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Danzig' e tecavüz 
harp doğuracak ! 

lbelhlnsttanon !Nlev~ork eucr;nsn ş©>yOe ~ıvor: 

Polonya, 
3 Devlet ara
sında konuşma 
lngiliz, Fransız 
ve 

Çekoslovakya değildir ! 

Neşriyat 
Kongresi 

Sabık Arnavut kral 11e ktaliçesi Sirkeci gar111da 

Arnavutluk ralz Zogo 
Sovyet Ha ri- Dün Başvekil ve Maarif Vekilinin nutuklarile açıldı 

Nazırlan Encümenlerin intihabı yapılarak 
Mayısta çalışmalara başlandı 

Cenevrede Başvekille Maarif Vekilinin nutukları ve encümen, 

sabaha karşı IKRALIN 
h . . d . Çocukluk arkadaş-

Ş e rımıze ge l ' larını aradım! 
Arkadaşımız, Kralla maiyetinin gelişine ait 

müzakerelere 
başl ıyacaklar 

\ arşova, 2 (A.A.) - Kabine bu. 
gün reisicumhurun riyasetinde yap 
tığı toplantıda, parHimentonun alel 
ade, içtima devresi açılıncaya kadar 

İ6' görüşlerini anlatıyor: 

ı(ra! e!inde 1 lularak Kraliçesini indirdi 
~~i ~örunen hareketlerine rağmen 

.. ..uşunce ı, Ç d~- Uı C v. 1f' 

yuzunün gamlı havasından seziliyor ... 

• . 

• 

müteveccilıcn hare.'.et 

'~rıbt~ kral zl2omm ÇOCUftl ~iit ~esinin., ktfca}ttuJa 

Çocukluğunu ve tah
silini memleketimizde 
geçiren Zogonun el
bette burada arkadaş-

ları bulunacaktı 

i buld ın 
ve onlarla 
görüştüm 

Yazan: SUAT DERViŞ 
Mot kazasın•da kibar ve asil bir 

aile ocağında .doğmuş, küçük bir 
çocuk, küçükken şehrimize gel • 
miştir. Burada Türk çocuklarına 
karışını§ onlarla beraber mektep 
sıralarında oturmuş, teneffüs 2a· 
manlarında bahçelerdeki oyunla • 

W- (Devamı 3 üncüde) 

(Devamı 5 incide) 

İNGİLTERE 
Fransa - Amerika 

Deniz anlaşmasını da 
fesh mı edecek r 

Londra, 2 (A. A.) - Da.ily Tele
graph gazetesinin öğrendiğine göre 
İngiliz _ Alınan deniz anlaşmasının 

1 
feshi üzerine lngilterede Fransa 

ve Amerikayla akdettiği 1936 deniz 
mukavelesini feshetmek niyetinde _ 
dir. Öyle zannediliyor ki, İngiltere 
C'ounty sınıfındaki kruvazörlerin in 
şaat programını tadil edecektir. 

Bu gazete gerek Fransa, gerek A
merika bu smif kruvazörlerin inşa
sında ayni müşkülata. uğradıkların

dan İngiltere ile beraber harekete. 
deceklerini tahmin etmektedir. 

General Veggand 
İnönü tarafından kabul edildi 

Öğleyin Fevzi Çakmak, akşam Fransız 
sefiri ziyafet verdiler 

General Veygant Ankara istasyonunda 

Ankara, - Reisicumhur İsmet Milli Müdafaa Vekili Naci Tınaz 
• önü, bugün saat 17 de General la Genel Kurmay, Hariciye Veka· 
'eygandı kabul buyurmuşlardır. Jeti ve Fransız büyük elçiliği er -
·abul esnasında Hariciye Vekili kanı hazır bulunmuşlardır. 

:.ikrü Saracoğlu ve Fransız bü - Akşamı Fransız büyük elçisinin 
ik elçisi Massigly haz:r bulun - verdiği ziyafette geçirmişlerdir:" 

1:.ışlardır. Bu ziyafette de öğle ziyafetinde 
General Veygand öğleyin Genel bulunan zevattan maa::la Başveki -

·urmay Başkanı Mareşal Fevzi !imiz, !ran, İngiltere, Polonya, Ro 
':ıkmağın Ankarapalasta verdiği manya ve Yunan elçileri bulun -ı 
:yafette bulunmuştur. Ziyafette ·muşlardır. 

(l'azısı 2 incide) 
1'ransız büyük elçisi Massigly, Ha Z!y~feti parlak bir suvare takip ı 

riciye Vekili Şükrü Saracoğlu, etmı§tır, 

lerin intihabı 4 üncü sayfamızdadır 

:uaarif Vekili Hasan '.Ali Yücel 1iongreıle nutliunn 9°3yler'ken 

Ankara, 2 (A.A.) - n1rinci Türk 
ne)ri) at kongresi lıuı:ii,ı 1smel inö
nü Kız Eııslilüsü kon!"cr:ıns salonnn
cla Bn5\'ckil Doktor Pcfik Sanl:nnın 
h:ışkanlığında ilk top!:ırılısım yap -
mıştır • 

Saat lam 10 da Ba~vckil Refik 
Snyd:ıın iı;timn salonııııa girerek ri-

ÇERÇEVE 

y::ıset mcvkiini işgal r·yle·nlş \'e bil~ 
tün delegeler lnrafınıhn avakta kar-
şıla~mıştır. · 

Başvekilin açış nutku 
"Birinci Türk neşnyat kongre~ 

sinin içtimaını açıyorum. 

(Devamı 4 iincüde) 

Aksiyon serisinden 

Kültür davası 
1-

KÜLTVR 

İnsan oğlunun kafa Ye ruh mahsnliine ,·erilen isim. İnsana nutuK 
"ahibi hayvan denildiğine göre kültür, onun temel scmuı.yesi, kiinat , 
manzumesindeki üstün yerini tutan ana. ce\·heri, biricik Yüent JıUaneti. 

}'crı.ller, cemiyetler va milletler için ondan biiyük ihtiyaç olamaz. 
tı-ı:ıya yah·arıp gözlerini açtıran amalar gibi, ferdlcr ferdlere, cemi
yetler cemiyetlere ve milletler de milletlere baş vurmak, körlükten 
kurtarılmalarını istemelc zorundadır. 

Kültür, onu yoğuran fcrdler ve cemiyetlerin hakkı baknnmdan 
şahsi ve milli, bütün insanlığa. luyat inşa etmek bakımından da içti. 
m:ıi n! insani. Onun içindir ki her şahıs \'e !ıer t-Oııluluk, ikinci cephe. 
sile lıültür mirasından hisse alabilse do arslan payı mahsul sahibinin·' 
clir. Arslan payına egemenlik payı diyehiliriz • 

1'ısaca, biı· !:iCY öğreten feı·d olsun, cemiyet olsun, millet olsun, 
öğreneni Jıükmü nlhmı ahr. Bu diinya.da bcdarn , .e göld<'n diisme hl!: 

bir şey l'Ok. Hüyük saffet deneleri ~eçti geçeli ~öktcn kmlret Jıeh·ası 
~·ağmıyor. Sosyalist giirfü;;ün ı.,ıiremiyecC'ği, tes\ iye isteycmiyeceğl, İm· 
1 i~·azlann r kaldıramıyacağı t<'k saha, kiiltür bölge.,idir. 7.irn. l<arz:;ısm

c.la ezeli YC ebedi hilkat maniası, yarıulılış iraılesi 'ar. 

Millet bölümleri, bü;\·ük insanlık camia<.;nulan müsahhas farklarla. 

lrnl kol ayrılnns birlikler ohlui'.:'ll kin, boı;hıkta. mekan i:;~al etme hM • 
snsmı ancnl< benliklerimle tahamınıır etmi'; 1.:lilti.ir mnyalariyle elde 
Cdl•rler, flu maya İs(i)(JiiJ kaLanıJık<;:ı onlar istiklallerini sağlamlaı;tır. 

nw5 ve b:ı.~kal:ırının ynrım icotildiiline el uzatmak hakkını kazanmış 

olur. Diinün Yıın:rnı, Roınns1, Arabı, Türl<ü boydu. Bu~ilniin tczacl 
i~indı• bİl'İhirinP !?:<'~.mi..; Anuılasr budur. niitün diiııya sömlir~cleri de 
bu yıizclen "örniir~e. 

O!ı:ü: 

ŞUıtllll bunun lmr]mf11ğ11 halfnde, !::Tkat-fma. kağl(ll mUle1f Olm:ık İS• 
tı.-miye>n her topluluk, yn öz kiikünii hulup ona yeni :ı:anıan yemişi ver· 
dtr<'rek, yahut kenıli,..fn~ Mikllm Mr Jı.ijk cılfnl?h~c~l' gentş btr lıültll' 
nksiyonunıı. .!.\İri':'llll'l1İl<<;c hed:n :ı. yııı..ıyo-:- demektir. 

Necib Fazıl KISAKOREF.. 
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rna ti k Kra ı Zogo 
karşı şehrimize 

sabaha 
geldi 

·Memleketinin ı,.galinden sonra 
ıir müddettir Yunanistanda bulu· 
nan Arnavutluk kralı Zogo \e kra. 
liçesi Jeraldin, hükOmetimize vaki 
olan müracaatının i-;'af edilme::;i ü
zerine dun gece sabaha kar~ı. bir 
arlık çocuklarile birlikte ~hrimıze 
gelmişlerdir. 

Bir gün ev'\ elki gazeteler, mültecı 
kral ile kraliçeyi htanbula getire
cek olan hu u i trenin saat on bır 
bu;;uk sularında Sirkeci garına va. 
racağını yazıyorlardı. Akşam üzerı 

bu saat deği5ti. Trenin eyvela bir 
buçukta, sonra da üçü çeyrek geçe 
gelebileceği haber alındı. 

nedimeler vesaire .. Ve daha birçok 
erkanı ve maiyeti trende hazırlan
makla me~gul bırakarak Perapalas':! 
yollandık. Sabahın alaca karaniığı .. 
Sokaklar bomboş Bu tenha sokak. 
!arın bakir sükununu yıldınm hı

ziyle biçen küçük tarihi kafile. çok 
ürmeden Pernpalas önüne vardı. 
Kral Zogo ve kraliçe Jeraldin, o 

tele girer girmez, holde bir saniye 
bile eğlenmek izin doğruca asansö. 
re bindiler. Kralın yüzünde ağır ve 
muztarip mana .. Kraliçe sakin ... A
sansör yukarı doğru ve kapanan 
garip bir perde gibi yavaş yavaş on· 
lan gözden kaybetti. Prensesler, 
merdivenleri yaya olarak çıktılar. 

llikmet MONI R 
Yunan Hükumetinin 
tebliği 

H X B E R ._ 1'1i!4M Poıfıast 

Fatih, Şehzaclebaşl, Kıı.rn~mrü k, ve Yedlkule taraflarrnda dün ze
hiı lendiklerini yazdığımı?. birçok ki ınselerln adedi 39 a kadar yüksel
r.ı1§tir . .Müddeiumumilik ve zabıta tahkikata ehemmiyetle devam et
mektedir. 

Bu mıntakalarda seyyar sütçül ilk yapan Hasan, K€ızrm ve Ali ya. 
kr.lanarak zan altına ahnmıı,ıtır. Bu sUtçUlerin güğümleri muayene için 
tıbbı adliye gönderilmiştir. 

-
eı 

zehir enen er 
l\ 
Coc 

laı 
Sütlerin bir toptancıda0 ın, Pa 

alındığı sanrı.yor c nıc 
d tıt i l'llc Bundan başkn ziherlcncıılerin evlerinde kalan stil artıkları a . 

ltıdc lediye kimynhnncsinrle tahl!l edilme ktedlr. . P 
Tahkikat etrafında Vali Lütfi Kırdar demiştir ki: inin ırı 
"- Bu işin tahkikatını bir sıhhiye müfettişine verdik. Sütler bM~ utnhu 

başka adamlar tarafından satılmak! a beraber hepsinin ayni toptancıdl' i kraı 
a~ındıklarını zannediyoruz. Yak:nda bu igin mahiyeti anlaşılacaktır.,. Atcırı 

.. ır 'llcrı Resimlerimizde, zehirli sütler t ahlilhaneyc sevkcdilirken ve ı:ew 

lstasyon, daha on buçuktan itiba 
ren, hemen hepsi, şehrimizdeki Ar
navutlardan mürekkep olmak üzere 
bÜ}'ıicck bir meraklı kafilesi ile dol. 
muştu. Fakat trenin gelme saati 
geçiktikçe bu meraklı kalabalığı 

yava5 yava5 seyrekleşti. Nihayet 
istasyonun içinde ve civarında - va
zife dola}•ısi!c bulunanlardan baş -
ka - hemen kimse kalmadı denebi

Arnavutluk kral ve kraliçesile 
maiyetinin Yunanistandan ayrıl. 
ma:;ı dolayı ile Yunanistan hlıku· 

meti resmı oir tebliğ neşretmiştir. 
Tebliğ şöyledir: 

"Türkiye hükQmeti eski Ama· 
vut kralının Türkiyede ikametine 
müsaade ettiğinden kral Zogo. ma. 
iyetile birlikte Yunan topraklarını 
terketmiştır.,. 

Jencnlerden Ay§e, Mihriban, Nazik görülüyor. ley, u 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ok ga 

lir. Ve biz gazeteciler! .• 
Yerli ve ecnebi olmak üzere dün 

kral Zogo ile kraliçesi ve çocuğunun 
lstanbula ilticasmı tesbite gelen 
gazetecilerin sayısı mi.ibalagasız el. 
]iyi buluyordu. 

Gece gittikçe uzıyordu. tstanyon 
boyunca dolaşanlar uzun bir zaman 
rayların üstüne akseden en ufak bir 
u!:rultuyu bile, bir tren gürültüsü sa
narak tecessüsle beklediler. 

Tren saat tam üçü on geçe gara 
girdi. Bütün bir katar. kral ve kra
liçe ile maiyeti için kiralanmıştı. 
Yirmi dakika kadar eşyaların çık
ması snrdil. Sonra. halinden Alman 

Nazırlardan bir kısmı 
Arnavutluğa dönecek 

Atinadan gelen haberlere göre 
kral Zogonun maiyetindeki esk: na· 
zırlardan bazıları yakında Arna
nıtluğa dönecektir. Yeni Arnavut 
bükOmeti, mt'rnlekete dönecek eski 
nazırlara ait cmlfildn ıade edilece. 
ğin ilan etmı~tir. 

Evlenmelerinin yıldönü
milnü kutluladılar 

işçilerden 
kesilecek cezalar 
işçi sandıklarına 
yatırılması temin 

olunacak 
!ş dairesi riyaseti kanunn tama

men aykırı olarak bugüne kadar 
devam ettiği anlaşılan ve birçok iş oldu"'gu anlacılan gen" bir sarışın Kral Zogo ile kraliçe Jera!din 

'" )' çilerin umumi derdini teşkil eden 
dadı kucag'"..rında mini mini çocuk- 'i'unani. tanın Larisa §ehrinde bu-

bir meseleyi kökünden halletmek il-
la ,..,,tı. Bu, Arnavutluğun i~gal tundukları geçen cuma gününde iz· . 
~ d" 1 b" . . ld.. .. .. {j zere harekete geçmıştlr. 

gününden birkaç gün önce doğmuş ıvaç arının ırıncı yı onu~un 11: kanununun 30 uncu maddt's~ 
olan veliahtiydi. Çocuğu hemen dı- ot.elde hu usı ol.ırtilC: L ... t~ 1nuclôıncc lş ilcretlermaen yapılan 
~a hazırlanan lüks otomobile a- dı:-. . , • • • cezai kesintilerin, is verenin mU!ki-
larak Perapalas oteline .çıkardılar. Kral otomobılını de getırdı yetine dahil tutulmryarnk yardım 

Dörde on dakika kala kral Zogo Kral Zogo ile kraliçeyi ge~iren ~·cya tekaüd gibi hususat için işçL 
çıktı ve elinden tutarak kraliçesini nususi trende. krala ai~ ~ya ~l~ ~- ler lehine san~ıklan bulunan iş yer 
trer.den nidirdi. Müteakiben kralın raber, Alman dC'\·let reısı Hıtlenn !erinde bu sandıklara yatırılması, 
luz kardeşleri göründüler.. kendilerine dtiğün hediye i o!arak böyle sandıklar bulunmadığı takdir. 

Kral ,.e kraliçe ile kız kardeşleri. v:r~Jği lüks bir otomobil de gelmiş· de iş verenin kanunen ynpmakla 
orada bulunan emniyet direktörü tır. mükellef bulunduğu hususlar hariç 

Sadrı. Akanın. Arnavutluk elçisi A- k k olmak şnrtiyle ancak işçilerin men-
8 i r tütün aça çısı r tı rı -·- ikt t saf Caculi ve refikasınm ellerini aa e ne yaııyac ...... ve ısa ve-

sıktılar. Ve kral türkçe olarak ko- Bursa da kAletinee tayin edilecek bir cihete 
k hıısr ve sarfedilmek Uzere hilkfıme-ııustu. Fotoğraf makineleri şı ·ır şı-

~ tin kontrolunn amade bir emanet o. 
kır i~liyordu. Bu sabahki gazeteleri. 
miz için oldu.:ru kadar, dünyanın 
muhtelif gazetelerine resim yeti~tir· 
mck üzere gecenin o saatinde canını 
dişine takmış, durmaksızın çalışan 

fotoğrafçılar biribiri ardınca pozlar 
tesbit etmek istiyor, kral ile krali· 
çe de, meslekta~larm bu arzularına 
uzun bir seyahat ıstırabına ve yor. 
gunluğuna ra~-men nezaketle boyun 

jğiyorlardı. . . 
Zogo gri bir kruvaze pardesu gı. 

)'İnmişti. Gri ve kcnan yukarı kıy
nk fötr şapka, ayni renkten fal<at 
daha açık pötikare boyunbağı ve el. 
bise ta~ıyordu. Ayağında kahve 
rengi iskarpinler ... 

Tabii görünen hareketlerine rağ· 
men düşünceli, çok düşünceli old1:
ğu yüzünün gamlı havasından_ se~ı
liyor. Gözlerinin altı oldukça şı~m. 
A~trıya doğru dü~ük, san bı}~lı .. 
ye çok zaman elleri cebinde duru-

Bir nahiye müdü
rünü vurdu 

Bursa, 2 (Hususi) - Bir sa
yım için Kozludaklardan Karaıs. 
lah köyüne giden Soğukpınar na. 
biye müdürü M uslihittin yolda 
rastladığı iki tütün kaçakçmn:dan 
biri tarafından kahpece yaralan-
mıştır. 

Müdür bir saat ka.dar atla git. 
mişse de dermanı kesilmiştir. Yar 
dıınına koşulmuş. sedyeye kon
muş. nahiyeye on dakika kala öl
müştür. Katil kaçakçı yakalanmı~ 
tır. 

Bugün büyük merasimle cena. 

Ü kaldmklr. Dört çocuğu vardır. 
Şehir teessür içindedir. Rıza 

Üç daire bir binada 
•ror .. 
• Kraliçe Jer;ıldin de, gri renk bir toplanıyor 
kürk manto giyiyordu. Ba~mda Ticaret Vekaleti müsteşarların • 
mor şapka ... ayni renkte eldi\•enler dan Mustafa Nuri Anıl. Ankara -
ve çanta ... Boynunda gene mor de. dan ;iehrimize gelmiş ve V ekalcte 
senli bir esarı>·· Kralınkine yakın bağlı dairelerde tetkiklere başla • 
bir boyda .• sarı~ın.. ve biraz süz· mtşttr. 
gün .•• Bununla beraber, hayata olar Türkofis, ölçü ve ayarlar mü -
itimadım kaybetmemiş gibi canlı fettişliği, kontrol ıdairesi bir bina· 
ve bemık bir hali var. ua toplanacaktır. Mustafa Nuri 

Merasime alıskm bir yürüyüşle Anıl, bu üç dairenin müdürlerilc 
istasyonun sessiz salonundan çıktı- temaı;lar yapmaktadır. 

Jar. Diğer taraftan Türkofis ikinci 
Kralın kız karde~lcri, ya\eri, sa- reisliğine tayin edilerek Ankara -

bık Arnavut başvekili, meclis reisi ya giden İstanbul Türkofis mü.dü. 
\e birkaç nazır onları takip etti.' rü Cemal Ziyanın tekrar eski va
Dısarda otomobiller- En öndekine zifesinde kalması takarrür etmiş, :> 

lıılll w krali~ bindiler. Prensesler ve kendisi dün İstanbul Türkofis 
bfrdiğerine ... Meclis reisi ve nazır mll':lürii olarak vazif esinc devama 
Jar bir ı.,ka otomobili işgal etti, ba§lamrştır. 

!arak muhnfaza olunması icab et. 
mektedir. 

Bugüne kadar bu kanuni hilkme 
riayet edilmediği nnlnşılmış oldu -
ğundan alakadar iş verenlerin ge
rek şimdiye kadar topladıkları, ge
rekse bundan sonra işçi Ucretlerin. 
den cezaen yapacaklnrı kesintileri 
merkezde açılacak hususi bir hesa_ 
ba kaydedilmek üzere Ankarnda ik
tısat vckfıleti emrine ziraat banka -
smm mnhallt şube ve njanlarına ya 
tırmaları ve bu mebltığın bir yıllık 
tutarını ller yılm uubat ayı iptida
smıı kadar iş dairesi genel merke. 
zine bildirmeleri tnkarrlir etmiştir. 

Bu ceza paralarının işçilerin nef. 
ine nasıl bir ietc kullanılacağı iktı
sat vekaletince tnyin edilecektir. 

-o---

Veremle mücadele 
cemiyetinin kongresi 

Veremle mücadele cemiyetinin 
yıllık toplantısı cumartesi günü E. 
tıbba odasında yapılacaktır. Cemi
yet idare heyeti bu toplantıya ve -
rilmek üzere cemiyet varidatım 

arttıracak bir proje hazırlamıştır. 

Salih Arifi 

U§tur 
:a'.t 'li. 

\len er 
ayıa1 
'a.detj 

t:ııc d" 
abus 
Çınde 

kaybettik ·Crctt 

1 Bu değerli hocanın cent ~~; 
ı zesi bu sabah kaldırıld ~an;~ 

Jrfan hayatımızın en değerli accr 
damlarından olan cskl Galatasarı ·~ be 
!isesi müdürü ve mUlkiye mekteb o 1 
nskcrl liseler muallimlerinden &J onun 
Arif Potamos kısa bir hastalıkt mlz:in 
ımnra dUn sabah vcfot ct.m!ştP' •rını 

~:~ıe;:1:~ b!~~rc: ~Une~;f bala 

~ur. dt Gaı 
.ıı · ' ı Hukuku bitirdikten sonra 189' ~nda 

Emir .llıtlııllııl1111 Tdl('il/.: oıilu rrııir '/\'.ı11ifiıı t1ııl;araıra orlrlijjiııi. ua:nıı~ maarif mesleğine ginniş, 1908 de ac t1enı 
/ık. Ue.smimi: l'rcıı.~i islas11oıı /u mıılwfı: kıtaatı lmm<llfıl.ım lsmıııl llııkli.r Gnlatasaray lisesi tnrih hocası ol' 'U U 

tarafıtıdan kar~ılatıclı{jı sıracla o<isleriuor t >l Yor. 
__,..~~~~~~~~~-~....:..~~~~~~~~~~~~~- muşu~ duğ 

Vergi kaçakçıhğı 

takibatı 
Bütün vekaletlerfa teftiş heyetle 

rinc ve alakadar mnkıımlnra vergi 
kaçakçılığınm takibi hakkında çok 
mühim bir tamim yapılmıştır. Bu ta 
mimde, vekillikleri alakadar eden 
işler dolayısiyle doğrudan doğruya 

veya ihbarnameler Uzerinde !Jİrkct 

veya müesseseler nezdinde yapılan 
tet.kik ve teftişlerde tesadüf olunan 
vergi kaçakçılığı hfıdisclcrlnin asıl 

ihbar mevzuu olan işe ait tahkikat 
neticeleninceye kndar ne vekilliğe 

ne de alakadar maliye teşkilntma 

bildirllmiyerek tahkikatın ikmaline 
talik edildiği ve ekserlyn bu gibi 
hallerde ya vergi borcu olanın va. 
zlyetinin dcğişUği veyahut verginin 
müruru zamana uğn:ıdığı gözönUnc 
konularak bu suretle hazine huku -
kunun zararlara uğradığı blldlril -
mektedir. 

Bu vaziyetler nazarı dikkate alı
narak bundan sonra eirket veya 
mücssesatta yapılacak teftişler es. 
nasında vergi ketumlyeti gibi hal _ 
lere tesadüf edilirse işe vazıyet e
dilmek ve kanuni icablanna teves
sül olunmak Uzcrc alı\kndarlara 

derhal maliye veki~lctine veya en 
yakın salahiyetli maliye te.'jkilatma 
haber verilmesi mccbuıiyctiııin ko· 
nulduğu ve her vatandaşın da bu. 
n,a borçlu olduğu ehemmiyetle bil. 
dirilmektedir. 

MUnkale ve 
Vekaleti 

Kat'i olarak 

Muhabere 
teşkilatı 

tesbit edildi 

Ankaradan verilen malumata gö. 
re, münakale ve muhabere veltAle. 
tinin teşkilütı §U şekilde kat'i ola
rak tesbit edilmiştir. 

1912 de mekteb mUdUrlüğUne t', caat 
yin edilen merhum, dnha sonra lJllİ ~e 
kiye mektebile, Hnlıcıoğlu, J{ute ltuı 
ve Şişli Terakki liselerinde uzun se' tsbit 
neler muallimlik etmiştir. l\t"cl 

Merhumun cenazesi bugün öğl 1 un. 
Uzerl Nişantaşı sıhhnt yurdundıı.J'l ~l'ki 
knldırılmış ve Teşvikiye cnrnilJld~ ~Uı 0 
namazı kılındıktan sonra EyUbdtlı c:~b 
aile kabristanınn defncdllmiııUr. ra11 

Talebelerinin ve dostlarının goı- liri ol 
müsteP.arhk muavinliği vardır. Mils- yaşları arasında ebedi med!cııille ij"aye 
tcşarlığa bağlı olan daireler de 5un ~ 

Vekii.lettc bir müsteearlık ve bir 

lardır: 

İdari müşavirlik, tefti§ heyeti re. 
isliği, kara münakalfıt reisliği, tar!.. 
fe ticaret dairesi reisliği, deniz nak 
liyatı reisliği, liman hizmetleri dni
resi reisliği, hukuk müşavirliği, zat 
işleri, muhabere ve mUrascle milea
virliği, hava nakliyatı mUdürlUğU, 

leYazım, nakliyat ''e evrak müdür
lükleri. 

Veknkttc beş umum müdürlük 
vnrdrr. Bunlar, posta telefon, tel • 
graf, devlet demiryolbrı, dc\-lct ha 
va yollan, devlet limanlan, devlet 
deniz yollan umum müdUrlüklerl • 
dir. 

Bu umum müdürlükler arasındaki 
tarife ahengini, tnrife ticaret dai
resi temin edecektir. Bu reislik em
rinde mütenddid kara ve deniz mü
fjavirliklcri bulunncnktır. 

Kam münakalfıt dairesi beş şu_ 
beden mürekkeptir. Şubelerden biri 
teknisyen ve mUtehassıslardan mü. 
rckkep kamyonet şubesidir. 

Deniz nakliyatı 4 liman hizmet
leri dairesi de üç §ubeden ibarettir. 
Tcşkilfit bir haziranda tatbik edile
cektir. 

bırakılan merhuma Allahtan ralt • Ust 
met diler, ailesine ve sevenlere tt' Uğu 
essürlerlmizi bildiririz. dia 

l i'or. 

Valinin tetkikleri ~llkuı 
. b 1 d' . . L(ltfi rı11 Vah ve e e ıye reısı bek 

d 'k. ·· t"ld h · ınub tc Kır ar, ı ı gun ta ı e şe rın ll 
telif yerlerinde tetkikJcr yapını~ ' U d: 
tır. .. bı1 Bu tetkikler bilhassa Erenko1 tilk 0 

ve Kızıltoprak ile Bebek - İstin)'e at 
V 

........ 
ve Baltalimanında olmuştur. ıı halta 
liyc belediye başmühendisi de re: , . 
fakat etmiştir. Baltalimarundalc1 lıı~ı 

·110 ~ Un Ferit Paşa yalısı otel ve gazı u.rı 

haline sokulacaktır. t ~ 
Vali bir ara Büyükderedcki fi • l·a~n 

danlığı da gezmiştir. il'! a 
Lutfi Kır~ar, bugünlerde tekrar tlj 

Ankaraya gidecek ve muhtelif if ....._ 
ler için alakadarlarla tcmasıardl 
bulunacaktır. 

Valimiz bugün .de öğleden sorı 
tıı 

ra Silivriye gidecek ve yeni yapı· ~ 
lacak hükumet konağı binasınırı 

ıkat 
tc:nclatma merasiminde buluna • 

tıın 
cakt1r. ·•in 

r~uthiş bir zelzele 
Ölenler ve yaralananlar vsıt 

Tokyo, 2 (A. A.) - Japonyan111 

şimal batısmdaki Akltada vukt•bU • 
lar. zelzelede birçok kimseler ölınUll 
tür. 50 kadar yaralı 13 ölü v3rdiı'· 

1000 kadar ev yıkılmıştır. 
60 bin k~i geceyi dışnrda geçir • 

~r. 

tti. 
~. 
l\irı 

~ i'a 
lı ar 
~h 
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• "' ŞARTLARI ı 
' lltıı.111, "''" (ı.... • 
: ''Yh\ 14.110 kr, 17 ,OQ Kr, 1 
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.rrn~ ~~ ~ GI oÖ.. ~ J ;;, ; jt{llt::t;'!~ (~j im 

Sayfiye yerlerine 
rağbeti arttırmak 

için ne yapmalıdır 
RALIN. Sayfiye yerlerinin her sane biraz daha rağbett~n. düş~esi

ocukluk arkadaş- nin s3bapleri_ni, yaln!~ s~~rüsefer mü~sse~elerının y~~sek 
larını aradım ı ücraUerınde d3gıl aıakah teşekkullerın de mevzu 

;:•yı.,..'.::ı:~;:ı~~.~:·~~:;.. çalışmalarında aramak 1 azı md ı r 
ern1eKef · · Yaz rrcıinc:c c:a)·fi.,·e rnese;,,]cri 1 kin ve bugun.kü. Y.do-. a için. değil la. n t~~c:züh ).·erleri ancak z.cnginlc 

i llıt ımızı bırakarak ken. e. " - - d 
· rnleketin · . caı·.ı· a111r . .:,.,,. 1 ,~ 1·• avfi,·c, 'l.'alnız va. ::lünkt.i Yalorn içın ce yarınkı Yalo· ... ın ugragı halıne gdnw!.tc ır. 
ıtıdc 

0 
• • c gıtmı§, memleke· ........ • • • 

'ıı P. lıtıka hayatına ve mille • zm dü5ünuırneşi ıc~p enen bir ır.ese ,a için de, Adalar için de, karşı Sayfiye, bütün. ha1km istifa~lcc:: 
llllıh rtıuc~delelerine iştirak etmiş ~cdir. Su. e\•, ıc:nc.zzuh, plaj. mı: .. cle ;cmtler için de dair.ıa varittir. bakımından tetkık oı·.t:lf.lak vazıye· 

lltreısi · t'h leri arasma bir de ve aiti nah.li"·e Alakadar teşekkiJ:teı in bu i~lerle tindedir. a. kr 1 ın ı ap edilmiş, son- • · ed 
a olmuş .;~i karı~ı·. , azdan önce me~gul o~up bir çalış. Bütün şehir halkını tatmın e-

.~~rtıl.eketinl.. imar ederken Yalova İstanbul vi'ilyetindcn alı. ;na planı ~ apmalan irap ede:ken cek bir hale getirilmesi icap eder 
eye nı de yuksek bir medeni sevi mp Bursa \'İla}etıııc r ptedildıkten daima bıçak kemiğe ('ayanmca iş Bu itibarla birkaç nüfu>:tan mürek· 
ok ulaştırrnağa çabalamış, bir ve kaplıcalar da rılı!ıat , e içtimai başına geçtikleri ~o-ülür. kep ailenin bilhassa nakliye ücre· 
·Uşt~aYretıerinde muvaffak ol _ mu\·aenet , ckalcti1~e rleuedilctiktcn Deniıbankm Yalov~ hattında tinden tahammül e1e:t>ği kulfct he. 
l3 r. sonra buraya halk:n • ağbetini art· nakli\'atı ucuzlattı6ını görüyoruz. sap olunursa Adal '1"a \'<' bu gibi 

, c~ lirralarda güzel bir kontesle tırmak diye bir mec:c;e meydana Bu b~:?;ün yapılan ·dün de yapılabi- yerlere vaki rağbetin -:(den eksildi· 
erek onunl r-ıkarıldı. lı'rdi. \e ,_·alnız Yalo• a için değil ği anla~ılmış olur. ,l\yni zamanda vıaş a tacını, tahtını :r 

, :l ~ış, ve tam baba olmak Halbuki bu ıne-: .. le ~·alnız Ya!o,·a bütün sayfiye yerleri i;:n de y~pıl· gene \'apur idarclcriı i:1 ittihaz ede· 
•ııe c~~~e ulaştığı gün, mcmleke· ması mümkün ye nıu'-\tazi olan bir ceği bir takım tcd~ir.er mc\'cuttur 

abtıg ~§ınan tıalchrmış, kötü bir cahk etmiş eski bir muallimin ad· işti. Dugün Büyü!-rndaya gidip gel. ki bunlar da rağbe~ \'l' a!aka üzerin. 
Sllıdc 1b~.d~r kısa süren bir zaman resini alır veyahut bir ma!Umat me 37,5 kuruştur. ru çok yüksek de müessir olur. Ez-:::mle Adalarla 
treı.. kutun memleketi istila edi- edinirim diyordum. Fakat saat bir ücrettir. kar~1 ı:;emtlcr arasın'!a .am \'e müs· 

ıtıı cndisi vatansız ve tacsız beşi geçmiş ... Müdürlükte kimse • Kezalik bu haY:tlıye seyrisefer temir bir irtibat tc-r:ini bu cümle· 

l §tır. ler yok ... Fakat tesadüf gazeteci· ücretleri hep bu nı~~'!tte yüksektir. dendir. 
!te bu harikulade maceranın lerin bu en büyük dostu imda:lı- Halkın YalO\·aya r:ıı~~tini arttır· Yani yalnız Yalı,,a, yalnız Bü 

atıi ~:anı tekrar, çocukluğuna, ma yetişiyor. Maarif Mcdürlüğü - mak düo:ünülürkt'!n l tanbulun mu } ükada \'e yalnız A,1..ılar değil, bü· 
acera Yatına, Yani belki de bütün nün biraz ötesinde karşılaştığım tena tcn~zzüh ve saıfıyelerini ihmal tün sayfiye yerlerini b:r tek sistem 

sını doğ · \' ., t '-'alova l1alı'nde mütalea etmek icap eder. beıik uran ılk hulyaları. bir arkadaşa laf olsun diye: etmek yanhştır. e n•••aye 1 • 

O tat oblan İstanbula dönüyor. - Nümunei Terakki Sultanisin ya rağbeti arttırma:c için alınan ted Adalarla kar~ı yaka arı: mda irfr 
an ula d'· · d t · d' d verse ve bat tesı·s·ı, bu itibarla ön safta gelir. nun dUşü onerken, bız de den mezun bir insan tanıyor mu· birler ne ka ar aK :re eg 

'm\:t\n için~ce\cri gibi memleketi - sun? ne kadar yerinde gbıiilürse. diğer Adalar ara ındakı ır•ibatı da çok 

tbınr arast:;ı:nğun tnektep hatıra· Diye soruyorum. Aldığım cevap ,·erlere de gö:,terİll,!<;.'!k alaka Ye bu geç \'akitlere kadar idr.me etmek. 
aladık .. , a a, onları bulmaga da bu oluyor: gibi yerlerin de ra~:.tte mazhar ol- bütün rağbetin ya::-ız Büyükadaya 

"l - E ı:~ ... .01r 1ş--arıtııuıı~ııu vcı.ı, 111a,;ı 1 ın alınacak v::~ ... ulr v katlllı , ı:ı a lleyteliadaya n:hisar etme· 
Galatasara oradan mezundur. Ne için sordun? müstahsen olacakt.r. mesini temin eder. 

~nda bir : mektebinin alt k,a· - Bugün memleketimize gelen Şirkctihayriye önürr.üzde bir ör· Kınalı \ e Burgazda ınşaat yok-
• htırıuru 13 ° adayız.. Kütüphane Kral Zogo orada tahsil etmiş, o • nektir. Boğaza rağbf:·t: temin etmek tur. Halbuki Adala:· her yıl gelenle. 
'lıt1or ay Mustafa ayakta du. ~ 11 nun bir çocukluk arkadaşım bul- için bütün imkanlara baş\ urmuş ve rin birkaç mi li fa~lac:mı kaldıra· 
ld .. ı;::· .. cktebin en eskilerinden mak ı·su'yorum. - ti . .. . k al "lded' T> t . ...... ı~ nakil vasıtalarının uı::e en uzerın· ca ~ t ıammu ır .... unu emın 
c:aat ın onun hatıralarına mü- - Arkadac:ım onun "-Ocukluk ar h. ı·kki k · · b' k'. k d · b' u b ettik " " de bir hayli ve çok mü ım te a · etme ıçın ır ·oy ·a ar gen ır 
.,,ekte . ... kadaş:dır, beraber tahsil ettikleri. edilebilecek tenzilat yc:.pmıştır. halde kalan küçü1~ ad;cılann da bü· 

raktil p ıdaresi Kral Zogonun nı' so"yler. ı · t ilki l ~1 l . 'l . t' e· e Gaı t Plajlar, eğlence ~· ~r.erı, gece e- y ·ere ve eg ence yer erı ı e ır ı-
!tsbit a asarayda okudug~unu Adresı' alıyorum. Bir saat sonra k b · k f d 1 ede nezzühleri, mehtap safaları \'e ga- tıbatını te::ıis ço • Üi • ay a ar ve 
l\-11cı ,.. rnemiş. Meşrutiyetten 0 zatin evindeyim. Loş bir antre· ı 

ı ualat zinolar v~ mümhün olan her şey e rir 
lrıtın ._ .asarayda okuduğu için de beni karşılayan insan kırk beş · · k. ,\·daları gu··zelle~.t· .•• 1.~ cemı'vetı' ı'. 

~ t 1ı;ay1tl · · bu rağbeti arttım1ak ~· ye ını t~ ·ıp " • 
Ski def erını bulamamışlar.. yaşlarında ancak görünen nazik k . . k d b' çı'n de me,·zu ~·alnıı. adaları st"ı l"" d tcrı eden Şir ·etıhayrıye ·::rşısın a ır "' 

ili! ol er meşhur yangında bir zat: h' k it .L• muş M de Haliç yapurları n Dcnizbankm mek \·eya çok re mi ma ıyelte le 
~db"'-t ... ektep idaresi de - Onu hayal gibi hatırlıyorum k d v·ı 

"'1 A. a,·ni c::ekilde mesai·ınc muht?.t; ı\- tük eğlenceler tertı • etme· egı , 
talın rnavutluğun, talisiz diyor. Çok eskiden beraber oku • .ı :.. • • 

·s- • 1n kend' k' dalar ye karşı semtler \ardır. Hıç bütün Adaları karşı ~:.kaile te,hıt 
ti Old v ı es ı talebelerinden duk. O benim sınıf arkadaşım de· 1 "1 1 ı> etmek ı'mka·nıann·ı ar:ı-.·tırıp bö'vle 

t • ugunu k b' süphcc:iz ki Ada ar~. n a tepe. en. • 
\>abet . anca ızim gibi bir g-ildi. Benden iki sınıf yiiksekte ~ k 

J hal d cii:c. Suadiye ve.saire taraflanı o. bir kombinezona Dcrizban ·ı sev· 
' llstar ın e biliyor. Fakat B. idi. Şimdi hatırla<ııgıma göre, za. 1 a on b ı;- lan 'ral'Tbet her c::enc biraz daha ac::ağ1 kcderek buna göre ştııl'il eğlence er 

ğ un u mektepte oku • f h b. kt Ş k ..... ıınu hat 1 yı • ırçın ır çocu u. a a sev - ğıya düşmekte \ e bu çok makbul o. ,.e de\ anılı zc,·k y'!r:· ·• hazırlamak 
dia cd ır ayan, hatırladığını mezdi. Dalgındı. Kavga etmezdi. olmalıdır. Su mesel! :~in Adalarda 

........ o e~· ~eg§ne insani.. Fakat bir kere kavgaya girişirse Mecl"ıs grupunda pek büyük rol oyıMdığı doğrudur, 
l Yor. Biz ız~m1. yaşımızda değild.i, ortada bırakmazdı ... Tiran~an ay • ama, nihayet susuı k:?lmazlar. Az 
Oltıız e ıkanlıydrk. o sekız rıldığmı duyduğum zaman bende H . . v k'I' s' as"'ı ''e bu'~u"k t Ya§ında b' k E- . ar 1 C ıye e 1 1 ıy ;ok su derJi "-arr.ıçlarla • 

tfı llılırı ır çocu tu. ger karakterı hakkında kalmış olan bu 1 •• tı bcktep'Yorsarn .. biz aynı zamanda intibaı hatırladım. Ve büyük bir 1 Vaziyeti anlattı su ~epoları i.e temin o unuyo". 
.. taleb r v Ilele son te;ebbii~"rde su da\·ası 

, , ~ay 1vt e ıgi etti'k... hayret içersinde kaldım. Kendisini Ankara, 2 (A.A.) - C. H. Par-
de b' ustafaya, bu talebeyi bel sevedim, yahut sevmezdim, diye· tisi Meclis gurupu bugün 2 - 5 • kalmamış olacaktır. 

~ 
tr ba§k 1 E~er dediğimiz tecl'ıi-ler alınmaz· 

O 
•• ., ış o]..... • a t. alebe ile karıştır· mem. Şahsen hiçbir münasebetim 1939 saat 15 de reis vekili Hilmi 
ı • .,ası h c::a giirülccektir ki A<'::ılara ye kar§ı 
Ye <lkat h 1 tımali söyleniyor. olmamıştır. Fakat onu görür, ki • Uranın reisliğinde toplan.dı. 

ayır o 'dd' semtlere olan rağbet h · sene daha 
, ...... :t7 •• ı ıasınıda musır.. bar tavrını nazik konuşuşunu be· Söz alan Hariciye Vekili Şükrü 

b .r..endis' M k • az olacak \'e su bu rasbet üzerinde e• altaırıı ı ot azasının kay • ğenir<l.im. Bende iyi bir tesir yap. Saraçoğlu, son hafta zarfında ce· 
'-• olan ve A 1 - d" · • hı:.d· 1 pek müessir o!mıy'.!c.-ıktır. ııi •q \re rnavut ugun en m·ş insandı. Hatırladığıma göre.. reyan eden unya sıyası d ıse e. 

ııo ltınanen asil bir ailesinin çocuğu daha fazla münzevi bir çocuktu. rini ve bunlardan bilhassa bizi en- Bu itibarla Deniıbaııkın Adalar 
~·ıı kend~:rn_aı Paşanın oğluydu. Bizimle beraber toplu bir şekil.de terese eden kısımları çok canlı ve ve diğer yerler arası:ıcl:ıki seferlerde 

i , den t ısını ve ailesini daha es· oynamaz, bir iki arkadaşile do . vazıh şekilde izah etti. de ucuzluk temin e~.,f':i ve yukan 
tillar anırırn. Ailece tanırım. Ha· laşma;yı tercih eder.di. Sara,.og-ıunun izahatını büyük da söylediğimiz te-:i!.>i; !tri alması • ıın b . .. ~ . 

r lll ttı ._ enı aldatmıyorsa o bi - Sabık Arnavutluk Kralının mek alaka ile dinli yen gurup, bu beya- ve bu işlerler mcşg ıl teeşkküllerın 
C~tept k J '1 ........ a 1 e o udu. tep arkadaşı onun he'kkında fazla natı tam amile tasvip etti. ve ruz· de biraz daha şam:l bır c;a ı~ma 1 e 
e ki d. l b Ik' F k ' f ' .. 1 11 t ~den ıyor ar, e ı... a at bir sey hatırlamıyor. Ondan bü • namede müzakere edilecek başka bütün ay ıye yerıctını ıa \a am 

ge . ~e~un değildir. Belki ge. tün öğrenebildiğimiz şey bu!.. bir madde bulunmadığı için reis- ı bir istekle açabilm~lt'rir.i bckliyo· 

1
• l\ı ' I3urada okuyup okumadı -

Pek iyi b'J . . • f ' ':•ı' . \, •'\ .. '' < • 1 

3 

..... ___ ......... .--.................... -....................... -..... ·········----······ 
1 
1 • 

Umumi valilikler 
Yazan: M. DALKILIÇ 

D AlllLl\ ı.; \'cl.~ıletiıı.ln ınüllti te11?,ilatınmı 17 umumi 'allnln 
id:ırcsi altında 17 mıntakn~ a lll ımıağı ımıtazamnıın bir 

i ka1ıuıı layih:ı~ı lıaııriamğı bvylcnlJ or, 
1 Duna nazaran merkezleri ı:ıtirrıc, DiJ nrbakır, Tunceli, };r-
İ ı 1 zuruııı olan dört umumi nıiit ctti~liğin Iİıg\ ı tle mukarrer bu.un· 

İ mak gerektir • 

. 
1 Jsim umumi ıııüfcttl11llk 'e) n umumi 'alilik olsun, bunun bu 
• l•anun ı:ı~ lha!-tı ile i tihd:ıf olunan ııren ipe te iri ~ok denilebilir. 
İ Zaten müfettişliklerin bugünkü ltl:ırc scl•linc 'e kanunu malı u. • 
! unun , erdiği ıılfıhil etlere nnznrnn mnhi,) eti tam:ımi~ le umumi . 
: \nllliktir. Bu itibarla i min umumi \alilfü lı:ılindc tac;bihinde bir 

' 
l abct dahi me\ cuttur. 

ı: ınumi \ nlillkler te\ ii mezuııi~ et 'c tefrilii 'rzaifi i tenıin-
de dalın fazla ademi mcrkezi,)et ifndc eder. 

: 
Türkiye te:;ldliıh mülkiyesine nazaran 'iln~·etıerin mezunl· i 

··etlerinin te\siinc ne ılerccc'\'c ı,ad:ır ihlhaç \C lüzum m\cutsa, i " . . ' 
ademi merkc7Jyet yolunda da nıiiml.tin olduğu lmdar müsait 5nrt. İ 

• Jara mazhar cı.lilmc i o knılnr bii.) iil, fayılalar temin <'<lcbilccek ! 
l.ıir lhti~ aı; 'c füıumdur. \ 

Merkezi DiJnrbakırda olma· üzere ilk kurulıın umumi ınUfet
'li5li6-in me ai 'c bas:ırıları bilanço u, ~ urılumuzun bu tanda iti tc
ı;eklmllcre olan lhtiJ·neını, milspct delillerle tcbnriiz etHmıis bu_ 
lunduğu irindir ki müteal,iben merkezi J;dirnede \C ~ine bö~ lece 
müte eh.ilen merkezi I:rıurumılıı \ c Tuncelinılc olmak üzere ü9 
umumi mlifctti~lilc dalın lhda olull<lu, Y c ga.) e bu mlkdnn do· 
kuza çıl;annakh. 

Jlalbuki Yürki~ C) i ~alım: müll,j tcskilllt bııkımmdan ıleğiJ, zl. 
mi bal,ımcfao, ekonomik lı:ıl,ımdnn, yol 'e irtibat bakımlanndan, 
tkari, roğrari Ye ~tratejik bakımlardan 'e l ani tefriki H'znifi na· 
:.-.arı dikkate alarak herhnn~I bir cihette hiısıl olabilecek al, aklık-1 
lnrı önlemek gibi bir lıedl'Ilc tetebbil eılip böylece mıntakalara o.. 1 
~ ırmal• i<'ab eder. i 

Jlrrlef, kül hıılinılc biitiin de' Jet teşekkülün Un tm ec<'Üh etti• 1 
t;i ~~Yf'J i ) ine kiıl halinde ba~:ınn:ılc olduğuna nazaran, mıntak& 1 
taı, .. iminde l nlııız bir b:ıkıma bağlanmak bU~ ük bir hata doğura· i 
lıilir. 

De\ letin her sahadaki ı;nlı ına. pliinlannın mmtaka\ i E-Cklldc 
t:ı.tblk 'e tah:ıklmku I' a olac!lb"lna güre 62 'iliiyctimlzi a ;ari 
'e az:ımi on iki mınflll<n) :.ı tefrik mUnıkiin görülmektedir. 

Ankara, ('ankırr, 't:ski .. ehir, Kütalı)'ll, ,\f)On, :Kır~hir mer. 
J.:ezdrn, a~ ni r:ı.nılınanla, idare olıınabllcceğinc göre bi.re bir \'Blii 

1 umumilik ta arrur etmek lınl;fınını 'ermiş bulunur. 

! 
i . 
i 
1 
i 

1 

Buna nnzaran: 
"U:ılıkesir, Bursa, htanbul, Kocaeli, Ililecik,,~ "Çanakkale, E

dime, l\ırklarell, TeJ,irda~''; "Sinob, J\n tamonu, Zonguldak, Bo· 
lu"; ''hmir, l\lani ·a, ,\yılın, Dcnb:ll, luğla"; '' ·aınsun, Amasya, 

Tokatl, Ortlu,.: ''Girrsun Trabzon, Gümü,.hnne, Rizr-, Çoruh''; "Er· 
Turum, J\ars, Ağrı, Yan"; "Diyarbalur, Urfa, Mardin, Slird, Hnkiı. 

ri, Bitli ". 1 
"8"yhan) Gaziankb, Mnnt , Niğde, Malatya, fı:el'': ''Sha&, 

Yoz"':ıd, ~·orum, Kn.) l'ıi"; "isp:ırtn, nurdur, Antalya, Konya."; • 
".t~liı.ığ, Mu ... Tunceli, Ilingöl, J~rzincan" olmak üzere 12 mmtakn. ! 
kiıfi ~örülebilir. E 

l\lnhnz:ı bi;r. bes umumi rnliliğin ta nrruf edilme i gibi bir he· i 
defle del,ril, daha fazla, bu mıntal,ıı tal siminde cs:ı.-. olııcak prcn ipi : 
tebariiL ettirmek için böl le bir hıksiın sema ı ı:izclik. 

Umumi 'aliliklerin ihdasımlnn. memleket aclınıı hemen her sa. 
hada hiil iik ba .. arılar \'e hü~ iık neticeler beklenebilir H hatta böyle 
k.)izli n<'ticelcri mc.)·dnıın gctirecrğincle siiıılıc bile eılilemeı. 

Anrak burada ılü<oiiııiill'rrI, ııoktu, ~ukarda ıla Ö.)lecliğlmh: 

cibl mrntııl.a tal,simiııılc 'ı· unınnıi 'alilil, te.,ekkiillerinde seri ne· ! 
tireler elılc eclcbilmrk esasiylr i .c nılnm bulmak prcn ipinde yüksek i 
lıa-. .. ~sirct 'c itina ~ösknnektir. : 

J\enıli ht'-.:ıhıınııa urııumi \ nlillkfor muhterem Dr. Refik Say- ~ 
clnm lmbine-.inin en y<'rint.lr, m miifül 'c en 'eliiıl ihtlaslarmılan \'O j 
lıaşarılnrından olac:ıktır. : 

: . .................... -...................................... -................................... . 

Tahrandaki heye
timiz dönüyor 

Hava 
meydanlarımızın 
teçhiz ve ıslahı 'J': hı'.rn, ~ (.\. \.) - ,\n.ıdıılu :ıjıın. 

'111111 lıurnsi ıııulı.ılııri lııldiı-iyor: 

Türk lıc,cli Hnıı.ı 'Jnl'lı.uı ri):ısc. 

t111clc U:ı5Hkili, .'.\kl'lı'> l'l'isiııi \C Ihı. 
rici~ c veziı'İlli zi~ıırcl ederek \'ecl:ı 

r~ leınişlir. 

Orgcncrul Kuzım Orlıay a) rıca us. 
keri ınnl,nrııııtn ela \'Cıla etmiştir. 

Askeri kıt:ımız l>'ı~lin snat 14 le 
tw)Cliıniz i'>c s:ıt 1:> ıc otoınohillerle 

f:ıhr:ınd:ın a~ rılım tır. hu ı:;ecc l\nz. 
'inile sccirılecck hir gece Kerm:ın. 
~.ıhtn ) .ıtılı1c:ık ve 'lt:ı) ıc;ın lıeşinUı 

\l ıı o;ul dn lıu lıımıl:ır .ı I, l ı r. 

Ilc~ etimiz :tl ııı giın lıuo;u<;İ trenle 
\lımılılnn lırM · t cılC'rc'· O\ ın \ c. 
tli inde 

Devlet ha\'a yolları idııre3.inln, 

havn meydanlarımızın dünyanın en 
modern uçuıı alanlan halinde tnn
ziminc karıır vermiş olduğunu \'C 

bu işe Ankara hava me.)'danından 
başlnndığmı evvelce yazmıştık. Ha. 
va ~ olları umum müdürlüğü, yapı -
Jacak işin tam ve mükemmel olma
sı için bUlün esasları hazırlamış ve 
şimdi bu esaslara göre Ankara, İs
tanbul ve Adana hava meydanları
nın tnnz.imine bnşlanması tnlmrrıir 
etmiştir. 

!
lftırÇıc:ı bır şekilde birkaç ay kal Suad Derviş likce celseye nihayet verildi. ruı. 

,ıı ~ de bı.ı ı mıyoruz ama ... Bı· 

kat b' hususta yaptığımız tah· Vapur ücretlerini indirmek l1I ~cnpn-
:ı,11 ıze sabık Arnavutluk Kra. AU~,,_ı,e 

Bursa kasaplarının ınüracaati 

Ynpılncak :planlarla beraber, fcv 
knlıidc üeil bir ihtiyaç olan 'e ev. 
velce Ankara hava mcydnnmda ya_ 
pılmış olduğu vcçhilc asfalt uçu 
pistinin lstanbulda Yeşilköy 'o A
dann h:ıva meydanlarında da der
hal yaptırılmasına geçilecektir. Bu 
pistler, ha\•a mel danlarının müs
takbel ckıllcrine uygun bir şekilde 
l apılmı~ olacaktır. 

Cski N" IÇln 
'İtıi umunei Terakki Sulta· 
ttı. n bir talebesi ol.duğunu öğ • 

t,ki N" 
l'ı.in t Umunei Terakki Sultani· 
}'il alebesi, Artık i"mi cismi kal 

!'\ bı.ı 
ilta mektepten onun hatırası 

nıav 
a.:ı bi ~a: ?nu bu mekte i'ken ta 
" rısını bulmağa imkan var 

rta . 
l il.tıf 'll6• 1" l" .. ·..ı k i d •n u ur ugune gı ... ere 

e eskiden bu melsteptc ho; 

Y ,\1.0\'A ttsnnlıııl \ilfı,)etinc bnğlıy. 

kcn Dcnlı;bnnk idaresi bir türlü t;u 
\apur ücretlerini düı;ürmemi ti. \aktaki 
\'alo\ a 1staııbulı1an n) rılııı Bursa 'ila~ eti-
ne ba;;ı:ındı, Denizhan!< ıla alıp ) ürüdü Ye 

riatları kırılı, rıı~beti nrttım1nğa ı;alışıyor, 

Oyley e bir 1cliltrinılı. nr: 
~u Adaları da herhangi hir \ili~ete 

bağlasak da Dcnl.1:bank onun ılıı Y:ıpur üc
retlerin) indine fena mı olur? 

Çi ~ ek çıkmış ! 

Ama, kilo u ı2o_ıso kuru~muş. 
\'e <'"'er ri:ıtl:ı.r lı<iyle glder,.r, şu me • 

hnr rasathanenin 1:<irdüğti ku~'l'llklu ~·ılchı; 

mutlal•a bir ı;llck seııeti olacak Ye ;;imdi 
ıloğruhı7ruıı:ı inanmak lazım~elir ki, arzı_ 
ınız:ı ~İirİmÜp g<'~C<Jek \ e biz gorcmi)'e<'C. 
ğlz, 

B lJfüi.\ kıı,,ab c:-narı, hclcıli) e~ e hir 
miirnc:ıntta lıulunarak et nnrhının 

kaldırılınasını istenıi-.Ier. F:ıkııt beledi.) c 
bu müracııati tetl..ik ederek narhtan fazla 
olmamak ~nrtile i'tenildiği l•a<lnr nı:nğı fi. 
atla atılabileceğini iİ) lemi:,: 'e bu i f:eği 

reddetmiştir. 

8nrsa kasaplarına blılm fa\ Sf) C'mf7:: 
1-.tanhuldaki ka ah nğabeylerinlz gibi 

~ ııııııı. Eliunan dedirtir, murnılın11.a erer_ 
iniz, 1\! im. 

l Inva mcydnnlarımrz gllnduz ve 
gece u u lnrı için icnb <'den bUttın 
fenni tesi alı ihtiva edecektir. B ı 

tesisat bilahare 1z.mirdc de ~ apıl -
cnktır. 
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Başvekil, dün neşriyat 
açtı 

Kadınlar sevecek ... 

ARSEN LUPEN'i erkekler gıpta edecekler... . 
Centilmen karaınanyoiacıların en sevimlisi ve en zar 

ARSEN LUP'EN'in YENi ı"1ACERALARI ve AŞI( 

kongresini MELVYN DOUGLAS ve 
taraimdan yaratılan fransızca sözlü 

Arsen Lupen'in Dönüşi " Maarif Vekili Hasan Ali Yücel: 
yalnız, neşir işlerile değ il bütün memleket fikir 

il çıilendiren ihtiyaçlan tetkik ile uğraşacaktır. Kararlarımız 
bir hassasiyetle tatbik edilmeye çalışılacakhr. ,, dedi 

'Kongremiz hay.aflnı 

büyük 

Filminde gözleriniz önünde canlandıracaklardır. 

Yarın akşam SARAY 
Büyük muharrir FRANCiS CARCO'ya büyük Ak' 

miikafatı kazandıran .... 

_... Baştarafr 1 incide 
ı'le§riyat kongresinin sayın üye 

:ieri, arkadaşım Maarif Vekili Yü
:ccl'in ve onun çalışkan arkadaşla
rmm hazırladıkları bu kongreyi 
ıtctrifinizden dolayı hepinize ayrr 
ayn teşekkür ederim. 

Türk kültür davasının mühim 
bir meselesi olan bu meseleyi mü. 
talca etmek için ve onu program. 
iatidırmak için sizin yüksek ihtisa 
smızdan, görgünüzden istifade i
çin neşriyat kongresini toplıyo
ruz. Cumhuriyet hükiimeti bütün 
i§lerinde ihtisas erbabının tecrü
beli arkadaşlarımızın bize verecek 
lerl bilgili direktifleri bir araya 
getiret""ek öyle bir program vücu. 
da g-etirmeyi ve meaaisinin .heyet\ 

umumiyesine bu programı esas 
yapmayı daima umde edinmiştir. 

Sizin geçir1diğiniz tecrübeniz ve 
ilminiz bize bu programı verecek. 
tir ve biz bunu zamanla mevcut 
mad.di vesaitimizle takip edeceğiz. 

Ben şahsen gürültülü program
sız işten ?.aten hoşlanmam. (Bra
vo sesleri). 

Esaslı bir programa tabi olarak 
geç de olsa daima müsbet gaye ü
zerinde yürümeyi kendim için şiar 
edinmişimdir. Arkadaşlarım da bu 
esasta daima benimle beraber.dir. 
lcr. Zaten bir mütearifedir. Niha~ 
yet esaslı bir program safahatını 
takip ederek onu yavaş da olsa 
tahakkuk ettirmek atiyen bozul
maktan kurtardığı gibi yapılacak 
her hangi bir tecrübe hakkında 

başlangıcı ve esası maliım olduğu 
için bize daima yolda kolaylrk ve
recektir. O kadar. Memlekette bir 
mitli kütüphane vücuda getirdik. 
Bunu en uzak köye kadar götür
mek, yalnız götürmek değil okut. 
mak zevkini daimi surette idame 
etmek bu kongrenin yapacağı pro 
grama tabi olacaktır. Sizin ilmi. 
nizden, tekrar ediyorum, sizin il
minizden ve tecrübelerinizden is-

Daşııekil mıll:ıınıı Gl.-ııynr - l\o119re a:al<ırz A/afifrl.-e ilılirnm ıınl.fr.Mmh 
s::ıd ,.e g:ı~ elt•rini ıL.ılı eııuı)lır. muş ,.e çc\'resinde toplanan me.seıe_ yıı. lstifade edilecek bir hale getirme_ 

Ateşl i VIVIANE ROMANCE'a 
Znfer tacı giydiren ... . 

KADINLAR HAPISHANES 

;::;·~ ~:ş•m LAl .. E Sinemasın 
Numaralı l<oltukhnnızı liıtfen evvelden aldll'ınız. Tel: ., ___ _ 
B U AKŞAM 

MELEK 
SİNEMASINDA 

2 saat mütemadi kahkaha 

Mevsimin en §m, en eğlenceli 

EN ZEVKLt FtLMt 
A 

NiKA Ha\::tn Ali YüccJ, mıll"ıımı l.ınşlnr- lerin her birini nyn :n rı ıniilchas- liyiz·~ 
kcıı, lrf:ın lrnyalıınızJ·ı "lıcmıniyctli sıs ve nltık::ıtl:ırlaril~ lıirl;kıc gü;r.deıı Dillerin zenginlik miyarları nasıl ' 

ÇiFTE 
\'e tesirli .l.ıir lı:ırck·~t U• arıdınıc:ıı'.(ı gccirerck ,ıılııırııasl J~zıın ll'!lbi:Jerı lııı;atıeri ise milletlerin ansiklopedileri 
muhakkak olan bir te1f'bbüs etrafın. beraber dıişüıııııesc ve Jıt:lrıınğa sev- <le killtUr ııeviyelerinin 'blrer timsali ' 
ela lopl:rnan iyi jstekl<:rın \ e en gü-' kctıııişlir. Kongremiz, s.ı:.lecc MııarH sayılırlar. 20 ncl asırda bir millet için ı 
zel diişüncclrrin lı;U<m oldıığıı ~a- \'cl.illiğiııicı ınc~t!ııl lmlıııllluğıı ııcşir hir ansiklopediden ve muhtelif ilim §U. : 

mimi lıir harn içinde nirinci Türk ış\criJe ıkğil, bir ktil h:ı!.ndc, blHiiıı heleri için hazırlanmış ihtisas lügat. 
neşriy::ıl kol'lgresinın ÇJlı~mularınn memleket fikir h::ıra:ıın 1Jgilcnc1ırcıı lcrlnden mahrumiyet, lehe sorulabilir 
başlamış olduğunu 1:-.~ ılcfın iş 'c ue. her nevi neşir faaliyeilrriniıı tı:>ınos bir yoksulluk sayılamaz. Bu eksikliği~ 
miştir ki: ettiği muhtelif ihtiyıı.Ja,·ı tel kik ile mizi biı· an önce tamamlamak ve her , 

"Kongreye hiızııt lcşrı [ cocrc1• o- uğr.ı~:ıc:ıktır. Şiıplıcsh J,ıı kongrenin mlinevver Türkün yuva.smda bulundu. 
na rchlik clnıek lfüf,,ıııla bulunan ele ııı:ılılyeti i ti5ari<.lir. F:ıkal ~·:ılı~- raca!1'ı hır bilgi hazinesi olan milll bir 
S:ıyın Baı;;vckiliın Do:.tuı· Refik S;ıy. ıııal.ırın neticesinde v.trıl.111 kanırlar an.<ıiklopedlye sa.hip olmak yolunda a. 
d:ım, veciz ,.e özlii :ı~ı; nulukl.ırın- üniiıııüıd!'ki SC'nclcrde, ı er(~,: clcvkt tılabileccl{ en mU.Sbct adımları değ-er_ 
ılıı, mcınlckclin, sir.!ı·r pıbi seçkiıı te!;>kilfüı, Jı'l'ı·ek hususi nr:1r lcşelılıüs ıı koogrcnizln bulacağına ve memle. 
fikir v~ !..ııltur adarıılan::ıı lııırıua leri i.;in cıı esaslı :ıir prngram vnzi. kete göstereceği.ne kuvvetlt bir itimat 
c.;aJıı.ın yüksek mnK arlı · z:ıh ve H:ı- ft•<;ini gi.ırl'C'Ck ve hunı.<l:l le,_;hi~i ko- beslemekteyim . ., 

Fransızca sözlü - Baş rollerde: 

MiRNA LO · Vil YAM POVEL -
Ayrıca : Paramunt Dünya havadisleri. 

Numaralı koltuklann -erke.ıden aldınltn3&J rica olurı1' 
Telefon : 40 

de buyurdular. Hcrı de mııariC \'e. ııan, ı~lüh \C tıınziıııi ı~··ıı yolu gö.s· Hasan Ali Yücel, memlekette mub. 
Ldlliği u in Türk ne~riyut ko11gresilıı !erilen dertler Cunı!lııri ~et hükuıııc- telif ilirn ve ihtiııas şubelerinde orlji_ 
hangi düşiiııcderle tı.plıııl.ğını ve l.ıu lınin • e.riik Ye .v.r:.ılik ~::thşnnt rıll'- ft-• ._.,_.._ _ · 
ko~en .... ft .. h~'-nwn' a~O't'- oi'IT!tl ı ı1e bırer 1.ılrer fo.!• ı ('cF: Jc rrcn;:- rudan doğruya yazıldığı lisandan mu. 
ceğim. tir. lluuıro en km \'et i nıüc) yide!.;, vaffakıyetıe yapılmış tercUmeleriıl ve 

Tarıhiınizin on ·ı-ıma 1.ıaktığıınıı IHhHk milktiıııilin ınt'mlekete hiz- gUnUn tekniğine göre giizel basılmış 
zaıııan, de' lelin kliltu,· 111"5elelcriııdc r ellen h:ı~ka ('meli oimıy:ınl:ıra iti- kitapların neşrini teıvik için telif, ter_ 
nazını miics~csesi ;:ıl :m ır.:ı:ıı if ne:r.a- n.adı, lıu <lııyguda ol ı.ı ıııillctin l.ıa- cümc, ve neşir mUkMaUarı karııılığı 
retlerinin hasım \'c ~ııyım, t;ı;ki t:ıhi- şında lnöııii gıl.ıı kıyı:ı~!li \'C ytik- olark mUtevazı da olsa başlangtçta 
rile telif \C lcrcüıııe •~!erinde nldi'k- sek insani vasıfl:ırı ~)nlı<;ındu tu:-ıln- kfW sayılabilecek bir tahsisatın 1939 
l:ırı ehik \'e lıaşarJı;ıı: tcıliıırlcr eler- mış bir şeriu 1ııılunnı:ısı ve krıııli<;i· btitçesinc konulduğu ve Cumhuriyet 
hal göziinıiizıiıı üııiintlc c-:ınlıuıır. h i nin ~url için ha} ırlı lırr i~i teşvik, lıUkümetlnln neşriyat iııterine vermiş 
ııİ\ ellerle h::ısl ı \an lııt hıırehller. lak\' in~ ve lııh:ıklrnk clli:'mCl:'leki mli olduğu btiy{ik ehemmiyetin en canlı 
sırl rcsuıi sııl 11ıi-:, etkr· ıı ıııesıılb el cs'ir 'c b.ıtıctlı mcleke:,id iı .,, blr delili otan ve altı yıldan beri yapıt_ 
huduUarı ve hiitçcll'l"İn ıl:ır çerı:c,c- Maarif \'ekili nutkunun bundan son makta olan maddi yudım ke.ri!llığı. 
lcri içerisinde lrnlm:ık yuıiir.ılt>ıı, J,ı. ruld J.ısıııılarınd::ı .wııw·cniı: lclki- nm 1939 bUtçeıı!nde 15 bin liradan el. 
sa hir z:ımaıı sonra )>.iııiıp ı.;ilrııi:;ılcr- kiıw nııcclilen ıııc.>eklt- in her bil'i li bin liraya çıkarıldığnu bildirmiş ve 
ılir. Hasılatları, rc :rnıi ktilüphanelcı le üzerine Nlclegclerin dıkırntlrini ~·e- okumayı lcolaylaştxrmak ve okunacak 
ıfrpolartla alıcı \'e okt•jlfcll beklıycn ktrı:k id.ııı ilıti~neıı1ııit eldeki mali- eserleri yurdun her 'köşesinde çabuk 
hirknç kit:ıplıııı ılerı ııcr;nıeıııi~lir .. di imkıinlnnfan en gpr.i~ bir ~ckildl' ye kolay tanıttırmak davasını izah ey_ 
Ocdiğim gibı, lıaslan. ıl:ırındım bir r.ıyılal:.ınıııa -:,·ollurın1 lıoıı-ırwk karşı. l!.!mlı;ılir. 
müddet sonl'll, h:ım•c, kun·l'ti ku) - la~ ık mecburiyetinde oldıığnmuzu Maarif Vekili gazete ve mecmuaıa. 
betmiş Ye l.ıa!)k:ı bir J.ımını; tsıtlııbı kJyrlc~lcnıişlir. rm bu neşriyatı okuyucul:ı.rma tanıt. 
işe girişip ) eııi lıir h.zf.ı., fakat hı- (;arp ktıllür \C lef, t,kiiı- rarıı.ia"ı- tırmıı.k hususundaki bUyUk vazifesine 
rakılan ycrılı•n dl'i~il, il~ h::ı-Janılnıı') nın .seçkin lıir uzvu <ı!Jıak dilek 'e de temas ederek Tilrk matbua.tınm 
olan noklal:ırdun lınr~kct l'lrııc{!c 1 azıniııdc bulunan cuın'.ıuriyel Tü_rki- bütUn memleket işlerinde olduğu gibi 
·ncl'lıur kalmıştır. F\i)>lc oltı~ımun se- ycsı iı;in me leni <1üny..ıı1111 eskı ''C bu noktada da yardım birliği Ye can. 
bchi l.ıence işlerin ,·c Lu~rıJarın ı.;e- }l.'tıi fikir m:ılısulkrnıı !.endi diline dan bir a!Aka göstereceğine bilyük bir 
refl;rlni muayyen sahalarda. toplan. ~·e' irm(•k ve bu alem ı n dııvuş 'c dü- Unılt beslediğini bilhassa kıı.ydetmek 
mal•, kitleye maietmek ye alA.kndarla.. ~ÜnÜ')Lİ ile benliğini ku•netltndirmck lstcdiğinl söyliyerek sözlerini bitir _ 
ra. benimsemektir. zaruretini bilhas~a i~.ıı·ct eden ~Iaa. miştir. 

"İşleı-tnizüe kolaylık '1e muv:a.ffakı. 
yetler tllerlm. Çalışmalarınızın TLirk 
kiiltUrUnUn yakın istikbaline gelire -
ceği feyizleri ve bliyük tnkiş&lı dtişU_ 
nerelc bunun teminine hizntt-tin şlm • 
diden gUzel heyecanı içinde ctimlenizi 
hU:nıct1e seıa.mlanm . ., 

Ahmet Haht, imparatorluk aevrintn ı~•ı•••••••~ 
son yarını astrlık fikir ba.reketlerile 
on yıllık fikir hareketlerinin ve DG§ri. 
yatmın bir .mukayeııesinl yapml§tlr. 
Ahmet İhsan Tokgöz Türk neşriyatı 
Aleminin en kıdemli bir ferdi olarak 
birinci TUrlt neşriyat kongresinde bu. 

lunmakta.n du~~~.2!';?;uh~uıle11t~: 
rly&t aleminin saıta~a.t devri icinde 
dalma man.ız kalmış bulunduğu taz. 
yikl işaret ve bUtUn gayri ml1.B&it 3art 
tara rağmen bir kaç TUrk n8.§irin1n 
Türk irfan haya.tına yaptıkları hiz_ 
metleri kaydederek bunların en ba§m_ , 
da gelen Ahmet Mitat merhumun ha
tıraıımı anmıştır. Ahmet lhsa.n Tok_ 
gözUn sözleri bütün meslek a.rkadaş_ 
ıarr arasında sıkı bir tesanUt ve elbir_ 
liği tcmannLııile bitirmiştir. 

Ha.llt Fahri Ozanııoy da. Ahmet th. 
sanın temennilerine l§tir!k eylemiştir. 

Bu müzakerelerden ıscmra umumt 
toplantıya nihayet verilmiştir. 

Encümenler çaf ış
mıya başladılar 

Ankara, 2 (Hususi) - Birinci 
Türk neşriyat kongresi komis -
yanları bugün öğleden sonra ilk 
to~lantılannı yaparak reis ve \ 
mazbata muharrirlerini seçtikten 
sonra kendilerine tevdi edilmiş , 
olan işler üzerinde çahşmalarma 

AL KAZ 
Sinemaaında 

Iarzan VP Troo dıu~P 
t ıfünlerine nazire ola~ 

lan Harikalar Fil~ 

Kaplan Çocu 
Tim Taylor tarafından çe 
mit her .abnesi bin.bir be 
ve sergüzeşt dolu bir 

başlamışlardır. ı ================;;::;1 
Kongre reis ve katipleri: azaları: 
Reis: Hasan Ali Yücel. . Albay Cevat, Celal Esa~ı 
Reis ,,.ekilleri: Hüsnü Kıtap-:ı. det, Falih Rıfkı. Fuat J{ 

Cemil Bilsel, Hakkı Tarık. . Hasan Fehmi, lbrabinı rJ 
Katipler: Yaşar Nabi, Nuretin İbrahim Halit Hilmi, Ccrıt 

Artam, Refik A hmet, Selami İz_ nal, Fikri, l\erim Çağlar,?-{ 
zet, Behçet Kemal. Tahsin De. Emin, Nadir Nadi, Nusr~t c 
miray. men. Naci, ~ahit Sırrı. I'ie 

.l\eşriyat i~l~rinde ılı- t:ıın demok
rat bir ruh ve tam realist bir dtişUn_ 
cc ile çalışmak, aııc!.a c:umlıuriyel 
njinıinc.lc kabil olnbilıni~lir. Cuuıhu
ri)et ıarihincletlir ki hı: tnrıırınrı 1.ıü
Hiıı ılc' lel or~ımlarile :1 il\ v ili hir 
neşri~ :ıl Jıarc"k.etine r,iı isi'mi'), di~er 
taraftan lıııc;u<:\ hasım l~ ~ n:rını ku
rumlarmm emeklerine imka.n nlsbe. 
tındo iştlrA.k edilmiı,ı ve çalışmaları 

tifade edeceğiz ve programı vü- böl lece tnk' iy colunnııı~tur. Dün zi
cuda getireceğiz. Onu tatbik şe. y:ıret eUiğini:ı on ~ıllık . <' ri . t st>r
rcfini kazanabilirsek atiyen neti. g-isi hunun ı·.ıınlı dclilir!ır. Bu yo!<l:ı 
cclcrinl gördüğümüz zaman da .ıtılmıs en mü~bct Ye ınkıliıp ı adı -

ıı l.if ın esasi nden :ı.lııırr ı tiii,; h:ı rl 
frriııi kabul etmemiz o•ılugun la bir 
~ıı bile tere<ldücl edilemt:z. 

rif \'ckHi, yalnıı Türk ı arflerile o
kuyup y:ızıııı ''e y:.ik•,e' tahsil sınıf
larınn kncf:ır gelmiş \ıuluııaıı gcnçli
~in ~adec:c ders mııallıınlcrmin daı 
kar!rosn içinde hırat.ı.ıımıyacağını 
ber ilim şubesinde onların bilgile. 
rinl ~enlşletecek, his ve fikir dün_ 
yal:ırıııı :ı) ılınlat:ıc:ıl\, Ot hırı Cuınlıu
ri} cl rejiminin temiz ,.c idl'allst ha
vası içinde yaş:ılucak zl'ııgiıı lıir 
,.:ençlik kiitüplıancsın n lıir an c"~ı 
memleket ı;ocukl:.ırı11ın istifaılcsine 
konulınnsı liızııııı.ıeı.t gt nukl:ı~ınd:ı 
bilhassa israrl:ı durmus vr. sözlerine 
<.lcvaın ederek deıni~lır !;i: 

Maarıf Vekilinin alkışlarla kar~la. 
nan bu nutkunu müteakip, reis Baı. 
vekil doktor Re.ik Saydam on dakika 
istirahat için celseyi tatil etmiştir. 

Konı;renın lJ{inci ce!sesl açıldığı za. 
ınan riyaset mevkı!ni Maarif Vekili 
Hasan Ali Ylicel işgal etmiş ve riya_ 
set di\'anı intlhabı yapılaı·ak reis ve. 
killiklerıne İzmir mebusu Hüsnü Kitap_ 

Ba.sm. yayın ve satış işleri en. tin Sadak, Pertev, Refilc 
cümeni aza.lan: Reşat Nuri, Sadri Ertem. 

Adil Akba, Asım Us, Aliettin Gcrc:ek, Şevket Süreyya, "l'tl 
Kıra.l, Celal Ergun, Kenan Hu - Tan, Vasfi Mahir, Yunus 
lüsi, Velit Ebiizziya, Tahsin, Ta- Ceh1al Tanışman, Aziz ~ 
rık Edip, lsmail Hakkı, lemail doktor Süheyl, Mehmet A-11: 

sevineceğiz. 

Tekrar sizi selamlarım. Işin il
mt teknik kısm m arkadaşım Yü
cel size arzcdeccktir. işlcriniZ'de 

muvaffakiyetler dil!Tim. (Alkış

lar). 
Başvekil Refik Saydamın sürek. 

li alkışlarla karşılanan bu nutku
nu müteakip Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel söylediği bir nutukla 
kongrenin maksat ve gayelerini 
izah etmiş ve kongreye muvaffa
kiyetler dilemiştir. 

Maarif Vekilinin nutku 

Oıı yıldan heri e\·ı;lli ve Elıcdi 
c:r- ı':.ı: Alulürkiin · ıralıcı dclıaı.ilc 

1 L rk millctı i~·rn nııı·l.uıan hu "ıhı:ı
..ı gerek de\·]et •uak.ı.ııfrnı:ı 

trılıi 'c ııiişirlcrinıizı.ı t-ıı·nc.; \'Tiirh 
neslinin islifadcsine ı,o, ııkl:ırı eser 
kr hiıe istikbal iı;in ıi• ıtl vrı icı 1 ·, 
kcmınint 'e ke~ fi~ ı:t ıı,.zetmektedir 
Bııııuııla lıcralıcr unutın:ım:ılıılır ki, 
bütün im emek ve <\C'rnı;.ye ıııalısul
Ir-· sadece tesndiırtcrm 'l'C ~ırf !.iis 
nii niyetlerin eline hır ... rnrak yarın
ki Tıırk nesillerinin irfan yapılarını 
kıır:ıl'ak eserleri ha:1.11 laınaıda vu:ı;i. 
rcıniıi tnın ifa etmiş ~ ıyılabilir nıi
yi 7. ?. 

Bu !'s::ıslı ılavn, ııuı:ırıt \'t•killifıinı 

Doktor Refik Sayd lm ın konıtre memleket kiillür hayatı111n lrr.ıkki ve 
'lıe.saisini açan nutkunu ıniıleal.:ilı ınki~nfı ıçın 'apın~s~ l.1:r. ı mgele.n 

fnarH Vekili Hasan ,\ lı Yiirel dt· cs::ı~ Yaıifelerinıkn lıtrı ııl .. n nq•rı
sö~·ıe•llf b ir n utukla t:nnıırl'nin makynt Işı ih:crinde l'lırm:ııin•_tle durclıır 

"Daha.s:ı var, geniş halk kütlesinin 
elıne sa.dece okuma yazmanın anah_ 
tanırı vermelkle vazife bitmiş sayıla.. 
bilir mi?. Onları Türk cumhuriyeti_ 
nin sıhhatt. mıllet ve mcmlel•et dava_ 
ıarınm adamı, lktrsadi lıayattıı. ve_ 
rtmll birer yurttaıı haline getirmek 
veya bu halde tutmak için, onun glln. 
ıuk hayatmdkai kazancmx arttırmak 

ic:tn yurdun en uzak köşelerine kadar 
muntazam, yayılan, sistemli blr neş. 
riyat cihazına muhlaç dc~il nılylz? .. 
Geçmiş asırlardakl iliın ve sanat a. 

damlartmızm bilyilk kıymet taşıyan 

eserlerinden ve tarihimizi, kUltUrümU_ 
zil aydmlatan esas kaynaklardan ya_ 
nnki nesillerin doğrudan doğruya fay_ 
dalanınalanna artık imkl'm kalmadığı 
malumunuzdur. Onları bıı dt'ğerll eser 
lerden milstağnl ııayabillr mlyız ve 
mahrum ctmeğe gön!Umtlz razt olur 

çı, ('niversıte rektörU Cemil Bilse! ve 
Hakkı Talık Us intihap edilmiştir. 

EncUmenlere aza seçiminden sonra 
verilen bir takrir ile Ebed! şer Ata. 
türkün a.z1z hatırasını taziz için bet 
dakika ayakta ııUküt edilmiştir. 

Kongre alkışlarla Reisicumhur ln!I. 
nUne kon;:;renın en derin tazim ve bağ_ 
Jılık hislerinin ibl(ığ:nı karar altına al. 
mış ve yine olrnnan takrirlerle B. M. 
Meclisi rclst A bdUlhalik Rendaya ve 
kongrenin açılı~ma rıyaset et.mek su_ 
retile neşriyat davasına yalun bir a. 
!Aka gostermiş bulunan Başvekil dok. 
tor Refik Saydam ve Genel Kurmay 
Ba,kanı Md.reşal Fevzi Çakmağa ri_ 

ynsl't divanı vasıtasile saygı ve sevgi 
ll'rinin bıl<lirilmeslni tasvip <'ylcmi_ş _ 
ttr . 

mu? niltUn bnnlan nıuııt ve ne şekil_ Bundan sonra muhtelif haUp'er f!Öz 
d,. bir plAn yııprıMt.k dn~dıın doğru. alrnışlarrl ır. İlk olarak kUrsüye gelen 

Işık, Ki.mil Kitapçı, Mahmut Edebi mülkiyet encuı:ıetll 
Kürkçüoğlu. Remzi, Ahmet Ha - ları: ş 
lit, Vecihi, Sadi Karsan, Sadret. Abidin Daver, Ahmet 
tin Enver. Saim, ::-.:a.il, Naci Ka. ~:smer, Arni Karagülle, Bil; 
sım, Hamdi Başman, Halil Lutfi rıkan, Bahattin Kutay. 
Dördüncü, H alil Vedat, İlyas Ba. Edip. İhsan Gökmen, :r-,fll 
yar, Hıfzı Oğuz. Naşit Hakkı, Na Esat Bozkurt. Muvaffak -,Je 
mık Edip, Ali Rıza. mencioğlu, Necip Alj Küçi11< 

Dilekler encümeni azalan: yami Safa, Scn'er, Süleyrrı~ 
Mecdi Sadret lin, Muhittin Bir- mi, Ziya Gevher, Ercüment 

gen, Mustafa Aral, Mümta~ Fa. rem, Etem McnemencioğlU. 
ik. Kerami Kurtbay, Kazım Na. ı:ıut Cemil. . t 
mi, Nakiye Ergün, lsma.il Hüs . Gençlik ve Çocuk edebı}'&}l 
rev, Osman Ergin, Bilal Akba, cümcni azaları: İsmail 
Cemal Nadir, Sa.it, Şemsettin, Baltacıoğlu, Ali Canip, .A-kıl
Hakkı Süha. Ahmet thsan. Re • düz. Fahrcttin Keri~, _ı;ıırı;; 
f ik Senmen, Memduh. han Raşit. Asım Kultür• yf'I 
Neşriyat programı encümeni (Devamı kar§d<isa 



31\{AYIS- 1939 

Danzig'e tecavüz 
harp doğui-acak 

;:or.omik ve be:kı pcılitik istik!5lini 
JZaltmak arzuo::udur. 

Dtiyük elçi, Polonyanm D:ınzig 

:r.eselesini müzakereye amad~ bu· 
unduğunu \'e fakat kuvvet ön:inde 

')Oyun eğmiyeceğini kaydetmiş!ir. 

Üç Devlet Hariciye Nazm 
arasında müzakereler 
yapılaca~ 

a: 11111 •ereceji cevap Londra, 2 (A.A.) - Deylı Eks. 
~ 2 (A.A.) - Matbuatın pres gazetesı, Sovyet Rusyarun sulh 

Poıberlere göre Alman muhtı· :eph~inde çalışması için on beş 
onya tarafından verılecek mayısta Cenevrede İngiliz, Fransız 

hariciye nazın Bekin o:} et ve Sovyet :ıariciye nazırları arasın· 
J1'.fe beyanatta buluna, ağı da muzakereler olacaflnı haber al· 

'Yaııı lel~k cuma gunü tl'vdi mı~tır. 
F · Harbi kim teıvik ediyor? 
~lllZ•Polonya ittifakı Berlın, 2 (A.A.) - Gazeteler, 
~2 (A.A.) Dun Varşova· Po!onyayı hı:trbe teşvikte bulunmak 

' .!.~.~~~e nazın &okle la olmakla itham etmektedir. 
olan """YUK elçisı arasında yapıt Gazete başıık'arı manidardır. 
~ DıWIJcattan bahseden Pa· Hambu:-ıer Fenndenblatt, Polon. 

i tHı.~etesı, Fransız · Polon. yanın Al:narıya aleyhinddci tahri· 
-~ takviytsi 'fe Polonya ·~Atından .>ahsetmektedir. 
.ı-ı~ Parisi ziyareti Zeit guel'5i §i>yle diyor: 

_..._~, .... _ ln göriıl\lldüiünü yaz· "Polonya, vaziyeti anlamamazlık 
La r. taı. geliyor ... 

liltere ve Franaanın Eseende çıkmakta olan National 
\'ltıtleri Ze'tung, 1U fikirdedir: 

_""'lrtr>va._ .. _ 2 (A.A.) _ Matbuat "Polonya, bize hakaret edi>·or!,, 
tft..:" 8orsen Zeitung, yazıyor: ·-.utz mahafilinin ~-

ı.._ den:etınekteciir. Matbuata "VlrJOVll, lahanı çekiyor ve har· 
""~fıl, İngiliz • Leh mü· be teşvik ediyar! .. 

~•H---"nde berraklığa ip.ret et. Polonya tiyatro trupuna 
: Polonya kendini t~hd•t al· yapılan tecavilz 

a11ga"~ etmez tngiltere ile V3J10V3, 2 (A.A. Grosstıılitz 
'Y~a&•ı Yardımına kotacaklanna te Katoviç Polonya tiyatro trupuna 

........... Pllan~- vaatlerin gayet sarih k:trşı yapılan tecavüz haklcında 
!fari . kaydetmektedirler. Kı:rjer J;>oranny gaıettsi. 1930 da 

cıre ratzareti namına söz söv· Oppeluda Katoviçten Alman hu· 
e sallhi1tttar b · ~1 :t mınt3kasına gelen Polor.}·alı 

ek ılt İnailiz b ir zat, nazır :ıktcrlerin gem· müfnt Alman 'atan 
Yantı .. _ ~ • üy\ik elçisi arasın. 

-... ~ ~ikat esnasında Hit· JYr ·crleri'1in tecavüzüna u~r:unış 
~-.nri,,. film mühade· ?1"'1.klannı hntlrlatmaktadtt. 

3 Pu gazıete Polonyada Almnn ti. 
u~;rahaten söylemiş, fa. a P()SUJlun tam bir serbestf içinde 

t abıJ lngııız • eddırıiı olatı fa3lıvette bu'undu umı kayde•mek· 'Yit ,.. __ ,_ .l..tü -ı..wı.ı.~ ı . ı 
• - .. &q I"--- hi --ı:t ıe • .ir. 

1 nj ıla "'WllUDUn Sxuu- ı •. _, ~ 
Sile ve etnııştfr. ngilit • .;>0Vyet mBzake· 
leh~• •e farld Pruayanın releri dostça devamediyor 
\'~t•11• ilhakı isteniyor Londra, :? f.l\.A.) - Buil'n A-

Y l{ •. 2 (A.A. lillu~tro· va:n Kamarar;:mcJa muhalefet işçi 
lı Ul'jer Codzienny.. bugün p~: tisi reisi Attlee başvekilde:ı ln. 
P..~ makalede Sılezya i!e tı: " • Sovyet müazkereleri hlkkın· 
; ·'18Ya rnmtakaı nnın Po- cl.1 jzahatt3 bulunmasını tekrar rica 
~u ileri surerek bu. etrr.iş \e eflc:\!ı umumiyenin Ç.abır. 
Polonyaya ilhakını istemek ·. 

1?.ndığını. bu müıakerelerin iste· 
Polo n !, iği sur•tt hükOmet tarafından 
...__ llJt, kunet lnilnde yap1bp ya 11!madığında ~üıılıeye 
~il iiıneyec:ek dı;t;üldüğw1;; söy!emiştir. 
~ 2 (~mberla} ... ~u cevabı verrnıştir: 

~ m. •. (A.A.) Polonya 
~ at...:51 n Ren kimseyi şu veya bu di.ı~ün-

~~&\-ı r'Otodci şu beyanatta 
t Cfli,. bulunmaktan menedemeı!ı. An ~ı-- ur .. 

""ll}"a Çek ::a •• Attleenh bu gibi dtişünctleri 
lıı} ' - SIO\ alcya clefıldir. t,. ·ık cdecet,..;:;i ve İngiltere ile Sov. bir anın Danzige karı:ı he. han· 
~ti bi fet er ara ındc: müşkiıl~t çıka mak 

t.ıA,.: ·r harp sebebi ola. 
.~edil 'sted•ğini zannetmiyordum. 

lf tltrj k . teektir. <;.ok do tane mahiyette müazkere· 
·ıe~ ~rdan geçen bir şe- re!ere devam ediyoruz. Birçoktefer

de. lelince, bu talep Polon. rüatın nazarı itıbara alınması icap 
ilizle irtibatını kesmek e-
~ • --diyor ve diğer hüküniıeri de gör.ö. 
~ 1Unde tutmaya mecburuz. Sabıruz· 
k. d: gösterilmesini anlamıyorum. Fa 
:~di ..... _ 
"'~Ut 4 urgay, İhsan "müsteşar 'at A\'am Kamara mı temin ede· 
~ • İbrahtın AJA.ettin, Meh • ·m ki. eğer anlasmanm akdinde ta. 
tı.ı '~~t, Nafi Atuf, Necmet. ıhhur olurorsa bunun sebebı lngi· 

R ..... • Nurt, Ramiz Gökçe, Re- ız hük\ımetinin iyi niyetler göster
' ;;:ettin Celll, Şakir m. rıt:m indtn müt \'ellit değildir. 
tet. rTqkıraıı, Cevdet Kud. Frıua, lngiltere ve Sn-
' yetler araıına kartıhklı 

\ ~at, Yardım ve propaian. yardım pakh 
'ı Ce tııcllmeni azalan: Ah- Londra,3 • HükOmete yakın otan 
~ttın, Ali Na.ti, Beh. mahftller, İngiltere ile Sovyet Rus· 

'arı ~ •Burhan Cahit, Azime, 
: l<ıı~kut, Ferit CeW. Hak- )'a arasında cereyan eylemekte olan 
:'I. ).f:~lu, Hafız Cemal, Hüs. müzakere!enn bugünkü safhası hak 
~ llııir0 MUeyyet, Nizamettin kında beyanatta bulunmaktan is. 
k"llt' iller Li'itfi, Semih Ltltfi, tinkAf ediyorlar. Zannecf!l~ifine gö

'4 "ttuıç, Tallt Vila Nuret re beyanatta bulunmak ıçın elyevm 
'11 ki Nbır s~at • Sovyet Rusya ile Bulgar hükOmm 
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lm:Jf!IUWNSr~@L~@rRHlfi&ll®I 
·Dünya buhranı k 'lrşısında 
Belçikanın vaziyeti ·nedir? 

Arap çeteleri 
Nasıra ya girdiler, lngi Jz 
taraftarı arap:arm evlerini 

ateşledi er 

Oahıliye Nazırı bunu izah ediyor 

Hayfa, 2 (A, A.) - Arab çeteleri 
Kıırmel dağı civarında lngiliı Jutaa. 
tını muhasara etmiflerdir. Çeteler 
Naaıraya hllcum ederek ıehre pr
mişler ve İngiliz taraftan olan A
ıab ailelerinin evlerine ateı verdik
ten sonra şehirde Ud saat kalmış. 
Jar ve b. ibare İngiliz kuvvetlerinin 
muvasalatı Uezrine çekllmlflerdJr. 
Kıtaat telefon hallan keallmiı ol. 
d iundan daha evvel haber alıp ye
tlşemr.ııiıtir. 

Hdkıo.ı,..et te.ttrar vaziyeti ele al • 
m.i1Jtır. Çetelere kartı çok lfddetU 
hır tenkil hare< .. "l hazırlanmakta -
dır. 

Hayfa, ~ (A. A.) - EvveJkl ak.. 
pm bir askeri karakol lle bir Arab 
ç~tesf arumda ateş teati edilmfı -
tir. Atılan mermilerden blrl civar
da bulunan bir manastrnn pencere
sir.den girerek bir İtalyan rahlbesl 
ni yaralamıthr. 

ispanyanın vaziyeti 

Brüksel, 2 (A.A.) - Dahiliye 
nazın Albert Deveze bugiln aiSy
lediği bir nutukta Belçikanın en -
ternaıyonal vaziyetini anlatmıı -
tır. 

Nazır, 1936 da Belçikayı mUs . 
takil siyaset takibine aekeden AT· 
rupa vaziyetinıdeki defipklikleri 
hatırlattıktan ve bu siyasetin anı 
hatlarını çizdikten ıonra demittir 
ki : 
"- Bu suretle Lokarno yerine TC 
Belçika için çok daha iyi bir vui· 
yet hasıl olmuıtur. Gerek bizzat 
kendi nefsimize, gerek komıula • 
nmıza kartı enternasyonal taah • 
hütlerimizden dönmeden, blr Av· 
rupa harbi talodirinde topraklan
mız ihlll edilmiyecektir. Bunun 
zamini hem ordumuz hem de bü
tilr. komıularumzın namuı aözil • 
dür. 

Ancak kaydetmek İltediiim bir 
nokta vardır ki, o da Alman dek
larasyonu ile tnciliz - Franaız dek 
laraayonu arasmda mevcut fark -
tır. Bunu tavzih etmek lhandır. 
Evveli Almanya, Belçika hüJd1me 
tinin tam hukuku hükümraniaine 
sahip olarak müstakil bir siyaset 
takip etme'k huıuaunda azmini be. 
yan etmif olduğunu tenet ittihu 
eylediiini bildirmiftir. 

Filhakika, Fran.. ile Belçika 
arasında hiçbir zaman aıkert bir 

tun m~Jelr:etler1e samimi mUnaae. ittifak mevcut olmamııtır ve ola
betler idame etmek istediğini kay. maz da. Çünkü Fransa bayle bir 
deylemt§tlr. ittifak akdetmek için, dünyanın 

---------------- lu:rhangi bir yerinde olursa olsun 
ltalya - Romanya iıtcdiği siyueti Belçika ne daha 

Londar, 2 (A. A.) - lapanyanm 
Londra bUyUk elçial dUk d' Alba bu
rada bir ziyafette aöy1ediğt nutukta 
lspan)•anm kendi lktıaadiJ·atmı sulh 
icblde dirlltmek ve komünist mem
lekeUer mu.ı.aa olmak Uzere bU-

G&riltmeleri dostane bir evvelden mutabık kalmadan ta -
tekilde cereyan etmif kip etmemek ve herhangi bir mu

ahede fm.ıa eyleyememek ıibi fe. 
Roma, 2 (A. A.) - Gafenko, Pa. dakarlığa katlanması llzımdı. Zi-

pa tarafmdan kabul edilmlttir. Ga- I ra ittifak Fransız Iİyuetinin bil -
fenko, hariciye namı kardinal Mag-

1 
tün neticelerine katlanmamızı icap 

• e ırır ı. ve ı a ur u ır §ey 
İtalya ile Romanya arasmdaki 

yapamamuı lizıınıelirdi, meier 
ki bize onun idaresine tlbi bir 
memleket nazarile bakıın... Ne 
Franıa böyle bir ıey dü§ünebilirdi 
ve ne de bunu kabul ederdik. 

Diicr taraf tan Almanya Betçi. 
kaya verdiii ıarantiden "Alman • 
yanın ittirik edeceii bir harbde 
Belçikanın onun aleyhindeki aıke· 
ri harekete yardım eC:eccii ahva
li,, iatisna etmittir. 

Belçika müstakil siyaset takip 
edeceğini ilin eyledili bir anda 
bu ihtiru kaydini koymakla Al . 
manya muhakkak ki, Milletler Ce· 
miyeti paktının 1C5 ve 17 nci mad
delerini dütUnmUıtür. Çiln'Jcü bu 
maddeler mütterelr aıkeri tedbir -
lcr tatbik nda uı devletlerin top. 
raklarından ıeçlt hak1mu Ter • 
mektedir. 

Filbıkika ıeçit vermek asker! 
bir harekete yardım etmektir ve 
mezkQr lbtiru Jraydinin konul • 
muı olmua teoldt ecUlmiyece'k bir 
ihtiyat tedbiridir. 

Fakat fUDU katiyetıe beyan ... 
deriz ki, Milletler Cemiyeti paktı. 
nın 16 ve 17 nci maddeleri ua dev 
letleri ıeçit huıuaunda hiçbir mec 
buriyete tabi tutmamaktadır. Bina 
enaleylı Belfilranrp hOrriyetl bu 
sahada 4a tam olarak ka1malıtacllr 
ve kendltl tuhlatltleriu rla,.t et• 
memekle itllam oJ....-•, Jl'UleD 
cenup koımplanmu da blslm istik 
!alimize riayet etmekten batkı bir 
ıey ıdilfilnmüyorlar. 

Herhanıi no'ktai nazardan rnüta· 
Ih edilirse edilsin Belçikanm en • 
tcrnaıyonat vaziyeti, milletler ce • 
miyeti azası olmaktan dolayı hiç 
bir &ipotek altına girmit deiiJdir 
ve Alman ıarantiaine mezkQr ihti 
raz kaydinin bulunmuı da bu ı• -
rantinin hukuki ve manevi Jayme 
tini asta zayıflatmaz. lione ile görüşmllştür ı tt• · d' E t ba k t" t" b. 

----------~-------~-~----------& ö rlltm eler, billmel hitama ermie-
tir. 

ltaıyan mahafW, bu röriltmeleriD 
pek dostane bir tekilde cereyan et. 
ıclş ve Roma ile BO.kree arumdald 
mUnaaebetlerin inklpf ını JtlmadJa 
derplf etmefe medar olmut oldufu
nu beyan etmektedir. 

lyt mahmıat almakta olan maha· 
file nuaran, röıilpneJer tu nokta· 
lar haklunda Cft'eyan etmlttlr: 

1 - İtalya Ue Romanya arum. 
db ki siyul ve lktıaadl m:Jnaaebetler 
ve bunJann lnJdtafma tahid olmak 

lngiliz Kral 
ve Kraliçesi 

Cumartesi günü seyahate 
çıkıyorlar 

Lonclra, 3 (A. A.) - Jn,Utere 
kral ve kraliçesi, önümtbdeki cu
martesi ıünil Portamouth'a &itmek 
llure Londradan ayrılacaklar ve 
Portamutta Kanadaya sttmek be-

arzusu. re vapura bineceklerdir. 

2 - Roamnya ve Kacaristan a- KUçUk pren1e1ler, valide kraliçe 
nısındald mUnuebetler ve BUkreı mari, dük ve dlltea de Glucester, 
ile Budapeıte arasında bir anlaşma-, dllk ve düşes Kent, vapura kadar 
yı. varmak imkinı. kral ve kraliçeye refakat edecekler. 

S - Polonya - Almanya milnue. dir. 
batı, bu babda Romanm GafenkoYU 
Polonyanın Dan~ baklundald Al
man mlltalebatmı dostane bir su -
ntte telidir etmesi için müdahalede 
bulunmala lknaa galıpn.. oldutu 
tahmin edilmektedir. 

Mari, dil kve dilfea de Gluçester, 
12.20 de saraydan aynlacak ve 
mevkibe muhafız kıtaatı refakat e
decektir. 

Çemberlayn ile Lord Rallfab, 
trenin Vaterlo lstuyonundaa hare
keti esnu~ buır buJunaC1klar
dJr. 

lngiltere 
Romanyaya kredi 

açıyor 

Londra. 2 (A. A.) - J'inanclal 
Taym.il suetulnln BWuet muhabl. 
rl bildiriyor: 

İngiliz hllk<imeti Roınany ·a beı 
sene muteber olmat lbere bet mil
yon ingU1z Uralık bir k.red1 açmafa 
amadedir. Borcun Menmelll 1HO ee 
nesinden itibaren bqlıyacak ve 
ham madde verilmek suretiyle yapt
lacalrtır. Kredi sillh satmalmmuı 
için kullanılacaktır. 

J'rederlk LeilhOl'SB'un reiallğinde 
ki İngiliz ekonomi heyeti yakmda 
BUkretten Atinaya gidecektir. 

Taymls pzetesl Npıhlesinde 

bu sarahati vermemekle beraber\ 
"İngiliz heyetinin muvaffaJayeti, 
Romanya ile Ywıaniltamn mah.lul
lerlnl İnlilterede ve dlfer memle.. 
ketlerde aerbe9t d6vb mukabllincle 
1atabilmelerl için yapacaiı ulat • 
malarla &lcllecektır.. demektedir. 

IÇF.Rl)E: 
• HikA:reC:i Oıner Seyfeddinin Ka. 

dıkoyün.:Sel~i kabri a rl mezar lı~a 
r.akledıl"-Cktı •. 

• Mekteplerde 8 de da!e ba • ana 
rak biley? kadar bitirilecek ve ~ölle
den sonra mualhrnler talebt.lere 
dt:. slere aıt tatoikat > apt.uacaklar
dıı. 

• Tedrısat müddftınia de•sleri 
bıtirmele k~f gelmedi~ anıaııldı
~ndan tatil niuddetırun kıwtı :na. 
sı kararbşmı,.-ır. 

• Tram•ray, tünel w elektrik ıda· 
relen belediytıeıe mülhak bir :ı<ıtçe 
ıJe ıdare l'dilecektır. Bü~yi tc?tkik 
etmek üzeıe cebir meclisi yalunda 
f evkallde olarak toplahacaktır 

• Belecfjye TepebapndaJd 'tehir 
liya.tro~u biımsmı yıkarak ye~ine, 
yem hır bına yapmak tasavvurun· 
dadır. 

• KadıköyQndeki manavlar bele.. 
~iye)"e müıac::ıatla Kadıköy halinin 
kend.i~ne tahlisini fstemif)er<Hr. 

* Milli ,,aııayi birlili bugün öile
den tonr:ı lopiarıarak, Galatasa,ay
da açılacak ll ır.cı yerli mallaı ser. 
ıısinın ha mudanle meuuı ~l&.(.'ak 
tır. 

• lpek kad.~ çorapla:nım saz am 
ol3raK ınvuinı tem.in için tıca t't o· 
dasile milli tanayi birhğı müjtc.. cl.. 
ça}J§lnaia .karar vermiflerdjr. 

• Usku~.rda inp edı!Qk ta ... lk · 
kuk w tahsil şubesinin teme!atma 
merasimi )'Bp.dnuftu'. 

• .Paril ticaret konaeyliiine tayin 
edilen iç ı ıca"et umum mOdOrii 
Mümtaz kek bu aktam vuifni ba. 
JL'la hareket edecektir. 

• Fransız rejisi mühim miktarda 
tütwı ~k ıçin ~ biı he· 
yet göndenni~:ır. 

• Leton)-a hOkameti Tophanede 
Denimanx YoıCU alonunda 10 ma· 
yısta iki g-Jn sürmek üzere bir ter .. 
&i açacakur. 

" Alman bandır.ili Milvoke vapu· 
rile limanmıca 300 seyyah gefmir 
tir. Dün ak~ Akdeniıe Au-reket 
etmif)erdir. 
DJŞARDA: 

• Roma valisi prens Colonr.a ve 
pı enses, Beriinden Budaplfteye 
gelmielerctr. 

" Fran&ı7larla AJmanlar ll'Ulnda· 
ki ticari müzakerela- dün ~ 
sonra tica:-et nezaretinde bqJ3mq
tJr. 

• Evenir.g Standard pzetetinin 
&llnadan istitıberatma ı&9 lta!Ja 
dahiliye nezareti yakında 50 Alman 
nasyonal 808)1llist ajamm hudut 
haricil'lıl pkaracaktrr. 

• lnıi!t:renin Roma yeni büyük 
elçisi Sir Percy Loren dün öl!edec 
90nra Romay:ı vamıqtır. 

• Yugosauya naibi prens Poluo 
Jt,lya 1ey:.bat; nıftnalebetile Napo. 
lide yüıden faıla harp geınit-iniD 
iıtirakile b•r tezahür yapılacaktır. 

•Macar ticaret nazın Ku•m, 
Romaya gclmi§tir. Mumaileyhin bu 
ılvaretinden mabat, Jtaı,a ile Ma.. 
caristan arasında iktisadi nrilbade
kiuin inkiptını temin eylemektir. 

• Polonya ile Macaristan araaaı. 
da burada &kttdibnit oWı tic:ant 
iti:ifnamesi, JO haziranda 11W1iyet 
mevkiine ctr«ektir. Bu itillfname, 
Lth-Macar mübadelelerinio ymde 
5 nisbetind~ a.rttınlmamn derplf 
etmekt.edı&·. Osküdarda 

bir kaza 
• Burıostan alman bir babeıde 

bildirildilhe cm maarif namı dan 
Kral ve Kraliçe, Empre. of A.. inhisarlar İdare&İ Pedro Sa "11 Rodril1* ile Franm 

Bi uatralia ile aeyahat edeceklerdir. U kol ık----•- arumda çıkan bir ihtiJAf üzttiDe • r marangoz kalfaSlnlft Gemi, saat 115 te hareket edecek· CUZ ODJA Ç 11.--..& DL"Jr' ulediJmittir. 

parrnakları koptu tır. 1e~1:'::ıa:u:U: ':!!~::!":~ 1~~fiAr.:.;n~~ 
Dün Usküdarda bir kaza olmuş, nrlammttır. Fon Direkaenin hafta nihayetinde ~etCUırıe ill;ri en~ümeni asa. arasında cereyan eylemekte olan 

~bcttıuıat Şinasi. Ali K!mi, miliakerelerin neticesini bekliyor-
1 "l'uneer, Burhan Eeleg, Iar. 

bir adam parmaklamu makineye Şiddetli bir .zelzele Yeni bütçede eksper, harmancı ';fi:ifesi ba'1118 dönmeli muhtemel· 

kaptırarak yaralaıumftır. cibi t~ün telmlqenlerin kadro • =========== 
4cıtBUseı, Fazıl Ahmet, Fik. İngiltere, Sovyet Rusyaya üç ta. 

~t, l, Galip Bahtiyar, Halil ~nı bir Fran ız - İngiliz - Sovyet 
l!aut Fahri Haun Cemil, karşılıklı yardım paktının alctedil. 

~;ıı~ Cabit, Mustafa Nıhat, me in~ teklif etmiştir. Bu üç taraflı 
\>..~f Ataç, Nurettin Artam, pakt, Sovyet Rusyaya komşu olan 

~ Baydar, Orhan Şaik, RJd. memleketleri de tecavüae karp ga
~ltlz. Sabahattin Rahmi, ranti altma alacaktır. Fakat tn· 
._, ~ Ali. Sellmi lzzet, gjltere ile Fransanm Sovyet Rusya. 

)ft.bl, nıaı, Yusuf Şerif, Ya • ya garantisi Uzak prka l8lllil olım-
1-- Melih, Zllhtil. )'&Caktır. 

Y anardai faaliyete -..: 
UskilC:arda Eala!J:ın iskelesi itti· •~- ıu takviye edilmekte ve amql•ra nı cörerek, piyuaya acu " ara· 

~alinde 15 numaralı Hakkı utanın r..edding, 2 (A.A.) - (Amerika. da zamlar ,apdolaktaclrr. Yaprak nılan enalı bais bir nnl koloa,. 
maraııgoz atölyesinde çalıpn 55 da) 21,53 de §imalt Kalifomiyada tiltiln ve üpralanmum hariçte çıkarmap lrarulqtumapr. Baa. 
yaşında kal'a Manok, dün atölyede şiddetli bir ıelze1e olmUftur. Birle- PfOPll...._ Ue dldln h11taJıkla 'Jardaa 1-tb bllbw tltlla Jeti. 
çallfll'ken ellıtl kazaen makineye Jik Amerika devletlerinde mevcut rl1e mladele lsla bltpye llURll ten auatabJardUI ıse, mütapw 
sılnıtırmqtır. Adamcaltzm istim· yeglne ranardal olan Lavvenden taWaat1u lcoa_.ftur. rinde pc-.uklara okuta1m11r 1nn 
dadı berine makine durdurulmuı. sıcak dumanlann çıktılı ıörillmOt- Nare, ispirto flyatlanm ueu • Mr tGtla hllgW ldta1- lluırlla • 
Manok baygın bir halde, tedavi e. tür. Bu yanardal 1915 de fiddetli lltmaama ntmen halka atılan maktatar. DylWer ~tık wa1ııı.. 
dilmek o.ere Nümune hastanesine bir ze!zele neticesinde hasıl ohDuf. koloaya ve l01yoalann UJl pahalı tUtfiD )'etittirme uaulledal aınn. 
bldın1ıqbr, tu w ma'khl enafa unun olmacblı mit ~· 
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• Monako prensı 

Vefalılar Izmirdeki 
nasıl oynadılar · maçlarda 

2 inci Lui'ge 
Fransız ordusu generali rütbesi verı 
1,600 Tebeası bulunan bu hükümdar Frarı 

ordusunda uzun seneler çalışmış 

eski bir askerdir 

" 
Birinci ve ikinci 

İzmir, (Hususi) - Seyirci ade
di500 zü bulmayan Alsancak sa -
hasında cumartesi günü Vefalılar 
Doğanspora 3 • 1 yenildiler. 

Hakem Uçoktan Mustafa, yan 
hakemleri milli küme maçudan 
evvel oynanan Uçok - Yamanlar 
spor maçında oynayan Sait ve 
Mustafa. Merasim biraz uzunca 
sürdü. Doğanspor sahaya bir hay 
Ii geç geldi. Takımlar dizildi. Saat 
17 ,05 maç başlıyor. 

Vefa: Azat· Garo, Vahit - Şük. 

rü, Lutfi, Süleyman - Mehmet, 
Sulhi, Gazi, ı'1uhteıem, Necip. 
Doğanspor: Mahmut. Reıat, Fet· 
hi -· Sait, Halit, irfan - Sabri., Ab· 
dullah, Fuat, Yusuf, Abbas. 

Sahayı İzmirliler kazandı. Vefa 

Atletizm bayramı 
Müsabakalar 28 
mayısta yapılacak 
İstanbul bölgesi atletizm bayramı 

tertib ht'yetl ba~kanlığmdan: 

oyuna başladı. Top taçta .. Muka • 
bil akınlar •. 20 dakika süren Vefa· 
nın hakimiyeti, golü yoktur. Sul • 
hinin' ayaklarına İzmir kalecisi ka· 
pandı. Muhakkak bir gol kurtul • 
du .. Muhteşem çok uzaklat1dan şilt 
atıyor, fakat kalenin çok üstünden 
toplar dışan çıkıyor .. Doğanspor • 
lular Vefanın kalesinde (neden ol
duğu belirsiz) bir penaltı cezası 

Sabri bunu gole çevirdi. 
1 - O Vefa mağltıp .. Dakika 29 •• 

Vefalılar açıldılar. Ustüste fırsat 

kaçmyorlar. Forvet gol kaçırmak. 
ta rekabet ediyor. Reşat, on sekiz 

nıaçın tafsilatı ... 
çizgisi içer sinde topu eliyle tuttu. Vefalılar çok açıldılar. Güzel bi 
Fakat hakem bunu kasdi ıdeğil di- fırsat kaçtı. Gazi kale ile karş 

ye, tecziye etmedi galiba. karşıya .. top kalecinin ellerin.de 
Dakika 32: Vefa bir korner ka-

1 
Oyun bitti. 3 - 1 Vefa mağllıp .. 

zandı. Necip attı. Kafa vuruşu ile Sahadan ayrıldı .. 
Doğansporlular bunu uzaklaştır -1 Doğanspor takımı Galatasaray 
dılar. Geride bekliyen Sulhi vole lı Reşadı, Halidi, Mahmutlu ala • 
bir vuruşla topu kaleye gönderdi, ! rak takviyeli bir şekilde çıktı. 
kalecinin ellerin.den kaçan topu Vefa - Ate~ 
evvela Muhteşem yetişti, Necip de İzmir. (Hususi) - Cumartes 
boş kaleye attı. 1 • 1. günü hakem avantajını kaybede • 

Vefa oyuna hakim. Akınlar dev rek 3 - 1 gibi bir hezimete uğra 
re bitti. yan Vefalılar, takımlarında bazı t< 

ikinci devreye saat 18 ıde baş • dilat yaparak sahaya dizildiler. 
landı. Her iki taraf şuursuz oynu- Lazımgelen seremoni yapıldık -
yor. Neticelenmiyen akınlar .. Sol tan sonra maça başlandı. Sa'1t 
dan faaliyete geçen Vefa akını l 7 ,05 ... 
Gaziden Mehmede giden top .. Ay Vefa: Safa - Vahit, Lutfi . Şiil< 
nı top kalede, ne yazık ofsaydmiş. rü, Hakkı, Süleyman, - Adnan, Sul 

Bir daha akın, bu sefer sağdan hi, Gazi, Muhteşem, Necip. 
top yine ağlarda. Fakat yine of • Ate,: Seyfi • Cemal, Sezai -
sayt.. Salih, Ömer, Avni • Ferit, Mah · 

Dakika 15: Vefalılar İzmir sa • mut, Ali, Reşat, İzzet. 
hasın::la oynuyorlar. Sabri derin Dünkü mağlUbiyetin acısını çı
bir pas aldr, sürdü ve Vahi:di at- karmak için Vefalılar oyuna deh . 
!attı, ortaladı. Fuat yetişti, lzmi- şetli bir hızla başladılar ve derhn1 

rin ikinci ve galibiyet golü. Vefa Ateş kalesini sardılar .. Seyfi çok 
gevşedi. gayretli oyunu sayesinde birçok 
Doğanspor daha iyi oynuyor. gollere mani oldu. Fakat tazyik bir 

Akınlar karşılıklı. Vefa yine gol türlü bitmiyor, bilakis fazlalaşı -
kaçırıyor. Çok açık oynuyorlar. yordu. Diine nazaran, hatta istan 
Fuat fırsattan iyi istifade etti. bulda eşine ender tesadüf edilen 
üçüncü bir gol.. (Devamı 11 incide) 

Dünyada en az tı:bea~ı olan bıı takdir etmiş, sert tabiretim.•...., 
!ıükü.mdara, bu ha•:a J'~;.nsız o.-du. Jna: 

SU tuğgenerallik riı~bcsı \'Critmi~tir . - Seni tebrik ederim teğ111 

İstanbul atletizm bayramı onun
cu yılı bu sene Beden Terbiyesi ge_ 
nel direktörlüğünün himaye ve yar
dmılarile 28-5-1939 tarihinde yapı
Iacaktrr. Bu müsa.bakalann seçme_ 
leri 14-5-1939 tarihinde sabah saat 
9 da Bebekte kollej sahasında yapı
lacaktır. Müsabakalcır umuma açık. 
trr. Müsabaka programı aşağıda ya. 
zılıdır. Bir dcfi~~l~ngiltere kupası final 

maçı nasıl oynandı 
Kupayı ilk defa kazanan Protsmut 

takımının gollerini kimler attı 

Bu hükümdar I\l,makc pıensı 2 mükemmel bir askersiniz, defll1• 
ıncı Luidir. Frans1: b::ı • vekili Da Ve müstakbl,!ı ırı:ı"AC"1 -:! ~: 

....ı..., .... .. .. n-rn. ... -n-... ~ a:ruı.,,c--ıı~ generdlt: nuc;usı oıarak da ay1\ 

zareti tarafından 1' ::!ıı:rz ordul:ırı - ~e kadar yazık ki, bu ırı~( 
Ko5ular: 100, 200, 400, 800, 

1500, 3000 ve 110 manialı. 
Yukarda resmini gördüğün Uz bok

sör Hristo bize yolladığı bir mck. 
Atlamalar: Yüksek, uzun, ııınk, tupta, geçenlerde Kılni ile yaptığı 

3 adon. müsabakayı kazanan Ekremle dö -
Atmalar: Gülle, clrid, disk, bay- ğüşmek istediğini ve bu defi.sine 

rak yarışı, muhtelif takunlar ara - gazetemiz vasıta.sile cevab verilme-

smda. sini beklediğini bildirmi§tir. 
Seçmelere girecek atletlerin isim

lerini 15~5.1939 tarihine kadar ter
tib heyetine veya Bay Naili Mora
na bildirmeleri rica olunur. 

Seçme glinU sabah saat 9 da sa
hada bulunmıyan atletler finale gir 
mek hııkkınr kaybederler. Bir atlet 
iki müsabakadan fazlasına giremez. 

Bursaya giden 

Atletlerimizin 
muvaffakıyeti 

Bfügemizi tem.,ilen Bur;;ada müsa 

Beden terbiye"i 1.stanbul bölgesi baka yapan Haydarpaşalı atlftler 
atletizm aj:ınlığımlan: 200. 400, 800. 1500, 110 mania. tek 

7 .May:ıs 1939 günü yapılması lii- adım ve ı1xl00 metreyi kazarı.mış

zımgelen koşu müsabakalan 6 Ma. Iarc!ır. Bursahlar 100 metrede, :;ük. 
yrs 1939 cumartesi günü saat 15,15 5ek atlamada ve üç adunda galip 
de ve üç kategori üzerinde olmak il- gel:n!şlerdir. 

zere yapılacaktır. Sahada en :nuvaffak olan atlet 

Hake:ııleri davet 1\Iu.eaffer Baloğlu olmuştur. 200 
r.e:Ien terbiyc~ı İstanbul bölgesi metreyi 24 de, 400 metreyi 56 da 

futbol Bjnnlıi,'lnd:m: kazanmıştır. Gzun atlamada 6.57 i-

ıue,·sinıin en enteresan futbol 
maçlarından biri olan İngiltere ku. 
pası final m~ının neticesini g~en 
gün l.'lsa bir tel~rraf ha\'adlsl olarak 
nrınişUk. Son posta He gelen A,·. 
rupa gazeteleri maç hakkında ~u 

tar ilatı vermektedirler: 

Meşhur Vcmbley stadı haddinden 
fazla dolmuş, hatta seyircilerin bir 
kısmı kapıda ve civar gazinolarda 
bliyük hoparlörler önünde heyecan 
in maçı bekliyorlar. 

lşte nihayet kral ve kraliçe de 
gözüktüler. BUtün seyirciler ayağa 
kalktı ve milli mar§ı söyliyerek ken 
dilerini selamladı. 

Birkaç dakika ı:;onra da evvela 
Volvcrhampton ve arkasından Ports 
mut gözilktUler. 

gen~ral ünvanı \ ~ ·i :··n Moııakv ~ te çok kalamıyacakc;ınız. Vaııl 
prensi, bu rütbeyi "\JÇ C:e siyasi \"a- bir gün sizi si\'il hayata çağırıc· 
ziyetlerden dolayı rıde P~mi~ bir hü tır. 
kümdar değilc.!ir. Demekten de kendini alalll~ııt 

Bilfık1s bö, !<? hir ünvaı .. herkes· tır. 

ten çok onun 'fı::ıkkı ota~d: görül. Liyotey yanılmamış, 19()3 
n~ktedir. Çünkü ırcns 2 inci Lui ~enı; prens babası tarafından d9' 
ı•.-an ız ordusunda en k~çük rütbe· :!dilerek Afrika a\'cı taburund::ıtı 
len başlayıp bir ço'' vnrarlıklarla -ıln~ak mecburiyetinde kalmı~tı!· 
·alı~cırak albaylığa J;aı ·~r yüksel· ı-..ı; 

- Baba~ı lıavatı c!aha ivi an~·· 
miş fevkalade kıym •t!i ve cesur biı · - 1Jf' 

\·e tecrübeli bir devlet adamı o . 
'.l$kerdİ"'. . ı için ona bir devrifilem seyah91 
Fransız ordusu a mtııısup nü. et 

';ıkmasım emretmiş Ye bundan ·" 
kümdar ailesinden :ı:· k:.,j d<1ha var· ra da Lui Parise gelerek bir ço~" 
dır ki, bunl:ırdan bi"'İ Danimarka kumet dairelerinde staj görmU~tı. 
prensi Aoıe diğeri Je h •t:Ç prensi 
Bertilclir. İkisinin de ı ü'beleri bin· 1914 de umumi harp başlar b" 
ba~ıdır. lamaz teğmen Girmaldi hcnıen; 
İçlerinde yalnız P"'•" " Luinin kertik \·azifesine a\'det etmiş ve . 

ütbesi albaydı. O ıh şir.1'1: geneıaL rika avcı alayındaki eski \'azife'1 

iğe terfi etmiş olu:,::ı::-. 'dönmiiştür. Birkaç ay hududda e6 

9-5-1939 snh gUnU saat 18 de böl- le hirinci geldikten sonra 4~100 Oyuna Volverharnptonun hücumu t!.iıı<:i golün kahram~nı Amlerson 

Son posta ile g": ~ - • r · .. nsız ga 
~teleri, bu hfıdise-J,..ıı m mnunıyet· 

\! bahsederken pı ;ns II ınci Lui 
ıin hayatını da y.ı ?yor'n. Enlere 
·an bulduğumuz iç:n bu v<:ızıla .. dar 
lir kısmını biz de ikt.'Ja, trliyoruz 

ledikten sonra, prens müracaat 
-ek piyade sınıfına alınmasını İ rf 
miş ve bundan sonra birçok lılJ 
'ere iştirak ederek sırasile terfi 
miş nihayet yarbay (kaymak~ 
rütbesine kadar yükselmiştir. t, 
'.m sırada sulh olmuş fakat Gi~_.. 

gemizJe müseccel ve lisnnsiye bilô- metre takımında da kazanmıştır. ile başlandı. İlk anlıırda her iki ta~ 
mum hakemlerin Cağaloğlundaki Bursa s!admın pisti çok ağır ve raf biribirini denemekle vakit geçi- -- • • 

merkezimize gelmeleri lüzumu e. }'Umuşak olduğundan elde edilen riyor. Ulkin Volverhampt~n _yavaş f ltalya bısıklet turu Prens birinci .~ t ~-., ~~lu oları 5 it:' 
di ordudan ayrılmıyarak dost 1 

Lui Antuvan 12 temm~ız 1800 da va hududunda bir \'azife almı~tır· 
hemmiyetıc rica olunur. dereceler iyi değildir. (Devamı 11 ıncıde) 
---------------------------------------- Roma, 2 (A. A.) - Çinelli tara-

loğmuştur. 1891 "le ı-r,r-~anm meş ~ 

hur askeıi mektehi ~e:1 C:j, 'e giren Bir müddet sonra 14 şubat.19~, 

l' t/alı!arın 1'ofanspora ~ ıkan 

fından parlak bir surette kazanılan ır 
Cenova _ Piza ltalyan bisiklet turu_ prens Lui 1893 de 0ur:ıvı bitirerek de albaylığa da terfi etmiş Ifıkt~ 

c;üvari mektebine \. •aıılmı~ \e 1895 az sonra babasının mevkiine gW" nun üçüncü merhalesirıden sonra ı 
dün yapılan 150 kilometrelik dör· ele, ac;teğmen (zab•t \·~ı...:ıi) olarak c;i icap edince, prensliğe asıl ,., 

tlüncü Pizagrosscto merhalesini Afrika 2 inci avcı ;:ıla,1 ınl.1 tayin e- fesi ba~ına dönmüştür. ~ 
Snponelli kazanmıştır. dilmi~tir. II inci Lui ismile hükümdarl~f. 

Monako prenslil'!;r:in \ :1 ·~hdi hu. l)a~lıvan Grimrıldi, askerlik işJeı1 Umumi tasnif: Birinci Çinelli, i
kinci Viçini, ayni müddet zarfında 
liçüncü Magri bir dakika 10 saniye 
farkla Bıırtali, birinciden 7 dakika 
farkla 7 inci olmuştur. 

--o--
Beynelmilel binicilik 
müsabakalarında 

mül<afat kazananlar 

- • - p8 
rada Girmaldi ismi cı ' 1rır1a çah~ma· den hiç uzak kalmamış, bir tara .~ 
ıra başlamış \"e geı.; sub:ı\ zekası -por yaparken, bir taraftanda a;if 
çalışkanlığı ve disipline riayeti ile 'iğin bütün yeni hamlelerini t 
az zamanda kıta:mırn en ı:ı;öule bir ~tmistir. 1 
rüknü o~muştur. Pr~ns Lui bi:- çok nişanlar da ~,: 
Kışlada harekets ı ot'.Jm1ağı hir 'llı~tır. Bunlar arasında Fransız 

·e\·miyen Girma!di l.en<lı ai zusile "'ın lejyon donör ni~anı da vardır·. 
'laima. ağır ve teh1 1Y. · i vt\ıifc>leı al· Bugün muhteşem şatosunda ~ı 
mış ve bu sayede d • r:ı '.r:i ilıti~a<;ı -:ukları arasında ~akin bir ha) 
nı adamakıllı arttırmı~tır vasn.•an prens Lui epe'-' vaslı oı~; Roma, 2 (A. A.) - Beynelmilel · - .... Jd.J ~ çc'1P 

at yım1:1larındn kadın binicilerine Pek az zaman iı,;·ı c'e .:ördi.iğ;i lcv· ·ına ragmcn tamamen ınç ,·e 
tahsis edilen (Diana) mUkfı.fatmı 'rntade hizmctlerd-:-n de 1. y: tı>~- bir insandır. tııl 
Fra Dinvolo ismindeki atile Mme. n:enliğc terfi etlen prcn~. o zamar .!:.~ea adedi 1.600 zil aşmıya; tıı' 
Bruni (ltalyıı) kazanmıştır. bınbaşı olan meşhur Fransız mare. I hul~umdar mar:en Ye maddete · lJİr 

!mpcro mül<Ufatını Erle ismindeki şalı Hiyoteyin kumandasındaki kı· 

1 

mamen Fram:aya bağlı ta~ ·C 

aUte .Alman yUzbaşısı Brinckmann ı tayn tayin edilmiştir. . Fransız askeri olarak yetişmıŞ ' 
kazanmıştır. Liyotey Girmaldiyi çok ~e\ miş ve iiyle kalmı5tır. 
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~us ve Rumen 
petrolleri 

Dünyada ilk defa sokakları petrol lambasile 
aydmlatılan bir şehir: Bükreş ı ı ı 

~Petrol bozan kt1yulardan fışkınr tJe ramurlu bir ırmak halinde ~k-:, işçiler dizlerine kadar petrole 
ktdar ek bu coşkun mayie yollar açmak için ulraşırlar - Rus petrol tabakaları Hazar denizinin altına 
1Q&L UZanır. Burada petrol sondajı, üzerine petrol çıkarma makineleri yerleştirilmiş sabih bir ada ile 
""'· 
Baktı !lıet'keıt Yalnız Rus petrollarmm duğunu ileri sUren Çar, bu toprak-ı ve amcası gibi çok sade bir hayat 

lan hasılatın yüzde kırkma muka- beçiriyordu. Yalnızhğı sevdiği için 
bil kiraya veriyordu. Bakü civarında etrafı bahçelerle çev 

Bu tarihe kadar petrolu yalnız rilmi3 "Petrol viJUl.sı" isimli bir vil
Amerika çıkarırdı ve Rokfeller pet lada oturuyordu. 
rol kralıydı. Fakat Rusya 1898 de 
cihan petrol JatibNHnde blrlnci de. 
receyi aldı. 

l'Uıtınıın °larak kalmaz, burası yer 
dıfı ve ;etınlt iki milletinin toplan 
ltıaU ve lkirçok zamanlar muhtelü 
dllğu bir Uaadt dalaverelerin dön
deıııert. ~-~hnugtur. Petrol ma
\hfa ~~ yer yUzUnde ilk 
l'aaıdtr, ~celbeden yer bu 

Bakij PCf.ro laveçli Nobel, dinamiti keşfetti. 
ran, i!nıı Ilarzlll cyda.na çıkn - Dilnyanın en zengin adamlarından 

b~~d~ ~µ. hfl~ MM~ ic~&
derek kazanılmış servetini ııulhe, 

sanata ve edebiyata hizmet edecek_ 
lere tahsis etti. Her sene dağıtılan 
Nobel mUki.fatı bu paranın faizidir. 

Rus ihtillll olunca petrol kuyu_ 
ları devlete mal edlld.L Emanuel No 
bel evvela !sveçe, sonra Almanyaya 
ge i B~ orada karısıyla bera -
bcr saklri bir naya t geçlicn .seviriıli 
bir ihtiyardır. 

Sinde ka ~anın karanlıkları içer
lıu ha y lup giden bir handır. 
bu to n, tltibneaı imkAnt olmıyan 
latznaPrakıarı lran imparatorundan 
~ltın lnııvtı. O vakit BakU §ehrinin 
!lııyaııduğu yerde hiçbir işe yara .-

la bir bataklık Yardı. 
Jaıı ~tarihin karanlığında unutu
den to • Cinlilerin çamurlu yerler_ 
~ 'L-Pladıklan kara bir suyu top-

~blar · lillııu ıçersine koyduklarını, 

lgte bu zatın kardeşi olan Lui 
Nobel de BakU petrolleri yüzilnden 
zengin oldu. 1887 den itibaren pet
rol blitün Rusyada, aydınlatma va
sıtası haline geldi. Daha sonra Rus 
gemileri ve şimendiferleri petrol 
yakmağa başladı. Luinin oğlu E • 
manuel Nobel Rusyada bliylik bir 
mevki sahibi oldu. Devlet §Urasma 
ve Rus akademisine AzA. naspedildi. 
Birçok nişanlar aldı. Hesapsız bir 
servet yaptı. Buna rağmen babası 

Deterding ve Roçild 
Kafkas petrollarını işleten mu -

esseseler arasında Nobelden sonra. 
en ehemmiyetlisi Roçild ınUessesesi 
idi. Fakat bu müessese i§lerini iyi 
idare edemedi. ÇallŞtrrdığı amele ve 
arazi sahibleri ile aralarında birçok 
ihti18.flar çıktı. Nihayet 1910 da 
Roçild müessesesini sattı. MUesııe. 

seyi satmak için fabrikasında usta
başı olarak çalışan Gülbenkiyan e
fendinin tavassutundan istifade et
ti. GUlbenkiyan efendi gayet yiUl
sek bir komisyon alarak müessese. 

(Dewmı 10 ucuda) 

t' AZ#\ N: L. Bosch 35 Yıhm vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

Avusturalyalılar yılan yedik'eri iç ·n vücutları 
bu hayvanların mUhiş zehirine allşabilir 
- 1 1 4 -

~eis hafif kızarmış, yani buğu ıs
rası yapılmış olan bu yılanı ya. 
ndaki bal leğeninin içine daldırıp 
ılayarak şapır şapır yemeğe baş. 

1ı. Benim de yılanlarımı bala ba
-man için de balı önüme c;ürdü! 
Benim önünmdeki yılan kızart-

' . .ılan başsız olduktan halde ö
l .1ür reise getirilen yılan başile bera-

Jdı. Bu yılanların zehirsiz olma. 
ına imkan yoktur. Zira Avustu

lyada hemen bütün yılanlar ze.. 

rlidir. Zehir ise bu hayvanların Arımtaların meşhur Bora altlarından önce meyaa111akslan 1iam!ıkla11 
ıştarafındadır. 

Anlaşılıyordu ki Avusturalyalılar ekseriy"J., keyif verici zehirlerin tat - gayreti içinde çırpınıp durdukları 
danlann zehirli olan baş tarafla- lı ile yenmesindeki sebebten ileri için böyle gıda arasında bir keyife 
mı kesip öbür taraflannı yiyorlar gelse gerekti. lüzum dahi hissedemiyorlar. Esasen 
lı ki yılan etinin, zehirinden, tec. Filhak ka ben tayfaların beraber- buna hakikaten lüzum olmadıfı 
it edildikten sonra nefaseti yılan !erinde getirdikleri çantalardan ken görülüyor. 
)alığmın etinden pek aşağı olma· di yiyeceklerimi çıkarıp yedimse de Zira Korroboni ayinlerinde daha 
Jığı muhakkaktır. Biz Almanlar bil yılan etiı•i merakettiğim için baya· ilki.ece yemekler yenildikten son. 
hassa göllerden avlanmış ),lan ba· tımda ille defa önüme getiri!ıni3 O- ra öütün Aruntalara zaten içkinin 
lıklarile gayet lezzetli çorbalar ve lan bu körpe kızannış ytlan!an da vereceği büyük bir keyif \'e ~ 
yemekler yaparız. Fakat Avustu· tatn.aktan kendimi menedemedim. gelmişti. 
ralyanın sahillerden uzak iç kısım- Duğrusunu söylemek lazım gelir- Yemekten sonra kadınlı, erkekli 
larmdaki insanlar bunun yerine S'!, pişmiş yılan eti biraz sertçe ol. bütün Aruntalar meydana doldular 
ancak hakikt yılandan başka r.e kul masma rağmen hiç de fena ve lez- ve neşeli bağrışmalarla, fevkalade 
!anabilirler? Nitekim yılan onların zetsiz bir et değil!.. bir ooşkunluk içinde dansetmeye 
en makbul yemeklerindendir. Avrupada milyoıilarca kiloluk bu başladılar. Kaş korulann üstündE 

Obür Arunta reisinin gözümün ö- lop etin Rbir korkusu yüzünden iyice yükselmi' olan ayın lazılnı· 
nünde yediği başlı yılan ise ihtimal beyhude yere ziyan olduğu muhak- trak aydınlığında, sıkı ve t2%e bir 
ki hakiakten çıngıraklı yılandı. A. kaktır!.. yemek keyfinden sonra 300 çıplak 
runtalar yılanlann başını kesme- Bi%im A vrupada §imal m,.mleket. insanın teptikleri bu hora, kadınla. 
den bunlann zehirli guddelerini !erinde kurbağa, kaplumbağa peka- nn hep bir ağızdan söylemiye bac:· 
çıkarmasını ibiliyorlarltnıydı. Yôksa l~ yenildiği halde yılanın ihmal o. ladıklan şarkılar dini ve efsunl~ı 
obur reis ~anlan - bir nevi har. lunduğunu, bu ormanlar Clolusu ne- havanın ~ türlü .hissiyata.Goğ. 
dal kabilinden - zehirite beraber fis ve tabii sucuklara kimsenin eL ru değişmiye başladığım gösteri· 
mi yiyordu? Buna hayret ettim. sürmediğini bilseler Avusturalyalı- yordu! .• 

Zira Avusturalyalılar kü.cfilc yaş- lar bizim hamakatimize kimbilir ne Danslar pandomima şekline inJu_ 

ıardanberi her nevi yılan yedikleri kadar hayretler içinde kalırlar?. 14p etmişti. Kadınlar ince w zarif 

için vücutları bu hayvanların müt. Avusturalya insalanrı henüz ken.. kangurular gibi sıcnyorlar. erkekler 
hiş zehirine alışabilir. Nitekim A- dilcrine sarhoşluk verecek maddeler onların arkasından köpek taklitleri 
vusturalyalılann çoğu y11~ ... ı:m per- keşfetmemişler. Onlar henüz keyif yapmağa başlamışlardı!.. 
vasız olarak tutarlar, Bu onların verici içkileri bilmiyorlar. Bazı ka· Kadınların bu kanguru sıçrayışla
bu zehirlerden mütwir olmadıkla hilelerin sihirbazlan böyle sarhoş. n arasında şarkı söylerken sesleri 
nm gösterir. IhtirruUki pişrr.iş çın· luk verici otlan sırf cinli otlar ola- daha çok hararetlenmiş, ktvre.1c bir 
gıraklı yılanları zehirile beraber rak keşfetmiş bu1unuyorlarsa da nağme halini alınıştı. Bir kanguru 
yiyen Arunta reisine bu müthiş ze.. bunların umumi surette heniiz kul- şarkısı söyledikleri muhakkaktı. 
bir bir nevi şiddetli keyif dahi verse lamlmalan adet olamanu~tır. Dansların siklet merkezi de yan 
gerekti!.. Fakat, anlaşılan, Avusturalyalı- bellerden aşağiya inmişti.Erkeklerse 
Yılanı balla bulayarak vemesi de, lar henüz kannlannı doyurabilmek bu aralık büsbütün gemi azıya aldı.. 

lar. Zira kadınların arkasmdan 

ltrııı; Y~arak odalarını aydınlattık 
!atın itılnıi§u. Satınaldığı toprak .., 
l.etecu. Çaırıuru ile de bu i§i yapmak 
dı. "Pet Çok sUslU bir lamba yaptır. 
tı l'll roııa doldurarak tecrübe et
ılzrtb lıvaffak oldu. Han yaptığı bu 
'l>ara::r hnparatora gönderdi. lm. 
--~ :rneınnun oldu. Ve petrol 

ifan hntiyaznıı hana verdi. 
Jıa\'a Petrol sattı, altın yaptı. Bu 
~~ 11, basit ve iptidai bir surette 

1 Kızll Gölge HABER ' iN RESiMLi ZABITA ROMANI : 
yuınruklannı kaldırarak, g~ini 

açarak, yüzlerini gözlerini ı.....,,kunç 
bir halde buruşturup durarak, Me
ta kıllı siyah ayılar gibi sıçrayıp 

duruyorlar, arada bir durJp cdeb.. 
sizce bir şekilde yan bellerinden 
aşağılan sallıyor, kişner gibi bafrı
şıyorlardı .. 

""'il Urlar 
~l 

8 
arasından toplanan pet -

diıdf. ayesinde az zamanda imar e -

oı!:' J:r~lar sUlllesinin son ferdi 
~ --an Kuli ban, 1805 de Rua.. 
~ ~ın kendisine gönderdiği el
~lı: ttı karasnu kendi elleriyle kese_ 
'eınıeteu Uzerine Rus hükft
~ h tahrik etti. Ve Rus ordulan
ıı._ka Ucuınu önUnde kaçmaktan 
lıu ~ellınet çaresi bulamadı. 

ı..,.b Yarın zabtmdan sonra Pe • 
•11ıtı ıız:gdakı Rus ilimleri hanlar 
~YU eaitı1 zengin etmiş olan siyah 
~ tetkik etmeğe başladılar. B!ı 
~~r Petrol hakkında şu garib 
"- verdiler: "Pis bir mayi Ara-
"' tek · ~ hı berleklerini yağlamaktan baş_ 

"" ç ir §eye yaramaz (''aka ... 
l'n ıerın: Baküde oturan yerliler pet-
1-!'fyı es\isı gibi iptida! vasrta
lıeıl'o; çıkarmakta devam ettiler. 
~,.;-; destiler içinde Asyamn içe. 

·-.ıc d -
~ k ogru kervanlarda ihraç e-
>.IJ.rı.c e te devam ediyordu. On doku_ 

' asnn sonlarına doğru Nobel 
b~.:ı·de bir İsveçli, maiyetinde mü
L "'ısıer "lira ve ustabaşılarla beraber 

I' :~ geldi. Toprak kazıldı, kuyu
~'l'd ç ıdı, petrol her taraftan fış_ 

l, 

na1t11 
ı ıehri harikulade bir ehem-
.. t aldı. iş adamları, casuslar, • ç . 

lı lr ıt tUccarlar şehre doldu. 
01 kUyUlannm hak.iki sahibi oL 

ifil.il. 
t;OUı• 
10/ltfi. 
y~ 

LOND 
Vı • .. ~-.·,...,. ... :_ 

<1EZOİ 
Ri. 
YD/l· 
/)U, 

Evet, dünyanın her tarafında 
dans aşk duygulanm tahrik ve da.. 
vet edici mahiyetini muhafaza eder. 
Dünyanın dans adalan llan Poli
nezyanm nefis ve cennet gibi ada
larında da daha çok bedii ol:m cmr.F 
lar da k&milen ayni mahiyettedir. 
Fakat Avusturalyada hayvani de
receye kadar inmiştir. Dan&:ı ha
kim olan bu esas, orada çıplak biı 
surette görülür. Yani, insanın aya
ğa kalkmış kızgın bir hayvar. cJanse 
der gibi dansettiğini, dansın e"Aserl 

insanlarda bu şekilde başlamı~ 
olduğunu hemen müşahede e~ 
kabil oluyor .. 

llk lngvurra ateş oyunlılnnı da 
o gece gördük. A vusturaly:ılılann 
bu ateş mucizelerine hayret et.ır.e.. 

mek kabil değildir. 

Y:.ılmz Avusturalyada ateş Q:tün· 
de yapılan bu garip maharetin yü_ 
kü (Bora) ~}inlerine girmi~ ve er
keklik çağına basmış olan lf!l~!e::l• 
}'ilkleniyor. Halbuki Mellneı)ada 
ki kızgın fınnlar ilstilnde 1'üy(llde 
rin yürüdüğünü gönnüştük. 

(De\'Bml var) 
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Rus ve Rumen Petrolleri 
( Başlarafı 8 incide) 

yi ıudan ucuz denecek bir fiatla 
Deterdinge sattırdı. 

HABER' iN TARiHİ ROMANI: 42 Yazan: Muzaffer Mul};)Bttnn 
'Deterding Rusyanm bütün pet -

rollerini elde etmek için Rusyada 
birçok arazi satmaldı. lııte bu l!lml~ 
da cihan harbi başladı. - Onu da sıkı bir takibe tut. Belki 

kahbe artık son kozunu ognıgacaktır 
Baküde kargaşalıklar 
1905 de ilk Rus ihtilali patladığı 

zaman Demetriyaviçli isminde çok 
kuvvetli bir Güreli, Baküde karı -
ııkhklar vücuda getirdı; şehirde is-

- Bu işi kim yapacak? - Pek aliı, dedi. Şimdi~ e kadar 
Bilecik tekfuru dudaklarını ısı • aldığın tertibat muvafıktır. Anita

rarak durmuştu. İ§te hakikaten bu nm bu hAdisede ne rol alacağını da 
cihet çok mühimdi. Evet, Osman henüz bilmiyoruz. Onu da sıkı bir 
katledilecekti, ama, bunu hangi ba- takibe tibi tut. 
bayeğlt ~ apacakh? Birdenbire hü- Belki kah be artık son ko _ 
cum ile olmasına imkln yoktu. YL zunu oynıyacaktır. Bu .suikaat ha
ne işin içine bir hile kanttırmak ve zırlığını onlara bahalıya mal etme
Osmanı bot bulup yapmak li.zımdı. miz gerektir. 

Çünkll bizzat Osman sekiz on ki- Sen Bilecik Tekturuna git ve bir 
3iye bedel bir aslandı. stıril koyun ve muhtellf hediyeler 

Mahaza Bilecik Tekfuru bunu ki- de derle. Bunları kendisine vererek 
min öldllreceğini dllşilnmUyor, tayin f(Syle .söyle : 
ettiği katilin muvaffak olup olmıya- "'- Yaylağa teveccühümüz ol
cağmı aynca millihaza etmiş olmak muştur, adeti sabıkamız üzere ema
için silküt ediyordu. Yarh.isar Tek- net konulacak esbablarimızı yine 
furu sanki can alacak bir sual eor- Bileciğe irsal edelim. Badehu sebük 
muş gibi tekrar etti : bar olup davetlerine icabet ve cemi-

- Ya, bu ciheti düşilnmek gerek- yetlerine uimet edelim ve andan 
tir. sonra yaylafa gidelim. Ama, bu ma 

- Dtişilndüm azizim. kule dUğiln kalede olmak münasip 
- Kim yapacak ? ve makul değildir; bir sebzezan 
- Bunu öğrenmek istememeni ri- hUrrem bir mahalde olaa mtınasip 

ca ederim. idi. (1) ,, 

kahb 
18.mlarla ermenileri biribirine kat • 

e, Köse Mihalın dediği gibi bu tanın da vücudunun dUnya yüzünden · ı d u · tı; ameleyi petrol kuyularını zap -
ış er e zerıne mühim bir rol almış kaldırılma!Jı. Ama, Köse Mihal işin 
bulunuyordu. pek sadece olmasını istemiyordu. tetmek için tahrik etti. Bu kar13ık. 

o "ld !ık sırasında petrol kuyuları ateş 

.. 
sınan, ı t.ekf.urun görü§IXlele. Bu kahbenin, giriştig-i bu büyük bil B 1 aldı. Yangın günlerle silrdU, gayet 
dim t ta k ..,, ....., geniş nlspette etrafa yayıldı. Bin •r1ını . .se ve ı ecik tekfurunun 

1 

işten epeyce canı yanmalı ve ;,. b""· 
-~a 1 ~. ~a. '. o~u tez\iÇ edece- kalarına da müessir olacak kadar 
gım,, dedigını ışılmif olsaydı, bu ibret teşkil etmeli idi. mUşkillltla söndUrUldilğti vakit or-
katle memur edilenin kadın oldug-u tada kömürleşmiş cesetlerle dolu 

Bu zamana kadar azapta kalan 
nu anlar ve Anitanın kaybolmasını harabelerden başka hiçbir şey kal-

Köse MUıaldi. Bundan eonra da bu mamı•tı. 
izah ederdi. "' şeytanın kızı azapta gerekti. 

Düğünün böyle bir facia esasına Birkaç ay sonra Demetriyaçivli Osman Köse Mi.hale : 
- Anita da aceba Tekfurlara mı 

iltihak etti dersin Mihal? diye ha
yıflanarak sormuştu. 

Çünkü Osman bu kıza karşı daima 
bir baba şefkati göstermiş ve Mal 
Hatununu azap ve iztirapa scvket
tiği halde ona baş köşede yer ver
miş, bir dediğini iki ettirmemiş, onu 
~r kızı gibi sevmişti. Bizzat Anita
nm Osmanın hayatına suikast hadi
seslle birlik g5terilişi Osmanı oldu
ğu kadar her dllşilnen insanı da muz 
tarip ederdi. 

Tifliste öldUrüldil. Fabrikalar yenL 
istinat ettiğini bilmiyen halk, iki den kurulmağa başladı. Fakat baş-
Tekfurun hayat ve saadetlerinden hyan ihtilal hareketinde ölen GilrcU 
cesaret alarak işi vur patlasma dök- reisin yerini başka bir adam tuttu. 
müşler ve hemen çoluğu, çocuğu, Bu adam 1919 a kadar gizli gizli 
karısı, kızı, ihtiyarı, büyUğü ile çalıştı. 1919 da BakU Rus ihtililine 
yollara, bahçelere, kırlara dağılroıı- iltihak etti. Senelerce petrol oca)ı. 
lar ve hepsi düğün merkezi etrafm- larında bu harekete zemin hazırlı-
da muazzam bir halka olmU§lardı. yan adam Stalindi. 

Şimdiye kadar Çakırpınar böyle 
bir kalabalık görmemişti. Osman et- Deterdingin akıbeti 
rafındaki güzide ıilvarilerle düğün Petrol kuyulannm Rus hilkümeti 
yerine geldiği zaman akşam aşağı tarafından devletleştirilmesi Uzeri
yukan basmq Uzere idi. ne Rusyadaki bütün servetlni kay. 

mişti. Fakat Standardoyl RUI ~ 
roUarını toptan alıp cihanın Jıel' 
rafındaki şubeleri vasıtasile sat • 
mak igini üzerine alınca DeterdiDf 
için rnağlübiyeti kabul etmekte 
bqka çare kalmadı BakUde 80.000 . "'l' amele rahat rahat çalışıyor ve 1l1<' 
tenberi de Rusya yeryüzünde J. • 
merikadan sonra petrol istibıalJrJd' 
ikinci dereceyi i~gal ediyor. 

Romanya petrolleri 0 

Yer yUzUnde sarfiyatına kfıfi g~ 
lecek ve fazlasını satacak kad.r 
bol petrol istihsal eden meml~ 
!erden birisi de Romanyadır. ltO " 
manya istihsal ettiği petrolun yll'
de 80 ini ihraç eder. 

Romanya petrol istihsali uın.,.ı 
harbden sonra ehemmiyetli suretd 
artmıttır. Horenl ve Plvesti ~ 
tabakalan bugün çok iyi i§Ietili"°" 

Rusya petrollerinin tarihi de bl 
li eskidir. On altıncı asra ait vetl " 
kalar ara.smda petrol kuyularuıl ;. 
it vesikalar da vardır. Fakat b~ 
rm ticaret sahasına vaz'ı ancak 
dokuzuncu asrın sonlarma d~ 
olmU§tur. 

1844 de Rus maliyecileri preıJ.. 
Ribeskodan hampetrol arama ve 
karma imtiyazlarını aldılar. Kö 
!er de bir taraftan aralarmda 
çilk firketler teşkil ederek işe 
yuldular. Bu devirde tabU çok 1 
dal vasıtalarla çall§ılıyordu. 

--, Neden ? Bittabi o bizim bilmukabele ha- Köse Mihal, Osmanın bu teessü-
- Şimdilik seni de hayrete dUıtf'- zırladığmnz de.i.seden aglh olamı- rilnden ve artık Anitanm ihanetine 

"DUğün sahibi olan Bilecik Tekfu betmiş olan Deterding Rusya aley· 

Kuyular elle açılıyor, kenar 
ağaç dallariyle tah!'fm ediliyordf. 
Buna rağmen BUkreş sokakları d 
yada ilk defa olarak petrol lam 
lanyla aydınlanan bir şehir ol recek bu şahsın meydana çıkmaması yacaktır. "Üıt tarafmı bana bırak. inanmıŞ bulunduğundan cesaret ala-

lizimdır da ondan. Bunları aöyle ve onlann arzularına rak ona bütün tetkikatını ve intiba-
- Bizden mi ? göre hareketimiz ümltlerini ver ve ı annı söylemiş n düğün günü Ani-
- Hayır. dön. ta ile Bilecik Tekfurunun görü.şme-
- O halde, Köse Mihal, Olmana hayranlıkla lerinden bahsetmiş ve hatta bu sefer 
- Vaziyet hazırlanmıştır, emm bakmıştı. O bu tedbirden maksadı ki gaybubetinin bu işe filen müda-

olmalııın. Buna mukabil de vaadimi anlam"""• değil' di. Hİ" •üphesiz O•- h l ___, "' ., _. a e mana.sına dahi gelebileceğini 

ru tarafından istikbal ve mazharı 

izaz ve ikram olmuştu. Bezmi safa . 
işinuş ile germagerm olup bu husus 
nısfılleyle kadar devam etti.,, 

Mücavir kura ve hisarlar ahali
sinden pek çoğu düğüne medu idi. 

(Devamı var) 

hine harekete geçti. Bütün dünyayı 
Rusya petrollerine kargı boykotaj 
yaptırmağa çalııtı. Görülmemiş bir 
azim, korkunç bir ihtirasla işe ko. 
yuldu. Dünyanın bUtUn petrol şir -
ketleri 1922 eylülilnde Rus petrolle
rine karşı boykotaj yapmağa ka • 
rar verdiler. 

muştu. 

1863 te Romanyaya giren ecne 
sermayesi, yeni tarzda petrol a 
ve çıkarma usullerini de Roman 
ya soktu. Ve Romanya petrol 
yulan az zaman içersinde çok ti 

infaz edeceğim ve kendisini Tekfur man bu emanet eı'-'a ara.smda bir 8Ö ı -ı .. " Y e....,ti. (1) Solakzade tarihi, sayfa 10. b hare arkadaşlarımızdan birine tezviç ede- takım tedbirler alDUI bulunacaktı. Fakat birakç ay sonra u -
klmUI etti. 

Artık ne olrwıa ol.sun, Osmap. için (2) Tarihi Osmani encümeni, O!J. · k · ğ' · ı · 
rek OSlnanın ülkelerinden milhiın bir Osmanm elini öptü ve Osman "mU- ketin sö mıyece mı an ıyan yıne 1899 d R hil A e verilecek bir karar vardı, 0 da Ani- manlı tarihi. Clld ı sayda 587• a omanya kumeti P 
miktarını kendilerine tefviz edece. cerrebilSBadaka olan yarı vefa fi&- Deterding oldu. Ve boykot hareke. rol işleriyle allkadar olmaya bal 
ğim. Bu takdirde hi.dise yag· dan kıl nm,, alnmdan o''ptu··. tini herkesten evvel Rus yadan 150 I d ın • -J a 11 "le sıyaset de karl§tı. EcJleP-

çeker gibi temin edilmiş olacaktır. Köse Mih~ h~~_:.E:l'ri hamilen Yukardan aşağı: bin ton petrol alarak yine kendi kumpanyalar Romanya. :Detrolla~ 
- Pek alA., ayıe o\eun. Difer~- ~etıt ~'Rina~~"""" !i~a[.'~~ı:~~~~~~~~ .... _ _.,...__.,..,.Lı..ı.-..1~.a.ı.il&L....!.L..-"~ ....... ....:ı...,.:.4ı..n....w.~~.o=--=-''50oo>--.._...-..-----tısrarrıa.tıı aeYam ediyordu. 191' A6 

furlarm da malümatlan var mı '! kandan telakki ettiği veçhile izah çek - bir Türk kadnı 2dr, 3 - Vur.. Fakat buna rağmen Deierding Romanya petrollan birisi Al~ 
- Hepsi biliyor, ama, katlin na- eti. 

1 
ye atasözünün eksiği - bir adet, 4- Rusyaya karşı milcadeleden vazgeç- diğerleri Amerikan ve İngiliz 0.-

sıl hazırlandığı hakkında kimsenin ''Bilecik tekfuru kurduğıı hilenin '"-,,_..._..._ ........ ,.....,.-i. Mezar - bizi emziren, 5 - Sonrası - ıniş değildi. Bir Rus generalinin kı.. Uç tröstün elindeydi. 
haberi yoktur. Bu işte ketumiyeti muvaffakıyetle neticeleneceğine ıe- ~ 1-~-~..ı--t---ı-·.-. baba ve ana ve e\'lattan mürekkep zı olan karısının teıvikiyle Gürci.s - Versay muahedesi Romanya pet· 
muhafaza etmek mecburiyetindeyim \>indi. Bileclğe bir kaç saat mesafe- 3 ı--.ı---+--,_-ı. ....... --t--t hal, 6 - Beşinciden büyük, 7 - tanda Rusyaya karşı bir isyan hare. rolları Uezrindek.i Alman imtiyasl'-
Ve dUğiln hazırlıklarına başlanıyor. de klin Çakırpmar nam mevkii dil- " +:ndaht (türkçe) • sanat (frenkçe) • keti uyandırmağa çalııtı. Kızıl or- rmı feshett;ı ve bu hakkı miltt~ 
Etraftan koyunlar, kuzular, tavuk- kilşa lntiha.b kılındı. (2) ıs .acemce üç, 8 - Bir ı.evi yemiş fır- du 'bu hareketi derhal bastırdı. devletlere verdi. 
lar, hindiler toplanıyor, en nefis av Düğün gününe bir kaç giln kala 6 tınası vardır, 9 - Za.·11an - bir e. Fakat Deterding bu mağlübiyet. 1924 de Romanya kralı bil~ 
kuşlan hazırlanıyor. Osman bey, en mükemmel binek at- 7 dat, 10 - Sporlarda hir hareket lere rağmen teslim bayrağını çek- Romanya petrollarmın devlete ıJC 

Köse Mihal, düğün hazırlıklarm1 larını toplatarak bunlara i~ice san- ı 8 ~{bilhassa futbolde) - üzerine iplik memiştir. Dedikodulara itimat et - olduğunu ve yalnız Romenler tarl' 
haber alıyordu. Fakat evvelden ted- lıp .sarmalanmıt bir takmı qya yük- 9 sanlan nesne, mek 18.zımgelirse Alman petrol it - fmdan ihraç edilebileceğini emre ' 
bir almak lazım geldiğine göre de Jetti. Yalnız Köse Mihal ve qiret halatını temin eden Royal Döyç den bir kanun neşretti. 
en kllçUk fırsatı bile kaçırmıyarak beyleri bir de Orhan bu eşya ic;inde petrol kumpanyası bu zatın verdi. ltcnebi şirketler bu kanuna katf. 
asker ve süvari arasından babadır- silah olduğunu biliyordu. Sol<lan saga~ ği parayla kurulmuştur. Deterding sessiz mücadeleye girletiler. Detet' 
hklarile şöhret kazanmış güzideleri Köse Mihalin hazırladığı kırk ka- bu hareketiyle Rusya aleyhine bir ding derhal bir Romen ıirketi kut'" 
tefrik ederek en yeni silAhlarla tec- dar güzide bahadir Türk süvarisini 1 - İlgi - insan, ~ - Bir kadın siyaset takip eden Hitlerin gözüne mak için sermaye koydu. RokfeUet 
hiz ediyordu. de kadın kıyafetlerine sokarak atla- adı - sız (yokluk) • 3 -- Bir nevi girmek istemiştir. mileasesesi 70 milyon dolar kay~ 

Böylece iki canbaz bir ip Uzerinde ra bindirdi ve yola çıkardı. balık, 4 - Meydana çıkarmak, 5 Deterdingin çok ehemmiyet ver- derek işten çekildi. 
yavq yavaş birbirilerine yaklaşıyor Geri kalan bahadırlan da hazırlL - Ses (öz türk) • ~i.:mÜ],6 - eki et diği işlerden birisi de lngiltereyle Fakat 1938 de kral AmerikadSJt 
Jar. yarak dUğUn günü akşama yakm ha- - ince farklar, 7 - Bir sual kelime, Rusya arasında ihtilif çıkarmağa bir istikraz yapmak istedi. Aınerl-

Köse lıfihal, hakan Osmanı ziya- reket etti. si, • yapma, 8 - Kapalı, 9 - lh- uğraşmaktır. İngiltere ile Rusya kalılar 60 milyon dolar vermek içtll 
ret etti ve halvet istedi. Fakat onun hayretini mucip olan tiyar anne (hususi bir '-3:.ıir; vardır) arasındaki büyük petrol ibtilifı ecnebi petrolculara. daha müsait bit 

Osman, Köse Mi.halin izahatını şey, Anitanm iki gilndenberi saray - kapatma, 10 - fyinin aksi • bir ~tığı vak.it, Deterling, artık Rus. kanunun çıkanlmasmı tekllf etUlet 
dinledikten sonra gülerek : içinden kaybolma.sı idi. Demek ki bu nota, ya petrol satamıyacak diye aevin- ve istediklerini yaptırdılar. ,, 
HABER'in Edebi Romam 

-42-
Se\ im, ta lıktaki taş ütun arın 

birine arka mı da~ amıştı. Yanında 
a} akta duran delikanlı~ a: 

- Gelin pok güzel değil mi? Al 
be)? 

Evet Se' im... Saff ct tu gec 
pıku!Me güzel .. 
Se\ im hocasına ıJ<tkmadan göz:c. 

rile dansedenleri seyrede, ede konu
~uyordu. 

- Ona gelinlik elbisesinin bu ka. 
dar yaraşacağını hiç 1nnnetmemiş
tim. 

Dedi. Üzerine siyah uçı.k bir smo
king giymi§ bulunan Ali Saffetin 
babasının fabrikasınJa hir muha.. 
sebe memuru idi. Ve yalrıız bu evle 
ve bu dülünle münaSf beti bu değil
di. O aynca da Saffete bir sene ders 
vermişti.. Riyaziye 1ersi vermişti ve 
onun vasrtasile de geçen sene Sevi· 
me ders vererek onu i m.aJ ımtiha

nmda "ınıf ta kalmaktan kurtarmış· 
tı. 

Henüz pek genç bir kız olan Se· 
vimin böyl~ bir meclbte Lır çok ta. 
mdığı yoktu. Onun için kendisini 
yalnız hi ederek, y~yac:, "aı.·aş ho
·a ına okulmuc:tu. 

\li de ev c:;ahipler:n.ıerı başka 

im eyi tanımadığı ru n"c.lıs içinde 
'.Jiraz şa~km ve biraz malı.('up bir ta
nrla herke in c'ansett·~; '"ll taşlıkta 
;elip bir kenara çekilmi1~L 

Bütün kon olo::;han ... ıc. in, bütün 
"ene' i ticaret müec:c:e"c•tri direktör
lerinin bütün l tanb·Jl, Ankara, lz-

mir kibar ve zenginleri:-1!11 toplandı
ğı bu mecliste yabancı k<Jlışı hiç de 
şaşılacak bir şey de~Edi. 

Kendisi Kastamonudan lstanbu. 
la tahsil etmek arzusile ge!miş kim
sesiz ve parasız bir ç~tu. Küç'ük 
yaşındanberi tahsilini kendi çalışa· 
ıak yapabilmişti. Ve yillc!<k ticaret 
mektebini büyük bir ım:vaffakiyet. 
le bitirmişti. 

Bir kasaba delikarlm kalmak· 
tan sırf kendi gayretile kurtulmuş 
olmanın bir gururunu duyan, sını
fından yükseldiğini z~,nneden bir in 
sandı. Hele lstanbul ~ehrinde bir 
fabrikanın muhasebE:"i .; cılmak ta. 
liine ulaşması onun kcnJi nefsi
ne karşı da itimadım arttrmıştı. 

Daha sonra hadisPler kendisini 

patronunun kızına hoczlı1< etmeğe 
-f:vkedince ncf ine hu itimadile bu 
1urunı biraz daha kamçı!amıştı. 

Fakat, şimdi, bu '?,eCf>, bu kala· 
balıK içine girdiği d:::ıkika,?an itiba. 
rPt' kendisini Meta rah3tsız hisse
-::iyorciu. 

Çü!1ki.ı bu kalabalık i.;mde birden 
l.>ire kendisini yabar:cı lıissetmen,in 
aıa·.mı duyuyordu. 

Bu güzel bu eğl~nceli ve neşeli edilmesi işi patronun leb!ııdc halle. · Esasen bu işi kaçmnamak Fa1' 
•nuJ.i• içinde onun ka:binde bir debilmek ümidiydi. Osmanın kendi menfaati değil rni( 
~urbe~ acısının tadı v~rdı Fakat şu Alman iş adamları şa· eli? 

Bu kadar insan ara~ır.d.a o bir rap, biradan penbe, J>f'flbe olmuş Bu işi başka ellere 
patronunu, bir Saffe~i ve Saffetin yanaklarile insana ne kadar emni- emelinde olan Fazıl 
anasını, bir Sevim, Sevimin dayı- yet bahşeden kıymetli bir sütni. Herr Krause arasında. bu işle 
sını v<:. Kevser hanınıclcn<liyi tam. neye benzeseler de onları bir işte alAkadar olmıyan mevzulara da 
yodu. kolay, kolay alt etmenin imkanı var mas ediliyordu. 

Fal.,.t Saffetin anrıesllt> Muhsin mıydı? Söz arada bir Fazıl Osmamn 
ihlısoy ve Kevser onu tanıyama· Patronun alnında biriken ter ta· milyonlarım kazanmasını\ ve 11 
mış'ar korkak, mbterecMlt ve hür· neleri mevzuubahs olan ;şin rakamı K.rausenin temsil ettiği bii} ük sa 
metkar selAmına: "Acaba bu adam nın önüne dizilmiş 1<üçiik sıfırlara yi birliğine korkunç kazançlar 

da kimdir?,, gibi tuhaf bir ifadesi benziyordu. min etmiş olan büyük harbe ~ 
:>lan bir selfunla mukabell! etmişler. Ah şu Alman iş adamları aramız harpte hakiakten kanlarını ve 
di. da ne de masum, masum duruyor lannı feda etmiş olan ~man 

Patrona yaklaşmağa re~ret dahi !ardı! Ne de kendi iyiliğimizi isti. Türk milletinin silah aı'k,ıaşlı 
'tmemişti. yen bir lisan kullanıyorlardı! dökülüyordu. 

Onu buraya geldiği znm::n büfede lşte şimdi şu anda büfenin önün· Ali 0 tarafa yaklaştığı zaman 
Herr Krause ile muhabbet eder bir de en asag~ı üç dört :nilyon Türk li. H TJ". ...! • man Fzıl beyle, err n. ""aU"'"" • 
vaıiyette bulmuştu. ralık bir iş müzakere Pdiliyordu. muhavereyi bu zemine doktüklef'I 
Hesapiarı k.endısi tuttuğu için Herr Krause Almanyanm (ecnebi az bildiği Fransızcasile yarını yf. 

ve fabrikanın bütün işle· ine vakıf, memleketler için imal ecii!ıniş) ta· malak anlamış ve: •·Artık iş ta~ 
olduğundan bu muha\'ere \l' muhab pon mallarını Fazıl Osrnarı beyefen olmak üzere: havayı bomııya1Jt11-
betin asıl maksat \'e sebebini bildiği di vasıtasile kimbilir hargi müesse- diye geri çekilmişti. 
için kendisinin bir tebrık:le bu mu- -seye satmak için ikna ecl;ci nutku· 
haverenin in.kıtaa u~rama• mda pat nu kızının izdivacının saadetle pa- Bu düğüne gelmesini tsr~rla tel 
ronun kızacağım tal•min ccJerek o· yidar olması temennil~riıli1e'1 yap. fonda rica eden talebe1:inin yanınd 
raya yaklaşamamıı;tı. tığı bir demetle kanştırarak takdim da çok kalamamıştı. 

Herr Krausenin bu gece davet !ediyordu. .(Devamı var 
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söylemek lUtfunda t:ult.:rıur musu. 
nuz? 

Nakleden : rF' o Ka 
Terri Vans bir ,·i~ki aldı. Fur. 

long sordu: 
- Benim~c neye clair :.;örü~cck 

tiniz? 

Vans yan ~özle korr:i~rrr bakarak 
cernp verdi: 

Kiracıları ! 
Çeviren : SUAT DERViŞ 

- Vallahi kati biı til~ir cdincme
jim ki. .. Ewela oı1lııı Va•ısı hima· 
yeye çalıştığım sanı;. orC't•m. l\lan. 
darende kar;ıla;mca ~a~ı~cım. Hele 
doktor Vangın C\ inde c.lduğunu 

öğrenmem hayrelimı bir kal daha 
arttırdı. 

Ben de size soraymı: Elektrik 
çi kıyafctile Mandarcnc.Je ne yapı
yordunuz? Cereyan ke~iieceğini ev. 
rclce ne suretle öğrtnmi~tıniı? 

- Hususi görü~.md. İ"liyordum. 
- Beni dinleyiniz g"f1Ç dostum .. 

Komiser Rid sizi le\ ı..if citirmeklc 
,·azifesini yaptı. l~in hi;langıcın· 

da açık sözlü danarnp b~ızı ;eyleri 
'~izlememiş olsaydınız h:ı~: mır der
de şokmazdmız. Şimdi mademki 
. ı>rbc~t;iniz, halinize ~t.l~ı edin \'e 
bu zata ,·aziresini yaµtı~ı i~in kin 
bcolemeyin. 

Hayat pahalıltğrndan hep bir. 
likte şikayet e•Jiyorlardı. Bu sıra
da madam Şafuye, Buglcre şöyle 

bir şey telkin etti: 

benim sözümü dinlerseniz bu ki
racıyı ahbap vasıtasiyle bulmağa 

kalkışmayınız.. Ben sizin yeriniz. 
de olsam gazeteler.den birine ilan 
\ crirdim. Göreceksiniz, ne kadar 
kiracı gelecektir. 

- Evet, dedi, art.k öyle alış. 
tım 'ki erkek kiracıdan galiha vaz 
geçemiyeceğim. 

Pa~a meselesi tahmin ettikled 
gibi çıkmadı. Parayı ikinci ay ilk 
ay gibi peşin olarak almadılar . 
üçüncü aylığı ise dört beş ~ün 
geçikerek aldılar. Mösyö Alfrcd 
pek utanıyordu. paraya çok ihti. 
yaçlan olmasına rağmen, onun 
fazla sıkıJı:lığım gören Hortans: 

Komi,er Rid gülüm-;iyerf'k izahat 
yerdi: 

Bana anlatacaklaı mızı onun ya
- Kumar salonun..ı ~;m.iünüı mü? 

ıımda royliyebilirsinir.. o da benim 
ihtimal Kar~on oran !'.ac'ar gitme· 

- Cereyanı kc!>mderirıi ~irketten 

ben istedim. 

- Ben sizin yerinizde olsay. 
.dım; şu büyük odayı kiraya verir. 
dim. Zaten o koridorun nihayetin
dedir. Tuvaleti de kendisinin ta 
yanmjadır. öteki odalarla bir mü. 
nasebeti olmadığı için sizi rahat. 
sız da etmez. Fazla masrafta gün
.delikçi kadmın yevmiyesini biraz 
arttırırsınız ve kapıcıya da arada 
hediye verirseniz.. Neden acaba 
böyle bir şeyi şimdiye kadar dü. 
şünmeı::liniz ? . 

niıe imkan ,·ermcmi~tir? 
- Orada kumar oy!ıatıldığını 

zaten biliyordum. Y <llmıcla kapata· 
cağız. Bu i~i bu sıra!arcl~ ) apmağı .. 
cınayet tahkikatını wrl,1şt!rmamak 

için, tehir ellik. Mandarcrıe gidi-
5im ortalığa ~yle bir :r(,ı atmaktı. 

Bu fm:attan istifad·:! ile Karsonun 
yazıhanc3inc girmeğe rr:t·,·affak ol· 

dum. 
-- BraYo! 13ir ~cy~~r ~,~ı·abildiniz 

mi bari? 
- Mühim bir şey bi.lloınadım. 

dhi size yardım ctr.1<:!k i~ter. Oyle 
değil mi Rid? 

- Tabii. 
Vans mrrıldanoı: 
- .Affedin. Biraz ~iııirliyim. Ga· 

zeteye telefon eltim ,·e .. 
- Ve mis Farrenin or::ıc~a olma. 

dığını ö~rendiniz, d:ğil mi? 
- E\·et. 

Buglar iki kızkardeştiler. On. 
lardan birisi 39, diğeri kırk üç 
yaşında idi. ikisi de evlenmemiş. 
lerdi. 
Komuşlarmm bu sözünü du

yunca ikisi de kaşlarım kaldırarak 
- Bunda sinirlenecek r.t: yar? gözlerini büyük büyük açtılar. Ve 

Za\"alh kız ,;on günlertle p<'k yorul- bu işi beceremiyeceklerini yüzle
mu~ \'e üıülmü~tü. Birn istirahate rinin aldığı mana ile gösterdiler. 
ihtiyaç hissetmesi kadar tabii ne o· Sonra Emiliye kızkardeşine dö-
labilir? nerek: 

*** 
ilk gelen kiracı Alfrcd Griyel 

isminde uzun boylu, zayıf, sarışm, 
kibar ve mahcup tavırlı güzel bir 
delikanlı i::li. Taşralı idi. Parise 
bir barkada çalrşmağa başlamak 

üzere ~elmişti. Annesinden ayrıl
mış olmaktan duy.duğu kederden 
utanmadan, sıkılmadan, züppelik 
göstermeden bahsedebiliyot+Ju .. 

Odayı gördükten sonra hemen 
:r-ey verdi. 

Daha yeni l:iracıları evden çık
madan kapı tekrar çalındı. Bu de
fa kI3a boylu, esmer ve görünüşü, 
pek o ~adar kibar olmıyan bir 
delikanlı gelmişti. Matmazel Hor. 
tans odayı daha eve! sarışına ver
diğinden duyduğu bir sevinçle: 

- Çok müteessifim, fakat oda 
kiralanmıştır, dedi. 

- Aman, dedi. Sakın para me
selesi için sıkılmayınız, mösyö 
Alfred, insan halidir, herkesin 
sıkıntısı olabilir. 

Delikanlı; 

- Maalesef matmazel, dedi. ay. 
lığı verirken daima sıkılacağım; 

Çünkü zengin değilim .. 
Zaman geçti. günün birinde 

mösyö Alfred, öğleden sonra eve 
giriyor ve bir ıdaha yemek yemek 
için falan sokağa çıkmıyordu. Gü
nün birinde hizmetçi onun elbise
lerini süpürürken ceplerinde ek. 
mek kırıntıları bulmuştu, Bunu 
hanımlarına Lnber verdi: 

Furlonı:: .. bu adamdan malumat 
koparamıracağmı a:1lın.ı c.k ısrar 

dan yazgeçti. Bu sırada ltşağı bir 
kırt getirdi. Furlong <i~·n- ca: 

- E\·et. Fakat onun ;0yle bir sı. - Çok parlak bir fikir değil Yeni kiractlan gittikten sonra, 
kapıcıya odanın kiralandığını ve 
bir daha kimsenin kendilerini ra
ha ts·z etmemelerini bi!odirdi ve ha. 
fif adımlarla adeta koşa koşa mer
divenleri çıkıp mösyö Alfredin o 
akşam taşmacağı odayı havalan
dırmak için pencereleri arkasına 

kadar açtı. 

- Zavallr delikanlı, açlıktan ö
lecek! .. 

- Yans buraya gdmi;. dedi. 

Komiser Hid ayağ,~ kaktı: 

rada ~ideccği ne ihtimal ,·~rmezdim. mi? Hortans? dedi. Çok teşekkür 
- Yani siz teYkirhane'\:le iken o- ederiz. Bunu iyi bir düşünelim . 

nun istirahati düşür.me~ir.i affede· Aralarmda zeki geçinen Hor-
miyorsunuz. tans daha küçüktü. O da bilate -

__ .\sla. Ben böyle bir şry düşün. rdddüt ablasınm yüzüne şu cevabı 
verdi: medim. 

Bir başka defa da §Öminenin 
içinde delikanlının neler yediğini 
meydana koyan bir peynir kabu
ğu bu~du. 

- Bu kadar asil görünüşlü bir 
mösyönün fare gibi ekmek, peynir 
kemirmesi ne yazık! .. 

- Ben gitsem iyi olur. Benimle 
karşıla~mak istemiycceğinı zanne. 

d-:rim. 

- Ben komşumuzun fikrini çok 
Komiser Hid lafa karıştı: beğendim .. Sen de bu mesele hak
- M. Vans, samm!l ki, Mis Far· kmda düşün; eğer işine gelirse *** Bugünün akşamı Hortans nefis 

- Rica ederim oturunuz. Evime 
davet ettiğim dostlarımr seçmek 
Vansa düşmez. Burada bulunmamı 
~oşuna gitmiyor~a gibin. 

renin kendi lehinde rah;im<ıktan vaz 
geçmiş görünmesi sebebinl dü~ünü· 
yor. 

yaparız. 

Hayırhah komşu, onların bu 
fikre muhalefet etmediklerini gö. 

rerek pek memnun olmu~tu. On
.dan cesaret a,larak konuşmağa baş 
ladı: 

Mösyö Alfred sessiz, intizamı · bir kızartma yapmıştı.. B1.1 kızart. 
sever, nazik bir kiracı idi. iki kız madan bir tabağa doldurarak mös
kardeş odalarına böyle bir kiracı yö Alfredin odasına götürmeği 

bulllukları için kendilerini tebrik düşündü. Ve Emiliye bu fikri bü-Yans sordu: 
Prat, M. \'ansa söyle. huraya bu. - Bu sözlerinizle ne demek isti- ediyorlardı. tün kalbiyle beğendi. 

yursun. yorsun uz? Gecelerin birinde üst kattaki O gece, bu yemeğin kiracıları 
Terri Yans hızla içeri 

Ridi görünce durakbdı: 
girdi \'e · - Açıkça söylediğimdf'n başka - ihtiyar, kiracı almak doğru 

değildir. ihtiyarların bin türlü 
itiyatları, mızmızLkları varidır, 

hastalanırlar. ölebilirler.. Kadın 

kiracılar 1 Aman Alalh .. Onlardan 
hiç bahsetmiyelim: Gece sabaha 
kadar Roman okumak için elek~ 

trik yakarlar, ipek çoraplarını ku
rutmak içni ütü yaparken evi ya • 
kabilirler. Size bir erkek kiracı 

lazımdır; genç bir erkek.. Ve 

aile epey bir 'kavga ettiler. Ertesi için ne iyi bir sürpriz olduğunu 

sabah iki kız kar.deş şöyle konuşu. düşünerek memnun oMular. Er. 
yorlardr: tesi gün hakikaten delikanlı onla. - Merhaba, 1\1. Vans .. dedi. Dos

tum M. Ridle tamşı\or~ı'lıuz değil 

manada bir şey değil.. l\faamafih 
müsterih olunuz, mis F!ir: en te-:ıeb· 
bü!>lerine devam ediyor. 

mi? 
Vans soğuk bir tavırla !'<.'lam Yer

di: 

- Evet. Bu yüzden ~arip yerlere 
gidip geliyor \'e başına i~;er açıyor. 

- Ne gibi? 
- Birkaç dakika N?nirrJe görüşe- - Barlara, mesela l\'1andaren i· 

ceğinizi ummu5tum. .;imli bir bara gidiyor. Oı asını bilir 
- ~faalmm:nuniye... Lutfen o

tursanıza ... Prat bize viski getir. 
misiniz? 

256 KAHRAMAN HA YDUD 

- Davila! Beni işidiyor mu
oun? diye sordum. 

Büyük bir gayret sarfedcrek 
cevap ver<li: 

-Evet ... 
- Sizi kim vurdu?. 
- O!... 
- Emperya mı?. 
- Evet! Ben artık öluyo-

rum. 
- Davila ! Beni dinle!.. Etra. 

fınızda nasıl bir facia kuruluyor, 
haberiniz var mı?. 

- Hayır, söyleyiniz!. 
- Sizin katiliniz diye bir baş. 

J;asmı, bir masunmu ihbar et. 
mek istiyorlar .. 

- Oh! Ne ıdiyorsunuz?. 
- Evet, ben hepsini, bütün 

planlarını işittim .. 
- Kimi?. Kimi ihbar etmek 

istiyorlar?. 
- Bilmiyorum .. 
- Hayır, hayır ... Bu imkansız 

dır, olamaz ... Yalan, yalan, ben .. 
bizzat "1 O'' lar meclisinde söy
leyeceğim, .. 

- Pek ala, şimdi size bir 
yardımda bulunabilir miyim?. 

- Hayır! .. 
- Adamlarmıza haber vere. 

yim?. 
- Hayır, istemez ..• 
- Niçini.. 
- Çünkü, o zaman Emperya 

ıd:ıha ziyade şüphe eder ve beni 

öldürür, gidiniz, burda durma • 
ymıı .. 

- Adiyo ! Davila ... 
- Adiyo, çabuk gidiniz .. 
Deli gibi uzaklaştım.. Dışarı

da beni salona kadar getirmiş o. 
lan uşağı buldum. Tabii yüzü. 
ml.i göstermecien ve kendimi ta. 
nıtmadan, onun delaleti ile sa. 
Taydan çıktım .. Bir saat sonra ise 
Olivolo adasına dönmüş bulu. 
nuyordum .. Ertesi sabah ... 

Leonor, teessürden kısılmış 

sesiyle babasının sözlerini ta. 
mamladı: 

- Ertesi sabah Emperya, Ro
tanın Davilayı katlettiğine dair 
''10' 'lar meclisi önünde şaha. 

det etti. 
- Fakat, Davila ne oldu? ... 

Gelmc:li mi?. 
- Geldi.. 
- Hakikati söylemedi mi?. 
- Söylemek istedi. . Fakat 

tam söyleyeceği sırada ölüm ağ. 
zınr ebediyen kapadı .. 

Baba ile kız arasında ağır ve 
ezici bir sükut oldu .. 

Sonra Leonor ayağa kalktı, 

yavaş adımlarla Rolanın resim. 
ne yaklaştı, ıstırap ile karışık bir 
sosle: 

- Oh, Rolan, Rotan!.. dedi. 
Şimdi öğren<!iğim bu feci haki. 
kati babam niçin bu zamana ka. 
dar bana soylemedi ?. 

- Lconorl Yavrum! UğradI-

- Yukardaki gürültüyü duy. ra teşekkür etti ve yemeğin lezze-
dun mu?. tini pek büyük hararetle değil, fa. 

- Evet çok korktum .. Fakat kat büyük bir nezaketle met'\ıetti. 
evde bir erkek olduğu için, tesel- Fakat bu onların merhametine 
li buldum .. Biliyor musun evlde bir sed çekmedi. Bir başka akşam 
bir erkek oluşu insana emniyet bir pasta keserlerken onun ev:e 
veriyor. Hem de para getiriyor. girdiğini duydukları zaman mat. 

Emili ye içini çekerek: 1' Lut/en say/ ayı çeviriniz) 
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sından takibe koyuldum. Naza. 
rımdan kaybetmemeğe çalışı -
yordum. Nihayet bir sarayın ö. 
nünde durdu ve içeri girdi. Bu 
saray kimin sarayı biliyor mu. 
sun? Fahişe Emperyanın .... 

Dandolo sustu .. 
Leonor, heyecan içinde baba

smın sözlerini dikkatle dinliyor .. 
hayatına ait olan ve henüz meç. 
hulü bulunan esrarın anahtarını 
en nihayet öğrenebileceğini an. 
lıyordu. 

Bir kaç saniye istirahatten son 
ra Dandolo tekrar söze başladı: 

- Bu noktada zihnimi biraz 
toplamak mecburiyetindeyim. .. 
Çünkü, aradan bu kadar seneler 
geçtiği halde gördüğüm feci 
sahnenin hakikat olup olmadığı. 
nı, hala l..endi kendime soruyor. 
dum. Altiyerinin Emperya sa. 
rayına girdiğini söylemiştim .... 
Onunla beraber ben de hemen 
aynı zaman:la bu sarayın önün. 
de bulundum .. Düşünmeden, ne 
yaptığımı, ne yapacağımı bilme. 
den, gayrişuuri bir hareketle ka. 
pıyr çaldım. 

Bir uşak açtı ve bana: 
- Buyurunuz Senyör Foska. 

ri 1 Herkes geldi, yalnız sizi bek
liyorlar, dedi. 

Üzerimdeki manto yüzümün 
mühim bir kısmını sakladığın. 
dan uşak beni tanıyamnmış, Fos
kari zannetmişti. Hemen hemen 

kendimi tanıtacak ve Foskari ol. 
madığımı söyleyecektim. Fakat 
bütün göıidüklerim bana o kadar 
esrarengiz geldi ki sesimi çıkar~ 
madan rehberlik eden uşağı ta. 
kip ettinı .. Beni bir salona götür
dü, ve: 

- Benim buradan öteye git. 
mekliğim menedilmiştir. Zatıa

liniz giriniz ve nihayetteki kapı. 
yı açınız, dedi. 

Beni yalnız bırakarak çekilip 
gitti. Bir müddet şaşkın bir va. 
ziyette kaldım .• Hatta uşağın 

!dalgınlığından istifade ederek 
başkalarına ait sırları öğrenece. 
ğimi düşünerek azap bile hisset. 
meğe başladım. Fakat Altiyeri, 
senin ve Rolan Kaıv.iiyanonun 

ismini tehdit ederek söylemiş, 

ve sonra buraya girmişti.. Mcse. 
lenin sizlere ait olduğunu anla
dım. Ne gibi alçakça planlar ya
pıldığ nı anlamak, öğrenmek is. 
tedim. Uşağın tarif ettiği kapıya 
yaklaştım. Aynı zamanda da sol 
tarafımdan boğuk ve canhira1 
bir ses yükseldi.. Bu ses ölmek 
üzere bulunan bir adamın son 
ferya<lma benziyordu. 

Dandolo, anlattığı hatıraların 
tesiri altında kalarak tekrar sus
tu. Leonor sabırsız bir helcc2n 
içinde: 

- Sonra? Sonra?. 
Diye bağır.nak istiyordu. Fa. 

kat i§ittiği şeylerin verdiği deh. 
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mazel Hortans kızkardeşine da
nışmaga hacet görmeden odanın 

kapısını açaral; onu kendilcrile bir 
likte 1cabve içmeğe davet etti. 

Delikanlı iki parça pasta yedi. 
Bir Porta, bir de kahve içti. Mat. 
mazel Hortanı: 

- Kullanıyorsanız, rahat rahat 
cıgara içebilirsiniz .. 

Dedi. Fakat delikanlının üze
rinde cıgara bulunmadı. Cepleri
ni araştırırken bir takım iskambil 
kağıdı buldu. Kızlara oynamağı 

teklif etti. 
Bu oyunu bilmediklerini söyle

diler: 
- Şimdi size öğretirim, dedi .. 
Ve kısa bir zaman içinde öğren 

diler. 

Bundan sonra akşamları sık, sık 
iskambil oynuyorlardı. 

Onu bir kere bir pazar günü 
akşam yemeğine davet ettiler .. 
Bun.dan sonra haftada iki üç ak
şam yemeği beraber yc!:liler. Bir 
kaç kere oda kirasını geciktirmek 
için müsaade istedi. 

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

Cemal 

Ziya/ et! 

H A B ER - Akfam Poıto11 

Nadir'in ~(alem i le 

Muşteri - Ayağ.m 38 numara- 1 

dır! 

l\lmduracı - Matmazrle 28 uw 

mora bır ıskarpill çıkar Jlampar. 
swmmı! 

/'LA] YOJ.USUA: 
- Uiletleri yidip yelme mi ola· 

yim, Salamon? 
Sakin ha, yalııiz yıtmc al, bel. 

ki boğıılumz! 

Ankara radyosu Mt.7İk (kon'>l'rlo Pi.) 19 1'0
11 

(zırn:ıl sontil 1!!.15 Turk nı1tıi~1 
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l ~cçilnıış klıhık c-;<'rleı 1 (al.ııı lıır . l'ıır k ınuligı. (:ıl:ınl:ı r: Cc,·ıJr! ~ 
,·cdlıt', fü•şal Erer, l·.ılııre FC'rsnn, hr, l'nlıir<' Fcrs::ııı, Hcfık frr<D, 
Acrık l•rr~.ııı. ol,u~nn: l'lluallıııı il.ıı kmcıııl:'lr · S.ıcti lloısscs, Rııdıfc 
rl ll:ılıl Po\ ı :ız. 13 Mcııııd,el ~ııat n ı k ı s k ·ı· 2 -· · ı ı ı . - . u:zınıı p<!şrc~ · 
l nrı. aJ:ın~ \t.' rnctcorıılojı lınlıt'rl<'ri . 1 ·ı 1 ;ı; S · k 0()ır st 
13 1

.. •ı - . c u, ı l•raııın • , ıızııııı "' ·dl 
•. ., _ it "u:r.ık lrhı~clılllııılııır ı· 1 ı - 3 l o;ı • ':ıpı ır wr gorcn. , -

lı:ındosu _ ~er: lh~:ın l\lln~t·rl J - rdın Sııziıı::ık sarkı Gıınıltll 
1'. 1.ıııcl.c • \' iy::ııı.ı k:ıdıııl:ırı ( ııııırşJ t·f~un 0111 , or. 4. _ Lllif 11 ğarı 111 ' 
2 - Chopin • \"ah (Dıı ılil'Z ııı-ııurl ,.,ıı zi ıı. k ş r' _ Ilı· nim ~ :ır~tn r 
'I - $ııppc • E kı'\ ıı O\ unu iti\ er. C rl' lıuluıırııaz. :; - er, clrl 
.ürl ' Bızet • ı.;.ırrııc·ıı urıer."ı ıı. kl'lll n tal.'iirııl. G _ Ye~ ri \~ 
rrınc hııılczi. ~, - J. l~ıl. B;ırııt • ı ti C r-.ı•h:ıvcr.I '):ırkı _ \':ız ıır c r' 
l'uı.111.~tn (bıtcrıııezzol 17 30 lııi-;ıl.ip 7 _ 11.ılııııi lıryiıı _ füıy:.tı 11 

ıır'.hı ılcrslcri - lıııll.rnn.h·n ıı.ıl lcıı şııı kı • B.ııııı noltlu dcğışti. 8"" 
IS. ~·ı prnı.ır:ıııı . ıs.:ıj \lıi7.ik ı ııc•wlı ·ııl,·ltin h'.al ıı:ıi;ıııı • B.ıyatı:ır::ıtı
ırı~iı~~. l'I.} rn 1-\onu,ııı.ı. 10.l:'ı Tiirk l l:ı - Önıl'iııııiiıı IJ('SC'i :ı: . ~ - s~· 
ııııızı~ı ır.ı,ıl lıMcliJ. Cı•l:ıl Tnk,cs 1. 1 ~ ,.:. ı·ı ı 1 •1 A~.,~~r ın ':ıvn :ıı.,ın • \111'1 ı ı • ,,.. ~ 

\'C arknthı5ları. 2rı \lcınlrkı•I sn:ıt :ı. kı • Bi.r ı:urt ~nş::ıılık. 10 - 11' 
~ :ırı. nJ.ıns \'C :tll'lcoroloJı l,;ılıl'rlcrı. kıisfı • ~cııııı y:ızın kıs:ı brıtıtf 
;•ı.1:-1 Tıırk mıi7.i~i. '. '•ııl.ıı: \'u·ılıl', kı nuşın.ı. :ıı.t5 rstı.ıın, t..ıh''ıl. 1· 
hı~r.ıı h:ıııı, ~rfık 1 ı·ı' ııı . okınıııı. hno. ınıkul Ye zir.mi hor-;a~ı \1 

lar: :\lıı~ıara {.ııjll ır. l\ltızt•\H•ıı Sc. •ıı ·>• ..... ı· ı · kı R ·•ı 30 ~ ·-·• "t ~r ı rı a ::ır • . • · 
nnr, 1 - Arcın :ışi ı .ın flt''f<'' i. 2 - ' Cldiçıik or:,e,lı:ı. şef: Kc<"IP 
Ucclenin • ııl'ı•ııı ıısir.ın ... :ırkı • l)in, ı _ llrussı•lınnn-. _ ı·l·lrı.wrıı. 
le .sözüııı C\ ılılrıılı.ı. :ı • t ııınıl n. :! - ı·rC'İrc • .\\•, nv, :ı" cııı 
~anın _ ncC'rıı :ı~ır,rn "'ıı kı • Yaf\:ır ti J -- Ilı ıılıv • \'ı~ nı '1 opcr ru 

Yaz tatili için Paristen gittiği 

vakit. matmazel Emiliyeden gizli 
olarak, matmazel Hortansdan; 
matmauıl Hortansdan da gizli 
olarak matmazel Emiliyeden borç 
para bulabilmişti. 

Bundan sonra onları on ay ha
bersiz bıraktı. Matmazel Emiliye 
nihayet isyan duyarak: 

- Banyo için bana Marmarayı 

rm. yoksa J\aradc11izi mi tat'siyr 

edersiniz doktor? 

ıncın. 4 - Kıkol;os :ı~ 111111. Şl'\kc- (pulpııri) 4 _ G:ını:llıl'rE!rr. ır 
fıı şnrkı • gl'çipte • ·rwıı:ı. !l - He. ld:çuk kclrli 11 , 1111 (o;:ık,:ıfon1 , 
fık Fcrs:ın _ 'J'nnhıır ı.ıksiıni. G - 1 (i ' l\ı•ls<.'lı _ ~p:ın~ ol kaprisi • < 
l!ııır.:ıııı ş:ırkı _ Akşam nlıiu yinr de lırer _ \ iy:ın:ılı kuçuk kı'T. ,.:ıı, 
tı:ı .. ıı k:ır:ılcr. i - ~l'\ k: h •yiıı - ili. ~ası. 7 _ Sı hoıt _ marş. ~2.30 
ı·ıız ş:ırk151 • llilınijorııııı h:ın:ı ne (:ınıılıır. l'l ı 2't !llüzik (c,ııb 
nltlıı. S - ~C'ınsC'lliıı Zı~n heyin _ Pi.) 2 :1.4!j • 21 Son aj:ıns 1ıııl 
l)j,·ıını • dıırı ı;:t•ı·c ~C'illl'. 9 - 1.vir - B uküçük mösyö bize de epey 

pahalrya maloluyor ! .. !dedi. - Bahrimıılıilikcbiri, bayan! ~ \"C l :ırıııld progr:ıın. 
liırkü _ Eh·cdıı rıo~ı dt'li ı:ünül. ıo -

Matmazel Hortans da içini çe
kerek: 

- Ben onu daha nazik 1;anne. 
diyordum! diye mukabele etti. 

Fakat yaz sonunda bir mektup 
aldılar. Bu mektupla 'bir de bil
tün borçlarını ödeyen bir çek yol
lamıştı. 

Bu hfudisc iki kız kardeşi sevin. 
direbilirdi. Eğer mektup şu haberi 
vermeseydi : 

"Yakında evleniyorum ..• ilah .. ,, 
Muhakkak zengin bir kızla ev

lcn)yordu. 
lki kızkardeş, müteessir gözler

le biribirlerine ba'ktılar. 

Demek gclmiyecekti .• Bir daha 
gclmiyccckti, öyle ml?. 

Biribirlcrindcn utandıkları için 
sesiz, sessiz çekildiler. Ve odala_ 
larma hapanarak saatlerce ağla&. 
tar •.. Bom bo! hay.atlarında mösyö 
AHreil tiyle genis bir yer tutmuş
tu ki! •. 

- Fnmsızc:adan -

1 Kaıc 

YEGANE 
ÇA RE 

NEOKALM iNA 
dır. .................... 

1'aksim olobii.s durağ.mda lıarckct etmek i~ll bir kişi brkliyw JJoğazı
çi yolcular: 

- Ii a:)'di binsenc yahu!_ 
- .\·e verirsiniz? 

llıılk liirkiisii • hiilhiil ne ı:czcrsin 

ı:uknr o'·:ıcl:ı. 21 Hnrt:ılık post:ı kıı -
hı u. 21.1 ;-, E~hanı, tah' ilôt, kıııııbi. 

~o_ r:ıılrnl \C zirn:ıt Jıorsa"it (fi~al) 
21.2;; ne eli plaklıır ~ n. 

Nafıa Vekaletinden :?J.30 Müzik (.kcrn:ın solol.ın • 
Orh:ın Bor:ır l:ırafıııtlan) l - Corcl 

1 - Diyarbakır • Cıvc hattının 35 455 inci kilometrP ı ile 51 t- li • Adasio \"c ı\llrgro, 2 - Hr:ıhıns_ 
8-13 inci k,ıometrf: ı araSlndaki demir köprülerin diyarı bakırdan iş \'als (La nı:ıjör) 3 - ı:\'1-ak - Kr"is 

lcr • Slav dansı ?\o. 2 (\Ii nıinbr) 
ba5larma nakli i~ı K'l;":UI zarf usulilc münaka<..aya konuım:ı~lur. 4 _ Hic~ _ ı ,a C:ıpricı:ıoo;:ı. 5 _ Clıo 

2 - bu isin muhammen bedeli kırk bin liradır. ııin • l\lılslciıı _ ~octurnc • fı - Jhı. 
3 - i\l..ı'1al,a .ı 17ı3 939 tarihine tesadüf eden çarşamba günü lı:ıy _ lll'Jrc k:ıti k::ırıl.1ş) 21.!"ı5 Mit. 

saat 15 de ,·elrnlct;miz demir ) ollar in5aat clairc;:ıindeki kcmisyonda zik C\IC'locli - 1'1.) 2'.! M111ik < kü~iik 
yapılacaktır. orkestra • şef: ::-\ccip Aşkın) 1 -

ttl{av,ctc:=rrruı~~'X'!nb:rıe~::rtmrrrn:~~"1"Zrrınantır"'~fC't:t-ı:~·t'i'.::w._n:ı ' ---·'"'"~· ~ ....... ___....__--ı 
nrl şaıtname~ \e koli li-te ·ndcr. müre!~kep bir takım rmınakasa C\'

rakı iki lira mukabihn de demir yollar in~aat dairesinden tedarik 

olunabilir. 
5 - bu ;c:m mmakkat teminatı 3000 liradır. 

6 - Bu münaka;a:·rı ~ırmek i~iy~r.ler 2490 numarn1ı l:nnun mu. 
cibıncc ibrazına mecbur oldukları evrak ve ,·e5ikalannı ,.c mezkur 'ka
nun tarifab d:ıire ,ind' hazırla) acaklan fiat tekliflerini havi zarna
rmı 1713 çı:)9 tarihinde <.aat H de kadar numaralı makbuz mukabi
Jındc demir yollar in.aat arttırma eksiltme ve ihale komisyonu re

i -1iğine te'iliM etmeleri ltı.zım•lır. 
7 Po ta ile gönderilecek tekliflerde \'aki olacak leahhür naza-

rı dıkkatc ahrımaı. 

iııızl:ır <Fol.:,lrol) 3 - J\oınz:ık • \'ı. 
yaıı:ı :ışkı Cl'otpuri) 4 - Vinklcr • 
Krın:ının aşk şarkısı, !i - Dietrich • 
Fitreler {ınıırş) 6 - Gcbhardt • Mns 
kurndc (koıı<;er \•nlsı) ~3 Müzik (cnz 
h:ı ml _ 1'1.} 23;t :ı • 2~ SC1n nr.tns h:ı_ 

hcrleri ~ e _yarınki pro~rnm. 

Per§embe - 4.5.39 
12.:ıo l'rogrnııı. 12.:ı;; Tiiı k mlııi_ 

.,;i. 1'1. 13 ;\lcııılckct sııııl ıı~ıırı, :ıjnn5 
,.c m<'lcoroloji lı:ı1K:rleri. 13.Hı • 11 
\liizik (k:ırışık pl'Oflt'lHll _Pi.) 17.30 
nlıli•I" tarihi ıl • 1nri • llıılkt·,in • 

ılı•n ıı:ıklı ıı . ıs.:ııı Prıı~rıırn. 18.:ı:i 
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şet ıçınde kalmış, a..ğzını açmak. 
tan, ı;ludaklarını kımıldatmak

tan aciz bir hale gelmişti .. Dan
dolu .devam etti: 

- lşittiğim iniltiler sol tara.. 
f ımda bir odadan geliyordu. Bu 
meş'um sarayda ne gibi fmıaak. 
lar döndüğünü, ne gibi cinayet
ler yapıldığını kenldi kendime 
sorduın. Olduğum yerde çivili 
gibi kalaım. Ne feryadın geldiği 
tarafa gidebiliyor, ne de uşağın 
tarif ettiği 'kapıya daha yakla. 
!labiliyor.dum. Nihayet yavaş ya. 
vaş bu kapının yanına gell:Jim ... 
Onu oası1 bir ihtimam ve dikkat
le açtı,ğrmı sana tarif etmek lü. 
.:mmsuzdur. Çünkü bu sırada 
bütün fisabım galeyanda idi.. 
Ne ya_ptığımı bilmiyor gibi hare. 
ket ediyordum. 

Deaiğim gibi kapıyı açtım ... 
Daha doğrusu aralık ettim. İ~ 
tarafta asrh olan bir perde o.da. 
trn içini görmeme mani olnyor-

u. Kenarından yava~ça kaldıra
rak göz ucu ile iseriye baktım .. 
Odaaa, bir masanın başında iki 
er1cek ve bir kadın gördüm. Ka
~ın Emperya idi. Erkekleri .de 
tanıdım: Bambo ile A1tlyeri ...• 

Leonor !.. Bu adamların ne ko. 
sıuştuklanm da l:linle: 

' aıambe: 
- Pek basit bfr şey, diyordu. 

f§te ihbarnamenin yazılma!! 

bitti.. Yalnız madamm :- -~ ~~ ~ 

mesi kaldı. ihbarnameyi bizzat 
ben götürmeği taahhud e.diyo. 
rum. 

Altiyeri ise heyecanlı bir ses. 
le ilcive etti.: 

- Evet, evet, bulduğun fikir 
pek mükemmeldir Bambo. 

Evet, katil (o) dur. (O) itham 
edilecek. Ve (o) mahk\ım ola
caktır • 

Emperya - Fakat, beni ·'lO". 
1ar meclisine çağmrl~rsa?. . 

Altiyeri - Çağıracakları mu. 
hakkak ldeğil.. Fakat eğer öy1e 
bir §"Y olursa ben Hi.zımgclen 

tedbirleri alının.. "l O" lar mec.. 
lisine çıkmazsınız .. 

Bambo - Hata ediyor&unuz .• 
Madamın "10'' lar meclisine çık. 
ması bizzat ve şahadeti ile (o)
nu tamamen ezmesi, mahk\ım 

ettirmesi lazımdır. 
Dan.dolo ,gene sustu.. Derin 

bir ne.fes aldı .. Aln ndaki terleri 
sildi ve devam etti: 

- Bambonun bu tarzda v~ a
mirane bir surette konuşması 

üzerine fahişe lı.1eta isyan ede_ 
rek: 

- Eğer kabul etmezsem, ih
barnameye imzamı koymağı k:ı
bul etmezsem ... diye bağır<lı. 

A1tiyerinin elini hancerir.e 
göt:.irdüğünü gördüm. Fnknt 
Bamb~ gözleri ile ona iikiı"'lc t 

bulmasını ihtar ettikten &onra 
E,..,ı:ıcryayn .döndü: 

- Eğer kabul etmezseniz ,o 
zaman biz, ikimiz sizin aleyhiniz. 
de şahadette bulunuruz ve bit
tabi hakikati tamamen söyleriz. 
Cellada kesecek bir baş lazım. 
dır. Bu ya sizin başınız o1acak. 
tır ve y:ıhut ta (o) nun .• inti
hap ediniz. , 

Bu sözleri söylerken fahişeye 
bir kalem uzattı. Bu ka!:lının va. 
ziyeti hala gözümül'l önündedir. 
Sapsarı kesilmişti.. Titriyordu. 

Ona daha ziyade dikkat etti
ğim zama:ı sağ elinin ve kolunun 
tamamen kana bulaşm•ş ve kıp 

kırmızı olduğunu gördüm. 
Kalemi aldı ve ihbarnameyi 

im:::aladı: İmzalanan kağıdın 
7.avallı b:r masuma ait bir itham
name oıJugunu anladım. Fakat 
tam m:n:ı ı il: hakikati keşif -
ten pek uzcl:ta idim. Bambo im. 
zahoan kağıdı faleta kaparcası. 
na aldı. 

Artık gorcceğim ve işidece -
b m şeyleri l:~fi t1crecede gör. 
MUŞ ve i ,itmi~ti!n .. Öğrendiğim, 
faciayı zihnimde tecessüm .ettir
e i:n.: Emperya birisini öldürmüs.. 
t;i Bir ba1'{a ma:;um :la. 'keneli 

yerine katil ~iye ihbar edilecel;. 
t: .. 

Bamb:>. Altiyeri ve Emperya 
) av:ı,., "~ le 1: nur.mal<'nna dc
Y1'l1 cdcrl.:rken usulca çekil • 
d·m Simdi nnt-ı•,.,~~~ -ı ••vlerin 
('. 

Dandolo dinlenmek içi::ı tek
rar sustu. Leonor hiç ser.ini çı. 

karmıyordu. Babasının söyleye
ce~i şeyleri şimdi ~m<::men an. 
lıyor, hisse-.liyordu. 

Dan::lolo, teessilrdcn boğuk~ 
laşmağa başlayan scS:: ile devam 
etti: 

Dcdigim gibi öğreneceğimi 
ögrenmiştim.. Salonun or.tasır.a 
katlar çckiltlim. Bu esnada ku-
1.ağitDa yeni bir inilti geldi.. Bu 
ol:n lıir adamm iniltisi itli. Bu 
adam kim:ii?. 

Bunu <.iğrenmek istedim .. 
Gördüğüm, işittiğim ~eyleri:ı 

d:hşeti dimağımı altüst etti. Hiıc 
bir ihtiyata lüzum görmeden, öl
dürülmek. hançerlenmek tehli
kesi altında sol tarafıma dön. 
düm. Bura:Ja olan kapıyı açtım .. 
Dar bir kor~:lora .ç ktım. Bu ko. 
ric.lor karanlıktı .. Ve nihayetin
d~ diğer bir kapı vardı .. Bu ka. 
pıyı a&ıp içeri girdi~im z.ım~n 
kendimi bol ?.iyah küçük blr o. 
dada. tam kapının .kar~ıs.ma ge
len duvarda, §İmdi ı, ... .ıraı~la bulu
nan bu res:m, Rolan Kandiy~no. 
nun re~mi asılmı§tı.. önt:ncc, 
yer .. le de. y:ırasındıı.n zkan l:rn
lar içinde bir adam yatm ş. inli
yor.du 

nu r ':tr:ıın üzerine eğildim ve 
onu t'anıclını: )an Davila itli .. F.. 
!ini tt•'t•ı-.. • c-;;-·A-=-i 
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Vefalılar lzmirdeki 
maçlarında 

nasıl oynadıl~r 
r oy ( Baştarafı 6 1nc\da) 
ı:ni u~ çıkaran Vefalılar, bu ha· 

Yctın net· .. 
Ccik ıcesını elde etmekte 

lllediler D · 
~ S Uı· • evrcnın ortalarm-
l1t1ıtu ıden Yerinde bir pas alan 

CJenı kaJ • "1 .ılıınd ecı ı e kar§ı kaqıya 
u ve topu ag-lard ·· d""k • o 0 a gor u • 

:•a~ Ytına ba§landı. Muhasara 
f lah ediyor. Top daima Ateı nt 
ı11 0 

asın~a.. Hakkı A teı takımı 
11 Sckız r· · · il · d .~Yor. l'o :sız~ısı zerın e oy· 

ıd1 be P Sulhıde, derin bir pas 
ağ~ kaklcri ~tl.attı, fakat biraz 
arı! Çtığı lÇın top kalenin bir 
i~a 1'iiından dıpn çıktı .. tki da 

onra a . 
i'ııı atı Ynı pozısyon, fakat 
~ğil T atıı, aynı vuru§ yine gol 

~llli~ki 0P dı.prı çıkmağa alışkın 
ızıa Ycruv.ien kuvvetli bir 
~ teçti.. 

1 llhtcıcrn Ga . S Ih' b" .. c lcı, . • zı, u ı ır mu· 
'l'o ÇoJı: 1Yi anla§ıyorlar bugün. 

t~c p Sulhiden Muhtc"'emc Muh 
·ı ltıdc f'1 :r • 

)izıc ha~ 1 clere geçti. 2 • o V da 
"'- rn .• 

tc!lilc 
ltcıandıl r atıyorlar. Bir korner 
Cr n ar. Fakat istifade edemedi 
l~t~ evre bitti. 

Top yine Sulhide. Bugün Sulhi 
çok iyi. Bekleri geçti, kaleciyi de 
atlattı Seyfi bir iki kere sağa ıo. 
la yere kapandıktan sonra, gole 
razı oldu. Yattığı yerden bakıyor. 
Sulhi topu kaleye atmadı, Necibe 
yuvarladı. Top dördüncü defa o • 
larak gol oldu. 

Ateşliler tekrar hızlan'dılar, ikin 
ci devrenin başındanberi santrhaf 
Ömer, soliçte oynuyor. Takımının 
en muvaffa1< oyuncusu.. Bir iki 
fırsat yakaladı, fakat Safa yerinde 
müdahalelerle bunlan topladı .• 
Vefanın hakimiyeti fevkalade 

arttı. Ateşliler sertlikte devam e • 
diyorlar. Ve daima oyunu bozu· 
yorlar. Derin bir top yakalayan 
Aıdnan topu ortaladı. Ateş solu 
falsolu bir vuruşla bunu kaleye 
havale etti. Netice O • 5. Bu gol 
dehşetli alkışlandı. 

Ate§liler kendi kaleleri önünde 
toplandılar. Geriden top çıkarıp 

gol yapmak istiyorlar. Sulhi Şük 
rüden aldığı pası bekleri de geç· 
mek suretile kaleye gönderoi 
6 • o ... Ct DEVRE. 

Vefa g l"b" • Oyunun neticesine daha on cla--'ıtct de ~ 1 ıycti sigorta etmek, 
r hır 1 kı1ca var. Vefalılar galibiyetin ver llıt1t • • :r 0 nıazsa berabere kal. 

İlirıçın çırpınıyor. diği sevinçle gevşediler. Fakat 
aralık oyu .. . b" oyuna yine hakim bulunuyorlar. 

at aldı f k n mutevazın ır Yalnız biraz ürkek. 
~iıı hak' a at çok sertlc~ti.. U . 

eın · Sulhi bir gol daha yapıyor. Ha. c 0., Yerınde müdahaleler 
ıUnun b" kem bunu hentbolle cezalandırdı. lllla..... ır kör dövüıü halini 
... asına k Son dakikalar. Gazi ile Sulhi a • 

a~ da oldu.ço çalıştı ve muvaf · kında, Gazi karşısındakileri geçti. 

Ugün enfes b' Arkasından gelen Sulhiye topu 
efaııı ır oyun oynıyan . .. F k f 
. ar, dünku k gönderdı. Şut ve gol... a at o -

Çnı ınüthiş bir hacıyı çıkarma sayd.Dlidük. 6 • O Vefa galip. 
op Sulhide ızla çalışıyorlar, 

~ağa •ola idıs1::'Yc 35 metre var. OYUN : . . • . . . 
lıba, hayır U, Pas verecek ga· Takımlarının ıkıncı hır gahbı • 

• · .Attı 'l' · · Al k a rın birlcı:.t·~ · · ~ üst direk • yetini görmek ıçın, sanca s • 
• :r ıgı sag~ k k · · a ıni ağiard ô~cilen kcn • }ıas nda :600 ....ze ya m .seyırcı v r · 
ldu. Bunda buldu ve Uçüncü gol dr. 
Cttleı:.ti"I an 1ra Ateşliler çok 

:r er. lib" . 
. aran ti Cttig~ . .. .Jılar ga ıyetı 
ı •arf d' 1 ıçın lüzumsuz ener· 
orıa c ıp sakatlanmak istemi • r. 

Cenubi Amerikanın küçük devleti 

Bolivga'nın geni 
diktatörü kimdir 

Asıen Alman olan genç albay Cerman 
Buş iktidar mevkiine nasll geldi ve 

memle'<eti nasıl idare ediyor 
İki üç gün evvel, birkaç satırlık :ıyni tarzda elde etmişti. 

bir ajans telgrafı, cenubi Amerikn - Bir harp kahramanı 

nın kilçük devletlerinden biri olan Havadis şehirde ynyılır yayılmaz, 
Bolivinda Reisicumhur Cermıın Bu· herkes bayram yapmağa başladı ve 
şun diktatörlüğünü ilan ettiği bildi- bütün ağızlardan tek bir isim çıktı. 
riliyordu. ı "Alb:ıy Davit Toro.,, 

Bolivya bizden çok uzak ve dün. Bu adam bir hnrb kahramanıydı. 
ya htıdiscleri Uzerlnde rom pek az Umumi arzu ile reisicumhurluğa sc
bulunan bir devlet olduğu için bu çildi. 

havadis Uzerinde fnzla durulmadı. Fakat ayni harbde kendisine yar. 
Halbuki Bolivyanın vaziyeti ve drm eden başka bir asker daha var. 

yeni diktatörün şahsiyeti cidden ta_ dı ki, o da çoktan iktidar mevkiini 
nınmağa değecek kadar cnteresan- ı ele g<'çirmck arzusunda bulunuyor
dır. İşte aşağındaki birkaç satırla du. Bu asker genç albay "Cermen 
lıiz bunu anlatmağa çalışacağrz. Bu!i" tu ... 

Orman korsam! 
Boliviya Cermen Buş, nnastl Alman olan 

babasiylc Bolivyaya gelmiş ve bu -
Evvelıl Bolivya hakkında coğrafi 1 rnda Bolivya tebaasmıı geçtikten 

\·e siyıısi biraz malümat verelim. sonra askeri mektebe girmiş ve za. 
Cenubi Amerikanın hattı UstUva- bit çıkarak orduda hizmete başla • 

ya yakın kısmında, büytik \'e vahşi mıştır. 

ormanlarla çevrilmiş olan geniş yay 
lôlarda 1.590.200 kilometre murab
baı sahada yerleşen Bolivya devle. 
tinin nilfusu aşağı yukarı 3 milyon 
kadardır. Resmi ve umumi dil is. 
panyolendır. Hükumet merkezi La 

Bir hayli zaman u::~k orman mm 
lakalarında vazife gore;'I Buş yaptı
~., hizmetlerle kendim g1Hermiş. hü 
kumet merkezine g~:::·"A ordu umu. 
mi karargahında mü .• inı bir vazife 

Paz isminde bir şehirdir. Memleke- 3lmı~tı. 
tin en bliyük zenginliği madenleri- Arka<la~lan ona, ı·m1ındaki seıt 
dir. Bilhassa petrol pek mebzuldUr. ve amansız idareci!iğinJe!l dolayı 

.Meşhur Standard Oyl kumpanyası- ''orman korsam,, Jıi~c.bım takmış· 
nm petrol kuyularınm ekserisi Bo. !ardır. 

livyada bulunmaktadır. Cerman Buş umuwJ karargahta 
1538 de İspanyollar tarafından is. askerlik işlerile uğm~ırkrn kendi· 

tilfı edilen Bolivya, 1824 de büyUk ;inde jya i hayata ka:.~ınak hırsı 
bir harbden sonra istiklalini kazan- 1 da uyanmağa ba~l:ı::m~t1r Ve 1936 
mıştrr. da albay Davit Ters'nin il<tidar mev 

Birkaç sene evvel de komşusu kiinc geçmesinde bi.4'. i!k bir rol oy. 
Paraguvayla uzun ve kanlı harble- narlı. 

re girişmiş, büyük devle tlerin ve Standart Oil kumpanyası-
bilhassa Amerikanın tavassutu ile • t · t hl "k 
yıllarca devam eden bu cenk, niha- nın vazıye ı e 1 eye 
yet sulha bağlanmıı,ıtı. girince: 

Bolivya cumhuriyettir, fakat bir. Da,•it Tors reisicı..•mh·!: olur ol· 
çok cenubi Amerikn cumhuriyetleri maz Bolh•yanın zengin petrol ma· 

Bo11'1'Um )'~l dlldetörU ı;enç 
Albııy C(•rman nu, 

ğ3lmıştı. Ye nihayet ~37 tenesi 
temmuzunun 13 üne ı.i gı.iı.ü, merke
zi hüktımetten 45 kilom.tre uzakta· 
ki yazlık sayfiyesin•Je ı~tirahat e. 
:len reisicumhur T<>ron.=n evının 

.>nünde bir otcmobil •' : • ıu. İçinden 
~!lerinde tabanca tut:'ln i3 kişi indi: 
Bunlar doğru reis:ct•mht:run yanı· 
na çıkarak: 

- Ordu. sizin hemen i~tifa etme· 
1izi i ti yor! emrini 'er-Ji u. Ve böy 
'ece kendisine istif.1 k<1ğıdı imza. 
' atıldı. 

Albay Toro, mern:ekat dışına çr 
karıldı. Komşu me:ıı.t:·ct~erden Şi

' ire iltica etti. Gid\!:-ken <.ıe~ 
- Ben tekrar <lr;ııcceğim. O za. 

rnan a · ıI kıymetimi aı.lıyacaksımz 
dedi. 

Toro hakikaten ~' ledi~ini de 
yaptı. Pek az ronra, muk: bil bir ih· 
tılalle iktidar me\ \ı:r.i cıe geçirmek 
"tedi. Muvaffak o a r :1''ı. 

Yeni Reisi cumhur 
Toronun düşürülme maen sonra. 

,.,.enç albay Cerman Bt•ş reisicum· 
hur olmuş ve hemeıı tam bir sulh 

, iva eti ta ip e m~y. - ~ r. 
·Birleşik devlet1er \~ıskumhurları 

Ruzvelte geçenlerde \:);r mesaj yollı. 

yarak: 
"Daimi bir sulh olma .. mı., isteği· 

Hakem Doğanspordan Ferit, 
yan hakemleri Oçoktan Sait, Do· 
ğansporclan (bir gün evvel Vefa 
ya karşı oynıyan) Abbastı. 

V cfa cumartesiye nisbetle f ev· 
kalade bir oyun gösterdi ve 6 - O 
lık galibiyeti haketti. Bütün hat· 
)arı gayet güzelcii. Herkes bekle • 
nildiğirıden çok fazla iyi oynıyan 
Vefalılar ilk maçta hasımlarını 

az gördüklerinden istenilen netice 

gibi, burada iktidar mevkii ekseri _ denlcrine hakim o'.an Amerikalı ni bildirmiştir. 

İngiltere final 
Upası maçı nasıl 

yetle zorla elde edilir ve relsicum- Standard Oil kump:ctya ... mm vazi. Cennan Buş. iş ':'3~1 · a geçtikten 
hurlar memleket idaresinde bir kral yeti de pek mü~kül!eşti. !.>iraz sonra memle~> :ltc ~uYvetli bir 
dan ziyade tahakküm ederler. O zaman Amerik:ı.iıı:-,r, yeni reh,i· nazi propagandası ba;laııuş. sol fır 

oynandı 

Son senelerde, iktidar mevkii kav cumhuru de\•irmek iize,·t geniş bir 'mlar ve sosyalbtlc.!t- komiini tleı 
galnrı bu memlekette daha çok al- faalıyete basladılar. V" .Rm bir sene aleyhine ~iddetli t~ !1irle. alınmış
mış yürümüş ve nihayet iki sene ev. sonra 937 ma\'zı;m ::fa aı .i bir isyan tır. 

veı , bugUn diktatörlUğUnü füm eden ve bir hükfım;t danesi yrpıldı. Fa· lşte geçenlerde, iı\i'li ıı.eclis reni 
1 av~ ( Ba§ tarafı 6 rncıda) 

)ı. açılarak nisbi bir hfıl:imiyet 

A tcş takımı umumiyet itibarile 
çok enerjik, yalnız umulmıyacak 

derecede favullu ve sert oynuyot". 
iar. Hakem Ferit, son iki golü ver 
memesine rağmen oyunu güzel ve 
dürüst idare etti. Gördüklerini 
çaldı ... 

Bolivya tebaası, fakat halis bir Al. kat bu teşebbüs ncfr:e:;iz kaldı. reisicumhurun bir rnırıle tc~hcdilin. 
mnn olan genç miralayın eline ge~- Bu sırada, ''Cerma,1 B:.ışııun ba~a j :e, Cerman Buşun (ıktc:tiirlüğü tam 

miştir. geçmesini isti yenlerin ac!rdi pek ço. olarak me,·kii fiile g .• ~ :::;tir. 
-936 senesi mayısının ilk günleri 

~eT 
~ııra ~ 1· l<'akat 25 inci dakikadnn 

ı bıı sefer Portsmut hakimiye-
l• 'rrtdine rek • ld qfit : mege muvaffak o u. 
l~ hafıf çiseleme"'e başlıynn 
"lrıtır . o 

aÇJ 0> unun zevkini bir hayli 
t b:ınakta. Nihayet 31 inci dakika Dün ista:ıbula gelen V cf a takı · 
. 1.r;'" hayu ilerlemirz olan sol müda. mı kafile reisi ile görüştük. Bize 

r !>~i p~ Andersona 0 da Bnrlova 1 şunları söyle:ii: 
\'oı tdı. 30 ınetred,en sıkı bir şUt - izmirde, halk, teşkilat ve 

hükumet merkezinde inanılmı.;: bir 
sessizlik hükUm sUrUyordu. BütUn 
şehi ölmüş gibiydi. Umumi grev yü 
zünden dilkkii.nlar kapanmış, evlerin 
pancurları inrlirilmişti. Yalnız aske • 
ri devriyelerin ayak sesleri duyulu_ 
yordu. 

nu sırada, ani bir haber, şehirde 
bomba gibi infilak etti. 

"Reisicumhur Joze-Lui istifa el-

· ~o:~thaınptonun meşhur kalecisi sporcu arkadaşlardan gördüğümüı 
~ı~.~·erde, fnkat top çoktan knlcyi 

1 

samimiyet ve sportmenliğe ~ok 
ll uş, müteşekkiriz. Bu seyahatten cıd • 

ı tlı:l goı iizcrine Volvcrhnmpton a- den memnun döndük. miş . ., 
Lak ı Haber doğruydu. O gün öğleden <ara~B in beyhude. Portsmut mü 

...,ı sonra, büyük rütbeli birlmç zabit ve ~ l'nıtı :ok sıkı. Kaleye hasımları., soyaliııt ııartisi liderlerinden ikisi, 

.l:aıa~~ırrnıyor. Devrenin son da· 1 t b 1 Ed. e Reisicumhurun yazıhanesine gitmiş . ı 
~ltnııı ~ da bu SC'fcr Anderson S a n u • 1 r n !er ,.C kendisini is tifa etmeye icbar 
l'!ıı-ı~ ııı ikinci golünü yapıyor 1 t . l d" 1 

~ · "' · · e mış er ı 1
') ei devrede Volvcrhampton O • • •• •• · •·• ~llıııt 2 Bısıklet musabakasma .Tozc Luı fazla ısrar ctmedı. ç un. ll(iııci ; 1 1 kil bu usulü o da çok iyi biliyordu.! 
~~e hiı.ki cıevrede Yolverhampton is!iral< ed ace.uer F ede- 93·1 senesinde iktidar mevk:ini ken- 1 

~ ın bnşladıyı:a da Portsmut • d · d . . . il ı 
~ tn bıı hfı• . rasyon trırafın "" sec'lı. 1 dısı de bırkaç dostun yardımı c a ~ek . ıdmlyeU kandı tnrııfı- .... ~ 

ıı,r~ertı·~-~ hemen ilk dakikalarda Yeni neşriyat 
Voı.,. U uncu go!ü :·a>ı'ı. An':nra. 2 - Bisiklet fedcrasyo- A • kf 

llıı• (!t C~harnpton mağlübiyeti ka • nu. Hl Mayısta İG.anbul • Edirne a. ""taturk V8 .OÖnÜ ÇQCU, ar 
~'lı.ı:ı~ gibi oynu)or. Portsmut rasmda yapılacak §ehirlcr arası bi· arasmda 
~t lO hır Vıızi'-·et arzedı· ,.·or. Nihn- siklet milsabaknlnrına istirnk ede- . · ık k 1 k 

"' Dört yıkiarberı ı ·o ·u Çoetı ıarı 
dil Uncu dakikada ha!ımlannıl' cck bisikletçileri seçm; .. tir. Müsa - . 

1 
\' 

\ t ;çin ne~re1ılmekte o an { :ı ·.·ru· 'ııı •• ., hCunluğundan fstifnde cdnn bnknlnra SP.l.iz bölgeden iştirak ede. O 
'"t türk) gazctes;nin çıkardı~ı bu -0

t ~'' IUnpton sol içi Dorset sık • c~k bisildE.'lçileı imiz şunlardır: fl . . . uk 
wı.ıtJ zel sayıda bürük şc enmızın ı;nc 

·-·- -
.-*~ - --- . 
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Sabih havuz 
Devrilme tehlikesi 

geçirmedi 
Ha~erin yalan a!Juiu 

söylen.yor 
Bu sabahki gazetelerden bazıları. 

:stinyedeki sabih havuzun dün bir 
' ]evrilme tehlikesi geçirdiğini, tami. 

.-i biten bir geminin ruya indirilmesi 
çin harnza su doldurulurken biri· 
:ıin su alıp diğerinin almaması yü· 
zünden devrilmeye yüz tuttuğunu 

·akat ani bir müdahale ile büyük 
)!r tehlikenin önü alındığını. \taza. 
un yalnız havuzun ve geminin ba· 
~ı yerlerinin hasara uğra1TI4siJe ite" 
·iştiriıdiğini yazmaktaydılar. Bu 
abalı ha\'uzlar idaresinden yaptı
;ımız tahkikatta bu haberin uydur
na olmaktan başka hiçbir busu i· 
eti olmadığı ve temamcn ya· 

:.ır. olduğu söylenmiştir. 
~~~~~~~~~~-----

Alman harp gemileri 
uzaklaşhlar 

Cebelüttarık, 2 (A.A.) - Tanca, 
Ceuta. Cadiks. Algeziras ve Mala· 
gada bulunmakta olan "Alman harp 
gemileri buraları bugün terkederek 
,.c. boğazı garp istikametinde geçe· 
rek uzakla~ı~lardır. 

Vakii Kitapevl 
Düu ve yarın teflcilme 

külliyatı 
No. 31-40 4 cü ıeri 
31 Rasin kUlliyau !Y 
32 
33 
34 
35 
36 
31 
38 
39 
40 

Metafizik 
lskender 
Kadın ve so.cıyaliı.m 

Demokrlt 
Dinler tarihi 
Filozofi ve sanat 
Et ika 

Heraklit 
Ruhi mucizeler 

Kr. 
60 
40 
60 

100 
2:5 

125 
40 

100 
2~ 

75 

650 
Bu serinin fiatı 6.50 kuruntur. 

Hepsini alanlara yUzde 20 lskon. 
to yapılır. Kalan 5.20 ku~n 

120 kuruşu peşin alınarak mUte
. bakisi ayda blrer lira ödenmek 

nzere dört takcıite bağlamr. 

Yeni diktatörlüğım inhdaf etti· 
ği gaye, bilha sa scı-y:!, iktisadi ve 
ticaridir. Memlekettck :rengin ma· 
jenlerin milli sem1 ... :•c i!e işletilme 

-;İne doğru ileri aıJ•m n : ılmı~ sarı. 
•ıyor. 

Fakat bu vaziye! !:3.; sında Bo· 
lh1 adan bü~ ük iktis-ı::li menafatler 
temin eden milletlı:rın ı e \'aziyet a· 
lacakları merakla bc

0

denmeğe de· 
ğer. 

------L-_____ _ 

a~tı e takıntının ' "C'gtine golüniı Ankarndnıı: Orhan, Nurkuş, Ali w 

., O " 1 "ari!e ber·ıi>er çekilmiş bütiin f.)t .?rr· ı ... 1· Yunun bundan sonra':i kıs Osmnn. 1struıbultlan: Lıımbo, zrnit. 
L "ıp t 1 ·afları, çocuklar için söylenmı:; ata -.ııı da ~ en ınUtevazln gcçtiyee dc> ten : İbrahim. Çanakkaleden: ı. us-
~ itikada Vomldcn g'Jzel bir tafa, Konyadnn : Ahmed, Mehmet, ;özleri, Atatürk ve İnönü adlı iki 
>..ıı,aıa.n Parker dördüncü golü de Eskişehirdcn: Zekeriyn, Emrullah kü~ük şiir, Atatürkün gençliğe hi· 
~"t!l'~lt taknnmı 4-1 gnlib vazyttr Faik, Faruk Ali, Bursada.n Hikmet, tabı. lnönünün çocuklar hakkında. 

YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR -
"'t. '• ı 1 'd :;özleri vardır. Ayrıca Sığırtmaç 1lıııt1a <>!&Çta bu nckilde bitti. O 'zmirden: Bayram, smnı . 

~ ~lı tı sonra kral mutad mC'raııim. F cdPras" on bu mUeabnkaya mah· '.\fustafa uıı Atatürkten bir saat he· 
Jıa,, l k ·· u t Ank di,·e almıc olan Küçüle Altanm ken tı0 " a ·nn kaptanına verdi. sus olmak uz.ere · ç mayıs a a· ı ; 

~ ~l't81'1lut laknnı şimdiye kndnr rada bir J:amp açmağı da karar aL di ·!ğızlarır.dan dinlenmiş hikfıyele· 
tfa kupayı kazanını" oluyor. tınıı nlmıştır. ri de bu cserdedir. 

T. C. 
ZiRAAT BANKASl 
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Yegane 
radyo 

H A B E R - i.\kpm Postası 

Bar
sakları

mızda kan-
!arımızı eme

rek üreyen ve 
bizleri gayri tabii 

bir çok şekillerde ra
hatsız eden solucanlar-

dan {iSMET SOLUCAN 
81 Kü Ti) sayesinde tama

men kurtulduk. Gayet neş'eli bir 
s ı hh ata kavuştuk. Hakikaten her 

çocuk senede iki, üç kutu n~M E if 
SOlbU<CAN ~ SKCVülrd. behe

mehal almahdır. Tesiri kafidir. Her Ecza
nede 20 kuruştur. 

-GüZELliGiNiZ 
·ç·N 

KREM BALSAMİN 1 
KANZUk 

Bütün dünyaca takdir 

sıhhi güzellik kremleridir. Gece 

için yağlı, gündüz için yağsız 

ve halis acıbadem çe~itleri husu· 

st \'azo ve tüplerde satılır. 

1~G1LIZ KANZUK ECZANE-

Sİ BEYOCLU • 1STA~BUL 

Rek1ama ihtiyacı o1mayan 

Minerva Radyoları dır 

.~·-.. P.e~let:}.0~)1.Jtry·gn~rl.\v~ .. ~ Limanıar.t.. 
~<~ _iŞleh~ı-e1~.umü.nf.:!idatesL ilanları ,:~. 

Müşterilerimize : 1 Kendir Tohumu 15-5-. P39 tarihinden itibaren D. D. 106 No. 
lu tarifeye ithal edilmi§tir. 

Her tipten radyolarımızın geldiğini 

müjdeler, almak için acele etmelerini 
diler ve yeni adresimizi takdim ederiz: 

j Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. (159·1) (3005) 

Sirkeci Liman Han Karşısında Kapalı eksiltme if ar.ı 
Mühlirdar Zade Han No. 16 

''" 
-- -~----

Çorum Vilayeti Osmancık Kazası Belediyesinden: 
3 - S - 939 tarih çarşamba günü saat 14 de Osmancık Belediye 

reisliği eksiltme komisyonu odasında maktu 1200 lira keşif l::edeli ' 
su isalesi proje tanzimi i~i Nafıa Vekaletince yapılmış etüt ve ra
porlara göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

3 MAYIS - 193~ 

Doktorlarmumn annelere evlatlarınm ne§vÜneması 
için tavsiye ettiği yegane 

Ku ıvef, ~ı~~at, · ~e~·e fnuj1, Kalori K~fnaıı 
H AS A N Özf u Unları 

Türkiyenin her yerince tutulmuş bir çocuk gıdasıdır. S!lflık, 
mizlik ve ucuzluk prensiplerine dayanan bütün 

HA S A N müstabzaratı gibi 

ı L .. 
da tabiatın yaraUığt gibi saf unlann özlerinden fenni bir su~ 

lstanbulda Havagazı ve elektrik 
ve teşebbüsatı sınaiye 

TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN : 
Mukavele, eksiltme, baymdırlık işleri genel, hususi ve fenni 

Hnarncleri, ~Je lf 1 
11 

al ı~bt:tnlt~r!1'1"f~t'n'"-n""'1"ı-"-fiV!'Wl.flt~=----=-==:...:....;;;;:....:~:;;;..:..:;:::;=~ipnı.-nir!'-... •• ~ 

Şirketimizin Beyazıtta Elektrik evinde bulunan İstanbul 

Abonm!ln şubemizin 29.4.939 tarihinden itibaren Cağaloğlun
da Nuruosmaniye caddesinde kapalıfırın kar§ısında 30 numa

ralı bınanın nlt katına nakloylediği ilan olunur • 

. .>arisin en son model 
kadın şapkaları Bcyoğlunda. 

BAK ER 
Mağazalarının yeni 

Kadın Şapkaları 
Dairesinde leşhir edilmek

tedir. Geliniz; intihap 
ediniz. 

,PVW49VW..,,Y9W9+V •VVVVOi' 

Kadeı~ çk;lbi l 
Ru.syanın en nıcşhur edip -! 

!erinden Çclro/un eseridir. ı 

.... ~:~:~.;.~~:..:::::; ... 
VAKiT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

No. 
külliyatı 

11-20 ikinci seri .Kr. 
11 Gt>rio baba 100 
12 Deliliğin psikolojisi 50 
13 tlkbahar selleri iS 
14 Engerek dUğUmil 60 
15 Rn.sin külliyatı IIl 75 
16 Samimi Saadet 50 
17 İstatistik 30 
18 Çocuk düşürtenler 60 
19 llim ve felsefe 30 
20 Mevcudu kalmadı 

530 
Bu ilerinin fintı ~.30 kunı~tur. 

Hepsini alanlara yUzde 20 iskon. 
to yapılır. Kalan 4.24 kUJ'U§UD 

1,24 kuruşu peşin alınarak mfite
bakl..sl ayda birer Ura ödenmek 
!.izere Uç taksite 96.ğlanır. 

belediye dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 90 liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve bu işe benzer iş yaptığma dair 

idarelerin.den almış oldukları vesi kalan 3 - 5 - 939 günü saat 14 c 
kadar Osmanc.k belediyesine vermeleri lazımdır. (2510) 
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Senelik 

muhammen 1 

Eyüpte Büyükcami mahallesinin Bostan iskelesi 
sokağında Mihri§ah Val<lesultan mektebinin bir 

kirası te 

odası 12,00 

Eyüpte Büyükcami maha11e ve sokağında 31 nu-
maralı Ebüssuut Efendi mektebi 36,00 

Karagümrükte Karagümrük mahallesinin Kilise 
sokağında 8/6 numaralı tdlikkan 96,00 

Kara~ümrükte Karagümrilk mahallesinin Lö. 
ki.incüler sokağında 26 numaralı Mesihpaşa med 
resesi 135,00 

Fatihte Kadıçcşmesi mahallesinde Yenihamam 
sokağında 41 numaralı pamat Mehmet Efendi 
medresesi 120,00 

Fatihte Kirmasti mahallesinde Tophane medrese
si dış avlusunda bir salon bir oda ve müfrez 
bahçe 60,00 

Çarşambada Dervişali mahallesinde Kurtağa so
kağın<la bir numaralı Defterdar İbrahim Efendi 
medresesi · 180,00 

Aşıkpaşada Aş kpaşa r.ıcıhallc ve sokağında Kü-
çük Mimar Sinan medreses~ arsası 24,00 

Balatta Hızırçavuş mahallesinin Tahtaminare so. 
kağında 14:' numaralı ıöükkan 190,00 

tlskiidarda Hayretti~ Çavuç mahallesinin Dibağ-
lar sokağında 13 numaralı Hayrettin Çavuş mek-
tebi 30,00 

Yuk~rda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mı 
ler teslim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya veril 
üzere ayrı ayrı açik artırmaya konulmuştur. Şartnameleri LeVI 
Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 
sika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mekt1 
beraber 11-5-939 perşembe günü saat 14 buçukta Daimi]~ 
mende bulunmalıdırlar. (i) (2853) _ 

CAFER MUSHil ŞE KERi tesiri lcat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. BilUınurrı 
zanelerde bulunur. 


