - Alı4am Poı;~u 

3 Haıiran 1939 yarınki cumartesi ak§amı 

Taksimde iZZET Bahçesi 
(Eski PANORAMA) 

Yüksek bir ıaz heyetile açılıyor. 
Pek yakında büyÜk sürprizler. Tele/on: 41992. 

1434 
Senenin en muazzam eseri 

Nev- York Sergisi 
Bükreşte 3 gün otel ve yemek 

Roterdamda 1 gün otel ve yemek 

Nevyorkta 14 gün ikamet 

Pariste 3 gün otel \'e yemek 
Atlantiğin en güzel \'apurlannda 

y !mekli ve yataklı kamaralar 
biltü" masraflar dahil 

390 Lira 
Ayrıca: Cep parası temin edilmi~
tir. Kayıtlar 15 haziranda kapanıyor 

NATTA Galatasaray Telefon: 44 
914 

, ~• . . ·~· .. , ........ . ~ 

Armutlu Kaplıcaları 
ŞiFA HASSASI EN YÜKSEK KAPLICADIR. 

ÇUnkU; kUkUrt, çelik, kalsyilm, silisyum, lityum madenlerlnl caml' vo 
radyo aktlvltesl en çok bir kaplıcadır. 

otel, yemek, banyo dahil olmak Uzerc adam baıına flatlar 1 liradan 
t liraya kadardır, ailelere tenzHA.t vardır. 

Mudanya postaları haftada dört gUn gtdlı ve dönU,te uğrar. lekele
den kaplıcaya otobUı vardır. 

Her tllrlU maıcımat lçln, Sirkeci tstallyon ka.rtuımda Ncmllu.de han 
11 numaraya mllracaat cclllmcsl. 

VAK 1 T 
Nb. Yaz:ın ve Türkçeye çevirenin odı 
1 Kador <Vollcrdcn) Asım Us 
2 Ollmr>lynd oyunları \•itdun Aşir 
3 Kılcrans Terras esrarı CGalopin'den) G. V. 
4 \'ugosln\'ya seyahat notları Asım Us 
5 Şark Ekspresinde cinayet (Christle'den) \'. G. 
6 Etrüsk \'nzosu (Prosper Melrmc'den) Haydar RHnt 
7 Her memlekette birkaç gGn (Muhtelif mücllirlcrden) 

Sayıfa Krş. 

208 l5 
120 JO 
304 20 
11a 10 
360 20 

64 20 

Ahmet Ekrem 352 20 
20 
10 
20 
ıô 

8 
9 

10 
11 

Son korsan (Fon l.üknerdc'dcn) Fethi Knrdeş 376 
Knfkns hikayeleri (K01.lıek'ten} ~iyozi Ahmet 120 
Son Elılisnllp mulı:ırelıcleri ( l{ollins'len) Ahmet Ekrem 2iti 

Futbol knidcleri ~üthet Abbas 'O 
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-;oc. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZLtı 
U Jra1acak.lan Limanlar Vapurlann isimleri Hereket Günleri 

~KSPıms HA'.I'lu\IU 

Pire, Brind.J~i, \•enetlik, ')UIRI.NALE 216 
Trie:.to RODI 916 

'.DRIA 1616 
Galata .rıhtımından her RODI 2316 
cuma tam sant ıo da ADRIA 30 '6 

316 
Pire, Xapoli, l\lnr tıyn, CITTA'di BARI 1716 

Ccnou 117 

lstanbul • PlRE Saat 24 h. 
saat ıo da Gntatcı. .. • ·apoli gün 3 jours 

Rıhtımından ,, Marsilya ,, 4 ,. 

Pire, Napoli Marsllyn, Carnpidoglio 
Ceno,·a. l-'enicia 

.Merano 

ıca,·aıa, SelAnik, Golos, Abbazia 
Pirce, l'atraıı, Aysarnnaa, Yesta 

Brindiıl, Ankoıın, 

Vened.tk, Trlcsto Bôsforo 

1/6 
15/6 
29/6 

816 

22/ 6 

617 

Saat 17 de 

Saat 17 de 

--------------------~----
Sclllnlk, l\lidllli, İzmir, Albano 
Pire, Kalamata, Pntrns, Spartivento 
Orindisl, Venedlk, Tricsto Isco 

Spartivento 2161 Bosforo 
BVurgaz, Vesta 816 Ca.mpidoglio 

ama 
K 

' Merano 14/ 6 Albano 
östence Iseo 1616 Abbazia 

Sullna, Kalas, lbrall 

Vesta 
Merano 
Bosforo 
Campidoglio 
Abbazia 

3115 
1416 
2816 

2216 
2816 
30/6 
617 

816 
1416 
2216 
2816 
617 

Saat 18 de 

Santt7de 

Saat 17 de 

Tadilat 'eya teahhUn.ttan Kumpa.n ya hiçbir suretle mes'ul tutulamn.z 
Fazla maınmat almak için Galatada l\lunıhnnc nmp ı lı:elesl 15·1'7,141 
"ADRtATJCA" Umumi Accntalr~"lll a (Tel. 44877_8-9) \ 'e Bcyoğlunda 
GalntMaray clvannda Yolcu Daire ine (Tel. 44686) mUrnennt olunur 

:cı•tıı k n: Ekrem Rcfit). 22 llııftnlıl OKUYUCU AYSF.L 
lGtı~ (~Usu Ctcnebl dillerle). 22.30 -----------------------------------------------------------------
~Jkııı). Qç(ik orkestra - Şer: Neciı1 
,.eıı:ı, 11 ' 8

1 - Frlcd Voller • Rüra 
Olırar oto ve orkestra ıcın. 2 -

tı~ 'tal • KQ!binıl aşkla doldur • A 
~' n~·r~· - Rahmaninorr - Preluclı· 
a~0 li ıe,·tcz - Ga,·ot. 5 - Rnff • 

hrıtık~· 23 Son ajan~ haberleri \'t 

tllAı k llroııram. 23.15 Esham, tıılı 
'~sı '(r ·aınbıl·o • nukut ,.e zlrnııt bor 
fıaııtl) 1{ı~I). 23.25 • 24 Müzik CC01 

.... 
D~u-· n-v-e·v·a-rı .. n 
l ercume külliyat 

Satış yeri: 

1 VAKiT KITAPEVl 
"IO kitaplık 
Nıınıar 
l a 

birinci aerı 
Kuru 

2 Sato 
~ Aııc Çemberi 
., 1'' 

lOO 
ıoo 

75 ıcaret, Banka. 
~ Borsa 
5 Dcvıet ve lhtıııı.ı 7t 
G Sosyaliz.m 76 
7 t· Rn8 n kU!lıyntı ı 7f 
8 !Jçı sınıfı ıhtıliılı 6C 
o lluhi hayatta ıaeuur 60 
ıo Iarah nn doğru 100 

J · Rıısin kUlliyntı lJ 75 

a 795 
ur.u ~rintn fiyatı 795 kuruş. 
1korıt epslni alanlara % 20 
1~~l 0 Yapıırr. 286 kuruşu 

l 
l lh·n alındıktan aonra kalan 
~~k ası ayda birer lira öden. 
titr llt.erc dört tak.aite balla
~ 
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rı anla§ılan altı hayal oturmuş 

ve bir sandalye b9ş kalmıştı. Or. 
ta yerde bulunan sandalyadaki 
hayal ayağa kalkarak diğerleri -

ne: 
- Kardeşler, burada kaç kişi· 

yiz? diye sordu. 
Oradakiler hep bir ağızdan 

c:evap verdiler. 
- Uç yüz. 
- Uç yüz, herbiri on bin de. 

mek olduğuna ~öre, bu üç yUz 
kılıç üç milyon hançer demek -
tir dedi. Sonra yolcuya dönere"k 
sor.du: 

- Ne istiyonunuz? 
Yolcu - Hakikatin ziyasını 

görmek . 
- Hakikate giden yollar sarp 

ve aşılması müşküHür. Bu müş· 
külatll kar§ılaşmaktan korkmaz 
mıGımz? 

- Ben hiç bir §eyden kcrk . 
marn. 

- Bir adım daha ileri giderse 
niz artık dönemezsiniz, iyi ijü -

tününliz. 
- Arıuma varmadan dur • 

mam. 
- Yemini öğ~etiniz derhal tek 

nız? 

- Yemin öğretiniz derhal tek 

rar edeyim. 
O saman hayal elini kaldm:1ı 

ve yan§ yavaı söylemeğe yolcu 
da tekrar etmiye batladı: 

- Allaha f.Cmln clderim kl, an 

ne, kardeş, karı, akraba, dost, 
kral velhasıl kendisine sadak:ıt 

itaat, muhabbet, hiz:net etmeğc 
mecbur olduğum herkes ve cinsi 
mensubiyetim olanları tatr.amen 

unutacağım ve terkcdeceğim. 
Yolcu bunları rahat ve kuvvet 

li bir sesle söyleyince reis: 
- Şimdi siz vatan ve kanuna 

etmiş olduğunuz yeminden kur -
tuldunuz, yeni tanı!dıfınız reisi· 
nize bu zamana kadar bildiğiniz 
gördüğünüz, yaptığınız, yapaca
ğınız, işidip duyacağınız şeyleri 

tamamen haber vereceğinize hat 

ti görüp işitmediğiniz §eyleri .de 
tetkik ve tahkik edeceğinize ye
min ediniz. 

Reis sustu. Yoku bu sözleri 
(yemin ederim) !diyerek birer bi

rer tekrar etti. 
Reis - (Ayni sesle) Yemine. 

derim ki ccmiyet:n usul ve kanu 
nuna tamamen hllrmct ve itaat 
edeceğim. 

Yolcu bu &özleri de aynen 
tekrarladı. 

Re!s - Aramızda ~öteecğ1niz 

ve i~ideceğlniz §eyleri kimseye 
Eöylemiyeceksiniz .. Esrarı ke1 • 
!etmiyeceğiniıe yemin e.:Hnlz ve 
katiyen biliniz ki ufak bir hata 
ve dikkatsizlik baş:ruıa bir yıl • 
dırım irildirecek, nerede olursa .. 

nız olunuz intikamımız sizi bu· 
larak cezanın verecektir. 

Bu tehditlere ralnte.n yolcu ~ 
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pantalon giymigti. Ayakların!:ia 

rogan çizmeler vardı. 
Cenup ahalisini andıran yü • 

zünde kuvvet ve zeki izleri var
dı. Gayet mütenasip vücudu ve 

parlak gözleri vardı. GUneşin 

hararetiyle esmerlenmiı yüzü, 
bUyUk, fakat §eklen gilzel olan 
ağzı fazla zeHya dclAlet eden 
dudakları arasında görünen bir 
ııra muntazam ve parlak di§le
rl, uzun ve ince ayakları, sinirli 
ve kuvvetli elleri bunun öeğer
alz bir adam olmadığını gösteri
yordu. 

Bu adam ormanda on adım ka· 
dar ilerledikten sonra atını bı

raktığı taraftan ayak sesleri işit
ti. Hemen geri dönmek istedi .. 
Fakat, sonra ken:iitini zapte.::le
rek bulunduğu yerde hldı. Ma

amaflh, atın ne olrluğunu anla. 
mak merakından kurtulamadı. 

ğmdan arkasına baktı, hayvanın 

bağlı olduğu yerden çözülerek 
kaybolduğunu gör.dil. 

Yolcu bir saniye ıdUşündiık· 

ten sonra yoluna devam etti. 
Her tara! zifiri karanlıktı. A

yalrnı nereye bastığını, ve ne 
tarafa do~ru ilerledifini bUmi. 
yordu. 

Birdenbire durarak, yUksek 

ıesle: 

- Danenfel kasabasına ka
dar g e 1 d l m, 9lJ'nkü Ma. 
yensten oraya kadar yol var-

dı, kasabadan Siyahçalıya kadar 
da geldim, çünkü orada bir pati
ka bulunuyordu, Siyahçahdan 
buraya kadar gelebildim, yol 
ve patika yoksa da orman görü
nüyor.du, şimdi bir şey göremi
yorum, durmağa mecbur olaca· 
ğım. 

Tam bu sırada elli adım ileri
de birdenbire bir ı§ık göründU, 
hiç umulmayan bu hal, orada 
en cesur bir adamı bile Utkiltür-
dü. 

Fakat bizim yolcu, bunu ev
velden biliyor imiş gibi kat'iyen 

telaş ve tereddüt etmedi. 
- Te~ekkilr ederim, §İmdi 

ı§ık yürüsUn, ben de onu takip 
ederim ,dedi. 

Işık ilerlemeğe başladı. Yol
cu bunu takip eıderek yüz adım 
kadar yürümüş idi ki pek ya· 
kındnn , a.deta kulağ nın dibin . 
den bir hafif ses i~ittl. 

Cesur olduğunu gördilğü· 

mtiı yolcu bu sesi i~ideceğini 

hiç ümit etmemiş olncak ki bir
df nb:re titredi, gfıyn bir elektrik 
t a:lcmcshe uğramıgtı. 
Sa~ taraftan gelen bir test 
- Arkan1 bakma. Sakın k'ltSn

me, döner ve bakarsan, hemen 
öldürüleceksin, diyordu. 

Yolcu, cesaretle ve tereddUt
sUz mırıldandı: 

- Ala!., 
Sol taraftan bir sea: 
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MKER :waruun , 
sattığı kostüm ve pardesüler. 1 

emsalsiz bir biçimdir. 1 
Sağlam 

Şık 
Ucuz 

Halihazırda piyasamızın eı 

Hazımsızlık, stsklnlik, bulantı 
gaz, ancı, miı.le 

bozukluğu, barsak ataleti iNKIBAZ karaciğer 

Sarılık, safra Mi DE ekşilik ve yan
malarında ve 

zengin çeŞitıeri, her yerden u 
cuz fiyat ve müsait şartlar! 

satılmaktadır. 

bütün M l D E, B A R S A K bozukluklarında kullanınız. H O R O Z markasına dikkat. Son 
derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha 

k olay, daha kat'i bir tesir İcra eder. Yalnız toptan satış yeriı. Mazon ve Boton ecza deposu. 

Üzülüyor. 

- Çünkü: 

_Yanılmış , 

başka 

- marka 

Prezervatifleri 
Sağlamdır ve gayet ince ipekli 

lastikten yapılmııtır. 

ECZACINIZDA N 

REX 
isteyiniz 

t••--·----------C-IL•D•IN•E•K•IY•M•A•YA•N' 

POKER 
R TRAŞ 

BIÇAÖINI 
KULLANIR 

Her Yerde POKER Traş Bıçaklarım Arayınız 
......... .............................. 

AFE 

-
- Ses çı&rina V! ~% söyle-

me, yoksa ölmek muhakkaktır .. 
:Yolcu ıbu sefer başiyle kabul 
işareti yaptı. 

Nereden geldiği malQm olm.r
yan diğer bir ses: 

- Eğer korkuyorsan orman
ldan çıkmak yolunu tut. Bu ha. 
reketin vazgeçtiğine delalet e
der, o halde geldiğinı yere dön. 
mene müsaade olunur .. 

Yolcu, korkmadığını ve mak
sadından vazgeçmediğini gös
terir surette eliyle bir işaret ve
rerek ileriye doğru gitmekte lele 
vam eyledi. 

Gece o kadar karanlık, ve or -
man o derece sık i.di ki önünde 
kılavuzluk eden ışığa rağmen 

her adımda düşecek ve yuvarla
nacak gibi sendeleyerek yürü
yor'tlu. 

Bu suretle ışık tam bir saat 
gitti, yolcu da hiç şikayet etme 
den rehberini takip etti. 

Nihayet yol gösteren ışık bir -
denbirc kayboldu, ormanın sık 

ağaçları arasından çıkılmış ve 
bir meydana gelinmişti.. Koyu 
mavi gökte bir kaç yıldız parlı
yordu, yolcu ışığın kaybolduğu 

tarafa doğru gitmekte devam 
etti. 

Bir mü::ldet sonra eski bir köş
kün b~iyük hnral>el ri önünde 
· ~ılundu, orada a}abı bir taş kı.i
nesine ~arptığr dakikada soğuk 

bir §ey başına geçti ve artık hiç 
bir §ey görmez oldu. Suya batı
rılmış tıir bezle gözleri ve başı 
tamamiyle örtülmüştü. 

Bu vaziyet evvelce kararlaştı

nlm.rş ve yahut bunun böyle 
olacağı yolcu tarafından hesap 
edilmiş bir şey olmalı ki bu bağ1 
kaldırmak ve gözlerini açıp et
rafı görmek için hiçbir teşeb. 

büste bulunmadı ve rehbere U· 

yarak tıpkı bir ama gibi elini ile. 
riye doğru uzatıp ilerlo:ii. 

Sert, sade kemik bir el, elini 
tutup ileriye doğru çekmeğe 

başladı, bu halde yüz a.dım :ka
dar giti'kten sonra yolcunun göz 
lerindeki bağ açıldı, kendisini 
tutan elde elini bıraktı, etrafına 

bakındı, Yıldır.m dağının tam tc· 
pesinde olduğunu gördü. 

• 1 

-2-

Asırlardanberi orada ldura 
dura yaprakları adeta seyrek -
leşmiş, dal ve bl.l.,dakları kuru· 
muş ağaçların ortasındaki açık

lıkta harap bir köşkün henüz 
bütün bütün yıkılmamış olan alt 
katı görünüyordu. 

Köşk, Ehlisalip muharebesin. 
den dönüşte derebeylerinin, Av-
rupanın her tarafır.Ja in§a et. 
tikleri köşklerden biri idi. 

Gayet gUzel ve ince oyma. 

Yeni Postane arkası No. 31 İstanbul 

Yalnız bir tüp kullan
dıktan sonra aynaya 

bakınız 

• 
1 

ın 

Mükemmeliyeti hakkında en ıon 

ve doğru ~özü size o ıöyleceketir. 

Bembeyaz pırıl pırıl parlayan 
dişler, tatlı bir nefes, pembe, 
sıhhatli diş etleri, temiz bir dil, 

mikropsuz bir ağız.. . İşte 

Radyo ın 
. 

ın esen 

Bugünden itibaren sabah, öğle 

ve ak§am h er yemekten ıonra 

günde 3 defa 

KULLANMA YA BAŞLAYINIZ. 

Saç eksiri 

Komojen 
Saçları besler, kök

lerini kuvvetlendi
rir, dökülmesini ön. 
ler, kepekleri giderir. 

lngiliz Kanzuk 

Eczanesi 

Beyoğlu - Istanbul 

.. 

'''"''' 

........... 1 .................. . 

Tophanede iki No. lu Dikimevi MUdUrlUgUuden : Van gölünde çalıştırılan mö törlü gemilerimize en az " 11
' 

sat motörcülükten daha yüksek şahadetnameli bir 

SaraÇ el işi kalfası alınacaktır. Askerliğini yapmış ve yaşı 25-40 
arasında olacaktır. Taliplerin hüsnühal ve tifo ası kağıtlarile birlikte 
hemen Dikimevine müracaatları ilan olunur . . (688) .. (3673), 

BAŞMAKINIST ALINACAK 
Aylık ücret (140) liradır. 

T aliplerin Denizbank enspektörliik scr\'İsi §Cflİnğe mütac'' 
alları • 

il tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilunı1Jl11 e'' 
zanelerde bulunur. ~ 

~ı -------~rtı::;tıtJİ 

1 
Bir Alman miiessescsi WC 
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Bir Pili.siye ArıYJ 
Gnlatada Minenra hanı1' 

9 1 52 numaraya saat 9 .. ~ 1 ,.e 5 - 6.30 arasında rt1 

!arla süslU lCemerler. taklar, 
heykel koymağa mahsus yerler 
kısmen yıkılmış, bunların arala
rından bir takım yabani otlar ve 
çalılar çıkmıştı. 

Yolcunun birdenbire gözleri 
açıldığı zaman köşkün harap 
antresi önündeki rütubetli ve 
mürur zaman ile taşları yosunlu 
merdiveni önünde bulundu. Bu 
mer.divenin ilk basamağı üze -
rinde yolcuyu oraya götüren 
kemikli elin sahibi olan iskelet 
!duruyordu. 

Baştan ayağa kadar beyaz bir 
kefene bürünmüş olan bu haya
lin çukurlaşmış gözleri kefenin 
kıvrımları arasından birer ateş 
parçası gibi parlıyor, üzerinde 
etten eser kalmamış olan kolu 
harabenin iç tarafına doğru u. 
zanmış, yolcuya gideceği yeri 
gösteriyordu. 

Gidi!eJek yer, köşkün alt ka
tındaki salondu. Burası zemin
den bir kaç aı:lım kadar yüksek 
bulunduğundan yoku içerisini 
görmüyor, sade açık olan kapı

dan hafif bir ışığın bulundu. 
ğunu farkediyordu. 

Yolcu, kadi:lin kolunu uzat -
mak suretile verdiği işareti an· 
ladığmı ve itaata amade bulun -
duğunu gösterir bir işaret yap -
tı. Hayal birer birer ve aheste 
aheste merdivenden çıkıp salo • 
na girdi. yolcu da aynı hareket-

lerle onu takip etti. Mer<liven • 
leri çıkarak kapı!:ian girdiği an· 
da demir bir kapının bir demir 
duvara şiddetle çarptığına ben
zer bir gürültü ile kapı kapan -
dr. 

Burası tavana asılı üç Iamba • 
nın yeşile mail ziyasile oldukça 
aydınlatılmış bulunan bir salon 
duvarları yukarl:lan aşağıya ka
dar siyah perdeler ve örtülerle 
kapatılmıştı. Rehberlik vazife • 
sini gören hayal salonun ortasın· 
da, yolcu da on adım kadar u -
zakta aynı harekette bulundu. 

Hayal seri bir hareket ve aza. 
metle kefeni altından iki yüzü 
keskin bir kılıç çı'lcarıp salondaki 
maı:leni sütunlardan birine vur • 
du. Ve sütundan da madeni bir 
ses çıktı. O zaman salonun dört 
tarafından döşeme taşları yerle· 
rinden kalktı ve hepsinin altın -
dan evvelki hayale benzer bir -
çok hayaller meydana çıktı. Bu 
korkunç hayaller yüksek taş is· 
kemleler üzerine yerleştiler. Bun 
lar beyaz kefenlerile sanki mer
merl:len birer hey~eldiler. Bu hey 
kellerin aksi duvarlara siyah 
perdeler üzerinde pek garip ve 
gayet korkunç bir manzara teş
kil ediyordu. 

Salonun ortasında, medhalin 
tam karşısında yedi sandalye bu 
lunuyov:iu. Bunlıırın Üzerinde 
cemiyetin reislerinden oldukla • 

caat olunması. M 
"*~a:uı 3 '1119' ...._,. ...._...- ......... ....._... .,,._... ............ 

GÖZ HEKll\11 J fi 
ft1urad Rami AY ' 11 . 6 

~ snııt .. •rC$ 
Pnznrdnn h:ışkn her gun e ı: 

ya kndn'r tnksim - TnJiın11~11,ı5~3· 
ap:ırııman No. 10. Tccıron· 

.. . .... ..,..,,.. " •. . r ..... ~ ~ , 

-------------~ 
VAKiT Kitabevi 

. . ..,e 
Dün ve yarı n tercuıı· 

külliyat ı 'IJ· 
41.50 5 ci seri ~ No. 

41 Dö Profunclis g,I 
42 GUniln hukuki \'C i'tlJll 1S 

mcsclclcrl sS 
43 Eflatun 15 

44 Gizli harpler 10° 
45 Disraeelinin hayati ~S 
46 Metafizik nedir? 
47 Yeni adam 
48 İrsiyetin tesirleri 
4 9 Politika felsefesi 
50 Estetik 

- 16 
16 
16 
~6 

/ 
6f0 

tıJ!• 
~e ' Bu serinin fiatı tıtf) f.S)oıı 

Hepsini nlanlarıı yUzdc 
20 ~ 

to yapılır. Knlan 4.S~ ı:Jlute: 
l .SS kuruşu peşin nlına aden!Jlel> 
b:ıklsi ayda birer Urtı 
llzere Uç taksite bağlpJlll'• 


