
r- ' 
ilavemiz 

l!KYW 3 IDllUŞ 

' Radıçin toru11u öklilrlltlU 

Cuınartesi günü intipn 
ınutat olan ilavemizi Ata. 
tUrkUn hatırasına. ithaf ede
J'ek Ebed! Şefe ait çok kıy. 
~~tli yazılar, ft!imler ve 
tıırJerle yarın Dıe§rediyo. 
ruz. 

Belgrat, 8 (Hueual) - Eni 
mebualarmdan ve general Jlvko. 
viç ta.raftaria.rmd&n öHl Hırvat 
lideri Radiçin torunu lvan Ra. 
diç geçen gece öldUri!hnüttGr. 
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Türk -Fansız - Ingiliz anlaşması dün 
mecliste ittifakla tasdik olundu 

Harici~e Vekilimizi~ beyanatı: 1Sulh teşebbüsü. 
« Kım ne . de!se . desm, ~ muah.e~e ingiltere fiükômetince ciddiyella 
sulha hadımdn. Oç .~evl~tm sulh ı~m . nazan itibara almdı 
Çaf1Şmal8rl daha ffiU8SSlf Of3Cakflr, » Belçika üzerinde .Atman tayyar~İe;ı :uçtu 

Söz alan mebuslar muahedeniri 
ehemmiyetini tebarüz ettirdiler 

Hol.landa ve Belçika· yeni 
askeri tedbirler aldılar 

Londra, 8 (Huauaf} - Bu. 
gün öğleden aonra Avam Ka.. 
marumda Bqvekil Çem,ber. 
liyn'den Belçika ve Holanda 
devlet reialeri tarilmdan yapı. 
lan sulh tavueutuna dair malil. 

. ' 
mat istenmi;Jtir: ŞabUıle,m. bu 
tavusutun, · İiıfiltere liükUıe • 
t ince ciddiyetle ırilliliaa edil • 
di~inl, fakat limclilik mr .., 
aoyJiyemiyeoeğini beyan etmif -

Sullı ta-
tJassutu 

Ebedi Şef 
Atatürk 

Milli matemin yannki yıldö· 
nüm ünde· yapılacak merasim 

.Ebedi fjef A.tatlrldln J'anll ölllmil•b birinci yılclönil· 
a Jllil•eselletle Jlllll ljefJ.mU RelAlcumhur lımet 

i~:ri!.tmdaıı millete bir hitabe lrad edileceği gibi Jlne 
~:t fjef saat ®kmda A.tatürldln muvakkat ltabrbal 97a

t ecl rek bir çelenk ko1acütır. AJ'nl saatte J'Dl'dan her 
:,..,u:ı btltila balltnlertıade ye mekteplerde meruim 

-·•·-!'bet daJdk.a 1Ji.k6t edilecek, Atanm mAnevl hUS11-
J'•ru- - rttaflar elilecelttlr. A,nca ihtiram dak.l· 
:ı:;n:n~p halltevlerlnde Ebedi Şefin bayatı, eser
leri mllll kaJınmaBlıi• 1acı olunacaktır. Bu münasebetle 
ls~bul Cnlverırdteııdnde de bir ihtifal b~lanmaktadrr. 

lhtlf ı bab saat dokusu bet geçe liniverslte konfe
rans salo::.~ b•tl•nacaktır. llk önce Rektör toplantql 

k tal be ı Büyük öıtiııiln hatırasını anmak tlaere ::c: kut • ~te davet ecteceltiir. Btllhara Döçent, pro
fesör ~o ~e~ler ıaratmclan Atatftrkün ba7atı ve eserleri 
hakkında söz sö1lcnocektir. 

t tnlvendte aıençllli Atat.örkün ölümü dolaJ1111i7le bir de 
madeal roHt bUmamaktaclır. Da l'Ollet merulme 1'*'1'Ak 
eden biıtiln ~nc:lntn 7akumda bnlunac-aktır. 

tir. (l>evaf!Oı 5 '"cide 

Hitler dün gece bir 
nutuk söqledi 

Bir Almatı bom.bartit1"M ta,,oyrui ile lngiliz at'Ct tayya t"eJeri aranecla -·~ 
Kudüa, 8 (Huauıl) - Bucün -· 

Pariı üzerinde iki Alman tayya- G .. l . e ·n den • 
reü uçmuı ve beyanname atmıt- un er l n p ş l • 
br. Beyannameler Sovyet icra - - - - - - - ----... 
komitesi heyeti reisi ve hariciye 
komiseri Molotofun acın defa ver
diii nutkun, !nciltere ve Franaa. 
ıun Alman topraisna taarruz et. 
mekle itham eden parçalarını ih
tiva etmektedir. 

Beyannamelerin Almanyada 
buıldığr anla•ılmıttır. 

GARP CEPHESiNDE 
Kudüs, 8 (Hususi) - Alman 

ve Franau membalan carp cep. 
heainde faaliyetin arttıiınr bil
dirmektedir. 

Alman tebliği, Sar ile Mozel a
rasında Fransız hatları üzerine 
üç defa baskın yapıldığını yuı. 
yor. Sarın prkmda Franaız hattı 
üzerinde Alman ketif tayyareleri 
uçmuıtur. Bilmukabele FraMız 
tayyareleri de Alman topraklan 
üzerinde iıtikpf uçufları yap
mıtlardır. 

Berlin, 8 (Hueuai) - Lüktem. 
burı topraklarına bir lnciliz tay. 
yarni inmekle miliadere edilmit 

(Devamı 5 ~ 

Çimento fabri kalannı 
devletleştirmek 

lkl 1ıl enel memleket.lml.te çimento fabrlkdn._ .__ 
letlettJrmek karanm yeJ!'Ddftlk. Ba mü.at De ....... lılr 
\'ek.iller He7etl karan bulandatanu da hat.ırbJONL 

Fakat ba karardan soan tatbikat ..ıa-- dolna 91ı11J· 
ınedl. BüJ·ük .Millet Keclhllne bir kanan IA)'lbuı da allldefll· 
medl. HilkQmet çlmeato fabrlkalannm de.letlqtbma111&• 
karar veıdlkt.en 80ıDN n.lçba bmadan YaaseçikBf .._ .. an 
lamak mtlmküa olmadı. 

Flk.tmbce çimento fabrlltalannm clftletl141b• s lal 
lcabeden sebep W Jll enel bir be, lnlgiln. iki olJa'atık;. l'lba· 
kil iki 7d enel çbaento 7alam imar Tuıtuı idi. .._... her 
memleket 1(18 hadatlamu tahkim edecek milli •U.f• n.. 
srtalaruldan biri hallae aelmlftlr. Majlno Te llsfwtl ..._. 
umamlletea bir Oatqaç " an.ret ...,._ pmaltt ! lla 

Çbnemto tabrlkalarmm dedetleplrllmelll lwlrhwta 
vt-rllml~ olan karan 00.,.alaruM!a •-tm17al1111. YOk .... tkl 
yıl enel bu karann alnımasını trabeden sebe-p Of'ta4aa k 
m1t be bari bunu anla7ahm. HAMM XlJ)IÇ~ 
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·rurk - Fransız - lngiliz 1 

ınlaşması tasdik edildi o~ 
1 

•. 
H . .. V k·ı· . ~ b 1 gretmen er IÇJ11 Hktedrisat öğretmenlerinin 

yeni barem vaziyeti 
in~iliz armstronl 

mumassiltarl 
şehrimizdi 

ar1c~ye e ı ımızın eyana ı I kl k f 
Ankara, 8 (A.A.) - Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Saracoğlu, mes e on erans 

uç taranı 'Türs • 1ngı1iz • Fransızy ınu~edesinin .:S~ ~illet Mec~ ve kurslar 
lil&nıiJe tull:zda€9i -estMmda ~ :nutku aoy~.: 

Ismarlanacak va.,ad' 
nn İnpsmı deruhte 

edecekler 

"ArkW ... r; • • imalar da '"r:'Jb• 1•w• ·ı 
"Altı )'edi .a,.laabcrı, fırka ,&nıpu ıçt rn. ,.;. ır ıgı ı c 

ç.allp.rllk ~ .. tiNiğimiz esen Tıirkiye ile 'Fraaa ve tıwı1te
re ~ _..,.a, 19 Tep-ieiıenel taribi.le, irMa --.u, olan 
bd1dl ya Mnt..- muahlllieııi 'ft llll!riııatllın, milat Yekil~ 
son v"e resmi tasvibini almak için, bugün yüksek huzunmuza gel. 
miş bulunuyor. 

Söze ~ hemeıı söyliye7im ki bu eserin vücut bulması 
için bcraıı.- _.Iıfllğm f"1ftllZ ~ hgi1iz Mıfidıeri hana essin bü.. 

iildü y ••• mütimasıiip Wiyill mel' aeYlet adamı oJ.duklanm ala.. 
y gu •t-ı= _,__L....ı..-,!_ ...... _ .k. k --&il! mak fırsatlnl Ycawüıkrclir. ~ ~--.. ı ı ıyumua .aıe. 
lesi, uzun süren müzakerelerimiz eınasmda, az vennek veya çok 
almak gibi haris fikir la dt:n tamamen 'Uzak blunılar 'ft -..deee ese. 
nt.tılMa bürük bir eser elmcuı için çırpınmıılard:'ll". Diyebilirim iri 
~~-- ...W...ı, im -..hede için. yekdiğeriyle miİ'Daka§a 
vettazıi'llk etınif clejiLlir. Miinlııasmm, lliraz enrel arzettiğim 
cı'li eserin büyiik ve mnaf f ıik bir e~ -<Olması için ka~lıldı ve 
lu~tli yardnnlarda lbulunmu!larClır. Onun için, lngiliz sefid 
N~:. .ve Fransa sefiri Masigli'ye buZ'urunuzda tc,teMcür 
.... tim. 

lite ar4uııc:b~lar,4>ir ltiıl'lfftan 'Sİzl~ı .liğer taraftmı FraJtsrz ve 
Jngiliz devletleriyle ~dan ahenkli ve a:nlayışh ve müvazi ç~hşma. 
far üç devleti, din,a tarihinin ... ı. lıir aöniim noktası te~(<il ede
cek olan bu üçlü yn".dımla~ma ıaıauahedeti içinde sözleri, şerefleri 
ıre imıWariyle birlettirdi. 

Kim 'De derse demi, 'ba snillllele ...tha ıfıadimdir ve tamamen 
hn.i.i .Vet eeeridir. Ve baada. ....,..ra üç devletin sulh i~n çalış. 
..Jarı deha müe.ıir ve mü emir olacaJctır. 

Arkaclatlıır; 
Jı" .uııhede7i, W:Um İçİD, •almz ~ ve siyasi bir vUİk.'l 

teliWfi etmek asla doğnı olmftZ. Bilakis, doğnı olan telakki tuclur 
ki bu si,.ei n.Rız! r, milletimiz içi' si,JUi ve aik«i ıa'.balarda 
olilut'.l kadar, içtimai ve iktısadi sahalarda da uzun, muut ve ve. 
ridi INr •~ esMlı • IMlllmısıç tefkil .edecektir. Çünkü, INn.. •-soan T~ diiqpnm en J,üyiik ve en medeni iki milletinin 
huW'Metlıt. hattit lüayifile balmtıiı ibir ~yet delildir. Tür. 
kitle yi..- IMa ID milletin sadece tmıakki ~ 'telilisilli aempati ile iste. 
ciii llir -•cacli,.t de değildir. Türkiye ilmi ile, irfanı ile, ordusu 
ile, ...,._ hıgiliz .. e büyük Fransız nüllıetlRinin göı:iinde ve di. 
... imda medeniyet: için, teı afclci için, sulh için, insanbk için ve 
WlhUN ı..di mevcudiyetleri için zal'Ul'i ve çok faydalı bir varlllc 
~ e.l'Delllıiir. Muüedenin 'biyik ımı•sı ~ verilen bu 
kvme1teclir. Eminim~ 1tunllım sonra 'tcraW ve rr.edeniyet ve in. 
-.Irk yol ..... aclımlcnmız aeni,leyccek, hamlelerimiz sıkla,a. 
mlE, lımrdeıı.riııııliz ..-ftlaa, Jııiiyiik l'.ürk milleti hedefiıae !biraz daha 
yekl•cakt ... 

Tm milletinin bugünlrii neıli saltanat devrinin asırlarca sü. 
ren ilunclini, taaaıubunu, suiistimarmi '" fc1iketlerini, Atatürk'ün 
t.,nis alhndıa -top&aoarakı !lir ._ ~ .illcinip atbktan -ve ıCum. 
'ı-.-ri,et rejimiaiın feyz .e .intit•• hayMln ilet" safha1111u can. 
hndırcblctan, dünyanın badireler içinde ;yuvarladığı bir devirde, 
relikten bir tek. ad.em caıi, ürik "'--n~ Wiyiik baı hMet 
• :ıö.ii'nün '~~da tqplan=ık kiy.asetini ;;~tqa.di!q~ ~ wıa~1v 
ı\J"tık"l'A biyrağulin, W.n\11111 sonra, bati[' çocu"lclatrnm omuzlan 
u.tünde, mi* ili,.. yükseleceği kanaatini ateme verdikten son. 
.., o ne.li:n menaq> oldnfu T'iirtr miffetinin, ~eni 'YIC 'müterakki 
milletlerlıt ~ salta n ay'nı himda yer alması, artık bir hak ol. 
~ iJtq, F)ıM.ı:z ve lftlliıı aillHl..u.in lakpeaest1iiini pte.. 
.... ı. iıPi n hde bize o hftWa 'ftr:İJIOI'. Hlliklanmrzdıa çok kıs. 
~., vazifelerimizde ~ok tİtİ.7 olduğumu:u, bumbn !Üphe:;i olan. 
ı... bu .kiireit- aiaia namırur.a, blr el.ha tekrar ediyonım. 

Busdan ~ 1-r.idye VeldJi 111uahedcnin maddelerini ve 
mua1ıec1cni.1 detha1 m~riyete girCfiğini gösteren proto-kolü teşrih ve 
Sovyctlerle aramızda bir harbi intaç edebilecek ahvalde, Tiirkiy~ 
den tuıbhi.ıtleriaia icrma ~ edilen:· cccpne dair oı&n cliiu pro.. 
tokoHin 4e • ..,.,,. ... w cı..duk ·ı eai oWupna iplet et.. 

ım, 'tlıe dd ·- 611 1 • : 
J6z•J!ı• 
llrl"ra illi WiJ6 -..... • ;..ıaw ı • ı · ·• 

b~• fz ,. •r _,..._._. •• , =•i.lua7a
tın h• •• 1 ;. f Pi ;..· z' a; lır t.. E wt.. iııa. 
........ J 2 

- d. 1 ,, , • ı li 11' • 2 

•• 

1 

mqtiL AJ. ., ..... _ ",. 1 ;. h •• -· , 4 
._. ...... ı•Hlllr• d ,, ~ .. M • ıı:-• tr•ıı 
Bojluıılw O ' •• .,.. •• fa, = s .. ....._ 
bldı. f' c ........ aa '"&. a ·i lri...:. 1 

1 
... 

1ııeüf ....... = ............ 1 ••• zq; 'rılıir ...... 
~ ..... ·ar ..._,... r I' . • a 'ka ıns, 
bıWi .... i .. 2FI: Maıa....... o ......... On 1 

.... ~·-· il' 
1 

tr ••• ,.P.df 1

'p 
1 

.. 

iji-. '"•- "ıl'' Ltıriai ' ;;., ... -..., il Al .., z::I!: U"' !li !' "' ınsu _. 
- .. le .... 1 ........ _._ ..... . 
~ .................. ,. , ......... .,..., ...... . 
.. lııipiilr , iı' h, M~ ,..att.i( s•a;ı......., w tes1:ftt etmi!. 
liir Ye ............... «;• ·tia knmw •-• iı:isa• ]1111.t:fiierine 
• ._ Ye *ıdwk•ı pnlam ~. Teimııı- edeceiiııa, muıbe. 
~i amNh.haslar yapıwnqbr. <>nim • hw,ebn tabii seyriNa 
,...eij1 he n:ahedeyıi .... 7" flcdir. 

Bu bıııluua ,.öre, bizim iiçlii muahede, t..aiJiz adli hay.atinde 
~ Mr yer tut.... ve lngftizletc:e •eornmon 1aW" denilen aeat, 
llillık ve an1a.'Mlerc mütenit y-.ız ı.m..Jua lııemer ki ........_ 
~ .,.. lnliirleri 1-i• ...... ~ p it.ha fsmh. cok 
Mıa--.dur. 

Nihayet arkadaflar, bu ~lü mu.aıhedeıtamenin nmlatelit encü. 
_... tc"'ilr:~ ,g-~ea tekmil .meabııtJ1n ile ibii-aber taıvip olun. 
wıı 'Smercı.. rica etlellı•, iç-.. &ıe1eA 1mr bwti, llir kere 
dtılaa, tekrar ec1iywwn: Ben eNıİnİln 4ai ... ~ rneahede, milleti. 
..C iç;:n, ~;;,'!"lİ gibi meclisi gibi, ıcfi gibi, uğurlu bir müessese 
ohıeıaktrr ."' - - - - -

Anla$11la na841 kabul olundu 
Ankara, 8 <A.A.) - Büyük J Muğla mebusu Dr, Hi.Weyin 

llmet ı!~clisi bı,.pn l>r. Ma:ehar ATfti bamn vefat etiğine~ 
Gei'rnen'\h riya.etinde toplanarak 1 olan ba~t teikc retııi okune. 
Tirt:iye • Frc.nsa • l:gilt«-e ara. rak bir dakika ayüt<: wiitı:lıt- edi1. 
llllı8a AMılnıde imulana.n üç ta. mek •uretiyle müteveffanın hatı. 
afh q1ua\ı~d,n,in t~ hakkın.. ra•ı taziz ediltn:s ve b nu takiben 

dala k...-ınn 1!. ih!!.!!ı müzakere ve ;ie huHye •c: mitti mfdafu '11Uh. 

•~p ccli!mir.ır. telit encÜ!Tıelri r~isi C:-ener.:1 Ce. 
~laenin aç lr\a .. ııu 'nılüteakıp, nml Memnli kürsüye gelerek hü. 

ICutamonu meb·n1u3'1Jna s,.çifen kuır.etce meclise tevdi edilmiş o. 
Raıaf O~ay ve Urta mebuıtu~u- lan Tüt"kiye. Fra.ma ve İngiltere 
na aesatcn Razi S"·~rin in4 ·har araımıda mür'l.Mt üç taraflı mua. 
~-- tasY·p ohırTtıuş ve her bedenin mecliııin aldığı l.-arcr .. 
8 de nt! ~terdir. (Dt-1.'tımt 5 lnmde 

ilk konferans Biı-inci-

ki.nunda verilecek Va1ili1c makamı mağdur olm~ hiç 
Ilk okul öğretmenlerinin mes. 

~~1:ln!'1h~e;:iti~1:i~n ~~~:bir mua11im bulunmadığını söyliyor Deniz yollan için ~!~ 
ısmarlanacak vapurlarm ınuı-"' 
sa müddeti tekrar bu ayın tot' ferans ve kurslar bu yıl da öğ. 

Mtmeıılerin Qaba fula fayda. 
lam.bilecekleri bir şekilde tcs. 
bit edilmeğe başlamnıştır. 
~onferanBlan şehrimiz Uk 

tedrisat müfettişleri ile tanın. 
ımış tcl'biycci ve pedagoji mütc. 
lhassısları vereceklerdir. 

Buna ait olmak il.zere bir 
progrnrn tanzim edilmektedir. 
Ilk konferans kan-:.ınucvvclde 
verilecektir. Gegen y.ıl otduğu 
gibi konf erroıslar üç mmtakada 
tckraı lannrn:ktır. 

Kurs tedrisatı da simdiye .ka
dar yaptlmayan mevzu.lama o. 
3acn:ktır. 

--o-

Sirkeci rıhttmı 
temizleniyor 

Dinamit kullaıaılacağı 
için nakil Yasd:alan 

geçmiyecek 

t,,. ted.Öaat öğretmenl"'-rınin 1 
yeni ba.reme göte vaziyeti ~tra.1 
fında bir bç cfhıdcnberi yapı. 
lan nefl'.İy&t llberine 1stanbal 

1 vali ve belediye reisliği bize şu 
izahatı vermiştir: 

"- 1 • 3656 sayılı yeni ba. 
rem kuııUDuna göre dereceleri 
lağvedilen ıo. 12, n. ı~. 17, 5, 
22, 45 ve 55 lira asli maaş nL 
makta olan öğrct.rrıenler ikamın 
h\lkilmlerine tevfikan vukarı 
~r,e çrkarıkrnş ve hiç biri 
öğretmen almakta olduğu maa.. 
şa ına.zaran as.-ı.ğı dereceye in.. 
dirilmemiştir. Bu suretle 10, 12. 
14 1hıt maa§ lllan ~men mu. 
avinlcri 15 liraya, 16, 17. 5 li. 
n. maaş alan öğretmenler 20 ii. 
raya, 22 lira m&a/j alanlar 25 
liraya, 451ira maas alan öğreL 
mewer 50 lira.ya. 55 lira maa.ş 
alanlar 60 liraya çıkarıJmışlar
dır. 

Bu itibarla barem lrnnum.ı. 
nun tatbikinde hiç bir öğretmen 
mağdur edilmemiş ve bili.kis 
barem vaziyeti tetkik olwı11r. 

Rrı dalına yüksek deNCe naza. 
n itihare alııuiıqbr. 

2 - 3656 sayll1 k•mnm tat.. 
biıkinde hakszlıt ~Mıjwı... 
dan bahisle hiç bir ögretmen 
müracaat etmemiştir. 

3 - 1702 sayılı Jwwıı muei. 
hince kJdem1eri ve mavaffakı. 
yctleri itibarile terfi eden ve 
terfilerini 1880 sayılı kanuna 
göre bir aene sonra almaları 
ic:ı.p eden öğretmenlerden kı
demleri ve ınufavvalayetleri i. 
tibarile maaşları bir derece yu.. 
yarlatıla.n 1088 öğretmene bu 
yıl kadrosu ile bu kanuni hakla.. 
rt verilmiştir. Btttçenin umumi 
Meclisçe tetkik ve tasdikinden 
IOlll'& terfileri tıebliğ edilen m\L 
allimlerden terfilerine göre ma. 
3.'ı alamıyanlarm vaziyetleri ge
lecak yıl bü~inin tanziminde 
göz önünde buJundurulacaktır. 
34 öğretmenin bu ausmta di
lekçe ile yapt.lldan mlracu.t. 
Jara da lcanunt 'k8J'§Ilık verilmiş 
ve gelecek seneye intimrtan 
tebliğ olwım\llfbır.,, 

na larılı1lr uatdl:nqbr. '-
Buna anep, bul 1ngills g (dl 

tagthmınm hcnü teklifle 
huırlamlmıt olmalarıdır ,, 

Dijer taraftan tngiltereniJ 
büyiik 8ilAb ft -.yi ımii , 
lcdı 1 T AıiillbaaC• iki ~ 
maıııili d-.a tnıll1e An af- _. ..1-.&-.:- , . . .. --~ ... g-- ı•· r . .._,,.,.~ 
çaı ft .. 1 i 1 .. -~ 
mı •• ,..,... ........ ~ ........... ~. 
'Vı • " liyle ] 1 J"da .....-: 
~ B wwwiçinöud 
Aubia,. Pi ı , lerdir. 

RCWMnp.apanl~ 
....... aeçinli 

Y1W'I !dır V • .-!' 
r.-..o11a•a ,.......,.~ 
da 1ılr ... .. 7 s ,.,..... 
d ........ c" • .tr w'#JI 
, Wdrrılıri. is' ı a :••;.,-

Yilllı: S ' 111i711r ı.e,. Clll ~ 
mitJer ... , ... wt1erce • -~ 
~ .... Üİ~-Sirkeci :nlltımmm &ıtlnü ıtc. 

mizlemek mıcre .denlze men dal. 
gıçlar senelerdenbcri buraya 
yığılan gemi demir w zincir. 
lerinin bü,ek .kiimr'w tefkil 
ettiğini g&rm\itlerdir. Bil kill
çeleri .ayırmak ve Mıı* '!n çı • 
karmak -jmkiıjw o'=· •• .DL 
hayet dinamit Jrnflen+eajr b. 
rar verilmifftir. Bu welııı 11 ıa 411.. 
gıçlarm ~ JU** dmis 
vasıta.lanam gecm ıkri w. 
dilmiftir. 

işçi ailelerinin çocukları için 

Barındırma odaları 
tesis ediliyor 

bir taaeaini kurtarmak m~ 
olmUftur. 

Bu uretle wpur tek w.ar ~ 
v~ pek hafif bir yolla geJebiloı'J 
tir. Derhal daJırıçlar vapuruıı 
tına in-* diler mkanı da kUf' 
tamuıJar, npur yoluna de.,,tO 
etmiıtir. 

Karadeaizdea gelecel' 
vapurlar . 

Karadenime devam eden ~ 
detli f lltma dolaymile ibir 'l 
vapurl&r limanlara sığınmış)~ 
dır. Ba yUmen vapm sefet!e~ 
intiamım kaybetmiftir . . ~ 
tmdaıı ~ki akpm ~ 
b6ldenen ilenin "flA,ara 
geee gelmi§tir. Bu1tin K~ 
ndien ........ _,, ec1en ı,.-. Bir eve girerek eıya sa

tanlar maWWm oldu 
Vasil ve Teologos admda. iki 

kişi yaz ba§la.ngıcır.da sq.fiye. 
:ye taşman Jilbert iilnJnde biri. 
.ainin Bomontide "'Uç mJlb9&' • 
leı-,, sokağındaki evine anahtar 
uydurmuşlar, her saba:h gele
rek sokaktan pçeııı e8Dcilere 
ilf!V salıibi 'S1fa.t1m takmanı.k (!Ş
ya satmağa baelamı:şlardır. Fa. 
kat k~ A-.f ..tında 
lliıiai lwı•W in ı' 'rnm'I ve 
palille luıber 1lleft!ftk hlnraılan 
J'?h'r••.,r. 

&aı.- .:t.:--: ..... _, .... ~~-~ 
tliae wrilea llpwP•nn din du. 
ı s len lıidlBiale. • er 9eDe 
.... q ...... o Jraılua emni. 
,. wnti ._.. .. Wk ınıağa. 
m m 6m allrli' •. 

o 

ç..k Nam yablaadı 
Onglnıma.-w\llllltlahn 

s' ıtte -.er Mi R dik. Mni=,.._Nmf r ..,_ '*.-ııç.m. 
1'111111- AIWıı '*' lawlll.. 

.. 

1 l tMı d" _,_a.,, • JSJ•--.. 
W WI ... e1ı19 edilemeaj 

if.t:. -::. "':"'..!u~dı. 
ğı ltiavuJdaJti e1biseJePden biri -
8ilıi srrtma geçirip ftlBde 'Ol\ li.. 
ra ile hovardalığa. çik1:11 Nacif, 
eşyaların sabJbi Ali tarafm • 
da.a Şe)ıwW>apda bir •ine -
mada göıiilmtiş, yakalanarak 
tevkif edUmişti. 

Birinci sulh ce&a. hAk,jmj Re.. 
şit, diin Na.zifin mntıakmıesiJli 
bitirerek kendieiııi 6 ay müd. 
detıe hapis cezasma m&hkQm 
etmiştir. 

---0-

Kırtasiyeciİik hakkında 
bir tamim 

11k ıObDud& okuyan • ~ 
culdıln İCİll. l80ml den 1* .. . 
tasmda -- edilell ........ . 
maocWummbaJd41abraL 
maaı ika fı lfurif e 1 •. 
ıup ..,...... bs ;' , J r. 
Şimdilik bu odalar Fatih, gyüp • 
Beyoğlu, Üsküdar gibi işçi a.i. 
lelerinin ikamet ettikleri semt. 
lerde açıla.caktır. Bu hwwsta. 

Ayasofyada 
açık müze 

Bizans eserleri hep bir 
arada tetlür edilecek 
Ayuofya 'blılıçesinde 'Bizans e. 

&Hlesiodea. mürekkep bir açlk 
mise tesis edilecektir. Müzeler 
umum müclürltiiiinin müracaatı 
il.zerine belediye lstanbulun muh. 
tıelif «mtJcrinde balunan aütun, 
sütun bqblt ve emsali §ekildeki 
Bizam aerlerinin teltitini p,e 
müdtirlerinc bildirmiftir. 

Ese!'lerin yeri belli olduktan 
sonra banlal' mllzeler idareeince 
Aya90fyaya naldolunacaktır. 

---0--

Zehirli ·gaz kurslann· 
dan abnan netice 

Yabnda paaif korunma komia. 
yamı toplanarak xhirli gaz kun. 
lanndan alınmakta olan neticde. 
ri tetkik edecektir. Bundan baf • 
.ı.a her kuada yagm söftdümıe e. 
lıipleri te!fkili mcaelesini &Ö
~eektir. Kcryma.r.u;nlar grup. 
lan tepil edecek oJamaruı 1*1-
lerini tent etıoektd:iir1er. 
~ 

Amerikalılar tütün 
müba~aa ediyor 

Amerikan tütün fabrikaları miL 
me91inerinden Kolman ile Yunan 
tütiin tüccarlamt.ıan bir mümes. 
tıil dün fChrimix ıge1mi1lerdir. 

Amerikalı mümessil piyaca ile 
temas edecek ve 800 bin kilo tü... 
tün m:~-·aa edecektir. 

Dahil"- Vekileti tarafUMian ..,..,.,.T 
·;r- Yunarilı tüccaT ise Almanyaya 

vili.yet ve beledi~lere kut:Miye. .m~tmek üzere mcmleketimi:ı:. 
c~~ h~kk~~a yeni bir tamim den tütün alacağmı söylemi§tir. 
.gonderıl.mı_ştır. Bu~~· ve-kilett~ 

1 
Almanya ile aramız.da ticaret mu. 

yanlan ısttfsar ve ıatihnhr nnı. 1 kaYCl:si olmadığından Alma.,lar 
te%am!DI1l yazılara cok defa ce- , diier memleketler vaSitasiylc biz_ 
vap alınamadıgı, müteaddit tL den mal almaktadırlar. 
kiplere rağmen cev"t>Sız kaldığı, Rami e t bü 
i sah"plerin•n haklı olarak daha • Y .o O 8 
>'~ek m"kamlara şikayete me<:- ı§lennyor 
b:.ır k>ıldt1t1arı bildirilmektedir. Rami ile Sul•a .. ahmet araunda 

Vekalet herhangi bir yaz:rya iıdeycn üc otobüs iki gündcnberi 
vaktinde cevap ahnamadı~1 tak. itlemeındrtedfr. Bir şahsa :ıit o. 
dirde nıüıebbipleri hff:kında doğ. lan otobüsler<len birine ce~tı ı.·~
rudan do~ru)a vek~letçe ta~iba.. r.rlmca sahibi her ücünü de sefer. 
ta teveFsül olumıafıru b!!d:r. d•n çelmai+ıtir. Beledi-e bu hu.. 
mektedh-. susta tahkikat yapmaktadır. 

l Fazla gUrDllD 
yapan radyolar 

Ses derecesi Şehir Mec
lisinde baeüia tayia 

edilecek 
ICahYelade, •• • 5 d•nla ft 

emu1i yerlerdeki racJ,ıolann r-
la cUr1lltB :yaptrklla lı ıllllpe19 
fiklyet edilmif, yapdan tetıdbt 
neticesinde bu ~ "f1ll"it 
löriUmiiftür· Bunan «tlıeıine 
keyfiyet daimi enc&ıuwce m1ba. 
kere tldilerek tehir medbıine ı&ı
derilmiftir. 

W enclweni .. ,_.... 
tayin edememit. bunun ta1Ddirin1 
meclise brrakmııtır. lılecla bu. 
gla karaımı vcnıcektir. 

• Taksim • Betiktq oto• 
büılerindea tikiyet 

Tlıbim ile Befilda! aruınc1a 
ifleyea tnmny iılMS otobiiale. 
riniıı aldıkı.n ücret Befi:ktqhlL. 
nn yeniden tikiyetini mucip ol
muş, bir mazbata ile belcWJıeye 
mtirac:at edilırlıitth. 

BeWJ,e t..ult yapllı , 
esas itibariyle kabal etımiftir. Ye. 
ni fiyatlar yakında tellbit edüe. 
caktir. 

vapuru da yarın ve yann ~ 
- olan -- vapuna ~ 8i cQDll Jimgıqwıw ~ 
tır. ____,, 

K HA 
ısa BER 

LER 
•Utar vapmanan t~~1~ 

-- \berine hmit .,,.....:;., 
,apmak için Tayyar wpanı ıt 
ııl JlU. Vaps bagOlti "ı.JI' 
pm • .,.,. "ta. .,,, 

• fnsiliıl t.a.hıab Plrs•
puna ile .._ ı...._ ıwn JOO flf' 
muat 1 

1 

.... """"' 

TEŞEKKÜR 
Vdatilo laUi mlteatW'e ~ 
-~urmı·~ 
k-+in' 8* 5* yolda,a. dtJI' 
• . te kthmMI, ebedi .. ~ 
tilli-,.P da~ melı:tup. *" 
JcfoaJa Ye aatrfile ile ft~ 
Jenk göadermek suretiyle · :..r. 
eden muhterem &.tlanm~ 
ratwı•a ~ matbuatmma 
kir ec1erlz. 

Tec!nili için elletWeıı C~ 
Uttl • .,.. • .,.,. mMm ~ 
todara, bnd!t&jaaa ıcJ
yedl ft eCftClbl profllZSrlere. Ol' 
tak&)' Şifa Twdanan a1ıti ~ 
tor Amn Onm'a •e mllee.-:
bütün mon.abinine 'ft 

profeaör Akil Maıbtar'a, ~ 
Derem lerife w dc*tor ,,.,~_ 

c,::.-..!!.LI- almacak İffet 0ml!'a eoa~us. • ~ .fi 
~ ..... - --- mennetleıaınlvi bildiririz. 

memurlar v.n. imtihan v.._ 
•y- Uımia Ciiriilııa1u 

GtlmrUıkler id&reBlnin yQbek \: 
tahaıl mezmılan araamda açtı. Znci 
ğı imtilwt aym Z aiDde yapı. Wıla N__. ... ~ 
laeaktır. İmtihana .,tnnet içfn r----.---.... ---
mltncaat erlm1e!' çoktu!-. 
Diğer taraftan dmrtlkler i. 
d~ a.lmacak kimYIC'fll")er 
~in de &'111 23 ünde bir hati. 
han ya:prlacaktır. 

~ -> 
~ 
c( -Halkevinde konferans 

11
, ___ ..,__ 

B6!JOqf,u~: 

1 - 9.11.939 peqem:be gilAil 1 
saat 18,30 da evimbbı Tepeba. .... ---:--..--+--
l)U"Aaki merkP~ blnasmcJa. Do. ,. 8 , 4 
Qent Bay Re.fil ŞUkrU Sttvla ta.. i 11 ·~ 7 ı• 
rafmdm -)fillet iktleadı mı, d. ıt 4 ~ 
han ikttl"adt mt?,. tr.evzaıuıda I' t ın 18 :-,:, 
miihim bir konfttantı veri~ , . ._. •• · 
cektir. •mu • rı u 

! - Hcrkc:J gel~bilir. 
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Harbin sulh uirunda çalışan ilk kurbanı 

gö~desi 
___ nası in i~ a7 er i? 

• 
1 

• 
er~n 

3 - VAKiT 

1-·· Görüp düşündükçe -· 

l Laf ve peynır gemisi 
Son dünya yangmı tütnıcyc ba~ladıji;ı sıralarda, ıu·opa

gandncılıu· makineli tiifekl<>rdcn daha c.:ok ldf Cl'(>hancsl har
t•ayorlnrıh. Hesap \ ' C kitaba dayanır gürüneıı bir alay pala\
rn.lan ı-om·a, ortada bir de esı·al'lı, ka.-anlık ' c kuı;;.~u.ıandı
ı·ıcı hanı yaı·atmajl;n çnlıı:;tılnr. 

r·· Halkev~erinde ingıliz kızının şahsi dostu intihar 
Alman gazeteleri, kalenıh•rimlcn kac;nııı; tC!iniı;i , ere

rek ilıtiyatsızhklar yapıror, harp sırlarından bir kısmını if11& 
eder gi.lriinüyorlardı. 

Uazan bu, bir if~a olmaktan çıkıyor 'e re.smi ai(ızlardan 
dökülen bir tehdit > R) lınıı oluyoı"tlu. Mareı;al "Goıing,. in 
t:crmcn tayyarcdliği \'C {'ermen ha\& lıii.klmlycti bakkmda 
konuı:;urkcn takındığı t&\'ll' gibi. 

Utkçe o!<uyup yazma 
kur si arı açılacak 
Anka 8 

hadisesini \'8 sebeplerini anlatıyor 
Ara.da sırada ilim \'e fennin de bu uğunla silAlı basına ti ra, (A.A.) - Cumhu -

~~~ lialk Partisi bu kış devre. 
İflık·~ her Halkevinin o, muhitin 
, a:ı ve ihtiva::ma göre "Türkçe 

t.tU\' • 
lll · '1p Yazma kursları" açılması-

;utün teşkilHına emretmiştir. 
ka u kurslara 18 yaşından yu • d,:· okuma yazmJ bilmiycn, ka
h-t 'e erkek \':ıta;ıda"lar alınarak 
~a.if Vekaletinin mil'.et mek -
kiı~ı i p·o;tramına uygun bir şe-

S okutulacaklardır. 
faJt· u kur<:lara devam edenlerden 
rj ;r olanların o!;uma rnalzcmele· 
tir. Ialke\ !erince temin edilecek -

~~huriyct Halk Partisinin e· 
lak· ıyetıe üstünd~ du:du:"tu \'e 
bir 1bettiğ.i ~u teş~b~ü .. ü:1 m:.ihim 
liıı...: Y~ ıhllyacını kar~ılıyacağı 
~.,he ızdir. 

Bir kaç gün evvel Pariste 
çıkan Paris _ Soir gazete:in. 
den r..1klen Hitlcrin gözdel::rin. 
den ve Lord lledestalin altı J·· -
zından biri olan, nazi r.e3ın.ı 
hayranı l\1is Unity ı.Iitford'un 
vcronal kmek suretHe intihara 
te;cb~üs etmiş ve l\Iünih h2sta. 
nelerinden birir.~ kaldırılmış ol. 
duğunu yazmıştık ... 

Buciün gelen 6 İkincitef;rin 
tariiıli Paris • Soir g1zctesi bu 
mesele hakkında şu tas~ilfı.Lı 
vermektedir: 

Daily Mail gazete fi mem · e
ketinden uzakta ümitsizlik icin. 
de intihar etmiş olan Mis Uni. 
ty Uitford hakkmla uzun bir 
ma'.tale ncc;rotmekte ve Bcl~rat 
taki muhabirinin Prens Gr.:::f. 
tan almış olduğu taf:::il.ltı ver. 
mektedir. 

Bu haberlere gere l\1is Mit. 
ford, veronal içmemiş fakat ~ 
eylfıl tarihinde ana vatam Al • 
m:ınyaya ilam harp edince ta-

~ l --o-- b~~~~ır,:n _kıırımnuyla kend~"i. 
o. cuların beraberle- 1t1.1 oldurmege tcşetbiıs etrr.iş. 
l'ind . • • 1 • ır. e g\!.:ırecel .. erı PRENS ORLOF'un BEYANATI 

maskeler I~~t.lerin "ideal cenup kadını,, 
lilt'uı1rara, 8 (Y·ısusi) _ C:üm. deJıgı Mis Mitford ~c.hsi dcs. 
İ't ':~kaleti beyazrmtır:ı ı: kop. tu .bulunan Prens Orlof, Daily 
~~gıtıarm ~- t::cy~Z::ı.rı gibi Maı! .gazetesinin Bclgrat mu. 
)N-1~e mfü. • · ~ edilmesini; habırıne aşağıdaki beyanat~a 
~u arın be b 1 · d f bulur,-:-ıuştur. Prens Orlof ha:ı t> 
-~ltl · ra er erın e ge ı. başlayıncaya kad::ı.r E~ı :i.A~ 
~~ erı azami iki adet gaz - ... 
lh..::::-~sinin zati eşyadan sayıl. ingilizce spikerliği yapm•ş ve 
~ı gümrüklere bildirmiştir. eyIUl iptidasında Almanya' : 

terkederek Viyana yoluyla Bel. 

. . . . . . . . . . . . . 

ı:nğırıldığmı i~itiyorduk. ' 
.tınm·eınane 1>ir ooa ile, adeta kulaklara fuuldaw1onııuş 

, •• ,j: 
- E~er tlllt•ğiwiz olmazsa, \'Uy dünyanın haline: 

• - h..l.lamnaga henüz bcı;oeı·i \lctlamwı:ıı.ı razı olmatıığı 
ne silılhl.u'lmız \ar? J 

- Havayı mezar > nıınn korkunç t•cı-c) nnlaı· k(.'l~fettik ! • 
- Mesafe ejderhası topl:ırıınız, .-\hıınn dehaslJUJl ça.pqu. 

bütün duıt)'ll.) a g0."lterecck, dl) ol'lıtl'Ul 
• •• Um ı;;u:u ! 
J.skc.et gazı! 
\ icuan torpill 1 
l>c\' ta.nklaı· 
\."üraycn da~lnr! 
.l\'c,·inucn yc~ıi silahlar da palavra hartuci;rle atıldı tluı 

du. Fakat iı;ıtc bu korkunç silah 'c ülüm kabusunun, bir rüya 
kn:lnı· olsun dehşetini gfü'lneulk, çekmedik. 

Hatta tnnıtcrsine, ı;-imdiyc .kadar hiç .ses çıkarını.) an 
lngilizll'ı·: 

- 1.aniya "Gürlng,. hı namağlup Iıa,·a kunetl'! 
Diye soı·mağa başladılar. İskoç kıyılarında, bilmem han- ı 

gi lima.~u~ ... bu H'ya ı:;u küprü üsti.indc Cenu.C'n filoları saı>ır f 
ı-;aım· dokiilunce ortalık duruldu. Bulutlar lçınden artık mo
t<jr ,.~ pcı·,·ıınc ,·ızdtıları gelmJyor. Sirenler .sık sık ulwnııyor 
\ 'C ıongınaklıır bonıbo11. Jnsanlnr fıdeta, kazılan o l'&nım ııark
lam, bahc.:clcre, ı;;ehlrlcrden uzaklal'a göçtürülen çocuklnrlıı. 
ihtiyarlara acıyat·ağı geliyor . 

f,fıfla peynir gemisi bile yürünıl'zkcn, harbin muazzam 
def;il'mcnl <lüner mi hiç? .. 

! .. ·--··············-·-·- Hakkı Süha Gezgın -·-·-1 

I\~ l -o- grada gelmiştir. 
ı ay hemşirelerinin - Mis Mitford, MUnihteki a. 

kıyafeti parhmanmda 3 eylıll tarihinde 
"> 4:rtkc..ra, g (Hususi) _ Kızıl. kendi rovelveri ile intihar et. 
he~t'8tabakıcı hemşirelerin kı. miştir. Derhal bir hastaneye 
~~ t r t · · S hh t kaldırılmış ve Hitler kendisine 

_ııı.ı.-... Ha ıma namesmı ı a bir buk~' ... rmiı~· 
t~.-.w,all,kadarlara bilc:Urmif - ----
fe ' ~Yaret<;i hemşirelerin vazi. K«ıd olara es · bahsedildiğini duyduğum zaman 

vi eden doktorlarla bilafasıla 
görarmel~tedir. 

Hit!er bu iş hakkında hiç bi. 
şey söylenilmemesini emretmif]. 
tir. Felaket haberi üzerir., .. Hit. 
ler hastaneye derhal çiçek gön. 
4~ a.kel ~ aman 
Mis Mitford henüz hayatta ıdf. 
Fakat doktorlar kurtulmasında 
pek az ümit görmektedirler ... 

melcrinde Mis Mitford'un bir 
L!efon numarası vermiş oldu. 
ğt n.u bu numaranın hiç bir ka. 
taloğda mevcut olmadığını ve 
bugün arandığı zaman cevap L 
lınamadığını, telefon merkezle. 
.rlııbı ~JWP!tıtllllllP M:l!l&&l~ıuloi~ 
gunu bıJdirdiklerinı, fakat böy. 

----~ --- ---

Ankara at qarışiu
rının 6ncı lıaf tası 

~nasında talimatnamenın doktorlar kurtulmasında pek 
~ti diği şekilde kıyafet giy. zayıf bir ümit görüyorlardı. 
~ ıan·ri olup vazife harL 
~c~ ve diğer hemşireler gibi Şahsan ben Mis Mitford'un öL 
.t~ı el · k af ı · müş olduğunu zannediyorum. 
"' bi erı ıy ette gezme.erın. Eğer böyle ise Almanya ile 
lib.~!r mahzur bulunmadığı ta. 
~. ede tasrih edilmekte. başlamış olan harlıin feda edi. 

len ilk kadnıı olacak. 

~deti--;:;nenecek İh· 
~a.t ruhsatnameleri 

!'t \r a~, 8 (Hususi) - Tic&
l3 ;kaleti üç senelik müddeti 
~ ? • 939 tarihinde bitecek 
~ ıhr.acat ruhsatnameleri. 
~ Ycnılenebilmcsi için ali... 
~r tacirlerin yapacaklan 
~ltı catıann şe1di ve usulü va. 
~ 'z:c l::aymakamlıklar, mm. 
~ hcaret müdürlükleri v::.sı. 
~l'e ~~cirlere tebliğ edilmek 
~ ır tamim hazırlamış, a. 

rlara göndermiçtir. 

't -o--
tlka.a talcpno.meleri 
~ hakkında 
~ a.r;ı, 8 (Hususi) - 278099 
~ . kararnamenin birinci 
it ~ınin sureti tat~ikin~ da. 
r~ı t'yYel taliır.atnane tiC'a.ret 1 
~, . ı •. tarafından alakadar. 
~Lıiuırilmi~ti:-. B~;r.a göre 
~tt t~lepnamesi tescil ettiriL 
~lt ıhractta bt•kr.~p ta. bi. 
~ı. ?nalrn hc-:-'1anr;"i bir se. 
~1 tal•asa t~ "ıi t•ıt··'r.-""U ,.A.,_ 
~ ~ll.Sıl Cllduc'!'u t2kdi~de l~ey. 
i"lt l . erkcz Banifasınca tet. 
~Jrld~ktLn E:~~ıa takas ta. 
~. llı~ı tesçil edilebilecek. 

"-'k Oper;;;-n Parti 
~ıe a.Aa<ası yol: 
~ ;':1'~. 8 (A.A.> - lstan. 
Sı qt~kltı cacillc inde 26 n.u. 
~ ileı bına::Ia halk opereti na. 
~f f~~li:·"ttc culu,a-:ı Mu. 
~ lt lklues:: ~~sinin Cumhuri. 
~ 0~lk Pıırtisi ile hiç bir aıa. 
~11 4ja llıadı.:-- ~~-.·;:;ihe Anado. 
ı !Uıı mezundur 

··~ . Çteye k'1c:.an Alman 
~ •an:ls :icfoi 

~flterda:n, 8 (A.A.) - Tc.. 
~ .. i~r.zetr.ni, tar.""'tr"t~ A 1man 
~'i.'\ Cile~irr3~n Fri~7- Thvs. 
~"' t ~creve kaçtığını bil. 
b..~ edır. 
t;~ oı e.., · 200 milvon mark:ı 
oqo. an servetlni terketmiş. 

Mis Unity Mitf ord samımı 
dostlarına nazi idealine karşı 
duyduğu hayranlıktan bahset. 
mekte idi. Fakat harp başlayın. 
ca bu idealinin yıkılmış olduğu.. 
nu gördü. Kendisi Münih'te Hit. 
Jer ise Berlinde idi. İrıtihann. 
dan evvel Hitler ile kavga et. 
miş oldukları haberi asılsız. 
dır. Hatta ağustos nihayeti ile 
eyhll iptidasmdaki müthiş gUn. 
lerde Hit!cri gürmüş bile değil. 
dir. 
UNlTY MİTFORD MOBiLYA 

BEKLİYORDU 

Mis Mitford'un, Münihte!ci 
apartımanı iki odadan müte. 
şekkildi. Bunlardan ~ir.i banyo 
dairesi diğeri mutfak ıdı. Geçen 
ilkbaharda kati f:rrette Alman. 
yada ikamete karar verdikten 
sonra bu apartımanı kiralamış. 
tı. Apartım:ının ancak bir tek 
odacıı döşı n::1:ş bulunuyordu. 
Çünkü M ' 1 Mitford ~·tıer~~ 
keadıeine j 'erchtesgaden de g'l. 
rilp ha~Tar. olduğu mohilvalar. 
dan hediye et.n:esini bekliyor • 
du. Esasen Hitler bunu vaat tc 
etmiAti. 

Mis Unily Alman tehaas•nu 
gec;ecekti.. Bir hllrp oldt•ğu tak. 
dirde ne vr paca!..rını soran dost. 
!arma Mis Mitf ord, harp ola. 
cağını katiyen zannetmediğini 
söylem~ti. . 

3 evllde harp patlayıverınce 
Mis .Mitf c rd odasına kapan. 
mış, radyo;unu açmış v~ sonra 
da Ü2Jet'indc taşımak musaade. 
sini havi b"lunduğu Valther ta. 
ban<'ası ile intihar etmişti. l::is 
Mitford bu tabancayı bazı ar. 
kadaşlanna da göstermiş: "~i~ 
bilir belli olmaz ki,. demı~tı. 
Mis bir ta:ıruza duçar olacağı. 
nı zannede ·ek tabanca taşıyor -
du. Mis Mitford'un dairesinden 
silih sesleri ~eldisnri duyan 
komşulan derhal polise haber 
vermişler \•e oda kapısını zor. 
la.mağ:ı. ba..cılamışlardı. 

SIR ~ AKI .• ANACAK 
Prens Orlof hikayesine şöyle 

devam ediyor: . . 
Mis Unitv Mitford kendmı 

bilmiyecek ·bir halde hastaneye 
kaldırıldı. Hitlerin sila~1 2rka . 
daşlarmdan biri genç kızı teda. 

Prens Orlof Belgrattan Ame. 
ri!ca ya geçecek 'e orada cs!d 
mesleği olan gazet~ciliğe başlı. 
yacaktır. Kendisi Mis l\1itfor. 
dun şahsi dostudur. Son görüş. 

Göring 

le gizli bir şebeke bulunduğu. 
r..u zannettiğini söylemekte ve 
zavallı kız için şunları ilave et. 
mcktedir: 

- Mis Mitford saflığına kur. 
bau gitmiş bir zavallıdır . ., 

Çörçil Avam 
Kamarastndcı "Amerika 8000 ~nyyarc 

veremez,, diyor 
Roma, s (A.A.) - scvyct Deniz harbi hakkmda 

Rusyanm Berlin eefarethanesi 1 h d 
salonlarında Sovyct ihtila.Iinin İza at Ver İ 
yıldönümü mür:ısebetilc Vvrilep 
resmi kabul emasmd:ı rı"re~al Kudüs, 8 (Hususi) - Bugün 
Göring Messa~cro gazetc"inin avam kamarasında bahriye na. 
bir muhc.birine A:neril ... nm zırı ÇJrçil "Royal Ok" un ba. 

t:r.l:":na dair beyanatta bulllllmüttefiklere 8 bin tayyarc ver. 
meğe muktedir olacağım zan. muştur. Aynı mevzu üzerinde 
nctmediğini söylcm'f;<'r. I rd!:ır kc_ır.ara3ında ~üdafaa 

Mnre"al Görir g ha va harbi t .. lif ve tanzim nazırı Lord Çat
hakkında da bu -:-linkli ha~~c fild Ö<' bevanat vermistir. Çör. 
dü ... man gP"'lilt'rinin rımziden çıl, ::lKayatlor'd'l. batırılan Ro. 
daha mühim cldu~unu ilave et. yai Ok'un mezkür limanda mü. 
miştir. d.:.faa tcrti!:>atmın henüz ta.. 

-o- mnmlanmndığı bir sırada bu 
İnR'iltercn:n müsadere fela!~ ~c uğrad·ğını. şimdi bil. 

- tü:ı tcrtilı:ıtın ikmal e:iildiğini 
e~tiği mallar beyan etnıic:tir. Dü~manın is. 

Londra. 8 (A.A.) - 4 Teşri. tifad .. sini mucip olur endişesile 
nisnn'de 1ııg:1:c:-en'n müsadere bu yeni müdafaa tertibatına 
etti,..i kaçrk esyanm yekunu da'r malumat veremiyeceğini 
420.000 tona b" li~ olma!~ta idi. I Wl\"e c ~mi ştir, Çcrdl, eskiliği. 

Avam kanıarrsını:Ja mpha. ne r:ır!TYıcn kıv1""eti illkar edile. 
faza.kar Levy, bu e v~nın hala mıyecek olan Royal Ok'un batı. 
vapurlarda olc!uıi u ve bu suret. ı:;mm ve dolayısile ölen yüzler -
le varurların lı"re!ret:r .... imkan ce seci askerin, bahriye neza . 
bmı lulmadığı hakkındaki ha. reti için m~him bir ders teşkil 
terlerin doi:-ru olt•"'l olwadıfnıı etti5:ni si.iylemiştir. 
sormt·'}, af'la doğru olmadığı Müteakiben kaçak kontrol 
cevabını almıştır. faaliyetinin himaye sisteminin 

--o-J f k:ı.ydetti~i muvaffakıyetleri say 
Bu'~er:sıan - ngi. ere mış. ve rıüdaraa h'.1zır1ık1an. 

t . nın biiyiik mikyasta devam et. 
IC8rl anraşması moktc olduğu, creıecek ilkbahar. 

Sofya, 8 (Hususi) - Bulga. da taze kuvvetlerin vüc11de gel. 
ristanla İngiltere arasmda ya. miş baiunacağını, istikbali em. 
p•lan ticar"t a!"'a<;masmın tas. niyetle karşrlıyabi!eceklerini te. 
dik edildiği bw;:-ün Londra-laki b:ırüz ettirmistir. 
Bule-ar sefiri tarafından .ınP,"i. 
liz hükumetine bir r.ota ile biL 
dirilm~ştir. 

-0-

Etnn yanar"cfo.fıı 
faaliyete ge~~i 

Katan, 8 (A.A.) - Etn:ı. ya. 
nardr~ı b:rc1->:ı:;re faal'yc~ 
ge"Miştir. Bunc'lan 11 E •' ev. 
velki miihim indifam "rif,..sin. 
ı.!e olJuğu gilıi or~a. ),raLerin 
üstünde mu&::z :n kırmızı ay. 
dmhklar görülüyor. 

Bahriye n:ı.zmrun beyanatı. 
na p:öre şimdiki halde harp tam 
manasıle denizde cereyan et
mekted:r ... 

Çörcil, Fransız bahrivesinin 
sarfettiği gayreti de şlikranla 
l :.: .. tm:~tir. 

raı-ır~yc nazırının beyanatı, 
m•t1'ı'efct s·r:ı.la-nda tas\•iple 
kar ılanmrtır. r'<"nizdC harbin 
vaziyetine da;r aC'ı1c maliim~t 
v~rmcsi umumun tercih ettiği 
bir usul olarak görülmektedir. 

Bu def aki koşular da sur prizli oldu 
Ankara, (Hususi) - Beş haf.\ 

tadanberi yapılmakta olan at 
yarışlarının altıncı koşuları da 1 
bermutat büyük bir meraklı 
kütlesi önünde şehir hipodro. 
munda yapıldı. Taylara mah. 1 
sus olan Dumlupınar yanşm. 1 
daki yanlış çııkışlar yüzünden J 
çok heyecanlı ve sürprizli o. 
lan bu haftaki milsabalann taf. : 
silatı veriyorum. 

ları koptuğu için, Sibel isimli 
at ta ilk defa koşup fazla yorul. 
duğundan bu koşuda koşmadı. 
Iar. 

Birinci kotu 
Uç ycuında yerli yanm kan 

lngilfa atlanna mahaus orman 
çiftliği ko~ idi. 

/1..-ramivcsi 400 lira. mesafe. 
si 1800 metre idi. 

1 - Nirvana 
2 - Tunca 
3 - Berceste 
Müddet: 2,01 dakikadır. 
Bu yarı~a altı at girmişti, 

bunlar arasında Prens Halimin 
Berceste ile İbniradyo'su favo. 
ri addedilmekte idi, nitekim 
kcşa başlar başlamaz Bersec. 
te önde görüldü. Cesur isimli at 
ta biraz P,'eriden Bercesteyi ta. 
kip etmekte idi, yarışın ortala_ 
rında tbniradyo ile Nirvana ge. 
riden koptular Nirvana virajda 
b:itün rakiplerini geçmeğe mu. 
vaffak oldu, düzlükte gayet ko. 
lay bir h:oşu yapan Nirvana 
meraklıların hayreti arasında 
yarışı kazandı. Bahsi milşte. 
rekte: Ganyan 480, plbeler de 
175 ve 385 kuruş verdi. 

ikinci kotu 
iki ya!ındaki yerli halis kan 

lngiliz afüırına ma.haus Dumlu. 
pu•ar kQ.1't8U idi. 

lkrcmiı;csi 1500 lira, mcsa. 
f eai: 1.f 00 metre idi. 

1 - Gonca 
! - Abinepoureux 
3 - Mart 1 
Müddet 1,30 dakikadır. 
Günün en güzel koşusu olan 

bu yanş bazı cokeylerin hata.. 
ları yüzünden ilk depar yanlış 
oldu ve bunu bir ikincisi takip 
etti: bunda da bazı atlar koşu. 
ya girdiler bir kısmı ise hare. 
ket etmedi. Bu vaziyet karşı. 
sında bu koşunun beşinci ya. 
rıl'ltan sonra vapılmasına ka. 
rar verildi ve böyl~e ai.aca ka. 
ranhkta y:ıpıldı. 

Fikret AtlmL"ı Sigetvar'ı yu. 

Bahsi müşterekte ganyan 
245, plaseler de 105 ve 110 ku. 
ruş verdi. 

Üçüncü kotu 
Bu YG"§a gelinceye kadar 

kazançları yekUnu 3000 lirayı 
doldurmam~ dört ve daha yu. 
karı yaşta yerli yanm kan in 
giliz atlarına mahsustu. • 

/1.,-ramiııcsi: J,50 lira, mcaa.. 
mcsi !600 metre idi. 

1 - Mahmure 
2 - BtJBkın 
3 - Alcey«in 
Müddet: 3,01 dakikadır. 
Bu ko<ju da heyecanlı geçti, 

Başlarda Baskın örde idi. Yan. 
şın ortalarında sıkı bir koşu ya
pan Mahmure rakibinden gali 
b!yeti .. aldı ve bu arada güzeİ 
hır hucum yapan Alceylan da 
son metrelerde üçüncülilğü elde 
etti. 

Bahsi müşterekte J?anyan 
210, plaseler de 145 ve 320 ku. 
ruş verdi. 

Dördüncü kotu 
V ç ve daha yukan yaşttaki 

halis kan 1 ngiliz atlanna nu:f. • 
81'8 handikap k.o~ idi. 

lkrami11csi !75 lira, me.M.. 
fesi: 2~00 metre idi. 

1 - Karanfil 
2 - Si/kap 
3 - Ôzdemir 
Müddet: 2,40 dakikadır. 

. GUniln dördüncü koşusuna on 
hır at yazılmıştı ve bunların 
hepsi de yarışa iştirak ettiği 
için müsabaka çok güzel oldu. 
Koşunun başlangıcında ileri a.. 
tı.lar_ı Yatağan bir müddet önde 
g!ttıyse de virajda Karanfil, 
Sıpkap, Kaya ve Özdemir top. 
lu olarak yatağana yaklaştılar. 
Bu arada siddetli bir çekişme 
oldu Ve bulıda galip çıkan K:!. 
ra.nfil birbciliği elde etti. 

Bahsi:ı.üşterekte ganyan: 
200, pliulcr de 165, 24.5 ve :135 
kuruş \"enli. 

Betinci koşu 
tJç Ytı.!?ndak; halis kan Ara,. 

atları?"! malı.7u.s handikap ko. 
:7ft.Stı iclı. 

.(Devama 6 ıncırln: 
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·•Kadın yalmı:ca ve tamamen 
doğuran &uddeleri ile kadındır." 

Bütün kadın güzelliği, hatla.. 
ı ın in tizaını, ahengi, ciltlerin her 
raklığı, memelerin inkişafı, saç. 
larm parlaklığı, sesin inceliği ve 
berraklığı bütün bunlar hep gud
delerin faaliyetine bağh!:iır. YU
murtalık1arı sıkartınız, o zaman 
ahenkli hatların bozulduğunu, 
sesin kalınlaştığını erkekleştiği
ni. ttka faaliyetinin azaldığını, 
hafızanın noksanlaştığını, §ef· 
katin, merhametin yerini gaddar
lığa tcrkettiğini, ağızm sakille
şip. kenarlarının tüylendiğini, 
bakııta çirkin bir mana belire<:e. 
gfoi göreceksiniz.. Birkaç sene 
geçtikten sonra karşmudaki ka
dl'!'l artık erkekleşmiş bir mah!Uk, 
.kadınlık ile erkeklik arasında hiç 
bir mana ifade etmiyen bir var. 
lıktır. 

Fakat buna rağmen Tito bu 
kadma o kadar tutulmus idi ki, 
bu kat'i hezimetin gecik~esinden 
adeta müteessir oluyor: .. Artık 
onu hiç kimse arzu etmiyecek, 
nihayet tamamen, bütün bütün 
benim olacak! Ve ben de bugün
kü hayalimin en son ve en büyük 
zevkini duyacağım! Onun son 
aşığr olmak." diye düşünüyor
du. 

Ve Mod .kendisinin şişmanla
mış olduğunu isbat için onu elle
riyle de vücudunu muayeneye 
davet ettiği zaman Tito, onu, vü. 
cudu üzerinde öyle bir kuvvetle 
sıktr ki, nihayet kadm bağırma_ 
ğ;ı mecbur oldu: 

- Dikkat et, elbiselerimin pli. 
lerini bozacaksın .. 

Köpek de hanımını müdafaa 
eder gibi bağırmağa başlamıştı ... 
Fakat Tito vücudun seklinin bo
zulmağa başlamasını- güzel Mo
dun kendisine avı:letinin bir bas_ 
larrgıcr olarak kabul ediyor, s~. 
vincinden yerinde duramıyordu. 

Bu, onun aşkında parlamıs o. 
lan ilk ümit ışığı idi. -

Ter • Gregorianz evi baş biz_ 
metkarı Çaki, zehirleyen, fakat 
şayanı hürmet gözlerini onun Ü
zerine dikti: 

- Madam biraz dışanya çıktı, 
mösyönün odası hazırdır. 

Dedi .. Kalantan her gün ak_ 
şam üzerine doğru bir fiziotera_ 
pi enstitüsüne giderek muhayyel 
bir hastah~ını tedavi ettirivordu. 
Akp.rn olunca eve dönüy~r ve 
b~r sürpriz ile karştla~ak için 
hizmetkarları~ hiç bir sual sor
madan Titonun odasını ziyaret e
diyordu. 

Titoyu orada bulamadığı za. 
manlar da müteessir olmayor, 
kendi kendine: "Yarın gelir ... " 
diyor ve eski styl bir oda hiz. 
'm'"tc;:i"i olan Sonya tarafından 
so·vulmak üzere ctiasına geciyor 
d~ - -

Bir akşam Çaki ona şu haberi 
verdi: 

- Mö-;yö acele olarak 1talya_ 
ya harf'kct etti. 

- Bir mektup bıraltrnadı mı? 
- Hayır, hanı~fendi. 
- Sen gara kndar kendisine 

r .. fakat ettin mi? 
- Hayır hanımefendi .. Oteli. 

11e kadar gittim. 

- Valizleri orada mı? 
- Hayır efendim, bavullarını 

da birlikte aldı, fakat yalııızca 
l:ir;r;:ıç elbise bıraktı. 

- Peki Çaki, gidebilirı.in. 
Eiirıdeki çiçekleri bıraktı, ke. 

merini çözdü, sapkasını cıkardı, 
pardesüsünü tuttu, Üzer( Türk 
işi halılar, şallar ile süslü kasa. 
nın, mazisini ~kJayan kasanın 
üzerine attr. 

Bu kasa onun başka bir erke
ğe yaşatmış olduğu heyecanları, 
tattırdığı raşeleri taşıyor, bu ka
sa kocasının meşru karısından 
daha iyi olarak kabul ettiği illel. 
ade bir kadın ile münasebette bu
lunuyor hissini elde etmek için 
vermiş olduğu altınlarla dolu bu. 
lunuyordu. 

Bu kasa zavallı Titoya öyle bü. 
yük ıstıraplar çektirmişti ki, ni
hayet aşkının tesiriyle onun ki. 
!itlerini zorlayıp açmağa ve ken. 
disini bu büyük acıyı veren ma_ 
ziye ait hatıraları iki sarı valizi i. 
<;ine, gömlekleri, kravatları ya
nına yerleştirmeğe mecbur kaL 
mıştı. 

Bütün kadınlar gibi kıskançlı. 
ğın ve bilhas~ mazinin verdiği 
kıskançlığın manasını anlıyama. 
yan Kalantan, Titonun bu hare
ketin·i iyi bir nazarla karşılamak_ 
la beraber. bu kadar kıskanç dav
ranacak bir mesele olmadığına 
kanaat getiriyor ve ona ilk ümit. 
sizlik gününde söylemiş olduğu 
sözleri hatırlayordu: 

- Çocuk! Mazi bize ait değiL 
dir. 

Evet .. Filhakika mazi. Titoya 
ıstırap veren bu mazi olduğu gibi 
çalınıp iki sarı valir. icinl:le Ce. 
nubi Ameı-iıkaya kaçır~ldığı za. 
man hakikaten bize ait değildir. 

Daha vapur limandan çıkma. 
dan Mod, muhtelif ırklara men
sup birçok yolcularla oyna~ğa 
baslamıştı. Ve bütün yolculu«ları 
esnasında deniz daima azgınlığı
nı muhafaza ettiği için Tito he. 
men hemen hiç kamarasından çı. 
kamadı. 

Birisi, denir. tutmasından kur. 
tulmak için hiç bir şey yememek 
lazım o):iuğunu söyledi. Ve Tito. 
diyet etti .. 

Bazı kimseler yemek yemesini 
tavsiye ettiler .. 

Ve Tito yemek "c. li, 
Genç ve çok alicenap bir ka. 

dın kendisine birkac damla anti 
hiMeri ruhu verdi .. ~ -

Tito bu ruhtan birkaç damla 
içti .. 

_Ne ile geçindiği belli olmıyan 
mırasyedinin biri kendisine ançü. 
vez tavsiye etti .. 

Tito bu kere de ançüvezi tec. 
rübe etti. 

B'r baskası, sırt üstü yatması. 
nr söyledi. 

Tito sırt üstü yattı .. 
Bir~ üçüncü, yüzü koyun yat_ 

ma ı lazım olduguna yemin etti. 
Tito yüzü koyu yattı. 
.Fakat hiç bir ıcv onu iyi ~de_ 

mıvorclıı. Artık mücadeleden yo_ 
rul:nuş bir ~~1cilde vapurun dok. 
torunu ç~ğırdı. 

- Doktor, eledi. deniz tuttufu 
zama:ı ne yapılır? 

RADYO 
Perşembe 9 - 11 - 939 

1:!,30 l'rogn:ıııı ve ıııcııılckcl sa -
:ıl a) 1\1'1, n.3:l Ajans \'C nwlcorolu
ji lıııbcrleri, 1 :!,50 Tuı·k ıııüziiti: 
Yeni şnrkılnnl:ııı miiı·ckkl'I> knrr~ık 
J>l'OJ,(l'aıu. c;:ııunl:ır: Cevılı·I C:ıığlu, 

Jfa,:ııı ı;iir, Jl.ıııııli 'l'okın. ~ı·ı·ir 

l<,;!i. Oku~ nııl:ıı·: S:ıri:. c 'fol.:.ı)·, Sıı-

d i lloş<;c\. 13,:111 - H ;\Hizik (l\:ın· 

-:;ık h:ıfif nıiizik l'I.) 11\ l'ro!(l':ıııı 

ıs,:; :'>leuılckct 'i:ı:ıt :ı:.ıırı, ııirın'> \C 

meteoroloji halıcrlcri, 1 ~.:!:i ;\[i'rı:ik 
(Hndyo.Cuz Orkcstrtı,ı), Hl KıJ -
nu-ını:ı (Ziı·:ınl s;ı:ıtil, l!l , l:i Tiirk 
miiziği {Fasıl lıc)eti), :!U,l!i Konıı';o 

nıa (Doklonııı saıılil. :rn,:rn Tiiı·k 

ıııiiziği, <;:ıluıılar: Cc' ılcl C:ıifüı. 
Kcnınl :-\iynzi Seyhun, \'cdhc, Hc
nk Fer nn. 1 - Oku\1111 : :\klek 
Tokgö7.. 1 - Xt'wh:ıl - ilkıız şnrkı: 

(~c\'simi lı:ıhnr ıtcldi). 2 - Sel. 
Pııınr - llil-az ~nrkı: \ \Tıziim !(iil· ' 

se ılc kıılar). :t - Sel. l'ıııor - lli 
ı·n7. tlirkii: (Su köyhıniin :. osınnd:ı 
kızı), 4 - Dcıle - Sl'lınaı sıırkı: 

((iöniil dıınııaz rn gilıi pğlıır). 

:! - Oku).ın: :\liiıc)~cn Sl·nııı· 1 -
T:ık ... iıu, 2 - R:ıhnıi ile.} - Müstear 
~:ırkı: (Ccl e~ s:ıki ~nr.ılıı t.17.ı•lcn

<lir), 3 - 7.eki Arif - M.ı~ c ~.ırkı: 
(A~ıltlı lııılı~ede giilll'r), 1 - Sel. 

Pm:ır - llüz:ırıı ~arkı: Gecenin rıı:ı
lenıi l. ;; - Şiikrü • llüzııııı ',i:trkı: 

(Ay öperken), !i - Şukrü - Bnyııti 
-:;arkı: (Er ~erenle!'). :!l,l:i Mii7:ik 
(Kilelik orkestra - Şef: Xccip A • 
km), 1 - Luıhig Sictlc: flkb:ılıar 
:\lelodisi, 2 - Armunılol.ı: lsp.ın -
yol ıışk ~nrkısı, 3 - M.ıst•tıgni: l\:ı

ntlleriya Ru.,tikaıı:ı, 4 - I.anner: 
Il.oıuantil.: \ah, ;; :\lou sorg ky: 
Dir güz :.a~ı. 6 - HııHln: Yuradı· 
Jı~. i - Tsdı:ıiko\'sky: Eleji (Hn
ıiıı par~·u), 8 - J. Str:ııı~s: Bii)üloi 
Yals. :!2 MenıleL:cl ~ıt .1'.nrı, njan~ 
lıaberll'ri; ziraat c,h.ıın - tulıvilal, 

l.:.ınılıho - nukut borsası (fi~at). 
22.:!0 '.\l iiıik (Küı;iik orkc,ırn • Yu
knrki ıırograıııın de\,ırıtı), '..!2,35 
rmil.İk (Solhllt'r - 1'1.1, 2:1 \lüıo:lk 

C:nzlınntl - Pi.), :ı:ı,2:; - 23,:ıo l\cıp:ı· 

ili~. 

T iyat ro Ba r 
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••---=·=-mw m ii 

I ALEMDAR~ 

1 
SINEMASD ji 
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" 
RASIT lÜZ.\ 
E. SADl TEK 
TİYATROSU 

\latürkün Hbcdi. 
'ete intikalinin 
ikinci sene baş· 

111111111· 1 111111111.,l'lıclile lıü) ük larHı 
ı.alır:ııııaıııııc. t:iıiıııen C:umn ı.ıiinıı 

(Daha 1 (lT) ııL~:tııı ı kın sil vı•rilrniyt•ccktir. 

- 19 Yazan· Kad ircan Kallı 
Mcchul adam kapıya cloğru l>iı zın onlarddıı diılha az aydınlık ı 

adım attı; elin1 uzattı; Habeş de- olrnadıgını gostcr .. .'' 
Jikanlısmın kendısine uzanan eli- Bu mektubumu hususi bır a- • 
ııi daha biıyük bir saygı ile sıktı damla gönderiyorum. Çünkü bun. 
ve: dan şonraki mektuplarımda böyle 

- İ§im bitmişti; yarım saat ı?eylerdcn bahsedemem. Kıı;a o. 
sonra kalkacak olan trene yetiş- lacak ve yalnız kendimizdrn bah-
mcliyim, Allaha ısmarladık... solunacaktır. Sen de öyl~ yap .. 

Dedi ve çıkıp, gitti. Mektuplarını her zamanki gibi 
Hangi trene? posta ile götl';lerirsin. Fakat bi. 
Nereye? zim işimize asıl yarayacak olan. 
Demek ki o sadece hu mektu- lar harbe ve siyasete ait va:>:1larm· 

bu vermek için gelmisti. dır. Bunlan ·ise atağıda yazılı 
Miıkael bu esrarlı yolcudan olan adreıe. kimseye gorünmedcn 

sonra kendi yiıreğinde de gizli ve göstermeden yollarsm. O da 
bir korku ve merak duymağa baş- bize gönderecektir. Bu mektubu 
lamıştr. cıhr almaz hemen yak... Adresi 

Halbuki o bu mektubu posta- czherlemeyi sakın unutma? 
dan bekliyordu. "Bir düşman memleketind~ ol. 

Kapıyı sürgüledi, zarfı açtı ve du~unu her an :iüşün ! Kendini 
okudu. kolla ve mektuplarını gönderdL 

Bu, genç prense hususi bir ğin adresi de sakın ele verme 1 

adamla götürülmesi için çekilen Yeni haberler bcklerir.." 
zahmete ve masrafa değmiye- Mektubun altında Paristeki bir 
cek kadar kısa bir mektuptu. A- ticaret evinin adresi vardı. 
det olan selamlardan. sorgular- Mikaelin başının içi aydınl&n-
dan sonra şöyle yazılıyordu: mış ve gozu açılmıştı. Burada 

''Anlattığın şeylerden, senin kaldığına üzülüyot1:1u. 
başına gelenlerden başkasını ara. Fakat her halde büyükler on. 
mızda herkes biliyor. Haklısın, dan daha iyi diişünürlerdi. 
dediklerin olacaktır; bunun için- Zaten daha iyi düşünüp düşün. 
dir ki imparator ve onun yanın- mediklerini incelemek say~ısır.. 
daki akıllı adamlar, Avrupadan lık olurdu. 
Habeşistana uzanacak olan eli Epeyce vakit geçmişti. Artık 
Avrupadaki elleroen biriyle ku- ::iışarı çıkmalı, derse gitmeliydi. 
mek için manevralar yapıyorlar; Gözleri iakemlenin üstüne kon
bundan ba~a çıkar yol yoktur. mus olan Habeş elbisesine gitti. 
Bununla beraber mektubunu ol. Ona birkac dakika ookakaldı ve 
duğu gibi Ras Seyyuma yolladım. mektubu almadan önce verdiği 
O da belki imparatora gönderir. l<ararı artık yapamıyacağım anla. 
Bilinen şeylerin bile bir defa da- dı. Çünkü o kılıkla Romada hl'r. 
ha bi1inm~i elbet faydalıdır.' kesin görüne birdtnbirc çarpac.ak 

''Sana oradan gelmeni emrede. batta koytu yerlerde, karanlıkta 
mem. Sen benim değil, Habeş üL bile kendisini g<;gtertnekten kur_ 
kesinin çocuğusun! Bu ülkenin tulamıyacaktı. Mektuplarını gö. 
başı olan imparator, Avrupa:laki rünmedcn p<>t>ta kutularından bi. 
bütün talebemizin harp patlasa rine atabilmek için midiaini bel
bile oradan ayrılmamalarına ka. li etmemek, gö:>:e çarpmamak ge· 
rar vermiştir. Burada sizin yeri- rekti. 
nize dövüşecek ve ölecek olanlar Roma sokaklarında beyaz bar. 
sayısızdır. Zaten orada hulun- manisinin uc:;lannr sallıya sallıya 
mak burada bulunmanızdan daha gczemiycceği, artrk Avrup a mc. 
fayl.falrdır. Parise ve Londraya deniyetinin görünüş tarafını afa
gitmeni de düşündüm. Şimdilik roz ettiğini gö&teremiycceği için 
buna lüzum görmedim. Her şeye üzülüyordu. 
rağmen İtalyanlarla dost kalmak Bu sıratla merdivenlerde yeni 
i~in son dakikaya, hatta ordııları. bir ayak sesi duyuldu. 
nın hudutlanmm geçeceği, geç. Yanıbaşrfidaki o<laya son .za.. 
tikten sonraki zamana lta.dar manlarda yerleşen ve henüz ta.. 
bekliyeceğiz. Medeniyet yolun- nrmadıiı adam olduğunu undı. 
lda ilerlemeyi durdurmamak için Fakat bu ayak sesleri onun dc
böyle yapmak gerektir. Lakin ğildi; hizmetçinin veya pamiyoo. 
işte bizim medeniyet yolunda 5'>n cu madamın da değildi. Sesler 
hızla ileri gitmemizdir ki İtaJ. Habeş ~lik:anhsınm kapısına yak 
yanları biran önce üstümüze ıaL la ıyordu. 
clırtI}"Or." Habeş genci doiruldu. 

"Çalış, o~oıda kimseden geri Aynı zamanda kapı vuruldu. 
kalma! Rengimiz bir Avrupalı Mikael mektubu hemen yakına_ 
kadar beyaz d~ği:Mtc de. kafamı- yı dütündü; fakat henüz adrf'at 
-----~-----------------------------~ • 

tiaş, Yış, Nezle, · Grip, Romatizma, 
Nevral ii. J( ırıklık ve bü tün ? .;rıları n:z;ı d erhe.' 

keser. icabında günde 3 l<ase a h:-tsbilir 
H~r yerele pullu kutuları ısrarla isteyiniz. --·= i!i ~ ~ !HE -

cT.berlememııjtİ. Zaten her §eyı 
hn kadar eı ken haber alacakları
nı ummuyoruu Bun'\ln ıçin mek. 
tubu çabucak ceketinin iç cebine 
k:>}·du. çabuk çabuk gıyinmeğc 
lıaşhıdı . 

Kapı sık sık ıki defa daha vu
ruldu. 

Günledc nbcri hiç ki:nsenın 
kapısına gel-nedigj halde bu kim 
nhıvordu? Yoksa biraz önce ge 
len postacı bir şc ' mi unutmuştu 
da onu mu getirmışti? 

Mikael sürgüyü çc.kti, kapzyı 
açtı. 

Karşısında Vittoryonun komu. 
nist çömezi Bonittoyu gördü. 

Benitto hemen kapryı kapadr. 
sürgüledi. Sonra Mikaelin elinı 
sık.ırak yavaş sesle unları soyk 
di: 

- Seni görmeyi o kadar isti
yordum ki ... Fakat fıra.at bula
m.;ıdım. Her dakika arkamda do
lapyorlar ... Anlamışlar ... Bile bi. 
le zavallı Vittoryo gibi olmaktan 
le zavallı Vittoryo gibi olmakta 
ne fayda va-r? ... Me~aktan çatla. 
yorum. Fakat artık ne oldugu bel
li demektir. Çok acıdım :doğru. 
su ... 

- 12-

CASUS ? ..• 

Bu ıözler Mikad1in hay.alinck 
kanşık ve silik bir dram filmini 
bütün hıziyle çeviriyordu. 

Vittoryo ona kaç defalar ~>'
le demişti: 

.. -------Tarihin ... San'atm .... 

Ve LALE'NtN 
En büyük zaferi. ... 

iıtanbul semasında. bir fıru. 
na yaratan .... Sanata .. Fenne : 
.&elam durduran... Milyonlara ,' 
süslenen .... En büyük artist. 
]erle kudretlenen... Bütün 
kahramanlara baş eğdiren .... 
Yeni si,tenı kabartma renkli: 

VATAN 
KURTARAN, 
ARSLAN 

( Rohin de& noia) 
F RANSIZCA SöZLO 

ERROLFLYNN 
Olivia de Havilland 

BUGÜN 

Lale Sinemaıtnda 

• VAKiT • 
Mt11tltktl MtmlNıtl 

fçfnde ctıııf)dn 

Aı·Jı" ~; JS;"J ıu. 
:l ayl ı k 280 '*2" .. 
fl aylık 17:i H20 .. 
l ,rıl hk ı+()(J 14'/JO 

" 

"-~~~...,.,..-.:>--~ .... C 6 ' • • ... ~ r .. • - .. ··~ 0 - • ~ -

1 •rılcılen Batı.ıın Hırlı~ ıçln 
ın~ cıııız kt:ru• cııı,ulur Posta 
tıırlıtıne vırm vrn \CrlerP '"dı 
\Plrnı .. ı.r .. rr kur ı• 1arr.mPd lır. 

Sinek 
Dünkü kısmın hülasası j 

Polotıyalı seyyah Tudc 
Rif'/.'11\y Caıııılı~ A/rikaya 
ya7ıt1fiı .~yoh«tte ç;ol: kıy. 
metli ilı:i c~ /nrlmıfcr f'fr, 
g~çirdiktcıı .<tOm a J>m i.<;r. 
a ıxfot etmiş ı~ r·o(jrafy ı 
cnstit,i.\;iude bir /:mı/c. 
rnn.~ t·eı erek ai.lr..sin~ /,"(,_ 
,.,<.~nuıl.: ıi::crc Nis·r lıan. 
l;et rlmişli ... 

Frn ak~ldtmıİ;:;İ lıir er. 
mile nlnuık ii-x.rc ::amaıım 
,.,, mc~hıır made•ı miitc_ ı 
ha.~:ıısı" !Azar D<ılı alıı S("IJ-ı 
yahut 1·cfakalirıc vcnn4fi. 

Yolda l..ıa::ar Dalmh seıı. 
JK' 'an r.cıııtbi Afr·ıar ve 
'fi' 1rı 'nlan h.ak-J."'1,.ri.a 11ırr. 
lu •-ıt istemi.şti.. T,,de bu 
nr' m 1>iıı .~ıuıl"w'cn .<?ı. 
'lıthnoatftn rrıqmtm 1·"x1:c. 
~ m~rn-~111 rrn7olııror. 
~: 

A \"Tl'J'M''4'11. ıwdf't t' i~indc 
artık cmMlsiz mu7.a.ffcriyctlcr -

Beyi 
2 

le süslü idi. Londra \"e Paris o. 
nu büyük bir heyecan ile kar.·ı. 
lamış \"C derhal etrafında cfsa_ 
neler hazırlanmıştı .. 

Çiinkü halk icin Tadc Bielsky 
c·C'sıır bir seyyahtan ziyade diin
ycının en meRhur ve kıymetli 
pırlantalarına sahip olan adam. 
dı. 

Coğrafva enstitüsünde bu em_ 
salsiz tasları fılimlere w vük. 
!'!ek sınıfa mensup kimselere 
göstermişti. 

Konferansın Yerildiği ~alon. 
dıı ,.e yo!la:-da Pclo-~-'.lh seyya. 
hın ve kıyM!"tli pır!;l'lta'-rınm 
muhafazası İı'in bir kac: bölük 
ı)()1İs vazife almı~tı. 

J<)<..ascn o tarihlt• Pıı.ris en 
müthiı.:: bir heve"an ir' nd<' yaşı. 
yor lu. E'e r',.irihncsine imkin 
olr•ıvan c!lrıtren""'İ7. bir <'~·enin 
letlıi~ h~re~:rtkrir.c !'lt1hre olan 
!->ehir nefret \'e korkud1tn titri. 
yordıt. 

~inek ~·ı her tara.fa df'hıoet 
'-e şidde~ saçı ·orou 

Bu c;etenin esrarengiz şefleri 
ikiye bükülmiiş bir Sinek Beyi 
kiı.ğıdınm altına. A. S. T. harf. 
!erini im~.a olarak koyuyorlar. 
dı.. Bu remwcr. tu1.aklar ku. 
ran. suikastlar hazırhıyan cina.

1 yet müsellesinin üç köşesini. 
haydutların alameti farikasını 
teşkil ediyordu. 

Görfü~mcleri srra.amda La7.ar 
Dalrah \'e Tade Bielr:kv Ce.nu. 
bi Afrika haklandaki hikiyeye 
biiliin maceralarını bütiin hatı. 
ralarım katıstırıvorlardı. 

Fen akademisi murahluıııı 
belki onar kere t~kr~r C'tmis oL 
duğu suallC'ri ~na erince n.i'la. 
vct en biivilk ricada bulunma': 
i;ıra~ı gelmiş olduğunu hi~"'"L 
ti: 

- Bana m~hur pırlantaları 
nızt göstermek lutfundn bulu . 
nur musunuz? 

- Eğer siz arzu cdiyorsanın 
ni~in gÖf! ermiye. ·im?. 

Tade Bielskv bu cev11bı ve 
rirken dl"rhal elini c::.-b; 1c aıa 
rak kı rıştrrm ğa ba.<?'adı.. V" 

~a~kınhk için0e cebinden k"ıı 
di11i tar-ıfından korulm2m·ş b"r 
zarf r.kardı ... 

:'\ahoş bir M~ild0 ko! an do
nuk ve inrc k:ığıdı ~n~a sola 
re\·irerek: 

- Bu dan(' ki ! .. 
Dedi .. \'e asabi bir harc!•ellc, 

1.arfr yırttı, bir an içintlc zarftan 1 
bir iskambil kağıdtnı, nıiithiıı J 
kağıdı çekti çıkardı: Sinek Be. 
yi. .. 

Yanma yakla!'mış olru1 La7.a r 
Dalrah endişeli n:ızarlarla l'o. 
lonyalı seyyaha bakıyordu ... 
Ta<le Hielsky kartın üzcrindr 
şunlnrr okuyordu: 

A. S. 'l', C ntı.bi Afrikad.ı·1 
r,etinniş old~uz pırlantaları 
layık oldukları \·eç.hilc hayran. 
lık!n sevr ttiler. Fakat onları 
daha yakından görmekle ba.fılL 
yar olacııklanhr ve sir.in ıi<' bir 
~czaket eseri olarak (ınla.nn hu 
nrzularmı iıı'ıü f't111-0kk tered. 
d 'it etruiye<ıcğinizden emındır. 
1 r. 

A. S. T 
Tade Bielskv omuzlru-mı ~il. 

l:iyor. kartı elleri titreyen ı_..,_ I 
zrır D'.ılr.ah 'a uzatırken : ı 

- Cani herifler, alç.'lklar ... 
Diye sövlenivortlu.. E1 eri J 

öd:ikları titreycrc1{ kartı oku. 
,van La~ar Dalrah aptalla~mış 
mırıldan·"ordu .. 

- 'Peki. pcıki şimdi ne ol:ı. 
cak?. 

• • olacak.. ~ l{'lS(>lc mey
t1 ncJ~ bu herifler gayet mahir .. 
(' inkii zarfı cebime nasıl koy. 
dııkJr-·nı hile bilmiyorum ... 

- Ee'l de. ben ek! ... 
• JO>t ısıssntprnw uap~rn .:ı.<!a 

kuoan s~çmall\'ordu .. 
l'at"e B:"l.,ky hiç konuşmu _ 

y0r :,ı. :ı!tsi tNmdüfü düşünü • 
yor. ıntchyor ve içinden küfür 
cdivordu. Artık nihayet biraz 
ı: t rahat edebilip yeni seyahaL. 
ıarını r.ükun iı•inde hatrrlaya.bi. 
lt"r.<.'ğini 7.annı•diyordu.. Fakat 
ışt{' chha ilk giindcn en müthiş. 
1<-hli' "Ji bir maceraya atılıyor, 
· • oniln-ic "" <k-Jışctli. hunhnr 
l::ır ıl;ıHmanm buhmduğıınıı gö_ j 
ı Cı: ·'ır 1u. 

T·ı<IC' Hı lskv St'~ini hilt:' çı . I 
l nrn1 1yordu. J<'akaf dudakları. 
n m n ra.sına verleştirdıği, kü
çii1t yuvarlalt mad<!ni bir cis_ 
mı üflcyercıt hır düdük gibı oL 
tün.iti .. \'c hu SC$ ü.ıeri~ aııtde 
kwi<lonın k7.ırn:ı açıldı ve renk. 
li elbt"'Cier "'ivmiş !Iİmsivah b;r 
a•hs '" noı ;ı ı 11 •• • 

Tııd •'ye iıı:-;-ilizec olarak sor. 
du: 

- . -" iı::.tivonunu.ı ofendmı ?. 
- r; .. zı ... r·ııin daha dikkatle 

tarn.q:-·ıt c• "ı~<ıini Totilotombo .. 
v~ ka 'b·., ıl Plinin da.ima ha. 
7.rr bı· ...• ,.,,.,,-:•nı.. Çünkü bizim 
Jl in trh '" l' \'ar .. 

- r~·-j --~c,dim .. 
- H-,·'i rrit... 
Siy:·h ad:ım seliım vcrer€'k 

ç~kildi. 
- Bu zen et ~izh n- · .. 

'Daha uar) 

a.hone laıvdınJ tııldın•n me\. 
tup .. ,. trhrrııl ırrplını ııbOnf' 
parıı'iınırı nn.,tıı '!'f'\8 hanka 1M 
'Olhırıııı Orrrtını lelere ı.:endı OP.e.. 
rını: ıılır. 

•.; ,.,_l 'l"r""'"' hr• """-'" ~--r~t' 

7.İndr , .Af\l'T'" sıhone :ramw 
<\dr<-ıı; flr~i~tlrmf' u<•N"tt 

:!ıi knmı.tur. 

l'lrnt~ı ıl!ınl3rının t,J1nt1m.,. 
ı ın 'Ondan ıtıbarf'n ilin sayfalı. 
rında ll1. ıc "a' lalardı 5ll ıuı. 
rvs: dôrrlunru ,.r;,'fada 1: ıldncı 
'"~ ucı:ın<'ıiıiP 2 bırınrııiP 4 
hıı(lık \'&nı kP,nıl'("P 5 lıradır. 

Rü,·ük. cok rl<ı\"amlı. klı~h 
rPnkh ilAn vprf'nlf'rf' avn ,..,-n 
•ndınnplıor vııınlır Rf'<:m, ıllnta 
rır:ı c:antlrn "atın 30 kurustaT 

Hı"'°' \fa"ıi..-r•t.r Olmrran 
Kw;fik Hunlar 

Hır defa 30. ıkı dl'fl .. ı !Mı. De 
clPfıı~ı fi5. dorı ıiL'fac:ı 7.!ı Te on 
dt'f& .. ı 100 kurustur re .a)hlı: 
ılAn ""renlerın hır df'fası beda. 
'"aıiır Unrt ~atırı ızecPn ıl~nlarırı 
fulıı <:ntırlan hes k1!rtıslan be 
c:ao Pdlhr. 

\"alat htm rlo rutian d~U 
"""'' ''fart \"f'fı?'ldf'. hnn An. 
k::ırrı catM,.o:in iP Va kıt Y~ırdıı 
l•ınrh KE.\f,\J ımolN tR~ 

flı'in nııro"n f'ln 11" fJAn tcııt>ul 
Nlrr 'ftrlrnrmn l,./rfrırın ,tll ,Ui ı 



1 - VAMT 1 ntl'NCITE~(ftf t• 

1 t bb 
• •• j Pol~nya Ba~kiti ]Balkan ve Tuna devlei'eri arasındaj Anıaımi:I na-s-1t-

eşe usu Har~ye Vekiu ile biı konferans ropla acakmş kabul olundu 
Londraya g dlCek Sofya 8 <Husust)-Ut.ro ga. de Balkan k~a 41air • 

(~ tarafı 1 incide) "bulundutuna bDmeltledirler. Bu iJu LOndra, 8 (A.A.) - Sal&hi. z·tesini~ bildirdiğine göre Bal. bir havadis vermJş ve bu koa.. 'Btq ""11/1 Z ...,.J 
Cemberlayn, bu hu. meıA ı •ı - r 1 Nllk ... yettar Londra maMiffermde b.iıbmh. bir b!ok tedtft! mak.. f9snsın tıazırlaııması makaadi. tevfikan hariciye ve miJ11 maa... 

t.""Mlllllllı-.. 'lll&ffimat wre. edil.... 1W1 ılı m 1 ti aöylendiğine göre, aynı zaman. .sa.dile Tuna ve Balkan devlet. le allıkadar devletlerin Loııdra. fu encOmenlerince mUttenıbn 
......_)..._. bir- •euıletoırıill 1lm ........._ • il- da POılellya--()nil&au baş.kuman.. leri araamda bir ItıoJllf-.ns top. dalri sefir.leli &ıUmda lhzari tetıldk edilerek müttefikan ...., 
le Labistaıı hiildL tında Jm ' il nimi_..,. 1 danı olu ,.ıa Pot9DJa "b&şve. lanacaldlr. malıl)ıettıo tulular Wku bul • olundu&wıu biJdirmit ve -illll 

e bulurımak da ta 6rfl l4are illa .. ..,.,.. kili Sko?sk: ve Polonyn h~rlciyc Bulgar gaz.etesi Bilkreşte çr.. duğunu yazmıştır. Bulgar ga. • oehın müsakereeini Jatemittir. 
aöylemiftir. Btdia,I (.LA.} -Mmm_... .uzm Zalesld ~lecek hafta In. l!an Kureatul gazetesinin bir 2teJerin• göre. bu kooferaıurta Meclis bu talebi._.. "lia-

W't& l..ımıtee allı- ...... • ti ..... lı:I,... giliz hüktmltiuilı ~iri Gıla. mxaleami netretmektedir. ~ ltir halva lllillaAit buluna - den allatlar anamda ~ .... 
:ı.utcı,e--.a Lıon çika w Jieili:edrem ... ı ı t'T :ra.k bura!'& P.~· nıea gazetesi Balkıan. ve '1\ma oaktır. Bul Bübn dPtet re • len Haridye Vekili Şiikrtl a.... 

~kleriir. Bununla sü, ~ ~ Fty r • '111111:1 Muva8s8.la~an a'kşamı B. devletleri arasında teşkil edi. isleri bu konferans mUnaaebe.. .... AL.o .____ bul 
~~is 1IOİktai 1'I. ~ harekeli dolayısiyle muvaffak oln· Çem.berlayn'in riyaseti altında Jecek bloka İtalyanın da ~e. üle Gir an.ya ce1iP müp.vere. __.. ...... ,,._._ u ... ,,,,,... ..... -.mr. •• 
~ciye nazın Lord mıyacaktır. resmi bir JiJdt$, wırilecektir. si 1Azmı olduğunu, Balkan ve de bulunacaklardır. Hariciye V ekiHmiııift IDldWa 
~-~ mıttr.uy. • • ..._, f'ınılen .... cli~r Ert.eei gün bal D.. ~ devletleri bu idealin ta. But~ da bu bloka •k .ıc '" •ecH •lfat1ar, -.O 
...-na ~ elttril. ki: bul • fi1ıbk 9*bilınesi için aral& • da.bil otuafmt Romen ~ seeleri ile klll'plenm ba .,.,_.. 

laont-., 8 - - ... -·· 8qaım • yaıııııalan il. teri ,_-. ıı.vw n1a. lanm talılben 11...ıfer cıa. 4ikktıt bir ıdiaüm aekles. lefkil e- fmdan yumıştır. leri anamda ,.,,.ı.cak kU'fl • (Konya), Muhiddin Baha Pma 
den Belçika - Hollanda le~bbiisü akıam tlılıhma.. gelen haberlere 11.Rmava bqvekiller de i§tirak (.Kan), HaJiJ Kentet (tmlir), 
JPl1]> aev!~a ınden '*"ldtae wrl ca.k~, ... ~ Telegraph gazet.eai edecektir. r8ı atınıııar" mahedeniD ebem 
bir ceYa.p alıu14lır. lo,aiUere. .Fzaa. ~;:;:; Londraaa miyetiıd tebarlz ettirmqleıdlr. _ 

• 
taraırtan. Hollaada esk.eıt 

da, enıaiyet n aeylAp. 
ını ıenişletmektedir. 

8 (A.A.) - Beu&er: 

- .., .AlıMı•9ICJlll ... dıeı•n .-a.lk be ,_, - ~-U~-~· 9em-le ••r M #!#>car ft azetes 1 Parti nriiftlril ll'llP reia ..... 
...._ .... aıtJ URlllır ltaıDıl Un- Tıa)'ll ...., uauuı.r.e ı ve W Ali Rana Tadaaıı da IMa mıh-=: .. !',;,:~ ~=~•™atlar Ankara anıaşmasının Balkan :s:tu~claki beyanatta--. 
aı tta .._ _..... "8 ' twttr p Mmterem W.dıll&r; 
~ ... w lwısallll fUDU :'o memleketlerine tehdit 1eşkil BucUn yUbek ıuvibiıQe •• 

k.QdNİt"W w. F'NUI& .. lı'lilh •\ aıolwwı Iİyul vaiblar' 12 _,. 

t b - 24 ıı.ar. tarihlerinde kıy. ::::-~ 1:-:r:,S::! etmediğini e arüz ettiriyor metli Bqvelrilimi&in b .. .,,. .. 
llUf 4ilı1du#unu iled ailmaek ...-eli· ___ _. 1 ~.a:- da vaki beyanatları üzedae ...._ 
le um AüUmciu'uı tavauut teUW- Bl.kr9'. 1 (R ıall} lba· Badapette, 8 (H111tw11) - da haW..t 8Ulbperwrane ese. kabul buyunDUt oldqunus--. 

men - Amerikaa te1mJ tin. ııacar gazetıeBi Peşter Loyd. yan etmektedir. LIJdn tla. mak ıa daha vaab -1--L ..-L..:... ~ 
ne cebir altında &eevaiJ e&mlf 4J. ti f .. _ ..1 ..__, ıtll.- &..L..&... "--'l..'lrii harp haJı" k•-y-.1- - ·t -'-- .:-.ı -'1..1.J.I u·-~ et,. n _..., - -
ckddar11U aaılatmal• ~ı.,ıyor!ar. n n -n .. a ....,.an ... ...,.-.- 1n15..w-.. _,.._ - - _,_ •-.u-.& - mit imulı ._,. pklindea batb bir 

kalana4a ıatıtht• bir yantm cenubu şarki Avrupasmm vui. naeıL Batlıca meeele, memleket- d ~.,dir o tarih 
MatJNaaun UllMılml •ırJ)WU tir ,.ıkm-.. Y••-ıı b•ıt devam ..... 1wııi talılil _._ bir baaın•ka lerin tek taraflı .!n:!inmekte ol. FY e,.u • terde IUla 

Je lıiüisa edHebilir: •· • .,.... -· • J- ~ '!il' UUVo cepbelbd takviye içia bir ...... etmektedir. Je ~tmiştir. Bu başmakale. ması ve no.kta1 nazartanna bn. 
Herhansı bir tavassQla. ..W,..U 60 vagon bellztn Y&IUIUI " Je göre cenubu şarki Avrupaaı, d.i menfaatlerinin hildm buhm.. ma tedbiri olwak lrılbul ...,.__ 

her ne olursa olsun, İngiltere red- _ 1 ,._..__. r:;e kadar bir tehlike yata. maaıdır. mut oWufunas beymıat, _. ftı. 
dedecektır. ÇiiakM una laedel.J Al· 60 

&aya yaagm •......-• lctna -'--"' telA.kki edilmı .. "t..... BaJkaa dev1etJeri m•elaem wfJaanı '-lin de • 1Nfaa e&. 
mımt·qı iwlaa etmekUr. kalmıfbr. ıoo mil~ Ley za. ~~-sulh merk .... ; ~ hakild----- halli;~ bir -ı- mektedir. 8allhiJetti tdMfnlw 

rar olduğu tallabl oluııa)'Or. &.ua uu· ~ uu --.ı.ç ~ ...._ IUDUlan maa:hedenin 
t.ondıra ı <AA-) - Be,,1.tı. Şlmdt,.e kadar on ktştntu ae- cıe&r. Talmz Kavlen değil, ay. hill vaziyet daha mevcut: Bul. rakteriatm ncıktalan ~ı:--
Pnms• MIAbertt wlbt, lnıllı aed.t yaıığm Jçfacleıı çıkarıl· nı zamanda fiilen bir sulh mer. p,rlstanm komeuJa,rma. k&111 o. ,____ 

nıalbualMMı 1tUanıt1 da, 9e'ktka Ye mıştır. ôlenlerln daha çok ol- kezi... fan "YUlyeti .•• Bıı anda Myük 
1 

- Tammniyle tedaftll lllllıi. 
Rellawd• ...._...._,.MI teh11he'li duta nnndtHyor. Bununla beraber Avrupanm dnletleria Balkaa dnletlmile yettedlr. ftatlra'•n ile da alm 
anda bıilarafhkWımn ıauhlemel eenubu şariri memleketleri he. olan. ntUnuebetini de dikkat.e tabiye için enlapna1w lllcllne 
müdafaası içi" bilim tedbit"leTl .ı- s t Fi ' d• yeti 11DlUIDİY. itibarile do.hilen almak Jimndır. Bunlarm timdi mani tefkil etmez, 
dıklan sonra müsatemetpener his- nvve - n an ıya ve haricen m.eselelerini hal w sulhperverane ~~~ göıitlll • le!;-~-~r. .... 
si yatındaki samimiyeti bir kett u • J ikmal etmiş değildirler. yor. TDrk - ~""' - Fra.mnz -UK" uw5 .... 

daha konatu~•n Aııun,..ya 1s1Nt1 gxr~malerı Son devreler içinde bir "Bal. :.ıı:dtt.~ı1:.1:1T:. 3 
- Komtumm Scwyet hM.. 

etmek istemıflerdir. U •y kan bloku" tefkil edilmesi için Balkanlarda ibtilAfı kaldır. metine brp takip etmekten ay. 
Çembeı:iayn '"""defimiı Avrupa HelBinJrl, 8 (A.A.) - MOB· teııebbfislerde bulunuldu. Oe. ~ ~ Bu arada y • nbmdıimm doatluk liyMetlınl 

'Y'l llriiternadl ıu...- korhsandan kovada bulunan Finlandtya nubu şarki memleketlerinin bi. goslavya ile M8cari.tan yeıuÜ: mahfuz t1ıtmlktadır. 
kurtarmaktır,, aklertni 1ekrar e num Taımer d•ıı Halatnllt ile ribirine yaklaşması için ~yret ğerile anlqmafa çalıpnakta • il*- arbdıılatc IMa-.. 
den Times lfawele'5i, bo fl"endpl... UltUl Wr teleioıa mulıaTel'eSla• D!fedilmektedir. BOyle bir dr. ~ Loyd guetMine, 1ar hiç kümenin yurdmıda lilG 
le hiç bir komprömJ mlmkiln °1 de l>&ıla11maştur. Haber veril· maıwumenin meydana «elebi1. göre, eı1wı' blitill milletler, Yu. olmıyaa, ıayelli huzur n dktft 
madıltna ıöre, Almanyanan cevabı diline göre, maliye nazırı mesi iç.in alikadar devletler a. gollavya .ile Kaaariataam ta. ipD4e inidtaf ile medeafyete Ws. 
bu prensiplere uysıın olmadıkta Sovyet - Fınlandlya görüş rasmda tam bır anlaşna ve it- kip etmekte olduğu anlafJD• ra. met etmH:ten illaftt buhw. ft 
ba. laYauut ıetıınnı hlc bir ~- melerinin devamı içtn bulunan tiraki mesai 18.zmıchr. Hentb huna ~ tekilde p.yret 11&1'. fakat yurdun konmaaMı 1ı-. 
kerenin takip edemiyereğinı bıl. yeat esasJar bakk111da bQk~· bu temin edilememiştir. federJenıe 8\Llh yolunda arzu e. IWlda gaflet n ihmal ae1a _.. 
dirmettedir. metine maltlmat vermiştir. Gerçi Avrupanm bu parçasın. dilen gaye elde edilebilir. etmiyen cumlıuriyet ~ 

Kerkeıt hUkOJneti tahliye nin ana siyasetine -••w ..,_ Cll§lf;s;1M ....... ,,,...,..., 
otu öntımttıadekt paıartetf 

Belki hakbdır fabt iU farkla gtld ıttkıw tıtılao&IEtır. Bel
ki, his idare altma aJdtpnu slnki tabii IıaliM &Wet etmek· 
~ te JM 4e peaçereleri mu.afaza 

~ ~ mllllb kabul tçin konulan kum torbaları he-
ttirdik y kaa oalann içtimai nUı Jtaldırdmamıştu. Geceleri :O...:m!: Ulla1lınD& ve mil. sokaklar da karaııbktrr. Bu 

u cJunu1anDa tern~ip hUr. da ~ ki M01kova gö
met ve ria)'et ettik. Iııcll~ gi. rıı.aelllri laeab kad bir neft· 
bi onıa.rı ealr ~anıaotır. eeıe ltatlUUDıt d-etiktlr. 
madik.~ m1111:em- Bosna·Hersek Mhtır ttir 
~:.=;. ıc~:: iJMJI sahip olacak 
gillz killtU!'il iP aJdı. Belgrad, 8 (HuaueO Olen 

Bu ~arbin ~ bit ~!.0~ Dosna Hersek mUalllmanları 
fmı biz !hıe ~a 411 llderl llt!lımet -1Hpahu mertra 
.on herb ....ı.-.ı ..ıbl ... : ma 7erme geq.ıı C&fer KWe
tundlii ve &1'1111 __. •• 9.1oır novtç yeni Yugoslav kabine· 
~ Jl'nlMIİll)AI'& ae .. la· a;mde orma)l e •&adln aası· 

Bn •• ~ ~ rıdır 
gttnten ':zı ::.t:::m.~ B~gh guetıeJıere beyanatta 
Oıılar4&1l aatemr tıuıun.a nazır Bosna Hersek 
mulaa bafka bir '8~8 tMdiC 1ı1tilkt mubtarıyit verileceğini 
~ .. Bls ı..tıter8!!ta. • de Hırvat.latan Baaıııına benz r 
etük. ~=le olelllill hal· yeni bir tdaıe karalacaiı•• 
u.rp is lülm· temte Yugoslav k&r&lrterl o-
de, MM•!-~-~~:~· Nlela ı tan Bosnalıları• Yugoslavya 
le altl1l ~·yor !_,1~ıv levletl hudutıan içinue )BIJ • 
ÇQalül l>tH -a - J-· • kl _ .. ıem• ...... 
Çlll!l1dl Mtılm te.,,.ttl el4.ıla· 7aca annı DUY ~· 
an• JQta-. "811"lrw. Kin .... I . 
lteıU1ortar. cttnttl Almanyayı Aı~man tayvaraeerı 
kunetll görmek, o,nu nı.klbl J 
olaak 4dneMfr. Balla • na· 
znen aıeıu. -~•l ıauın· 
yaya, Alman genç kunetlne 
Jda 1>eallJ_odıt.r· 

Sili tembı ededa ki. }>il 
ll&tpte tagOtera 44L Alman· 
~a gallp gelecektir. ~.
muml4e qrad.-• 8iU' 1 
ketler laılr dda daba tekenG!' 
etadyeoektll'. 

Harp bet aeae ıilne bUe Nf 
etmertP urllıdeceil• n sallı> 
gettace,e bilar d~eceilS· 
Bu a81Dlebt J'& ,..,.ıu Mr 
salll bhl eclel', yahut da mail 
Tolu. Vataaı•ısa ""Hl ıtır 
aath yQm•k nsttemlldk'. 
x-.wetll ira4emlale bu•• mu· 
Tattak olacatmııaa emini•· 

Ba.: ata ı ncuie) 

YC p:J.x nezaret altır.a thftm tır · 
Pilot. burHım mutteffk bir d,v. 
lct tvpıt..;ı ısana;-a.. yafth9bkla 

md:i;::l1~~tJmdl 
ıtUHARltBE 

Londra. 8 (A.A.) - Hava ne.. 
zareti bildiriyor: 

:qWı ~ cıwıtnde bNı Aia 
~ o~1'etlnl 
~nna yUlapn bir Alman tay. 
,aresi topçu ateı!yte geri pUalrilr
tiilmüA ve lngilis tayyareleri ta
raf ındin kovalamilııtır. Birkaç 
Alman tayyaresi dlıha görülmü§. 
tir. tnıilis tayyareleri fimal de.. 
aJziıodc bu tayyarelerle mubare. 
~ye tutupnut ve dilfman tayya
releri bıılutlar arHtnda k1ybo!. 
mutlardır. Bu taY)'Uelerin üsleri. 
ne dönftıeğe muvaffak olup ola. 
madrklan maıam •eğildir. tnci
lb ~ Ws bir halara ut. .......... _._.._ 

Shetlılnd adalanne y-..pn 
Alman uyyaresinin 4 ldpden b.. 
............ u ile .... 
424 ldlometN atiıatle uçan "Hen. 
kel" markah bir ta7'111ff oldufu 
taerih ediJmektedir. 

(BllftM'afı .t iiulWo)ı kAnı .,. halk •ir=ertilleri tara. 
da yapdan tpuden dota,ı balkra fm4ml ~· 
cumm.riyet biikumetinc elaa mia. Dllbl!fye VeJdl! terdine ıece 
net ve §ükran hislerini ifade ~- :.alkninde bir ziJafet wrilmlt-
lemfı. Dahiliye Vekili verdlli ce. · 

We,i lflsumlu ft mue..ir Mr 
tmnltet tedbiri o1anık tam, w 
takdir ne brpJar <Brno ....... 
alkqlar). • 

Bu IDUıllil ....... ü& mr ııl•tt 
8ratmda mnoat fıi m• •lhde 
ti rmhtıelif ................. 
rette in1dpl ettincep.e .. ..,_ 
myoruz. 

•apta Ma1atyada gördütü iyi ka- -----------
bulden dolayı ıcaıatyabJara .... Rusya 
feidmr ederek demiftir ki: 

"Daki1iye Vekileti n.ıifellDi 
.W.ktacı IM!llra Anacloluya ilk .._ 
Jl"Jaatjmjza üçüocil merb•lttfnde 
buraya ıddim. Bundan ....el 
götdüğum viliyetler ve burada 
ıöntüğüm mam:ara maul bir -«
._ Utci edecek matd,.~ • 
Eu seyahatimden mabat birkaç 
gimltl& fıraattaıa iatifad.e edoıü 
memleketin birkaç viliyetinl gar. 
mek, araiann abftli hakkında 
malumat almak ve benimle bera. 
ber çat anlara izahat vennektir. 
Bu ö>eyahatim ima olmnma raf. 
men dGneıckcn iyi intibalar ÜBIJ 
olıw:a0m:a timdiden eminim. 

C~yetia yeeane meaaedi 
memleketi için hiç bic f~ 
tan çelüıımiycn hallmı beraborlL 
iiclir. Cumbunyet ıdareaiade 
memleketın yiı.kscliginın temlli, 
ııifakı gömmektir. 

Fa k öztrak, iç vı-4ıpa bu ka.. 
dar .kuvvetli olbi11 lllWl teauıUt 
•e b"rllt Mt1test 61dufunu 'banun 
hiç bır ftlile ile ibMJine lll'ı 1 r 
de edilmiyeceğlııi eMuwiyede 
lebartı. etdR;liktea .ama Dkleri
ne de•-- demiftir ki. 

H'.alin huzurunu bozan ~
lerin bapnda phat garulcr p. 
lir. 1ıunlardan uzak kalacaiıs. 
Millet himıeti her ftyi millete 
vermektedir. Neyimiz vana, ne. 
yimiz olacaksa milletin hizmetine 
koyacağız. 

Dahiliye Vekili sözlerini, Ma. 
latyarun huauaiyetlerinin atisi 
çok ümitli, feyi.ıli ve parlak ola. 
cağını gösterdiğint ı en ima za.. 
manda en yükaek terakkiye maz
har olmalı için li.ıımgeleıı ıeyle
rin yapılmakta olduğuna. ticaret 
ve ziraat itibariyle de Malatya. 
nm çok iyi vaziyette buluııduiu
na ipret ederek bitinıqtir. 

Elan , 8 (AA.) - Dahtılye 
v.wıı Faik öStraık ctiia IMın.p 
ıeJm1t ft Y~ ~~a_,. 
d5n1lncü umumi mUfettlt fttd1I 
S ip ör e ile valimiz, vilayet er. 

8u Mhpna ıa4iNlebetile .... 
Eat•pclaa hava üaleri tumuz Jrrama0 m ve öaıt w 

iati,or tngilterenin liyul JI' ı, JdJd 
•e matbuatı tarafmdm TlrldJe 

Kopenhag, 8 (A.A.) - Tal n TMJer halrtımda ftki .Cı "· 
lin'd•a aabet" ffrildljtne göre kir lraclitflnu beyanat w ~ 
SoV)'et Ruıya son pakt muci yat hepimid cidden müteu.. 
blnce kendl&lne verilmesi ica· -..ı.dr a· 
beden Baltık denlll adalarm· e....._ • u de bu &.t milletlere 

lcartı •Jftl talıdlr ft ltlmlit hllle.. 
da kAin ttllerln 7erlne şimdi rinl duymaktayı.r. (AllrıtJv). 
Bltonya arallsl dahtUD4e ha Ba mCbakerenin ......ıa lra. 
va Ualeri verflmeainl istemek· nun açık re7e koaularak 3a0 _ 
tedfr. __ ...__ -·~ 

ı--=1ız· ordmundaki on ve mn.- fttifaJdyie JaılNl o. ngu --- •- lwmıuı ve bu netice,...,,... .n. 
nüllü miktarı rtkli • 11Dtlan ile lrarplııı • ...,. 

LıoJMlra, 8 (A.A.} - Barbqc Meclis, ıelecek toplıu• 1 

1 i. 
naıuı Hore Bellaha or4UT• .ı · ldnciteırinin 20 ncl pazan.i 11-
ren gönUIUl eftadm 70 - 80 ..:n:,:ü~ya~!:pac~:aktır~~·------
bla ııefere belli oldutunu Valtfidar ,.,. ın~•urlııJıuNla: 
Atam Kamtraamaa 86ylemıe Oanik •eledi Aplk Bllllttel: 
tir· Gallıtt Mlınab• .. caddesinde 

Havanacla ablan ıas No. .Rua •••albn apar. 
bomba ltmaıunda mukim iba ha 

Havana, 8 (A.A.) - Hava- len ltametılhı meçhal 
ıaa 18hriDln .c~beliııde, Ham· KadıkO)'hden PonuıolUdn 
burg Amerika LVa hmpan Baidat caddeahule 176 Ne. .,.nt 
yasının blD.ası lnllııde bir bom Manavyan Tekili avukat Doktor 
ba patıamıttır. Telefat yoktur. Suat Tab5in Türk &araba .... 9'ki 
Polise naıaraa nlltutJD fail takip talebi iizerlne tooe ..US lain 
lerf komtınlstJerdfr. liranın faiz ve ücreU ...ekllet ft le· 

~ulh •avassutu 

ASIM US 

ra masrafiaı'lte birlikte ndeameal 
bakbncıı namınm ~uııu &de. 
me emrinin ftametalhınwa 18e(· 
hullyetl be"1lb1e mllbafir tarafın· 
dan btll teblJI lacled tberlae lera 
hAldmııtınce W ay mGddede na. 
nen teblilat ifasına karar ttrUmif 
tir. ltbu fllnnı aeşrl tar0llsa4tn 
iUbaren iki ay zarfında horca lcle
meniz, borcun bir kımıın wıı. 
alacaklının takibat leraaı ~na 
bir ftituıaıı •arsa 7tne ı.a 1111ld
det zarfında isttda ile t'Qa flMen 
blldlnnentz, abt bkdh1le mYde 
Ü9 laitamıachn IOlll'll .... 'il 
cebri len YIPıllall ~hı 
6/111939 tarihlt karanna latlnacler. 
teblll makamuıa kaim olmak ller 
illn olunur. 

SAHiBi : ASI• l1I 
• ... t'Aall' ........ 

Omana NetriJ&b idare """ · 
Reftk Ahm.t ~ .. Trn•ll./ 
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Spor ı Yeni 
Maria 

bir yıl 
Merkader 

-·--------------------Ankara at yar! şıan 
r Bcışıar, ı ı " ı 

J'J.-rami11csi: 300 lira, mesafe-
si 1600 ıııctrc i.di. 

1 - Merir. 
2 - ônıck 
3 - Önal. 
Miülılet: 1,56 daldhadtr. 
Altı halis Arap atının girdi. 

ği günün sonuncu yarışı ~a bü. 
\"Ült c('kfr-nelerlc gcrti. Ornek. 
Ünal ve Bora müthiş bir mü. 
radeıe sonunda birinciliği Me. 

Bu İspanyol güzeli bir Fransız 
filminde baş rolde oynıyacak 

İÇ" kaptırdrlnr. Beyaz perdeye genç ve yeni yıldızlar Çikrr. 
Bahııi mii~tcrekte ganyan mnk hastalığı Amcrikadan Avrupaya da s : . 

'iiO, plite,.ler de .2~0 ve 170 ku- yet etti.. Bugün Fransada harp dolayısile ~ir.c. 
ıTş '·erdi. b. ld zl k "Jd' •· h ld f'I Birinci ve ikinri koını ara. ınadan ır çok yı ı ar çe ı ıgı a c ı m 
srndaki çifte bahiste Gonca - amilleri yeni yeni yıld•zlar çıkarmağa gayret 
: :ir-..ana .. ci~tin~. bu1anı:ır .1080 ı etmektedir. BunJardan biri de "Garip yıltı::- ... ı 
kuru.5, dorduncll. ve. bc.c;ıncı xa. gecesi .. filminde baş rolü oynıyacak olan • lu
rı3lar ~ra.sın~akı ~ıft~ ~a~ıste r:a :\lerkader'dir. 
de Merıc - Karanfıl cıftını bu. . . 
}anlar 1640 kuru.~ kazandılar. Fransız.la.."ln hazırladıkları bu fılmde hı. 

Berlin Sofya 
furbol maçı 

~-lin. (A.A.) - &~ur. muh. 
· efüile Sof ya muhtcfüi arasın. 
a b11r~..da ıs.ooo scy'rci öniLı. 

de yapılan futbol ma"I, Berlin. 
lilerin 4-2 galibiyctile noticc. 
lcnmL~tir. 

Büyük bir kısmını milli ta. 
kı-m oyun~ulan teşkil c<len Sof. 
yn muhtcliti, mağ'IUp olmus ol. 
ma.sına rağmen, seyirciler ü1..e. 
r~ i:u:i hi,.. intiba bı-:-akmıqtJr. 

Çimensiz sahada oynanu:.ğa 
ah§mış olan Bnlgar'ru-ın yağ. 
murlu b'r havada ve <'imer.lik 
bir sa.hada oynamak s::mc:ıızlrf!ı 
da ma.ğlCıbiyetlc.rine esaslı bir 
l!Vfttte ~mil olmush ... l\lJ.tc. 
madiycn kayıp dü~n Eulgar o. 
~-uncular kombinezon tesis et. 
m.eğe muvaffak ola 'llamıcıln-:-. 
drr. Bu vaziyet karş·s~n la 1:",ü. 
yük b·r enerji sarf<:>tmek 1.orun. 
da kafan Sofya muhtcliti sü. 
rati ve kafa pasla.~malarile se. 
yircilC'I'in alkış ve dikkatini ü. 
zerinde toplamıı:tır. 

Birinci haftaymı 2- 1 Alman. 
''lT11l lehine biten bu marta. 
T:>ı~ka.rlarn. miidnfilcri1° haf 
'ı:"tttJ arasında bir anl~ma te. 
cis edememeleri de hcJli brudı 
zaaflarrndan biri oln.rak tcia. 
hilr etmiştir. 

Havacılık 
Nevyork, (A.A.) - Bundan 

bir av cwcl Kalifomi,·an.nı 
Lancestcr tayy:ırc mcydanmda 
devamlı bir uc;uş ic;in havalan. 
mış olan Amerikalr tavyareci 
Caroll ile ~chiep<'r 7~6 saat ya. 
ni :\O !!i\nden fa1la havada lr-ıı. 
d<ıktn.rı sonra ucu~laf•nı salime .. 
niha vctc erdirmişlerdir. 

Tavvarc ve tayyrrecilerP u. 
ÇU.Ş ecrrunnda be~zh ve iaFe 
madd,..leri veri'mir-ıtir. 

" • ..,.,1 (J'tin havahınmıı:; olan 
diğer iki tavvnrcci l'"U"'a· anca!• 
o~ gün dcva:n edebil ni~lcr~·::-. 

rinci erkci; rolünii de Rcbcr Leonar oynıya. 

caktrr. 
Robcr Loonnr da partQneri gibi il:, <.! f .. 

olarc.h ba5 rol oymyacak bir arti3ttir .. r \ t 
yeni yıld:zlar yet=ştirmc~{ emelinde olan F• ~ l. 

sız film nmiliel'i bur.'\ ehemmiyet vern. "m ·t. 

te, bilakis filmin daha ziyade muvaffak olacrı."r
nı ileri rtirmektedirl~r. 

Paı lak lı~r isti:•bal vaatlc<len :Maria Mer. 
kaderi bulup ortaya c;ıkaran lvan Noe'dir. 

han Xoe bu güz~l yıldızı nasıl ke:ıfetr1:ş 

olduğunu ı::öyle anlatmakt:ıdır: 
- 1931 senesinde Bcrliııde G!oria fil..1: 1:11 

fransızca kopyasını yapıyorduk. Bu fil!. ~ . ·1 

Gabrn ilk defa o!ara!;: Brigit Hclm'in yr..nıud::ı. 

görülecekti .. Filmin alma..-ıca nüı:hası Hans Beh. 
rent tarafından ha.zırlanmı'.:tı. Bu münaı;ebet. 

le kendisilc çok yakın dost olmuştum. F akat 
Hitler mevkii iktidara gelit'lı('e Hans Behrent 
Almanyadan ayrılarak İspanyaya iltica etti... 

Ge~enlerde f;ylvia Batay. .Arnre Bruk Ye 
dnlıa bazı arkadaşlar oturmuş yeni hazırlıya. 
c3.ğnn fılm olan "Garip yılbarı ge"csi,. lıak'·m. 
da görüslirken bir ziyaretçinin geldiğini söy. 
lcdiler. ı~mini sordum: 

"Rosarıo Pi..,, dediler. 
"Rosario Pı" bir çok filmleri çevirmiş olan 

bu İspanyolu tnnıyordum .. Fakat beni arama. 
~mda ne mana \'ardı. Bir müddet sonra onun da 
t~panyadan çrkarılmı~ olduğunu ve lspanvada 
iken H:ıns Behrcrıt ile ta111-.t1ğmı. ı::imdi d" o. 
nun tarafır.d:ın gönderilmiş olduğunu öğren.. 

dim. 

Rosnrio Pi'nin yanında bir de gCPJ.1 ve giL 
T.Cl bir kız vardı .. Derhal mevzu .n. girerek ha. 
na şunları söy1edi: 

- ~iz.den kendim icin bir şey istcımeğe gel. 
miş d ğılim. Fakat s:zc benim en rren c; )'lldrzr. 
mı getirdim.. İsmi Maria Merkader 'dir. Daha 
virnıi ynşını bile doldurmadı. Benim çe,·i rdi. 
-Yim büt'ln filmlerde ban rnlü oyno:ımwtır. Aile. 
-;nin mühim bir kısmı lspam·ada kalm!ştTr. 

Faknt ba kızın artık vatanı yoktur. 
Rcsarin Pi'nin, bu kadın fi lm amilinin ida. 

resi altında hazır:anmı~ olan fil:nler ln hep m u. 
\•3ffak oldtıklarını bilivcrdt1m. Sonra kar~ım. 

da bulunan Maria Hcrknderi ir:.ceclen inceye 

tetl ik ediyor. gayet ince. asil b ir tipe malik oL 
du~unu görüyordum. Sarııın idi , küçük ve us.. 
lu kızlar gibi muntazam, nu:ilc elleri vardı. Bü.. 
yük gözler inden neşe ve yaşamak zevk i taşı. 

yorJu. , 
Pek az frangızca konuşuyordu. Hata yap. 

m:ı lüan korktuğu belli idi. Buna rağmen çok 
doğru ve çok temiz bir fransızcası vardı. Yal
nız şivesi biraz boztıktu . 

- lspanya.da tanmmıştlD'l .. d~i.. fakat bu. 
rada hepsini baştan yapmak Jazrm.. Yeniden 
ba1hyacağrz .. Daha temiz konuşmağı öğrene. 
cek ve evvelce daha on altı yaşında iken olduğu 
gibi kendime bir ~hret temin edeceğim. 

Güzel, kü<;ük yüzüne arzusunu gösteren 
bir atcs çıkmıştr. 

- B ir küçi.ik rol ya.ptzrmak lazım .. dedim. 
Aramızdakilerden ba%Ilan itiraz ettiler. 

O müdahale etti: 
- MUkemmel, dedi. derlıal. küçük bir rd 

verin. Eea.aen ben de bunu i&tiyon.un. 
l\lüteessir bile olmadı, muvaffakıyetinden 

emindi. 
Küçük rolünü kabul etti ; bunda m uvaffak 

olmakla bana da "Garip yılbaşı gecesi,, filmi. 
nin yıldıZJnı ka.zandırnuş oldu .. Gerek Merka. 
der'in gerekse Rober Loonar'm b u yeni filmde 
muvaffak olacaklarından eminim .. ., 

Yıldızların gitik~c gençlerrlen se<;ildiği bu 
devirde gilııel t~panyol krzı Maria M crkader'in 
muvaffak olacağı muhakkaktır. 

TUr l: ·y~ Cnmhur ;yel Mcrke1. ı: a n k:ısı 4 ı 101 1939 vaziveti 

AK T t F Lıra P A S 1 F 
r~sıı : 

A 'tm· ~:ıfi K!ogra'l1 15500318 
Banknot • 
Ufnklık • 

D""ı•.,dt>7, i l1 ' habfr1er: 
AILm ~t"i Ki!o~ram ı;-;-s 111 
'I ürk Lirası 

Raricteki M uhf1bir ler : 
Altm : ~afi Kilog-ram ıo'oıo '?31l 

Altına tah\•ili kabil serbc~t 
dövizler . • 
Diikr dövizlPr ve bcrçlu 
Klirinc: bakiyeler i 

Rn3i~e tal.vflleri: 
Deruhte edil n °vrakı rıak. 

J"sı?1J•11ıııı R " m:ıddC''",.;,,e 
tevfikan Hazıne tarafından 
vaki tedivnt 

.c::~ ... p 'at rü:dant: 
Tıcari ~tM't!er . 

P h,..,. l ' " fohviJtlf ~;:uW,:u: 
, Deruhte f'dil" n evrakı Ntk

A ı ·1vt'nin krrsıhITT t-sha:n ,.e 
~ ta' ... :ıAt j•··~'l.!'i kı ,-Ft1r 

B Ser'l.~t e~1 • .,'Tl VP t.ıh,.:·ıt: 
.41·ans7or: 

flı;~in,, .. e kı•:ı va .:ı<'li a•:ans 
altrn ve dövız üoorine 
Tr..hvi' 5t ULerine 
H' ., .dr"ler • , • • ı 
~vhteli! • 1 r 1 ı f 

2 1.RO:! •"'.O (I~ 
1 :-;.~ J.J .3.'17,.".)() 

!)>!l 8 1'1.M1 
:l~H ~r.p,.H; 

ı 1.oso.200. t ı 

17.f)26,76 

1.280. 136.:!7 

uuo..ıto!> .ot rn.7 n .;;1)(),0 ı 

1 ;;~.';' . ~ . .368,-

17.!'!07.<UUl.- 1 t l.4 IO.S97,-

::os.020. ı:~ı>.o!? ?03.02ff.4!lo,o2 

! 7 .;:;!' H f J ,D7 
7 .:lbG.:; 4 7.n~ 

7 ,Gf)7 .00-0,
ı 1 .05.:i,97 

7.~':".4 2) ,00 

:;;1.ı :>8 .J l>'.!,6:> 1 
1 

ır;.~•5.471,08 1 
4 .500.00.- ı 

11.~t>t.114,40 

Yekrit• t D3.63~ .2ct2,AO ~ 
• 

"""1'11"1! ı~• taf.ı:hir.~n itib.ı.rcn : 

Sermaye • • ı ı • 
lh t i11at akçe.!i: 

Adi ve fevkalM e 
Hususi 

• • • 
• • • 

Tedmıiildel::i Ba ıı l:n()flar: 
Deruhte ed ilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 maddelerin t.ev. 
fi'can Hnzine t arafmdan vaki 
tedıyat • , , 
~ruhte edilen enakı nak. 
diye bakiyeıd . . . . • 
T'"rP:l rğr •amamen altm olarak 
ilave ten tedivtıle ·ıa'zedtlen • 
Rec-.kont mukabili ili,-ten te-
da. ı..·azed. • . • 

1'!ir 1
• Wll.tl M vdwıtt: 

Altın:ı hbvı1i k:ıb·l dövizler 
Oi_e,..r dcivmkr ve rı laeakli .. KIL 
r i n (J' b.?Jriyeleri • , • • • 
Muhtelit • _ , _ ı_ , . , , 

=·-==== 
Lır:ı 

15.000.000,-

4 .21 '1.1·:u.2ıs 
6 .660.000,- 10.217.13 ı .~3 

17.307.166,-

141 .4-40.81>7,-

17Jl00.000,-

136.000.000,- 1 294.4(8.897,-
:ıı.:no.808,05 

2 .700,0S 

u .. 1f o.aS2, 12 4 ı.:u s.o'9ıa, 14: 
U)t.311.S'ffJ,76 

t:Z !lL\'.W , . 

En büyük sergilerde 18 di" 
ma, 48 madalya kazanın~tır· 

Böyle Güzel Dişler Yaln11 

Radyolin 
K ulla.n.anlann dişleridit· 

Diş tabipleri diyor ki: 
"Dişlerin ve ağzın sıhhati, sabah, öğle ve akşam her y~~ 

• t en sonra günde 3 defa di kri temizlemekle kabildir . ., 

Aş:ığııla yazılı depo te alimnnlasyonfara bir scae ~randa ,.~ 
tah min edilen marleıı kömürler inin vagonlardan yere tnhliye ,.e '! 
,·eı·a vagondıın mııkine veya vagonlara tahmiJi işi atık mmrnc 11 

nıiinııknsaya konmu~ıur. 

\lıınııkn~n :n rı, ıı~ rı .C menua t:ıksiın edilmiş 1'C her birinio 111 

rilc muhammen bedeli hizasında yazılmıştır. Ancak isttkli aytıı k 
olıır'>:ı le,·hidi caizdir. ıf 

Lı;;:.ı llıııc 20/ J l / 939 Pnınrtesi günü s:ıat 15 de Sirkecide 9 iJt; 
bin:ısında A. E. Komls \onu t .ırafından sırasiylc yapılacaktır. s-rtıt' 
ler paı·nsıı ol:ırak koıııi,yondon \'C aş:ığıdn yazılı istas,~n şeflifdtfl 11 

'crilıne\:ledir. (91 ıtl 

ı - Alnııllıı clt•posu: 
A - 11.r o;cneılt· gl·lecck ınhınini 

kuıııur mık tarı (1200) ton) 
B - Ton başına tatinıini lnhJiyc 

bedeli (9,90 1rnruş) . 

C - Ten başına t:ıhmini tahmil 
he ılt'Iİ (1",90 kuruş). 

D - Muv:ıkk:ıt tcııı i nat 
(:!2,;\:! lir:ı). 

3 - K.ıhJk~·a Allmıınlas\ 01111: 

A - Bir sl'ncılc gell·Lck tahmini 
ku.nur ııı.!,l:ırı (i5 ton) . 

B - 'J'on hıışın:ı ınhm.ni tnlıl ı ~ c 
hcdeli ( t 1,ll:i l.t"'Uş). 

C - Mu\', kk.ıl tcııı nat 
(U,80. 

2 - Edirne DeJ>O u: jlll 
A - Bir senede gelecek t• 'il'. 

kömür miktarı (1990 
B - Ton başma tahmini t 

bedeli (~,90 1.-uruş). 

C - Ton ba~ına tahmini 
lıt'deli (14,90 kuru~) 

D - l\lııvnkknı leminııt 

( 36,U!l 1 i r:ı). 

4 - Cııınköpru Alimnnl ): 
.\ - H ı r scnl'dc gclecl'k 1 

kum 'ir nıil:torı (40 ıorı 
B - Ton lı:ışınn talırıı i ııi ııı 

hl'ıiclı C.?0 kuruş). ııı 
C - Ton h:ı ın:ı t;ıhmınl ıa 

bedeli ( 11,90 kıırus)• 
D - Mm akkat lcm i n.ıl 

----------------------------~~--<ı_.o_s~tır~ 

B:ı.yramda yalnı:;: 

Kızılay Gazetesi 
j Ç11<-,.f'n.i-.::.). 

ilanlarınızı verme!de hem kend:nize ve h 
d e Kızılaya yardım etmiş olacakıınıZ· 

MÜHACAAT YERLERİ: 

htarıbuldn, Pm~tnne kar':'ı ·ındl\ Iüztlny atış lıü:rOS•· 
Tl'lc·fon : !]!!(hl.~ 

l stnnlmlda, Poı:;ta ıın aı·kn ındnki sokak ( Anknn& C,# 
<l"si koşe~i) ti. rl<'ılık J{ollcktlf Ş!rkcti. 
'J'e!rf ıı : !::>Oll i · D:> 

Vil:i~ et Telefon şchckesinin ) ıllık t:ımir ve i~letilıne~i i'il' f 
ıuınu olan 25 kalem m:ılzemc oçık eksiHmc usulü ile nltoııc:ı1'U(·~ 
haııınıcn bericl 1053 lirıı , .e ilk ll'minat 78 lirn 93 kuru:~ıur· '-j 
Hi/l l/39 Pcrşcmhc siinii smıt H rlc Dııiml Encümende y:ıpıl•c' f1 
Şarlnıımelt'r Zııhıt 'c )hınmcl.il Müdürhığü k:ılcm!nclc görutcliitl~ 
llplerin ilk lcıninat m,ıkbt11. \'('lO mekluplnrı ile ihale günil Jllıl) 
:-.ıınlle Daimi Encuml'ndc Jıulıınmal:ırı. (09~ 
#l*W«;•gg NUH( S&*'i p:ptWftW&iiM'-

\nkara caddesinin en işlek, en muteber yer._, 

Kiralık dükki-
V AKIT matbauı idareWıe miira~ 

939/1823 1 
Falih icrasındaıı: 

\'asil Kost:ıntinonun :ılnc:ığındaıı 

dolayı !ahl ı hJlpse alınan iiç adet 
siyahlı - bcrnzlı alnca ine.klrriıı po
r:ı y:ı ç evrilmesine k:ırar YerHmi~tir. 

Birinci nrttırm:ı ı li/ 11/939 ınri
h inc mihaclir Cmnn günii sanı t 1 
ıi c Rnmiste Topçulardn Atpawrın
ıla ve kn·meti mııhıımminco;ini lıul· l 
marlıiiı tııkriırdc ikinci arllırııı:ısı 

22/111939 tıırHıinc ınüsadif Çar· 
~amb:ı Riinü a~ ni Yl'rde ve :ı,·ni sn. 
aite yapılacağından talipJcrin ma
halli mez\:ürdn memuruna mürnra· 
nl1eri iliin olunur. (31r.i:i6 l 

Zayi 
ht:ı.nhul J\elcdi ~~inden :ıldı!iırn 

1 Jıl~ ~•<" il Xo.Jı ~of ör chliyetlmı 
k:ı)-beUfm. Yenisini :ıltıc~mıd:ın 
~•kfrin}ft b\Thrn n yoktıır. (3tl:i~ 7) 

l'li ~ ·c ı ~o. lı n lı.ı lı 

TEFRlŞA'f 
Jeyazımatı, Be~e>Akındıı 
mağRzalarınfln her )er~ıı 
it şıırllnr Ye ucuz fiy:ıtl•:, 
tılmnktaJır. Be)Cız eşya ~-
mizdc hııselcr, yatak çarf• 
Ye l Ünlu ) ntnk orlulertOİO 
Jnrı kıyn~ l.llbol etmez dd rıd' 
ucuzdurlar 'c rck:ıbcttcn l 
!er. ~ 

Osmanlı Banka••"~ 
Şe!ter Bay.ramr nıüıı~ 

cr.:rruınıı Banluumıxn fJll!'j/ 
Merkooilc Y enicami "-e 15 ')f· lu şubeleri, 13. H ve ~ 
t.e~rin 039 günleri k~P 

"1" 1 t•r. 


