
Ademi müdahale 
tokomitesi dağıldı 
l tı.dra, 20 (A.A.) - Alman 
talyan hüklımetleri Londrada
ltıaslahatgüzarlan vasıtasiyle 
• PlYmoutha, ademi müdahale 
tesinin bundan böyle idame -
~Ukumetlcrinin lüzum gör -
gıni bildirmişleı:ıdir. 
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'ı Viyanadaki. geçit ' 

I resmı 
Prağ, 20 (A.A.) - Havas. 
Alman ordusu tarafından yapı -

lan geçit resmine yalnız Macar 
ataşemiliteri büyük üniformasını 

giymiş olduğu halde iştirak etmiş 
ve General Blaskovitz'i selamla -
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Royter'in bir haberine göre,· Rusya lngiltereye 
... ,,_, ~ ~ ~ ~ ,_~ ,_, ~ ,,_, _... .--. ,,_., ~ -- ,_, .... ._, ,_ ,_, ._, ........, -- - ~ ,,_,, ,,_,!_.: ,_, ___ ....__, 

... irı1 de a il ol c ğır11ız bir 
fer klifin bulundu 

lifaks da lngilterenin mukabil tekliflerini Sovyet elçisine verdi 
Romanya da 300.000 kişi seferber edildi 
afir Bul ar Başvekili bul Macarıstan da asker topluyor 
am memleketine dönüyor ie·b~·~·~;;;~ti;ril 

.... 

uhterem Başvekil dün abideye çelenk koydu 
Savarona ile boğazda bir gezinti yaph 

~keltı raş l ı kta 
anat hakkı 
•zan : ASIM US 
1 San•atJar Akademisi 
lınrhan Toprak mcmle
e yapılan hc7kellcrin 

hnnctJerin<lcn çok pa
!tıaı olduğu kanaatinde· 
fikir birkaç haftadan be
lere münakasa mc,-' . tor. nu aradn. :Erznnun-

btn liraya ihale edilen 
11 ınaUyeti Qtu:r. beş bir 
ibaret okluı;,.,ı idllfn cdi 

teı-ıye kalnn nltmış hcş 
n san'at hakkı olnrnl 

Ueriye sürülüyor. 
n ~cbri için yiiz kırk 

~ lık; bir eser iizerimle ça
~ e>'lceıtraş Nejad SJrel bn 
e!Jliyata karşı Curnhnrl
~e"ap TenU. nu sanatkA· 

~ llıJr ise tamamen aksine
' ~l'Xnnım Abidesinin ma
~l~ hesap edilen otuz beş 
~ .. •· lizerine daha yirmi bes 
• "'tlnak, bundan başka da: 

elaj masrafım da ilA't'c 
~lrıngclecebrinl söyleyor. 
~q son masrafın miktarı-

sanatkar Viyannlı 

Kanonlka'nın yüz 
hın liraya yaptığı bu a
bıaUyeU altmış bin Ura 

'1l kaydederek geriye ka
' Mrnıı bin liranın yilzdc 

llisbetimle sanat hakkı 
ifade etmiştir. 

'-nnediyoruz ki şehlrle
tapıJan Abidelerin pa· 

'..._l olmadığını iddia e
tt.:~ltrnş Nejad Sirel Tnk
~esı hakkında Ycl'diği 
ti~ ile kendi fikrini değil, 
'h-dc aksi da,·aya iltluım 
' lll'han Toprağı teyit ,·c 
~tllyor. 

(Dcmmı 8 incide} 
I 

~11 Dııloar lln~ııel:ilinin ·Arılmra dö11ii*inclc nlman bir resmi 
(Yazısı 10 1mcuda) 

Daladyeye verilen salahiyet uzerine 1 
·····---······-·-······-... -······ ........ --····-····-··············-··-····--··-· 
Fransada muhtar 
rejimler ilga edildi 

, rarls, 20 (A.A.) - Bugün Relslcum 

General Frankonun burun başkanlığında toplanan kabın~ 
lçUmamda Baş.,·ekil Daladye mim mu_ 

U. ~janı 
Geçenlerde ls

tonbuldaki lsp:ın
yol konsoloslui;u-

1 nu Cumhuriyet ls
p:ınyasındnn dev
r a. 1 a n General 
Frankonun Anka
ra mnumt ajanı 

13. J>alensiyn, hir 
müddetten lıeri, 

Ank:ıradnki elcili
ili tesellüm el· 
nıcl,le meşguldii. 

General Frnnl,onun umumi :ıjanı, 
(Dcı'!l'mı 8 inc!dc) 

da!aa vasıtaıarmı ve emnlyctlnl takvJ_ 

yeye matu! bir çok emirnameleri Re. 
isicumhunın tasdikJne arzetmlştlr. 

Hariciye nazın Bone haricl ıılyasctl 

anlatmıştır. 

BugUn imzalanan cmlrnamelcr ara. 
sında Marsilya ııehrlnln dofnıdan doğ_ 
ruya hU'kQmet tara!mdan idaresi ve 

mayi mahrukat sınai mWk mllU ofis. 
lerlle Havre ve Bordaux idareleri gt_ 
bl kencll kendilerini idare eden muh. 
tar rejimleri ilga eden emirnameler de 
vardır. Keza, yUksek maden ve mu_ 
hendis mektepletile konservatuvarla _ 
rm da idare muhtariyetleri 1lg-ı t-dll. 

600 kişilik bir liste 
hazırlandı 

Ankara, 20 (Hususi) 
Mebus olmak için namzetlik
lerini koyanların müracaati 
sona ermiştir. 
Aldığım malumata göre, 

Parti merkezinde namzetle -
rin tesbitinde esas olan pren. 
sipler gözönünde bulunduru. 
larak sayısı 399 olan eski me- ı 

buslardan başka 600 kişilik 

bir liste hazırlanmıştır. Parti 
divanına sunulacaktir. ~ 

Diğer taraftan üniversite : 
profesörlerinin mebus olamı- : 
yaca~ına dair haberler teeyyüt ~ 
etmektedir. Bununla beraber : 
Ankara fakülteleri profesör- : 
lerinin daimi olarak burada : 
ikametleri nazarı ' itibara alı. 
narak bu karardan istisna e- : 

'4 dilecekleri söylenmektedir. • 
~ ••••••••••••••wv•••••••1 

ikinci müntehip - . 
seçımı 

Bugün her tarafta bitiyor 
Ankara, 20 (A.A.) - İkinci 

müntehip seçimi Amasya, Antai. 
ya, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, 
Çanakkale, Çankırı, Denizli, Di
yarbakır, Giresun, Konya, Ordu, 
Urfa, Tckirde.ğ vilayetlerinde de 
tamamlanmış ve bu suretle 54 vL 
ltlyetimiz ikinci müntehip seçi. 
mini bitirmiş, cumhuriY.et halk 
partisinin gösterdiği namzctlere 
ittifakla rey verilmiştir. 

Geri kalan vilayetlerde de ya. 
rnı, akşama kadar ikinci münte . 
hip seçimi bitmiş olacaktır. 

4 5 çocuk boğuldu 
Varşova, 20 (A.A.) - Krze -

minec'de çocukların üzerin.de kay. 
dıklan buz tabakası çatlamış ve 
45 çocuk boğulmuştur. 

Fransa Rcisicımı1wrıı refikası ue torunlan fle blr tırcıdtı 

Fransa Reisicumhuru bugün 
Londrap gidiyor 

(Yazılan üçüncü ve sekizinci sayfalarda) 

Türkiyeninde dahil olacağı 
konferans teklifi 

Londra, 20 (A.A.) - Hvas. 

Salahiyettar bir menbadan öğrenildiğine göre, Lord 
Haliiax dün Sovyetler Birliğinin Londra sefarethanesinde 
ingiliz • Sovyet işbirliği için yeni bir formül teklif etmiştir. 

Sefir Maiski, hükumetinin demokrasiler tarafmdan tek • 
lif edilecek her türlü müşterek emniyet sistemine müzaheret 
etmeğe hazır bulunduğuna şahsen kani bulunduğunu söyle _ 
miştir. 

Sovyet hükumetinin pek yakında bu hususta kat'i bir 
cevap vermesi bekle:ımektedir. 

Londra, 20 (A.A.) - Reuter'in diplomatik muhabirinin 
öğrendiğine göre, Sovyet hükumeti, İngiliz hükuemtine, 
ingiltcrenin, Fransanın, Sovyetler Birliğinin, Polonyanın, 
Romanyanın ve aralarında muhtemel olarak Türkiye ve Yu
nanistan da bulunduğu halde diğer alakadar devletlerin iıti
rakiyle bir konferans teklifinde bulunmuştur. Bu konferansın 
hedefi, Çekoslovakyanın Almanya tarafından ilhak edilmesi 
ve Romanyanın tehdit altında bulunması ile doğan vaziyeti 
tetkik etmek l)lacaktır. 

B. Maiski, bu teklifi, Lord Halifax ile yaptığı ilk görUı
me esnasında ileri sürmüş, Lord Halifax da, pek yakında biz

zat İr.giliz hükumetinin bu mahiyette bazı tekliflerde bulu _ 
naca~ınx cevaben bildirmi~tir. 

Şam Fransız askeri işgali altına alındı 
Surigede örfi idare ilan edilerek 

sokaklara miteralgozlar kondu 
Şam, 20 (A.A.) - Şomdaki Suriye 

komiserinin delegesi dm·arlara lıe
yannameler yapıştırarak memleketle 
asayjşin teminine memur edilmi~ ol· 
dıığunu lıalka ilan etmiştir. 
Toplantılar yasak edilmiştir. itaat 

edilmedi~ti takdirde çok şiddetli ee
z:ılar t:ıtlıik olunacaktır. Orn idare 
iliın olunmuştur. Sokaklara mitrnl· 
yözler yerleştirilmiştir. 
Şnm, 20 (A.A.) - Hnvas n}onsı 

bildiriyor: 
Dirçok hadiselerin ı:ıl.ınış olrn:ısı· 

no hlnı:ıen Suriye fevk:ıH\de komiseri 

Suriye JıükCımcline bütün zalııta iş-

lerinin orndaki delegesine te,·cliini Daladye teftiş heyeti 
tebliğ eylemiştir. Surire hilkfimeli 
-.:ıliılıiyellerinin Fransa mümessiline reisl iği 
devri fizerine Şom nskeri işgal nllı· Ankara, 20 (Husu.st) _ Dahi-
na alınmıştır. ' ı· V k- l ti tefti b ti · ı· 

Diğer tarfl:ın Arslane Paşa kolıl- ~~e e a e • .FJ e~e reıs ı-
neyi teşkilden imtina elliği icin k:ı- ,.g-ıne Kırşehır valısi Mitat Say • 
bine buhranı devam clmekledir. Mil· lamın getirileceği söylenmek .. 
il lılok, 193G muahedesini derhnl ve tedir. 
tnmamiylc totlıik etmi;>•ecek lıir hü· 
kı'.'ımrle rnOz:ıherellc Jııılunm:ıyac:ığı

nı hihlirnılşlir. 
Et narhı yükseltiliyor 

( ):".o.n.n , incide) 
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işaretler : ---
EfkArı umun1iye ve 

sürprizler 
Bi.r gece hiir 'atımda~ olnı·ak 

yatnklnrınn } ntunlnr, ertesi sn
bah uynnclıkları znmnıı kendi
lerinin m(istemlclrn lınlkı lmlinc 
gir<liklcriııl hnyr<'tlc anlndılnr. 

,A, ruııııdn ilk koloni bh·knç 

gıi.nliik hlr tnrihc maliktir. 
lhı 'akın iizcrinde dıırııhm. 

Bir :;:N·cflc tııl'ihe gtiçiİH'l'<'n hlr 
rlc\lctin akıbeti L>iitiiıı diinyıuln 
rlCh~etlc, hnyretlc kar-: l uınıış· 

Belediyedeki teftiş 
Müfettişler lki Kısım 

Ozerinde Meşgul Oluyor 
Belediyede tetkiklerle uğra

şan mltrettişler iki kısım üzerin· 
de meşgul olmaya başlamışlar
dır. Bunlardan lhsnnm riyase
tindeki heyet ınuamelfıtı, Jllk
ınetln reisliğindeki mUCcttişler 

ne hesap kısmını gözden geçir
mektedirler. 

tır. l~n\\etin her ';'<'~dt•ıı İİ!o.tıiıı lncelf~melcr geri ~enelere doğ 
olduj;"1ımı hnnıııı ı.nılnr 'ıızulıln ru .rnpılmaktadır. Yalnız hangi 
ishnt eden bir hfıdi eye znmnın-1 seneye kadar tetkikatın gütUrU-
ınızda emler tcsndiH o - lcceği dahiliye nıktlletl tarafın-
lunıır. nııunıı iı,:in deh - dan bil<llrileccktir. 
şet ve hnyrct<• bchcp ol - --o-

Et fiyatları 
nıuştur. J>iinyn efkii rıuııımnlye
sini knpln3 nıı dehşet 'c hnyrct 
de, kUçük tlcvlctlerin istiklfd Bugünlerde Tekrar 
clın al:ll'ı, hiiyiik milletlerin el· 
lumıı ult mcııfaatlct·l alflknlı ol· Yükseleceğe Benziyor 
<i ığn kuclar bc';'Cı-İ hir t<>fekkii- Et fiyatları hugllıılerdc ycni-
ı·ı .n do hl se i ,nr<lır. den yükselecektir. Son gUnler-

Hüyük hnrı>tcnberl milletle- ele toptan fiyatlar hayli yUksel
ı in ınnkntlücratlnrınn hnkim ol miş. belediye tarn fından konan 

rılirhı da geı•ıniştir Pu vaılvet 
11 alat•ı tezi o knılnr çok tel.rar- ~ · ~ · " 
J 

.,. ~ıı 1 , 1 . k" lrnrşısında luısaplar yeniden bc-
rıııtu vo .ı n ıı, an aııcy ın "nl' • 

• ·:rn hir cliin) nda l'nhların tek 1 ledıyeye ıu liracna t ederek ra 
• . narhın yUkselttımeslııi Yahut 

ıı•ıınevı tarnrmı ışgnl cılcn mc-f- ' • 
1 ili ti i k il nl kail dn tnmnınen knldır!lmcısını is· 
·ıın, m c er n ·cm u • -

tem işlerdir. 
<I ratlnrmıı ahip olınalnı·1 kn· ı 

t
. 11 n d .. en snr. Belediye lktısat müelUrlUğU 

11:ın ı o t 11. 11 ., ... > ı ,,, 
ı !imler halka aşıladılar, en ı lıu ınUracnal üzeri na piyasada 
... 1 rejimler bundan hnı·nı·ctlc tetkikat yapmış. narhın yUksel· 

t 
'·i· 1 · 1 k k 1 ·rıııcle tilmeslne karar vermiştir. Kcy-'" au ı ur ın • ne ı·osu ı.,. 

ı Alı ettiler; llcmokrnsiler milli 
~· .ıkimiycthı bir ifade i olnrnk 
ntilletlerin kendi ıııukatldcrat

hrm1 tnyin etmelerini kendi e· 
... •ri glhi telilkki ediyordu. An·u
pa harpten sonra de\: ir yııpaıı 

iiı• zul cereyanın iiçü <le millet· 
Jcrin nıııknddcrntlııı·ıııa • nhlp 
olnıalan c asında ittifak etti· 

flyet buglin belediye daimt en-
cUıneni lnrnfınclnn tetkik oluna
l'ak bir knrara bağlanncaktır. 

-0--

ikinci IVlüntehiplerin 
Mazbataları 

lstnnbulda seçilen ikinci mUn· 
tehipl rin mnzbntnlnrr hazır -
lanmaktndır. Bir iki gUn için -

l<'t'. Bii) lc<·e birlbiı·inin zulıh o- ele vcrllecelctlr. l\lazhntnlar bi • 
lan ı·cı·c)aıılnı·m tek miisbet c· rcr hatıra olmak Uzere gilzel 
,..cı-i •'milli i tlldAI" telkini ol- bir şekilde bastırılmıl)tır. 
clıı. lkincI nıUntolı!plcrlc temas i · 

•~n~iiıı ı.Iiinya cfkfırınuıumi· çln dlin sabah Ankaraclnıı Say
;\ f' inin derin tcessiir dııynın ı- lav lhrnhlm He Şemsettin şeh· 
ııın selwbi bnclnr. rlmize gelmişlerdir. 

--0-

~sliye üçüncü cezada 

Karışık bir dava 
Ermeni Nuvart'ın yüzüğü çalınmış, kom§usu Hikmetin 

karısı Keziban'dan şüpheleniyor. Sokak ortasında karı ile 
kocası:ıı yakalıyarak: 

- Benim yüzüğümü sen ı;aldın. Çıkar. Yoksa yapaca. 
ğımı ben bilirim.,, 

Diye bağır:ırak tehdit ediyor. 
Bu sırada Hikmetin hemşerisi olan mahalle sütçüsü 

Veysel sokaktan ge~erken gilrültüyil görüyor. Yanlarına 
yaklaşıyor. I~ı. vgıı sahnesi böylece devam ederken bu defa 
bir polis geliyor: hepsini birden toplayarak karakola gö. 
türüyor. 

Y.arakola varınca iptida Kezibanın, sonra kocası Hik
metin üstüb::ııı aranıyor. Çalınan yüzük bulunamıyor. Son. 
ra her nedense polis mahalle sütçüsünün de ceplerini karış. 
tırmağa lüzum görüyor ve gariptir ki hırsızlık yüzük onun 
cebinden ç;ıkıyor! 

Polis - Buyüzüğü nereden aldın? 
Sütçü Veysel - Bay polis, vallahi, bilmem. Ben kimse. 

nin yüzUğünü almadım. Cebimde böyle bir yüzük bulundu. 
ğun:.ı şimdi meydana çıkınca gördüm. 

Herhalde bu yiizük benim değildir. Ben kendi elimle ce
bime koymuş değilim. Bunun nasıl olup ta cebime girmiş 
olduğuna bir t.i.ir?ü akıl erdiremiyorum.,, 

İş tetkik ediliyor. Anlaşılıyor ki sütçü Veysel, Hikmet 
ve Kezib:ın ve Nuvart hep birlikte polisin arkasında kara. 
kola giderken gizli bir el bu yüzüğü cebine koymuştur. İh. 
timal ki Eezıban çaldığı yüzüğü kocasına vermiş. O da hır. 
sızlık mal kentli elinde bulunmasın diye hemşerisinin cebi. 
ne atmı§tır. 

Bu nziyette bir meı::u!iyct var mıdır? Varsa kimindir? 
Reziban yüzilğü çalmış ise elinden çıkarmış. Onun çaL 

<lığını isbata jmkı\r. yok. Yü::iiğü siltçli Veyselin cebine atar. 
ken kimse görmc•liği için bu işten Hikmeti mesut etmek te 
kolay değil. Si\lçıı Veysele gelince, Nuvart esasen ondan 
§Uphe bllr etmemişti. Yiizliğün cebinden çıkmış olması onun 
hırsr1Jığına delil tutularak kendisine ceza verilebilir mi? 

Bu cihetler c~za hukukunda mlitehassıs olanları düşün. 
dilredursun. Bu ar·ada hiç hatıra. gclmiyen bir takibat baş. 
lıyor. Takibatı tahrik eden Hikmetin karısı Kezibandır. Zi. 
ra Nuvart'ın 5olmk ortasında kendisine bağırarak: 

- Benim yüzüğümü sen ~aldın. Çıkar. Yoksa yapacağı
mı ben bilirim.,. 

Demiş olman lıaysiw•tinc. izzetinefsine dokunmuştur. 
Kendisine karşı hakaret edildiğinden dava açmıştır. Şimdi 

bu l adİ!;C asliye ü~üncü ceza mahkemesinde muhakeme 
ediliyor. 

1 

ı.. u.;. 

Eğitmen kursları Ressamlarımı. 
Bir Nisandan itibaren Slklnf iSI Ç8kl 

Tedrisat Başlıyor (Yazan: HfKME1' ,ıt 
Köy öğretmeni yetiştirmek üze-

re Maarif Vekaletinin her yıl aç_ 9u serer 'J'nk imde 
tığı eğitmen kursları bu yıl da Irk l{lübt" nele ıı 
açılacaktır. <;an "Mfü;tnkll Jtessnııt 

Kurslar bir nisandan itibaren keltraşlnr Birliği'' 

te ·lrisa~a b:ı_şhyaca1:ladır. Şehri _ ye kndnr bu ne\ iden )i 
mizin bazı ilk tedrisat müfettişle- sergi açmıştır. }'nknt h 

ri bu kursların idare işini üzerle-1 büyiil.: bir kısmı, hn-:k 
rine almışlardır. kiilleı·iıı sergileri) le ıJ1 

Trabzon eğitmen kursu direk - olarak, bir lnsmı <1n bnrl 
törlüğünc Muharrem, Kastamonu çılmak şartiylc ... }Jyct, ' 
kursudirektörlüğüne Süleyman t kil Uirlik" lstanbul<IB l 
Edip Balkır, Kastamonu kursu da hu ınnksatla ne~o 

şefliğine Cemal, Samsun kursu 1 ~lcşhnr cj::'lcncc ycJ'i 
direktörliiğüne Nurettin Biriz ta- Bnr'' mn sığınmnğn mc 
yin edilmİ§lerdir. ınnştnr. 

Kurs direktörleri bugün yeni t tanbulda böyle s:ınıı 
vazifelerine gitmek üzere ~hri - büslerino zemin olacnl~ 
miz.den ayrılacaklardır. bir yer yok. Kcndlslndcıt 

Şef İspekterlik mn.n istifn<le edilecek bi 
Samsun eğitmen kursu direk\- binası mc,·cut değil. nu 

törlüğüne tayin edilen İstanbul ilk dan nnntkarın ntı 'nr: 
te:lrisat şef ispekteri Bay Nuret • nı yok ... 
tinin yerine şef ispekterliğc tedri. J•'aknt meydanı lnıl 
sat müfettişlerinden Mehmet Ali mıra dn hu atı oynatın• 
A'ksoy tayin edilmiştir . yeoc~i nmhak.kaktır. 

Ta le beye m U aşe- ılım birincisini kcn<lil<.'rl 
tiir maknmları \eJa İ!i 

ret dersler'
• belediyesinin teminini <lil 

ikincisi ile de müne,.,.cr 

Dün Toplanan Komisyon mızın alAkadar olma""'' 
tik Raporu Hazırladı cnula bekliycblllrb. 
Lise ve orta o1cullarda okuyan • • • 

talebelere derslerden baıka ayrıca 
Adabı muaşeret kai:lclerinin öğre
tilmesi hakkındaki emrin tatbik görünüz 
şekillerini karartaıtırmak üzere Taksim meydnnındıa 

dün öğleden scnra lise müdürlıcri hir dükkl\ncla <lıı diğer b 
.Maarif Müdürlügünde bir toplantılnntkAr zümrcmlzln eserle 
yapmışlardır. ılığa <;ık&r,!1<1.ı. ''D G 
Toplantıda bu okullarda nelerin ıidı altında toplnnmış ol 

yapılması lazımgeldiği görüşül • nıtt ekolünün mensuptarıı 
müş, esasları tesbit etmek üzere bir tcşebbfüı olmak üze~ 
bir komisyon teşkil o:lilmiştir. Ko lıuriyet Meydanındaki d 
misyon talebeye öğretilecek adabı hırdan bfrlnJ Jdralıımışı-1 
~uaıı:rct usullerini, <:iğr~tm~ şe. eserlerini orada hn.IkJD1ııtf 
killerini bir rapor halinde hazırla. kasına arzctmektcdlrlct· 
yaca1ı:tır. Hazırlanan rapor 28 Yukarda ''sanatkArl• 
mart sah günü Beyoğlu akpm sa· atı var; meydanı yok" d 

Jliiııra cfkiiı·ıuınumiycsi hir 
~rıı·prir. karşrsmıladır. Bu siir· 
pı iz ı.ıu-ı:oısındnki aksülihncllcr 

n1illt't terin milli hnyntı ne kn
d.ıı· hl'nimscnıiş oldııklnrını 

giıst crınoktedi r. 

nat okulunda yapılacak umumi kastettiğim mana, rcss 
toplantıda okunarak eksik görü - mızın ,·ücmla gctlrcceldetl 

Belediye istişare heyeti hir M ek tep 1 erde . len taraflar düzeltilecektir. teri, - istedikleri zamaJl ;1' 

ınUılcleltenberi yağ meselesini Komisyona, Haydarpaşa lisesi hire clvcriı-H bir yer bul~ 
tetkik ediyordu. Bu tetkikat lıit- müdürü Saffet, İstanbul Kız öğ • ları idi. Taksinıclckl dükl'ı 
miş ,bir rapor Jıazırlnnmıştır. retmen okulu müdürü Hüsnü, b k 1 t 1 1 ro1' 

Mağıuş Yağlar 

Sı\l>Hl J;H'l'l<~M W 1 k u mn sn< ı cm n< en " Rnporcln cn·elce yapılmış o • Selçuk sanat okulu müdürü Hali. t 11 ·ı k 1 tt•P ~ 

Sa g 1 
ır. f'r<•eQı zev ·el •• 

Bir Alman Firması Jaıı ~·ağ talimatnamesinin ele · de.'. ı.~tanbul ~kşam sa.nat ~okulu kndnr z;n~in bir kollcksl> 

Bl.zden Tu'"tu""n Alacak ğlştirilınesi ve lstaııbulda mns mudurij Belkıs Sevengıl, Zeyrek t k k Hl 'lkl.>·lc •• ,, ,_ 1 ··..:ı·· .. H d" .1 nyn ·oyma , ~ 
ı;uş yağ satılmasının lcnl'i su - orta OKU u mu;ıuru am ı seçı. 1 il k" 1 k. bııJıııt 

Almanyanuı Remmer tütün M "f v k 1 f b 1 h h h . . nntn > mc . m unı 
rette önUne g ~llıı. i; teıımcl;:- aarı e a" e ı"ne ag" 1 ·ır Si at mıttır. grupu umumi direktörü Vcngel mı"hr. 

schrimize gelmiş, aliı.kadarlarla tcdir. Denizbn.nktan Çıkarılan İıununla beraber, arı' 
temasa başlamıştır. Grup mem. --O-- umum müdürlüğü kuruluyor Memurlar yıtnıazlığiylc durmaks•ıl" 
leketımizden büyük mikyasta tü. Arpa ihracatçılarının Ayın birinde Denizbanktan açı- ~an, yaratım ve scv<UrnıtJl Maarif Vekaleti öğretmenlerin w k 1 d •• t1 

t .. ı ı. t ı 1·r1• de bulurunak ga çı arı mı§ olan 43 memur an r."". an Snn'ntkAr·, oracıkı--
un a mn~ e t 1 n - Du' · nkü T oplantııı .. ~ tadır. Müzakereler kısa bir za. - ve talebenin sağl k işltriyle meş - Profesör Lipnon Bugün birçoğu umum müdür Yusuf Zi- hi~c eserini uzatmış NO 

manda bitirilecektir. Arpa ihracatçıları dün Türko· gul olan sıhhat heyeti te~kilatmı Gömülüyor ya Erzine müracaat ederek hakla· ZU bekliyor. Buna. kCf 

J).. .. wl .. · fiste bir toplantı yapmıı,lar, arpa genişlctmeğe karar ver:niı::, An - nnda henüz bir karar verilmemi§ ı lıtıkfını <lercccsindo b 
un og e uzcrı grupun umum 1. 1 • d k ı·t · d W• t• ·1 :ı 

müdürü Rcmmer şerefine Pera • ana .ız erın c a ı enın . egış ırı. '.<arada Maarif Vekaletine merbut Tıh FnkUltcsi kadın .,.e do • olmasından §ikiyet etmişlerdir. IlAXKl\"OTUMUZU ilA:re 
1 t li d b" ögwle ycmeg·i mesı hakkında tcmennılerde bu. lıir sıhhat umum müdürlüg·ü kur. ğuın hastalıltları ordinaryüs Bu memurlardan yirmisinin baıka kı)·tn"'tli birer sanat <ıBerl 

pa ~s ~ e. n e ır Iunmuşlardır. Arpacıların bu tc. ~ 
vcrılmıştır. Toplnntıda, gıııpun .. t tk·k d'l k r· nak üzere tetkiklere ba~lamıştır. Pı·oresör Lipnon cumartesi gU- iktısa.di dairelere yerleştirilmeleri mcğc alışacağımızı unı 
Tilrkive mümessili Kutina ile m_~~~l~~ı e.h 1 ettı ccde hve ukzukm nU vefat etmiştir. Cenazesi bu- kararlaşmışken aradan birçok gün ----------

b. ; t'"tU .h t 1 1 h" goru urse ı raca a n a co o. Yeni sıhhat umum müdürlüğü. ler geçtigwi hal<le bu yolda fiili bir Lodos 
ır ÇOK u n ı raca çı arı n ı. .. . k k b" . • . gün saat l~ de Universite mer- -

1 T 
.. k T··t·· L" •t t z· !aylık gosterılerek arışı arpa- ne litün vılayetlerın maarif mü - adım atılmamı•tır. 

flar ar, ur u un ımı e , .. ı - . h dil k . koz blnnsrna nnkledile.cek, bu- :ı #. 
t B k T .. k r· k. lam. mlisama a e ece hr. lürlüklcri heyeti sıhhiyeleri maa· Memurlar kafi bir tedbir alın. Sekiz Balı1(,.1 Bü ··• 

ra:ı :>an ası ve ur 0 ıs er anı -o-- ·c v kf!l h radn profesör ve talebeler tara· T ..ı; 
hazır bulunmuştur. rı c a eti sıh at müesseseleri masrnı sabırs·zlıkla beklemekte - . ifehlike Geçiro-

y Ş'l b' bagwh olacaktır. tından Lipnonun hizmetleri anı- d·r . .so., 
-o- unan ı e ı 1 

• Evvelki gece Marmar•ur 
T .. 1 T b C • • A :i b .. d .. r··.. ıa~nktır. Saat 13.30 da cenaze urıc ı emıyetı Bozcaada sahillerinde karaya ynr zaman a u mu ur ugun Yaz Tarifeleri deill bir lodos fırbna.!I o~~ 

Toplantısı oturan Yunan bandıralı Ganes bilhassa talebenin sıhhi vaziyeti Sultanahmede kadar profesör Denizbank yaz tarifeleri hazır- Bu arada havanın güzctlı"j~ 
Türk Tıp cemiyeti bugün bir şipepi dün limanımıza gelmiş, dal ile esaslı surette uğra~ması için ve tnlelıe tarafından takip edile- Irklarını bitirmiştir. Tarifelerin istifade ederek denize ~~ 

tnplantı yapacak ve doktor Ali gıçlarla muayene edilmistir. Şi. bir talimatname ile çalı~ma şekil • cek, Sultannhr. "ttcn otomobil- tatbikine nisan J.5 te başlanacak. balıkçı da tehlike geçirJYll ıc• 
E rcf G~rsei, Besim Ruşen Ka. tepin teknesindeki yaralar mü _ leri de tesbit edilecek, yeni umum lcrlc Peı·lkliye göturUlecek; o- tır. Şirketi Hayriye ilkbahar ta. Balıkçı Ahmet ve yedi at 1 
r :ı lı. Hilmi Ulgen, Sırrı Ahçılı him J!Örillmemiş, seferine müsn. m:idürlük yakında faaliyete ge~c- rnda Protestan mezarlığına der- rifcleri de bu tarihte tatbik mev. Heybelinin arka tarafındS 1" 
mı·htclif mevzular üzerinde ha - nde l'dilmi tir. cektir. ne•lilecektlr. kiine konulacaktır. lara gitmişler, balık avl•çı 
~rlad·hlanrnporlanokuya~k-1 ~~--~-~~-~~~~-~~~~~~----~~~~~~~~--~~~--~~~-~~ lba~amı~~~~ Bum~~~' 
1 rdır. fırtı~ balıkçılardan bırın ,"f'. 

ze dUşürmUş, diğerinin de l' ~ 
l ğından yaralanmasına seııe ~ Salı rÇarıamb. 

> 
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--------------!Mum terem misafirfmf:: Dr. KiSttd1JmtOf 4f>fdeye ~lett1c koyduktan 80ftra dÖtıer1crketı ve PerapalMta 

• muştur. 8 balıkçı 'gilçlilk1e 
le gelebilmi§lerdir. 
.. -0-- ~··1' 
• Yolcu Taşıyan 1 o 
' IVlotörü .,!_ t Deniz ticaret rnüdUrl0ğU11 • 
trol memuru HaydarpaŞlld~ f 
keciye yolcu taşıyan Anka 1,~ 
li yük motörünü yakalaII'11 

Yilk motörlerinin yolcu ~11 
lan yasak olduğundan 1' 
motörü sahibi hakkınd:ı t 



ll./f arımız için yazılan 

osvoloji 
itapları 

~· Fransada sosyaloji. - Ahnany=ı, lniİl !cre ve Amcr:
dit da &0syoloi. - Sosyoloi manüeü ya2'ftlllar kiı;rler. 

? - F t'ansızca sosyoloji rt9Düeller. - Türl<cedeki sos. 
~loji ma!'l\ielleri. - Bu mıanüellerin mÜ§berk eksiklik

• - Necmettin Sadak'ın lcit&bındaki kusurlar. - Bir 
:;1oloji rnanüelind.e bulunması zaruri kısımlar neler-
1-i_ - Ta~ yanlııları. - ıiah hat.alan. - Bilgi eksik-

.. lsmall H•kkı Baltacıoğlu t l<'ransız ilmidir, Bu il. 
ta§ları Au2uste Comt: 

atılmış ve gövdesi 
rlthcim ile yine Fransac!a 
tllr, 

4'n ıonra sosyoloji bil 
~ iyi eser vermiye müs. 
tltct şüphesiz Türkiye
!> Ziya'nın çoğu makale 
~ftnık fakat yeni ilmin 
1. 
~ın çok yararlı olan ya-
cn büyük delildir. 

tıc Fransızcada, ne de 
•oayoloji manüeli deni· 

1
t•crler yoktur. Alman_ 
0H ilmine inanmadıkları, 

~Ve Amerikalılar da "sos
d 1 Verdikleri bir n~vi ide. 
'fer verdikleri için, on-

ın kitabında dil ve terbiye sosyo
lojisi yoktur. 

Bence ilim temelleri üzerine ku· 
rularak yazılan bir sosyoloji ma
nlielinde sosyal olguların on iki 
nevi de bulunmak gerelhir: 

Morfoloji, din, ahlak, hukuk, aL 
le, ekonomi, politika, spekülasyon, 
dil, sanat teknik ve terbiye. 

Hususi sosyolojiye ait bu bahis· 
!er.den başka umumi .sosyoloji ba. 
hislerine de bir yer ayırmak zaru
reti varldır ki bu zarureti tanımak 
ne Fransız, ne de Türk manüel 
müelliflerinin aklından bile ~eçme 
miştir. 

2) Planlarda bulduğumuz eksik 
lik üzerine bir de tasnif yanlış!a· 
rı geliyor. 

Günlerin peşinden: 
-~~~~~--~----

Hikmetinden sual 
olunn1az 

latıanbulcla et üzerine .konan 
narh anlatılmaz ·bir ~ekil aldı. Bir 
taraftan zabıta memurları narha 
riayet etmedi diye zabıt tutarak 
bazı kasapları mahkemeye götü -
rüyorlar; diğer taraftan kasaplar 
belediyeye müracaat ederek "top. 
tan fiyatları o kaC:..r yükseldi ki 
perakende için iki ay evvel kooon 
narh fiyatını geçti. Toptan fiya _ 
bna perakende et satamayız.,, 

Diye feryad ediyorlar. 
Dün merak ettik. Bir kasap 

düikkanına girdik. Hakikaten dağ
lıç ile karaman koyunlarının çen· 
gellerine birer küçük fiyat levhası 
asılmı§: Dağlıç 48, karaman 47. 
Halbuki mezbahada dağlıcın top· 
tan fiyatı 48' - 50, bramanın top
tan fiyatı ise 77 kuru§. Tabii o _ 
!arak kasapların narhı dinledikle· 
ri yok. Toptan fiyatlarına se • 
kiz::r, omı.r kuru§ ilave ederek sa
lı§ yapıyorlar. 
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Son Haberler Görüp düşündükçe! ...................................... 

Fransa Reisicumhuru bugün 
Londraya gidiyor 

"Adabı muaşeret,, 
111eselesi 

~fonrir Yckftletinin ''ndnbı 

mun!;'erct" c dalı• bir tamimi, ga
zetelere de menm olclu. J\nJcm 
nhiplcrimiz, birer birer bu nok· 

ta iistünclc Jşlcyorlnr. Mesele, 
ynlnız bir mektep (lnvnsı olınn-

Kendisine 
de 

Hariciye nazırı 
refakat edecek 

Bone 

Paris, 20 (A.A .) - D. I.ebrun ile 
refikası, 21 Martta ı;aaı 8,05 le Pa
ristcn hareket edecekler ve saat 11,25 
de Calnıs'ye vasıl olarak orada Cote 
D'Azure vapuruna bineceklerdir. Ya
pur, saat 11,35 te DoU\·res'n müte
veccihen hareket edecek ve "kendisi· 
ne Kontrıımiral L::ıcroıx'nın kuman. 
dasın da ki nltı Fransız torpitosu ile 
on beş asker! tayyare refııkat eyliye· 
cektir. Boğnzın ortnsıntla Fransız 

gemileriyle tayynr:;lcrl yerine aynı 

miktarda İngiliz muhrip Ye tnyynrc
leri kaim olacak' ve lııııılar Cote L'a· 
zure'e Douvres'a kadar rcrakat ede· 
ceklerdir. 

Vapur, Doııvres'c saat 12.55 le vasıl 
ol:ıcnk Ye orada Rodney zırhlısı ile 
Dom·res açıklarında toplanmış olan 
ikinci filo kru,·:ızürleri tnrafınd:ın 

karşılanacak ve bu zırhlı ile kru\'a· 
zörler top atmak suretiyle B. J.ebru
nu selUml:ıy:ıcnklardır. 

Dük de Gloucester, Kral \'C Kraliçe 
namına Fransız Heisicumhunı ile bn· 
yan J.ebrun'ü selümlam:ık üzere Co
le D'Arnre \':ıpurıına binecektir. 

Düke 13. Corbin ile ziyareti müchle· 
lince Fransız Hcisicumhuruııa ıııih
nıanılnrlık edecek olan İngiliz ricali 
refakat edecektir. Bu zevnt şunlar· 

dır: 

clığı için, ona herke in karışına· 
hanesi ile Fransız General konsolos· 
luğunu ziyaret edeceklerdir. °'1 ycrinclcılir. 1\lanı·if ,.ckfılct 1-

Sa:ıl 11,15 de B. J.ehrun Bucking. nin tc:;-hi<:i, gcr1;l tnlehc dcrlıe
h:ıııı sarayında kordiploın:ıtiiH knlıul 

edecektir. 
S:ıat 20 de n. Ye Il:ı.ran Lelırun, 

Fransız sefarcthnnesinde ~ral Ye 
Kraliçeye bir ziyafet çekeceklerdir. 
Perşembe günü B. ,.e Bayan Leb

run saat 11 de Westıninstcr llall'de 

deı·Jiğinc nitUr ve mektebin bu 
knrı-;;ıklıktnrı kurtarılma ·ı gn
yc_ ini giidiiyor. l <'nlmt mcktıe· 

be, memleketin mlnyntiirii gibi 
bnknbiliriz. ('iiııkü mektep ne 
ka<l:ır memleketin Ye nıeınlc-

Lortllar ve Arnııı Knııınrnlnrınııı hir kette yn...,..nynn ııııınC\i hn\nıııu 
resminrlc hazır lıulunnc:ıklar, mille· tcsiI"i nltında i e, memleket do 
:ıkıbcn B. I.ehrun Westıninslcr kilise· 

ıueJ .. tcptcu o clcl'ccc ınütcc~ slr
sine giderek maktuller abidesine bir 
çelenk koy:ıc:ıktır. dir. l>emek oluyor, lıi şiıncli >al-

B. ve Bny:ın I.cbrun ile kral ,.e kr:ı· ııız çocuk b:ı}\ımııulan incelenen 
!içe, saat 15.30 d:ı. T.ondr.ıya döne· muaşeret i~l. ' yarın bir Yntnn 
cekler ve s:ınt 17 ıle milll g:ılöride 
"lnt:illerc ve Frnns:ı cemiyetleri bir
liği" nin lıir kıılıul resminde lı:ızır 

bulunııc:ıklardır. 
S:ınt 20.15 de Fransız Rcisicıınılıu · 

ru ve rcrik:ıs ı ile kral ve kraliçe, Lord 
H:ılifnx ' 'e refikosının h:ıriciye ne
zaretinde \'erecekleri bir :ıkşnm zi
yafetinde lıııhın :ıc:ıkl nr ve geceyi hcJ> 

ıncscle:--i halini nlnbilir. Ona \e
rilen önem i!;itO hu yiiz<lcmlir. 

Ilir takım kök iiz bilgiler ,.o 
rnnlı~ n-:;ılnı·ln terbiye fılcııılınl
zi bulnnclırnnlar, çocuklnrı ço-
rnk yollnrn. siiı•iiklcdik'r. lliirri
~ etle serserilik, sol~ulgnıılıkln. 

birlikle indin Orrice'ılc geçirecekler yiiz,,üzlük, ntılgnnlıkln tcrbiyc
ve lıir l'ğlcncNle lı:rıır lıulunac:ıklar- si7.1İk ıu·asınıL'\ fark bıraknımlı· 
dır. tar. 

ncsmi ziyaret ı;n:ıt 24 de sona e· 
recektlr. 

Cuma günü saat !l,55 

l\Uni ınlni bnşlnrda ncafp <lü

de Fransız şüncelcr maynlanch. Dik knfnlı, 
Reisicumhuru ve refik:ısı l.ondradnn itant,.,fz oldulnr. l~n fenası, bu 
nyrılac:ıklnrdır. 

~anüclleri aramak bo§· 

1 °~~a bu manüel Fransız
'l'urkçcde 'bulunabilecek_ 

'1i l?ransada bu gibi sos· 
~ licUerini yazan müellif. 

t burkeim, Mauss, Mei
~l liubert, Simiand, Le
!, .Fauconnet gibi birinci 

~~yoloji mütehassısları 
ı, üçüncü derecede in_ 

A. Hesse ve A. Gleyze'nin ki
tabı ekonomiyle başlıyor, ekonomi 
bahsine teknik bahsini de karıştı. 
rıyor. Sosiologie criminnelle ( ci
nai sosyoloji) diye bir bölüm ayı. 
rıyor. Rene Huberti'n kitabında 

da böyle karı§ıklıklar, ilmi tasnif 

Garip olan cihet §U ki karaman 
ile dağlıça narh kor.ı:luğu halde 
kıvırcıktan kaldırılmı§. Niçin? 
Belli değil. Daha garibi ise evvelce 
mezbahadaki toptan satıılar nar . 
ha komrak pere.kende narh fiyatı 
orıa göre tanzim edilirken toptan 
üızerindeki narh c!a kaldırılmı§. 

Niçin? Bu da belli değil! .. Biz bu 
türlü narh usulünde bir mantık 
bulamıyoruz. Hele hiç olmazsa 
narh fiyatlan haflllda bir yeniden 
ilan edilmek lazımgelirl<en aylar_ 
ca değiştirilmemesine hiç akıl er • 
dircmiyoruz. 

Kr:ılın Mabeyincisi \'ikont Allcn
dale, filo amirali Sir Ht'gin::ıld T~·r· 
whill, kr:ılın ıst::ıblı ümire müdlırü 
13. J>iers J.cglı, illı .. Şehrimizdeki Mülkiye 

Müfettişlerinin isteği 

hnllcı-Inin kütiili.iğiinü do nnlı

ynına..G hnlc gelfülcr. Hnbn ile o-

f 

:ııbcrt'in Manuel ele~ 
e ıociologie adlı kitabiy. 
11t Ve A. Gleyze'nin No-
10ciologie a.dlı müşterek 
bu nıanüellerin en :iyileri-

~Cdc sosyoloji manücllerj. 

t· 1 bunların en iyileri idi· 
~ lı?ı.iz merhum Mehmet 1z 
>ıı~bııc Necmettin Sadak'ın 

karda adı geçen Fransız. 
tileri temel olmak üzere 
tttcilme, kıımen de telif 
~azılmıştır. Bu manüelle· 

tcrcıc eksiklikleri şunlar. 

-~ ?tıanüeller, hiçbiri sosyal 
taın bir tasnifini bize ver 

~'' • . N 'it c ve A. Gleyze nın O· 

~ '<>tilogie'sinde morfoloji, 
~ltuk, dil, teknik, ve ter· 

1ı,ı'•lcr.i yoktur. Modelde gö 
tlı:aıklik TüTkçe adaptas· 
ada göze çarpr.::aktadır. 

~ lzzct'in kitabında morfo. 
> lt, dil, teknik, t~rbiye ba-
01ttur. Necmettin Sadak. 

yanlışları var; önce Les societCJ: 
primitives dediği ve nereye bağ· 
lanJ::lığr anlaşılmıyan bir l'ıahis var. 
Sonra, ilmi hiçbir sebep olmadığı 
halde din, büyü, teknik, ilim, f<.! · 
sefe, dil ve yc.zı, sanat gibi çoğu 
ayrı cinsten olan olguları L'Evolu
tian intellectuelle adını ver.di~i 

bir başlık altında topluyor. L'Evo
lution ceconomig~e başlığı altında 
yol, nakil vasıtaları gibi mahiyeti 
bakımından teknolojiye girmesi 
lazım gelen bahisleri de sokuyor. 
Mehmet izı:ct'in kitabında sosyc· 
tenin ilmi ldenilebilecek oir tarifi. 
ni bulmak bile mümkün değil. Ki· 
tabın ikinci kırmında Beyti ve si
yasi içtimaiyat başlığı altında av
n cinsten olfular toplanmıştır. 

yine cürm ve ceza, harp ve sulh. 
din, ilim ve tc.Uii içtirr.aiyat gibi 
ayrı cinsten. clg,•Jar içtimai hayat 
ve beşeri rr.e'kurc-ler diye bir baş. 
lık altında topluyor. Necmettin Sa 
dak klŞn, kabile, site, il, impara
torluk, derebeylik gibi morfolojik 
tipleri ayrı olan sosyetelerin hep. 
sini Millet başlığı altında topla
makta beis görmüyor. Bunun gibi 
ilim, felsefe ve sanati ayrı cinsten 
olgular oldukları halde bi; bölü· 
me sokuyor. 

' .. YüSüFCüak 
Yazan : KENAN HULÜSI 

__ .......... ,,........ 6 
~ tidip ıelmeler.. Bir aralık Yusufun ellerine kelepçe bile 
~- lc.lkıldı; fakat yirmi birinci günü bir kafesin lmpısı 

•eıi>est bıraktılar; ve eloğullannın kendisini alatağı et_ '. ~ı &ırn bulamayan Yusufçuk, bir öğle üzeri kendisini ısa-
ildeki mi.nayı da pek anlayamadı. 

~"' * * * ~ıı~ .~ol ortasında &erbest kalınca yirmi gündür bir türl'..i 
cı_ duıiinemediği &'ÜmÜ§ mecidiyelerini hatı.•lamıı~. llk da· 

h~if bir iÜlümsedi; ne de çil çil şeylerdi?.. Onlar uç
~ durdukça, tuhaf ve insi yaklı bir hareketle, İ§ buluncaya 
d~"'f ~ <le çıplak kalacağını düşünüyor; Dayıoğlunun vur
~.ı.anıeri söküp açamamakla beraber, iki gümi~ı mecidiye, 

11.ıı •rkasındaki koroluktan doğan bir ay gibi Yusufçuğun 
~ ~rlıyordu. Fakat "Dayıoğlunun düğümlerini hele bir 

il"•• diye son dakika pannaklarmı uçkuruna attığı zaman, 
~redeyse arka üstü düşüp yol boyuna bir uzanmadığl 
,? ~nacığım, Dayıoğlunuo düğüm düğün üstüne vurdu-
~d . ıdıyeleri de kim götürdü; Yusufun uçkunına kim el 
l ~it ki . ., Yusuf ba§ına gelenleri birdenbire unutmuştu. Zağ
! ~~•yvan gibi ynlda koıuyor; "Aman anacığım, aman ana. 

1 kurtlar mı yer ki, çakallar mı alır ki!.,, diye bütün bir 

Hasan Kumçayı 

3) Bu hususlar sosyal olguları 
izah işinde daha tehlikeli bir ma
hiyet gösteriyor. Adını ve eserle. 
rini say<lığrmız müclilflerin hepsi 
aşağı yukarı Emile Dukkeim'in 
müsbet sosyoloji ekolüne mensup 
oldukları halde, tarihi ve sosyal 
olguların izahında hazan coğrafya 
er ve fizikçi, bazan fertçi ve ruhi

yatçı, hazan da Marx'cı ve ekono. 
mici oluyorlar; izahlarını sosyal 
morfoloji zaruretlerine göre yap. 
malan tabii olan bu müellifler çok 
defa eklektik bir sosyoloji tema· 
yülü gösteriyorlar. 

4) Bahsettiğim bütün eserleJ:l::le 
bir okul kitabında bulunması za
ruri olan en temelli bilgiler yok. 
tur. Mesela hiç birinde sosyal ol· 
guların umumi karakterleri veril. 
miş ve sosyetenin bu karakterleri 
tanşunası lazım gelen açık ve il
mi, hiç olmazsa muvakkat bir tari
fi yapılmamıştır. 

Yukarda sıraladığım on iki sos· 
yal olgunun kısmi karakterleri 
ayrıca tesbit edilerek bunların da 
tarifleri yapılmış değildir. Ayrıca 
her olgunun geçirdiği tekamül tip 
leri araştırılmamış ve gösterilme. 
miştir. 

lzahlar da hep eksiktir. Böyle 

B. Lebrun'ün maiyeti ~u zevattan 
müteşekkil olacaktır: 

ıı. Georı;es Bonnel, riyoscticuınlıur 
umumi kl'ıtibi B. Andre .Magre, riya
seticumhur askerl umum kiltibi Ge· 
nemi Draconnler, 13. Bonnct'nin ka
lemi mahsus ınüuürü B. l'ierre Pres· 
sy, mı .. 

B:ır:ın Lelırun'e General nrncon
nier'ııiıı refikası ile süfer:ı teşrifat· 
çıs ı D. Leze'nin refikası refakat etlc-
ccktir. 

Douvres Belediye Reis(, B. Lebru-
'ilc bil" :ırlze takdim eüecck Ye miltc
:ıkıben s:ıat 13.20 de hususi tren I.on· 
drayn hareket \'C saat 15 de \'icloria 
istasyonuna ınuvas::ılfıl edecektir. 
Kral ,.e kraliçe ile hanctlnn erkanı, 
n. Çcnıhcrl::ıyn, J.oru IIalir:ıx, Sir Sa
ınuel Ho:ıre, I.ondra şehir emini ve 
diğer birçok zevat istnsyond-a bulu
n:ıcaklnrdır. 

D. Ye Dayan J.ebrun, Kral Ye Kr:ıli· 
çe ve hanedan erkiını ile birlikte Bu
ckinglıaın sarayına gideceklerdir .. 

Saat 16.45 de D. ve Bayan Lebruıı, 
Kraliçe ~tnry'yi ~l:ırllıorough'tln zi
yaret edeceklerdir. 

S:ıal 20,10 da Kral Ye Kraliçe Buc
kınglıam snrnyında resmt bir ziyafet 
,·ereceklerdir. 
Çarşamba JıÜllÜ n. 'Ve Bayan J.cb

rıın sn:ıl 9,35 de Bncldngham sara
yından c:ıkııcaklar ve Fransız hasta· 

yazılmış olan sosyoloji manüelleri 
yarı tarihe, yarı etnografyaya, bi
raz ıda kanun ve yurt bilgisi kita
bına benziyor. 

caddeyi peşine takıp gidiyordu. Öyle biı< sıre geldi ki, kendi ken· 
dine bağırıp çağırmaktan da hiç bir fayda çıkmıyacağınr yine in
siyaki bir hareketle anladı; o zaman) arka arkaya, bastı küfürü! .. 

vı 

Kızılcahamıunlı YusuE, bir gece atef' batında karar 'Verip ne 
ana ne babasını dinlemeksizin ertesi güo ıafakla hemen yola çık
tıktan sonra, şehre geldiğinin daha ilk günlerinde, DayJOğlum.ın 
c>kuyup üflediii iki çil mecidiye de akıl sır ermiyen lbir kaderin eliy. 
le uçup gider gitmez dımdızlak lcı!\lıvenni§ti. 

Bir aralık Kızılcahamamdan Pınarbatına doğru yol alırken hem
ıerilerinden birinin kendisine verdiği bir adresi hatırlar gibi oldu. 
Zaten, vapurdan çıkar çıkmez, hemen onu buluverecek, §ehirde 
ilk i~i hemşerisinin yardımı ile arayacaktı. Hatta emniyeti umumi
Yc ncmretinde kald1ğı günler, kendisine sağlık verilen yere nere. 
den geçilip gideceğini sorup soruşturmakla oyalanmıı, bir netice· 
ye bağlayamadan sorgu, istintak sıralannda unutup iİbnİ§ti. Ser
bets bırakıldıktan sonra tam hatırladığı bir saniye ise, tekrar, Yu
guf un caddelerde bankır lbankır bir yol uzanmadığı kaldı. Kızılca. 
lıamam<!a kendisine verdikleri adresi, Dayıoğlu gÜmÜ§ mecidiyele· 
re sannı§b; bu adresi kaybetmemesini adeta bil'\ servet vasiyet 
eder gibi söylemi~: - "Yusuf! demi§ti; etme eyleme; ıunu da 
mecidiyelerc sarısanverclim; bir ka}1>ederaen bozayı cibi düzova
d:ı tek baıına kalırsın ha! ... ,, 

Tüh aksi şeytan ... Krulcahamamlı Yusuf, iki kıt evvel Dayı· 
oğlu ile beraber kapana dü§Ürdiikleri ayı gibi, bu el memlebtinc!c 
ka!dı mı?.(. Yusufu burad~ tanıyaın mı var; aha aha, hele çil me. 
cidiyeleri gören mi var ki? .. 

Fakat,, doğrusu, YusuFun düşünceleri pek de . uzun ıünnedi. 
Bir arahk, "deh cnoğlu eıek!,, diye bir ses durdu: 1':\fürü iıitip 

Ankara. 20 (Hupsusi) - !s -
tanbul belediyesi muhasebe işle. 
rinin tahkikine devam eden ls. 
tanbuldaki müfettişler işlerin çok 
olduğunu beyan ederek kendile • 
rine yardımcı arkadaş istemiş -
lerdir. Diğer taraftan Dolmabah 
~e hadisesi hakkında yapılan tah 
kikat ikmal edilerek hazırlık ev. 
lf\kl devlet şurasına v~rilmiııtir. 

--o--
S ular Altında Kalan 

Ara'zi 
!zmir, 20 (Hususi) - lzmirin 

"Bayındır ve Torbalı., kazaların. 
da üç gündcnberi yağan şiddetli 
yağmurlardan dolayı Bayındırda 
150, Torbalıda 200 hektar arazi 
su altında kalmıştır. Başka ha . 
sar yoktur. 

--o--
İ ş Dairesi Reisinin 

Ziyafeti 
Ankara, 20 (Hususi) - Millet

ler Cemiyetoinden iş sigortası ha 
zırhk1an için gelmiş olnn direk. 
tör Ştayn §erefinc bu akşam i§ 
dairesi, reisi Enis Behiç tarafın. 
dan Kapriçte bir ziyafet veril • 
miştir. Ziyafette lktısat Vekaleti 
ve iş dairesi erkanı hazır bulun. 
muştur. 

ğuhm arası - Tclftkki bnlanıın· 
clnn - uc;:urıımlnrln ayrıldı. 

Terbiyeye bir "c ki" lik dam· 
ga ı Yurııldu.Her milletin kcı1di 
ne mnh ·us bir t.crlıiycsi bııluıı
üuğunu bllınlycn bir takını tii
rcılilcr, lıulus çnkınak lc;:iıı bu 
:ıyrılı':'ı nlkı";-lnclılnr. "1şte inkı
labın e:.erl!" c](}(Uler. Dünle bu· 
giin ara...,.mdn elbette bir !ark o
ln.cu k. ] i'a.knt bu fark, lıa)·:ıO nn· 
ln;rı~tn, fikre kı)·ınct 'erişte, zn
mnnm ihtiync;:lnrmı k:t\ rayıştn. 

kcmlini gi; tcı•iı'. Jliirmeti ortn
tlnn kahhl'ınnkta, tN·hiyc ' ' C ne· 
zakctl c;:i_::{ncmckf o <lcğll. 

Hngiin çocuğn knrşı lıocıı, nn
zik; bocnyn. karşı çocuk, 1 n

bndır. Uiribİl'lcrlne knı•şı i e ne 
lıiirmetleri ynr, 1ıe oe s e,·gilc l'I. 
Biz yn";-inkilcrin yiircklcrini 
zenginleştiren n rkncla, lık duy
!.{usımdnn, lmgiinkii zn,·nlh ne-

11 mnhrnnı<lur. 
Soknktn, hnhc;:cclc, \npurdn, 

trende, t rnnwnycL-ı, mok-tcıl ko
ı•i<lorundn, sınıfta ic;:lcrlmlen 
gelme hiç hiı· knyclııı teshiııi 

dıı)·ıırnzlnr. Jlcrlrn in içimle Ö) lo 
çirkin konıı:-urlar, Uylc ııis pis 
-;:aknht';'H'lnı·, ki gül'ÜJI iğrenme· 

mck, 1-:itip tiksirımcınek knhll 
d< .... ;;ııcıir. Ot uı·dıığu sırnyı kt•sc r, 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

de üç haftahk hıncını almaya <lavrandığı s:1niyelcrdi; kulakları.·u 

kısmış birer tazıya benzettiği otonıobillerdeo 'biri,&essiz sachsız geçip 
giderken, Yusufu kaldırıp da boylu boyunca alıverince, Yusuf göz· 
leriyle farkedh·erdiği, fakat ne türlü bir mahluk olduğunu pek de 
anlayamadığı bu vah~i hayvanın arkasınıhn ötekilerin ere bir, bir 
daha uçup gittiğini gördü; ve ancak bu saniyelerden sonradl!' ki, 
gözlerini etrafına açabilmi§ti: 

- Hele hele, dedi; Dayıoğlu anlatırdı ya geceleri... Aman 
anam, bunlar da nesi ki? .• 

Çil mecidiyeleri artık unutmu~tu. 

Ogün ak§Ama kaclıar hepsini birer tazı, ayı, kurt, çakal diye 
köyündeki hayvanlara benzettiği ıeylerin arkasından, Yusuf, "Mlt
tini baka baka geçirıdi. Kızılcahamamda aıağı )"Ulmn iki gün ye_ 
mediği içmediği olurdu. Bu zamanlar, ya bir kurt yahut lbir a!'l 
avında vakit geçirdiği dakikalardı. Y6hut .da köyün onnanlığmda 
odun kestiği günlerdi. Eğer vaktin nasıl geçtiğini anlamaksızın 

gece birdenbire basmışsa köye dönmekten vazgeçer; bir inek rıil,i 

yan uyku içinde geviş getirerek gözleri kapar; buna pek de alcırış 
etmeııdi. Geriye döner dönmez bir somunu hemen kıvıracağı.·u bi
lir; arkasından aammJıktaki rahat uykuyu dÜ§ÜnÜacc kafası gün· 
lük: güneılik bir vuzuh içinde kalırdı. 

YuıuE K.ızrlcah.amamda yaptığı bu stajın pek f.,ydasmı gör
medi değil; kaldı ki yeni bir dünyaya aycık bastığını hissediyoı•.iu. 

Korolukta av için saklandığı dakikalar, öteden beriden hirdcdtire 
çıkıp · ıegirten hayvanlar Ytısufa nasıl kendilerinden başka bir ~ey 
düşündünnedi ise büyük binalar, kalabalık, araba ve otob~ler de 
ıehir caddesinde aşağı yukarı ayni tesiri yapmJşh. Yusuf '\'İzİycr

li ~ıketi arkasında, elinde çıkını, ağzı bir karış açık yol yol gidi-
" Devamı var) 
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Son siyasi lıidise- 1 

/er karşısında 
Tevfik Rüştü Arns, İngiltere manyaya mamul eıya olarak, iki 

Kralına Türkiye Büyük Elısiliği yüz binden fazla armonik teklif 
itimatnamesini verdikten sonra ettiler. Buna mukabil İngiltere ile 
Mister Çemberlayn ile bir mülakat Fransa, son senelerde çekilmiş 

yapmıştı. Mülakatta Romanyanın gibi görün.dükleri Balkanlar piya· 

\\ 

v 
LiGiM /J 

HARPUTLU_ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 
Londra büyük el!Sisi .de bulunu - sasında oynamağa ba§lad.kları - 17 - başlan kangmıg kadmla.rla bir ''Sabah sabah çattık bel!ya! .. " Lamba yanmamı§tL 
yordu. Ayrılırken, Ingiltcre Baş - faal rol için kendimizden de misal Ud hafif yaralı serseriden bqka diyordu. bindeki minicik elek 
vekili, her iki elçiye, şu sözleri alabiliriz: Esasen gözü dönmUş olan a. kimse kalmam~tı. Diğerleri çil Red Norton garsonun yanına &mı yaktı. Bu ufacık 
söylemişti: İstanbul mağazalannda Ingifü dam, bir kadından yediği darbe. yavru.su gibi dağılnug Çib.li de yaklaşarak bir dolar uzattı: bol bir ısik çıktı. Her 

- İngiltere, Türkiye ile Ro - tuhafiye eşyası görmiye baılama· nin manevi ıztırabmı hazmede • meydanda yoktu. - Bana §Uradan bir paket si. ği gibi görüyordu. 
manyanın dostluklarına, son gün mız küçük bazı sınai teşebbüsleri. medi. Dişlerini gıcırdatarak, al. Arcantinanın hayatım kurta· gara ve bir parça kabvalWık bir levvcs yeri inceden · 
Jerde bilhassa ehemmiyet vermek mize tahsis ettiğimiz İngiliz kredi kolden ufalmış gözlerini bilsbü • rak kurşunu elektrik lambasına §ey al.. ke başladı. Musluğun 
te, bu dostluklara dayanmakta • sinin az ısok büyük tezahürüdür. tün sürerek elini beline attı. kim ateşlemişti? Bir de kakaonuz varsa hazır. dolabı açtL İçinden l 
dır; çünkü müşkül bir ilkbahar Almanya iktisat nazırı Funk'un Sigara dumanlarmın koyu bir Sabaha karşı, vukuat çıkmq la!.. Abdesthane nerede?. kan bir teneke kutuyıl 
geçireceğimizi sanıyorum. Balkanlarda yaptığı seyahat son sisle kapladığı tavandan sarkan, olan sokak başında nöbet bekli· Garson, bu sabah ziyarettisi .. dı. Aydınlığı içine tu 

Ha.diseler, şemsiyeli' adamın günlerde Şaht'ın tekrar ve bu Be· elektriklerin mat ışığında iki ağız yen polise yakasmm altını sürat- nin acayip hallerinden bir mana lik ambarmda başka 
ilkbahara ait tahminindeki isabe • fer bizzat Bay Hitlerin hususi ik- lı bir bıçak parladı. le göstererek bir adam barın ka. çıkaramıyor, şüphelerini hiç bir kudan duramaz bir aJl 
tini gösteriyor. tısadi ve mali müşaviri olarak gi· Kabzayı ustalıklı bir tarzda pısından içeri girdi. hakikate intibak ettiremiyordu. ç:ı.rdı. Tecrübeli menı 

• • • riştiği faaliyet Almanyanın iktısa· kavramış olan katil el güzel ka. Bu adam polis hafiyesi Nor. - Ben şimdi burasını yalnız !erden yılacağa 
Çekoslovakyadan arta kalan a- di muvazeneyi dde etme bahası. dının sol memesini nişanlarken ton'du. bırRkıp aynlamaml Patron gelir, Orada bulduğu bir d 

razi .de Almanyanın hakimiyeti aL na en son tedbirlere ba§ vurma bir silah patladı. Doğru tezgahta uyumakta olan polisten bir eoran olur .. Bugün nekenin içerisini 
una geçti. Şimdi Romanyaya ve- kararında olduğunu gösterebilir. Lfunbalar sönmil§til. Meyhane- geceki garsona ilerliyerek: işi paydos ettik. Kamınızı başka 111!3MUŞ, pislikten si 
rilmiş olan u1timatomun neticesi Çekoslovakyanın işgali, Roman nin içi biribirine girdi. İki üç dört - Bana bak! dostwn. dedi. Ben yerde doyurun!.. muı bir bez parçasını 
bekleniyor. Biz beklenen neticeyi yaya verilen iktısadi ültimatom taraflı gruplar zifiri karanlıkta birisini arıyorum. - Peki w. c. yi göster! dışarı aldı. Bu bez, 
görmiye çalışalım: Avrupada asıl harbin, iktisat har- altalta üstüste veriştirip duru • - Kimdir? _ Nah! .• Yukarıki znerdive • mendil, hem de ipekli 

Son seneye gelinceye kadar, binin patladığında §Üphe bırak • yorlardı. - Bir çinli ! nin ilst başında.. oi. Üstündeki siynh it 
:Almanyanın harici ticaret muva - maz. Bunun ötekinden, asıl harp· Kadmlann çığlıkları dışarıdan - Çinli mi?. ~ N rt d" n1 • v v raz tetkik edince bun! 

1 'd'' kl · · sı · k o on mer ıve erı agır agır v v zenesi daima lehe olarak kapanı _ ten netice itibarile farkı yoktur. po is diı u ermın se erme arı. - Evet! k k d .. d"' •. ba ktan ne y:ıgx oldugunu ve 
b dak çı ar en or uncu sama . . . , 

Yordu. Fakat 1938 senesinde, ilk iktısadi harp: Kime karıu? Bu §ıyor, cam çerçeve, ar ça • - Tanımıyorum. dn.,,,... 'b" k '"-- cim buna stlınmı3 oı 
:r sonra ~ gı ı yapıp ası.c;.u 

1 
d defa olarak, blançoda açık görül· harpte bir tek hedef aramak dar nak ne varsa kmlrp dökillüyordu. - Yalan söylüyorsun? yuvarlandı. Garson kcşıp yanı. a t. 

d .. o 1 k Şah · n... n.d a·· .. k k ·· k lur · Mühim bir polis kuvveti hadi· Garson Norton'un sert ve kati u. ara ı , t ı§ uaşı an uşunme ve ısa gorme o , na gelerek b'J meçhul ziyaretçi. 
kiil • ı "lt •1 F k b d d" e tahdit ve se yerine geldigıv· zaman elektrik. ifadesi karc:ısında. afallam111tı. den ufak bır' ; .... tesa çe mış, ngı ere ı e ransa şar- anca una şu ur ıy :i ..... nin yardımına koyulmak istedi. ...... 

ki ve şimali Avrupada yeniden işaret imkanı da bulunamaz. Bu • !er yanmış ve ortada heyecan ve - Yalan söylemiyorum. Polis hafiyesi, kendisine adam ki sevincinden gayri · 
iktısadi ve ticari faaliyete geçmiş· gün için başlıca yapılacak hadise_ Korkudan beti benzi atmış saçları - Peki dün akşam buraya, si. akıllı sokulmuş olan garsonu sol lümseyerek bu muncJat' 
ti. Bu geçiş açığın gittikçe büyü - nin nasıl karıılandığını görmiye yayı da bir veya birkaç devlete zin bara hiç Çinli mü§teri gelme- koluyla kafasından kıstırır kıs • olduğu gibi alıp 
mesine sebep oluyordu. Almanya çalışmaktan ibarettir. peşkeJ mi çekmeli.dir? Tanin'in dl mi?? tırmaz, sUratle ark& cebinden u- cebine memnuniyeUe 
vaziyeti •'mübadele,, sistemi ile Görüyoruz ki, hidise, Çeklerin küçük sayfalarında silah arkada§- - Ben !arkında değilim! Ge· fak bir kutu çıkarıp oto~atik ağ. Hafiyenin bu kirli 
karşılarnıya çalıştı. Birçok devlet. Alınan h§.kimiyetini kendi kendi - lığı yapan muharrir, yirmi yıl ev- ce burası çok kalabalıktı. Gelen zmt adamın burnuna dognı tuttu. beklediği ne olabilirdi? 
Jere, bilhassa Romanyaya mamul lerine ihtiyar etmiJ oJcluğu zevahiri velki "Statüko,, taraftarhğı ile giden belli olmuyordu. Belki gel. Garson çabalıyor, bağırmak isti. sini sevindiren ip ucıı 
eıya vererek mukabilinde iptidai karşısında dahi umumi cfk!lr la - doğruyu ters yapmıyor. O zaman miştir, ben görmemişim! yor, Norton'un kuvveUi adalesi 
maddele• almağa başladı. kayıt değildir. 1lhakı tanımayan Çekoslovakya yoktu; fakat Yu • - Burada Arcantina adında bir nltmda çırpmıyordu. 1ki dıı.kika İpekli ve iyi cins bit 

Varılan ~safhayı şu misal göste· resmi protesto haberleri alıyoruz. goslavya .da yoktu. Buna mukabil dansöz var mı? g~eden aldığı eterin tesiriyle apdesthaneniıı pislik 
rir: Son günlerde, Almanlar, Ro- Almanyanın mihver arkadaşı olan Avusturya vardı, Avusturya· Ma- - Var. kendinden geçti, bayıldı. işi ne idi?. Makine 

ttalyada bile, büyük bir endi§e u- caristan vardı. - Şimdi nerede: Norton bayılttığı garsonu sU. yecek başka bir maddf 
.kitabım bonı )npar; çalar, smıt yandığı söylenebiliyor. Geçenlerde, Ingiltere parlimen - Odasında_ uyuyol". rükleyerek, götilrUp tezg~hm ar. yıp alelacele bu men 
duvnrlarmı kirletir, battA ha· Bize gelince: Bizim sade üç tosunda milli müdafaa kredisi mü- - Yanında. kimse bulunuyor kasma bıraktı. Bir de boş sivld sinin elbet bir hikmeti 
zan karatahtaya içinin çirkefi· muharririmiz bu hareketi takdir naka§a edilirken muhaliflerden bir mu?. .. §İŞesini altp yanma koydu. Son· Haydi böyle bir eeyi 
nl düker. edecek .sebepler bulmağa çalıımak mebus kalkmı!: - Kocası!. ra- sokak kapmnm arkasından kadar makul görelim, 

lUaaıil \""ekAletl "adabı mua- la bitaraflık hududunu geçmiı gö. - Ne oluyoruz, demi~ti, bu ka. - Kocası kim·. dı§a.nsmı bir müddet gö1.etleyip narmaa bir gUzel bir 
şorct" terkibiyle bizi işte bun· rilnüyor. Bunlardan birisi Çek dar silihlanmağa ne lüzum .ar. - Belli olmu! RM"St gele!.. Ytı'lranki'kata çııttt: ka taşıyan bu kıymetli 
larla nıürııdeleyc ~.nt,"Irıyor. Dün Reisicumhurunun ismini, - bu a • Sanki harp mi var? - Patronınuz mil8aade ediyor Merdivenlerin karşuıma gelen yıp tekrar kullanacak 
buna dair blr toplantı ynpılnca· .dın ''ha ha., suretinde okunu§un - Bu suale bir baıka mebuı f(>yle demek! camlI kapıdan girince dar bir bUtün atılmasına ne 
ğını öğl'cndlm. Delki orada bu dan getirerek - kahkahalarına alet cevap ver.di: - t... sofanın üzerinde sıra ile 11ç tane bilirdi?. 
mücadelenin nasıl bir mücyyc- edecek kadar - en hafif tabiriyle • - Yok .. Yok ama, Mister Çem. Son sualinJn ceva:rmır atm.ı:yaıt kapalı kapı gördU. Birlnclsinin a.. o, btltün dil§ilncel 
deye dayanacnğı dA konu11ula- saygısızlık gösterdi. berlayn sokağa çıktığı umanlar hafiye biden damdan dUşer gibi: nah tar deliğınden içeri baktı. Boş idi. Zira ilk ip ucunu 
cnk. İşin dor,'Ttlsn şu, ki hocnnm Yirmi senelik bir muharrirlik daima ıemsiyesini taıır, fakat her - Burada afyon çekilen yer bir yataktan başka bir şey gözilk tamamiyle kani olmu~ 
cJln<lc keskin bir \asıta bulun· mazisi olanı da, • Bu zamanı yaıa- sefer yağmur yağmaz. varmış! .• dedi. Garson büsbUUin müyordu. M dil' kenarında,)! 
durmazsa, yalnız söz , ·o öğütle dığı için tarihe bakııuya lüzum Türk okuyuculannın, münev • §aşırmıştı. Bu adam kimdi? .. Ne. İkincisinin içinde bir stırn tah. (D ;;) h~~eri vardL 
bu yolda tok ilerlcycbllcccb,-ine görmeden o zamanlar Çe"koslo - verlerinin vazifesi hi!iibir harp yolc den bu kadar sual soruyor, sabah ta sandıklar gelişi gUzel dizil • • 
ben, :lnanmayorum. vakya diye bir memleket tanıma - muı gibi müsterih kendi evind~ sabah kafa UtilJUyordu? Palfs ol- mişti. Üçüncü kapmm killdi içe- Şerif, San Fransi 

Sclı'Un vermek liizumunu bile dığını söylüyor. Bu ne demek? ve i§inde çahımak, fakat yann masmdan, aklı başına gelerek. r!den kapanmış, bir eey gözükm.U metini temdit etmişti• 
duynuynn, mekteple otel ve bnn Yirmi ıene evvel bir Çe. iktısadi şekilde de olsa bir harp şimdi şUphelendi. yordu. Tokmağı: çevirdi, boşa dö- dairelerinden birinde 
arasmd" fn.rk görmeyen, ınnnl· koslovakya yoktu. Doğru. varmıJ .da ucu kendine dokuna - _ Patron merkeze gitti. Gece nllyordu. Kulnğmı dayayıp, içeri. n::ı.k pek aUl mümkUn 
limi zevkine, keyfine engel bir Şayet yanılmıyorsak, o zamanlar caknu§ gibi müdafaada kuvvetli burada vukuat oldu. Onun tah.. sini dinledi. Ufak bir ses'bile duy. ahara başka. bir yert1_! 
parazit sayanlara karşı söz, ~ok· bir Polonya da yoktu. Yanılııuyor- olınıya çalışmaktır. Mlldafaada kika.tı yapılıyor. Bir şey sora- muyordu. Etrafını bir daha göz.. daha doğnı buldu. 
tan körlenmiş bir siUihtır. Xa- sak ne demek, katiycn yoktu. Bi. kuvvetli olmanın bir prtı da malt- caksanı:z digip kendisini bulunuz! den geçirdi. Abdesthanenin ka. Norton ve adamlariyle 
lın nasırlar bağlamış ruhlnra zim Babıali "üçler komitesinden,, .sath neşriyat karıısında gözleri diye kestirme ]Af edip aldığı sU. pısmı aralık gördU. lçerl girdi. nazan dikkatini çekıll 
bu nazlı kılıç i~lenıcz. tarihi bir vesika mahiyetini hai.z dört açarak uyanık duraıakhr pUrgeylc §işe kmkla.rmı bir ke. Burası !"fadan gibi kapkaranlık· sa im~ bulacaktı. 

Hakkı Süha GEZGLl'i bir fetva çıkartarak derhal Polon· değil mi? nara toplamaya koyuldu. İçinden: tJ. Elektrik düğmesini ~evirdi. ( 

Karamazof 
. - ~ ' 

Kardeşler 
Yazan: Dostoyavski 
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Piyotr !liç tekrar: 
- Neniz var? Nerede bu kadar kir· 

lendiniz? Dü~tünüz mü yoksa .. Nedir 
bu hal? .• 

Diye sordu ve delikanlıyı bir ayna 
karş1sma götürüp: 

- Hele bir bakınız 1 
Deıdi. Dimitri kan ve çamur içinde

ki suratını görünce titredi ve kaşlannı 
çattı. 

- Vay canına! İşte bir bu eksikti 1 
Diye söylendi. Sağ elindeki para de. 

metini sol avucuna aldı. Cebinden men 
dilini çıkardı. Fakat bu mendil 'kanlı ve 
katlan birbirine yapıprak bir plhtı yu.. 
mağına dönmüştü. 

Mitya onu yere atarak: 
- Tüh 1 Allah müstahakını versin f 

Yüzllmü silecek siz!:le bir bez yok mu? 
- Demek yaralı değilsiniz ... Şu hal 

de y kansanız daha iyi olacak .. Size su 
vereyim. 

- Mükemmel ... Fakat bunu nereye 
koyayım? .. 

Şaşkın bir tavırla elindeki para de. 

metini gösteriyor ve sanki banknotlar 
iliçinmiJ gibi yer tayinini oııdan bekli
yordu. 

- Cebinize... Yahut istenıeniz 1u 
masaya koyunuz. Kimse elini sürmez. 

- Ha cebime pekala... Hem zaten 
kemali ne ki ..• Merak etmeğe bile değ
mez ..• Biz ıu tabancalar meselesini bal· 
ledelim. Onlara ıon derece ihtiyacım 
var. Vaktim ide yok. lıte paranız, üs. 
tünü bana ıiz iade edin H\tfen •.• 

Dimitri, bunlan eöyliyerk desteden 
bir yüızlilk kayme çıkanp uzattı. 

- Ustünü verecek param yok .• Si.t
de ufaklık yok mu? 

-Yok! 
Mitya, bir ıeyden §Üphetenmtı gibi 

banknotların sahte olup olmadığını yok 
ladr. Soran gözlerle kar!Iımdakine ba· 
karak: 

- Hepsi ythlilkf 
Cevabını verdi. Ev sahibi: 
- Bu serveti nercıden kazandınız? .. 

Dedi. Bir dakika bekleyin, hizmetçiyi 
'"Plotnikov,. tarın mağazaıma yollaya. 

yun. Onlar geç kaparlar .• lley 1 Kikael, 
neredesin? 

Mitya: • 'ı 

- Mükemmel fikir t.., 
Diye taıdik etti. Ev sahibi. kapıdan 

ba1mı uzatan çocuğa: .... 
-Koı, Plotnikovlara ..• 
Emrini verdi. Dimitri de. 

- Benden de selam götür ve de 'ki, 
1Imldi oraya gideceğim. Bana Makroi· 
deki ziyafctimde olduğu gibi pmpanya 
hazır!asmlar. Uç düzüne §ampanya ..• 
O vakit dört düzüne alrnı§tım.. Onlar 
nasıl paket yapılacağını bilirler ... Hav
yar, aandoviç, pastalar. dil hulisa ne· 
leri varsa hepsin.den bol bot versinler. 
Bilhassa yemi§, çok yemiı isterim. Sen 
geçen defaki gibi istiyormuı den;en 
yeter. Uç yUz rublelik katdar bir ıey ol. 
ıun ..• 

Piyotr fliç, bu kalabalık ıipariıin ço. 
CUKU ,aıırtt•ğmr görerek aoze kanıtı: 

- Bu iJ için kendiniz gitseniz daha 
iyi olacak. Çocuğun becercbilecelinl 
zannetmiyorum. 

- Bana da öyle geliyor ..• Mi§a bu 
IJi e1csiksiz becerbilseydin sana da on 
ruble bah§i§ verecektim. Hadi kot pm
panya, kırmızı prap, konyak, beyaz ıa. 
rap ne ise onlar bilirler •. Sen yalnıı be
nim tarafımdan gittiğini ı5yle yeter. 

Ev sahibi, tekrar söze karııtı: 
- Hayır hayır ... Yapamıyacak. !ytsl 

o gidip yalnız parayı bozdursun ve ıi-

zin gideceğinizi söyliyerek mağazanın 
kapatılmamasını temin etsin. Haıdi Mi
§& ko1! 

Genç memurun hi.mıetçisini gönder. 
mekteki acelesi, Mityanm kanlı ve 1car. 
nıakar.gık kıyafetine meraklı gözlerle 
bakı, durmumdan ileri ..,eliyordu. Za· 
ten U'" ":k ela merakmdan sıyrılıp Mitya. 
nın sözlerini pek anlamrunqtı. 

Piyotr tliç sertıse bir sesle: 
- Hadi celin de yıkan.'111 dedi. Pa· 

ranızı masa üstüne, yahut cebinize ko
yunuz .•• Ha şöyle ... Çıkarın ıimdi de 
redingotun uzu. 
Soyunmasına yardım ederken, me· 

mur yeni bir hayretle: 

- Bakın, bakm dedi, redingotuııuz. 
da da kan lekeleri var. 

- Ha .. Evet, ama çok değil. Yatnrz 
yeninde ve bir de mendilin durduğu 

cepte ... Fenyalarda üstüne oturmuJ ola 
cağrm ... 

Dhnitri bunları, tnandmcı bir tavırla 
söylerken, ka11wndald, ka1lan çatık 
dinliyordu. 

- He bale gelmi1siniz •.• Ne hale ge1-
mi~sinb: .• Kiminle ıdövil§t!lnüz böyle'·· 

Ev sahibi, su gllğilmünil elinde tutu. 
yor ve azar azar döküyordu. Mitya ace 
lesinden ve ellerinin titremesinden iyi 
yıkanamıyor, •ulan etrafa ıaçtyordu. 

tliç, ona bol sabunla ovunmasını ı~yle
.dl. Ona kar§ı gittı'kçe artan bir tevec· 
cUh duyuyordu. Cesur bir gençti. Bu 

yardımı korktuğu için yap ..ı 
- Tırnaklannızın altını ir 

mediniz... Hadi ıimdi yilzilfl 
laymız.- Şurasmr.. Alnmırll. 

zı bilhassa.... Bu gömlekle ıil> 
ainiz? ... Sağ kollufunu~ 

kana batlnIJ. 
:P.litya koluna bl'brak: 
-SahL 
Dedi. 
- Bir baıkamu giyinis. 
-Vaktim yo'k ... Ama~ 

bulacağım... Meseli, işte bli1 
kIYmp sıvayacağım.. Kimse 

- Şimdi söyleyin baka 
meyhanede mi dövüştüntız1 
vallı: yUzba§ıyı mr kepaze e 
ğil mi?.. Kimi d6vdünüz öy1' 
sa öldürdünüz mü? 

- - Ne mAnaaız ıeylet 
aunuı:. 

~ Nısrl mlnuız? 
- Bırak carum, bey1ıudı 

yonunuı:.... Zannettiğiniz 

bir ıey olmadı. Gelirken bit 
çarrııp ezdim. tşte hepsi bd,.. 

Delikanlı böyle diyerek 
ladr. 

- Bir Jrocakanyr mı e 

- Yok canım kadın de!il 
bunaktı. ... 

Dimitri bunları ka~rsın~ 
gibi bağıra bağıra söylüyord') 

(Devamı t)(f/ 
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- Bir Sift.i J\lrtllıltuı Ma-e~ralan ı • 

·--
lanatı seniyenin eu Kı. söylediklerine dair bir takım d.. 

lluharebesinde ettiği feda- vayetler dolaşıyor. Şu aralık bu 
lar \•e çektiği meşakkatler gibi rivayetleri teyit edecek su
tefik devletlerin dahi sar. rette gazetelerde görülen bazt 
rayret ve himmetler ba. ne§riyat ta o yolda bir tazyik ili. 

letneresiz kalmıı olacaktır. timalini bertaraf eder. Bu vaziye. 
tlerin istiklali muhafaza te göre sadece Avrupa devletleri. 

deruhte ettikleri dava- ne hoş görünmek gayretile asıl 
bu muamele nakzeder. Ne. iltizam olunması icap eden ihti· 
~Ukaddimeye muvafık d~- yat yolunun terkedilmesi zannı • 

Radyo ve ıivaııo 
~radenizde Rusya donan· kuvvet bulur. Neşredilen fermam 

mahvı ve Besarabyadan alinin hakiki manasını örtmek 
lrazinin Buğdan imaretine için her ne k,adar iğfalki.r bir ta. 
gibi nefsi emirde maddi kım tevil çareleri bulmağa çalı. 
ı olan şeyler de bu yolda. şılıyorsa da asıl doğrusu Avrupa. 

Şehir tiyatrosund -ı 
Ukt ve istiklale münafi za. ya bildirildiği üzere (emansipa

nisbetle bir milkafat teş. tion compl~te) ve (cgalite par. 
~z. Evvelce arzolunan fer- fete) kaziyeleri olarak bundan 

Yüzka·rası • • 
pıyesı 

llinin havi olduğu ahki. böyle milleti hakime ile milleti i:'.', veciz olmasmdan anlatılıyor. 
1cta.sı suretine gelince za. • mahk<ime beyninde hiç bir güna ~e~clim oynıyllDlara: Benim iki 
"e nıevkiin icabı inkar olu. fark kalmamı~tır. ki~i fe,•kalade hotuma ıitti. Vas-

fi Rıza bazı roUerr!e ideta 1-Lunn· 
Hıristiyan tebaanın bun-

~- Fermanı alinin şu ~cylerde ve la karıılddı tulU.ta '-tlarlar·, Ye 
"~sene evvelki değil, batta 

lene evvelki halde bile kul-
gerek emlake temellük maddele. salonu sen güldüreceksin, ben 

ı artık mUmkün olamaz. 
rine dair mahallerinde görülen ıüldüreceiim yarıtına ıiriıirler. 
müphem fıkralar da ancak bura. Bu sefer öyle olmadı. Vasfi piye· 

kadar gerek cennetme. 1 ,.. sını iğfal için meydana konu - sin ruhunu anlamııtı. Donuk ve 
"'fllldimizin, gerek zatı hU. 

muş uydurma kelimelerden iba· 11J:cindi. Fevkalade muvaffak oldu. 
'llll hnistlyanlar haklann. h 

~ık aralık ihsan buyurmuş rettir. Yoksa bu hususların ma • Kalem katibi rolünde Reıit 0 

dut bir daire içinde tutulması ve "Yu-:kara,<11,, 71:.ı'/l.'ö'iııin milellifi h.iar i)•i idi ki, tatırdım. M&kyap" 
L- nıllsaadat ve imtiyaza • 
:-.P bu mülahazalardan ne~t v&ktiyle dava olundukça iskat ve Cemal Nadir sesi, k:ou~uş~ Cemal Nadiri~ ka. 

iknaa medar olur surette olmadı. fasan.:a::i ve yaratmıva ralıtbaı 

1-ıntnalfundur. Bu hale naza • " "' • 
ğmı isbat etmek kolaydır. Ceı ·1nl Nadiri:ı ''Yüz Kamsı,, ti;>İn aynı idi, diyc:,ilirim. O ka.. 

dan sonra dahi bazı' mad-. 
:ınUaaade olunmasının lil- Bu hususlarda kavi bir mec. piye$İni seyretmek için para~ye J cnr mavaf:ıtktı. öte!ı;i ı-.rtistler de 
hakkında bir diyecek yoksa buriyet olmadıkça bu derecede yakm halk ve Türk mahallelerin· fena cle~iltlilcr. Değildiler ı:ma, bu 
le şeyler tedrici surette ve ileri gidilmek doğru değildi. şa. den ti~ır.anc.a, romatizmalı ve iyi iki büyük muvaf:akıyetin karıı • 
e ecn~t devletlerin resmi yet kuvvetli bir mecburiyet oldu. hanımlar da gelmişti. Y anıbıcınna ıın:la bu akşamlık bütün ıerefi 

laıiidahalesi olmaksızm yapı. ğu takdirde dahi bazı ihtiyati ted oturdular. Hep beraber seyrettik. o iki artiste bıraktılar. 
hem islamlann zihinleri a. birler almak lazım gelirdi. Zira "Bir ilk piyeste muvaffakıyet - Paradideki a.dam -
ağa, hem de bir çok imti- bu madde devleti aliyenin altı aöstenn~ hangi babayiğitin kin

biraen vererek gmıartılma yüz senelik rengi tamamile zıt ~~·. Tü~k .~~esine banıi ~~ -
dikkat olunmak hikmeti ve muhalifi olan diğer bir renge yıgıt ldaııa< bir eser vermııtar.,, 

et iktizasıdrr. Saltanatı se. koyacak bir mahiyettedir. İslam Kendi kendime böyle düıünüyor; 
l'ilkelbı tarafmdan bu su. ve hıriıtiyan tebaa arasında Al. ve Cemal Nadirin bu piyesini he. 
hareket edildiğine şüphe lah vermesin bUyUk bir kıtale se. mcn hemen bir r.ıllıl söyliyeyim 

Ane&k geçen seneki sulh bep olabilir. Bugi,in lstanbulda ıui:ıiyet ile seyre hazırlanıyor . 
lr"b,,.. mezhebi Sm.U-·'·- emebl .-llerleri varciw. Buraoa dum. 

fikrasr mUnderiç ı'dt.B;;: bir vukuat olmıyabilir. Rumeli ı. P.iyu oynandı, l»itti. Ben de 
1 yapılan bazı evrakta da nin de Bosna ve Amayutluktan müellifin bu piyesini beğenelim. 

rahat ve ref ali manasını bqka olan yerlerinde bir g(\na uy Allotlanuyanlarm içinde ben ıde 
un eden tebaanın halini gımsuzluk memul edilemez. Fa. vardım. Ben de aon taıbloda biraz 

kaziyesi zatı şahanenin ira- kat Şam ve Halepte, Irak kıta - 18talamııtım cloirusu. Fakat pi -
L.e havale buyurulmuştu. smda, Anadolunun bir çok yerle. resin bitmecliii zanniyle deiil. Bi
~aki sulh prtlannın dör _ rinde bunun fena tesirleri ve ie,. ze eski günlerden, eaki hay.ttan 

:maddesinde bile (siyasi rasmda zorluklar wkuu kuvvetle ve eski zihniyetten biraz daha bir. 
) lMzı bulunmakla 'bera. muhtemeldir. Hal böyle iken bu teYler ıöaterec:dı bir tablo daha 

Mııe devletin istikliline ve cihetler asil dll§UnUlmiyerek bi • oynar mı? iiye. 
riayet kaydı ilAve edil. li.kis buna pek hafif surette te- Kimimiz yazıcı olmak için, kimi 

• fet.e bil gibi kayıtlara ba· gebbüs edilmiş olması da makul miz aktör, kimimiz karikatürist, 
hariçten bu esasa milnaft görUn.mez. Hiç olmazsa saltana. kiı:n:miz ıarkı okuyan ve keman 

... bir tazyik yapılması hatr. tı seniyenin kadim Metinden ol. ç.lan olmak için az mı mütkiilata 
"Rlnıez. Ortada bUyUk devlet duğu v~hile bu iş umumi bir uğr:ıı:JıI:. Evet! Az mı çektik? Ce. 

in müzakereler sl!'IU!mda meclise konularak hakikati he.1 mal Nadir belki de kendi hayatın-
"- devleti lliye vekelisı iş etrafiyle anlaşılmış olsaydı. her. <lan ddığı ıbu acıyı bu komediıiy
~r ınıretle kolaylaştll'arak kes mecnun olmadığı için vazi - le bize duyunnaya çalııtı. Ve du· 
'\te Umitlerimizin bile 8bQr yetteki mecburiyeti takdir eder. yurdu da. Hepimiz tiyatro~an dü. 
bıa geçtiler) tarzında .azter (Devamı t.•ar) ıü:ıerek çıktık. Zaten onun da is. 
_ .............. ..::. ... ~.:.-.-,.--=.:::.:.:::.----.. -.-.. -.-.. -.:.._-.. -,:.-;-,._:,:_::.-:.:::.-:::::::-:__--.-:-- tediii buydu. Bizi ıüldünniye de-

VAKiT SPOR MOSABA KAS' 
ğil, düıündürmeğe çağıran bir 

~ utbol, Goreş, . YDzme 
-• Atletizm Amatörleri 

Arasandi 

)"Q2ıımı Şe!ıir Tiyatrosu mecmua · 
11nda okumuıtum. 

Ankara radyosu 
TÜRKiYE RADYODll-'CZ\'O~ 

POSTAi.ARi 
Türkiye Radyosu - Ankara ~ııd~ osıı 
DALGA UZUNl.UGU: 

Hi39 m. 183 Kcs./120 Kw. T.A.Q. 
19,i4 m. 15195 Kcs./20 Kw. T.A.P. 
31,70 m. 9"6~ Kcs./20 Kw. 

SALI - 21/3/1939 
12.30 Program. 12.35 Türk müıiAi 

pL 13 .Memleket saat ay;ın, ajans, ıue· 
teoroloji haberleri. 13.15 Müzik (Sen
fonik plaklar). 13.4!> • 14 Konu1ma: 
(Kadın saati - Ev hayatına alt). 18.30 
Program. 18.85 Müıik (Dans pli&kla
rı). 19 Konuşma (Türkiye postası). 
19.15 Türk müıiAi (Fasıl heyeti) Sa· 
fiye Tokııy ve Tahsin Karakuş. 20 A· 
Jans, meteoroloji haberleri, ziraat 
borsası (fiyat). 20.15 'filrk mUzili: 
Çalımlar: Vecihe, Refik Fersan, Ru· 
şen Kam, Cevdet Kozan, Re1at Erer. 
Okuyanlar: Necmi Rıza Ahıskan, Me· 
lek Tokgöz. 1 - Osman beyln - Se
gfth peşrevi. 2 - Tanburl Ali efen· 
di • Segah şarkı • Dilharabı aşkınım. 
3 - Hacı Arif bey - Sealh ,arkı • Ol· 
ın:ız il!lç slnei satpareme. 4 - Ruşen 
Kam - Kemençe taksimi. 5 .....- Supbl 
Ziyanın - Müsıer şarkı - Dönsek mi 
bu aşkın ş:ıfııilındaıı. 6 - Halit tür
küsü - Bülbül laşda ne ıeıer. 7 -
Halk türküsü - Esmer bualln ailamış. 
S - Ahmet Rasimin - Hicaz şarkısı 
- Can h:ıstasıyım. 9 - Mustafa Nafi· 
ziıı hicaz şarkısı - Göğsünde açılmış. 

10 - Hicaz şarkı - Kurda meclis a,ı. 
kan. 21 .Memleket saat ayarı. 21 Ko
nuşma .(Hukuk 11m1 Ja)'llla kurumu). 
21.15 Esham, tahvlllt. bmblJO • nu· 
kut borsası .<fiyat)". 21.25 Neşeli plü· 
lar - R. 21.30 .MDdk <Radyo orkest-

rası • Ser: Hasan Ferit Alnar): 1 -
Mendelssohn - Bıırtholdy, Ruy IUa~ 
U\"erlilrü. 2 - \\'. A. Mozarl. 41 nu· 
maralı senfoni, do majör. (Jupiter 
.enfonisi). Allegro vivu~ Anılanll" 

('anlabile. Monuello. .tılollo Allegro. 
3 - P. Cornelimı, Bağdat berberi 11· 

,·erıürü. 4 - F. llassenel. Sene~ Piı
loresgues 1 - Marclıe, 2 - Alr de Balici 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

J•rogramd ıl:i \"akiller Türki)·e 
ti üzerine Ye öğleden sonraki saat 
l:ırak Yerilmiştir: 

OJ>El\Al.AR YE SENFO!'ıl1 
KO~SERLERl 

9.10 3 - Anielus. 4 - Fete Boheme .. 22.30 
~llilik lEAlenceli pluklar). 23 Müzik 
(Cıızbaml - pi.). 23.45 - 2-& Son ajans ıo. 
iıoılıerleri ve yarıııki program. 

Bükreş: "Fausl" U'lt 
( \'ngner); Konçerto (Chop 
Boma 11r: "il Piccolo Mara 
(Mascngni) Milanodakl 
Skala tiyalrosundan. 
Yarşova: Çaykovski, Ştra 
l~yfel: Şumann proır. 

Paris PTT: "lnci ~ \ 'C 

Ç.~RŞA?llB.~ - 22 • 3 - 1939 
12.30 Program. 12.35 Türk müziğı 

ı>I. 13 Memleket '!Hl ayarı, ajans, me· 
teoroloji haberleri. 13.15 - 14 Müzik 
(Rl)'aseti Cumhur bandosu - Şer: İlı · 
un Künçer) l - Ambroise - Vidal -
7.arer (Alleıro). 2 - J.. Blemant • 
Pıkkolo ( Küı"iik rııil için bolero). 3 -
:l.. Ponclıielli : l.a Cyokonda oper:ı· 

~ının balesi. 4 - Meyerbeer • J.e 
Prophete (Peygamber) oı.ıcrno;ından 

seçilmi, parçalar. 5 - n. \'agner • 
l':ınhöyzer operasının marşı. 18.3U 
Program. 18.35 Alllzik (Sololar - pi.). 
19 Konuşma. 19.15 Türk milziAi (1''a· 
sıl heyeti) Celil Tokses, Hakkı Der· 
rnıın, Eşref l\adri, Hasan Gür, HamdJ 
l'ukay, Basri C!ler. 20 Ajan,, meleo· 
roloji lıabeı-lcri, ıir:ıat borsası (fiyat) 
20.15 Türk müziği: aÇlanlar : Fahire 
ı:ers:uı, Zühlü Bardakoğlu, Refik Fer 
san, Cevdet CalJ•. OkuyaaJar: Sadi 
Hoşsu, Semahat Ozdenıes. 1 - Suzi· 
dil peşrni. 2 - Tanburi Ali efendi -
Suzidil aAır semai - Kani yadı lehin· 
le. 3 - Nuri Halil Po)·raz • Suzidil 
şarkı - Sevda elinin. 4 - Haşim be· 
yin - Suddil farkı • )lesken oldu bi
ze dallar. 5 - Muhlis Sabahattin • 
Hic:ızklr şarkı • Çoban kızı. 6 - Os· 
man Nıhat - Nihu·ent şarkı • Fatma. 
1 - Refik Fersanın hicaz şarkısı • 
Cihanda biriclk sevdiAim. 8 - Refik 
Fersan - Hicaz şarkı - Geçti ril)"a ııi· 

ıo. 

10.30 
10.30 

(Dizel). 
l 1.15 
11.2:; 

Kolonya: Pfilıner proır. 
J.ondra (N.): Mussorp 
programı. 

ı. .<Gece Y. sonra): Pfüzner, 

ODA MUSIKlSt 

G.30 Pr:ıi 1: Piyano 
(Franck). 

9. Eyreı: Faure programı. 
9.45 J.eipıiı: OrkeslrL 

10. Stuttıart: Haydn. • 
10.30 Londra .(R.): Sıneterlin. ı . 

yano)-
11. Budapcşle: Piynno konseri. 
11.30 nerlln (Uzun D.): Kuartet. ... 
12.15 R:ıdio Parls: Faure progr. 

JIAFlF :MUSiKi VE OPERETi.ER 

3~ Radio Paris: HafiC par"lır. 
S. :Varşova: Operet maslldst: 
t. Praıı 1: Radyo orbtruı. 
t.10 Hamburı: "Kıp Te4a". 

10. Ren: Opera parçaaln. 
11.15 Bllkreş: Orkestra. 
11.15 Fr:ınkfurt: Orkestra, Vf>:0l 

çello. 
11.30 Birçok Alman ista.syoıı 

Hafit musiki n dans ha 
ları. 

Budapeşle: ~ıan orutrası. 

DANS MUSIKlSt 

bl. 9 - Sedat Oltopratın • Hüseyni 12. 
•tiran farltııı - o aüıel ıözlerle bak
masını bll. 10 - Saz semaisi. 21 
Memleket saat a)·arı. 21 Konuşıua. 
21.15 Esham, tahvili!, kambiyo· nu

t.10 Kolonya; 11.30 Napoli M: 
11.30 Bresin; 12.15 Turino ır.; 
25 J.ondra (it); 12.50 Londra ( • kut borsası (fiyat). 21.25 Nete1i pldk· 

lar - R. 21.30 Temsil: lbnirrefik Ah· 
mel Nuri)"i anmak için. 22 Müzik 
(Küçük orkestra - Sef: Necip Aşkın). 
1 - Ziehfer • Aşık - Romans. 2 -
Czernik • Danseden kalpler - Konser 
valsi. 3 - Brahms - Macar dansı No. 
17. 4 - Schmalslick - Ormanda aşk. 

4.55 

5 - Gabriel • Harta niha)•etl pazar 
gelir - Mar,. 6 - I.lndner - Baceba· 
nele (Şarap ilı1hı Baküs şerefine 

dana). 7 - Munkel • Yenedik hatırası 
(Serenat). 8 - Dietrich - Fitreler 
(Mart) Veninıer tertibi. 9 - Mllller y( 
• Lapaloma ş:ırkısı Ozerine fanteıl. 

8.10 

9.10 
10. 

23 MOsik (Caıband ·pi.). 23.45 • 2.a 
Son ajans baberltrl •• yarınki proe· 

PlYES, :KONFERANS VE 
KONUŞMALAR 

J.ondra (R.}, Paris PIT, 
dio Paris: Fransız Cumh 
isinin I.ondra seyahati ha 
leri. 
Beromünster: Milletler Cem 
yeti raporu. 
l\lilnih: "Don Karloı". 
NapoJi gr.: "M:ıdame Fann 
(Rovetta). 
J.şb cmföypcmföyp 

SPOR 
Yıldızını 
seçiyoruz 

Bize küçücük piyes içinde çar
~.:ıflı ıu;mmları, <'.ört karılı bı.yleri, 
oilunu Karagüz oynatıyor, taklit 
yapıyor, diye deli zanneden kara 
cahilleri, tulurrJ~cı kalem efendi. 
lerini1 yani 20 • 30 Mne evvelki 
diinyayı hiç müballla etmeden 
küçük fırçalarla çiziçiziverdi. 

Sahne halammdan mükemmel 
bir eser mi? Orasmı hiJn\em. Bu· 
nu erlıllllbma bmıkınm. Fakat ede

Eğelenceli köşe : 

ŞEHiR TIYAT1'0SU 
21 .. ::ı •39 Sah 
Ttpıbaıı Dnun Kıaın 

KORKUNÇ GECE 

HALJt DPBRB't 
Bu üpm 1 :da 
HALiME 
Zo.ıo Dalmdla 
MACAB BA~ 

BiRiNCiYE 

Bir B isi k 1 et . Atlet Pulat (G.8.) • 
İtq lltinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncilye: - bir çift 
it .rpift: dördüncüye: - Bir ppka; befinciye: - Bir ıeneli 

'-•lllli Harta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo-
i'llbatı: 4 kiıiye birer çift ipekli çotap: 10 kip ye birer adet 

'}'}-are piyango_ bileti, onbeı okuyucumuza birer ıite bü
~klcolonya; 15 okuyucumua birer •i'9 kUçUk kolonyao 25 ki. 
~~Ye birer tuvalet sabunu; aynca 150 kiıiye muhtelif cins he. 

1Yeler. 

\'CKARIDAN AŞAGI: 

bi b.lumdaa bu pifel muftffak 1 t 

\ 
bir bikiredir. Y• çok realist bir 1 .-..-......
hikayedir. ı 1-11-1-+~ 

1 - Cilt - Bahtiyarlık. 2 - Aza· 
nıızdan biri - Ba'ına (v) ııelirae e
manet olur. 3 - Sonuncu - Bayatıca. 
4 - Buhran atlatan. 5 - Ba,ına (d) 
ıelir•e alt kısmı olur - Eski isim· 
lerden. 6 - Bir nrıi ismi. 1 - Bu
radan delil - Araba. 8 - Arap dev
letlerinden biri· Bir renk. t - E,kl 
btr sinema artisti. 10 - Yemek tep· 
sisi - Ahadolu arabası. 11 - Bir renk 
- lktlfa etmek. 

Son tablo feWalide veciz. Ca· • 

' ' 
yesine eripniı bir adamı sörüyo. 
ruz. Binbir tehliheyi yeamiı ve 
muvaffak olmut ve muvaffalayeti. 
ni de eskiden kendine çile çekti· 
renlere allatlabyor. Alkıtlabyor 

ama, allcıt seti yalnız sahneden 
reli yor. 

Gelsin, ziyanı yok dostum! Pi
yesin siizeldir. Şaheser delildir, 
ama hakikaten rüzeldir. 

Zaten müellif allat hekleeeydi, 
w t.Woya hatim te)'ler de ilin 
eder ve kendini allatlatmasn iti· 
lirdi. 

" -----
SOLDAN SACA: 

Dünkü Bilmecemizin 
Halledilmit Şekli 

1 - Mevhum bir kahraman - Uzak YUKARIDAN ASAGI: 
işareti. 2 - Nefer. 3 - Ruha alt • l - AfUre, iL 2 - Ruzi~eb. 3 -
Pap:ıs. 4 - ikram. Deliil. 5 - Dram. Alarinko. 4 - Be, akmak. 5 - Asit. 
6 - Bir edatın kısallılmııı - lsrar. 6 - Lfl, &zel. 7 - Atab, el. 8 - Mer-
7 - Kokulu bir ot - Oltanın ucu. can. 
8 - Sahibi olmak • Anadoluda bir YUKARIDAN ASAGI: 

Çarşamba: l\I. Yesarlnln :Aılr '&orı 
YENt OPERET , .... A~ TİYATROSU r • Bu akpm Balk oecu 

J Ertutrul Sadi Tek 
r, arb4aflan 

llASKIN :(Vod"1 3 P.). 
(Se) Atill ye Mlçe Pençef revülerl . . ... 

ALEMDAR SINEMAS 
JKI FJLM 

1 - Chmanlar P.n.i, 
2 - Deli Gençlik. Müsabakaya lftirlk Koponu : -1 8 -

'~ - - "!!! - - -- - -
göl. 9 - Yazıhane - Nota - Sonuna l -Arabalar. 2 - Şuleıiz. 3 -.U· 
(z) gelirse yıın:ır. lO - Cizıi çizme- za, llAm. 4 - Jutat, pe. 5 - Eflt. 

Cemal Nadirin allaı Wdemedi. le yarar - Nefi edalı. 11 - İhtiyat • . 8 r- ı-:nmüzcc. 7 - ipka, ell. 8 - ........ lıııl ...... lıııl •• ~ .. 
" ti ton perdenin pıi6ellllıien c1e- ~an. Okul. 
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iktisat bahisleri • 

Maarif Şorasında neler konuşulmah1 -
_.,, _, 1-~ - - ---.. - - - -

I dare, terbiye ve 
-
Türkiyenin 

ihracat ticareti 
m:~~llrlffJ~Y~~=-: __ 

tedris işleri Türkiyenin dış ticareti için en 
ehemmiyetli maddelr zirai malı. 
sullerdir. 1937 senesinde TürkL 
yenin başlıca zirai ihracat mad. 
deleri şu rakamları bulmuştur: 

26 Martta oynanacak mühim maç münasebeti 
--, ,_, ,_, ~ ~ ,_. ~ _,___ -2 CWWWL ı::::w::a ı::::w::a 

Yazan: Cevad PalandöğGn 
Fikrimce Maarif Şurasında ko. 

nu§ulacak meselelerin ana hatlan 
nı şu üç zümrede telhis etmek 

Canlı hayvanlar 3.009.178 
italyanlar 1111 
·Al 11 ıan lar 111 ı 1 mümkündür: 

1 - İdare işleri, 

Hnyvan.i yağlar 714.399 

Hayvani mahsuller 1.955.925 

Deriler 3.015.272 
2 - Terbiye işleri, 
3 - Tedris işleri. 

Yün 
~ 

12.715.660 YAZAN: Muvakkar Ekrem TalO 
1 - idare işlerinde; mesaımı.. 

zin mühim bir kısmını teşkil eden 
kırtasiyeciliğe nihayet vermek i • 
çin: 

Cevat Pa1andi5ğcn 

~ 

Hububat 12.155.245 

Nebati yağlar 1.795.005 

Tütün 43.968.870 

Nebati istihsalat 4.286.907 

Pamuk 5.481.502 

Türkiyeden ihraç edilen mad. 
delerln yüzde 90 ı zirai mahsul-

• lerdir. lhracatm yekfuıu 1934. se. 
nesinde 96 milyondan 1937 sene. 

A - Okullarda bugünkü kayıt 
muamelesini değiştirmek, lazım -
dır. Bence tek bir defterle bu işin 
görülmesi kabildir. Bunun için de 
bir sıra numarası takip eden bir 
kütük defterimiz olacaktır. Okula 
:müracaat eden talebenin fotoğra- tedrisattaki hizmetlerinin de na _ sinde 138 milyon Türk lirasına 
fı hu defterin yukarı kısmına ya. zarı dikkate alınması, yükselmiştir. Bu yükselişte en zi. 

. ynde nebati mahsullerin tesiri · iilman milli futbol faTı~mı pıştınla.rak tasdik edilecektir. Son I - Kadronun kaldrnlması ve· vardır Bunların artışı yüzde 71 8 
ra talebenin nüfus cüzdanına ba. yahut tesbit edilen ka.iironun hiç . bet: . b 1 ' Bu mevsimin İtalyanlar ilk e. iç, solaçık muhtelif Viyana ta • 
kıl k k.. s" :L..u fotowraf n al - nıs ını u ur. h . u· "il' 1 T;ı" k 1 . 1 hr" . • A ara unye 1 

1J g 1 olmazsa o sene için değiştirilme - emmıye ı mı ı maç arını ı• .ı.. ım arıy e §e ımızc gelmiş • 
tına - büyük bir dikkatle - .doldu. mesi, Bu adetler yalnız ecnebi pazar. renzc'de Almanlara karşı yapa- vusturyalı futbolculardır. Diğer 

kallem edip muhakkak k 
sını bilen insanlar... lda 
dünyanın en becerikli mil 
sısları. 

Şimdi son söz olarak. 1 
bu maçm az farklı galibidir 
rim. Almanlar, Avusturyalı 
ma,. ların o tarihe geçmiş 
rini hıza verirler de bir şeJ 
cerirlerse pek pek bir bcra 
kurtarabilirler. 

İtalyada maç ka.zanmali. ~ ' , 
tanbulda h"alis süt bulmak 1' ~ 
zor bir iştir. Buna müteaddit 
reler şahit oldum. r> lic 

Muvakkar Elcrem '! 
rulacak ve nüfus cüz.danı kendisL J - İster okul kitabı olsun, is. ların Türkiye ziraati için olan e- caklardır. İtalyanlar, 26 martta. takım azasına da bakıyorum da, 
ne iade edilecektir. Keza ilkokul ter ilmi bir eser olsun, kitap ya- hemmiyetini göstermekle kal • ki rakiplerine karşı ekseriya mu. hakikaten Almanların çıkarabi • G 1 Sa ray k 1 u·· h 
diploması veya bir okuldan getir- zanlara Vekaletin azami müzaha. mnz. Ayni zamanda zirai mah - za.ffcr olmuşlardır. Almanların Iecekleri en kuvvetli şekil bu... U 
diği tasdiknamesi de kontrol etli · r~tte bulunması ve böyle bir ese - sullerin ihracının milli iktisatta.. ancak tek bir muvaffakıyetleri Haf hattı, açıklar eski forvet ise- ~ . 
lerek kayıt edilecek ve bu diplo • rin doğmasına, tekamülüne çalış - ki ehemmiyeti hakkında da gü • vardır. ler de "üç orta., nisbeten genç sa.. F utbo) şubesini lag~ l:lfı 
ma veya tasdiknamenin arkasına masının bir prensip işi olması, zel bir fikir verirler. Bu ilıracat Bu son karşılaşmanın ayrıca yılırlar. Ve Alman futbolünün etmek istiyor ? ~ 
şerh verilip, tasdik edilerek tale • K - öğretmenler hakkındaki 1936 ve 1937 senelerinde bütün beyncmilel bir ehemmiyeti göze çok ümit beslediği Şön ile Go§Cl 
beye geri verilecektir. sicil ve mahrem yazıların açık ol. ithalatı 1916 da kıymetçe yüzde çarpıyor. A\Tupanın en ileri fut. herhalde taraftarlarını çabuk in. Şehrimiz milli kiline tal' 

B Y kl t na ı:ekil 1 " - ak k tt rı son milli kiline talimatnsıı' - 0 ama. no • sı v :ı - ması ve müsbet, menfi yazılan 1413 ve 1937 de 9 nisbctini geç- bolü sayılan 'Avusturya mn kisara ugratmıyac ıyme e -
lerinde pratik bir usul, bir yazının, suretinin de alaka - miştir. "melez,, leşmesi, Çeklerle Ma - dirler. ne itiraz ederek bir dile~ 

Hangi sınıfta olursa olsun, öğ - darlara verilmesi, .. .. .. • . ·-· carların "'·ecd"lerini her nesebep ltalyanlara gelince... genel merkeze müracaat c 
retmenler tarafından verilen ka • Koylunun ıstıhsal ettıgı mah • tense kaybetmiş olmaları ''Orta ''Pozzo., ne zamandır faaliyet. ler ve gelecek cevabın neti 
naatle talebe sınıfını geçer. Tale· L - Talebe~in, günün yan~ını, sul için çok ehemmiyetli olan me Avrupa futbolü,, nün inhitatı di. te ... Sayısı otuz mudur, kırk mı- kadar da maçlara ietira.k e 
benin kanaatle geçmediği dersler sokaklard~ geçırmek, o'lcu~a. g~r~n sclelerden biri mutavassıt tica • ye telakki ediliyor.. İspanya da dır?. lyi aklımda kalmamış, ge. meğe karar vermişlerdi. \' 
için direktör, yardirektör ve oku· çıkan bellı ~lmı~a~ak dısıplının rettir. Zirai mahsullerin satın a. çarpıldı... ni"? bir kadro ile hazırlnnıyor. Fakat, bununla beraber 
Jun istisnasız bütün öğretmenleri b?z~lması, bıkır mıs~ı ar.ta

1
n .t~l:be.. lınışmda çok fazla yapılan, fakat Her ne kadar İtalyanlar muh. muş diye duyuyoruz. Onlarda ve Beşiktaş klUpleri maçla.J'J 

tarafından talebe yalnız bir defa. nın ıdare ve rtasıye ış erı ıçın - çok az arzu edilen §ekil komis • diler. Fenerbahçenin bir 
ya mahsus olarak smava sevkedi· den çıkılmaz bir şekil alması gibi yon usulü ticarettir. Alıcı ~iftçi- futbolcuları da klüp idare ııe 
lir ve kanaatle geçmediği .dersler· mahzurlar düşünülerek çift toi - ye ekseriya avans verir ve mah. linin ve müessesan meclisinil1 
den sınavı yapılır. Hakkın~a te. risatm kaldrrılmasr, sulünü yalnız ona satmağı taaıı. rarlannı dinlemiyerek ~ 
reddüt hasıl olan talebe ekseriye· M - Bir zamanlar birleştiril • hüt ettirirler. Mal alınırken fi - çıkmışlar, bunun üzerine 1 
tin kararı ile ya geçer, yahut sı. mesi ibabis mevzuu olan ilk ve or· ynt, ekseriya tüccarın az ok heyeti disiplinine karşı gctell-
mfta kalır. ta okullann birl~tirildiği takdir - keyfi itirazları dle tenzil edilir. oyuncuların tecziyesine 1' 

Reyler arasında müsavat olursa de bu halin bir keşmekeşe sebep Halihazırda maatteessüf müsteh. vermiştir. U 
talebenin lehine hareket edilir. olacağı asla unutulmaması... Iikin en son tediye etmiş olduğu Bu arada, Galatasaray 1'l ~ hıç 
Netice talebeye hemen tebliğ olu· 2 - Terbiye )şleri: fiyat ile müstahsilin hakikaten Fener idarecileri gibi Jllll9 ~' ~i 
nur. Artık sözlü, bütünleme, en • A -öğretmenlerin meslekten eline geçen fiyat arasındaki far- mamağa kara vermiştir. f 'a 
gel vesaire yoklamalar yoktur. yetiştirilmiş olması, bunun için de kı teSbit edecek esaslar tesbit e. Fenerin sahaya çıktığını dıl ~ 
Talebenin bu sınav sonu yukarda orta ve yüksek muallim mektep - dilmiş değildir. Galatasaray idarecilerindell 
arzettiğim tek kütük <lef terine !erinin çoğaltılması Hizımdır. Zirai mahsullerin satış imkan. kısmr da sahada fellik fellilC o)f 
ve talebenin okula kaydından son- B - Sınıf mevcutlarının 35·40 hırı ve bu mahsullerle ticaret i. cu aramağa koyuluyorlar. \re 0 
ra gelen ilk boş haneye sınav se· talebeyi geçmemesi: okul bin~la : çin münakale vaziyeti de tabii yet tabiidir ki bir gün e,..,,el J 
nesi yazıldıktan sonra (geçti ve. rının, sıraların sıhhı ve tcrbıyevı ~ok mühimdir. Bir çok mıntaka. Jtalyan milli fıtföol ta1mnı \ yuncularma maç olmadığınl ~clJ 
ya kaldı) .diye yazılır. Ve alt kıs· şartlara uygun olması, kışlık te - laı·dan, bilhassa şark Anadolu • . . . . . . . . . !iyen idareciler, ancak nltI 1'1•t 
mı bütün öğretmenler tarafmdan nefüshane, yemekhane, jimnastik srutdan mahsulün satışını temin te~~ olımpıyat, dUnya maçı.arı, j P?lıtıka ışlerı ne kadar. ayna gı. - o da otomobille evlerindc1ltif 
imza edilir. Muvaffak olmayan ta. yeri laboratuvar konferans salo - d k k"l · kf'; 1 lmadı.Ym mılh temaslar, Avrupa fiampıyo. hı açık ve cart cutlu ıse futbol lamnk şartile - bir araya ge 

, • e ece na ı ım an arı o o 1 d b · b" ·· t"" r·k ·· · 1 . d 1 · ·· · · ııÇ 
le be sanat okullarına devredilir. nu ve modern halaların mutlak dan tarla. ziraati için istifade edi na ar:n. a arız ır us u,n u . gos: sıynset erı e a {St~e oyle gızh biliyorlar. Ve tabiidir ki 111 
Her ne kadar muvaffak olmıyan bulunması 1 kt d" termış ıseler de umumı sevıyeyı kapaklı ve esrarengızdir. Takım yapılamıyor. 

· ememe e ır. ··ı k · · b" t k k 1 kr...ı:· h k w d k"k ··---1 
talebenin aynı sınıfta mükerreren C - Okul kitaplarında çocu · 0 çme ıçın ır e e 0 aıı sa ayn çı acagı a 1 aya kadar, Dün, biz Galatasaray kltı""'ıt 
okuması, talebenin yetişebilmesi ğun lisan seviyesine uygun bir tah İstihsal derecesine satış im - değil. hani şu meşhur Meazza'larr yok dare heyetinin daha yersiz ve S 
gibi iyi bir düşünceye müstenit rir tarzı takip edilmesi kanlarının ne kadar müessir 01- Ben heyamola .ile yürüyen mu? Alimallah! o bile bilmez oy. lahiyetsiz bir kararım dabllı 
görülmekte ise de bunun iktisadi D _ Konferans sal~nunda sık duğu şu misalle anlaşılabilir: Ağ. Fransız futbolünün müstakar bir nayıp oynamıyacağmı .. Ayrılan reniyoruz. 
milli, insani bakımdan zararlarını sık konferanslar verilmesi, bazı rı vilayetinde (Karakösc) 1928 terakkiye ermiş olduğuna da i. elemanlar ne miktar olurlarsa ol- ldare heyeti, kendi satib~~ 
unutmamak lazımdır. derslerin projeksiyonla gösteril _ senesinde pek çok asker ~ev~ut- nananlardan değilim. Kalesinde sunlar sanki hepsi birden oynı _ haricinde olarak futbol şulP"~ 

C -Talebenin o'kula ıdevam iş· mesi ve terbiyevi filmlerden isti • tu. Bundnn <!olayı arpaya ıhtıyaç Avusturyalı, müdafaasında İs • yucakmış gibi hazırlanmaya mec kapatmağa karar vermiş ~-e~ıf 
lerinin sıkı tutulması için yokla _ fa.de edilmesi. fazla idi. 1930 senesinde ;s: ~~t panyol, Arjantinli, hücum hat • bur tutulur, istim üzerinde bulu. kararını ( ! ) bir mektupla. ~ 
mal!lrın öğretmen ve sınıf öğret : 3 - Tedris işleri: lıcı artık orada. mevcu eg.ı ı. tında Urugvaylı, Macar, İsviçre- nurlar. merkez.ine bildirmiş. Biz ytı,,j!t 
menleri tarafından yapılması: A - Müfredat programındaki Bundan dolayı 1928 ~e~e~ın-~~ li, müslüman Araplar bulunduran ltalyanın kuvvetli bir şekli şöy murakabe heyetinden ba.z! P ~ 

D - Derslerden evvel yokla - mebahisin talebe tarafından çok 322•000 dek~r arpa yetı~nl_dıgı bir ''Babil,, karışığının yarım mu. le olabilir: Olivyeri, Foni, Rava, selerle görüştük, bundan so~ 
1 1 k ı.· kl konulması. halde bu mıkar 1931 scnesınde vaffakıyetlerile kanaat edinmek Serantoni Andreolo Lokatelli d ef k F-ı-e.t ma yapmak işi ve az da olsa ders. an aşı aca ,uır şe e • ... lk" . • • • a klübe tel on etti . az-

lere geç girmek itiyadı gözönünde ve bunların hayati ve ameli bakım 8?.·000 d.e~nra, .. ya~~t .. evve ının imkansızdır. Biavati, :Meazza, Piola, Ferrari. seyi bulamadık. ııP' 
bulundurularak derslerin tam 50 dan realize edilmeleri, dortte bırme duşmuştur. 1taiynnların bu sene öylç pek Kolaussi. Yalnız biz.imle görüşell ,~, 
dakika yapılması için ders saatle- B - Okullarda iyi bir kütüp - Dış ticaret bakımından memle. kıvammdagörmcdiğim durumunu Lakin kulağımıza kadar gelen. Galatasaraylılar bu hadise b 
rinin birer saat olması ve hafta· hane, zengin ders aletleri ve tedris ket istihsalatı Uç, dört sene iı;:in. incelemeden önce, Almanlara ba. !ere inanılacak olursa Olivyeri, kında şunları söylediler: .. ııiil1 
lık dersler.den bazılarının azalıp, malzemesi bulunması ve sırf bu de dikkate değer bir tahavvül gös kalım. Serantoni, Andreolo, Biavati, Me. - Klüp idare heyeti •. ~l~;r 
bazılarının çoğalması, (Haftada işle muvazzaf bir memurun tayini, tcrmiştir.: Canlı hayvanlann ih- Alman futbolü hiç bir zaman azza, Piola oynamıyacaklarmış!. herhangi bir spor §ubesiJl~ t$t~ 
iki saat olan tarih _ coğrafya ders C - Jimnastik derslerinin, sıh- racı 19:J4 senesinde 5.824.823 li. ileri bir tekniğe sahip bulunma. Biz buna inanmadık. Maama - veya muvakkaten faaliyeti ill, 
Ierinin üçe iblfiğma ihtiyaç vardır)' hat bakımından haftada bir ders ralık iken 1935 senesinlle bu mik. makla beraber mazide, Ştulfaut, fih, Ccnta, Bertoni gibi gençler edemez. Nizamnamemiz sıı~ ıı ( 

E - Günlük ders saatlerinin yerine, her sabah ve nöbetçi öğ - tar 4.463.045 e inmiş, 1936 sene. Zepan, Kobirski, Rişar Hofman, de bu sefer takımda yer alaC'ak. tir. Değil faaliyeti tatil }lat$ıur· 
dörde indirilerek sabah ve akşam retmenler tarafından yaptırılması, sinde 3.435.323 olmuş, 1937 sene. Harder, Konen, Sifling gibi klas !ar gibi.. :Meşhur müdafi Rava §ubeyi bile resen açamaz. ·ş ııel 
mütalaa saatleri konulması, bu suretle tasarruf edilecek yüz - sinde 3.009.178 e düşmüştür. Bu- futbolcusu yetiştirmiştir. Bugün nm cezası affedilip herhalde bu te kafi derecede intişar c~1 

F - Orta okula girecek talebe· !erce meslekten yetişmiş jimnas • na mukabil hayvani mahsllerden bu nevi yıldızlara malik değildir. maç için kullanılacaktır. hangi bir spora ait §Ubeııitlıce 
nin bir yoklamaya tabi tutulması, tik muallimlerinin - esaten orta olan yün ihracatı artmıştır: 1931 Avusturya Avusturya ile ittifa • 1talyanlann mevsimin pek ba. kili için bile yüksek Jl11l~{i 
bunda muvaffak olamıyanlann ve tedrisat muallimi -0lmaları dolayı. senesinde yün ihracatı 8.056.518. kından doğan "çorba,, da mlis • şında Fransızları bir sıfır yen • heyetinin, idare heyeti tcld;Ub 
keza sınıf sınavlarında kazana • sile - müstait oldukları derslere 1935 senesinde 4.235.419, 1936 bet bir iş göremcmjf;!tir. Yani melcrine mukabil Almanlar da tasvibi şarttır. Kaldı Jtf, 1'

1 
e 

mıyanlilrın sanat okullarına .devri, tayini (sabahları yapılacak olan sen"sindc 13.202.603. 1937 sene - Dimyata pirince giden Alman fut geçenlerde Yugoslavları güçlükle ve memleketimizin en faf. :
11 

G - Çalışan, muvaffak olan ve- jimnastik harekatının Ankara rad- sinde 12.715.6&0 liraya çık • bolü evdeki liulgurdan da oL üç iki yenebilmişlerdi. Onun için hemmiyet verdiği bir sp<>t'l., 
t ~~ lcv bir saat olsun .dersini terket - yosu vasıtasile yurdun her tara • mış ır. muştur! bu neticelerde bir mukayese el • sini ceffelkalem kapatabı 

8 
miyen öğretmenlerin aynca terfi. fında, aynı zamanda yapılabilece· Dört sene içinde canlı hayva _ Son gelen Avrupa gazetelerin. verişli gözükmüyor. Maç, ltnlya- Biz idare heyetini dün sııb, 
hi, ğini .düşünmek kabildir.) nat ihracatı gittikçe eksildiği den öğreniyoruz ki, ltalynnlara nın cidden en bitaraf ve spor ter takım çıkarmamak igibi ~ır e 

H - Maaşların kıdeme nazaran D - Bir çocuk bakımı kitabı - hnlde yine hayvan mahsulü olanlç1karacakları milli takımlannda biyelcri mevcut bir şehri o1an Fi. ziyete düştükten sonra istıf~ç 
yeniden tesbiti, nın yazılmasına ihtiyaç vardır. yiin ihracatının artm:.sı gerek yine dört "Viyana,, lı eleman bu. renze ~Florans) da oynarunakla 1 melerini beklerken, bugUn Jtı, 

i - llk tedrisattan orta tedri- E - Türkiycde ilmi ve daimi kışın, gerek harici ve iktısadi a- lunacak .. Takım 5öyle: Platzcr, beraber ne de olsa kendi top • haklarr ve salahiyetleri olf11~1 
sata geçen emekli öğretmenlerin bir akademinin kurulması, millerin tesiri ile hayvanların te. Yanes, Şmaus, Kupfcr, Goldbrü. rakları. bir kararı vermi~ olarak k: ~ 
• Universiteyi bitirerek orta ted- F - Okul kitaptan hakkında lef olması veya kesilmesi ve yal. ner, mtzinger. T..ehner. Hahne - Du avantaj tahmin edildiğin • mızda görüyoruz. Yu~~rı :/i)'• 
risat muallimi olan gençlerle bir Veki'iletin mesaisi devam ctmeklelnız ylin1~rinln dıe pazarlara gön. mnn, Goşel, Şön, Pesscr. den· ele mühin:ıclir. Sonra ltalyan. söyledik, idare lıeyetının dlJJ 
tutulmıyarak bu gibilerin - ili: (Devamı 11 sayfada) . derilmesi ile izah olunabilir. Bunlardan kaleci, sol bek, sağ. lar, bilhassa futbolde ailem edip (Devamı 101nıcıl 



a göğüs veren araplar 
ıfere mil Çekiliyor, bar
lar deşiliyor başlar bir 
"uruşta ·koparılıyordu 
~İikümdarı Muzaffer Şah, tini değiştirmekle zevkini arttın _ 

l{ölemen reisi Sultan yordu: 
. Yazdığı bir mektupla yar - Şu tarafta duranların bar -
>'ordu. 

Gori, Emir Hüseyin ku-
aitında hazırladığı do -

• liind hükUmdannın yar. 
. tondcrdi. 
er liind denizinin ağzına 

d~i \>'akıt erzakların bittiği-
liler, Kamran limanında 
'ler ve çare aramıya baş· 

saklannı deşiniz. 

- Şunlann da bir vuruşta baş
ları kesilsin .• 
-Şu esirlerin tırnakları sökü

lecek .. gibi emirler veriyordu. 
Emir Hüseyin, fethettiği Zil _ 

beydede kumandan Bersebay'ı hı -
rakmıştı. Bu kumandan, Ali Tahir 
hükümdanndan Emirin intikamını 
almak için bekliyordu. 

1517 yılında Taaz'da düşmanı 

\ıa "-tnir lbni ~bdül Vah - ile §iddetli bir muharebeye tutuş
IYurmaktı. öyle yaptılar. tu. Ali Tahir müthiş bir mağlUbi-

• \>'ezirlerini topladı. İste - . yete uğtamıştı. Emir ile kardeşi 
dnna ne suretle mukabele çarpı§mada öldüler. Bersebay harp 

~ırn geldiğini müzakere te aldığı 8000 deve yükü ganaim. 
tede şu kararı verdi: le çöl yolunu tuttu. 

tfer d d" x··ı l · bu Fakat Bersebay, kumandanına • e ı, o emen erın 
boyun eğersek bitaraf- muzafferiyet müjdesi ile beraber 

İhlal olur onları~ hükmü gözleri kamaştıracak hediyeleri 
tİttniş ol~ruz. İtibarımız getiremedi. 

Necran önünde önüne çıkan si. 

~ beklerken yalnız kuru 
P alan Emir Hüseyin, fe· 

hiddetlendi. Hin:l deni -
titrnekten vazgeçerek Ali 
hUlcümdarına haddini bil . 
' karar verdi. 

6ı liüseyin, evvela Zübeyde 
. erine yürüyerek burayı 

Sonra Adeni muhasara 
~enliler, o vakte kadar to -

olduğunu bilmiyorlardr. 
• bütün toplariyle dehşet 

il başladı. Fakat Araplar, 
n icadından korkmadılar. 

teslim olmakla da canları
aınıyacaklarını biliyor -

ltarbedetek tilmek, daha 
~ha şerefli idi. İşte bu ina
lı ların hükmünü hemen he. 
'çe indirdi. 
i 2aptedemiyen Emir Hü. 
illdığı esirleri gemilere dol
~ekkenin me~ur iskelesi 

. 'geldi. 

• liind seferine devam e· 
'ği için müthiş bir gayza 'ka 
· Ali Tahir hükümdarına 

r, Ondan intikam almayı dü
ordu. 

~İin, Adenden getirdiği e . 
~!kence ile öldürüp hiddeti-

lahlr Arap kabileleri, bu çöllerde 
önlerine çıkan kısmeti kaçırmadı -
lar. 

Bütün develerle beraber Berse
bay ve kumandanlar da üste baş· 
larını verdiler. 

Ali Tahir hükümdarı, kendisin. 
den yardım istiyen orduya ekmek 
vermemek yüzünden mahvolmuş -
tu. Fakat sarayında alfmlere, şa -
irlere daima en yüksek payeyi 
verdiği için ölümü, sonsuz bir ma
tem havası yarattı. 

Niyazi Ahmet 
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ilk Nobel mü~afatını Orta A vrupadaki geni hô.di~ 
alan şaır ._ • • · 

Bundan Y~z Sene Evvel selerden SOnrakl VQZlyet: 
Dogmuştu • 

Fransada, doğumunun 100 ncü 
yı1:lönümü münasebetile, şair Su
lly Prudhomme (Stili Prüdom) 

ltalyanın Tunusu istemesi karşısında 
n ismi anılıyor. 

Bugün SuUy Prudhommeden 
hatırda hemen hemen yalnız meş· 
bur ''kırık vazo'su kalmıştır. Fa
kat onun 'ismi her halde ve her 
zaman için bütün dünya edebiya. 
tında geçecektir. Çünkü 1901 de 
ilk defa olarak Nobel edebiyat 
mükafatını bu Fransız şairi ka. 
zanmıştır. 

Sully Pudhomme 10 kanunev
vel 1901 de ilk defa olarak veri· 
len Nobel edebiyat mükafatını 

kazanınca, 208 bin frank tutan 
bu parayı kendisi almış ve Fransız 
edebiyatına terk etmiştir. Bu pa
ra ile de onun namına Fransada 
bir edebiyat mükafatı tesis edil. 
miştir. 

Sliy Prudhomme zamanının 

meşhur bir edibi idi. Zaman za • 
man bir fabrikada çalışmış. noter 

ı--
Alınnny:ının Orlt 
A\'rup:ıda yeni biı 
znfcr kazanın:ıs 

:ıynı zamanda gö; 
lcri ltıılya üzeri· 
ne ı;:e"·irmektedir 
hnlyanın Roma -
Bcrlin mih\'eriıı 

deki bu arkadaş 
yeni topraklar ka 
z:ınırken ona m 
ya:ıdeıtiği suah 
şayan görüliiyor . 
tıalyanın Tıınm 
iizeriııdcki talep· 
!eri karşısın ıla 

Frnnsızca " L c 
Tcınps" g:ızetesi

nln Herlin muha. 
hirlnin nş:ığıyr 

nldığıınız mektu. 
bu bu jtibarla e 
lıemnıiyellidir. 

r~ 

katipliği etmiştir. Fakat sonrala- Bu haritada Almanyanın 1919 clanbcri ne şekil a1dığı göstcrümektcdir. Siyah kısım Veraay 
rı, amcasın:n kendisine bıraktığı muahedesi ile çizilen Alman topraklarıdır. Çizgili 1:eya noktalı 1.-ısımlar, yanlarındaki ta,ri}ılerle 
ufak bir gelire kalemiyle kazandı- gösterildiği gibi, Almanyanm sonradan ilhak ettiği ycrlcr<Ur. 

;~li~:r:~~i:k~rrer~~~~ö~:s;::ı:;ır~ Almanya ne du·· şu·· nu·· yor 
Fransada kendisini sevenler Jıl 

olduğu gibi pek kıymet vermiyen. 
Ier .de vardı. Mesela Flanbert MaIUmdur ki Alman matbuatı 
(Flober) onun için "sadece boş .. İtalyanın Fransaya ka111 ileri sür
Iuktan ibaret bir derinlik,, demiş· düğü taleplerden bahsederken 
tir. bunları pek fazla takdir eder ma. 

16 mart 1839 da doğmuş olan hiyette neşriyatta bulunmamıştır. 
şair, 7 eylül 1907 de, yani 68 ya· Yalnız Roma - Berlin mihveri ica 
şında olduğu halde ölmüştür. bı Alman gazetelerini İtalyanın 

1881 kanunuevvelinifı 8 inde, bu taleplerini müzahir kar§ılamı
Pasteur'Ia beraber, Fransız Aka- ya, Milano ve Romada çıkan ga. 
demisine aza seçilmişti. zetelerin neşriyatını iktibasa, Tu-

Sully Prudhomme'nin "bo§ nusta İtalyanın aleyhindeki yapı. 
sevgiler,,, "Yalnızlıklar,, gibi e - lan nümayişleri olduğundan bü -
serleri vardır. Fakat meşhur olan yük göstermiye, M. Daladier'nin 

Devamı ııı nnula) veya General Nogues'nin Tunusa 

gidişini tehlikeli bir hareket di- ri, hareketlerini yavaı yava,ı ge • 
ye kar§ılamıya mecbur etmiştir. nişletmek ve birkaç ıene ıonra 

Yine Alman matbuabnda, Korsi Mısıra benzer bir iıtiklil kaza.n • 
kalı olan Napolyonun ltalyan ol. maktır. Desturcular, Fransanın 

duğu yazılmıştır. Hatta, bugün müstemlekelere yaymak ihtiyatsız 
Bertin.de bulunan Tino Rossinin lığını gösterdiği ''hukuku beıer,, 
milliyeti Korsikah olarak gösteril· umdelerine dayanıyorlar. Müstem 
mektedir. leke halkı, çöldeki kumlar cibi, 

Şantöz hakkında yazılan yazı - Üzerlerine basanları niha_yet bir 
larda Fransız olduğundan hiç balı- gün ıdört bir tarafın~ saracak. 
solunmuyor, sanki Almanyaya lar ve atacaklar, 
doğrudan doğruya Korsikadan ge- Alman gazetecisi, bu ıuretle, 
liyormuş gibi, onun doğduğu yeri dikkate şayan bir neticeye vamuı 
söylemekle iktifa ediyorlar. oluyor: Demek ki, Fransanm Tu· 

Bütün bunların pek fazla ehem. nus üzerindeki muhabir idaresi, 
mi yeti yok. Fakat Almanyarun .dik yerine İtalya geçerek değil, yerli 
kati bilhassa Tunusta. Mesela, dö- halkın muhtariyet hareketi ile nL 
viz meselesinin bütün müşklilatr. hayete erecek. 
na rağmen gazetelerin Tunusta Tunus hakkında yazılanlar ara
:1Ususi muhabir bulundurduktan sında "Berliner Monatsh«;jte,, 
göze !arpacak bir noktadır. Bu a- mecmuasındaki bir yazıyı da iıa. 
rada Börsen Zeitung'un Tunusta ret edelim. Fransanın Tunusu na· 
bir muhabiri var ki, bugüne ka - sıl işgal ettiğine dair olan bu ya.. 
dar gazetesinde bir sıra makale zıda bir nokta hatırlatılıyor: 

eşrctmi§tir. l 868 .deki Betlin konferansında 

~~ etmeyi düşün.dil. Danyel DarıJö soldan itibaren 1931, 1936 ve 1938 senelerinde 

Söylemi ye hiç lüzum yok: Bu Alman devlet nazın Ernst von 
.nuhabir İtalyan kaynakların~~n Bülon Bismark namına Italyan 
:stifade ediyor ve Tunusun müs • murahhası Kont Kortiye, Tunuıu 
temlekc edilişini İtalyan görüşüne işgali teklif etmiştir. 1tal~a bu 
~öre anlatıyor, müstemlekeyi !tal· teklifi kabul etmemiş, bunqo üze
yanın taleplerini hakir gösterecek rine "Bismark, Şimali Afrikadaki 
5ekil.ie ele alıyor. Fransanın Tu - bu cazip tGpraklarla alakadar bir 
nusta 94 bin İtalyana mukabil devletin nazarı dikkatini celbet • 
108 bin Fransız olduğunu göste- mek istemiş ve, gayet tabii olarak, 
ren son istatistiklere itiraz ediyor, Fransayı bulmuştur. Esasen kon· 
hakikatte 100 bin Fransız, 130 grede daha evvel de Fraljlaı~ m~ 
bin ltalyan olduğunu ileri sürü - rahhası Vaddington'Ia bu meıele 
yor ve, Fransız polisinin tenkit e. hakkında görüşmüştü. Altı ay ıon 
dilecek bir hareketi olarak, "Ya - ra (5 kanunusani 1879) Fransız 

şasın İtalya! Kahrolsun Fransa!,, elçisi Kont Saint Vallier kcflodisi
diye bağıran bir genç km tevkif ni ziyarete geldiği zaman meseleyi 

le lıtün esirleri ayn ayrı iş -
-~le gebertin iz; onları sey -
tım. 

İni verdi. 
lcrce esir me~dana getiril • 
tuınandan ikinci emrini 

Fatih Ahırlarındaki 
Hadise 

Şehzadebaşında Anastasın 

meyhanesinde tanıdığı Yusuf a
dında bir çocuğu Fatlhtekl ahı
rına göturerek beraber yatan, 

Stt~ taraftakilerin gözlerine fakat çocuğun }{cndisl Üyurken 
ın .. 

!erce Arabın birden gökle -
ıtt'tcn haykırıştan, Emire ra
! fts alacak kadar huzur ve· 

ceketini yoklıyar:ı.k ıınrasını 

çalmak istemesi Uzerino başına 
tahta Ye taşla '·urarak öldUron 
arabacı AbdUh·alıit hakkında, 

el Un nğırceza mahkemesinde mil 
takasını söyliyen milddelumu-

alıyor.du. mi suçlunun muurmck kasti ol-
~~ine mil çekilenleri sey - mayarak öldtirdUğUnU ileri sl\r~ 

ger esirler, aynı akıbete muş, ceza kanununun 452 ncı 
~ korkusu ile ölü hale maddesiyle tecziyesini istemiş-

lerdi. Emir, işkencenin şek. tir. 

' 
Şalıpur ·niktih gilnü l(ahirede 

içiyorlar 

SİNEMA 
h.llU UllUUIUllllUUllW, _____ _ 

Flimlerinde daima 
değişen bir yıldız 

1917 de Pariste doğan Danyel Daryö'nün anası babası 
onun bir giin artist -olacağını belki aklından bile geçirmi
yorlardı. 

Danycl'in bab~ı göz doktoru idi: Orta boylu, ~işman. 
ca, ciddi tavırlı bir adam. Ona kalsa belki krzmı da bir dok. 
tor yapardı. 

Fakat Danycl'in annesi sahne ve sinema hayatını seven 
bir kadındı, çünkJ Jyi ve oldukça meşhur bir §antözdü. Kı. 
zma sanat zev,kini küçük yaşındanberi veren Madam Daryö 
onun istikbalini hazırlamıııı oluyordu. 

Danyel Daryö ilk defa olarak bir filmde rol aldığı za. 
man 14 yaşında idi. "Balo,, ismindeki bu filmde Danyelin 
rolü pek büyük değildi. Fakat bu ikinci derecedeki rolde o 
kadar muvaffak ve parlak oynuyordu ki, adeta birinci dere· 
ce roldekilcri bastırıyordu. • 

Danyel Daryö'yü, bu suretle, bir yıldız olarak keşfeden. 
for ona daha büyük roller verdiler ve artist "Çekmece", "De. 
de" ve ''Tatlı Bel&." gibi, kendisine gittikçe şöhret temin e
den filmler çevirdi. 

Fakat, onu bir filminde gören öbür filminde adeta tanı. 
yamıyordu. Çünkü, rejisörler onu her filminde daha başka, 
gitikçc sun'iye k:ıç~n bir makyajla ortaya çıkarıyorlardı. 
1935 te Berlinde.bir Alman stüdyosunda ''Hulya şatosu., is
mindeki filmi çevirdiği zaman tamamiyle bir "yıldız,, olmuştu. 

1936 da "Yeşil domino,, filminde Danyel Daryö "Balo,, 
daki genç kızdan tamamiyle baş ka bir çehre taşıyordu. On. 

dan sonra çevirdiği "Suiistimal,, filminde aldığı çehreyi de, 
Holivuda gittikten sonra büsbütün değiştirdiler. Bugiin Dan. 
yel Daryö birinci sınıf bir yıldızdır ve Holivudun güzelleri 
arasında sayılmaktadır. 

::ttiğini söylüyor. 
Bundan netice çıkaran Alman 

gazetecisi, şöyle bir hükme varı
yor: "Bu memlekette iki hasım o· 
lan Fransız ve İtalyan ailelerine 
yer vardır diyebilir miyiz?,, 

Fakat bunlara pek fazla bed -
bin düşündüğünü kendisi de anla. 
mış olacak ki, daha sonraki bir 
yazısında Avrupalıların Tunusta 
nüfusun ancak yüzde onunu teşkil 
ettiğini, binaenaleyh, memleketin 
idaresinde İtalyanların Fransız 

ların müşterek çalışmaları Hizım -
geldiğini söylüyor. 

Zira, filhakika, Alman gazete -
dsi yerlilerle, hatta Destur par
tisi azalarile <le konuşmuştur. O. 
nun dediğine bakılırsa, Tunuslu -
lar Almanyanın Yaliudi aleyhdarı 
siyasetini pek beğeniyorbrmış ve 
Almanya ne kadar kuvvetlenirse, 
Fransa o kadar zayıflar, bu suretle 
:le Fransadan imtiyaz alırız ~iye 

düş:.inüyorlarmış. 

Garip bir mantık! Eununla be • 
rab::r, y:ne Alman gazetesinin bu 
muhabirine göre, Fram:anın i~:ti -
Jarı henüz çökmiye ba~iamış de · 

l 
!ildir. Desturcular bile b:.ınu l:öy. 
ic kalıul cüiyorlar ve Ü~:;:.i.1d:..k:: • 

tekrar açmıştır.,, 
Almanların, vatandaşlarına, pis. 

markın bu işteki rolünü bizzat 
kendileri hatırlattığını rörünce in 
sanın memnun olması lizim ıclir. 
Daha geçenlerde Hitler, Bismar
kın hatırasını anıyordu. Buıün, 

kend:sinden evvelki bu büyük a -
damın siyasetinin aksine harekete 
girişir mi acaba? Pek ihtimal ver
miyoruz. 
Diğer taraftan, geçen gün 

''Vestfalische Ladeszeitung,, ve 
"Hamburger Tageblatt,, gazetele. 
rinde Roma.dan gelen bir telgraf 
çıktı. Bu telgrafa göre Musolini 
arazi talebin:le bulunmıyacakmı~. 
Bu halıer bir İtalyan kaynafın -
dan mı alınmış, yoksa 5adece bir 
Alman tezi mi, bilmiyoruz. Fakat 
bu, Alman gazetelerinde ilk defa 
olarak ç kmıyor. Almanyada, sa -
Iahiyct sahibi kimse"erle görüşür· 
k~.1 ::ynı sözlerin geçtiği sık :ıık 

duyu~.ıyor. 

Şi.ndiki hal.le, İtalyanın taleple 
ri bahsinde Roma .Berlin mihve -
riıı 'e0 :i iki memlel:etin kar§ılıklr 

vaziye~ni ne gib1 amillerin değitti 
r .. b=lec~gini anlamak meselesi ka -
lıyor. 
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Bizim de dahil olacağımız hir' 
kon/ erans teklifi 

Heykeltraşhkta 
sanat hakkı 

Sudnpe§te, 20 (A.A.) - "Havu": 
BULUn memlekette Viyana hakem 

kararından cırvelkl Çek - Macar buh. 
ram ı;'tlnlcrlnl andıran istisnai bir as. 
ker1 lmynaşma hUkUm aUrmektedlr. 
DUn bUtUn gün §ehlrden Mkere ça_ 
~.rılnn bir çok sivil geçmJ,,ur. ıBun. 
Jnrm bnzı." Budape§tede luşlalarn yer. 
lcfUıilml§se de ekserisi Macnrlstanın 
do~ \'e cenup do~u hudutlnrma gön. 
de llınl~tlr. 

Romanya hududu boyunca mühim 
nsker1 tahşldat vuku bulmaktadır. Ha. 
l<'n eski Kar-pat Ukraynam toprakla_ 
rmdıı. 200 b!n kl§I ı:eterbcr edllml§tlr. 
Her gUn Munltacs'dıın ve diğer :Ma. 
C"ar ı;ehlrlcrinden Karpat Ukraynasına 
dı ,ru lrt'nler hnr<'ket etmektedir. 

l~Fkl Karpnt Ukrayna.sı hududu bo. 
~ tın<'a ve lıJlhnssa Munkacs'da mUte. 
a 1 llt bcyıız Rus subayları gllrUlmek. 
trdlr. 

200 Macar Ö ldü 
nudag şte, 20 (A.A.) -- Karpatlar. 

altı 'L"krnynqsmın işgali Macar ordu. 
suna 200 mal<tule mal olmuştur. 

s s;ht-t, 20 (A.A.) - "Havas ajan. 
11ındnn., bir Mncnr tayyaresi, Macar -
Romen hududu üzerinde lcdln Sighet 
1,1ehı 1 üzerinde uçmu;;tur. 

Uacnr kumand.'\nt tayyarenin yan_ 
ltşltkla Rorr.en arazisi üzerinde uçmu§ 
oM•J ~ınu beyan ederek Romen hudut 
ka•nkolunıı tarziye vermiştir. 

Romanyanın Tahşidatı 
Bllkreş, 20 (A.A.) - Sn.la.biyettar 

rnahClllerln Havu muhabirine bildir. 
dts:"lne ı;öra; Romanya ae!erberllk ıııı.n 

etmemiş yalnız normal zamanda Kar. 
Jl:ttlar Ukraynuı hududunun mUda!a. 
rw•nı ~mln eden askeri kıtnları tak_ 
' ı::e ~ylemlııtir. 

mamıın kuvvetini daha zlyade artır • 
ınak mecburiyetindedir. 
Diğer taraftan Dally lrlail'ln ba§. 

mnkl.\lealnde de ştlyle denilıyor: 
Derhl.\I hareket etmek lı\zımdır. 

Yokı;a, bir kaı; ay sonı-aya kalırsa va_ 
kit g-eı;mlş olacaktır. BugUnden itlba. 
rl.'n bütlln gayretlerimizi maflfıp edil_ 
mez derecede kU\'\'etll olmak vnzl!e. 
ıine tahsis etmeliyiz. 
Nıyuz Kronik! gazetesinin alyas! mu 

harıirlnin çok aalllhlyettar bir mem _ 
badan öğrendiğine göre, cumarte.sl 
;1lnkU toplantı esnaaında lngillz ka. 
blnesl, ln~lltere, Fransa, SovyeUer 
Birllttl ve her tUrlU yeni bir Alman 
teca\•Uzüne mukavemete hazır diğer 
devlcUerle bir ittifak projesini pren. 
slp IUbnriy:e tasvip etmlatır. Bir sulh 
cephe.si te;ıkll etmek ve Sovyctler Bir. 
llğinln, domlnyonlar, Fran.sa ve Ame_ 
rlka kadar esaslı bir unsur olduğunu 
unutmamak JAzımdır. Bu cephe, Po. 
lonyaya, TUrklyeyc, Romanyaya, Bal. 
kan memleketlerine, Holandaya, \'e 
emnlyeUcrlnl bizim emniyetimizle mUş 
terek bir hllle koynuığa amade bU. 
tUn diğer memlekeUere de §nmil ol • 
malıdır. 

Dally Herald diyor ki: 
Almanyayı tnlcblh 1ı;ln bUtUn 1ng11_ 

tere, hattA yalnız 1ng111z milleti de. 
ğll bUtUn dUnya müttefiktir. Yapıla_ 
cak bir tek politika vardır, Pransa \'e 
SovycUer BlrJ!gi ile kabil olduğu tak. 
d.lrde ııskerl Htifnlct da lı;ine alan ve 
bUtlln diğer demokrat devletlerle sıkı 
f§blrllğl halinde bulunan ve nihayet 
derhal tııtbllc edilecelc olan bir bera. 
b(-r ı;;alı§ml\ pollUkası. 

İngiliz Nazırlarının 
Toplantısı 

Baştarafı l incidt 
l\ladeınki 'I'ak~im Abidesinin 

bii tiin mn.snl'i fi nltnı ış hin Hr a'ıuru Haclı:ıyı eğer leklirJeri kalıııl e-
dilmezse Pı-:ıi!ın bombardıman edile- dıl' \ 'e ınıulcm k i b u işte snnat
ce~i suretinde ıelıuit elll#ine d:ıir ga- klh- hnkkı ol nr:ık heykeltraş 
7.CIClt'lrı!e Cıkan haberler hakkında SO· l{nnonikn'yR y iiz y irmi hfn lira 
ı·ulan su:ıl ernherlnyn nıiishet cevap kalıııı-:-tır . .1\<·nba J·~rz ıırnm h ey· 
ı·erml5 ''e <;ek - Siovakynnın Alımın- kelinin bımn n isbetlo ına rnfı 
y:ıy;ı Ulı:ı!a (berine Jıasıl olıın enler- .. ,, . . 
n:ısy m:ıl v:ızireti büyük llrlt:ıııya lıü- n e oJahı lır. Arnıla bıı· tıynt far
kfımellnin <'lr:ırJyle telkik eylemekle k nu knp eden ltm iller ne<liı·? 
ofdn[tuııu llhe eylemiştir. Tak ... inı Abidesi nltmış bin li r a -

İngiltere Diğer Devletler 
ile Temasta 

ya m al olaı·nk snnntkflra y iiz <le 

iki yiiz kftr bıraktıı";:·ı h n l rlc ne

den <lolnyı ınec:clfı J~l'zurnııı 

h eyk elinrlcn nnnt hakkı olarnk 
lıeykeltrnşn bir knlH·e ııarnsı 
bile knlınnyor'! Ihı noktnyı nçık 
hiıo Iıe~np ile g<i t crmek J itzım
<le~ll nıldiı": 

I.ondra, 20 (A.A.) - A\'am Kam:ı
r:ısındaki işçi p:ırlisi reisi Atlce'nin 
bir ımaline ce\•np ,·eren Çemlıerlııyn 
denıişlir ki: 

"Ge~·cıı lınflaııın lılldiselerinc lıii
kıhııeliıı nnsıl lıir cheııınıi ) el \'erdiği
ni nvnın knmarası Hirıııinglı:ıını.l:ı 
söyled iiıiııı ııulııkln öğrcnrıı iş lıulu ıııı· 
yor. llu lıiıdisclcr hiikiıınelln ~eri ic
rnulını :r.nrnrl kılmaklndır. Biiktınıcı 
diğer ılC\'lellerle lemas lıııllndeılir. 

Çcınherl.ıyn hu hususla yakındn 
l:ır:;iliıt ''erecei;ti vnndinıle lıuluııınu~ 
ı·c "Bü.riik Urit:ınya Jıiikümeliyle kaç 
clc,·Jclin lıüylc lemns:ı gelmiş oldu~n
nu hiliıı hilmcdl~i smılinc ıte" lı:ıyır 
bilmiyorum, ce\'nbını ,·ermiştir. 

"1K1 SA°FDl r. IlAŞYJ:J\lr.!'' 

J.ondra, 20 (A.A.) - Lorcll:ır Ka
mnramıda Shellc, Çcmlıerl:ıyıı'in si· 
yaselini &ekil ellikten soıırn dcıııişlir 
ki: 

"Öyle :ınlıı,ılıyor ki, lliller, krnrli
sine iliııınt t'dtn iki ~nrdil ılevlcl a
damını istism:ır ve onları hiiltin ıliin
rn önünde kiiçük ılü~lirıneye \·:ılışı
yor. A \'l'UJ>:ıı'lakı dikıatörleı-i A nupa
bir zam:ın b:ışcöslcrmenıişli.'' 

Jr cyk<'lt l'nŞlnr kcndileı·I için 
-.aıut lınkkı olnı·ak mii rnkiin ol
<lni!,u kadar yiik<:ck biı· miikil· 
rat alınnk i.stcyclıllirler; ftı lrnt 

hu Jiiksck miikfıfn t m JU<!Ullckc
tinıiztlcki u m u m i kn7.nnc; sc\' İ· 

ye"i ile bir nıiinaschcti lml ıuı 

ma ... ı i<·nıı eclcceğini de elhcttC' 

takcllr <•dcı·ler. JHr hcykeltrn~ 
deruhte ettiği lılr Ahltleyi nihn· 

yet bir, ynhııt lılr buçuk "Cnc<le 
yapıyor. Jlir. yuh ııt lılr huc;ıık 

sene içinde• ~nnnt hnkkı , ·e e l <>· 
nıeği olnı•nk 'J' iirkiycıl c i't enilc
hilccck biı· l,nznnç miktnrı n e o· 

lahilir? H<'r h nl<lc hıı mikta rı 

o n he~, yirmi hin limcl:\n fazla .. 

yn çıkamınk bizzat. Jıcykelt~·nş 

sanntkiırlt\rın el a menfontlerıne 
uygun <l iişuıcz. 

ILordlar ka~a~ası 
Harici siyaset görüşüld · 

Lord Halifaks "Almanya Çe 
lovakyaya yaptığı harekett 
pişman olacakhr .. ,, dedi 

Lnodra, 20 (A.A.) - Lordlar 
Kamarası bugi,;n harici siyaset 
hakkında müzakerelerde bulup -

muştur. Hariciye nazırı Lord Hali 
faks söz alarak demiştir ki: 

Önümüzde bulunan vahim mese 
leler karşısında parti ihtilafları 

ortadan kalkmış _;ibidir, Fiil hak· 
kında son hadiseler Ingilterede ol. 
duğu gibi diğer meınl.:kederde dı:: 

iyi düşünen Llitün insdn lar için a. 
ğır bir darbe teşldl etın:ştir. 

Lord Halifax Çek, s~ovskyanın 

işgalini meşru göstermek için Al
manya tarafından ileri sürülen 
delilleri recl.dederek demiştir ki: 

Daha 14 mart akşamı, Reisicum 

hur Hacha ile Çekoslovakya bari· 
ciye nazırı Berlinc gitmek üzere 
daha dolda bulunurken iki Çekos 

lovak şehrinin Alman müfrezeleri 
tarafından işgali çok manidardır. 

Diğer taraftan Slovak liderleri 

nin Prağ ile her türlü münasebet · 
)eri kesmek kararının hariçten hiç 
b ir tesir yapılmaksızın verilmiş 
olduğunu kabul etmek imkansız • 
dır. 

Lord Halifax son hadiseleri izah 

oderek sözlerine şöyle devam et -
miştir : 

f dici fecayiinden milletle 
mak için teslim olmuşla 

Çekoslovakyanın Alm 
bir tehlike teşkil ettiği 
sini hiç kimse ciddi ola 
süremez. Diyebiliriz ki, 
-selesinde yegane 

Almanyanın faik 
etmiştir. 

Lord Halifax, Berlinde 
tere büyük elçisinin izah 
mek üzere Londraya dav 

mas ederek şöyle .demiştir 

Britanya hükumetinin 
hakkında hiçbir şüphe bır 
dığını söyliyebilirim. Ya 
protestonun tesiri hakk 

kimse fazla ümitlere düJ 
bu protestonun yapılmı 
her halde hayırlıdır. 

Lord Halifax, Almanla 
yük Bdtanya Imperator 
tarihini ele alarak bugün 

ketlcrini mazur göstermi)' 
sül etmiş olmaları hakk 
şöyle demiştir: 

lyl haber nlıı.n mahfillere g8rc, Ro_ 
ınanyanm .sulh zamanındı\ 200 bin ld_ 
i oıan kuvveti halen 300 bine c;ıka. 

rılntı,,, huduttaki lcıtalar iae seferi va. 
ziyete gcUrllmlştır. 

Parl.s, 20 (A.A.) - Pelit Parlsien 
,;-nzeteslnln blldirdığine göre, l<'ransa 
hlll<ClmcU bugUnlerde Bllkre§e bir bil. 
~11k elçi tayin edilmeslne karar Yere~ 
cektlr. 

Londra, 20 (A.A.) - liolilıazırdıı 
ecnebi ınemleekllerinde bulunan Run 
ciman hariç olmak üzere bürün na
zırlar bu sııb:ıh saat 10.30 d:ı bnşl:ı
yan 12.15 de nihoyet lml:ın kııbiııe· 
nin içtiınaında lınzır hıılunııııışlar
dır. Nnzırlar Jngilıcrcniıı Bertin se
firi Hendcrson l:ır:ırınd:ın diiıı Lıırll 
HaJiraxıı tenli edilen r~ıporıı lelkik 
elmi~Ierdir. 

J.ord Crew de Shclle lllilıak elmiş 
Ye Çek - Sfo, :ık milleri lı:ıkkıııd:ı 
mıılı:ıbhet i:dıar eylenıişlir. • 

Daladye vaziyetin 
vahametini anlattı 

B nrh nn Toprağın ''erdiği nıa
lltmntıı gfö·~ A lman hiiküm cti 
kemli memlckctleriıı clc ynpıla

cak he~rkdlcr :için bir hn<l ta)1n 
eılerck."nihnyct seksen bin mark 

t n n fnzln pnra \ erllmcmcc:in i 

lmral'lnşt 11·m1 ı;;. Türkiye h er 
h nldc A lnınn,ra<lnn :r.cngi n b i r 
memleket değil ili r . ı\ lnıırnrn<ln 

im ta rzıl:\ biı· t et biı· nl mılığmn 

A lman istilasından evvel Çekos 
lovakyada çıl:an hfidiselerin tasar. 

lanmış ve izam edilmiş olmadığına 
hükmetmek çok müşküldür. 

Britanya İmparatorluğu 
l·asclinc daima ,.c J1er l crd 
olan hürriyet ve kendini 

prensipiyle her türlü hii 

ortadan kaldırılması arası 
bir münasebet yoktur. va 
ötedenberi Almanyanın 

§arki Avrupasında bizden 

olduğunu tanıdık. Ancak, ın 
bir. devletin silah kuvveti 

keyfi olarak orta.dan kaldı 
ve beynelmilel en iptidai le 
Icrin ihıat edildiğini görüne 

yet tamamiyle değişir. 

Çekoslovak Reisicumhurunun 

İngiliz Gazetelerinin 
Şayanı Dikka t Haberleri 

r.ondrn, 20 (A.A.) - Bu sabahki 
biltun ln'iillZ gazetelerf, bO§lıklarln 
ı.:umarteıl ve pnzar gUnkU dlploınatfk 
!&nllyctl kaydetmekte ve So\"yetıer 
)t rlllt'fnln .Alman hUkfımellne verdiği 
no•'lnın metn'nl, Fransız notruıının 

Y::nın:la, tebnrUz ettirerek nc~rctmek. 
1eı lr. G3.Z"teler, \'aşlngtonun dn bu 
l•afta içinde Brrlfne heır.en hemen ay. 
nı menl:le bir nota Vl.'recPğinl tasrih 
<':, "me1ttrdlr. HUkümetln, Sovyetıer 
r;· 'iği de dalı 1 olduğu halde bt:tUn 
dr \ krnt mlllet'er arasında u·r kon_ 
fr nt toplamak hakkındaki projesi 

ÇC'
0

" l>i lmr,ılanmaktadır. 

I\abine Çcmberlayıı 'e I.orıl ll:ıli· 
C:ıx ınrafındıın ınülek:ıhilt-n arnın lrn· 
marnsında \'C T.orıllur k:ııııar:ı~ı ııd:ı 
lıusiin öğleden sonrn yapılıı<'ak olan 
beyanatı tnsı·lp eıınişlir. 

O~Jc ıam:ını ınııh:ılcfct liılerleri 
Altlee ve Grcenwood hnp·ekult>t cl:ıi
reo;inc gclmi~lcrdir. Kabinenin iı:li· 
ınaınd:uı cn·el l.onl llrıliC:ıx, Bıırking 
lı:ım s:ırııyııı:ı giderek ~ :ırım s:ıııt k:ı
dıır kral ile görüşrıııışllır. 

l':ıris, 20 (A.A.) - Dün iığlcden 
sonra nyıııı meclisinin \'asi snl:ilıiyet 
kıınııııunıı 17 l'r~·e k:ır51 28fı reyle 
k:ıhııl clrııcsi iiıcl'iııc J>ıılrıılicr Frnn
'i:ınııı ııılid:ıfııusıııı l:ıkı·Iye elnıek i-
1:iıı 3il .sonl'!şrlnc knıl nr geni, :ıltı
lıb'elle ;5 giırehileçeklir. 

' göı·c hu nılan ı,;onrn m emleke tin 

kendi milletinin Almanyaya tabi 
tutulmasını kendi arzusuyla kabul 

ettiği iddiasına gelince, bunun ü -
zerinde çok söz söylemiye lüzum 
yoktur. Çekoslovak Reisicumhuru

nun Bcrline gittiği şartlar ve Çc

koslovakyanın işgali kendisine tek 
lif edilen müzakerelerin bir oyun

dan iba ret olduğunu gösterir. 

'.'lmes gazetesi, başmakalesinde, .Al. 
mrnyayn lcom,ıı muııte•ıt memleket _ 
ll'rdc vuku.L grlen derin aksnıamclleı 1 
tnt'vı:uu bahsederek diyor ki: 

Çek cyalctıcrlnln birdenbire \'e hoy. 
rat( lstılı\sı Uzerlne hlr çok memlc. 
ketlerde derin ve gcnı, bir Alman a. 
ll'yhtar:ıg-ı dalgası hDrl'kete gelml§tlr. 
nı: hlaalyat Almanyaya kom~ mem. 
lrJ..1.'•fcrde bıttabl ayni sergU.Ze~tın ken 
d• b:ı,ınnn-ı dn gelmesi lhUmnllndC'n 
m· lt-vrllit l'nd şe ile müteraflktir. Bu 
takbih 'C korlcu, hUkUm sUrdl\~U mı:'m 
lt>kr.tıe-ı tabii ol ara., l:lrlblrinln mut_ 
trfrkl yapmaktadır. lnı;lltere dalma 
.Almany:ı"lın Çl'mbcr lı;lnc alınma.sına 

muhalefet ctmı,ur. Fıılcat Almnnyn, 
p:ıllt

0

kııs1 ile , . ., taldp ettlğ"I usu'lerle 
ta~ıt \'1.' önU:ıe ge~ıtm~z bir tnrzdn kl.'n. 
di,lnl Çl'mher itine ltoyam~n mll\·a!_ 
fak olmuştur. 

Dally Te'c":'raph diyor ki: 
F ılleı in t:u aon hareketinden sonrn 

raıht durmıyacnğı aşağı yukarı mu. 
hı> 'dtnktrr. Bln:ıennle\ h, .A vrupanın 
Almı.n hllcum!:ın kar~ısında }·n\"8§ ya_ 
,·aş rarçalanmnm!Ull için d'ğcr de\·let. 
lerl Mrlikte bir p:ılltıka kurulmalı. 
dır. Eüt!ln mlllet'crln tehlikede bulu. 
na., lı!lrrlycllerlnl muhn!auı etmeği 

istı't lnt C) llyecck bir pol tlka, bltta_ 
1't trı~l'tere ı1:ın yl'nJ taahhütler nlmıık 
dC'mel:tır. Bu toahhütıer aımmalıdır. 
Zırıı a•csl tn'tJ:rde hlı;; olmazsa lngil. 
1 ~re tura.ınt•:!:ı ceza ı;ikı.1iyectıgln<len 
~min bir halde Hltıer (:lzdlği l ol ela de_ 
vnm cdecclctlr. 

Dally E:ıcpress, nlınmMı !Azım gelen 
teclb!r:erl §Öyle hulua ediyor: 

EvvelA bir ne\1 mecbur1 milli hlz_ 

• 'c\'ille Jlcnılcr,.on lıu ı;:ıh:ıh kabi· 
nrnin irtinı:ıı csnıı~ınd:ı h:ıı·ieiyc nc
z:ırctinc giderek lıir sa:ıllrn r:ızl.ı k:ıl· 
mışlır. 

Ava m Kamarasında 
Çemberlayn'e Sorulan 

Sua ller 
r.onılr:ı, 211 (.\ .. \.) - Uııgiiıı A rnııı 

.. •aııııırnsııı<la lll<"lııı~ Tlcıııı JJ:ı~ı ekil 
. :cıııberJarnden şu suııli ııornııışıur: 
"Alnı:ıııya Çek - Sluı·al.y:ıd:ıki si· 

fiılı fnhrik:ıl:ırııı:ı \'e hnrıı lcrnzııııııın 
le~:ılıiip clın<"'>i lizcrinc lı:ışıckil mil
li nıüdafo:ı ı>roı.ıraıııınııı l:ıdilini cler
pi5 ediyor mu?" 

Çeııılıcriıı} n şu ce\'ılbı vemıiştir: 
"17 :M:ırll.ı BirnıinglıaınıJ:ı sü)ledi

ğiııı mılııkl:ı milli lıiı;siy:ıhmı:r.ııı lıii· 
tun 'eclıl')eriıti milli cnıııi) elimiz b:ı
kıııııııd:ın tekrar ıc·lldk etmeli) iz" de
miştim. Bu, hillnbi milli ııuid:ıfn:ı 
rırogrıınıııııız.ı d:ı şaıııllılir." 

Ba.rnn WiJkiıısoıı, şfiyle lıir su:ıl j. 
r::ıl t•lıııişlır; 

".Son ıııııuıııl lı:ırple Alrıırıııyay:ı 
ılü!.ıııc ve <lr.ıııır ıwlılrııı.511. Uıı kert• 
s:ılılınnın:ı~ı için demir \ ' C \.'1.'IİI.: re
ılcrasyonu ncıdiıırle le~elılıü.sall:ı lıu· 
lunul:ıc:ık mıdır?" 

Çcıııfıcdurıı lııııı:ı da milli lı:ıy:ılı-
1111.eın lıir \'cchcsıdır, de) ebiliriz, t'c· 
vnbını 'ermişlir. 

Diı;:!r 1.ıir ııuulc ce,·:ııı nren Çcnı
lıcrl.1) n dcnıi~lir ki: 

"Benim hiltlığ•mc güre Jl:ıclıny:ı. 
lj ııı:ırll:ı HıllcrJc nnlnşıııııyı k:ılml 
elrııeılen cı \'Cl "lrılıriri" lıir ıılliın:ı-
tııın ı crılıııcrııişlir" 

Y:ılı111. lJ sosy:ılisl ile. iki konıünisl 
ınııh:ılif rey ''ermişlerdir. 

J.;nnıııı ren· konııı:ıd:ın e\'\'el D:ı· 
l.1clicr 'azi~·etin ,·:ılııtıRelini lchnriiz 
cllirn\iş ''e hu vıııiyclin ~ür:ıllc bir 
foci:ıy~ı inkıli p edebileceğine iş:ıret 
e) ll'ıııişlir. U:t'jYekil ezcümle demiş· 
lir ki: 

··;\(un ih ililiıfJ:ırı orh1d:ı n k:ılclı rıl-
1111, 'e Fransız - Alınan nnl.1şnı:ısı 
rıı:ı lı ı·o 1 ııı ıı~ı tı r." 

JJ,ıl:ulicr ı;l'k ıııillclinin lınşrn:ı ııe· 
leıı feh11H:llcrı clol,ıyı Fr:ıno;:ıcJn duyu. 
lnrı kr<;si:r Ye lıl'~c:caııı ir:ıdc elli~i 
:r..ııııaıı :ı.rnıı nza,ı :ı~ ıısn J.:nlknr:ık ken 
clisiııi :ılkışh11115lır . 

l>:ılndier dı•ıııişlir J..i : 
"Y:ıkınıl.ı ııck t•i fdi lıir ,·azlycl ile 

knr51l:ı5nı:ımız ilııınu.li varılır. llii
kiınıct bunun iı.:iıı hususi s:ıl:ihiyctler 
i~ıiror. 1\11 s:ılilhircllcr kcndhine 
t.tm ,.e k:ı~ ıhız ve ştırlsız olnr:ık ,·e· 
rilnıclidir. .f\:ı!Jine hu nkşnııı lopln
ıı:ır:ık lılzııııı.;c!cn Hı.. lc<.llıirJcri iıtihaı 
c<icccl,ıir. 

h cl' t n rnfıııı milli hey koli e r Jlç 
tez.y inlem ck ih tiyncmcla olnn 
Tih·klcri rı h eykeller için azam i 

biı• fiyat te ... hiti nl h iikü mcttcn 

istemeleri yersiz bir talep o lma-
sa ger ek ti r. 

A SDl US 

Çok m uhtemeldir ki, Çek nazır. 

Jarı şiddet teditleri karıısrnda bir 
hava bombardımanının tahrip c • 

Göringin Hitlere hitabesi 
ı w :ww 

,, Eserler i n iı in tahribine müsaade 

Hltıer, geçen eylUldo mllleUe 
di kendini idare etmeleri p 
mma söz söylemlııtı. Bu p 
manyanm istinat ettiği bUtnıı 
baltatıyan blltlln iernaUa te~t 
eder. 
~ 2W bin Almana yapılan muaııı 
landa flerl sUrU.lenler ne kad•r 
olursa olsun bunıı çnro olma!C 
hıııyon Çekin boyunduruk altın 
ması doğru olamaz. Alman si 
nf, Alman olnuynn mlllctıcrl 

1 kUm llltına almak gibi yeni 1: 

hnya girdiğini mı. zannedilir 1 
afır sual, dünyanın her tara!ıll . d • rulmaktadır. BugUn Alman)' efmiyece '-iimize yemın eenz il komııusu yarınından emin dcıu 

.::l l:endl mim birliğini ve htı.ld· Eerlin, 2J (A.A.) - Il::ı.vas /\.., Führer, bunc!an sonra o:om~bi. müdrik olıın her memleket ll' 
jansın~an: !ine bin mi~ ve bunun Uzcrıne ım. mutlıcm dahili tehlfüelero ıtnrf 

B. Goecelsin davetine çok §id • parat:ırlul: §ato'iu ve parlak bir su teynkkız <.!ın-rnnıyor. 
detli soğuğa ve kara ra~men ica rette! tenvir edilmiş ola:ı Unter Roınen hülaimctlnln uıumntotıl 
bet eden Berlin halkı ''Alma:ı Jen Linden caddesi yoliyle Eerlin dnr dayannn haberleri te'tzfP 
Rcich'ını büyütmüş olan,, Führerc :ad.iel::rb:le bir zafer geçidi baş· olmasından dolayı bahllyarı!11· r 

gerek Romnnynoın ı;crcl{ cııce pek coşkun bir istikbal yapmıştı:.-. l::ı.ınıstır. Eu e::na ·a Berlinin bü - Mme~lorln son günlerin Jıt • 
' E. Hitlcr, Eerlinin en l:alabalıi. • · · b ti · · ~ o I>:ıl:ı<.lit·r ıııill!lrclirilıni~ ol:ın h:ını . 1 G r . t .ün kifü:e:enn. ı ve ma e ermın §Uphc ve en<.ll e ile kcr~ılamı, 

cnıl Mı'ilerin:n d~lıu şiıı;ıliden lı:ır. nahıyesi 0 
an oer ıtz ıs asyon~ • ,:.m!=ırı büti.:n l:uvvet1eriyl:: çalmış rma b:ı)·rct cbnemck lflzımd:r· 

tn.J.ı 18 \e~:ı :ııl s:ır.t ı:tılı~ııırıl.ıu olılıı·ı na saat 19,30 da muvasal;ıt ctmış :e 21 pare top atılmıştır. Geçen seneler içinde 1nsııtc~ 
<unu ve yal:ındıı. huıııs! endilstrllerl tir. B. Goering, bütün hiikı'.imc~ , leli .Alman mlllctne dost ol~~ 
"iııkilıısız ç:ılı~m:ı h:ıfl:ısı'' nııı t:ılı- erkanı antjl;omintern misnkır.r I'a:···~! • .'.ilet dairesi öniinc.:: mu. mlı:;tır. Mlllctımlz Vcrsny ınu"; 
mil edilııır~i ilıllııı:ıli lllCl'rııl IJUluıı· da:ıil devletler mümessilleri Fi.ıh. ızza :1 b:: ;ınll: l:üt:e.i toplanmı~ s'ııdc tnshıhi icap edon !)azı 

11 
t 

ılıığuııu il;he etmiştir. reri istasyon r htımında ·karşıla • Ji. Bu lı::ılk l:ütle:::i, B. Bitleri ,·uku bulmuş olduğunu tanıınıık 
B:ısl'ekil rııınhııriret prensipleri· mışlardır. Bu sıraC:a bilhassa mek jicldetl: aH:ışia:nıştır ve şöyle ba • tınıı etmemlştL Fakat son scnclt~, 

ne s:ı;lık k:ılılığııı:ı thıir ayan ınr.clis!- teplilcrden miirekkep olan hali. rırm ı:tır · "Fi..ıhrerimizi görmek de her ne zaman ve iyi ant11";f11 ne tellll· 11nı ,·crıııı·~ "e cumhuri.>·eı;n .d. "' · • B·· 1 • le konusmadan evle· ıunda ternkl<I elde etmek fblct v ' kendfoini şiıldctle alkışlamakta ı ı. .sterız. · ız m • " • ııı lıiin} c..,indc hiç hir değişiklik Yı•ıı· d ·imize ~önmiyeccJiz.,, b:ı!lgosterdiyse Alman hllkO 
mak ı:ı~:ınurıında hulunm:ıclığını B. Göring, 1.ıir hitabe irat e c tUrlU leraltklyf lmkft.nsız J.;ıl•~ 
öylon,.ştô "· llnnnnlo be" hoc hôd i · "' k demiştk ·ki : Eld '"" 20, 40 da .diğ ed . 20 .S O l<etl•N• bulundu. Bu, bil"'";, 

~:ıı iıılihah:ılııı tehirini islih:anı rlli· - iki defa Alman kıtaa~ 11, ~I 1:: ol:ı~ak üzere B: Hıtler ıkı clcfa !ar iç nde tezahür eyledi. J.iU cıtı'' 
~i ıal:dircle şimdiki mclıusıın rııecli· manları ecne.bi bo~un~u~uı;t n.ar Jalkon 'a gör::nm:·ş~ür. Führer, 1 raz aonra, Almanya bUtiln ,,

15

1" lııin s:ılilhiyelini ı cm<lit elnıekle le· k · · t E de k ı ı ı ,.,. 
kurtarma ıçın sev.te tınız. u ·ıalkın s::!ii:niarı:ıa muka bele et • ılnumum yeslnde ço < cnlL ~ .. -•tıl 

Ct·ıııhcı l:ı) ıı, ileri indeki lııgiliz lıü 
\ li!c t·l~·isiııc H·ı·llcn ı.ıliıııal lı:ıl,kııı 
<l:ı dıı şıınlıırı SÜ) lcnıişlir: 

rcdıliil ı•lıııiyecektir. nıış,·ekil lıtı . ' bl k dbl 1 te .. "" 
fa Almanya ya getirdiklerinız ya.· • '·le ., t=fa ylemi" fakat b irbir pan r ta ım te r ere Jıf lcdlıiricrc hııl'el kalm:ıy:ıc:ıi;ıııı üıııit . . d "'ld. 1 n~.. ı .. • e :ı: • :ı: ti. Ve geçen ha!tald Atman ~ 

rtıııcldeılir. nız Alman kardeşierınız cgı ır. JÖz SÖ}·lem:m~atir. Her defasında ı d d h k k lk tc n'I" 
b .. ··k Al ~ e e ıı. a sı ı e onom J1 l>a:ıldiçı .. ılcn rnrl rnpnrliir .\1 l'I Bize arnı zam~n<la . ı~yu •.. m;::•n :::·d'.si şi<ltl:tle all:ışlanmı;tır. sn! te;cbbUsU altlm katrnışur. ti 

r~nnlr1. v:ısl ı.:ıl{ıh iyet knnunuıııı nıü- ya nın ıhdas eıdılmesının tevlıt e. ·ı sil bir te~ebbUstın artık bir J<t /. "17 ;\l:ırtla lfrı'liııe lıii) iik el\·iıııiz 
licrıdcrsonu ı·erdiiiiıııiz lııliııı.ılt:ı, 5011 

gıınlcrln h:iclisc•lcrini .\lııııilı anla~
rıınsıııııı \'e ihlil:iflurı sulh yoJıı ilt• 

dııfıı;ı edrrek lıiikiıınel in, nıilli miid:ı· tiği şeref ve azametle birlikte • ne :r.amnn ele alınablleceğ nl J<t 

l:ırcl:ın kııçııı:ıc:ığııın clair D:ıl:ırlicr 

m~t es:ım vazedllmrll, saniyen bUtUn h:ıllrlıııek i~·in ınezkıir ıırılnşıııu) ı y:ı
dnmtnyonlnıla h'rlılcte müdafaa sis. ıı:ınl:ırııı ı:ı:ılılılillerınc lınkiııı olan 
tC'mlerlmlz org-:ınlze edılmellclir. zihn İ)elin l.ıınanıh le reıl 'c ilıliilı 

foa lııırjç olıııak iizere .}'elli ııı:ısnır. sulh emniyetin .. i de getirdiniz. I_fa. Frankonun a1anı mek gUçtür. btl ıı~ 
l:ır:ıfındıııı :ıynıı mrclisin in ıııtıli en· yatınızın en guzel anını yaşıyoı su. BUyUk Br1tnnya hUkometl tııırı 
ı·iimrninc ır.minnl verilılij'.iiııl söyle· nuz. Büyük Almanya, bayrağınız ( Başlarafı l ıncıdt) .seferden ıce.p eden neticeyi ıs c 

· Hradschin şatosunun direğine çel. gecikmedi. Birdenbire ortaY11ııı, rııişlır. H 'ıu lıu<>ııslrıki İ)lt-rini de hilirdiklen meseleler hal•'-nda "erelc dor'l, 1.ı \·:ı- ı· s:ıı.··ıh
0

1,·01 knnıınuııun lıükiınıe· t• d·~·n·z zaman dog~muştur a • '"' " • 
' ... ır ıgı 1 

• ,·c lı:ıriciye H·ki'ıletiınlzle lcm:ıs:ı gel- de Dally ıran gn:r..eteslnln diplomatik !>Urcliııde lcliıkki elliğiıımciıı Alııınn 
muharriri diyor ki: lıükıimeline açıkçn irnhırıı b ı.ı.rtlik. 

DUn B. ?ılalsky ne yaptığı görU-;me 1'1.'z:ı hiı~ iik Bril.ın~ :ı lıııl.iııııt iinın 
t''.'ll&amda, Lotd Hallfaks rcsmrn Sov. \ lııı:ın) ıı ı.11 ufınd.111 :ı,f,l'ıl lıııı l'l.>cllr 
Yetler Blr'lğinl. Alman t"eavüzüne C:ek - Sllll ııl" .ıda ~ 111111.ın ılt•;ii~ik. 
J, rşı mukavemr.t için Frıın"a, tn _ liklrri ı:ta\ ri lllr'il'll A<lrlt'lliı1ıni ,.e hı• 
n 1tl'•e ~ d ~er mllll'tlcrle 1" lılılf~ niiııa .. t>hrlle nırzkCır rldii<>il. likll'I' 

'P a paktına f tırak[ dil Unmej?e •ırol<',IO 1'11 ğınr ılr \lııı.ııı lıiıkiıııır-
1 ,·et t-lm'ştır. Ilö)· e bir p klm lıt•":ı. liııc lıilılıı ıııı•ı r 1.oııtlru lıiil iik l'ki

tnkdlrlnd .. , !ngfüz hlrkCımetı n'llll ıııiz nwıııur l"ılilmi~lir. 
rıl'COUrl scn1sl }(Oymak ve sillı.hlan. i llıllerin ı;ck • Slunık)n ı ı•isicııııı· 

.e ıııe'>r.l:ı ıı:ırltıınenloııun <;ııliılıiyelini sede ve husumete rağmen büyül tarla gerek di ~·r nl~kadnr ıdt 
liklcn onr.ı :ıchrimi7.e donmiislür. lstişareler~e bulunmaktan \'ti lcmdlt ı;ibi umumi hürri~ ctl~re mu. eserlerinizin tahrip edilmesine as betmedl. 

.:ı~ ir 11.'dhirlcr rılmak hakkını \'C'rıııt•· Şimdiki h.ılcle lıir müddet için, h-
ın esi lfırnn~ı lıliiUnr. ıfoi r so-;~:ılisl· Ja müsade ctmiycceğimize alenen .ın~ol cl~·ilil, ışll.'ri lsııınlıuld:ııı ~ö-
11.'r ı:ırıırınılıın y:ıpıl.ııı lrıclil leklifi- yemin ederiz . ., iill'C'<'klir. Bu mııks:ıllıı A ,·nsıl:ıŞn· 
ni nv:ın mel'li~i 23 reye kıırşı '.!80 Hali:, milli marşlar söylemiş ve: da hiiyiik bir nrıarıım:ıııın bir kalı 
r"' le rcılrlrtmişlir. istasyon önünde mevki aimış olan · iırnlll.'!1 ıkirııl:ınmı,ıır. 

nuıı l:ııı so•ıru '=1
'' ':ıı·.ııh·cıl r kı· h::ı.va kııvvetlerı·ne mensup bir mi.i~ 

.. 'J':ılirıılı.ııırrlrkl ı•skl lwrı,olrıslıık 11111111 ı'"' r l;oıııııııo; ''" ~ ıı' 1 rııl:ı '""" sii • 
lrıııli~i Hdııtr 17 rrye l.ıırş ı :.:!S!i rczeyi teftiş eden B . Bitleri luirc~i k:ıp:ııııııış lıtılıııııı~or. 
n·ylc kı.hııl cclilıııişlir. j rckli surette al kış l amıştır. 

pil Tarih A vrupııda bir çok b t 
te11ebbUslerl lmydeder. FeJtat ııı~t 
tcııebb[lsıer felflketıc netıcelcn ,• 

. bl'I~"" Eğer tarihi.' istinat cdl e , " 
n1nn miııetı C1.'k fılo\•nl yıı c•ll 

• • I~ • 
yapılan hareketten pi,.nııuı 0 
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ra yüzünden 
Cinayet 

·oS' ~o0:Ylü Tabanca lle 

Erzincanda kış 1 

Son yağan karlar mezruata it~~ 
ldürüldü 

~ J1 ı, (li Ususi) - Evvelki gün 

~kkoyunlu köyünde bir 
4:enn:ıiştir. Hadise etra -
gıın malumat şu merkez. 

1

~nin .Akkoyunlu köyünde 
~/lenin !:Obanı Rıza, Ak. 

0Yünden Mehmet Irma· 
<cb·ın· 1 . ( ı a arak ekın tarlası-
~ en, .Ahmet isminde biri 
«ıı " t " . k b" ,,c ışmış mer e ı ne -
~rınck istediğini sormuş . 

~· ~ızaya: 
·tkebi ekin tarlasına sok. 
~ Yazık olur ekinlere, de-

çok yarayacak 

t:ı teklifi kabul etmiyerek 
, gelen Ahmede, hiç bir 
~<ken Nagant taklidi ta -
1 
c ateş etmiştir. Çıkan 

:dan biri sol omuzuna, 
/tıına isabet ederek ikisi 
•::rı.da kalmıştır. Yaralı 
Cdiye hastanesine kaldı -

A.ğtaş t:c merkez ;;ubcsiııde ikinci scçilecire rey veri1iyor 

/a Ölmüştür. Suçlu çoban 
~lanmıştır. 

-o--

Erzincan, (Hususi) - Bütün seçicilerin önüne arzedilmiştir. 
kışı yaz gibi geçiren Erzincan bir Siyasi haklarını kullanmak zevk 
haftadanberi kar ve fırtınalı bir ve şerefini bilen Erzincanlılar ka
kışa girmiştir. Sert rüzgarlar ve ·file halinde mıntakalarına gitmek 
şiddetli soğuklar .devam ediyor. te ve Parti namzetlerine reylerini 
Bununla beraber son yağan kar. seve seve vermekte-dirler. 

ll.a Halkevinde 
lemsillet 

~· (Hususi) - Adana 

1 ~ ten:ısil kolu büyük bir 
~ çalışmaktadır. Geçen 
~tısahipoğlunun "Fermanlı 
~ tctıeri,. piyesi temsil e -
e hu temsilde 34 erkek 9 
~Ye çıkmışlar ve eseri 

Yetıc oynamışlardır. 

<! Ziya özbakan Adana 
illdc temsilleri teşvik ve 

1~. •tetiyle çok faydası görü -
• <1 lııuvdur. Ayrıca Dr. tlrfi 

'ı topoğraf Fikri Sayar ve 
llıııavini Yusuf Ayhanın 
b.~t ve çalışkanlıkları şa. 
•ık ve takdirdir. Sahne 

-t b' 1\ ılhassa Yusuf Ayhan, 
Yhan ve Recep Tek Eş 
~en ve Yusuf Barışkanın 
Yetıeri fevkaladedir. 

1 
İıniz temsil kolu mart so-

• 'ıtısil vermek üzere An -
'l\ntebe gidecektir. 

ların ovadaki mezruata çok büyük 
faydası olduğunu çiftçiler söyle • 
mekte ve köylüler sevinmektedir. 

Her yıla nisbetle mahsulatın 

daha fazla olacağı şimdiden ke~
tiril e bilir. 

*'Kış aylarında gerek kendi a
melesinden, gerekse usta yevmiye
sinin düşüklüğünden istifade et • 
mek suretiyle ucuz bir fiyatla par 
ke taşı yaptırmakta olan belediye 
şu günlerde hükumet önünden 
müfettişlik binasını takiben istas
yon cad.desinin Cumhuriyet mey -
dam ağzına kadar parke döşeme -
sine başlıyacaktır. Bu taşlar ma . 
kine olmadığı için yontma sure • 
tiyle her biri üç kuruşa kadar 
maledilmektedir. 

Erzincanda Seçim 
Faaliyeti 

Erzincan, (Hususi) - . Yurdun 
her köşesinde olduğu gibi bura.da 
da müntehibisanilerin seçımıne 

15-3-939 günü başlandı. Her ta -
rafta davul zurnalarla sandıklara 

-o- reylerini atmaları için halk davet 

Mu'"ddeiumumisi ediliyordu. Şehirde sekiz mmta • 
kaya sandık konmuştu. Köylerle 

~ <y AKIT) - Kazamız birlikte on yedi mıntakaya ayrılan 
dcıuınumisi Agah Nas, Erzincanm merkez kazasından 

tli C. Müddeiumumiliğine 111 zat ikinci seçici olarak Parti 
"ayin edilmi~ ve ilçemiz - namzedi gösterilmiştir. Merkez 
•tla, 
, narak ayrılmıştır. Erba· mmtakası olan belediyede ilk reyi 
~~duğu müddetçe herkese Vali Fahri Özen atmış, bunu mü-
1 sevdiren ve saydıran teakip kalabalık bir halk kütlesi 

Muhtar seçilirken 
Yeşilova Kazasında 
Bir Cinayet İşlendi 

Burdur, (Hususi) - İlimizin 

Yeşilova kazasının Gebrcn köyün
de muhtar seçimi yüzünden ikiye 
ayrılan köylü işi iyilikle hallede
meyince silahla biribirlerine hü • 
cum etmişlerdir. Bu sırada çift 
sürmiye gi.den köylülerden birine 
isabet eden kaza kurşunu zavallı. 
nın derhal ölümüne sebebiyet ver
miştir. Fail1er yakalanmış, adli 
yeye teslim edilmişlerdir. 

Ofis Buğday Alımını 
Kesti 

Köylüye büyük faydası doku -
nan toprak mahsulleri ofisi, buğ. 
clay alımını azaltmıştır. Buna da 
sebep, alınacak buğdayları koya. 
cak yerlerin .dolması.dır. Alımın 

kesilmesi köylüyü sıkıntıda bırak
mıştır. Getirdikleri buğdayları pi
yasaya sürerek daha aşağı fiyatla 
satışa çıkarmışlar ve zarar etmiş
lerdir. 

Halihazırda dört milyon kiloyu 
geçmiş olan ofisin buğday alımı 
yer olduğu takdir.de altı veya ye. 
<li milyon kiloyu bulacaktır. 

Yapılması vilayetçe takarrür et 
miş bulunan silo yapıldığı takdir. 
de ziraatçı olan Burdur köylüsü -
nün vaziyeti düzelecektir. 

1 - A.lmanyaaa 'kadm1arm ye. 
ti§titilmesi i§i ile uğra§<ln ve 
"Hitleriıı 'mükemmel kadını,) is. 
mi verilen Frav Şoltz KZink bir 
miiddet kalmak üzere L<mdraya, 
gitmiştir. 36 yaşmda, 180 san
tim boyunda olan bu kadın, 30 
milyon kadının §efi sayılıyor. 

Loııdrada kaldığı müddet zar. 
f mda lngiliz - Alman dostluğu. 
na dair konferanslar verecektir. 

2 - NemJork sergisinde lngi. 
li::: pavyonunun lcapısına iki as. 
laıı heykeli dikilecektir. lngilte
reni>ı timsali olan a.slanlardan 
biri burada, heykeltra.§ Hardiman 
taraf mdan bitirilmek il.zereyken 
görülüyor. 

S - Nevyorkta 63 3cnedcnbcrı 
her yıl açılan köpek sergi3inde 
1939 birinciliğini, resmini gördü. 
i]iüıii.z bu köpek kazanmıştır. 

4 - Kadm güzelliği artık bir 
sü.s ve tuvalet meselesinden çı. 
kıp bir mm halini almı§tır ve gü.. 
::ellik müesseseleri bir tıp Zabo. 
ratuvarı vaziyetindedir. Orada 
her 7...adm sıhhatine ve 'Viicut te
şcklı,iWine göre ayrı bir güzelle§. 
tirme ıı.suWne tabi tutuluyor. 

Bugii>ı, tuvalet işlerinde ihti. 
sas sahibi olmak için, güzellik 
müesseselerinde {Xlll.Şaıı kı::lar ay. 
rıca ders görmektedir. Resim, on. 
lcırı bir wkelet ba§'lıtda vücudün 
teşekkülleri 1ıakkrnda rnalılmat 

alırken gösteriyor. 
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tıı adliyecimize yeni vazife. sandık başına hücum etmiş ve rey
i~.,.~ffakıyetler diler ve a - lerini kullanmışlardır. Şehrin di-

- \'.tUilT'ın kitap şeklinde romnn tefrikası -

tı ıle anmayı vazife bili - ğer mıntakalan da Parti ve Türk J 

~ bayraklarile süslenmiş, sandıklar 

Devrek kazasında fakir 
çocuklara yardım 

ttk 
t ~s'. (liususi) - Kazamız dir Ayker seçilmişlerdir. 
'~ ırgcrne Kurumu 939 yılı Kurum, beş yıl içinde 160 ço. 
~ <)eti genel merkez mü • cuğa elbise, 42 çocuğa ayakkabı, 

ay Neşet Boranın başkan 17 5 çocuğa iaşesine, 1 çocuğa pa. 

1 toplanmış ve Kurumun ra yardımı, 59 çocuğa mektep le
i İd takdirle . karştlan~ıştır. vazımı, 3 çoc~ğa teda~i yardımı 
·~ are heyctıne beledıye re, yapmak suretıyle 420 lıra 6 kuru§ 
g~l~t Albayrak, tahrirat ka- sarfetmiştir. 
\ ~C~neri, nüfus memuru 939 yılı bü:çesi 1075 lira vari· 
~ tc· rgın, maarif memuru dat ve 107 5 !ıra masraf olarak 
~!1 1

• lialkevi Başkanı Rıza bağlanmıştır. Resimde, Kurumun 
·•t ' tahsil memuru Rauf giydirdiği kimsesiz çocuklar gö -

' ba~öğretmen Abdülka - rülmektedir. 

92 OLUM'LE P AZARLilC 

dar ücra bir köşesi onun için emniyetli bir sığınak 

olamadıktan sonra, daha nereye saklanabilirdi?. 

Az önce, hiç işlcmiyen, paniğe uğrayan beyni, 
şimdi hadiseyi bütün vuzuhiyle muhakeme edebi. 
liyordu. 

Sandalyaların birinden bir minder alarak, ya
tan kapıcının başı altına koydu. Sonra tekrar asan~ 
söre döndü. 

Oturduğu oda, ikinci kattaydı. Fakat Son Brent, 
asansörün üçüncü kata çıkacak düğmesine bastı. 

!kinci katı geçerken, asansörün parmaklığı ara. 
smdan şöyle bir baktı. Odasının kapısı, oradan gö. 
züküyordu. 

Bu kapının kapanma vaziyetinde olduğunu 
gibi. 

Demek Red Mangus odasına giriyordu. . 
Mangus bu odaya girince Con Brent'i bulama. 

yınca, herhalde orada bekliyecekti. Belki de kapı
yı gözlemekteydi. 

Bu itibarla odaya kapıdan girmek, muhakkak 
ölmek demekti. 

Fakat odaya girilecek ve Red Mangus'la hesa... 
bı son ve kati olarak görecek bir başka methal da. 
ha vardı. 

Balkon penceresinden girilebilirdi. 
Otelin bütün yatak odaları kapı vazifesini gö. 

ren pcnrecelerle. balkonlara açılmaktaydı. 

OLmn .. E PAZARLIK 89 
Bu vaziyette bir miktar daha manevra yaptık. 

tan sonra bileklerini bağlıyan iplerle kılıcın keskin 
ağzını yanyana getirebildi. 

Sürttü; sürttü. Nihayet ipler kesildi. 
Elleri serbest kalmıştı. 
Bu vaziyette kolaylıkla ağzındaki boyun a ... _ 

smı da söktü. Bir müddet durdu. Bileklerinin uyu. 
şukluğunun gitmesini bekliyordu. Sonra kılıcını tek. 
rar şemsiyeden kılıfına sokarak yanına alıp otomo
bilden dışarı çıktı. 

-7-

Con Brent, kendisi için bir selamet sahili far. 
zcttiği Saltern'e gelip otomobilden çıktığı vakit sa. 
at on birdi. 

Bütün yolculuğu müddetince, kendisini böyle 
bir karışık işe nasıl ve neden attığını düşünüp dur. 
muşttJ. Şimdiki vaziyete göre, Jan'dan aylarca ayr 
rı kalacağı muhakkaktı. Red ).fangus on bin sterlini 
muhakkak kazanmak istiyordu. Onun bu tasavvur
dan \'azgeçmiyeceği, sözlerinden anlaşılmıştı. Tek. 
rar Londraya dönemezdi. Sallern'de saklı kalmağa 
devam edecekti. Bu vaziyette Jan'la mektupla.samı_ 
yacağı ve hele hasta ağabeyisinin sıhhi ahvali hak. 
kında malumat alamıyacağına göre, daha ç.ok sıkı. 
lacaktı. 

Jan tarafından gönderilmiş ve Londradaki apar
tımanmda birikmiş olduğunu tahmin ettiği mektup 
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u]~ar Başvekili 
Bu akşam memleke

tine dönüyor 

Hasan deposU 18ir afyôn ffiüfe 3SS:S: şelrimizde!Sekiz sene evvelj 
yangını -~-- ı işlenen cinayet 

Çinlilerin 
muvaffaki 

Japonlar Y enid 
Ölü Verdil 

Dost Bulgaristanm muhterem 
Başve1ci!i Köse ivanof dün sabah 
refikaları, kızı ve Bulgaristanm 
Anl:ara elçisi Kristof ve maiyetin 
dekilerle birlikte saat 10,45 de 
hususi trenle A'1karadan şehrimi
ze gelmiştir. 

Muhterem misafir, istasyon.dr; 
lstanbul vali vekili Hüdai Kara -
taban, İstanbul Kumandanı Ge · 
ncral Halis Bıyıktay, Emniyet 
Müdürü Sadrettin Aka, .Bulgar 
konsolosluğu erkanı ve Bulgar ko 
lonisi namına bir heyet tarafm • 
dan karşılanmıştır. 

Misafirimiz trenden indiği es -
nada bir polis müfrezesi selam 
resmini ifa etmiş ve istasyonu 
dolduran büyük bir halk kalabalı
ğının alkışları arasın.da rıhtıma 

gelerek kendisine tnhsis edilen 
tJlev vapuruna binmiştir • 

Vapur s<ıat 11,10 da Tophane 
rıhtımına yanaşmış ve muhterem 
n:isafirimiz, maiyetindekilerle bir
likte otomobillerle Perapalas ote· 
line gitmişlerdir. 

Keşif Dün Yapılamadı 
Hasan deposu yangını hnk

!and{rkı tahkikat devam etmek
tedir. Tahkikatı idare eden mtıd 
deiumumt muavini Rıfnt, yn
nıncla sulh hüklmi Reşit ve bir 
belediye mUhendlsi olduğu hal·! 
de dün yangın yerine keşif yap
mak tizere gitmh;tir. Fakat a
teşin tamarnlylfe söndürlilemc
miş olması ve bazı duvarların 

yıluJmnk tehlilrnsi göstermesi 
yU7'Unden keşif yapılamamıştır. 

Bunun Uzcrlnc heyet, Hacı 

Bekir hanının damına ~ıkarak 
oradan kuşbakışı yangın cnkn· 
ıınt tetkik etmişUr. 

Keşif yapılması için bugUr. 
enkazın temizlenmesine başla· 
nacaktır. 

Heyet keşfe gittiği sırada Ha
.an deposunun sahibi Hasan dn 
kendilerine refakat etmişti. n. 
Hasan yangın yeri hakkında ke· 
şif heyetine izahat Tcrmiştir. 

--o-

Zehirle ölüm 
Müddeiumumilik 

Hadiseyi Şüpheli Buldu 
DUn mUddeiumumillğe, Lan· 

gada oturan MUnev-rer adında 

hir kadının zohirlenerek Clldilğtl 
haber ,·erilmiştir. 

Milletler Cemiyeti afyon tıe içti mrıi yarcltm bür08U ~e/i Ekstrant 
ile Denborh. ismbıde bir müteJıas Bıs dün sahalı ~ehrtmize gelmi:. 
lcrdir. Pcrapala.s oteline misafir edilen bu il:i zat afyon istihsal 
eden memleketlerde tetkikler yapmalda-:!ır. Bu arada istiksaZ 

mınta.1:.a.lannı da dola§aca.'kla. rı muhtemel görülme1..-tcdir 

Bulvar Şirketi Tefti§ 
Ediliyor \ 

f\iuameleci Lutfi 
}lakkındaki Yeni Karar 

İzmir, (Hususi) - Hissedar . Sultanhamamrnda Orozdibak 
!ardan bazılarının iktısat vekale _ müessesesinden tehdit ederek, 

tine müracaatJarı üzerine Bulvar 
şirketi mamulatınrn teftişi lüzum 

görüldüğünü haber vermiştim. ik
tısat Vekaleti ba~ müfettişi B. 
Fevzi Erçin ve Vekalet mürakıp 

komiseri B. Saip 1nceyaman şehri
mize gelmişler; Bulvar şirketi mu
amelatrru teftişe başlamış1ardır. 

'lnra. koparmak suçuyla yakala
nan muameleci Lütfi Kaleli, dör 
dllncU asliye ceza mahkemesin· 
<le. clunışmayı mUtcalnp ekseri· 
:retle beract kararı kazanmış
tır. 

Da vaya Dün Ağırcezada 
Devam Edildi 

DUn nğırceza. mahkemesinde 
'Ç:ıtalca köylerinden birinde, 8 
~emı evvel amcasmı öldüren 
aynım oğlu Lt1tfi adında blri

..;lni kan davası güderek bir sn
lıah mısır tarlasında. yolunu belt 
lemek suretiyle lndtiren Sllley· 
man o;';lu Murat hakkında mUd· 
J.clumumt tara!rndan mUtalea 
~erdedilmiştir. 

Kntil SUleyman oğlu Murat, 
blr sabo:ıh erkenden tüfeğini a
larak mısır tarlasında talılar 

nrkasm:ı gizlenmiş, LOt!fyl gö· 
rUnce Uzerine bir defa ntcş et· 
mlştlr. L1itfl yaraınnıp dUşmUş. 
fnkat kendisini zorhynrak kalk 
m1ş. kaçnınk istemiştir. Du de· 
ra Murat tekrar ateş etmiş. son
ra da bı~ağım çekerclt yere yı· 
lnlmı Lfı.tfinln Uzerlne atılmış. 
muhtelif yerlerinden yo.ralıya· 

rak lSldUrmUşttlr. 

MUddeiumuml Muradın suçu
nu 4 50 nci maddenin 4 tlncU 
bendine uygun bulnrnlc idnmı· 
ur istemiştir. Ancak, 21 yaşını 
bitiı'memiş olması Ye I .. fıtflnin 
do amcasını öldUrmUş olması 

clhcUerlnin ı;özönUndo tutulma 
sını llft.,·o etmiştir. 

Davacı verese vcklll de ölUm 

Çunkin~ .20 (A.A.) 
Layyarelcri, dün çun 
cum etmişterdir. T 
miyetsizdir. Buna. ın 
düşman tayyaresi d'" 
f"' .ur. 
Diğer bir Japon hll 

Hançov nehrinin garP 
deki ':asabaları bomb 
mişt.ir. Burada da çu:ı 
yarc!cri iki dü~man 
düşürmcğe muvaffalt 

Hongkong, 20 (A.P.. 
peh cynlctinin mer,kc; 
smda ileri harc~et!cri 
eden Çin kıtalnrı, Hank 
bına doğru ilerliyen Jr> 
\'etlerini durdurduktsn 
venmen ve mngı:angı 
tır. Çin kıta.hu. ırantoıı 
kov dcmiryolu boyun 
doğru yürümektedir. ' 
cenubunda Luhu'da Jıı 
yük bi rhezimete uğr 
ölü vermişlerdir. Bura.d 
taları, üç kasaba iEg:ıl 

Hongkong, 20 (A.! 
Çin hava filosu, Yiı:ıçt' 
re kru-argahmz bomb:ı 
mi~ir. On iki Japon 
tahrip edilmiştir. Çin 
sali\llen geri dönmüştiif· 

Bulgar Başvekili, otele geldik 
t~n sor.ra bir müddet istirahat et. 
miş, müteakiben vilayete gelerek 
vdli muavini Hüdai Karatabana i!l
dei ziyarette bulunmuştur. Bu 
.münasebetle bir parti tertip edil -
miş ~duğu cihetle, muhterem 
Köı:eivanof ve refikası diğer mi -
safirlerle birlikte izaz edilmişler . 
ıdir. 

Vnkayn elkoyan mUddelumu
millk tahldknta başlamış, ndlt
re doktoru Salih Haşim Yaka 
yerine giderek l\IUncn·er kadı
nın ccsecUnl munycno etmlşt~r. 

1\lnhlrnme, esbabı mucibe ola
rak. Lutffnin blly!e bir para is· 
te<liğini ve aldığının sabit ol

Haber aldığıma göre bu şirket. duğunu, fakat bunun tehdit 
i 1 ğ b t 1 tazminatının karar altına alın· Londrayı Hava 1 le alakalı bulunan belodiyenin de suret yle a ındı ının sn i o ma· 

masını istemiştir. 

Sayın Başvekil, hususi kalem 
müdürü vasıtasile kumandanlıkta. 
ra bir kart göndermiştir. 

bu hususta malOmatına müracaat lrğrnr gösicmniş idi. SUleyman oğlu Murat hakkın- farından Muhafa 
olunacaktır. Şirketin belediye ile l{nrnr müuicfumumllik tn- uakl karar, 6 nisan ~nrşamba Ölüm şll 

aranıyor 
Doktor ö!UmUn hakikaten te

semmUmden ileri geldiğini tcs· 
bit etmiş, cesedi morga kaldırt 
mıştır. 

mevcut mu'kavelenamesinin hü _ 
kümden düştüğü hakkındaki i.ddia 
varid görülmemektedir. Şirketin 

rafından temyiz ettirilmiş, ve günü saat 16 da ,-crllecektir. 
temyiz nalczetmfc;tl. 

Münevverin ne için '"e ne gibi 
bir zehirle öldUğU henüz anlnşı· 

ya taahhüdlerini yerine getirmesi, 
yahut feshedilmesi mevzubahse -
diliyor. 

Dtin tekrar görülen muhake
me neticesinde, mahkeme heye· 
li gene ekseriyetle eski kararın
da. israr etmiştir. 

Bugün öğle üzeri Başvekilin 

refikası şerefine vali muavininin 
refikası tarafın.elan Perapalasta bir 
öğle ziyafeti verilmiş, bu ziyafet
te mnhterer:ı B!l~C'kil de bulun -
muştur. lamamıştır. • Bulvar şirketine ait binalar 

MUddeiumumilfk Jrnrarı tek
rar temyiz ettirecektir. 

EkseUi:ıs Köseivanof, öğleden 

sonra, Savarona yatına davet cdi. 
lerek Bogazda bir gezinti :7ap -
mı_§lar, dö:ıüşte Cumhuriyet mey -
daruna gt;lerek abi.foye çelenk 
konmuş ve hatıra defterini imzala 
mıştır. 

İşi şUphell bulan mUddeiu- civarında yıkılması icap eden hu -
mumlllk tahkikata ehemmiyet· !usi eşhasa ait binalardan bazıları 

le '19f1~ ·f...,....a-tilt'"'11...--..:-"""~'~ton :fırtına eınurn.da: -.ili :JMiı. 
minde bir genç hafifçe yaralan -
mıştır. 

Akşam Uzeri saat. selriz~ ka.d,u 
İstiklal r.addesiır.leki Bclgar kon · 
solosluğu l;inasında. sehrimizdeki 
Bulgar kolonisini kabul etmiştir. 

Muhterem misafirimizin bugün 
şehrin şayanı dikkat yerlerini ge· 
zecektir. Öğle vakti İstanbul ga • 
zeteleri başmuharrirleri kendisini 
ziyaret edeceklerdir. 

ögleden sonra Bulgar gazeteci 
misafirlerle Ttirk gazetecileri bir 
parti:le taı:iışacaklardır. 

lzmir, (Hususi) - Tutan 
1,200,000 lira olan lzmir türistik 
yollarına kapalı zarf usulile talip 
çıkmamıştır. Vilayet idare heyeti 
turistik yollan, kanun mucibince 
bir ay 6onra pazarlık usulile ya -
pılacak olan bu eksiltmeye birçol 
firmaların iştirak edecekleri habeı 
alınmıştır. 

--0-

Bidevi Nahiye Müdürü 
Erbaa, (VAKIT) - Kazayı 

bağlı Bidevi nahiyesi müdiir. 
Hasan Aykan Tokadın Pazar na
hiyesi müdürlüğüne naklen tayir 
edilmiştir: bulunduğu nahiye mu· 
hitinde iyi muamelelerile halkın 

dam bir hale gelmiş ve bir bini! 

I:endiliğinden çökmüştür. Bu bi • 
na önünden geçen Mehmet is -

Belediye, maili inhidam bulu • 
nan binalaı- civarından mürur ve 
uburu menetmiştir. 

Dost ve komşu memle'ket Baş -
vekili Ekselans Köscivanof, bu 
akşam memleketine dönecektir. 
Muhterem misafirimize gelişinde 

olduğu gibi, gidişinde de mera -
sim y:lpılacaktır. 

muhabbetini kazanan B. Hasanm ZonguUJa1•t=ı iT.:incı münlchi7J .~c çimi neticelenm.i§tir. Re.mıimiz 
yeni işinde <le muvaffak olacağı . Zongttldağa tcıb-i Kasımlar Troyiin de rey 1;crme1• üzere grup ha!in-
na şüphe yoktur. de giden 1.·öylil 1aıduılan t®it ctnıcklcd-ir 

- \"Al\Tl"au kltnı• şckllııdo roıııan tefrlkaı.ı -
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ları bir alabilseydi!.. Fakat böylece adresini bir baş. 
kasma vermi~ olacaktı .. 

Con Brcnt, bu müşkül vaziyeti uzun müddet 
düşündü. Neden sonra Londradaki apartımanm oda. 
ba51sı Knmbes'e telefon etmeği kararlaştırdı .. Kum .. 
bes'in namusundan emindi. Herhalde kimseye bir 
şey söylemezdi. 

Telefon höcresine girdi. Ve tesadüfe bakını?. 
ki, fazln araı:;tırmağa lüzum kalmaksızın, karsısına 

H:umbea çıkıverdi. 
- Buyurun efendim. Ben Kumbes!. 

Con Brcnt, hemen intediklerini söyledi. Ne ka. 
dar mektup varsa, Saltern'de "Emperyn.1 oteli., ne 
gönd_rmesini emretti. Fakat bu adresi ba~kn kim
s~:ye vermemesini tcnbih etti. Sonra, kızıl saçlı ada... 
mı görüp görmediğini sordu. Görmediği cevabım aL 
dı. Tc!~fonu kap:ıdı. 

Sonra otelin kapıcısını selfı.mlıyarak asansörürıe 
bin.!. İkinci katın düğmesini bastı. Yukan çıkmağa 
b:ı.şı:ıdt. 

Fakat birinci kata ~eldiği raman aşağıdan bir 
feryat i~itti. Ne olduğunu merak ederek düğmeyi 
tc:.rar geri bastı ve a.sa~-ıya indi. 

Hv1e geldiği zaman, müthiş bir manzara kar. 
şısında kaldı. Az evvel selfı.mln12tı3ı kapıcı boylubo. 
yunca yerde yatıyordu. Ifafnsındakl bir yarıktan 
kan :.t 'uyurdu ve cenesi de eğrilmiı:ti. 

Holdeki masalardaıı birinin üzerinde bir su 
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şişesi dwııyordu. Con Brent bu su §i§esini k&\Taya. 
rak kapıcının suratına boca etti. Kanıcı a..Eır afır 
llendin~ geldi. 

Coıı Brent hemen sordu: 
- Ne oldu sana? 
YüzU gözü kan içinde olan kapıcı. dudaklarını 

güçlükle aralıyarak §U kelimeleri mırıldayabilui: 
- Kızıl saçlı bir adam! 

Cem Brcnt bu sözü işitir İ§itmez. derhal doğ~ 
ruldu. Kml saçlı adam ha? Bu .Mangus'tan başka 
kim olabilirdi? 

D<:>mek Red Mangus onu bulmuştu. Şimdi otch 
rle bulunuyordu. 

Korku içinde merdivene baktı. Kızrl saçlı teh. 
lihe herhalde yukarı ~ıkmış olacaktı. Kapıcının ö. 
niindeki de>lterden odasının numarnsım bulcluktan 
sonrn doğruca. yukarı ... 

Şimdi ne yapacaktı? 

Con Brent paniğe tutlmu~tıı. Ewela kac:matı 
düşUndü. HatU bu düşiince ile otelin kapısına doK
ru yiirfülü de ... Fakat bu eıradn cesareti yerine gel. 
ut Bu vazivet uzun boylu <lev::m edecek de"ildi ya ... 
Herl-&lde RP.d Mnngus ile kozunu paylaf;Inak liı. 

zrmclı 

Bu chedi tşl:encevi <;ekecek yerde, bir an içinde 
l'\lUvermel< d:ıha f •f idi. 

Bu ad<tm, ont•n Sal E"rn'~"1'f "'~r""inl bu1cluktnn 
sonra, artık nereyi bulamazdı? :Memleketin bu ka. 

Çanakkale Kazasına 
Ait Dava 

Çanakknle Boğazında ltalyan 
bandrr:ı.lı l{apoptno vapurunu 
batıran İspanyol Macellanos ge
misine att muhakemeye ikinci 
ticaret mahkemesinde dUn de
,·am edilmiştir. 

]<cndisin1n şimdi Franko ta· 
rafına. geçen Mnccllanos ncen· 
teslnin vekili olduğunu iddia e
rten avukatın talebi Uzerlne 
mahkeme, Franko hUkflmetinin 
htikOmetimlzce resmen tanındı· 
ğına dair bir lttilıl peyda edilme
diğini ileri sUrmUşso de diğer 

tarıı.r vekill resmi gazete ile ncş 
rolunduğunu ve bu gazeteyi 
mahkemeye ibraz edebilcce&"ini 
söylemiştir. Mahkeme bunu 
cloğru bulmuş, duruşmayı, rcs· 
mi gazetenin getlrll mcsi için 
bnşkn bir gUne bırakmıştır. 

G. S. klubü 
(Baş tarafı 6 11cıda) 

b!r tey yapmağa salfı.hiyeti yok. 
tur. Bu işe ancak umumi kongre 
salahiyettardır. Binaenaleyh, ida 
re heyetinden bu karan değil, is. 
tifalıı.rım bekliyorduk.,, dediler. 

Biltiln bunlardan sonra, biz i. 
dare heyetini aradık ve malümat 
almak istedik. Fakat idare heye. 
tinden kimse olmadığım eöyliye. 
erk meseleyi faa.h etmekten çc • 
kindiler. 

Bütün bunlardan sonra anlaşı. 
hyor ki idare heyetinde bir ak. 
'5aklık vardır. 

Diğer taraf tan öğrendiğimize 
göre 1 nisan 1939 da Galatasaray 
klübü umumi kongresini yapa • 
cal~tır. Şu halde idare heyeti böy. 
'e sa.lfı.hiytsiz bir karar verece~
ne umumi kongreyi bekler ve va. 
ziyeti izah ederek kongre kara. 
rmı alırdı. Yoksa böyle hodbe • 
b".>t bir karar vermezdi. Tabiidir 

'd biz, idare heyetinden kimseyi 
bulamadığımızdan sadece görüş _ 
tuğümüz Galatasaraylıların mil • 
talealarmı öğrenebildik.Vaziyetin 

tavzihini de idare lıeyetiı.den bek 
liyoruz. 

T. D. 

tyi bir terzi mi arıyorsunuz? 
Tşte size bir adres 

Diplom terzi 

YAVUZ SEZEN 
113 Ocycl'{lıı Pnrm:ıkl.:ıpı Gayret o· 
pnrlımnnı Tüı-k Foto C\"i üstünde 

lngfltcre baya ~e1' 
metre mnsa.fcdekl bit 
yl hnreketsfz bıraknbll 
ti icat edene bir mm·o• 
lirası vandediyor. 

Gerçi bu arzu pek 
dir. Birkaç senedenbJ 
kimseler, bu iş için 
dır. Fakat bütUn bu ıf 
kat'l bir sona varaıııtıl 
rarenglz ziya henuz J 
mamıştır. -o' 

Hatta bir zamanıst 
ye ulaşmak için hUtlltl 
bUyUk blr gayerUo ışe 
muşlar ,.e hattA .Al J 
bütün ecnebi tayyare! 
ketsiz bırakmak knbtll 
bir ölüm şuaı bulduğıt 
rl de ortaya cıkmıştı· 

Şimdi bu mesele biıJı. 
ı;Htcrc hava. vekAlctJlli 
do alA.kıı.dar etmektedir· 
her hafta, Iıa.tU\. bn:tııııll 
iki defa bu iş UzcrtndO J 
mı~ yeni projeler tetl:ti 
maya bnşlıınılmıştır. u• 

Nihayet, yapılan bUt d' 
lara. göre 3.000 metre f 
bir tayyareyi hareketsi 
bilmek için bUtUn tıı 

·sı.ı. mevcut elektrik tesı 
misli kudrete malik bl' 
zin mevcudiyeti ııu:ııJl 
neticeslno yarılmıştır· 

Şimdi bUtUn ~uınıer 
bllyük rnUkA.fatı eJdO el 
mek, hem de dUnyndlJ.1~ 
blm rolU oynnyacalt 0 

keşifte bulunmak içlll ç 
tadırlar .• 

( Baştaraf• 7 
det 

"Kınk Vazo su ıs65 ..... .. t .... 
şında neşrettiği "}Cıtala 
Ier,, isimli kitabındad~r 1 

1898 de bir akşatn ır-4' 
ka.daşları bir masa ba§ i,;tl 
ediyorlannı§. f çlerinde~ d 
dcnbire elin:foki kade6ıı~ 
Yor. Kadeh kırıtıyor. r d ·yo . 
men koşup almak is~ ... teıt 
m:ın, kadeh elinden .u 
~airin o şiirin.deki bil 

tc!tr:ır ederek: 
Bırok! Kınlnuıtrr. 

• ..1··yot• 
dıyor, Herkes gu u 1, nı1 

Fakat sonradan ... 
·c:ı•· 

adam buna söyleme~ 1
' :ij 

k-·' h" •. • du"~urıtl c.u.ıe. ı eamuen ıı 



L Edebi.yat Bahisleri j 

elma Lagerlöf t 

Türkçe - Fransızca 

&çli kadın romancı çocukken tayyare 
icad etmeıi duşunmUştu 

rt 1226 scneıinde, htanbul 1 da, bir E rmeni aileıi, nihayet maL 
"• hastalık ve ıel basması da canın yongası olduğuDdan, bL 

bci1iilc ifetler ıeçirmit. latan. raz eıyaaını evinin mahzenine at-
r birbiri arkasudan heye. 
korkulu g:inler yaıamııtı. 

'lela Ccmaziyelüllnın yirmi 
li gilnü Ortaköy önünde de-
duran Tavusu bahri adında
Pilklı kalyonun orta ıdiretine 

<lüştü. Geminin tayfala
bir kaçını yakıp öHürdi.i. 

direk tutıtu.., ıUç hal ile sı>n 
dü. 

&Un ıonra bir Salı gecesi 
lunda bir yancın çıktı. Pek 
~ 'V'c dükkln yandı. Yanım 

dchgetiyle devam eıderken 
karıı bardaktan bopnırca. 

bir Y•imur batl&dı . Gittikçe 
tnerek idtta ıblr tufan hali. 

"4ı. btanbulun birçok yolları 
Coılcun dere olmuıtu. Sayııız 
)'ıkıl:iı. Şehrin sokaklarında 

k insan ve hayvan boğuldu. 

mak kayıııına dU.mUı, bazı ah .. 
babı da yardım edere]J bazı eıya
ıını mahzene nakledip, o sırada, 

yartdıma gelenlerden birsi, ev 'Sa
hibinin üç dört aylık çocuğunu 

da farkında olmıyarak bcıiğiyle 

btraber mahzene bırakmıştı. Yan. 
gının evi sarması üzerine de mah. 
zenin kapafını kapayarak kaçmıt
lardı. Ve 1'.ede lultr, konrkunç 
alevler arasında eriyip bitlvermig
ti. 

Afet kar11aında kendisini kay. 
beden ana, selamete çıktıktan son 
ra kernilini toplaybilmit ve an
cak o zaman çocuğunu evde unut
muı oldufunu hatırlamııtı. 

Zavallı kadın saçını ba!ını yola
rak çırpınrken, beıiii mahzene ko 
yan adm: "Ben mahzene bir betik 
koydum ama içinde çocuk olduğu
nu bilmem, bakmadım,. deı:li. 1-

lıl 
Zavallı anada küçUk bir ümit be 

lirdi. Ateıin t iddetinden evin .an. 

Dilleri üzerine 

Beıiktaı 'kasabasını o ka 
'1iithit bir ıel basmııtı ki ba. 
bir derya olmuı, sokaklarda 

lardan erkek, kadın ve ç->
dan bir k smı kendilerini 

ıyarak boiulmuılardı. 

rın ıürüklcıdiii birçok kim
de evlerin pencerelerinden 
lk ıuretiyle fakat bUyUk ıUç 

._ fedaklrhklarla kurtanlmıı· 

kazına yaklatılmıyordu. Ancak et 

tesi rünü birkaç tulumba ve bir. 1 

miktar aakalrla ateıi biraz sandilr f 
mek mümkün o•du. Liiımcılar ıe t 

1 2 LOgat kitabı 
bir arada 

tirilip mamenin kapısı bulundu. r rttrkçe _ Fransızca 

lshı• prdlkleri saman, çocufu bei ~ Tllrkee - tnglllzce 
tlflnln içinde mıtıl mıtıl uyurken 
buldular. Yavrucuk iki ıilndilt aa! Tllrkçe • Almanca 

rnüthiı sel, beşiktqtaki er. ı l'raMaea • Ttlrkce 
r. hammında ise tUylır ürper dece aç kalmııtı. t 

~' lqUbee.Tük~ 
uır faciaya ıebp olmuıtu. Ha. Evlidını ıözyaıları ile bafnni. 

1 Almanca - Ttlrkce 

Fransızca - tnglllzce 
kilerle hamamcılardan bir ~ ana, bu meraklı ubnenln 
yağmur korkunç bir fiddet ıonunu bekliyen büyük kalabalı· 

lda kasbayı henüz sel baıma. fın ortuında hemen meqıeainl ÇJ· Fransızca - Almanca 
bir ıırada hamamdan çıkıp karımı. yavrusunu emzirmefe bat lapllzce - Fnuısızca ! 
tlardı. La'kin telliklardan lamııtr. ~} , lnı;Ulzce • Almanra l 

.: Ingili~ce - Almanca 

Ansiklopedik, 
~ Teknik ve Pratik 

~ kaçmaja l~um ıikmr. ,. •• -. , • ., . ., '4ti{ ~~ t·"'h • . a..,lb .. ,. 
~rn~~n;:~: ::;;:~~~;.~: ımm dehıetini ıi:lerir cibi o~~ r ' .:Almanca- Frauazca 

~lllında oturup af etin dinme. tu. REŞAT EKREM ---- . "t. 
,~k1emi11erdt - ... Bu buyuk asarın, yakm bir zamanda, i forma neşrine başıanacaktn forma 
""lrin pek a.z bir m~det sar. M ·ı şo 8 da~ 

dlf&nıı bir ,a1 halini alnuı. aarı ra ın 
•uların tazyikine dayanamı.. 1 k 1 ı ? 
açılnuı. sel de hamamın içi- ne er onuşu ma 1. 

dolrnuıtu. öyle ki, ıular, hama 
tarnekanında tavana kadar, 

( Bq tarafı 6 ınctdo) • 

' de kubbeye ka~ar çıknıqtr. beraber, .diğer ta~aft~n. da t elif, r 
lı telliklarla hamamda bulu· tercüme ve satıı ıılerının serbes\ t 
~ kaçmağa lüzum ıörmiyen 
ç kiıi, hamamın içini korkunç 
tlarıa inleterek botuluvermit 

bırakılması, 

Eser 

~ 

Her derecedeki bütün talebenin, bilıi \'e hayatla alakadar herkesin, dilcilerin, umumiyetle okur yuarlann. 
Türkün~ yabancının, dil ölrenmek isti~·enlerin, geyyahlann, it adamlannm, askerin, teknik ve llllllt 
ki mütercimlttin başvurmaktan u ıak kalamıyacaklan bir ntr 
360 küsur plan§, 2000 sayfaya yakın bu büyük ıoıat dört dilden 200 biııı tabir ve ıstılahı içinde topla 
maktadır. Eserin ihtiva ettiği kelimeleri hiçbir ansiklopedi ve teknik lugatinde bulmanıza imkln yoktur. 

hakkında fazla tafsilat veren broşür isteyenler şimdiden : 

., Resimle Büyük LQgat ,, Posta kutusu 214 

lstanbul .. 
G - Yurtta türkçe intipr eden 

eserlerle, garbin kıymetli bilhaısı-. 
pedecojik malClmatını ihtiva ed~n 

~bu1 tufanının üatünden pek k1tap1ann türkçeye tercüme edi - Adresine müracaat edebilirler 
geçmemişti ki, Anadolu da lerek öf retmenlere meccanen tev- ı, "'• • 

hıon ve civarında mfrthiı bir zii, ------------
salgını olmuıtu. H - Verilen derslerin bir 1ay • G k 1 f 'I ,. il • 1 il A 

~ı met iktisap edebilmesi için bunla- ayrımen u sa iŞ 1 anı an n 
e ki, haTk cenazeleri taııma- nn malQmat, ' terbiye ve hayat; Fatih Tapu Sicil Jıl11lıafı:lığından : lstanbul 4 ünC'il icra llemurlulun-

)ttiıemnıiı, ö1u1cr evlerde ve • b I E . t S d ğ o· k ·· lüğ ·· d ua11 • 
• .:ı k tatbikı cibi amacın daima ıözönUn 18tan U mntye an I I ıre Or Un en: Şelıreıniniıule Erl')li rnnh:ılle~iniıı . _ tda kalmı', taaffün c.uere ıe 37/UG 

:r de bulundurulması, Sarayıııey,lanı t•ııddesincte bir ,.c be' " 
~e kaaabalar oturulamaz bir ı - Şamasız ders verilmemesi ! Bay .Ahmedin 10029 hesap No. ıile sandıitmızdan aldıfı 200 11. No. lu ,.e lnı~nını 22/ Scfer/12i7 l•· I Pnraya çevrilmesine karar Yerilen 

•l:nıg, hastalı~a yakalanmıyan 'n defterine de raya karşı birinci dere('ede ipotek edip vadesinde borcunu verme. rlhli \'ef:ııın fc:-:ığ kayılı ınul'ibiııce olul, lu saç ile gazino enkazının ı hı• 
tehir ve kasabaları bırakıp ve pmanın talebem T 

1 
b • diğinden hakkıwfa ~·ap1lan takip tu.erlne 3202 No. lu kanunun •8 nalbur lhrahim ağanın suglr e,· lıit- d açık arttırmasının 2f Mart tat ta· 

a kaçmıılar. Bunlardan bir yaıdı~lmaaf liıımdır. a e enın CI maddesinin ınatufu 40 Cl maddesine röre satılması icap eden tın lsmail \ 'C Şurliyenin mallarından ıihıne ıuadüC eden cuma annn Top. 
llıı da açlıkt;an ölmüılerdi. dersi .anlatırkc~ ıa~a~a bakman • Cı:Cüdarda Holaksinan mahal!esinin Seli.ınialiefındl aokafmda ' nallerı_ n~lbur Mehmet yedinden a- hanede Sıılıpıızarında Feninia de· 
'" feUık!!t ha.beri lstanbula re- na müsaade edılmehdır. eski 208 yeni 177 la'>U kaydında 174. en yeni 178 No. lu klgir bir iman ~., Jıraya mukabil ~efa~n nıe~- nlz bıın;>osu ııızinosunda saat 12.SO 

- S" 1 · t nnilerime ıon ~ ral ikı dükl:Cının üçte bır hn'>el<'rı- d 1 k .. 1 • lllL 75 j 
l ' d b" oz erıme ve eme evin tamamı bir bu,..uk. ay milddetle açık arttırmaya konmuıtur . . :ı :> apı aca 'e • 1:> nıeı erın 79 -

• stanbul halkı yenı en u. . ke Maarı·f 1• lerimizde u :s • nln m:ıllkı Mehmet oAlu Musıura ı ş- 1 bul d " t kd ' ·d .,.. 1 ık 
b· d" verır n 1 Sat · ·ı k d ·· 1 kt d Arttır i k l h' 1 • • ' ki ü n ma 1 ~1 0 11 e ı ... ınc aç ır korku ve hey15cana ut- manda bü tik muvaffakıyetlere 1§ tapu ııcı ay ı:.a gore yapı ma a ır. maya g rme bu dükkAnd ı o an ıs~e erın.ı ı )' ı arttırmasının 28 llart 931 tarihine 

t;ı, I~aradcniz:Jen &elen ıemi- za . _ y . isteyen 10 lira pey ak;;ası verecektir. Milıt bankalanmızdan biri. elli lira uıuknhllinde ıpotPlın bütün 
•• ••hıt olacaaım·za ınanıyorum. . . · . . . b-'· k 1b·ı1• birlikle Topkapı 
'"'"l bir kontrola taobi tutulmut s- • • r· .. nın temınsı.t mektubu da kabul olunur. Binkmış bütün verfilerle -u ve Yet'" "' 
'khre bı'r m='·'det Anadolu ya· Beykoz Ortaokulu Dınık oru bel d' . l . k f . . ta . bed 1. tella'i ... n. Beyımtafa mahalıesinin Kalburcu ....... ,._ t PALANDöKEN e ıye resım erı, va ı ıcareaı, vız e ı ve ... ye .nawnu d 

119 
N 

1 11dan adam aeririlmemitti. vııva bo-luya aittir. Arttır:na •artnameıi 15-3-939 tarihinden itlba. Mehıı.eta~a wbltın 1 o. u ev· 

tesaJQf eden sah günü aynı mahal 
ve saatle ) npıln<'aih ilAn olunur. 

(21654) 

• - • :r •:s ~ de oturan Ye ~kir ollu Ömer \'esli· 
lı...;etcbin sekizinci pazarte•i ıe- ren tetkik etmek ist ~)er:!ere sandık hukuk iıleri aervilinde açık naya ııatıl•lılı n 0 da i$bu hisseleri z A y I 
:"i. &ruptan sonra alaturka bir Yeni neşriyat : bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve aair lllzumlu izahat ta 1&rt- ipotekli olarak kabul Ye temellük e)-

- n · d 16 3 936 30 Teşrinievvel 9311 gününde TOm. ltlda Lanı• Yenikapısı dııın. Mmede ve takıp d'osyasında vardır. Arttırmaya •irmiı olanlar, lemesi ~ızerine 111 sterı 8 ına - • 
Co "' f ..,.. • k · ı k ı ·1 dil 33 Alııy 189 Tabur 2 Bölllk 7 den al->\nınn çıkmıı. çok tiddetli bir Umumi gra ya bunları tetkik ederek satılıgva çıkarılan gayrimenkul hakkında her tarihınde ıpolt' ·.ı 0 ara · escı l' • 

•• dlll ,.e alauklılnrının ikıımct11Ahı flılıın terhis tezkeremi U)'i ettim. 
riizclriyle kale duvarmdan Herlresin istıra~eıi i~in yazılmıt şeyi öğrenmiş ad ve !t:bar olunur. Birinci arttırma 3. ~9 çar. meçhul olduğundnn ınedent kanunun \'eni~i ni nl:ı ca#ıından eski inin hilk-

\..~- ltlamrı ve derhal il~ kol ol. olan colrafya h!lgısl ve Iıse do~t~zun· şamba gi.:.nü Cağaloğhnda kain sandığımızda. saat H ten 16 ya 805 maddesi mııdbince tebliA mııka- 1 mü yoklıır. - l/allt olla llokkı Sır· 
-~il. Ve pek çok yer yanmıttı· cu sınır talebesınln d~ denlerını ko- kadar y:ıpılacaktır. Mı.:.vakkat ihalesi yapılabilmesi için teklif e. mına kaim olmnk üzere illin olunur. malııyık Krnıaliue 1330. 
'"ti &ayca takip edeceklerı bu kitap Çılır . . . . • (K t 19) (28653) 

. Yanpda yanan evlerin ek. Kitabevi tarafından neşredilmiştir. dilecek·bedelın tercı!lan alınması ıcap eden gayrımenkul mUkel. · · 
l de Ermeni evleri idi. Atefin • • • lefiyetleri ile sandık alaı-.ağını tamamen geçmiş olması şarttır. Ak- =========================-===:=======-
i1 bir süratle ilerlemesi kar- si takdirde son arttıranm taahhUdU baki ~almak şartile 22-5-

da taıırp kalan halk, bir taraf Afk, izdivaç Ve Aile 939 pazartesi günü ;Lyrıi mahalde ve ayni saatte son arttırması 
~.yangınlar-da yağmaya çık- Mektuplan yapılacaktır. Bu ı>rttırmada gayrimenkul en çok arttıranın U8tUnde 

kendilerine iı ve geçim va- Şimdiye kadar çıkmı' olan bu ı- bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar 
edinmiş baldırı çıplakların, ıimdeki kitaplarda tasnif Ye üslQp ve irtifak hnkkı Eahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma. 

il ?ilerin hücumuna uğramııt. bakımından bamba,kalık gfüıleren ve sarif.: dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
--~·trites malını mülkünü bırakıp bilhasg ailelerin bütün fertlerinden evrakı m=jsblelerıle beraber dairemize bildirmeleri lbımdrr. Bu 
~~ •e 5ocukları kur"tarmaia ba- blribirine )ıızılmıf me.ktupları ihliYa suretle haklanıu bild,iımemiş olanlarla hakları tapu ıicillerlle 

Otd eden bu kitap, Çıtır Kıtabni l:ırafın-
t u. dan 25 kuruş fiyatla sııtışn ~·ık:ırıt- sabit o!mıyanlar satış bedelinin paylqmumdan hariç kalırlar. 

te bu korkunç ifet kartııın. mıştır. Ka.rilerinıize tavsi)c eıleriz. Daha faz1 ı. malumat almak isteyenlerin 938/ 1183 No. lu dosya ile 

ıandığunız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilin 
olunur. 

• • • 
DlKKA'l" 

Emniyet Sandıfı; s:ındıktan alınan gayrimenkultı ipotek göa. 
Wme& tlt.e)'9Dlen mı:JıammJalerlmlD ko)'111111 oldup tıı.U. 

nl8fmı tecav'ıl& etmemeır tı•re ihale bedelinin yanıma kadar bo~ 

vernıek auretile kol.ay:ı\c göstermektedir. (1864) 
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Ha~an E>eposile sı• rkecı• 
alakaear olanlar 

inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
ı Nisan 939 tarihindoo itibaren boş rakı şişeleri satın alınını. 

/acakt~r.EllcriÖde ida.re monogrammı havi boş rakışisesi bulunup ta 
satmak~isteycnler meventlarmı 31 Mart 939 akşamına kadnr !da. 
renin Knsınipaşada' kiiİı Tuz ambarına getirmeleri ilan olunur. 

(1858) 

ava Kurumu 

k • yangosu 
Altmcı keşide: 11 Nisan 939 dadır. 

Büy· k ıkramlye 200,000 liradır 
Bun.dan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 10 bin 
lira"lık ilframiyelerle (200 bin ve 50 bin) liralık 
iki aa:i mülCafat va:dır. 

Beyoğlu Tahsilat Müdürl~ğünden: 
Beypğlunda.· .Tom ~om mahallesinin Bostan başı sokağında 

i6, 8, 10 ,,e'lfl2 ~yılı Jıuı:ı.dükkan apş.rbmanmın üçte iki hi~esi 
vergile9.~dan dolayı sntıl11caktır. Taliplerin son ihale günü o. 
lan 27-3!!-039'pazartesi günü saat 14 den sonra % 7,5 pey ak. 
çelerile hi.rlikte.Bey'C;ğıu kaymakamlrğmda müteşekkil .idare he

1 

• 
ıma a 1 

fiô)J şube i açıl 
alt~ndaki müracaat 
magaz~a ' 

Bir gün bahar, bir gün kış karar 
sız havalar hastalıkların en 

büyük yardımcısıdrr! 
Vücudünüzün, grip, nezle, baş ve diş ağrısı 
kırıklık, sinir, adale bel ağnlarma karşı 

GRiPi~ 
Ka§clerilc korunmağa. 'bugün her vakitten daha 

fazla muhtaç olduğumuzu unutmayınız.. 

RiPi 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 

bütilı::. JstıraplarI dindirir. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklldi 
ve benzeri vardır. GRIPJN yerine başka bit 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
yetine müracaatları ilan "Olunur. : cı860) 
....!:~~~'~,~~~~:__~~~-~~~~~,~~--~~-------------=-----------------~--~----------~------~~--------------------------~--~-------~~---~ 

Cinsi 

Ampül muhte. 
lif mumluk 
Muhtelif 
m:ı.12.Cme ./ 

Mik. 

7590 A. -
30 kalem 

Beheri Muh. Be. 
Krş. santim 

20,47. 

.. ._.... - -

Muham. Be. % 7,5 Tem. Eksilt. Saati 
Lira l{r. Lira lU-. Şekli 

1553.67 116.43 Açık eks. 15 

569.- 44.20 
" ,. 15,30 

I - Yukarıda cins ve miktarı yazılr 2 .kalem malzeme a,Tı ayrı açık ek.sjltmeye konmuştur. 
II - Mu hanımeli' bidelleriyl~ tcmina ilan hizalarında gösterilmiştir. 
m - Ek"filltme 24~939"':'futihine rastlrynn cuma günU hiza1arınfüı yazılı snatl~de Knba. .. 

taşta Lcvazım..ye Mübayaat,§Ubesinde.ki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Listeler her gün)sözU 11geçen şubeden parasız alınabilir. 
- v,Isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme parnlariyle mez.. 

kllr komisyona gelmeleri ilan olun\lr. (1556) 
• 

• 
Umum doktorların müttefikan takdir .ve miloynlarca ~a tan~aşa itimatla ~a~si~e etti; 

rl en mükemmel bir kuvvet §urubudur. Daıma kanı tazeleyıp ?o.ga~.trr. T~tlı ~~ ı~a te eti 
eder, her zaman gençlik,~ dinçlik .'·~~i:, zeka v_~ ~tıfızn _ıru~e tını Y1:1.kseltir. ~ınır~crı adalel01,,ıı 
kuvvetlendirerek uykusuzlugu, halsızlıgı, fena duşuncelerı gıde rir. Vucut makınesıne laznn t&' 
bütün, enerji ve kabiliyeti vererek insanı daima azim, irade, neşe sahibi eder. Mide, barsak , •. 
belliğindcn ileri gelen muannit inkıbazlnrda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayretfe. 
dalar temin eder. 

FOSF ARSOLU ; diğer bütün kuvvet ilaçlarmdan ayıran başlıca hassa; 
devamlı bir surette kan, kuvvet. iştiha yaratması ve ilk kullananlarda. bile mucize gibi tesi!İ~ 
derhal göstermesidir. Tifo, grip, zatürree, sıtma ve umum kansızlıkla neticelenen tehlikeli lı~t 
talıkların nekahat deYirlerinde en mükemmel bir derman §Urubu dur. Sıhhat Vekaletinin ~ 
müsaadesini haizdir. 

Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane, 
Atelye, Muayenehane yapılmağa elverişli kiralık ucuz odalar 

~a~eiteırtfilDz ndaresıırne miiııracaa'U: 

Yeni Basılan 

Rıza Tevfik . 
Hayatı ve Şiirleri 

Ramazan G. Arkın 
(220 Sayıfa ve 6 Tablo) 

!stanbulda Resimliay matba-

1 
ası Türk Limited Şirketinde 1 
60 kuruş fiatla satılmaktadıı 

RIZA ASLAN 
Umum gazeteler, mecmua, kitap 
fotoğraf, gramofon. plak kırtasiye 

SATIŞ EVl 
DiVR1Gt 

]"'111uıımuuımı11111ınııım11mıııımı11munnıuuı11nuııuı11uıu111111wıu 

1 Hüsnü Mustafa ıi 
I DİŞ TABİBİ 

l lstanhul Alccaray Val.:e ~mii 1 
~ karşısında 

~ AWl-IRlll--

SAntnr : ASlM HS 
.... '\eşrir:ıt Miidürü: U. Alımel Seuwgiı 
Basıldığı yet: \ ' AJHT M:ı.tb:ıa'Sı 

I -- 14 • 3 - 939 tarihinde kapalı zarf ve eksi16nesi ·ya~ 
cağı ilan edilmi§ olan buhar kazanının münakasa müddeti g 
len lüzum üzerine temdit edilmi§tir. ıı.St• 

II - Eksiltme şeraiti sabıka dahilinde 4 .... 4- 939 tarihine r tıt· 
lıyan sah günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve mübayaat ~c\ı• 
si müdüriyeti alım komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarfJııt JıO
siltme saatinden bir saat evveline kadar ''saat 14 de,, kade.l' e, 
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi ve eksil~ıı· 
ye girmek isteyenlerin fiatsız teklif mektuplarım ihale tar~\( 
den bir hafta evveline kadar müskirat fabrikalar §ubcsine ve 
münakasaya irıtirak vesikası almaları lazımdır. (1714) __....., 

VAKiT KitabeVJ 
Dün va yarın tercüme külliyatı 

21 - 30 Kitaplık üçüncü 
Xumar:ı 1 Kuru5 

21 
22 
23 

24 
25 
211 
27 
28 

Hükümdar millet 
Yeni ilmi zihniyet 
Mevcudu kalmaıdr 

C-Oailn lktısadi işleri 
Cuınhuriyct 

Tercümeniı rol\i 
Değişişler 

Laokon 

50 
75 

60 
50 

100 
75 
30 

serı 

29 KapitaUıo:m buhranı 

30 Slambo 

5, 
1~S 
61~ 

/ 
tul'· 

Bu serlnln flatı 6.15 kurtlş .. to 
ıst;o" Hepsini :ılanlnra % 20 j.9~ 

yapılır. Kalnn 4.92 kuruşun tci• 
··tebll 

kuruşu peşin nlmarnk :mu c 
si ayda birer lira ödenınek nı 
Uç taksite bağlanır, 


