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Amerikalılarınmümtaz 
vatandaşı 

... llavana, 22 (A.A.). - Reisicumhur 
l\uıvell'e yeni dünyıı • .. demokrasi
lerın müdafaası itin "Amerikalıların 
llıii.rntaı vatandaşı" ünYanını veren 1 
ktııun Ayan meclisinde itllfakla ka
bııı edilmiştir. 

PERŞEMBE 23 MART 1939 YIL:n- • SAYI :-'1618 

r K .h ·ı ... 1 ·ı . . ""\ ore ı tı a cı arının 
faaliyeti 

Kore 1hlilAJclJeri Japon alQ~ 
hareketlerine devam etmekte ''e lıer 
fırsatta Japon efrat Te subaylarını 
üldürmektedir. lhlilalcilcr 13 Mart-
ta Korenin merkezi olan Seule Gire
rea bir pamuk <J}eposunu ate~e nr-
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~şlerdir. ı 

va Memeli de Aldı 
Mebus intihabına doğru Litvaııya hüktimeti tehdit 

Vilft~ett~ iki~ci ~Üirtehipler karşısında boyun eğdi 
dün birer toplantı yaptılar Bütün yurtta Hitler Mem~I'~ gitti · bir 
Şehrimizdeki 

isimden 
ikinci müntehipler 141 
34 ünü ayırdılar 

fJAnma Te lklncl milıı
er tarafından bu liste tıze
~ertlecek re7lerin alınma· 
&eldi. 
~urlyet Balk Partisinin 
'-test namzetlerin' riyaset 

~-tarafından tesblti \'e ge
-fkan tarafından neşir n 

edilmesi merkezindedir. 
beraber bu delakl inti· 
Milli Şef lsmet İnönü 

ı,._ namzetlerinin kat•ı lls
~lanmazdan en·eı Parti 

tı içinde bir ned istişare 
ı.tblk etnıeğo karar ver
ı-e bu usul dairesinde dün 
tekiz intihap dalreslnd.e 
!rıilntehlpler arasında top

~ )'apılmıştır. 
~ ll'larda 'olduğu üzere Mil· 
~ Ceten gün İstanbul Cnl

teaının balkonundan genç
"e nımete hitap ettiği za
tenı intlhabatta mebus 

ili lert tesblt edilirken riya
"•nının takdiri ile Parti 

~tıııın takdirini t.emas et
\ ~e de işaret buyurmuş
~ dün İstanbul ile beraber 

bir kısım dlAyetlerde 1· 
Qıtbıtehlpler arasında ya· 

~ l"ey yoklamaları bunun 
\~eıı bafka bir şe7 deitl-

~ttlıc MHlet Meclisi intiha· 
S>'ellllemek kararı verilince 
\:' 01 .. rak her taraftan birçok 
~tlar vukubuldu. Gaze
._~eden maUimata göre 
~ caatlar birkaç bini bul
~ • nö7le sayılan binleri 
~ llıUracaat sahipleri ara· 

lııtıhap yaparak Büyük ........ 

İSTANBUL İKİNCİ 
MÜNTEHİPLERİNE 
Partimizin sayın ikinci m ün leh ipleri; 
Bilirsiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi mevzuatına göre, Partiyi 

ilgilendiren bütün işler icln lüzum gördüğü kararlan almak, Büyük 
Millet Meclisi Azalıkları seı:imlni idare etmek n Partinin mebus nam-
7.etJerini kararlaştırmak hnk ve salahiyeti Parti Riyaset Divanına ve 
namzetleri Hil.n salil.hiyeti de münhasıran Partinin değişmez genel ba,
kanına aittir. Gene bu nıe\'zuııla göre Parti riyaset divanının ,·ereceği 
kararlara bütün Parti üyeleri kııyıtsız Ye şartsız olarak itaate mec
burdur. Partimizin an'ancsi de böyledir. 

Ancak, Partimizin değişmez Genel Daşkanı Milli Şer ismet lnönü 
Tiirk milletinin siynsi hayatında halkçı bir idarenin bütün yüksek 
ve ileri tek:iıuüllcrini tııhnkkuk ettirmeyi ,.e dc\'lcl idaresi üzerinde 
milletin ınürakabesini en millekilmil bir hale getirmeyi, millet hizme
tinde takip edecekleri siyasetin ilk ,.e ana düsturu olarnk ele almışlar 
, .e milll hakimiyetin hakiki ve yegane mümessili olan Türkiye Büyük 
Mıllet .Mcdisinin tam lılr millet lıülasası kudret \'e manzarası ile mll
ll't huzuruna cıkmnsı lüzumunu her fırsatla ilan ve ifade buyurmuş
lardır. 

işte bu m:ıksatlaclır ki Gcnbaşkur Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bu intih:ıp de\'rcsi için J>:ırtinin mebus n:ıınzcllcrini teshil Ye ilan 
etmeden önce memleketin hirçok kısımlarında Partiler ikinci nıün
tchiplerle temas etmcl'i ve ınüntehiplrl riyası di\'anının görüşlerini 
Jı;~rşılaştırınnk üzere doğrudan doğruya ikinci müntehiplerlc bir isti
şare yapmayı kar:ırlnşlırnııştır. 

Milletin si)•ası Iı:ır:ıtın<l:ı ilk defa tatbik edilen bu usııl Genbaş
kur'un bütün Partililere olan muh:ıb hct ve itimadının bir ifadesi ol
m:ıkln lıer:ıber hundan hıısulr- gelecek lı ir neticenin de bütün milleti

mizce Partimiz mensupiarınııı si:r:ı~i rüşt ve olgunlukların:ı hlr mi
sal tcliıkki edileceğini de dikkat güzü önünde bulundurmalıyız. nu 
sebeple isli~are reylcrlmizl kull:ınırken her türlü şahst ,.e rcjiyonalist 
hislrdcn uzak kalmayı ve reylcdmizin sadece kolp ve kafalarımızın 
mphsulü olm:ı~ına dikkat etmeyi kudst ve milli '':ızifc ol:ır:ık telakki 
etmemiz grreklidir. Bunun içindir ki, neticenin siy:ısl rüşlünü Ye ol
gunlu~unu ishal etmiş bir Partili zümrenin m:ıh~ulü olac:ığına şimdi
dr.n itimat etmekteyiz. 

Bu istişarenin hangl usul ve şartl:ırla yapılac:ıitınn ait talimat 
b:ığlı olar:ık sunulmuştur. !\lurnffakıyet diler, se'"ıti ve s:ıygıl:ırımızı 
sunarız. 

C. il. P. Genel St~krtferl 
Doktor Fikri U: er 

C. 11. P. Genel Başkan l'ckill 
Refik Sauclanı 

ikinci müntehip 
seçiminde 

Reyler müttefikan Parti 
namzetlerine verildi 

Ankara, 22 (A.A.) - Bütün yurtta 
15 l'ılart 1939 çarşamba günü b:ışln
yan ikinci müntebip intihabı 2 ı :\lnrt 
1939 akşamı her tarafta sona cı ıııi~ 
ve bütün vatnnda,lar reylerini, illi · 
fokla Cumhuriyet Halk Partisinin 
gösterdiği namıeUere vern.ıişlerJir. 

62 \' ililyetin ikinci müntchip yck(i
nu 40.979 dur. VilAyetlerde 22 yaşın
dan yukarı olan ve birinci münle
tip olmak kanuni sıfatını haiz vatan
daşlann en çok yüzde 95 ve en az 
yüzde 64 olmak üzere ikinci münle
hip seçimine iştirak nlsbeti haddi 

(Devamı 8 incide) 

nutuk soyhyecek 

Bitler Çe'ko3lo001Cyayı ilhak tan evvel şefler1'1 p~yor 
(Yazm 8 incide) __________________________________________________________________ ....:..,_,..:;.____. ______ .:._,_ 

Fenike civarında 
iz kazası 

Sadıkzade vapuru_ Lodos flrtı· 
oturarak battı nasında karaya 

200 Yolcu çok güçlükle · kurtarılabildi 

Faşist 
Meciisinde 

Mihver politikası 
teyit olundu 

(Yazısı ! •<ncİde) 

jBUkingam sarayında Fr~nsa Reisi
cumhuruna verilen ziyafette .. 

ingiltere Kralı iki memleket 
tesanüdünden bahsetti 

Roma, 
22 

(A.A.) - Büytlk taılat lngiliz planllla gelen Cevaplar tetkik ediliyor 
mecllııl, dün saat 22 de B. lıluuolinl 

hazır olduğu halde toplanmııtır. 

Roma, 22 {A.A.) - Fa§lzm büyük 
konseyinin toplant.uıı hakkmda neıre

l dilen tebliğe göre, konaey, bu toplan. 
I tısında aıağıdaki karar suretini kabul 
etmiştir: 

1 ''F&§izm büyük konaeyf, demokrasi. 
!erin bol§Cvlz.m ile birlik olarak, sulh 
değil takat harp getirecek bir tek 

• cephe le§kil etmeleri tehdidi kaJ'fıs.ın_ 
da, Orta Avrupada olan bitenlerin meb 

1 
defni Venıay muahedeafnln teıkil etti. 
ğlnl bildirir ve bUhaasa bu dakiakda 

1 

Roma - Berlln mihveri polltlkamıa 
tam olarak iltihakını yeniden teyit ey. 

, ler . ., 

Resmi tebliğ, !&§lzm büyük koose_ 

ylnin celsesini de ıu suretle anlatmak. 
tadır: 

Duçc, celse açılır açılmaz, faflZmlo 
yirminci yıl dönUmU arifealnde, kon. 
ııeyln ölen arkad&§lara minnettarlığını 
ve Romada toplanarak tqfzmin "inan 
mi\.< ve itaat etmek,. vecizesini teyit 
ed cek olan arkad&flara sellmmı bU
dırcn bir karar aureU okumuı ve ıhL 
dctle alkışlanDU§tlr. 

Duçe, müteakiben, aon hldl1elerl de 
mevzuu bahseyl~mlı ve konsey, Clano, 
......._ Debono. de Veceht. Grandi, 
fttotnacct, &ttat \'e Staraceyt de din_ 

1.on<lra, '22· (A.A.) - ·Dün akşa'm 
Jluckingham sarayında 19!; davetli
nin huzuru He B. I.cbrııo şerefine ,·e
rilmiş olan ziyafetle Kral ve Reisi· 
cumhur lngiliz - Fransız tesanüdune 
ve iki memleketin idealleri :ırasında· 
ki birliğe i şaret clmişlerdir. 

Kral, her jki hlikumelin haliha.ır
da dünyad:ı zuhur elmiş olan bütün 
,·nlıiııı meselelerin dostane bir suret
te hallini temin için bütün gayret
lerini sarfclmekte olı)uklarını, fııl.:at 

hiç bir zaman hukuka ve beynelmi
lel ınüııa sebet1erı idare etmesi Hizıııı
gelen )lrcnsiplere uygun olmayan bir 
ihlil:Un i.,.tirnk edemiyeccklerinl be
yan etmiştir. 

Kral, iki memleketin hürriyet ve 
adalet ideallerinin ifahdcsi qlan de· 
ıııokralik müesseselerinin ayniyetine 
işaret etmiştir. Kaide \'e kanuna 
müşterek hir r:ılııta He bağlı ol:ın ln
giliz \'C ı;ran'Sız de,·Iet :ıdamları, sulh 
d3'·nsına hizmet etmek maks:ıdiyle 

\'C tam hir ilim:ıt zihniyetiyle mü
şa,·erelerde bulunmaktadırlar. 

dilme~! h::ıliııde iki memleketin müş

tereken lıis~elıneklc oldukl:ı rı endişe
yi clıemmiyctlc kaydelmiştfr. 

B. I.clırun, 1ngilterc ,.l. "ransanın 
aynı prensiplere lıaAiı olduklarını 

söylemi' ve şöyle demişHr: ~ ldunrlan lılalte& .. 
etınenln ne kadar ınüş· 

(Devamı 8 incide) 
JJ lcdlkten sonra, mihvere sadakatini bil 
\ diren karar suretini tasvip eylemııtır. 

Kral, her iki memleketin şecaat \'e 
zekl meziyetlerine olan ilim:ıclınılan 

h:ılısclmiş ve bu meziyetlerin lıilh:ıs
sa tehlike anlarında l.:cndisini göster
mekte olduğunu \'e iki milletin fim
diki müşkiilleri iktih:ım etmelerine 
nıt>d:ır olal':ığını süylemişlit. 

B. I.elJrıııı, \'ermiş olduğu cc\':ıpl::ı 

hukuku düvel prensiplerinin ihliıl e-

.. Namus, ıd!let, insani şeref, ferde 
lıürmc l, munlıcclc•lc" e rin:rct, ' 'l'rilr n 

(Devamı 8 fociılc) 
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işaretler: 
........ ~ 

Hodi eler arasında 
- 1- ~ ... ~ .. 

Bir vicdan meselesi 
Alman talıii,.da ........... Her Nm.. i...W+de bir acbm ile 

Tiirfl tüii~ olu ilana üm.ü ~tindeııa Ba,... KaL 
yopi uzunca •Ül'eft Lir evlilik myatından ...... ncl 1 1 ... karan 
ile aJft)mr~. Aıuloaam .-.W Kal:yopi0nia ha:rai:retaiz 1air 
ı..,.t mn.i --. ... 

Mahlreme tallk karan •erİrlrm dört yafmda hulu... ..._ 
çocut- hahaıma t.alim edil ... ine, ,.laız baftacla ltir .W. •
neliaia çocup ~· halda olaWlec:eiine laülımetmif .... INa 
hiilnnG ilima dercetmiıtir. 

Andaa bir müddet seçtikt .. •onr. Kal:ropi mahkemeye 
•üracut .. ,. .. : 

- illa le_... Nirmut._ 90Caiunmm alma ...... '-· 
lim ecliak. Zira bu adanı çocuiumuzu Almanlattınmk iati;yor; 
............. karan mudhinae çocuia Wtada lııir defa ıönnek 
...._ ha•lnm oWuiu ı.lcle onu ~ bpmM itti,. ... 
Geçen sün llö1le bir letrbbüa :raptı. Çocuiu kaÇll'acaiı aıracla 

Karısını döğen 
erkek 
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r~ Kaybettiğimiz aıiffi 
Profesör Lipmann nasıl yetişti, neler 
Yaptl, ne eserler vücuda getirdi 

Günlerin peşin.den: 

Adam tanımak Son Haberler 
sa nah lzmirde cinayet 

01Unıünü teessürle yazdığı.. 
tl/\>elki gün Feriköy mezar. 
a toprağa tevdi edilmiş o. 

Profesör Lipman, memleke. 
: be§ buçuk yıl hizmet et· 

'iegerli bir hoca olmakla be. 
. dUnya ilim aleminde de 

Meşhur ıözdür, ıoğanı gelin eL 
mi~ler de kırk gün kokusu çıkma
mış, derler; Türk milletinin de 
Jchasından doğan bu söz hayatta 
adam tıınnnak sanatının ne kadar 
güç olduğunu gösteren en doğru 
bir ifadedir. 

İzmir, 22 (Hususi) - Tepecik 
te ikinci so'Jcakta Naime adında 

bir kadın yüzünden Muşlu Sait, 
sabıkalı Sıtkı, Hüseyin kavga et
mişlerdir. 

Zira zahiri görünÜ§te inıanlann 
fenası yoktur; netekim başka bir 
darbimesel de: ''Adamın kötüsü 

Sıtkı tarafından verilen bir bı. 

çakla Hüseyin Saidi birkaç yerin
den yaralayarak öldürmüştür. 

<ıt ehemmiyetli bir insandı. 
ket ve milletimize bağlılık 
iş olanlara karşı kadir • olmaz, meğer ki züğürt ola.u di-

olınak milli ananemi:ıdir; yor. Halbuki züğürtlüklerinde çok 
eaQr Lipman'ın meslek haya. J iyi görüaen bazı insanların içle. 
ltkınaa karilerimiıe mallı - 1 rfode gizli ol~ kötülükler bilakis 
\'erıneği müteveffanın batı. zenginlik zamanlarında meydana 
• ilim hayatına ve ilme biz. çıkar. 

~enlere karşı bir saygı bor. Bu dünyada her teYin halisi ve 
hyoruz. taklidi olduğu gibi milletler ara· 
fesör Wilhelm Lipmann . ıında fazilet diye tanınmı§ olan 
~e Danzig'te doğmuştu; lise Pto/. Lıpnıanıı ; her türlü iyiliklerin halisi ve tak-

a '.lli bu şehirde yapmış, tıp . . ,,." .. .. lidi, ıonr.a haliıler ile taklitlerin 
1lıi nıuhtelif sömestrlerde ılı ıdıy~e bugun onun ufulun?cn de birçok dereceleri vardır. tıte 

; ıllı, Cenevre, Wilrzburg, Frei- duy.dugu '8.Cı. da o kadar yerı~ - adam tanımak sanatı denilen §OY 

\'e Münih üniversitelerinde dedir. O hakıkaten garbın yetı§. böyle halis vatansever ile sahte 
İ§tir. Doktorasını Berlinde tirdiği nadir yüksek ilim adam - vatan5evcri, hakiki fazilet ile suni 

ır. Meşhur kaşif Robert lanrındandr. Onun ameliyatlarını fazileti, halis karakter ile taklit 
'Un Yanında bakteriyolojide doğum müdahalelerini eeyred.er - kırakteri ve bütün bunların dere. 

olarak çalışmıştır. Profe. k~n _he~ecan d~.ymamak gayrıka. celerini birbirinden ayınnak ma

~rıda'nın yanında patoloji bıldı; Jınekol?Jı?e v~ . do~mda harctidir. 
an'ın yanında da jineko. başlıbaşına bır alem ıdı. Türkçc

~l§nııştır. 1902 de Halle'de ye tercüme edilmiş olan bazı e. 
.. l' Bum.m'un yanında asis. serleri onun ilmi kudreti hakkın. 

HASAN KUMÇA YI 

Dün gece 
<ılı:nuştur. 1904 te profesör da değerli bir fikir verir. 

~~a beraber Berline geımi§ çalışmaktan. iyilik yapmak _ Osküdarda iki ev yandı 
ık §efi olarak çalışmıştır. tan es~ yaratmaktan derin zevk 

Qe d 918 d B l' ' Dün saat 24,49 da yangın ku. oçent ve 1 e er ın alan bir adamdı. O kadar ki has. 
\: itesinde profesör olmuş. talığının henüz ümitsiz safhaya leleri itfaiyeye tlsküdarda ihsani-
~l'tıunıi Harpte Almanlar ta- girmediği zamanlarda ''eğer bun yode yangın çıktığını haber ver. 
an i§gal edilen Belçika ve dan sonra eskisi gibi faal olarak mişlerdir. 

arazisinde çalışırken bir çalışamaz.sam bile kitap yazacak tlsküdar grupu derhal yangın-
eı ı k b ay yerine gitmi .. se de büyük bir evin Yarası a ara eş kadar sıhhat ve kuvvete malik ol- :s 

etıe enfeksiyondan yatmış - sam benim için kafidir, ömrü - yandığı görülmüştür. İtfaiyenin 
.ı •925 te rok bu"uHk bir basta. •. b d k" 1 . . bütün gayretine rağmen 1hsani-
r ~ J... mun un an sonra ı sene erını 
r ~ Caecchan haus hastane- bu memlekete kitap yazarak mü. yede üst sokakta mütekait kayma 

\'e sigorta tecıkı·la"tına mer _ . kam Re§idc ait olan üç katlı bu 
L_ ~ fit olmakla geçiririm.,, demiştı. 
"'dın kliniği direktörlüğüne evle yanındaki yine üç katlı ev ta. 

,. edilmiştir. l933 te İstanbul Profesör Lipmamn cevval ze_ mamen yanmıştır. Yangının hava-
llitesinin daveti üzerine ni. kası, boş vakitlerinde esas mesle. gazından çıktığı zannolunmakta. 
"e Vila.diye ordinaryüs pro- ki dışında da işlemiştir; paleon- dır. Tahkikat devam cdi or, 
~ttn:ı: S'-'ııu19uı • .ı-ı.,;:.ı. ~~ ı.ı.- .utlU:1•A~l::ı'"U. --o-

Qfesör Lipmanın ölümüyle larak tanındığı gibi sosyoloji ve . 
1 Universitesi en değerli kadın psikolojisi ile de çok ya - Kayıklara Konacak 

t tı_ndan birini kaybetmiştir. kından alakadar olmuş ve bu sa- j Tahlisiye Vasıtaları 
l'gılenin en mühim şubele _ halarda da eserler yazmıştır. 
b' . . Limanda işleyen sandal ve ka. 

• . ıri olan doğum ve nisaiye Muhtelıf sahalardakı muvaffa. kl d t hl" . T b 1 ıti.n hedefı·, gayesı' Türk k ti . v h h k'ki yı ar a a ısıye vesaı ı u un-
ıye erme ragmen er a ı b · . ş h' 'i r · 

''"' 1 b.. "k d 'b" f k ı· d ··t ması mcc urıyctı c ır •• ec ıslllr 
ı. <q temel taşı o an uyu a am gı ı ev a a e mu e. k b 1 d'I . t' 
'ad . 1 bel . ce a u e ı mış ı. 

ınınm sıhhatini, hayatı. vazı bır şahıstı; ta e erıne, a. B .. bo 
1 8 

tr 
Yacak; doğan çocukuları sistanlarına bir arkadaş yakınlr- k duna

1
gore, d Y

1 
akrı kme eY.e 

~-h a ar o an san a , ayı ve saı. 
~ likelerinden kurtara - gıv gösterir, onların bütiln müş. ~1 rede kaç kişiyi taşımaya müsait 

erle mücehhez hekim küllerinde en büyük yardımcıla. l'ın. ise o sayının yansı miktarında 
bq ektir; işte profesör Lip. n olurdu. Türkiyede bulunduğu ve at nalı şeklinde beheri iki kL 
dU gaye uğrunda ölüm yata. müddet içinde memlekete her su. şi kurtaracak kabiliyette tahlisi. 
~ ~§~ceye kadar çalışmış. retle faydalı olmağa çalışan pro- ye simitleri bulundurulacaktır. 

lt.lınikte doğan her erkek fcsörün ruhunu şad ve müsterih Mezkur vasıtaları evsafına gö-
b-ı~ arşısında Türk ordusu - kılmak üniversitemizin vazifesi • 
~ re bunların eb'at, şekil ve hacmi. 
~ lakbel bir askeri ve her dir; bu vazife elbette onun yerine nin tayini ile murakabe ve neza. 
ıq.~lc do~unda da müstak. getirilecek profesörün onunla ay. retine Deniz Ticaret müdürlüğü 
• anası diye derin birse- nr yu"kseklikte bulunmasını te _ 
·~~~ fen heyeti dahi nezaret edecektir. 
'it ardı. min suretile yapılmış olur. Ehem 

--o-

lzmire dolu yağdı 
İzmir, 22 (Hususi) - Bugün 

lzmire üç defa şiddetli dolu yağ. 
dı. Sebzeler ve ekinler de fazlaca 
zarar gördü. 

-o-

Romanyanm aldığı 
tetbirler 

Bükreş, 22 (A.A.) - Başveka. 

le tin tebliği: 

Kraliyet konseyinin aldığı ka. 
rarlara tevfikan, hükumet, mu • 
hafa1.a kıtaatı efradını tamamla
mak üzere bazı ihtiyat konten • 
jantlarını toplamak için tertibat 
almıştır. 

Romanya, kati bir sulh siya. 
seti takip ettiğinden, tahşit olu. 
nan kuvvetler, faaliyetlerini ta
lime hasrederek hudutlardan çok 
geride memleket dahilinde kala. 
caklardır. Daha evvelden sefer. 
berliğe başlıyan bazı yabancı 

memleketlerdeki tedbirler geri a. 
lmırsa ve binnetice Romanyanm 
emniyeti meselesi artık mevzuu 
bahsolma1.sa, Romanya hükume
ti, ihtiyatları evlerine gönQerc • 
ccktir. 

Tahşidat talim mahiyetinde bu 
lunduğundan hudutta hiç bir as. 
keri harekat yapılmadığı tasrih 
olunur. 

General Ali Hikmet 
gömüldü 

Vefatını büyük bir tecssUrle ha 
ber verdiğimiz Antep mebusu 
Emekli Generallerden Ali Hikme
tin cenazesi dün sabah 11 de Şiş
li;ie Kuzey apartımanından kaldı. 
rılmış, bir top arabasına konarak 
Teşvikiye camiine götürülmüştür. 

Cenaze namazı kılındıktan son
ra önde bando ve arkada bir kıta 
asker, vali, 'Jcumandanlar, mebus. 
lar ve merhumun dostlarından mü 
rekkep kesif bir kalabalıktan te
şekkül eden alay Asri. Mezarlığa 
gitmiş, merhum ebedi istirahatga
hına bırakılmıştır. 

1tı ~ Üniversitesi onu ka. miyetli bir uzvunu kaybetmiş o. 
gUn kendisini balı • J lan üniv rsitemizi taziyet eder. 

'ddetmekte ne kadar hak- ken hayatının ve mesaisinin her 

safhasında profesöre yardımcı o. 
lan Madam Lipmana da baş sağ. 
lığı dileriz. 

Atay Yedek Subay Okulu önün 
den geçerken yedek subaylar mek. 
tep önünde ldizilerek selam dur
muşlardır. Mezar başında Balıke. 
sirli Muammer Başar ile diğer iki 
zat merhumun mezayasını anlat
mışlardır. 

............................•........... ,, 
Birkaç Gün Sürecek Büyük Hikaye 

YUSUFCUK 
Yazan : KENAN HULÜSI 

e ................ . 
ti ıı· i ~ •aaedip yakalayamadığı bir yerden kendisine cevap gel-
tli 1.ıYar; ve eğer di~lerini sıkıp biraz daha oturacak olurı,a 
'lj.,

11 
heybesinin sanlarla dolu, Kızılcahamama döneceğini ide-

"'di. 

ıx 

~~lc•tenJ ~usufun Kızılcahamama dönmek zamanı gelip çat_ 
&enednberi Dayıoğluna ancak üç mektup yazını,, r.şağı 

, l.ıçiinde de ayni ıeyleri söyliyerek çok rahat olduğunu ilave 
~tlecek güzlenlen birinde Kızılcahamama indiği zaman bü
•, lat'l alacak k.tdar zengin olmaya ba§ladığını haber vermi~

. i~ )'İne de bu mektuplarc!an hiç birinde Dayıoğluna yalan 
i tt ~nnetmiyordu. Madem ki her KÜn sarı altınları düşünü
h~ tte onlara Mhip olacak demekti. Ya olmazsa? •• Dayıoğ
-;-trnası kendiıine bakar mı ki; dudaklarınc'!aki halı verir; 
~dikten sonra samanlı~a doi;nı dereden tepeden cilvele

~?, uıur; iki yıl yalnız Yuıufu <lüıünerek yatadığmı söyler 
~ 
~t Yattığı yerde geceleri hunlann hepsini düşünüyordu. 

'- e d" ~ tt.! onmck! •.• Sarı altınlann aktığı oluğu bulamadıysa Yu-
....,.? .. Ke!ki yola çıkmadan evvel Kızılcadaki daiın alt be. 

ırna giderek gelip geçen köylülerin yaptığı gibi üç kere haykırsa; 
görünmez bir lcuvvetten yardım dilese, bez bağlayıp çeıme auyun
dan İçseydi! .• 

Memlekette, Dayıoğlu bırlalarını faizden kurtarmak için Yu4 
sufun geri c!önmesini bekliyordu. Babası dört çift öküz alarak borç
laıunııtı; üstelik otuz l:oyunluk davarın vergisini verememitti; ar. 
tık zengin olmaya başladığını lıildiren son mektubundan sonra ha
ber haber üstüne salmı~lar; "Aman Yusufçuk, etme eyleme, de. 
mitlerdi; hayvanlarımızı hükümat, koyunlannuzı sel aldı; öküz
lerden biri tepeden yuvarlandı; ananın gözleri görmez oldu; tar
lalar kara çakıl içinde kaldı; burada harap, periıan kesildik Yu
suf! ... 

Mektubu aldığı gece hemen kapısının önünde çalı tırpı yaka. 
rek hancının tenceresinde biraz kuru fasulye pişiriyordu. Sarı ale
v.in karınmda boynunu bükmüı, suyun fılardıaını dinliyordu; üze. 
rinde tuhaf bir kırıklık vardı; halbuki son bir aydanberi ilk clefa 
fasulye yiyecdc, kendi kendisine §Öyle bir zevk edecekti; lcaldı ki 
hancı da tencerenin içine bir kaşık yağ alını§, biraz da salça koy
mu§tu. Fakat Yusufçuk her nedense az sonra, baıma hemen )'Uka
rıki saçaktan bir tef dü~ecekmiı gibi kendisini tehlikede hiuedi
yor; bir ıürü kurt üzerine saldıracakmı§ kadar tetirkin oluyordu • 
Mektubu hancı okuyunca, Yusuf hiç haberi olmaksızın göz kapak. 
larınm bir saniye kı:'\pandığını l.isıetti; ba§ını iki avuçları arasına 
aldı; düşündü, düşündü. 

Yusuf ne yapıp yaparak geriye dönmek lazım olduğunu bili· 
yordu. Yalnız nasıl geriye dönecek?. Dayıoğlunun tarlası, babası. 
nın öküzlerinden vazgeçtik; yan§ma Kız Yuıufun ellerini boı go
rünce hemen ba~ını çevireceği yalan mı ki ..• Daha sonra bütÜn bun
ları bir tarafa bırakarak dönmek iıteıe Yuıuf ıuradBn §Ur&ya adım 
atamazdı. "Hey benim köyümün yolları hey 1 •• Git gidebildiğin ka
dar; ne soran var ne eden; yat çimenlerinde istediiin kadar: nara 

Romen -Alman ticaret müza
kereleri yanda kaldı 

Alman heyeti Berline döndü 
Bükreş, 22 (A.A.) - Havas: 
Alakadar mahfillerden bildiri!. 

diğine göre Almanya ile Roman. 
ya arasındaki müzakerelerin in. 
kişafı pek heyecanlı bir şekil al. 
dığı için geçen sonteşrinde akte
dilcn Alman - Romen muahede. 
sini tamamhyacak olan munzam 
itiliflar şimdiki beynelmilel buh. 
ranın sonuna bırakılmıştır. 

Alman murahhası Wohltat, bu. 
gün Berline dönecektir. Roman. 
yanınAlmanyanın bazı taleplerini 
isaf ettiği iyi haber alan malı ~ 

fillerde söylenmektedir. Romen -
ler bu cümleden olarak soya bak. 
laları ziraa.tinin inkişaf ettiril -
mesini kaydetmişlerdir. 

Bazı petrol sahaları Alman 

kumpanyalarına verilecektir. Fa~ 
kat Romenler petrol istihsalatı 

imtiyazını Almanlara vermeği 

kabul etmemişlerdir. 

Torbalıda bir kaza 
İzmir, 22 (Hususi) - Ay.dırı· 

dan gelen tren Torbalı istasyonun 
dan hareket ederken Feride ismin· 
de bir kadın dü§müş, ağır surette 
yaralanmıştır. 

Eğitmen kursları 
İzmir, 22 (Hususi) - Bir ni

sanda İzmir ve Manisada iki eğit. 
men kursu açılacak, 225 kişi alı· 
nacaktır, 

Görüp Düşündükçe 
-. - ,._., ~ ~-- -
Cemiyeti ihtiyaç yapalım! 
Dünkü ak~m gazetelrinde, bir haber, tuhaf başlığiyle, ba

na kendini okuttu: "Azasını bir araya toplamaya muvaffak ola.. 
mıyan Esnaf cemiyeti,, gerçekten meraklı bir ba§lıktır. Fakat 
bence bu ya71nın içi, rdmdan daha çok düıündü:rücü .•• 

Esnaf Cemiyeti, yıllık kongresini yapmak için, üç kere an
ımı çağmnış. Hiç birinde kanunun emrettiği yekunu tutturama-
dığı için bir i§ gÖremcmİ§. • 

Ba:zıan toptancılar gelmigler, bazan küçük esna!.. Hülaaa 
topluluk olmamı§ vcueli\m! 

Ba§lığm tuhaflığı, içinin dütündürücülüğü netiocr;ıin acılı. 

ğmı gidenniyor. 
Benim bundan anladığım ıu: 
Meslek, iş, gaye bizde henüz bir mihraka sürükliyecek kuv-

vete ennemiıtir. 
Bu mihnildan ikiye ayırmalıyız: 
1 - Dıt dünyada, hayetı kolaylaştıran birlikler, 
2 - iç clünyanuzın muhtaç olduğu manevi '1>eıi,, Yi veren1 

birlikler. 
Dı§ dünyasında, kolaylık, menlaat birinci dereoede rol oy

nar. Bir cemiyet, kendi etrafına toplananlara, tek başlarına elde 
edemedikleri ibir faydayı veremezse, çok geçmeden, lkurulu§unun 
beyhudeliğini anlar. Salcnlan boı kalır. Kapısına katiple odacı. 
dı>n lııa§ka kimse uğramaz. Gazeteye ilan vennek değil a, pence· 
relerine bando muzika koysanız, cemiyet yine bir şey kazanmaz. 

Esnaf, bu türlü kuramlardan, önce fayda, sonra meale.ki 
haklarının müdafaasını bekler. Kendisine bunlan venni~·en bir 
cemiyete de ne girer, ne de davetine kulak asar. 

iç diinya:;ına ait olanlar, gerçi manevi sahada kalırLır. Fa
kat faydayı daima elle tutulur bir şey gibi muhakeme edemeyiz. 
Eninde sonunda yine iş haz şeklinle, bilgiyi erttını §eklinl:Ie, 
milli gururu okıayan bir bale bürünerek fay daya benzer bir si. 
ına bağlar. 

Cemiyetler, kendilerini bir ihtiyaç haline koyacak yollan ve 
imkanları arnmahdrrlaı·. Çünkü bu türlü kurulu~lann faydası, 

kendi payım alır. 
yalnız it7.!llan beslemekle kalmaz, memleket de bu besleni§ten 

HAKKI SUHA GEZGiN 

pul mu verirsin ki; vay anam bana 'kimler bakıp, beni kimler kal
dınr ki! .. ,, 

Yusuf o gece yatıp uyumadı. Artık san ay ruyaıına giriyor; 
gözlerini kapadığı zaman kendisini kurtların, çakallann ötesine ~:n
dar götüren bu parlak J§ık ona kapkaranlık geliyordu. Hatta göz. 
lerini kapamak istediği bir dakika kendisini köyün yolw1cla hisset
ti; güzel bir tebessüm dudaklarına takıldı. Yusufçuk tıpla ıgülen 
küçük bir çocuğa benziyordu; ve hayatla hiç mücadeleye girmemi§ 
bir adam gibi idi. Fakat daha ayni saniyeler köyün yoluna ldü§mÜf 
aç bir sürünün üzerine saldırarak ellerinde ne var, ne 'yok hepsini 
alıp kaçtığını görür gibi olmuı; birdenbire uyanark karanlık içinde 
kendisinin nerede olduğunu anlamak lüzumunu duymuştu. Sonra 
birdenbire kalkmı~; tıpkı sandalcılık yaptığı uunanlerda olduğu 
gibi, kutluk vaktinden bile çok evvel deniz yoluna doğru ilerlemiı 

ti. Yuıuf her yeri kapkaranlık görüyordu. - ~ -

ı::rteıi gün Yuıufu handa arayan erkada§Tarı bulam.dıfar. 

"Beni •öye iletin! .. ,, diye yah·nrdığını hatırlayarak parasız pulsuz 
yola düşmesine ihtimal verdiler. Fakat üstünde yattığı ,:cçe ile kü
tük bir eşya çıkmını odanın bir köşesinde tomarlanmı§ cördü~leri 
zaman bu ihtimal de kaybolunca hancıya sordular. Tam yirmi 

dört ıaattcnberi Yuıuftan haber yoktu. Günler ikiyi, üçü, ·dönlü 
buldu. Hancı Yusufun odada yattığı kö§eyi batkasına kiraladı. I<ir. 
li bir !;eçe ile çıkınını aldı; ayklanrnn ucuyla hanm küçük bahçe-
sinde şöyle bir itti; ve yakılmak üzere karısına yolladı. 

Bir hafta sonra denizde bir köylü cesedi bulunmuıtu. Fakat 
hiç kimse Kızılcahamamlı Yusufu tanıyamadı. 

KENAN HULOSi 
-SON-
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.._ 1'5 sene .. 
- Azbe! Kurbanın horoz mut 

tavuk mu?. 
- Ne o ne o!.. Bizimki ''i§,, çi. 

lik! 
- Gececi misin? 
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3 aylık 2li0 

- Evet! Weit.::ıey kumpanya • HARPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı YAZAN: 
Muvakkar Ekrem Talia 

- Hayır kasa soyduk! 
- Ne? .. 

6 aylık .fi5 
ı yıllık 900 1 

Tarifeden B:ılk:ın 

kin ayd:ı otuz kuruş 
Posta blrli{line girmeye 
ııyda yetmiş beşer kur 
medilir. 

sım bastık. "Senin de ağzını bıçak açmı • 
- Yanlız mı? yor be kardeşim!.,, 
- Hayır! Yedi sekiz kişiyiz.. "Yoksa efkarlanıyor musun?. 

Lakin hep bildik değil. Daha dur bakalım! .. Geleli on iki 
- Ha! .. Bu işin manitası! .. saat olmadı!.,, 

Anlaşıldı. ''Benim yedi senedir imanım 
- Reis öyle istedi. Biribirini. gevredi!,, 

zi bilmeyin! Sonra öğrcnirsinz! "E! .. Halden anlarız!. Kolay 
demşti. Kısmet değilmiş!. değil!.., 

- Tamamaya vakit te olma - "Hele dostun falan da \•arsa iş. 
mış .• Patron kim? Al mi?. ler büsbütün kötü!,, 

- Hangi Al?. ''Aftosun meraklanmıştır! .. ,, 
- "AI Kapone,. !., Norton bu son mesele üzerinde 
- • • • . durmayı faydalı buldu. 
Red bu isim üzerinde durdu. - Sorma birader! Beni düşün. 

Kaponc! .. Kapone!.. düren de o! .. 
Böyle bir haydut, hem de re. - Göz ağrılığı eski mi idi?. 

islik mertebesine! erişecek ayar. - Yok canım!.. Yeni tutul. 
da. bir kimseyi ilk defa işitiyor. muştum kfı.fire ! .. 
du. O dakika fazla konuşmayı - Güzel mi?. 
doğnı bulmadı. Yalnız zihnine şu - Doların üstündeki gacoyn 
isim nakşolmuştu: Al J{apone! .. benZiyor!. 
Kapone! .. Ka!.. - Vay anasını! .. 

Bulmuştu. mahut mendildeki - Ya! anam babam!. Öyle bir 
"K,, harfiyle bir münasebet bul. derde düştük ki deme gitsin!. 
muştu. ".K,, Kapone idi. Peki ama - Adr ne idi bu yosmanın!. 
''D,, ne jdi ?. Hrefin adının ilk - Arcantina ! 
kelimesi Dile başlıyordu da, şim. - Ne?!. 
di konuştuğu mahkflm Al diye mi - Bildik falan mr? 
biliyordu?. Yoksa. .. yoksa... - Nasıl tanımam yahu! Doris 

Evet!. Yanılmıyorsa bu muam. malın gözüdür! 
mııyı da çözüyordu. Mendil ipek- - Doris mi dedin?. 
li ve binaenaleyh bir kadın men. - Evet! Doris Arcantina!. Uı.-
dill olması çok muhtemeldi. ''D" kin yüzilne söylemek gibi olma. 
Knponenin karısı, metresi her ne sın, köpoğlusu karı az canlar 
ise bir şeysi idi. Hcrü, mUesse. yakmamıştı. 
seyi soymak işini tamamladıktan - Başka tutkunları da var mı 
sonra motosikletlerle kaçmışlar. idi? 
dı. nk Utica ettiği mahut barda - Ne diyorsun doktor! .. Al'in 
se\-gilisini bulmuş ve alelilcele mantonitasıdır. lyi birilim! 
ellerini tcllşla kadının tutuştur. - Yani Kapone'nin demek is. 
duğu mendile silmiı;ı, sonra da tersin.! 
kaldırıp atmıştı. - Elbette! 

BUtün bunları bilgi ve tecrü- Yat zili ad acı ~aldı. Gece bek. 
besile mezcede ede büyük hay • çiliği eden dev gibi gardiyanlar 
dutluğun esrar perdesini çözecek koğuşları dolaşmaya başlamış • 
anahtar arayan Norton o gün lardı. Azllı katiller korkudan bi
yemekten sonra hiç başka bir rer 'birer sindiler. Ortalıkta pa. 
mahkfunla görüşmeden akşamı tırdı gürültü. ses sada lccsildi. 
etti. Tıs yok. Herkes derin 'bir uyku. 

Gece, yemekten evvel mahkCim. ya dalmıştı. 
Iara tiyatro oynatılacaktı. Polis Uzandığı yerde yalnız 13 bu. 
hafiyesi o zaman da gayet dur. mnra mühim bir şey düşUnmek. 
gun ve sakin bulunmayı tercih le meşguldü. Şeytan ve yaman 
etti. Yatak koğuşunda da karyo. olduğu kadar cidden talihli bir 
lasmr bilhassa 88 numaralının polis hafiyesi olan Red Norton 
yanma yaptırdığı halde yine hiç az zamanda bulduğu ehemmiyet
bir laf açmadı. 88 numaralının siz ip uçlarından fevknlade ehem. 
adı Yaros'tu. Yatak .komşusuna miyetli neticeler meydana koyu. 
boyuna yattığı yerden bitap edi- yordu. 
yordu. Eline geçirmiş oladuğu ipekli 
"Adın ne kafadar? .. ,, mendildeki (D.K) harfleri artık 
'13uralı değilsin galiba! .. ,, meçhul bir bilmecelikten çıkmış. 
''Sıcakla aram hiç iyi değildir! Tamamiyle anlaşılmıştı. 

Dışarısı daha aynasız değil mi?,. Doris Kapone!., 

• 

Doris, Arcantinanın küçük ismi 
olduğu.na. göre mendile bu ismin 
ilk harfiyle sevgilisi Al Kapone. 
nin ikinci isminin ilk harfini ~ş. 
lem işti. 

ti. Artık bundan sonrası onun 
için işten bile değil, gayet ko. 
laydı. 

Ertesi sabah, 13 munaralı mah 
kum! Haftalık tıbbi muayene ne. 
ticesinde ciğerlerinde görülen bir 
zafiyet üzerine tedavi edilmek 
baanesiyle sözde hastaneye sev. 
kolunmak üzere umumi koğuştan 
ve bir günlük aziz! arkadaşların. 
dan maalesef? ayrıldı. Hiç bir 
kimse üzerinde en uf ak bir 3üp. 
he bile uyandırmamıştı. İşler is
tediğinden daha a.ıa yolunda gi. 
diyordu. 

Demi!k Çin mahallesindeki Çin 
li kıyafetile gitmi§ olduğu mahut 
barda tanıdığı, hat~ 18.mbaya a. 
teş e<Jerk hayatını kurtardrğı 
meşhur dansöz Arcantina, müt. 
hiş bir hırsızın metresliğini ya. 
pıyordu da ve bu hırsız da. mu. 
hakkak Şerifin müessesesini so. 
yan cüretkar grupla alakadar bu. 
lunuyordu. Bu ihtimal, kurnaz 
polis hafiyesinin zihninde yüzde 
yüz bir kanaat halinde yer etmiş. 

• • • 
Arcantinanm bulunduğu bara 

1 

Tarihten bir yaprak: 

Ren ve Tunanın kuru
duğu seneler 

Bu sene dünyanın bir çok yerlerinde görülmemiş aoğuk. 
lar yapmasına mukabil bazı yerlerde kış, yaz havası içinde 
geçti. Mutedil kış dalına müthi§ sıcaklar yapan yazla netice. 
lenir. Onun için 1939 yılı yazında çok §iddetli sıcaklar gö. 
recckmi§iz. 

Tarihte şiddetli kI§lar kadar eiddetli yazlar da meşhur
dur. Boğaziçi ve Halici ba§tan başa. donduran .kıflar gibi mu. 
azı.am nehirleri kurutan yazlar da vardır. İşte bu sıcakları 
kayJeden eserlerden bir parça. ''bazı senelerde Viyanada şid. 
detli sıcaklardan ani olarak düşUp ölenler ve delirenler gö. 
:::-ülıniiştür.,, • 

Tarihin kaydettiği meahur sıcaklar 870 miladi yılında 
ba§lar. Bu sene Alrr.anyanın Vorun beldesinde tarlada çalr. 
şan orakçılar bir günde dilşüp ölmüşlerdir.. 993 ve 994 sene
lerin.le gene .Almanyada o <lerecc sıcaklar olmuş ki 'biltUn 
göller kurumus, balıklar susuzluk.tan helak olarak •algın- ~ 
hastalıklar vtikua gelmiştir. Bundan sanra 1130, 1232, 1276 
senelerinde mütbiş sıcaklar olmuş 1303 ve 1304 tc bir ay de. 
vam eden sıcaklarda Ren ve Tuna nehirleri kurumuştur. 1333 
sıcah. dalgası bütün Şarkı kavurmuş, ormanlardaki vahıi 
hayvanlar bile bu hararete tahammUI edemeyip mahvol -
ro.1ştur. 

1473 ve 1485 hararet Şimale geçmiş, Macaristanda Tu~ 
na nehıi~den kayık yerine arabalarla. geçilmiştir. 1556 da. 
lngiltcre lıararetten kavrulmuş, 1652 de İskoçyanm bütün 
mahsulli sıcaktan yanmıştır. 1701 yazındaki sıcağı papazlar 
kıyamete ni~ane göstermişlerdir. 1718 de Avnıp:ıda 9 ay yağ 
mur görülmemi,, Fransada hararet 55 ve Pariste 57 dere. 
ceye kadar çıkmı§tır. O sene 1stanbul da bu sıcağın tesiri 
altında idi. ttçilncü Ahmet yazı Boğaziçinde geçirmiş, ls. 
tanbulda çarşılar kapanmış, fırıncılara rorla ekmek yaptı. 
nlabilrniştir. 

1723, 1745, 1748, 1754, 1760. 1763, 1774, 1788, 1881, 1879 
sayılı sıcak yapan senelerdendir. Bir çok bayılan, ölen ve de. 
lirenler görülmiiştür. N. A. 

............................................... -

---.:;;;~--
bir gece yarısı, sağ gözü siyah 
meşin 'parça.siyle örtülmüş, iri 
pos bıyıklı, fazla esmer bir müş.. 
teri gelmişti. 

Okuyucular anlamışlardır. Ben 
de saklamayım: Bu kör mü§teri 
Norton'dan başka biri değildi. 

Mahut garson yine orada idi. 
Tabii bir şeyin farkında değil .. 
Norton bu sefer sahneye yakm 
bir yer seçip oturmuştu. Maksa. 
dı Arcantinayı adam akıllı tet • 
kik edip, icap ederse ahbaplık 
tesis edecek ve bir Yesile ile ar
kadaş olduktan sonra dostu Ka. 
pone hakkında mallımat topla. 
yacaktı. 

(Devamı var) 

Teşekkür 
Sevgili babamız Gaziantep Me. 

busu General Ali Hikmet Ayer
dem'i kaybetmekle duyduğumuz 
derin teessür ve büyük kederimi
ze, cenaze merasimine iştirak et. 
mek ve telgraf ve mektup gönder
mek Iütfunda bulunmak suretiyle 
iştirak ederek bizi tesliyct ve ta
ziyet eden zevata elemli kalbimi. 
zin !derin teşekkürlerini sunarız. 

Oflu: Nüzhet, kızlan: Bedia ve 
Lamia. 

Damatları: 

Doktor Kadri ve Doktor Sadi 

Abone koydıaı bildir 
lup ve tclgr:ıf ücretini, 
p:ırasının posla "rcyn b 
yoll:ımn Ocrclini id:ıre 
zerine alır. 
Türkiue.nln her poıla mc 

VAKITa abone ua=ı 
Adres değiştirme ü 

25 J..uru~tur. 

iLAN UCRETLE 
Ticaret ilün1arının s 

salın sondan itibaren f 
fıılıırında 40; iç ısayfa1 
kuruş; dördüncü :sayf 
ikinci ve fiçüncllde 2; b 
4; bnşlık y:ını kesmece 
dır. 

Büyük, tok deT&mlı, 
renkli llAn verenlere a 
indirmeler yapılır. Rcsm 
nn santim - satın 30 ku 

TİCARi MAHiYETTE O 
KOCOK lLANLA 

Bir defa 30, lkl defns 
defası 65, dört defası 7 
defası 100 kuruştur. Cç 
ilıln '"erenlerin bir defns 
vndır. Dört s:ılın seçen il 
fazla salırlnr1 beş kunışt 
sap edilir. 

IJl:mel kııponu gcfı 
küçük ilan tarif esi 11ü= 
indirilir. 

Vakıt hem do~rudıın 
)'a kendi idare yerinde, h 
kara caddesinde Yakıl 

nltındn KEl\IALEDDl~ 
ııtın Bürosu eliyle 11:1n 
eder. (Bilronan telefonu: ~~~ TURAN TİYATROSU 

•1 Uu akşam 
~ Ertullrul Sadi Tek ve İll••••••••lll 

arkadaşları 
BAKKAL bil, AVUKAT MI (3 P.) 

(Sc) Alila ve l\liçe Pençef varyetesi 
24 ,:'ıfort cıımıı !\kşnrnı yAk~ck oktı)11· 

[uııllA: lmrdnn gelen Zckiy.e 
Hamdan ve ~az nrlcndaşlar1. 

HAT4K OPERETİ 
Bn akşam 9 da 

Zo:o Dalmcu fştirakfle: 
AŞK BORSASI 

(Operet 3 pt.rdt.) 
~fACAR BAI.ESl J1ahmul Y~sarl 

ALEMDAR SiNE 
iKi FiLM 

l -A.asırga 
2 - Dört namus be 

SEHlR Tlt~ 
23 - 3 ... 939 
nk~ı 20. 

Tcpcb~şı Korl: 
Komedi kısmı: Bir muhaslP 

ile SABAH, OGLE ve AKŞ 
Her yemekten ıonra ıünde üç defa di}lerinizi fırçala 

Karamazof Kardeşler 
mrş ve burada beklemesini söylemi§. 
tim. Dedim ya, kaybedecek zamanım 

yok. Geçen defa beni ''Timoto,, götür
mü!tÜ. Fakat bugün o, bir nefis kadın
la bizi geride bırakmıı bulunuyor. Na. 
sd Andre, çok geç kaldık mr? .. 

arabasiyle yola çıkarılacakt.I. öt 
!ada da böyle yapılmıştı. Tam"' 
yetiştirilecekti. 

- Bir saati bir ldakika bile g 
ceksiniz. Şekerlemeleri, bon~ 
nutmayın ... Oradaki kızlar, b\1°1' 
seviyorlar. Yazan: Dostoyavski - Krzıl saçlı ve zayıf bir adam olan 

arabacı: 

129 ~~: Hakk ' Soba Geqiu -
' 

şin para ile yüzlerce rublelik mal almış 
ve bir arabaya yükleyerek eğlenmeye 

gitmiıti. Dükkfo sahipleri bu cömert 
alışverişi unutmamışlardı. Borca ona, 
on paarlık bir şey bile vermezlerdi. 0-
gUn de bu geceki gibi elinde bir deste 
banknotla gelmiş, harvurup harman sa. 
vurmuştu. Pazarlık etmez:, aldatılıp al
datılmadığına aldrrmazdr. 

O vakit da yine Makroiye gitmiş ve 
yirmi dört saatte üç bin ruble harcaya
rak meteliksiz dönmüştü. Köyde çergi 
kuran girizci çingeneler onun sarhoş. 
luğundan istifade ederek para sızdır. 
rruşlar ve patlayıncaya kadar neföı şa· 
raptan içmişlerdi. Köy kadınlarla kız
Janna şampanya, istritye, istakoz ve di. 
ğer birtakım yüksek mezeler ikram et
tiğinden hala gülerek bahsederlerdL 

- Onlar, bizden bir saat önce kalk
tılar. Ama, Timotonun nasıl araba sür
ldüğünü bilirim. Ben, daha çabuk götü. 
receğim Dimitri Fiyodoroviç meraklan. 
mayrn siz ... Onlar, bir saat evvel kalk
tıslara da. biz, oraya bir aaat geç var
mıyacağız. 

- Şekerlemeler, bonbonlar . .!>; 
bu kadar şampanya niçin? •. :eır 
yeter ... Harcama böyle paranı 

Uşak elinde bozukluklarla koşuyor

du. Parayı verdi ve mağazada her şeyin 
yolunda olduğunu, şampanyaların sanl 
dığım, mezelerin hazırlandrğını bildird.i 

Dimitri, on rublelik bir kaymeyi 11i. 
çe uzattı. Bir başkasını da çocuğa attı. 

- Yok bunu yapmayınız; ... Hizmet. 
çimi şımartıp aidıracaksrnız ... Paranızı 
idareli · kullanınız ... Yarın yine gelecek 
on ruble ödünç jstiyeceksiniz ... Bö}·le 
harvurup harman savurmaymız ... Hem 
o cebinize koymayın şunları canım ... 
Kaybedeceksiniz ..• 

- Gel, sen de benimle beraber. 
- Nereye? 
- Söyledim ya, Makroiye ! 
- Ne yapayım orada? 
- O halde gel, bir şişe şampanya 

içelim. Susadım ben ... Hem seninle hiç 
içmediktl değil mi? Yaşamak şerefine 

birkaç kadeh çakalım, olmaz mı? 
- Hadi öyl eise gazinoya gidelim. 
- Yok gazinoya olmaz ... Vakit yok. 

"Plotnikov,, Jarın mağazasında bir ma
sa kurdurur, içeriz ... Hem sana bir mu 

amma göstereyim mi? 
- Gösteri 
Delikanlı pantalonunda saat cebin. 

den kıiğıdı çıkardı. Orada: "ömrümde 
işlediğim bütün fenalıklar için kendimi 
cezalandırıyorum,. cümlesi yazılry<lı. 

lliç: 
- Ya! .. Öyle mi? Ortalığı velveleye 

vereceğim. Bak görürsün sen ... 
- Bo§una uğraşma azizim, vakit ve 

imkan bulamryacaksın. Hadi gel şimdi 
içelim. 

Şehrin en zengin mağazasının sahip
leri olan "Plotnikov,, iliçe pek yakın 
bir köşe başında idiler. Bu dükkanda 
payitahtın büyük mağaıaların:da oldu
ğu gibi her ıey bulunurdu. Şarap, tü. 
tün, meyva, §ekerleme hülasa her şey ... 
'Uç tezgahtar ve iki çırak durmadan ko. 
şuşurlardr. Memlekette servet azalsa 
da bunların sermayelerine halel gelmez. 
Çünkü her vakit birkaç yağlı müıteri 
bulurlar. 

Mityayı sabırsızlıkla bekliyorlardı. 

Çünkü üç dört hafta evvel bir gece pe· 

Şehirde de meyha~e arkadaşları bu 
eğlenceyi alaya almışlardı. Ama tabii 
Mitya yokken konuşup gülüşüyorlardı. 
Çünkü ldelikanlrnın kendi itirafına göre 
bütün bu müthif masraftan elinde ka
lan ıey, Gruşini'kanrn yalnız ayaklarını 
öpe bilmesiydi. 

11içle Dimitri mağazaya vardıkları 
zaman, kapıda üç beygir koşulu bir ara 
ba ve sürücü An.dre onları bekliyordu. 
Arabanın içine halı sermiıler ve örtU 
koymuşlardı. Bir sandığı da arabaya 
koymuşlardr. İliç §3§ırarak: 

- Arabayı kim ısmarladı: 
- Sana gelirken, Andreyc rastla-

- Eğer c!e.diğini yaparsan, elli ruble 
bahşif var! 

- Görütürüz efendim. 

Dimitri acaip bir tavırla emirler ve.. 
riyordu. 

- Geçen defaki gibi ..• Dört düzüne 
şampanya ... Bir ~i~e noksan olmıyacak 
ha! Dört yüz rublelik bir §ey hazırla
yın. 

İliç bu delice masraftan ürkerek: 

- Dur, yahu, bu kadar çok şeyi ne 
yapacaksın? Hem şu sa.nl:lıkta dört yüz 
rublelik mal var mı ki? .. 

Bu §Üphe üzerine telaşlı telağlı koşu· 
şup öte beri saran tezgahtarlar, anlat. 
tılar ki, bu küçük sandıkta yarım .düzü. 
ne ~ampanya ile mezeler sıralanmıştır. 

Ziyafete ba~lamak için şöyle bir şey ... 
Asıl ağırlık bir saat sonra müesscsenİP 

ldedi. ift 
Adamcağız kızmıştı. Dimitrİ11 g 

ne o pazarlık etmeğe, maııarıııe 
geçirmeğe başkdr. Bu sayede . 
yüz ruble kadar iskonto etird1·y, 
herifler, her şeyi pahalı pahalı ; 
lardr. Nihayet üç yüz ruble iJe 
patmak istiyordu. 

Sonra ti tizlcndi ve : ~ 

- Adam sen de ne lıalin .ı a 
• k w 1 13aıı ıstersen paranı so aga at 
Haydan gelen huya gider. 

Dedi. t 
D. . • k kl dü1c1' ımıtrı, onu ·uca · ayıp 

kasına doğru çekerek: .. ıı 
..J ..... 

- Gel, darılma gel. .. Dcı;ıı • 
·ııı··· bi zarif ar'kada~ları pek sevcrı 

Bize şampanya verin! ·ı-ta 
Mitya, üstüne az temiz bir ö sııı' 

len masaya oturdu. İliç de k3r~t 
ti... Şampanya getiren gaı:sofl: 1,t' 

- istiridye ister misinız? .. 
zc şimdi geldi. 

(Devamı var) 
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Bir Sivri Akıllının Maceraları: 

Abdülmecit devrinde 
• awwwa 1-1 2-' ~ 

Tanzimat Paşaları 
1 Yazan : Asım Us 

-13-
Valisi Kimi! Paşa haz. 

' her ne kadar devletin sa. 
bendeıerinden ise de bir va· 

ri kendisinin göze çar • 
hiddet ve şiddeti ve hususile 

· rif içerisinde kan dökül 

bu hukukun zatı şahane tarafın. 
dan verildiği ilin edilmesini dev. 
lelin istiklaline indirilmiş bir 
darbe gibi telakki ediyorlar. Fa. 
kat her nedense bizzat kendileri 
sadaret makamında bulundukla. 
rı sırada Avusturya sefirinin ta
lebi ve ısran üzerine benim lz. 
mir valiliğinden azlime karar ve. 
rilmesinde bir mahzur görmedi • 
ler. İngiliz sefiri Lord Stratfor. 
dun bir çok d~fa saraya giderek 
ve padişahı Meta tehdit ederek: 

~----=Ek:___!!l~~~--Jr~ 

lebebiyet vermesi o mukad. 
~ herkesi küstürmüş ol. 

IÖyleniyor. 
tltın başka bir vazifede kul 
ak Ur.ere şu aralık azlini 

l!lrerneyu ahalisinin kalbini 
k ve mevcut suitefeh -

· izale edebilecek diğer 
lltJn oraya memur edilmesi 

ık olur. Bu defa sulh şart. 
dördüncü maddesi hak -
gösterilen kayıtsızlıklar 

iyle artık fermanı aliyi 
llıeye dercettirmemek im • 

ır. Hafif bir şekilde olsa 
bu ahkam muahedeye gire. 
: Bu takdirde saltanatı Be· 

n Yilksek istiklaline bUyUk 
lçılmış, bundan sonra dev. 

~Ytnin dahili itleri hakkın
~ebi devletlere resmi bir 
ı. lle hakkı verilmiş olur. 
""ltnın izalesine çare ve im. 
bttıunamıyacak olunca bari 
· aliye büyük devletlerin 
BUrette müşterek himaye. 

~t~da kalmamak iein mese
~ beş seneye kadar sal. 

Seniye memnlikinde lazım 
18lahat ve icraata himmet 
cağı cihetle o müddetin 
'nde dördüncü maddenin 
Yek1in hükmüne girmesi 

llıUddet zarfında dahi dev. 
ta.rafından devleti aliye u. 

bir g\lna müdahale edil. 
l tarzında birer fıkranın 

"-ı eye derci vakit ve halce 
.... : 6''-'' 8 u-u. ....... _ ..:a- ,__,__. 

"'l(ırn acizane düşüncelerden 
Olup mübarek zihni hüma

a ne gibi mülahaza ve 
"arit olursa isabet ve ke. 
l'ine ondadır. Olbapta. 

.Ali Pap, Reşit Pa. 
tndan Abdlllmecide ve • 

Olan bu liyihadan haber. 
~uğu zaman acı acı gül -

\>e yanmda bulunan adam 
IÖyle demisti: 

lteŞit Pa;,a hazretleri ha • 
buıunduklan müddetçe bu 

sadaret makamına ken. 
en başka hiç kimseyi la. 

uyorlar. Viyanada ka • 
ltılan sulh şartlarının dör

de hıristiyanlara siyasi 
'\>eritmesi zikredilmeeini, 
lonra bir fermam lll ile 

Ankara radyosunda 'I Raavove Tiyatro 1 
ses temizliği T!'!~:.~A:o~r:v~~ON 

lsllg"" ı ı·zale ı·ç·ın Londradan ı·osTM.AR[ 
'fürklye Radyosu • Ankara Rad)osu 

b 1 1 • • d•td• l>Al.GA UZUNl.UCU: azı a et er sıparış e 1 1 1631ın.113 Kcı./120 Kw. T.AA 

- Sadrazamı azlediniz; yerine 
Reşit Paşayı getiriniz.,, 

Demesinde ve bu arzusnnu ye
rine getirmek için zatı şahaneyi 
mecbur etmesinde devletin istik. 
13.Jini bozan bir nokta bulma. 
dılar.,, 

Hakikati halde Ali Paşanın 
böyle demi§ olması pek te hak. 
sız değildi. Zira devletler Paris 
konferansı neticesinde aktedilen 
muahedeye hıristiyanlara verilen 
siyasi hukukun dercini ilti7.am 
ettikleri halde o. buna şiddetle 
muhalefet etmiş ve mutavassıt 
bir şekli hal olarak kendi nokta! 
nazarını kabul ettirmeğe muvaf. 
fak ta olmuştu. 

' A111'·ara radyo~ımdan bir gÖTÜHÜf \ 

Ankara radyo postamızın mem leketin muhtelif mahallerinde ic
leketin muhtelif taraflarında te. ra edilen muayene ve mesahalar 

Paris kongresi Kırım muhare. miz ve berrak dinlenemediğinden neticesinde sesin temiz gelme -
besinde nihayet veren ve Viyana- dolayı yapılan şikayetleri Nafia meeine başlıca amil olarak Pa _ 
da kararlaştırılmış olan sulh c • Vekaleti nazarı dikkate almış ve ris istaıyonunun müdahalesi bu. 
sasları haricinde yeni bir şey ya. bu hususta fill bul tetebbilslere lunmuttur. Zaten. Ankara radyo. 
pamazdı; onun için Pariste Ali de girişmiştir. ıu istuyonu daha işlemefe bq· 
Paşanın bulunması esasen mu • 
karrer olan ahkam üzerine bir te. Haber verildiğine röre mem • ladJiı dakikalar hemen anlatılan 
sir icra edemezdi. Bununla bera- bu müdahaleyi bertaraf etmek 

ber Ali Paşa Paris kongresinde Kongreye Davet için hUktimet li.zım gelen yerle. 
Napolyon ile ve diğer Avrupa re müracaat etmiş ve Avrupada 
devlet ricali ile kol!uşurken ~ah. re Tiir~•i11e ~ı:ılay Cemiyeti füııiııüııii toplanmak üzere bulunan rad~o 

• • L • • ' ""'" ~ ,,. 1\11: 11 .Ş ııbts ımlrıı : L............., da '=in L.-H.-.:LI •u mezıVPt.,..,Jl\J t .J\v .cur a ırn~ ..,......,,;.,,.;,."-~-_,,...,,~_.__---:-. -:'.::--:---:-ıaouıeıanem m....,....,... ---· 

Parfs kongresinde ecnebi teba. M~~ .. ~,~~1~ 3 ~1>:':39 ~:~~~~neu::::ı~~~ 1ecegİne dair teminat almııtı. i. 
anın mezhebi imtiyazlarına dair y:ın cııın:ırlesi günü ııaal 14 ıle Dür· tekim bir müddettenberi llontrö. 
neşredilen fermanı ili bahsi mü. dünci} \'akır hanıııda kAin lst:rnbul de inikat halinde bulunan Avru
zakere edilmeğe başlanınca ipti. Ticafet Odnın salonunda toplanacak- pa Radyo düfizyon konferansı _ 
da Ali Paşa bu madde saltanatı tır. Kaza mıııt:ıkasıııda ka)·ıtlı bütün 

Kmlaylılıınn toplantıda hazır .bulun- nm en fazla konutmakta ısrar seniyenin dahilt bir meseleai ol. 
ınnları rica olunur. 

duğunu ileri sürerek konuşulma. ı-------------

HalkeVU-de T emıil 
lı'mimirrıi Ualk,vindnı: 

ıt,74 111. 1it9S Kcs./20 kw. T.A.P. 
:H,70 m. 1'66 Kcı./20 Kw. 

PERŞEMBE - 23 • S - 1931 

12.30 Proırarıı. 12.35 Türk nıiiuli 
pi. 13 Memleket saat ararı, ajans, nıe• 
teoroloji haberlf'ri. 13.15 - 14 Müzik 
( Karışık proıraıu). JS.30 Proır•m. 
18.35 Alüzık U>ans pliklırı). 19 J\o
nıışrua (Ziraat saati). 19.15 Türk mü
u~i Wuıl heyetiı Tahsin l\ırakuş, 
llakL:ı l>errnın, Eşref Kadri, Basrı 
Üfler, Huan Gür, Jlaradi Tokay. 20 
\jııııs, ıueteoroloji haberleri, ıiraal. 
llorsa'iı (fiyat). 20.ta Türk müzili : 
Ç:.ııııılar: \'t'cihe, Kemal Niyazi Sey· 
hıın, Eşref Kıdrl, Cevdet Çallı. O· 
kııyanlar; Miizr)·yen Senar, Mıhmuı 
Karında!f. l - Hicaz pe,rnl. 2 -
ŞiiL:riiniiıı - llicıız ,arııısı - Sndamı 
ıJiliru ınlal:ırııaz. 3 - Sadellin l\a)· 
ııotı n - lliC"az şarkısı - Hazan ile ıeç· 

JI. 4 - ishak Varon • Hüseyni tar· 
kı - Bayıın suların. S - Ce:rdcl Çal 
lıı • \ ' i)'ola takliıııi. 6 - Sadeıtin 

ı;:ııyııak • Muhayyer ,arkı • Beıı yıl
l:ırca ):ınıııışııu. 7 - Halk türkü'liı · 
iki karpuz bir kolhıja ııjıuaı. 1 -
\'e"arl A"ımıa - Hüıııım ,arkı - Om. 
rüııı seni ııevmekle niha)·et bulacak· 
ıır. 9 - \'eHri Asımın - Hüzzam ,ar. 
kısı - \'ine kalbim taşar ajlar bu ıe· 
ce. 10 - Jla) riııln - Jlüzzara prlmıı • 
Ölürsem yazıktır sana kanmadan. 21 
\lrrııleket saııt ayarı. 21 Konuşma. 21. 
15 IMıuııı, l:ıln·ilAI, lıarnbiyo • nukut 
lıor~ı,.ı (Ciyııll. 21.25 Ne,,eli pllklııır • 
il. 21Aft ~lk (KjJcO~ •r"-4'1'• -Şef: 
~rclp A~kın) ı - Scbmalsllck - Ku
pidan u Pui'e be, kısımlık aşk hi
kıi)·e i. 1 • Yaklıtma. 2 - A•k Talsı. 
:ı - B:ışbıp. 4 • Gezinti. i - Kavıacı
lık ve barı,ına. 2 - LinıJner - Baıa· 

lt>lle (şaki) rantezi. 3 - Pıcherne11 

- \':ıh Triste (Hazin nls). 4 - Kün
ııeke - l.eıli Jlamilton operetinden 
potpuri. ı; - \'inkler • Kemanın aı,k 
"ırkısı. 1 - Bttıhoven • Menuello 
~I majör. 7 - Aubert • Gö~ekliler 
resmi ıeı;idi. 22 .. 30 .Müzik (Operalar 
pi.). 23 ~ibik (Cazbant - pi.). 2i.4S • 

Meşhur Fransız ;ıtiyıınhtl Alfred 
Cortot (Korlo) Fnııısız Cuınhurrei

ııinin J.ondrayı ziyarell ınünasebetıy· 
le tertip edilen fevkalide proıramla 
bu akşam saat 10.30 da Paris P. T. T. 
(orta dalıa 431,7 metre) islas)onun· 
da piyano konseri .-erecektir. Kon
ser, aynı zamandıı, Londra National 

Esham, tabvJIAt, kambiyo • nukut 
borsası (riyal). 21.'25 Neşeli pHıklar 
- R. :!l.30 Müzik (Riyaseti Cumhur 
FJarınonik orkestrası) Şef Praetorius 
l - G. Rosoıini "Sevilla berberi" O• 

perasından uvertür. 2 - S. W, ~liil· 

ler: Bohemya ınüzlli a) Furiant, Al
leıro mollo e feroce. b) Polka. c) 
PaısacaıJia. d) Köy dülünü. 3 - Ed. 
Griet: Senroııik danslar op. 64. a) 
Alleıro moderato e ınarcato. b) Al· 
leırollo ırazioso. c) Allegro ıiocoso. 
d) Andante - Allegro molto e rlso
luto. 4 - C. M. \'on Veber • H. Ber
lioı - Vaha dıı,·et. 22.40 Müıik (0pe· 
retler - pi.) 23 Müzik (Cazbant - pi.) 
23.45 - 24 Son •J<uı• laaberlui 'VC ya
rınki proerapıY. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmit Parçalar 

(orta dalııa) istasyonu ile de neşrt• 
dilecektir. 
Proıramdaki vakıUeı: Türkiye saa· 

ti üzerine ve öğleden sonraki saat 
olarak ''erilınişlir : 
t .1 S BU kreş: 1-"ilharınonik orkestra 

10. Berlin (Uzun d.): "il Piccolo 

masında ısrar etti. Fakat diğer 
murahhaslar buna itirazda bulun. 
dular. Bunun üzerine it Babıi.liye 
aksetti. Meclisi vUkeli.da konu -
şuldu. Neticede padişahın doğru
dan doğruya kendi iradesiyle neıs 
rettifi fermanı Alinin bllyUk dev. 
Jetlere tebliğini muvafık rördüğü 
kaydedilerek bu devletlerin de bu 
tebliği senet ittihaz ettikleri 
(prennt act) manasını ifade eden 
bir ibarenin muahedeye konul • 
muma kongrece karar \•erildi. 

2:1 ~!art perşembe, 24 !\fart cuma ''" 
2:; M.ırt cumartesi ıünlerl soat 20.30 
da Evimizin CaAalo~lundakl merkez 
ııaloınınd,ı temsil şubemiz amntöı·leri 

taraCından ( lnriali Aşk) adlı dürt 
perıl.·lik kome•li temsil edilet·ektir. 

ettiği meselelerden biri de bu me. 
sele, yani dalga tevzii itidir. Kon 
!eranataki çalıımalanıi bu ay ao. 
nuna doğru bitmit olacağına gö. 
re, konferanata karar altına alı
nan maddeler taN>ik edilinceye 
kadar kısa bir mUddet daha An. 

24 SQn ejans habt'rleri n )'arınk i 10. 

Maral" ( Puççini) Milanodaki 
J.a Skala tiyatrosundan. 
Hanıburı: "Das Warrenıe· 
richl" (liraener). 

(Det10mt t:ar) 

Du iiı,. l(iiniin davetiyelerini Ev bü
ronın ılnn nlııııııası rica olunur. 

Y eni taeıriyat: 

Varlık 

proır,rn. 

kara istasyonu Parla iıtaıyonu - ClJMA _ 23 l 3 • l 939 

nun izacatından kurtulamıyacak, 12.30 Proıram. 12.35 Türk müzil ı 
ıo. Roma ve Turino grupları: 

Beethoveu'ln ilçllncil senfo
nisi. Cakat karar tatbik edildikten IOD pi. 13 A1erulekel saat ayarı, ajans, 

ra 1es dalma berrak ve temiz ge. ıneleoroloJi haberleri. 13.15 14 Müılk 12• Budape,ıe: Beethoven, 
Brahma. lecektir. (Meloc.lller - pi.) Jl.30 Proıram. 11.3!> 

• v • • Müzik • pi. (O"a müziji). ıt Konu,. 
Dıger taraftan paratit mesele. ıııa (Tayyareci lı;oııu:,uyor). ıt.15 

sine gelince: Türk ıııüziii ffasıl heyeti): Celıil 

ODA MUSiKiSi VE KONSERi.Ei' 

7.20 \'l)·ana, llalyan musikisi, 
1.30 Paris PIT: Orı konseri. 

VAKiT- sPoR -MÔSAiAKAsl t • 3 • 1939 tarihli ve 13G ncı ~n
)'ısı hıııııil Hföırev Tökiıı, Ce\' ılel 
Kudret, Seliılıaltin Batu, Turgut Ak· 
kaş, Dr. :\1. Jla)·ri CrıiipHi, :\lııhıııtıl 
R. Köseınihal, Yaşar Nabi, il. Koş· 

kun, Rilşlli Ş:ırılıılt'ın mııkalelt•riyle 

ve hüli~alor ,.e iktibularla çıkıııı~

tır. Okurlarımıza tavsiye ederiz. 

3222 No. lı telıiz kanununun 
16 ncı maddesi mucibince, tehıiz 
:ıhcılan üzerinde karışıkhklan 

mucip ihtir.azat ne,reden elektrik 
veya makine tesisatı sahiplerinin 
veya i9letenlMinin bu kan•ıkhk· 
!an izale ve bu mUmkUn olmadı. 
ğı takdirde azaltmak için almak. 
la mükellef bulunduklan terti • 

Tokscs n arkaJıı,ıarı. 20 Ajanoı, ıııe· 
Croroloji haberleri, ziraat borsası Ui· 10. 
)al). 20.15 Türk müzill: Çalanlar : 10.30 
ı;:rıııııl :'\l~azl Seyhun, Zühtü Bardak-
oilıı, Eşref KaJri, Cevdet Çatla. O· 
kıı)·ıııılar: Haluk Recai, SaCi)·e Tokay. 

\'arşova: Kilise korosu. 
Puris PTT, Londra (N.): 
ı-·raıısız Cumhurreislnln J.on· 
dra ziyareli münasebetiyle 
fevkallde proıram: Piyano 
.konseri (Cortol). 

'lltbol, GUr8f, Yazma 
"Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
!V°ıldızını 
eçiyoruz 

• • • 
1655 • 1656 da Türkiye 

1 
Geçmiş asırlarda memleketimize 

gelmiş olan ecnebi 5e)')'ahların Tür
kiye üzerine )'uzdıkları eserleri "Tür
ki~ e Se)·alıatnaıneleri Serisi" adı at
lında dilimize \'Vinnele .başlamış o· 
lan Reşat Ekrem Koçu bu serinin 4 

1 üncü kitabı olan "Jean de Thevenol'' 
mın Türkiye seyahatnamesini )'nka

\ 1 rıılııki hiın altında neşretmiştir. Tıı· 

bat hakkında halkımızı tenvir i
çin bir izahname haztrlamakta 
ve bu maksatla ~alışmakta otan 
komisyon mesaisi hayli ilerlemie 
bulunmaktadır. 

A:>nca Nafia Vekileti ıimdi. 
ki halde ıelık ve paraziti gider. 
mek için Londraya husual bazı 
aletler de siparit etmiıtir. 

l - At·eııı kürdi pe,revi. 2 - .Niko· 
ııooı aia - Acem kürdi ,arkı - Sevdı 
ııö)·nüııı ey melek slıoa seni. 3 - Me
lekzad efendi -Feralınlk ,arkı - Til· 
rer yürrlim ol ıilliler. 4 - Ferahnlk 
~ı.ırkı - Bir ıwbeple •ücenmi,sin. 6 -
t\eıııal NirHI Seyhun - Keınençe tak
ı.iıui. G - llaCız Yusur • Hüseyni ,ar· 
kı - Saçın bükümleri. 7 - llü5e)nı 
HZ seıııal!il. 1 - Tanburl Ali rren-

t. (Gece Y. sonra): Orkestra. 

HAFJF llUSIKl \'E OPERETLER 

3.10 
7.10 
7.45 
8. 
1.10 

di - Nihuent tarkı • Sevdim yine. t.tı; 
t - Refik t"erun - Suılnlk '8rkı • t.20 
Canın kimi istene. 10 - Refik }"er lO.lO 
san - U:,şak ,arkı • Kız bliründe şa- JO.JS 
lana. 21 Menılekel saat a)·arı. 21 Ko· !~::~ 
nuşma <Haftalık sPor aeniııl). 21.15 

ıı. 

ll.30 

Radio Paris: Hafif parçalar. 
Leipziı: Bando konseri. 
l.iUe: Halk orkestrası. 
\'arşova: Harif musiki. 
Jlaınburı: Film ve Operet mu. 
siki si. 
Jo"ranUurt: HaCif musiki. 
Turlno ır: Hafif musiki. 
Praj l: Ham klasik parçalar 
Strasburıı: \'ar)clc musikisi. 
Napolt: Türküler. 
Pral 2: Operet hnaları. 
Budapcştc: Çigan orkestruı. 
Birçok Alman istasyonları: 

Halk lıa\•nları. BiRiNCiYE 

eir B isi k 1 et ll'•lbolcii lst- (TopTtapı) 
1ı1.,_l'ki11ciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
~: dördüncüye: - Bir ıapka; befinciye: - Bir senelik 
~ Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 
~lı; 4 kitiye birer çift ipekli çorap; 10 kiıiye birer adet 
;.,,~e piyanıo bileti, onbeı okuyucumuza birer tiıe bü

1 rih kaynaklarımız ara1ında çok mil· 
him Iıir yer tutan Türkiye Se)·aluıf. 

nıımeleri ve bu arada "1655 • 1656 ıJa 
'):iirkiye ve lstanbul"' u k:ırilerimizt' 

lavsiye ederiı. 

Eğelenceli köşe: 
Dünkü Bilmecemizin 
Ha lledilmit Şekli 

l>ANS MUSlKtSl 

9.10 Derlin; 12.15 Roma ve Turi· 
no grupları; 12.50 J.ondra (N.); 1.U 
l.ondra (N.). 

=~olonya; 15 okuyucumuza birer •ite kUçUk kolonyao 25 ki. 
4t)e birer tuvalet sabunu; aynca 150 kişiye muhtelif cins he. 
hl er -..,:· 

Musabakaya lştirlk Koponu: -20- I 

Çııtır l\itabe,·i !ardından butırı· 
lan bu kitapların içinde ıene l(t'Çnıi5 
j asırl:ırıl:ı Tlirklyeyc gelıni? ~lan ,.~. 
nebi sr3•yııhlnrın meınlekelımıze daır 
) :ıptıkları kıymetli birçok resimler 
bulunmaktadır. Deleri 25 J.:uruşlur. 

VAKITa 
abo·ne 

o l u nuz Yulmrcla vercliiimz llilJMC:ede 
IMtt Jerleri dolclurunus. 

SOi.DAN SAGA: 
1 - llüyükada. 2 - Eyalet. 3 -

Şeker, rı. 4 - Aınele. 5 - Kok, asu- 4. 
de. 6 - Taııı, eın. 7 - Ar, metre. 8 - ıo. 

Şaka, cek. 10. 

YPKARIDAN ASA(;I: 

1 - Be,ıkıa,_ 2 - nre, kara. 3 -
Yaka. 4 - Ülema, ma. 5 - Kereste. 
6 - At, lu. 7 - ı:edere. 1 - Ali, 
emek. 

11.30 
12.20 

I•l\' ES, KONFERANS VE 
KONUS~IAJ.AR 

R:ıdio Paris: ''Yunan ,Hri", 
KoJon:ra: "l\laria Stuart". 
Napoll ır: Bir pcrdcJilt bir 
pi)'e5. 
J.illc: "La Chanson de Gara". 
ı.ondra (N.), Eyfel kulesi: 
1''ransıı Cumhurreisinia ıiya· 
reli münasebetiyle kabul res· 
minin taCsilltı. 
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Maarif Şürasında neler konuş~lmalı! 
.. - ~ ~ ._,, .-. ,,_, .--. ~ iJ&$ll ----

Beş defa ölen 
arlist 

Her şeyden evvel 
bina ve disiplin 

Bu sefer de: "Ölmek 
mi istersin, hasta olmak 
mı?,, diye sordukları za
man ölümü tercih etti! 

Malum hadisenin son dedikuduları 
Pertevniyal Lisesi felscf e öğ. 

retmeni Ihsan Kongan Şura an. 
kctimi::e §U cevabı verdi: 

İnsanların, hayatlarında kıra. 
mıyacakları bir rekor varsa o 
da şüphesiz, ölmek rekorudur: 

Bu haftaki müsabakalar yapılabilecek mi? 

İnsan hayatında bir kere ölür, 
Fakat sinemada her §CY müm. 

kündür. Sinema dünyasının ka. 
nunları bizim dünyamıza benze. 
mez, orada bir kaç kere ölmek 
kabildir. 

Bu ölüm rekorunu kıran da 
var. Artist Karrol Naiş şimdiye 
kadar beş kere ölmüştür ve ha. 
zırlamakta olduğu filmde bir ke. 
re daha ölecektir. 

Karrol Naiş ölen adam rolünü 
oynamaya o kadar alışmıştır. ki, 

, yeni film için: 

Bu hafta da milli küme müsa. 
bakalarına devam edilecek. Fiks
tür mucibince Beşiktaş İzmire 

hareket ederek orada cumartesi 
günü Doğanspor, pazara da Ateş 
takımiyle karşılaşacaktır. Öğren 

diğimize göre ilk müsabakayı ha. 
kem Esat, ikinciyi de Mustafa L 
dare edecekmiş.. Diğer taraftan 
Ankaarnın Ankaragücü ekipi de 
şehrimize gelerek cumartesi gü. 

Bisiklet 
Seri Yarışların Beşincisi 

Bugün Yapılıyor 
Felsefe öğretnıen{ Bay Ihsan - Ölmek mi istersin, hasta 

Beden Terbiyesi lsta>ıbul böl. olmak mı? diye kendisine sorul-

Maarif meselesi binası, disip
lini, programı ve öğretmenlerile 
bir kül olduğuna göre toplana • 
cak şfıranm bu esaslar üzerinde 
konuşması gayet tabiidir. Yalnız 
şurada verilecek kararların saL 
hi bir tedbir mahiyetinde olma. 
ması ve meselenin mihverine ta. 
alluk etmesi lazım gelirken bu 
işe - tamamen halledilemese bi. 
le - doğru bir teşhis konulmuş 
nazariyle bakılabilsin. Bu suret.. 
le tcsbit edilecek ihtiyaçları e • 
hemmiyetleri derecelerine göre · 
sıralamak mümkün olursa devam 
lı bir programla tatbikata geçi. 
le bilir. Şimdi bu esasları birer bi
rer gözden geçirelim: 

Çocuklarını okutmak hevesin . duğu zaman. gesi bisiklet ajanlığından: 
de olanlar .çocuğunun istidat ve - Ölmek. isterim cevabını 1 - Dört haft~da_n~klri devam 
temayülünü yoklamağa lüzum . t- etmekte olan serı bısı et yarış. 

BİNA: Bugün mevcut binala_ 
rın ihtiyaca kafi olmadığı ve mev 
cut olanların bir kısmının da mek 
tep olmasına elverişli bulunma -
dığı bedihi bir hakikattir. 

DlS!PLrn: Mekteplerde disip. 
lin işi cfkarıumumiyeyi en çok 
meşgul eden bir mesele olmuştur. 
Bir çokları bugünkü ceza.lann ktL 
fi olmadığını ve talimatnamenin 
değiştirilmesi lazım geldiğini 

ileri sürmüşlerdir. Kanaatimce 
böyle bir tedbir alınsa bile hiç 
bir fayda vermiyecektir. Haddi 
zatinde korkuya mUstenit birdi
sipline taraftar olmadığım için 
böyle bir tedbirin mahzurlu oldu. 
ğunu bile söyliyeceğim. Disiplin 
sempatiye müstenit olmalıdır. 

Bunun temini için de varmak is. 
tediği gayeyi vazıhan bilen ve o 
gayeye ulaşmak ~çin kullanacağı 
vasıtaları maharetle istimal ede. 
bilen mualilmlerin ve idarecile. 
rin devamlı bir surette çocuklar
la meuuı olmaları icap eder. E. 
sefle söyliyeyim ki bugünkü mu. 
allimler ve idareciler terbiyevi 
bakımdan arzu edilen şekilde tale 
be ile meşgul olamamaktadırlar. 
Bu vaziyet karşısında sınıflar
daki talebe adedini kırktan faz. 
laya çıkarmamak ve idarecileri 
kırtasi işlerden kurtararak onla. 
rm yalnız terbiyevi meselelerle 
meşgul olmalarını temin etmek 
çok faydalı olur. Ayni zamanda 
mekteplerin bugünkü kalabalıklı. 
ğı karşısında idarecilerin adedi
nin artırılması da bir zarurettir. 

PROGRAM: Bugünkü müfre . 
dat programımız muhtelif dere. 
cedeki tahsil müeseseleri arasın. 
da tam bir bağlılık temin edemi. 
yor. Bu hal mütemadi şikayetle
re vesile oluyor. Yine programın 
ve ona göre yazılmış kitapların 
zaruri neticesi olarak mütemadi. 
yen çocuğun hafızasına yüklenil. 
mektedir. O derecede ki çocuğu 

düşündürmeğe mecbur etmesi ıa_ 
zımken derslerde bile adeta onu 
ezberciliğe teşvik etmiş oluyoruz. 
Bu itibarla mUfredat programla. 
nnın ve mektep kitaplarının ye
niden tetkiki ve ihtiyaçlara göre 
tanzimi faydalı olur. Bugün, or. 
ta mektep ilk mektebin ve lisede 
orta mektebin bir devamı olarak 
sayılmaktadır. Halbuki lise, orta 
kısmile hatta ilk kısmile beraber 
nyrı bir bütün olmalıdır. Orta 
mekteplere verilecek veçhelere 
göre onlar çocuğu doğrudan doğ. 
ruya hayata hazırlıyan birer mü. 
essese haline sokulmalıdır. Bu su_ 
retle lise sınıflarında bir hocanın 
meşgul olabileceği miktarda ta -
lebe ile karşılaşması mümkün kı. 
lınmış olur. Eğer muhakkak ola. 
rak lise orta mektebin devamı o_ 
lacaksa hiç olmazsa bazı kayıt . 
larla bu iş tahdit edilmeli ve her 
önüne gelen lise sınıflarına gir -
memelidir. Bu düşünüşün ilk na. 
zarda demokrasiye muhalif oldu. 
ğu zannedilebilirse de hakikatte 
mesele tamamen aksidir. 

"Örmeden getirip liseye ka'-·det . veArtrmı~ tırb. h h ld ··ı·· larınm beşincisi 26-3-939 pa. 
b ., ıs unu er a e, o um ro. .. .. b h 

1 
kt 

tiriyor. Neticede mühim bir kı - lü oynamanın hasta rolü oyna • zar gunu sa a 1 yapı as
9
a d ırb. 

t 1 b "k· · fta v •• 2 - Yarışa saat tam a aş-sım a e e ı ı sene aynı sını maktan daha kolay oldugunu du-
kaiıyor, çocuk ya üçüncü senesL şündüğü için yapmış olacak. Baş- lanaaktı:. . . . ö 
ni hususi bir mektepte okuyarak k t•• l"" ··ı·· ··1 ek l" d 3 - Yarış yolu. Mecıdıyek Y 

a ur u, o up o mem e ın e T b K f rk.. Yeni 
tahsiline devama çalışıyor; yahut bulunduğu bu vaziyette herhalde -: ara ya - b e e ıMoy .d. k"" • 

• • y k t koy - Tara ya - ecı ıye oy bu ışı başaramıyacagına anaa ölümü tercih etmezdi "k" d f ·a· 
1 

1 
ederek mektepten ayrılıyor. Bu · arasında ı ı e a gı ıp g~ me o· 

· t ·· t · k. bugünkü "İyi bir hareket,, ismi ile ha. mak üzere 75 kilometredır. 
va1zıye h gols derıyor ı zırlanan bu filmin senaryosunu 4 - Yarışçıların hazırlanmış 
yo ma zur u ur. k t dd""d d"" .. 1 ld t· d yapar en ere u e uşuyor ar: oldukları ha e yarış saa ın en 

Çünkü böylelikle hem çocukla. Bir kahraman var. vakaya göre evvel likör fabrikası önünde ha. 
rımızı hem de emeklerimizi ziyan ölmesi de mtimkündür, hasta o. zır bulunmaları ve adlarını ha
ediyoruz. Kuvvetlerini şuurlu bir lup yatması da. kem heyetine yazdırmaları la -
surette idare etmek ve istidatla· Senaryonun muharriri, filmin zımdır. 
ra azami inkişaf imkanlarını te_ rejisörü ve daha başkaları bu ========================= 
min etmekle mükellef olan de - noktada tereddüt ederlerken: 
mokrasi böylelikle kendi pren - _Bir kere de Karrol'a soralım Yeni iki Buçuk 
siplerine muhalif hareket etmiş diyorlar. Liralık 
oluyor. Hiç şüphe yok ki yüksek - Öyle ya! O ölüm rollerinde Londrada basılmakta olan ye. 
t.ahsi.lin ve ona tale~ ha~rl~ya~ mütehassıstır. Bakalım bu mev. ni iki buçuk liralık k~ğıt parala
hsenın muvaffakıyetı yetıştırdı. zua ve bu kahramana ölmek mi t b b"t · t" t k· b uk · · ·ı d v.1 rımızın a ı ı mı§ ır. ı uç ği elemanların kemıyetı ı e egı daha fazla yakışacak, hasta ol - lirahklardan mühim bir kısmı 
keyfiyeti ile ölçülebilir. mak mı... Cumhuriyet Merkez Bankasına 
ö~R~ gün, bilhassa "Hı.ya.tında,, beş l<ere "ölmü~,-, gelmtş.'ôulunnıaklauu-. Diğt:r Liı· 

orta :tedriaıttta---miHtim"'-tniktarda olan bu artiste sorunca, ihtisası kısım paraların da bugünlerde 
öğretmene ihtiyaç olduğu son za- olan rolü tercih e~iy?.r:. , . gelmesi beklenmektedir. 
manlarda Vekaletin almış oldu. - Kah:am~~. ol.?uz:ın; dıyor. Cumhuriyet Merkez Ban~ası 
ğu tedbirlerden de anlaşılır. Her - Ya~ı .. se~ı oldurelım. bu iki buçuk liralıklarımızm te -
sene açılan ehliyetname imtihan- -: ~nı ol_du~ek ~o!~· Kaç ke- davüle çıkarılması için Banka u. 
lan bu ihtiyacı karşılamağa ka. re oldursenız yıne dırılırlm. Ben mum müdlirüne salahiyet vermiş 
fi gelmediğinden yardımcı hoca. dokuz canl~yımdır .... , .. .. bulunmaktadır. Umum müdürl~~ 
hklar ihdas edildi. Muallimlik Fakat, Karrol Naış e olum rol. önümüzdeki günlerde nümune ıkı 
hakikaten bir meslek ise buna in- leri verilmekte devam edilirse do. buçuk liralıkları bankalara gön. 
tisap edecek her ferdin asgari bir ~uz ke~e değil.' ~n dokuz kere .de derecek ve müteakiben paraların 
hazırlık devresi geçirmiş olması 0!ecektır ve gıttıkç~ bu rolde ıh. eb'at ve şekilleri ilan olunacak. 
la7.ım gelmez mi? Çocuk, karak. tısas peyd~ edeeektır. " . . tır. İki buçuk liralık kağıt para -
teri teşekkül etmeşi, bilgisine iti. . Karr~l 11.k de:a _olara~. ?,1z~~ !arımız çok kısa bir zamanda te. 
mat edilir, ne yaptığını ve ne ya. tıca~et,,ıs11!ındekı ~ıl.mde olmuştu davüle çıkarılmış bulunacaktır. 
pacağını bilir bir muallimle kar- R_~ı ıcab~ Ka~ol .N~ış suçlu mev. Beş yüz ve bin liralık kağıt para. 
şılaşmazsa sayiakel kanununa kundeydı. Bır h~dı~e .. ~snasın~a larımızm Londrada basılmasına 
tebcan işi asgari bir eme~le ge. çarpışıyor ve .. ol~~rul.uyor ... ~.ır devam olunmaktadır. Bu parala. 
çiştirmeğe kalkışmakta elbette ,:abın•a .. kurşw:ı:u ~:_ı.ne duşup rımızın tabının da yakın bir 1..a. 
ki haklı olur. 1şin daha fenası olme rolünde gosterdıgı muvaf • manda biterek ımemlek~timize 
ilerideki sınıflarda bunun ıztıra. fakıyet göze çarpıyor. . .. gelmesi beklenmektedir. 
hını ve bütün akıbetlerini yine Ondan sonra ne zaman bır ol. --~ 

çocuk çeker. Orta tedrisata öğ_ me rolü olacak olursa: ' Ucuz Radyo Kanunu 
retmen yetiştiren iki müessese. . - Gel bak~lım Karrol buraya. 
miz var Biri Ankarada (Gazi dıye onu çagırıyorlar. Projesi 
Enstitü~ü) diğeri !stanbulda Bu su:ell_e ar~i?t,. ' 'Alkatraz Radyoların ucuzlaması hakkın-
(Yüksek öğretmen okulu) bu iki kral~,.' .. fılmınde ıkı,~cı defa ola. daki kanun projesi haz,rlanmış ~ 
müessesenin talebe kadrosu ileri- rak oluyor. Sonra Genç kızlar,. tır. Proje, açılır açılmaz Meclise 
deki ihtiyaçları karşıhyacak şe . fi~~inde d: g:nç .~1~.a~a .~u.:b~n verilmek üzere bugünlerde Nafia 
kilde genişletilemez mi? .~ı~ıyor. dordu~cu. ~lurı;,u~u, ra Vekaletinden Başvekalete gönde. 
Eğer öğretmen mesleğinin eh. Çın kralı., fılmın e u U)O. • rilecektir. Yeni proje ile, ucuz 

li olmazsa dünyanın en iyi prog. . ~şincı .. dC.:~ .. "Emperyal 0~~lı.'' halk tipi radyoların alım ve sa. 
ramına göre yazılmış en mükem. fı.lmınde oldugu ~man ken ısı. tımmı idare etmek üzere posta, 
mel kitaplar bile onun elinde ka- nın yanında 1~ Mıra~da da ?u- telgraf ve telefon müdürlüğü büt 
rikatür haline gelmeğe mah. lunmaktadır kı bu guzel artıst, · 500 b. rra miktarında bir 

··ı.. ·· U h h lde daha faz çesıne ın 1 
kümdur. Bu bakımdan hocanın li. onun ° umun er a tahsisat ilave edilecektir. Satrş 
ynkati meselesi maarif işinde çok la tathlaştı;~ıştır... .. .. d i~lerinin posta telgraf ve tele. 

.. h. b. t ta Karrol Naış bu beş olum en . d d v d d -ru mu ım ır yer u r. . .. 
1
.• d "k fon idaresın en ogru an og · ------------ başka bır kere de o um en ur-

1 . . . ya yapılması veya satıcı ar a yap. 

1 
tulmuştur... ''Gızh adamlar,, ıs. ·t 

1 
h 

1 1 
hcn·u·z tetkik A b • • • •• . . . . . ırı masr usus ar CI ır O um mındekı fılmde ıdama mahkum edilmektedir. Bu iş için de yakın. 

hükumeti oluyoörı. O ksef~~ dte o~a =.d h da bir karar verileceği anlaşıl · Sabık Azerbaycan _ me mı ıs ersın, 
1 

am ma 
Mal~ye 1'!azm Abd~l Ali Emi~ kumu olup kurtulmak mı? diye maktadır. 
Canın oglu Bursa Zıraat Mektebı sorsalardı herhalde yine ölmeyi -O-

mezunlarmdan Rüstem Emircan tercih edecekti. Fakat filmin se. yeni Halin Yolları 
çok genç yaşında irtihal etmiştir. naryosunu yazan adam ve rejisör Kerestecilerde inşa edilmiş o. 
Cenazesi bugün saat 11 ide Taksim bu sahnede t~reddüt etmemi§ ve lan yeni hal binasının dahilin . 
Alman hastahanesinden kaldırla. onu idama mahkum ettikten son. deki yollar yapılmaktadır. Bina
cak, Firuzağa camiinde namazı kı-1 ra kurtarmı~tır. n.ın önüne bir de beton iskele ya. 
Iınıp Feriköy kabristanına defne· Karrol Naiş o zaman ölmeden pılmasına karar verilmiştir. 
dilecektir. kalıyor ... 

Merhum timdi Almanyada bu - Fakat, iştahını gelecek sefere rollerinden daha "hakiki,, bir _şe. 
lunan gazeteci arkadaşlarımızdan saklasın. Onun bu "iyi bir hare. kilde ölmesi lazım gelmektedır. 
Fuat Emitcanın da biraderiydi. ket ., ismindeki filmde, iyi bir şe. Ayni filmde Geri Kuper ile Rey On senelik müşahedeme isti. 

naden söyliyebilirim ki liselerin 
en çok fira veren sınıfı lise bi. 
rinci sınıftır 

Arkadaşımıza ve kederli aile ~ kiJdı- öle<'eği tahmi n ediliyor. Miltand ve Rob .. rt Preston da rol 
sine can.dan tatiyetlerimizi bildi - Karrol bu filmde bir facia ro. 1 almışlardır. Fakat ölecek olan 
ririz lü almıştır ve §imdiye kadarki yalnız Karrol Naiş'tir 

nü hakem Refik Osmanın idare- ı bir zatı~. delfıletiyle - b 
sinde Fenerle, pazar günü de Şa. sonra klupten alamıyac 

zi Tezcanın hakemliği altında Ve. düşündükleri için - bütiln 
fa ile çarpışacaktır. için forma ve ayakkaplarıJll 

Son günlerin en mühim dedi. darik etmişelr, hatta bu 
kodusu halini alan mallım hadi- Taksim stadında bir an 
se yüzünden bu müsabakaların yapmağa karar vermişlerd 

- kat'i olarak - yapılıp yapıla. Deveran eden bir riva 
mıyacağı henüz malum değildir. re, milli küıne taıimatn 

Yaptığımız tahkikata nazaran; (her klüp maçlarını kendi 
Fenerbahçe klübü idare heyeti ınnda yapacaktır) kaydına 

ile birinci takım azası arasında. men Fenerbahçeli futbolc 
ki ihtilaf aynen devam etmekte. sabakanın Taksim stadın 
dir. Klüp idaresi kendilerine kar- pılmasını istemektedirler, 
şr isyankar vaziyet alan oyuncu. sebep idarecilerin Kadık 
!arı tecziye edecek ve milli küme kendi sahalarına girmeleri 
müsabakalarına iştirak etmiye • manaat etmeleri ihtimalidir· 
cektir. Halbuki futbocular idare. İşte son hadisenin bugün~ 
r.ilerini tanımamakta ısrar ede - dikodularını ya1.dık, bu 
rek kendi başlarına hareket et. karışık vaziyette müsab 
meğe karar vermi.slerdir. Nite • devam edilip edilmiyeceğirıi 
kim kendilerine müzal!eret eden tirmek herhalde çok müşk" 

Mevsimin geçtiği ileri sürqlerek 

Mektepliler arasınd 
Kın- koşusu yapıDamıyot 

Maarif Vekaletinin yeni tatbi. 
ke başladığı okullardaki spor 
kolları vaziyeti hakkında görüş. 
mek ve Vekaletin verdiği direk. 
tifler dairesinde İstanbulda tat • 
bik etmek üzere liselerin beden 
öğretmenleri dün kültür direktör 

Nitekim geçen - yani ilÇ 
evvelki - pazar günü de 
metrelik 'Türkiye birinciliği 
şusu Anka!'ada yapılmıştı. 

Fenerli 
lüğünde bir toplantı yapmışlar - Ankaraya Gitti 
dır. Toplantıda bu yıl yapılacak F b h klilb"" .. 

k k l bol f tb 1 . ener a çe unun bayra , oşu, vo ey , u o ı 
1
• v ed"l k t ... 

• 1 ı agv ı en umum ap an ... 
mıisabakalarının program arını 1 . h f tbol F"kret 

.. b" k k nı meş ur u cu ı hazırlamak uzere ır mer ez o. . . . . .. d 
. . t k"l d"l . t" !Kom"ıte ışlerını takıp etmek uz.ere mıtesı eş ı e ı mış ır. / . . 

·r .. d.. 1 .. v-. d lan bı·r karaya hareket etm~tır. maarı mu ur ugun e ayrı 

büroda müsabaka işleri etrafında 1 

çalışacaktır. Milli Güret Ta 
Dıger tar~ttan yın~ meKtepıer Hazırlık 

arasında yapılacak olan kır ko~u. 
sunun, dünkü içtimada verilen ka 
rar neticesinde icrasından sarfı 
nazar edilmiııtir. 

Bu toplantıda bulunan spor mu 
allimleri kır koşusu için mevsi • 
min geGmiş olduğunu ileri sür • 
dükleri söylenmektedir. 

Halbuki kır koşusu bunaltwı 

ı;ıcaklar müstesna dünyanın her 
tarafında her zaman yapılmak • 
tadır. 

Profesyoneller 

BJ ıa r d o Ş a m p i y o n 1 u G 

~ 

Yakuıda Loııdra<la 1.:adm1ar arasmda y:ıpılacal okll 
yoneZ bildrdo §ampiyon1uğuna hazırlanan on .W. 
IJmı.tlralı 1.."1::: B<ırlxırct Me.-;tmı r9::cr.ıti::ler gayar1oea g6rlU ,ı, 

Bu 1-~ı~, 7ıek 9enç olnıasrna rağmen, bir çok profeayot' 
lar kazanmı§ bulımmalctaaır 

\ 
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--~~~~~~~~~~~~~~----- çesinin şapkası 1 Halide Ediple 

Mülakat 
. 

t h li vukuf devletin, hiç bir zarara 
uğramadığında israr ediyor 

Modeli Kimin Yaptığı 
Belli Değil 

lnglltere Kraliçesi geçen haf
ta J...ondrada açılan "lnglltcre 
sanayi sergisi'' nin resmi kUşa
dını yapmış ve mutadı veçhilc 
sergiye iştirak edenlere göster
dikleri gayretten dolayı teşck
kUr ederek lUtU!krtrhkta bulun
muştur .• 

. ---.--.... ............................................................................... . 
l ~arpta . yaptığı seyahatler Halide Edibi hiç değiş
i tırmemış ; konuşması ve edası tamamile bizden . 
1 Yalmz saçları biraz daha beyaz, okadar .. 

• 
•• 

Kraliçenin gösterdiği bu bU
yUk nezaket eseri bUttin erkek
leri fe\·kalılde memnun eder
ken, Kraliçenin giydiği bir kU· 
çUk şapka da bUtUn kadın1arın 
nazarı diklrntini çekiyordu .. 

Kraliçenin taşıdığı şaplrn ve 
bilhassa bu şapkayı yapmış o
lan şapkacı saray halkı gibi bU
tUn Londra halkını da ala.kadar 

1 --····-····· · · ········ .. · · -······--·-·-·······-· ··-····--- ·-··------- -

Tekrar yeni bir seyahate çıkıp çıkmıya-
caüına dair sorulan bir suale romancı 

heyecanla şu cevabı veriyor : 
"A f k h • b" 1 olmadığını anlayacaktım. Doğ· r 1 1 Ç 1 r yere rusu bu çok mUşkUl bir işti. 

• f • ... • lşe laaıettayin başladım. Ne 
g 1 m 1 ye c e g 1 m ; çarekl onun adım bllen cok, fa· 

Ta~ mıiistim.ali davasında dün'T..ii celse 
' etmişti .. Fakat Kraliçe bUyUk 

bir israrla bu şapkayı yapan sa
natk~rın ismini saklamış oldu
ğundan hiç kimse bir mnlUmat 

b 1 d . kat oturduğu yeri bilen yoktu. 
uraya g e 1 m; Ümitsiz bir aşağı bir yukarı do

laşıyordum. 

Ateşden gömlek müellifinin 15 
sene evvele ait bir reami 

ıtırı zama.nldanberi, üçüncü as
Ctza mah'kemesinde, görüle. 

takas suiistimali muhakeme 
diizı de devam edilmiştir. Ara 

ticaret odası azalan, güm
!lıtınurlan vesair mühim şah 
tr bulunan suçlulara vaktiy

Cı. --"kat yaparak rapor verir. 
'lll?ırük müfettişlerinin iddiasr. 

t tart, hazinenin 2,5 milyon lira 
&örmesine sebep olmaktan 
cıne edilmektedirler. 

ilk müfetti§lerinin hazine
~.s milyon zarar ettjğine dair 

eri fezlekenin aksine ola
llıun boylu tetkikat yapan eh. 

f heyeti ise d:vletin hiç bir 
uğramadığı yoh.ında rapor 

flardı. · 
keme bu iki ayrı iddiayı 

. ıtırmak üzere henı müfet
' hem de ehHvukufu müva
e karar vermiş ve muhake. 

dUnkü güne bırakılmıştr. 
kemeye çağmlan lıer iki ta
gclmiı bulunuyc.ıdu. Hazi-

2,S milyon lira zarara uğra-
)olunda fezleke veren güm
başmüfctişi Ali Kemal ve 
Uk mevduat şefi Raif bir ta. 
. hazinenin zarara uğramadı
lddia eden ehlivu1<uf heyetin
~! Bankası Istanb~l şubesi 
tU Nejat ile 1} Lımited şir. 
ltıiidürü Bedri Ncdirr. bir ta
l'cr almışlardı. 

müfettiş Ali 

lıenim riyasetimde kurulan 

1 
t heyeti, tetkikatmr yapa. 

ttlekesini vermiştir. Biz fez. 
vardığımız neticeyi yazdık. 
i ehlivukuf raporunda or

.~ltsir ve mesuliyet yoktur, 
)or. Biz aadece '.kanuni me-
. tebarüz ettirdik. 

\'ani noktai nazannızfda ıa. 
Mfyorsunuz, demek? 

t ıordu. 

lecnıal: 
t.,ct, dedi. 

ğil, doğrudan !doğruya teftiş va
zifesini suiistimal mahiyetindedir. 
Geçen. sefer müfettiş Ali Kemale 
normal takasın ne olduğu sorul
du; buna cevap veremedi, bunla. 
nn temadi etmekte olduğu görü
lüyor. Hakikate hayalleri de inzi
mam ediyor ve ortaya bir mev. 
hum 2,5 milyon liralık zarar çıka
rılıyor. Mahkeme huzurunda ev
rak kendisine verilsin, tetkik etsin 
ve neye istinaden zarari:ia ısrar 
ettiğini izah etsin; işte doğrudan 
doğruya gizli bir husumet hakim 
dir. Müfettiş Ali Kemali iddiasını 
isbata davet ediyorum, dedi. 

Ali Kemal: 

alamadı. 

Serginin resmi küşadından 
iki saat sonra Kraliçenin taşıdı
ğı şapkanın ıntiteaddlt resimle 
ri televizyon vasıtasiylc A meri· 
kaya yollanmış ve derhal klişe
si yapılara!\: binlerce nüsha ola
rak basılmış idi.. 

Dutun dUnyada birkaç saat 
içinde şöhret kazanan hu şap

kayı yapan şapkacı bUtUn gay
retler~ ra~men bulunamamış, 

ancak kendisinin bir Fransız 

olduğu ve yaptığı tek şapkala
rın modelini do hemen yırttığı 
öğrenilmiştir. 

Vafanıma, mem- Gittikçe hava da kararıyor, 
ortada çokluk kimse görUnmU-

le kef İme ... ,, yordu. Bu deta hiç bir kapının 
zlllne dokunmadım. Yoldan ge-

Mülakafl Yapan ı:en bir gene bayana: 
- Halide Edibin oturduğu e

vi biliyor musunuz, diye sor
dum. 

Neriman Hikmet 
TUrk edebiyatına, "Sinekli 

bakkal" gibi bUtun mllletıer e
debiyatı ölçUstinde bUyUk bir 
eser kazandıran Halide Edibin 
evinl arıyorum. 

O, birkaç gUndenberi lstan
bulda bulunuyor. Bunu her hal· 
de artık bilmeyen, duymayan 
kalmadı. 

Halide Ediple karşı karşıya 

bulunmak, onunla yanyana dur
mak, sesini duymak en yeni 
nesle ne bUyUk bir heyecan ve
rici andır! 

O bir mUletin "edebiyat" A· 
leminde hakiki ve bUyUk değeri 

Heyecanla: 
- A ... dedi. Şu sokağ\ kıvrı-

Bu arada genç bir bayan gö
rUndU. Kendisi Halide Edibin 
yeğeni oluyormuş. Ona da rica 
ettim. 

- lnkA.msız! cevabını verdi. 
Yazı odasında olduğunu, rahat· 
sız edilmek istemediğini söyle
di. 

- Lütfen, diye israr ettim; ve 

- 20 senelik teftiş hayatrmda 
böyle sözleri ilk defa olarak, hem 
de mahkeme huzurunıda işitiyo. 
rum. Mahkeme buna müsaade et
memelidir, ben çok serinkanlıyım. 
Fakat bunu hazmedemiyeceğim, 
bana vaki olan isnat tamik edil
melidir, şahsi tesirin mevcudiyeti. 
ni söyliyen vekilin sözll!ri actcıir. 
Fakat, biz; her'türla 11assasiy.etten 
tecerrüd ile tahkikatı ortaya at
tık ve neticelendirdik. Bundan if
tihar duyuyorum. Müfettişlik hay 
siyetimin korunmasr lazımdır.,, 

h almış, ve gene dlinya kadınlr
r,1 arasında zckAslyle, şaha ye· 
tiyle, en mUnıtaz bir me\'k\e sa
hip olmuş ... 

Bu şekilde hayli süren münaka. 
şa.dan sonra müdıieiumumi muavi
ni tekrar söz alarak: 

- Bizim anlamak istediğimiz 

şudur: Ali Kemal, iddiasınıda neye 
istinat ediyor, dedi. 

Ali Kemal: 
- Ben fezlekemi verdim. Tak. 

dir ise mahkemeye aittir. 
Müddeiumumi muavini: 
- O halde, devletin zarar etme 

diğinin mesnedi kanunisi ehlivu
kuf heyetinden sorulsun, dedi. 
· Ehlivukuftan Bedri Nedim u
zun uzun izahat verdi ve: 

- Tetkikatımrzı hiçbir tesire 
kaprlmıyarak yaptık. Devlet hiç. 
bir zarara uğramamıştır, dedi. 

Bundan sonra mahkeme, müd
deiumuminin mütaleasını serdet
mesi için muhakemeyi başka bir 
güne bıraktı. 

Çıplak lı!clek Dorothy Lamour 
Rey Jliumd ile yeni. bir filnı çc. 
virmcfjc ba§lamı§tır. Sinema 
mccmıuılarında gelen resimler, 
artisti, gördüğünüz kıyafetle bize 

takdim ediyor 

DUşUnUyorum: Kendi kendi· ım, Beride beyaz bir ev gürecek
me, klmbilir Halide Edibin fi- siniz. Onun karşısında da bUyUk 
~ik görUnUşU, sesi, kaşları, göz- ahşap, bahçe içinde sarı boyalı 
lerl, çehresi, çizgileri ve heye· bir konak var. Orası ... 
ti umumiyesi nasıldır? diyo-
rum. Teşekkür ettim, tarifi Uzerin-

Beyazıtta Sağanağa mahalle· de yllrUdUm. 

sinde bul un an hemşireshıin c- Kapıyı yaşlıca ve k5y1Uden 
\'ine indiğini işittim. Fakat So- hizmetçi bir kadın açtı. 
ğanağa mahallesinin hangi so- - Kimi istiyorsunuz? 

kağında TC kaç numaTalı evin- - Halide Edip evde mi? 
de olduğunu bilmiyorum. - Evet! 

BUytik saatin tam karşısına - Onu göreceğim; kendileri-
dUşeıı manavın köşesinden sap- ne söyleyin, bir gazeteci geldi, 
tnn. Az ilerledikten sonra biri·· kabul etmenizi rica ediyor; dl· 
sine Sağanağa mahallesinin ne- yin .. 
rede olduğunu sordum. - Kimseyi kabul etmiyor; 

- lşte şu UçUncU sokak! çok meşguldür. 
UçUncU sokağa kınıldım. - Fakat gazeteci olduğumu 

Şimdi ne yapacaktım. Boylu bo- haber verin .. 
yuna geniş sokağın iki tarafına - Sizin gibi gazeteci olanlar 
sıralanmış evlerin, apartıman- pek çok uğradılar; lrtkln hiç bi· 
ıarın hangisinin kapısını çalıp rinl kabul etmedi. Kimse ile ko· 
da Halide Edibin bu evde olup nuşmuyor. 

bir .gazeteci olmanın sabrı, ta
bammtilU ve kuvvetiyle, inadım 
arttı, yerimde durdum. 

Bu vaziyet karşısında gene 
bayan bana bir haber getirmek 
Uzere yukarı çıktı. Artık mUs
bet, menfi bir cevap bekliyor
dum. Ne ise, o tekrar görtindU
ğU vakit istediğim olmuştu: 

- Buyurun, dedi. 
Beni aldı, ikinci kata çıkar

dı; misafir odasına girdim. 

İçeri ufak tefek, gayet sade 
giyinmiş, olgun yUzlU bir kadın 
girdi. Onu gözlerinden hemen 
tanıdım. Bu Halide Edlp'ti ... 

-Buyurun, sefa geldiniz yav
rum, dedi.. Fakat boşuna zah
met ettiniz, hiç bir gazeteci ile 
konuşmuyorum; milH\kat vermi 
yorum; maamaflh memnun ol
dum. 

' iddiada bulunan ehlivukuf 
4e: 
iliz mahkemenin suallerine 
'f olarak cevap verdik, dedi. 
ilmi bakımd.ın tetkik olma
~livukuf Raı! ide rapor 

Bu suretle iki z:ıld idiah bir saf. 
haya arzeden davada müddeiumu- 1 
minin ileri süreceği mütalea me
rakla be'lclenmektedir. Kadın ve 

Oturduğum yerde ayağa kalk 
mıştım. Birdenbire ona bir tek 
sual sormama meydan bırakmı
yan sözleri karşısında: 

- Zarar yok, sizi sade gör
mek de bizim için ehemmiyetli
dir, dedim. 

cc:ıtında ısrar etti ve hazi-
ıa.rara uğr:ımadığını söyle. 

b •ııretle, bir türlü teftiş he
"" ehlivukuf arasındaki mü

t telif edilemedi. Bunun ü. 
ltlüddeiumumi söz alarak: 

~!tnüfettiş 2,5 milyon lira 
ıırar ediyor. Olsa bile bu 

~ imkansızdır. İleri sürülen 
ianın bir mesncıdi kanunisi 

~zım gelir. Müfettiş bu ci
~ etsin, dedi. 

tttiş Ali Kemal: 
glhte takas yapılmıştrr. Ka

. ınahiyetinde olarak mem. 
ıc mukabil mal sokulmuş· 

diye başlıyarak uzun boylu 
t "erdi ve: 

~U Sııiistimal aşikardır, dedi. 
ltcınal sözlerini bitirir bitir 

·~ııçıu taraf vekillerin.den Ke
llıcr ayağa k3lk:ırak: 
lt~dise takas suiistimali de. 

Denizbank Müdürü 
Ankaraya Gidiyor 

Denizbank Umum müdürü Yu
suf Ziya Erzin Vekaletten yapı. 
lan ani bir davet dolayısiyle bu 
akşam Ankaraya gidecektir. 

Davetin Alman ve İngilizlerle 
vukubulan müzakereler ve yeni 
teşldlat ile açrkta kalan memurla
rm işleriyle alakadar olduğu zan
nedilmektc'dir. 

-0-

y olla r Naaıl Yapılacak? 

..................... ·-·-···-··-·······--
Moda 

Güzel bir 
Şapka 

Bahar ve yaz şapkala
rına ait gelen modeller 
bu sene her seneden çok 
daha caziptir. Resimde 
Londra moda vitrinlerin
de teşhir edilen bir §ap
ka görüyorsunuz. 

• o 

Bunda nsonra lstanbu1da yapı. 
lacak yol inşaatının ne suretle 
yapılacağı, kaldınm, parke, as. 
falt yollarda hangi evsafta mal
zele kullanılacağı tcsbit edilmiş, 
bunun için bir talimatname ha -
zırlanmıştır. Talimatname bele • 
diye matbaasında basılmaktadır. 1 
Bundan sonra biltUn yollar buna 1 

göre yapılacaktır. ·-----------------------------------

- Ben de genelerin her saha
da yctl~melerlni istiyorum; on
ları c;ok seviyorum. 

- Onlar da sizin bu gelişiniz-
den fcvkalrtde bahtiyardırlar 

- Demek siz gazetecisiniz. 
-- Evet .. 
- Çol{ iyi, çok iyi. .. 
Hayret ediyordum ve bu hay

ı·etım onunla bulundukça, ko
nuştukça artıyordu. 

McC-er Halide Edip ne kadar 
bizdenmiş! .. Onu Avrupa, Ame
rıka. Afrika hiç mi hiç değiştir
memiş. tlstUndekl elbise yerli 
biçimde ve sade! Başını tıpkı 

uınclerlmtz gibi yerli bir tarz
da bağlamış. Kenarından beyaz-
ları çoJalmış saçları görUntiyor. 
Konuşması yPrll. edası yerli. 0-

(Devamı 10 uncuda) 
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Almanya Memeli de aldı Mebus intihabına doğru Bulgar Başvekili Sofyada 
hararetle karşılandı 

Kaun:ı~. 22 (A.A.) - Gece yarısı 
.ı~:ı:-.ıd:ıki reo;ınl leblığ ne~redilıniş· 
lır: 

Dun 21 ~l:ırlla Kmınns'a donen lın 
ridyc nazırı B. t•rlısys, s:ıat J4 den 
s:ıat 10 ıı kııd:ır siıren hir toplantı 
~.ıpan nıııırlar meclisinde, Berlındc 
\lm:ın~ n h:ırich e nazırı n. Yon Rib· 
lıcnlroıı ile yoplı/jı s9ru,meler h.ık-
1..ında iznlı:ıt 't•rınlşlır. 

Bu r:ıpora n:ız:ırnn, Alrnıın) n lıari
cb c nazırı, Almanya lıfikümcli n:ı· 
ının.ı, J.it,·:ınlıt lılikCımeline klnipcdn 
or:ızic;ini Anlrıınnynyn geri Hrırıcıii 
1 cklıf eımı, YC lııı lı:ıl ımrclinin sulh 
\ c slıkf n:ı en ziuade ) :ırayacak lC" 

~iınc hnl 'iıırclinl tc~kil c) ledlllini hil
dlrıni~llr. il. \'on Hibbeıılrop, eğer 
lııı ftı le kendıllı.:inrlen Ye erbest bir 
:ı nln:fmn l olu ı le > npılır ıı, Alınan· 
~ unın lıu Jim:ııııl:ıki J.itvnn3 :ı ekono
mik rııcnfnııtlcrlnl lıt:niş bir tıırzcl:ı 
ıın:t:ırı dikkate :ıhıcnilını d:ı ilı'ıve ey. 
kmi~tir. Il. Y.ın Ribbcntrop, bu hal 
stırel:ıinin hlniper!anın Alınan hal· 
krnru sarih surclle if:ıdc elliği nr-
1.ul:ırına dn uygun dli~eccğini Ye iki 
mcmlekcl or:ı .. ıııılnki miistnkbel i3 i 
mün:ı clıcller İ\;in çok lehte olııcnğını 
d:ı 1 srih <'lmişlir. n. Yon Jlibben
lrop, Kl.lipcd:ı lı:ılkuıın Alm:ınl nya 
dimmek lınkkıııd:ıl,ı nı:ıll'ıın lalcıılcri 
'o menılckcllcl.i u:uuıni 'nzh et na· 
zarı dikkalc alınırsa, mescJcnin Al· 
many.ının teklif cıligi cı;as üzerin
den h:ıllinin, laırışıl..lıkJarı önlemek 
içın çok lüzumlu lıulunduğunu da 
~yrıc:ı kn> delmi~tir. 

B. Urbsys'in iz:ılınfını miilcakıp, 

nazırlar meclisi, yeni ''tıZi) eli derin 
suretle telkik e) lemcşlir. 

l'aunas, 22 (A.A.) - Jlnrici;re nn· 
zırı n. Urhsys, parHımentonun nk· 
teltiği hnfl bir celsede, Klalpeda Yn· 
ziyeli hnkkındn millet Yckilleriııe de 
uzun iı.nhıılln bulunmuştur. 

Ilcrlin, 22 (A.İ\.) - D. N. H. njan· 
sı, J;lh·:ınyn hiikfıınetinin hlemcl n
ra7.İ'>in: Almnn)a)n hıdc elmcğe kft. 
rar verdiğini resmen bildirmektedir. 

Bir J.ilvanya heyeti, bu kararın İ· 
c:ıp cllirdlHi meseleleri hnlletmck ü· 
7.erc, hcınt'n Jmsün Bcrlinc gidecek· 
tir. J.itrnny:ı lıfikfımelinlıı bu kararı, 
Alman)a Jı11riciye nozırınnı J.iı,·an· 
ya Jınriclyc nazırının son Bcrlin zi· 
ynrcli csnnı;ındn kendisine ynJJlığ'ı 

lcklıflerin neticesidir. 
Bcrlin, 22 (A.A.) - Havas ajan

und:ıa - ;\lemcl'in Alm:ınyaya ilha· 
kı lı:ılıerini "12 uhr blall" hususi bir 
nüsha nc5relmck sureli) le Ye "l\Ic· 
mel ıncm'ckcl1 scrbesıllr'' şeklinde 
ınu:ızz:ım lıir bnşlık :ıllında ilim el· 
mişlir. 

Ba~lık şoylc dcYnm ediyor: 
"l.itvan~·a bu araziyi iki memle· 

ket arnsıııd~ ynpıl:ın serlıc)t lıir iti-
1.if 'ulıylc Almnnynyn inde ediyor. 

Bu h:ıdisc, B. Jlitlcrin lynsclinln 
) eni lılr zrferi olarak k:ır~ılnnmış
ltr. 

Bcrlin, 22 (A.A.) - H:mıs ajan· 
sınd:ın - Siyasi Alman tmıh:ıfili, i\le
mclin llhnl..ı ke) flyctinin ne ecnebi 
mcnılckllcrin, ne de l\lemcl itlUirını 
imza clmi5 oları dcvelllrrin protes· 
tolarını dnvct etmesine ilılinınl Yeril· 
ıncmekledir. Ziro bu nraıi J.itv:ıny:ı 
lıükumdi t:ırnCınd:ın bilihll) :ır tcrkc
dilmiştir. 

Hııriciyc nezareti namına söz' süy
JcmcRc sn!Ahlyellnr bir znt şu beya· 
nalla bulunmuştur: 

"llıı lınl sureıinin en iyi hal sure· 
li olduğu mulınkkııktır ''c lıic kimse 
Almanyanın ,·:ıl,tiylc Alnı:ın nrn:ıisi· 
nin nksıımınd:ın lıulunınu5 ol:ın l\lc· 
mel ıızerindeki hukukuna itlrnz cdc
ıne~:· 

B. IJillcrin Alınan kıtaatı ile bir
likle, Meı.nelc girnırsi Ye orada mü· 
him hlr nutuk si.il lil erek ccnclJilcrln 
son hndiselcrc nıiıtenllik tcnkillrini 
reıl ve ccrlıelmesi muhtemeldir. 

Alman don:ınnı:ısının d ı l\lemcl n
r:ızisınin işgaline i~lir:ık c lcccği uın
ııolunm:ıkt:ıciır. 

Meme!, 22 (A.A.) - Bu saah s:ıııt. 

sc!:lzde Lir Alma.nya • Lltvıı.n:;ı.ı ar..!a.ş 

mn::ı nctic~s!nde :Mcmclln Almanya~a 
la.do eclllcc~;;i lı:ıberl duyulur duyul. 
ca: burada bUyUl: bir sev!nç tc::D.lıU. 

ril başl::.mıı;trr. L!ır.and:ı.ltl Yapurlar 
<lU<.;:lklerlrJ çalr:ı:ıl:tn "~ !:er tara!t:ı 
bUtU:ı J:ı,f::e!crl:ı. çnnlr.rı f:;iUlo=l:tc>. 
<lir. 
Gamalı haclı bıı.~-r~ldar bllttln :;oknk 

radyosu neşriyatını Almanca. yapmağa Ankara, 22 (Hususi) - Bugün 
b:ı§lamı~tır. 28 vilayette ikinci müntchipler 

lNGILTEUE YE FJ:AXSANL,. kendilerine gösterilen isimler üze 
CE\'ABI rinde seçim haklar:nı serbest ola. 

H:nuncs, 22 (A.A.) - Kabinenin dlln k k il 1 d ra u anmıs ar ır. geceki toplantısına dair alınan malQ. ~ 
mata grc, Lltnnya Ba§vckill ııe Ha_ Seçim neticeleri hakkında vila· 
rlciye nazırı saat 22 de ParlAmcntoya yetlerden Parti genel merkezine 
glderelc vaziyeti ctrn!iyle nnlatmı§lar_ malfımat gelmi,tir. Umumi mer· 
dır. kez binasında Başvekil Doktor 
HUkCımct da.ha ParlAmentoya git. Refik Saydam, Parti Genel Sekre. 

meden evvel esasen karannı verm~ 
bulunuyordu. Mcmcl mukaveleılnl im. teri Fikri Tuzer ve idare heyetin· 
z:ı eden lnglllere ve Fransaya Lilvan- den bazı azalar bu yoklamaların 
yanm Memeli fade etmek hwıusundakf neticesini teıbit için gece yarıaın· 
knmn blldlrilml§ ~e :flklrlerl sorul. dan sonraya kadar çalışmalarına 
mu§tur. devam etmi~lerdir. 

lngiltere ve Franıa cevaplarında 
Lltmnya Almanyanm UUebinl laafa ita 24 Mart cuma &ünü Milli Şef 
rar ,,.erdiği takdirde kendlalle mutabık lnönilnün reisliğinde toplanacak 
bulunduklarını blldlrmlşlerdlr. Keyfi. olan Parti divam istişari mahiyet. 
yet Polonya ve SovyeUer Birliğine de te olan bugünkü ıeçimin neticele· 
bildlrilmlı.ı ve bunlar da iadenin mlln. rini gözden geçirecek, pazar gü • 
hruııran .Mcmcı mmtakasma inhisar 
etmesi rsartlyle bir ıurazıan olmadığı. nü sabahı ikinci müntchiplere ar. 
m aöylemlılerdir. zedilecek namzetleri kati surette 

Beyan olunduğuna göre, Lltvanya tesbit eyliyeccktir. 
Parıa.mcntosunun dlln geceki içtimaı JSTIŞARE l'.\1'11..A:"ıl 

çok he)·ccanlı ıoc gUrUltUIU olmu~tur. \'ILA \'ETLElt 

DA'XZIGDJ<: SE\'l.SÇ Ankara, 22 (A.A.) - Türk 
Dnnztg, 22 (A.A.) - "D. N. B.,.: milletinin siyasi hayatında halk
Danzlg halkı Mcmcl topraklarmm çı bir idarenin bUtün yilksek ve 

tekrar Almanyaya flbakmdan dolayı ileri tekamüllerini tahakkuk eL 
sevinç tcindcdtr. BUtUn Danzlg mmta. tirmeiYi ve devlet idaresi üzerin. 
kası donatılmış, bUtUn mektepler ka. .0 

• • • •• 

patılmış, herkes yapılmakta olan me. de mılletın murakabesmı en mu. 
rnslme J§tirakc gttml§tlr. tekamil bir hale getirmeyi ana 

Bu mUhlm hAdlscyl kuUulamak için düstur olarak ele alm13 bulunan 
re.sml daireler ''e diğer mUesscsat da Milli Şef İsmet lnönü, Türkiye 
bl1gtın tatil etmişlerdir. Büyük Millet :Meclisinin bu inti. 

LI'r\'AN\'ADA ouFJ iDARE hap devresi için partinin mebus 
Kaunas, 22 {A.A.) - BugUn öğle- nam?.Ctlerini tesbit ve ilan etme· 

yln bUtUn Lltvanyada örfi idare llA.n d 1 'k" • "nt biplerle 
dllmlştır en evve ı ıncı mu e 

e Kabine· saat 9 da topla.nmııtır. og. temas etmeyi ve müntehiplerle 
leyin kabine toplantııı hAIA devam edl riyaset divanının görüşlerini kar. 
yordu. şılaştırmağt genbaşkurca karar 

Dantztg, 22 (A.A.) - Dantzlg Ayan altına almış ve bugün kış dola. 
meclisi §imdik! parlAmcntonun iı;Uma yısiyle teması kolay olan ve nam. 
deYrCsinl bugUn ne§retUğl bir Cmlrna. tJ'k . • •• t1 t kA SÜf 
mc ile d!lrt sene mUddclle temdit et. ze 1 ıçın muracaa arın .e a 

1 ml§tır. · etmiş bulundUb'11, isimlcrı yazı ı 
Şimdiki Dantzlg parllmentoaunda 28 vilayetimizde ikinci müntehip. 

70 nasyonal sosyaıtıt ve 2 Polonyalı }erle bir istişare toplantısı yapıl· 
Aza Yardır. mrştır. Bu istişare neticesi parti 

HITLEU lUE.'\IELDE k l' .... t 'l 
~enel se reter ıgı vasr ası e gen. Bertin, 22 (A.A.) - jHltler Yemele 

gitmek Uzere Berllnden hareket etmı1• başkura ve değişmez genel baş -
Ur. Svinemuendeden Deut.schland kru. kan Milli Şef İsmet !nönüne 'SU. 
ynzörUno binerek Yemeıe deniz yolu nulacaktır. 

ne gidecektir. /$ti.1{1rc yapılaıı J?S V11ayetin 
Kaunns, 22 (A.A.) - Yemel mın. listesi: 

takamım Almanyaya 1ades1nl bildiren Af'-·on, Amasya, Ankara, An. 
resınt tebutde deniliyor ki: J 

Alm.anyanın vazJyetı dolayıalylc, talya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, 
l<ablne meme! arazlalnl Alma.nyaya la. Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, 
deyi kabul etmiştir. Par!Amento bu Çankırı, Denizli, Edirne, Eskişe
knrardan haberdar edllml§tlr. hir, İstanbul, lzmir, tsparta, Kas. 

nu meseleyi halletmek Uzere btr tamonu, Kayseri, Kırşehir, Koca. 
Lllvanyıı heyeti bugUn Berllne gltml§. 

eli, Konya, Kütahya, :Malatya, Ur. 
UT\'A:SYA HEYETi BEULINE Manisa, Maraş, Samsun. 

GIDIYOlt 1STANBULDA 
Berlln, 22 (A.A.) - "Havaı,,: Belediye hududu içindeki kaza. 
Lltvanya heyeti bugUn öğleden son. lar ikinci mlintehiplcri dün sabah 

ra tayyare Ua Bcrllne gelecektir. Uc iki k.sma •ayrılarak birer toplantı 
Lltvanyıı nazın evvelO. \'on Rlbben. 
trop, sonra Hltler tarafuıdan kabul yapmışlardır. 
edılcceklerdir. Sarıyer ve Beyoğlu kazaların· 

MUzakereler esnasmd:ı :Memcl llma. daki ikinci müntehipler Asri Si· 
ntnd.ı. ikl memleketin i!ıtikbaldeki teş_ nemasında, diğer ikinci müntehip 
rlklmc.salslnden ve Meme! arazisinin 1 d c h. t' t b' d to . er e ~e ır ıya ro ınasın a p. 
Almanyayıı iadesine mUteallık tefer-
ruattan bahsedıleccktır. lanmışlardır. 

.Almanyanm geri lm'an L!tvanya a_ Şehir hududu içindeki 1311 i· 
rnzlsinln huduUarmı garanti edip ct-
miyeceği henUz malOın değildir. 

Londra, 22 (A..A.) - Hııvu Ajan. 
sından: 

Memelln flh:ı.kmı Inglltere hllkOme. 
ti l<aU bir harekele geçmek için bir 
ııebep nddelmlyccektlr. lngiltere plıL 
nmın <lerpı,, etmekte olduğu mtl!'terel• 
beyannamede daima Memel ve Daııt. 
z!g'in !~in içine sokulmaması iltizam 
cdllml:ıtır. Zira, Alman lisanının konu 
şulmnkta oldugu mıntakalar meYzuu. 
b:ıhs lıulunmaktadtr. 

no:'llADAKI AKI~l.EU 
Roma, 22 (A.A.) - Ronıa afyası 

mni:.a!ill ?>temel topraklarının Alman. 
ya~a avdctlnl ~erin bir alllka ile kar. 
fll:ı.m•:tır. Hu hılctse Versallles nıua. 
hC'd •1."'1in ı.nu ;) ırtılmanı yolunda yeni 
bir mft h:ı.le ola-el; tel~kkl ediliyor. 

mlllterl heyete lltlbak edecektir. 
OELEX CE\'.\PLAK TE'.l'IUK 

JmlLil'.'Olt 
Londra, 22 (A.A.) - •'Havas ajan. 

smuan,.: 
lngl:lz nazırlan. her tUrlU taaJTuza. 

mukavemet hakkında bir beyannam 
neşı·edllmesine lştlraKe davetl muta. 
zammın lnglliz pl!nına birçok A vru. 
pa devletlerinin vermiş oldukları ce. 
vaplnrı tetkik etmek Uzere bu sahalı 
bir toplantı yapmı§lardır. 

O!feıılldlğlnc göre Haıiclye neznrc. 
tl, dom!nyonlardan ve blrcok A vrup~ 

devletlerinden cevap almıııtır. 
B. Bonnet, buglln öğleden sonra B. 

Çemb~rlayn ve Lord Hıı.llCax ile gi.SrU. 

§eeektlr. 
.80Nt~, l'OLON\'A SEHiaNI 

l\.ABUL ET'll 
Lonıtı-a, 2:ı (A,_'\.,) - Havas Ajan 

kinci müntehip saat dokuzda top· 
lantı yerlerine gelmişleı;dir. Bu a. 
rada Vali ve belediye reiıi Dok
tor Liıtfi Kırdar Şehir Tiyatro
sunda, vali muavini Hi.dai de Asri 
sinemada bulunmu~lardır. Kral tarafından kabul edildi 

lstanbul ikinci ~linteh.ipleriyle Sofya, 22 (A.A.) _ Bulgar a. Başvekil bütün tren güze 
temasa memur edılen Dıyerbakır jansı bildiriyor: hındaki garlarda, Sofya g 
mebusu İbrahim Talil ile Sivas 
mebusu Şemsettin de toplantılara Bulgar Başvekili .Köseivanofla peronında ve civarında ve 
reislik etmitlerdir. maiyetindeki zevat saat 15.30 da kaklarda, Türkiye ile Bul 

Ankaradan Parti genel merke- huıusi trenle TUrkiycdcn buraya tan arasında mevcut tam 8 

zinden gelen zarflar açılrnı§, bun· dönmüştür. mayı ve sarsılmaz dostluğı.ı tt 
lar~n içinden çıkan beyanname ile B. Köseivanof, garda kralın mU ve temhir etmiş olan Ankeft 
talımatname okunmuştur. Bundan messillerile bütUn nazırlar mec. yazetinfn yüksek manasını Jıı 

.. • d 14 ı · · 'ht' ' den halk tarafından hararetle sonra uzerın e ısmı ı ıva e. ı· d. B lk d 1 ti l . . _ . ıs ıvan at.aSı, a an ev e er • k 1 den bırer hste .dagıtılmıştır. Lıs- ·n mU •11 • • •1 k • ış anmıştır. 
. . nı messı erı, sıvı ve as erı 

tede Istanb~l mebusları ıle istan· crkıln, muhtelif teşekküllerin mU Sofya, 22 (A.A.) _ Kral 
buldan Partı namına namzet gös. messilleri ve kalab 1 k b" h lk 17 de Türkiye ziyaretinden a •1 1 • · • . 1 . • • . a ı ır a 
ten m~ e.rını ı~tıyen erın ısımle~ı kütlesi tarafından karşılan • ti münasebetiyle B. Köseiv 
yazılı ıdı. Yek unu 141 olan bu ı· mıştır. kabul etmiştir. 
simler üzerinde ikinci müntehip. ----------------------------
!erin İstanbuldan gösterilecek 17 
namzetlik için 34 kişinin ismini 
seçmeleri bildirilmiştir. 

!kinci müntehipler 141 isimden 
34 ünü ibka edip !diğerlerini sil
mişlerdir. 

ikinci münfehip seçiminde reyle 
Parti namzetlerine verildi 

Bu listeler tamamen toplandık· 
tan sonra Parti merkezine getiril. 
miş, akşam geç vakte kadar tasnif 
yapılarak netice Parti Genel mer· 
kezine bildirilmiştir. 

Dün de ya:zıdığımız ıibi mebus 
seçimi pazar günü yapılacaktır. 

Rey sandığı pazar aabahı yedide 
Oniversite konferans salonuna ıö 
türülecek, sekizden itibaren rey 
atılmasına baılanacaktır. Saat on 
ikiye kadar seçim bitmiş olacak
tır. 

Haber aldığımıza göre İstanbul 
dan çıkacak 17 mebustan biri ka
dın olacaktır. 

DEVLET VEKiLLtGt VE PAR. 
Tt BAŞKAN VEKtLLiG! 

Dünkü "Son Tclıraf,, yazıyor: 
Söylendiğine göre :Mayısta top

lanacak olan büyük parti kurulta. 
ymda mühim meseleler görüşüle· 
cek, bu arada Parti umumi başkan 
vekilliği ile Baıvckillik ayni zatm 
uhdesinde bulunmıyarak ayrıla· 

caktır. 

Bundan baıka kabinede devlet 
vekilliği ihdası ihtimali vardır. 

Mebus namzetleri 
( Ba§ tarafı 1 incide) 

kiil hlı· iş olduğunu herkes hilir. 
niiyiik Şer aynı znınnn<l:ı ı;;nlı-;i 

,.e milli hil' ,·icdnn ve ,·nzirc nıc· 

.;clcsi ol:ın hıı miiı;;kiil i";'t<' ıızn· 
mi bah~t ile knl'Rr n·r~hilmck 

lc,:in ~ok •lii~iinmii~ \'C Pnı·ti n.dı· 

Baştarafı 1 incide 
,·as:ılisi yüzde 77.8 dir. Yurdun bir· 
çok rerleriııılc şiddetli hir kışın lıü· 
kürn siirmesiııe rağmen i~lihsnl edi
len lıu nclicc bü) ük Türk milleti, C. 
H. Pnrtisi ,.e hükümeti için irtihara 
değer bir nclicc olmuştur. 

Her ,·iliyelin ikinci rııiinlelıip mik
ları ile, o \•ilityelln intihaba işlirok 
nisl,elini gö:stercıı cch·el nşnğıdadır. 
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adedi 
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Ağrı 
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Bilecik 
lllngiil 
Bitlis 
Bolu 
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n11nm 
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-0rı1h 

Çorum 
l>cn izli 
'Diyarlıakır 

Eıllrııc 

El:mğ 

Erıiıwan 

Erzurum 
Eskişehir 

C. \ntep 

ikinci mün· 
tehip adedi 
miktarı 
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280 
32i 
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fi2G 
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331 
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) 

G73 
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lO!H 
1108 
50• 
392 
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i29 
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10ll 
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458 
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Akdenizde gergin
lik artıyor 

lngiliz ve Fransız men· 
faatleri teh:ikede 

ıın ıınmzctliklcrinin ili\nmı iste· Londra, 22 (A.A.) - Röyter 

:\'en zn t 1 ıı l'ın isim leoı·i ÜZ«'l'iıulc ajansı bildiriyor: 
ikinci miintehipl<'ı·ln tc>('l'iihı• Daily Tclegraph gnzctesinin 
mnhiyctinclc rryl<•rlııl nlnınk is- diplomatik muharririnin yazdığı. 

na göre, Akdenizdeki gerginlik 
endi§e verecek bir tarzda artmak 

Hi) n.;ct dlvnrıı hıı suretle toıı· tadır. fngilterenin ve Fransanın 
lnııan n»·h'ı· ile nıukny;rct. ele- menfaatleri tehlikededir. 
ğihlir; fakat bıı reylNln nl'ti· Bu gazete, diyor ki: 
cc ... i her lrnlllc ı ·t:uılıııl ile he- Haber aldığımıza nnzarnn 1 -
t•nher yirmi s<'!.i:r. ,ıın~·ctıc kim· talyanm Bcrlin bUyük elçisi Ro. 
lcrin en ı;cık intlhnp knhiliyctl<'· mnya dönerken Hitlerin uzun bir 
rl hnlıımhıjbınıı ;:i'istcrcn hir mi· mektubunu lvlu~soliniy<' getirmiş. 
y:u· .sn~ ılnlıilir: hııııcl:ıı'ı h:ı':'kn tir. Bu mektupta, eğer Jtnlya mu. 
ıııchııs rınııızl'ti llstcsiııcleıı foz· talcb:ıtını derhal ileri sürer~e Al. 
la dn olsa ı·cyl<'rin ıı!'tke.si lıc>r 1 manyanın kendisine tamnmivlC' 
,·:-ıı~ıt ı;;ahı ... hu·ıııılnn istHıule t•ıli· m"i1.,heret edeceği bildirilmek • 
khilcc~k kinıseleıfo hihiyet le· tcdir. 
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Giresun 
Gümlişane 

Jrııkknri 
ltel 
?~parla 
lstanbul 
İzmir 
J\ar5 
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Kırşehir 
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;\lalaty11 
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Ordu 
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Seyhan 
Siirt 
Sinop 
Sh·n5 
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Trab10n / 
Tunceli 
l'rfa 
Yan 
Yoıgal 

Zonguldak 

ı l~iO 
1321 

,,, 8J0 
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giS 
11• 
.c68 
379 
A49 

'ıd3 
966 

ıoos 
122~ 
4S1 
6Sl 
491 
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6ill 
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5i1 
ı;o~ 
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ıo5S 
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40.979 

t•muml haddi v:ıs:ıtl yüzde 77.S d 

Hayvan Hastanesi 
Genişletilecek 

Fatih hayvan hastanesi fıı3 

yeti gittikçe artmaktadır. E' ti 
ce yalnız belediye müessesele 
nin hayvanlarına baknrk<'n !31 

devlet m ücsscselerinin hnY' il 
'fi rı ve halk tarafından getl 

havvanlarn da bakılmaktadır· 
yü~dcn hastanenin gcnisletil 
sine karar verilmiştir. Bır o 
si salonu ile. bir hususi kimY• 
bakteriyoloji laboratuvarı ,.·e 
cük h:ı.yvanlnra mahsus bil' 
pavyon inşa olunacaktır. 

Tütün Almak için Ge 
Almanlar 

iki gün evvel Almanyadaıı 
rimize gelmiş olan Rcmsm:ı t 

grupu umum müdürü Türk t 

limited ve diğer ihracat tüC 
rile yaptığı müzakereleri b•tıı 
1ilhassa Ege malı olmak ü ere: 
:.enesi mahsulünden mühinl 

---o-- tarda tütün rr.übayaa etmiıstir· 
Filistmde grev Umum müdiir dt'n Dacya 

ı·iııi teshit ctnıi~ olur. 
.r\Sll\I n; 

. I K 1 Kudüs. 22 (A.A.) _Bumda A. riyle Yunanistana hareket c 
1 n Q İ, İZ r a 1 ran mağazalarının ba~lamıs ol • tir. Almanların oradan da 111il 

~E Dl ·on-: smüa:ı: du~u prot{'~to P,'revine I idrla VP mil:tarda tütiin toplayacakları 
fan ve avlerl ıll.clcır.cl:tedir. Soltal:. L nJr.ı, =ı (A.A.) Ak§~m gaze_ Po o!lyıı ıct!ri, bu &abn!ı B. Dor.e ta (Eaş tarafı •t iııG"İ(tc) lcnmektedir. 
Jarda :ı.l::.ll:ı.r tc,,ekklll et...-nektc ve tu t ı rl, 1! r..~· n Alrr.nnyn:;ıı illllıalnnıı r:ı.!ınd.:;n ltc.b:ıl edilm!.~ir. l.>ı ı.ıaıo. Hn'.'fa mağazaları da ilt:h:ık et 
nhylar 11e1':rın J;JyUk me;1danınc!:ı. t::;ı. n t c'c.::ı ı t~r•er1 Ulyllk ba:Jlıldarıa 1 mat nim al: ta ol:ııı r..ahafll, t'olo:ıya. 'özii tulıu.ık, ıliişlirııııc \ e :ı .ıwıa lıiıı • m · • ~ir. 2errahpaşa Göz K Jitı0 !anmaktadır. 1 nn rcd yor c.r. en:: •ttlcrln ne,rtyııtı bu 1 nın In~lll:: sefirini kauul etme~csınıı İ)CI i. ıl ı·~l I' ıl ·drt.Pıı ıı d.ıhıll i~h· 1 ~: >nriivc kndıır 11•,...:li1.1er 26 A· Tıp fakültesi talebesinin 

nu bllyük mer::ezdc s:ı.bahı:ı s::.M h'<i .. n n Londr:ıc:.ı slı't1lr.etıe l:arşı.1 sı.:beb.nl, b:ı.:ı gazete::-ın ~J.::J ~ı veç • ıı. l:nrı, ıı ııll'ıl. l ıı •ı~un•I ki ııı ~ lrJ.n tevkif cJı!'i~lerJ!r. ı 111 

o.>kuzundanberi tez:ıhllrat vard r. 1 ı :n ı ğ nı c; tertyor. 1 h.le, "V .!.I~oa..: :ı c_ı.h tc.alı' Ut1et. ll'ı c': , 1·ı.u, "ll!ı ;ı·i ıı \ ıı ı n~ 1 ... 1 ~it' yi bir surette staj yapmaları 
ı , b ·ı r• · 1 ı · ı r.in, ve bu arada halkın da fa) .Mcmcl, 22 (A-A.) • n. :rı. E .. ,: E.- n n, Neı.s gnz tepi bu me"ele. lotcnllm!7 olr.ıaııı o.ınp:;rıp, • •1 o ııı ıı•cıısi 1 (, iıı h ,· ı.ı .·s.ıs•.. lu ( - ----- ) 

lcrıı. kuvveti bu s:ıb .. hl::.nt1:rl Dlrelc. nlı:ı entcrn:ı":ı;onı.ıl 'azıycttekl Yelıa. 1 lon~"lnın bir !teli '.tı~ Ct:lnl,l'et l'>iı:tc. f)l","l'i!pl l', ıl .. ıı: 111111 lll'r 1 ı. ll"İ hır ı ~ 1 sa il :"I he' r 1 er 'anması için, Cerrabpa~a }la5 t' 
tu:ırm eline cı;ml:;tlr. ı.ıt.-n:ı)o.lı vn'I m ti artııa.:nk mallıycttc clmctlığrnı 1 mı.ı:ı ttıralc etııı ... lc rrzı.ı.:un-n lu'ıl' I ıo\ı.ı ııı l ı lı 'l' ııe z ını ın ii•I 1 cıli \. _ ___ nesinde bir kültür kliniği yaP' 
}.Iemd'ln d:ıhlll ı ıcr mUJürUne, L \t.ln y z :,. or. 1 nıa~ı oldu;runu b ~·ıın etrre :•cc!.·. lcc• ·\ olu•' ı iki ıı ·ııı I 1 l' 111 t'r'· .iı ı 11-ı k 

1 
ı 1 1 ;mı ya.zmrntı ·. meme! t.rıprakalrınd:ı. Llt\·:ıny:ı.'ı ınn. D ,er bazı r:azet''er de l'Jcmele aftı O~.cnlldl~ln~ före lııgl.lz t .:'l. •ıııııı·~r ! ıtı•. ı ıl ısih ·r \ ' :! lı! '.tı- • H rl,ııc- ı:tiiıı<ll'ııhrri şı•hriıııiz<lı tit 

l>"rtlnlırı blltUn saltıhly~tlcrı l rltettllc. tıı.r, ıl malCımnt ve lyoılıır ı.·o tu ara. blrlt:ıç t:.,tır1Il: t:ı: ·ıe .. Um ol"o suUı l 1,.,c:l"ı"nıl ·•ı ı ıcırılc:·ı·l ı l l l·''' rlini tıııhı 1•111 :\lilll•llı·r <'.eıııiyı•li ktiıııuı Klinik'i~ inşaatı bitmi~ · P 
lt.1-ıl blld rnılştlr. 1 :r:·nln w-. mn Al.r.:ın oldu2'unu yazıyor.; sev r devletler lr.ıı tertıl::ıt Alm .. r•• ı!.. ·,_ . .,. ııııııımi" l" · 1 c·'ı 1 ·k ' 11 lıı ı Sııbr, 1 ;ırnt1ı'rü ı.ı,..,1 11111 " ':ında faalıy~te gcçecektır •.. 

ı•o tnlar, radyo ve Ilı a'l I' r i ~re. t.ır. 1 ı::ııtıre lııl~:ı t:oh tme'·.tc.ı.r. ;:u v•. ı ·ııı "; l'i ı•• I'!.• 1111••: l. ı"c'h•ıı•• • ııııı.ıviııi ı.ı·nhnı~ clıl'ı nı.•,ıın .\ııkıı lan başka Radyoloji enstitiJS 
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-=>.raı& a.ku1 &efkUl.t .ı:..:,:urı:.! .. n Kuuıı , :.!.l ı \.\ ı H:-•.c,ye nn. lıı.n de\l"tle:ln nUstacel yet l•Aµncıcı Fr.ıııs;:ı ı:dsİl'llllılı ırıı. l;ı~i'iz "'ı • f,1•!11,ı:ın lıliki:ıııeti lııı 1.\ımı•limi'lt 'et sipariş edilmiştir. 
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'f"'r.lcl <'•' 1:: ı,ler rrUı!t."11 I?ocltrlıc:: h ·et l;:,ı ·ı '1 •:? • !1u u~ı llt' t:ıy. b'rl ı· lı ':';ım!a dC'rh'll ..,l:llr!eri~le l ·I' ı ıı·r?'ıılı \'l'll·ıı 11 \İ\r·ıııh ı<r'iııw·' l\ıııını 111 n.111., ırı kin rr,ı.ırıı istirnt 
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re_,irn. sahibini nasıl bulu. 
•t~~ Paranıuntun yeni tak. 
~tt{ji yıldı;lardan biridir. 
~Per ile çcvircliği f ilmdc 
ne bQ§ rol ı·crilmi§tir. 

~k haberler: 

~llYel Daryodan sonra Vi· 
0tnans da Holivuta dön
~e karar vermiştir .. 
1 aıı nomans şimdiki halde 
~ bUtUn teklifleri reddet
~ıllr .. 
1rınet11 Fransız muharriri 
Zoıanın "Bir aşk gecesi" 

t l'ornnnının filme cekllme
~rar verilmiştir .. Bu şahe-

Hsör Edmond Grcville'ln 

-~e koyacağı söyleniyor. 

'J·~ltnli Frnnsız yıldızı Dnn
arsonun çevireceği "Ha· 
l bır defa" isimll filmi ko
~lr-nti Decols idare ede
.. Bu film flgUranların 

ltıı Perdeye aksettirmek-

Kutuplarda y e ni bir facia -
Buzlar arasında gaşı-
gan bir adam çıldıTdı 
lvon'un alay için birçok uydurma haber

ler verdiği anlaşılıyor 
Şimal buz denizinde Rodol a

dası isminde Rusyaya alt kUçUk 
bir ada vardır .• 

Bu adadan geçenlerde So,·yet 
şehirlerine şöyle bir radyo ha
beri yayılmıştı: 

(Ölümümü haber ,·crcliğiıne 
nıütcessllim .• 

ı~ov VOZNESSEVSKY .. ) 

Haberi alan memurlar tabii 
çok mliteesslr olmuşlardı. Kli-

çıkartır.. Bu şerait dalılllnde 1 
yavaş yavaş çıldırdığımı hisset
tim .. Ara sıra ziyaretime gelen 
Eskimolardan alkol tedarik e
diyor; durmadan içiyordum. 

Kendimi eğlendirmem icap 
ediyordu. Bu sebeple asılsız ha
berler göndererek kendime bir 
eğlence tertip ctmeğe başladım. 
Otarihlerden sonra gönderdiğim 
biltUn hava raporları uydurma· 

Fransa 939 
güzeli seçildi 

dır, tayyareci Levonevsky'nin 
çUk bir ada olan Rodolf adasın- clilştuğU vaziyeti de blldlrme-
da bir tek radyo istasyonu ve dim, kaybolmasına sebebiyet 
bunun da bir tek memuru var-

verdim .. 
dır: lvon Voznessevsky.. Nihayet kendimin öldllğllıı l : 

ÖlUm haberine rağmen istas- de haber verdim .. Gönderdiğin 
yonun ha.la. neşriyata devam et
mesi nazarı dikkati celbetmiş, 

işin içinde fena bir şak:-ı. oldu
ğu anlaşılmış, hemen tahkikata 
başlanmıştır. 

Bunun üzerine Rodolf adası
na doğru seyahate çıkılmış, a
daya varıldığı zaman lvon Voz· 
nessevsky'nln hayatta. olduğu 

saçma haberleri alınca ne vazı . 

yete gireceğinizi dUşUnUyor; ve 
eğleniyordum. Böylece yalnızlı· 
ğı yenmek imkılnını buldum. 

Şimdi yirmi sene hapse mah
kum edildiğime memnunum .. 
ÇUnkU bu yirmi sene hapla her 
halde kutuptaki altı aya nıtirec
cehtlr. 

Resmini gürditğüniiz btl kı:: Fran. 
sada yapılaıı l>ir güzellik mü$a. 
ba7wsında 9S9 gü::eli seçilmiştir. 

görUlmilş, bundan başka daha _:::::=:=:=:::==::=:==::::::::::=:=:=::::::::::======:::======; 
birçok suçları meydana çıkarak 
yirn1i sene müddetle hapse mah
kum edilmiştir .. 

hon 1937 senesinde buzlar 
arasında kaybolarak ölen tay
yareci Levonevsky hakkında 

haberi de vermediğini diğeı 

suçları gibi itiraf etmiş ve he· 
yeti hakimentn önilndc bUyUl 
bir soğuk kanlılıkla suç1arııı 

şöyle itiraf ederek kendisin 
haklı göstermek istemiş, demiş 
Ur ki: 

- Siz bilmediğiniz için mede
nt bir insanın uzak bir adada 
yalmz ve buz parçaları ortasın

da hayat sürmesinin ne demek 
olduğunu takdir edemezsiniz .. 
Bu devamlı soğuk, altı ay su
ren gece, kar, buz velhasıl ku
tupların bUtUn mUşkUla.tı en 
tahammUllU bir insanı çileden 

bir çocuğa gebe o1dujjıı 1ıabcr ve. 
çocuif u Feriyal ile göriiWyor ... 

Hikaye 
Antikacı dükkanında, üzeri ör- ı tapınırcasına seviyor. 

tü ile kaplı büyük bir koltuğa otur Münakaşa şid:ictli ~ir hal almış
muş, sıramı bekliyor.dum. Müthiş tı. Dük.kanc~nın rengı .sa~sar~ ?1-
bir alrsveriş kavgasına işte bura. muş, eh ayagı buz kesılmış, sınır
da şahit ol<lum. den titremeye başlamıştı. Alıcı da 

Kavgaya sebep olan şey, üzeri kıpkırmızı kesilmiş, o da hiddetlen 
mermer, kıvrık bacakları yaldızlı mişti. Söylediği sözlerde hep ha
eski bir masa idi. içeri doğru kıv- karet seziliyordu. Masanın aley
nk bacakları ile, satanla almak is- hinde söylüyordu mütemadiyen. 
tiyen arasında adeta korkmuş bir Masa da, sanki bu adam alırsa gi. 
hali vardı. deceği evde bedbaht olacağını an• 

iki adam masaya dayanmışlar, lıyormuş gibi, sahibinden tarafa 
birbirlerine bağırıyorlardı. Satan yaklaşıyordu. 

adam her halde bu masayı çok se- Müşterinin yüzü gittikçe daha 
viyordu. Çünkü masanın hususi. kırmızı, .daha ateşli bir hal alıyor· 
yetlerini anlatırken eliyle üzerini du. Sesi de mütemadiyen yükseli· 
okşuyor gibi idi. Alıcı ise masaya yordu. Dükkancmın ise bilakis git 
adeta nefretle vuruyordu. Hele tikçe rengi atıyor, eli ayağı daha 
"yaldızlan iyi vurulmamış., der- fazla buz gibi oluyor ve sesi atça. 
ken masaya bir de tekme attı. lıyordu. 

Vahşi bir insan, mesela Poli- Muhakkak, diyorum, bu soğuk 
nezya yerlisinden biri görse idi bu tabiatli adam ateş püsküren öte
sahneyi muhakkak derdi ki bu na kini mağHip eder. Fakat hiç de öy 
sa tekin sayılmıyan bir eşyadır da le olmadı. Kavgayı ateşli adam ka 
müşteri onu almakta endişe duyu. zandı. Antikacı masaya bin lira is 
yor, halbuki masanın sahibi onu (Devamı 11 incide) 

Yaza:a: Ferenç Molnar Çevır en: V. G . 
Hikayenin muharriri -----"' 

Fcrcnç Molnar bugünkü Mncar edebiyatının en meşhur 
bir muharriridir. Daha ziyade piyesleri ile tanınmıştır ve sa. 
dece Macaristnnın değil, belki bugünkü dünya edebiyatının en 
kuvvetli dram muharriri sayılır. Hikayelerinde de ayni kuv. 
vet vardır ve esasen her hiki"tycsi bir tiyatro sahnesine benzer 

23 MART 1939 

Tornifar P l a jda 

Mc.fhur l ngiliz bok.s şanıpiy onu şimai Anıe11iknda lnılımııyor. 

Bir çol' memleketlerde 1ıerl.:csi11 soğuktan titrediği mevsimde 

llliami plajlannd.a Tomi Farın yaptığı bu tatü bir çoklarımı..-ı 
imrendirse gerek .• 

Denizlerin esrarı 
··················-··········· .. ·--·····················-···-

Hagfada gaka la· 
nan canavar balık 
Geçenlerde Hayfa limanına ge- j ğı 975 kilogram ağırlığındadır. U

len balıkçı kayıkları denizlerin es. zunJuğu 2 metre 52 santimdir .. 
rarını bir kat tdaha meydana çıkar Yüksekliği 1 metre 91 santimdir .. 
mışlar ve pek nadir bir balık getir Bu muazzam balığın ağzı ise yal· 
mişlerdir. ruzca yirmi beş santimetredir. 

Hayfa balıkçılarının Akdenizde 
elli metre derinlikte yakalamış o1-
duldarı bu balık balıkçılar tarafın
dan "Güneş balığı,, alimler tarafın 
dan da Bashlula tesmiye olunan 
acaip bir mahluktur. 

Bundan evvel de 1870 senesin. 
"de bir kere daha Güneş balığı ya
kalanmış idi. Bu kere 1939 sene
sinde yakalanmış olan Güneş balı. 

Deniz canavarı gri renktedir. 
Balık yakalanır yakalanmaz key. 
fiyct Britiş Huizeuma' bildirilmiş
tir. Müze Filistindeki muhabirine 
hayvanın otopsisinin yaptırılması
nı ve neticesinin bir raporla bildi. 
rilmesini yazmıştır. 

Bu ender canavarın yakalanma
sı Filistinde ve fngilterede mühim 
bir hadise olmuştur. 

' . . 
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iktisadi sulhu 
koruyan bir teşekkül 

Çelik Kralları 
içtimaı 

Edebiyat bahisleri 
İzmit mektupları: Kadın romancı S 
Izmitte her ev bir radyo 

almak istiyor 
Sapanca gölünde Sellüloz fabrikasına su 

verilmek için tesisata başlandı 

Avrupada son gdnlerln siyası 
ha.clisclerl çok gergin bir şekil 
almışken birçok bUyUk de\"let

ma Lagerlof 
lerin arasrtııı. sıkışmış olnn kll· Meşhur 1sveçli kadın roman. J kanatları da kırmw ile 
cUk bir memlekette, LUkscn· cı Selma Lagerlöf Nobel edebiyatl yuncak havada uçarkell. 
burgdn çelik kralları toplandı- mükafatını almıı nadir kadm e. I girmiş, dııarı çıkmak içi' 
lar. diplerden biridir. rayan bir yumurtlak 

'Memleketler arasındaki iktı· 1909 da nobel mükafatı kaza. benziyor. 
sacU rekabetin ortadan kalkma- nan Selm~ .Larer~öf'ten sonra ı. Dün öğleden sonra deri 
sı da umumi sulh yolunda atıl- talyan pırı Gracı~ Deledda, ge. yo:c1u_ın· Allan odaya girıllt 

lzmitten bir görünüş 

y~n .20.152 lira olarak tes.bit edil· 1 fiyatı .kilovat başına (3) kuruştur. mış kuv\'etli bir ndıoı olabilir .. ~en s
1
enBe de Amerı~alı romancı cagı ıle oynamağa 

mı§tır. Bu mıktar halka 14 kuruatan veril Dllh b k b t h ear uck bu mukfil'atı almış de önümdeki gramer ki 
:ıı assa u '"' a c arp sana· k d . . 

Marmara Gazetesi mektedir. yiinln esas malzemesini teşkil a ın mubarnrlerdır. ~aktım, onu seyretmeğe 
Y evrni Çıkacak . Halk hu .~~dar ucuz istihsal .e- eden çeJlk üzerine olursa... Selma Lagerlöf bugün seksen um. 

Şehrimiz.de intişar etmekte o- dılen elektrıgın 14 kuruşa venL Bu tin mevki iktidarda olan ya§~dadaır ve son iki asır dünya Oyuncak tavana ka~ 
lan Marmara gazeteıi çok rağbet mesini çok bulmaktadır. Bunun . g . .. edebıyatında bUyük bir sima teş. tr. O sırada aklıma bır 
görmektcı:Iir. Şimdiye kadar hiç- hiç değilse (6) kuruştan verilme- de\ Jet reisleri iktısadt zoı luk. kil etmektedir. 1858 de doğmuş di. (Bu fikir nereden 
bir vilayet gazetesine nasip olma- si talep ediliyor. Bu takdirde elek- lar karşısında kalmnmtş olsa ulan Selma. daha "OCUk denecek Dı§arıdan mı, havadan 

"k 1 1 . . . . lar son söyllyeeeklerlnl lllt söy- . . " · f k t h hal.ı. 
mI§ büyük bir tiraj yaymakta ve trı a an arın sayısı ıkı mıslı ola_ ' . hır yaşta ıken edebiyat hayatı. mıyonmı, a a er uv 

·ı· "h . 1 caktır. !emekten katlyen tekınmlyccek na atılmıı, 19 uncu asnn ,_ntUp. değil!) vı ayetin ı tıyaç arına cevap ver· lcrdir. Au 

miye çalıımaktadır. fzmitte Su hanesine kıymetli eserler vennig, Acaba, diye dU,,UndÜJll. 
Gazete yalanda yevmi olarak ikinci kağıt ve acllüloz fabn1ca- Jşte bu sebeple çok kUçUk bir yirminci asırda da büyük bir ro. uçan, insanJarm kul 

intişar etmek üzere hazırlıklara larımızın inıaatı tamamlanmak ü- memleket olmasına rağmen mancı olarak çalışmı§br. büyilk bir alet yapılamas 
bqlamııtxr. Bu karar şehrimizde zereıdir. Ağuıtoı içinde açdıt re_ dünyada en çok çelik çıkaran 1930 senelerinde "Morbaka,, Evveli, kendi kendime 
ıcvinçle karşılanmııtır. simleri yapılacaktır. ScUüloz fab· ve bunun yüzde 9G ini ihraç e- ismindeki eserini çıkaran roman dedim böyle şey olur Jllll 
lzmitte Radyo Bolluğu rikasına lazım olan su Sapanca gö den J .. Uksenburgda çelik kral- cı. ondan altmıı sene evveline fakat sonra, niçin olm . 

fzmittc radyolara karşı çok rağ lündcn alınacaktır. Bu maksatla !arı toplanmış \'C beynelmilel dönmeyi kendisi ve, kendisinden düf{lndllm. Bu, gil7.el bıt 
bet var. Hem~n mlimkün olsa her. muazzam bir tesisat yap~lmıya çelik anlaşması yapılmıştır. sonra bırakacağı kUlliyat için Böyle bir llet icat edip 
kes birer radyo edinmek istiyor. başlanmııtır. Sapanca gölünden DUnya çelik plynsnsını oldu- faydalı bulmuş v: 14 yaşında i. da dolaşmak ne iyi olur! 
Son bir sene zarfında ıehirde rad getirilecek ıu, 1zmitin de ezeli bir ğu gibi bırakmak. çelik alan k?n t.utmuş ol.dugu hatıral~rı:ıı s:azıa doldurulan b.alonl 
yo satı11 1ayanı dik'ltat bir şekilde derdine hateme çekecek ve ıehir d ·letler arasında tkhsadt bir bır kıtap halınde neşretmıııtır. tikbali pek yok. İkide b 
artmxıtır. halkı ıuıuztuktan kurtulacaktır. 0

k' b ti husulUne meydan ver KU~ük Selmanın Jıahralannı lıyorlar. Patlnmasalar bil" 
re a c n azd ~ bt d fte · b" " · t 

Birçokları da posta idaresinin Bel eli l ihab k . bö lece yen' bir anlaşa· y ıgı ı e n ona, ır yaz, gar nereye ıs erse oraya. 
e ye nt ı me 'e Y 

1 
Stokholme gittiği zaman amcası lar. İnsan nereye inece getireceği ucuz radyoları bekle- Devlet Ştlratı umumi heyeti ta· mamazlıta yol acmak gibi mah- . t" 

mcktedir. Bu arakia radyo ruhsati- rafından ibtal edilmiıı olan bele. zurlar tevlit edeceğinden bu hu· \'ermış ı. miyor. 
:r Kanatları sağlam, İzmit, (Husuıt) - lzmitte kıt ye ücretinin tenzili de temenni o. diye intihabı tekrar yapılacaktır. susu takdir eden meşhur LUk- Se!ma Lagerlöf'ün seksen sene 

pervanem olsa. bir yere o 
geceleri çok ıesaiz, sakin ve hare- lunmaktadır. fzmitin imar ve inlcişafına bü- senburglu <:elik kralı Emil Way- lik bir maziyi arkasında bırak. ve ayaklarımla bir pedalJ 
ketsiz geçiyor. Saat yirmi bir olur lzmitte Elektrik yük hizm· ti Keçen ve sekiz ıcnc rlsch 1926 senesinde beynelmt- tığı bugün, onun hatıraalrı ge - d-

ursem... Zannedersem olmaz, .aokaklar, yollar, caddeler lzrnit belediyesi elektrik ecre· içiı Je birçok iyi ve eüzcl işler ba· lel çelik anlaşmasının tik teme· rek kendisinin o yqtaki his ve 
25 

Şubat 
tenhalaıryor. Balıkpazarı ve De· yanını kağıt ve karton fabrikası şaran sabık belediye heyetinin tek llni atmış idi. dil§Uncelerini göstermek, gerek o Bu sabah uyandım. 1 
miryolu meyhanelerinden zoraki santralından alarak 1ehre vermek rar seçilmesi çok arzu edilmekte. tık defa birçok itirazlara hat· vakitki hayatı anlatmak bakı • kalkmadan ben.im bu u ~ ....... ~ • 
.neıeter saçılıyor. Bu kat kat, ıcd tedir. Cereyanın fabrikadan alıı dir. C. Y. tA. gUrU ıtuıere sebebiyet veren mmdan çok bilyilk bir kıymet ta. düşilndilğüm alet üzer.iıldl 
sed, iniıli, yokuşlu şehirde harap bu sanayi anlaşmasının biltı.ha- şımaktadrr. İsveçli romancmm fikir yordum. 
vcköbnebiryapıdabulunanıine. Halide Ediple Para Çalan Sabıkalı rebilhassasonr;Unlcrdec;:okbU· bu çocukluk hatıralarından aldı. Turna,kazgibikocakal# 
mayı seyre gitmek de bir lzap ve 15 yaşında Agavni dün akşam yUk faydaları görülen ve çok f- ğmuz bir parçayı ap#Jya nakle. !ar var ... Madem ki onlat' 
i§kcnce mahiyetini alıyor. arkad&ilarile beraber mektepten sabetll bir dUşUnUe oldu~u tes- di_yoruz.t ,, ,, Jiyorlar, insanlar da uça't 

Eğlencelerin en büyük rağbet çıkmış, Mahmutpaşa yo1'Uf1llldan Um edilmiştir. Pa:arte3i, !4 Şubat 187ı uçamasınlar? Bun,un Jçill-
göreni tombala... r Ba11ôr'Wfı 'rincıdt) geçerken sa.b~kalI KAmil yanına Beynelmilel çelik anlaşması, Salonda bir pervaneyi çok süratll 

Ekseri evlerde birkaç aile bira- nun bizden olmayan hic bir şeyi yakla!8zdrak ıçınh~ef46kkUtI'Ufti buledu- Mllletler Cemiyeti ile teşriki Amcamın ogwlu Allan'da bir o. dürmek lamn ... 
k b nan cu anmı ıç ar e rm en 1 1 lh ıunda "a-

raya celere tom ala çekiyorlar, yok. çarpmı§trr. AgavnJ haberi olma. mesa etm f, su blrot kk~l yuncak var, bakmaya doyamıyo. 
bu •uretlc ııkıcı kı1 gecelerini he§ 'i-'.,1: ·~ bnreketlerlnde ;müthiş d 1 d • hşan muvaffak r eşe · 

an yo una evam etmıı, fakat d B b lı te ... bbUsUn ne- rum. Artık ne o üniversite gcçirmiye çalıpyorlar.. bir dlnamlztn 'var. Bu sert ve R 't dl b' u•-ıu ... 1r. Ur.. u ayır v-

1 
eşı a J .1r genç AAlll 3 --· ticeleri g"rllldUkten sonra, Bu ne büyu.'k bir oyuncak, ne çocuğu düşünüyorum, ne bmit b8yle değildi .. tki sesli ve seri hareketleri fle yQzUnUıı ak l •A-lim tmi ı- u 
ıyar po ıae l.C<W e ıt..-. A de bahalı bir y Doğrusunu is man yazmayı. Benim o u aözlU ıinaması vardı. Bu sinema· kuvvetli ifadeleri derhal şahsi· Bir çok aabıkUJ bulunan Ki. "Kureun anlaşması, vrupa t . 

1 
k ~de · h • 

. kJ(mllr anlaa.ması" gibi veni te- ersenız, e a ar ta ta parçası. ti hepsinden daha mübilll-lar temiz tutuluyor, haftanın en yetini tebarüz ettiriyor... mıl hemen cilrmil meghut Uçilncü v Y • • L"' k t b h f bUyU d b 
il · fil 1 • ti · · A 1 ı t ı ı hk . . . şekkUller de meydana gelmıa- t'a a u tahta pa~umın tu a me en unu yap seç mıı m en ıe rıbyor; büyi.ik sı ş c ş md "Sinekli bak- ceza ma em- ked 1 v 

... me sev 1 mış, olan bir tarfı var: Uçuyor. kat pli.runı şimdiden h ra~bet aörliyort:lu. kal" romanındaki ruh, canlı \'e du,.,u•mum b .. ı tır Ki. tir. 
r. • - - a avaanmıt . • herhalde daha iyi olur. 
Deniz orkestrası her hafta şeh.. karakteristik olarak karşımda mil mahkemede çaldığını itiraf Geten hafta toplanmış olan Tahtanın bir ucunda küçük bir Yalnız bir şeyden 1' 

rin en kibar ziimreıini Deniz ko· şekillenmişti .. Onlar birlblrlerl- ederek ağlamağa bqlamııt: "Bernelmllel ~elik anlaşması" tekerlek var. Tekerleğe sert bir rum: Benim yapmayı d 
ınutanbğı aalonlannda topluyor, ni ne kadar tamamlayor!.. - Ne yapayım, bay Mkim de. konferansına yedi memleketin kiğıttan sekiz kanat takılmış, ö. ğüm bu makine ya havadl 
konser vetiliyordu. Her ayın ilk Konuşmak, a~ılmak fsti~·or- mi§tir, aç kaldım. Sabıkalı oldu- çelik kralları iştirak etmiştir •. blir ucunda da telden bir kol var. 
baf d A k d · ğum · · b ğum ı k ti tardır· [ki ucu biribirine bir lastikle bag· madiyen yükselirse? taund& tedanaanlar tertip ecli· um. •..ıa o ·apı an guer gir· ıçın aşvurdu herkes ba Bu meme e er ~un · 

1 
dünya üzerinde bir yerdll' 

liyor, ıık aık balolar, müsamere. mez s6yledlklerlylc cesaretimi na i~ vermek şöyle dursun, ko • Almanya, Fransa, Belçika, anmış. yere uçması ıazmı. 
lcr birbirlerini kovalıyordu. zayıflatmıştı.. Suallerim bir vuyordu. Artık dayanamadım. Is. BUyUk Brltanya, Polonya, Çe· Allan oyuncağı uçurmak iste. Sonra bir nevi dümeni 

Şimdi nerede o neteden neıeye hudut dahilinde idi. Mevzuların lahı nefsetmeğe karar verdiğim koslonkya c•), LUkseııburg.. d~ğ-i zaman, evveli. o tel kolu çe. ki, yerylizüne muvazi §C • 

koıulan ceceler.. f çerçevesi dapdaracık olmuştu, halde, çaldım; ne ceza verirseniz Bu toplanttlar netlcesinde vınyor. Böyle ~~pmca lbtlk bıı: 1 uçsa ıuraya, buraya -" 

HalkeAnkavi Temdail Kolu kı~1!11ıcışbtuı.s olncn.ıı-ınız rı··,·a.)•etl raHzı~kı~.,, l dUnva "elik piyasasma normal ruluyor ve gerılıyor. Sonra, telı 1 bilsin. Aksi takdirde p 
•• 6 • a ım, suç unun bu açık ikra. " 1"' kolu durduruyor ve tahta par"a. 

bir hal ... ·ermek mUmkUu olmuş· 11 haaarasmda dosdoğru 
ra a doğru mudur!.. rı karşısında sabıkalı olduğwıu ki b b t kdir Mm ~·ere bırakıyor. O zaman. ge. hat berinde giden 0 

Halkevi Temailkolu Ankaraya - Hayır, böyle bir şey bllnıi· göz önUne alarak kendisini 9 ay etud:·:~~:ı :vl:tle~s~:uyap~lmış rilmiş oklan&fıtllstik açıl~~~-~stk i.: lonlar gibi olur. 
gitti. Buradan gençlerimize güzel yorum, yok ... Hiç bir şeyle meş· hape<ı mahkilm etmiştir. yor ''e pervaneyı wa,n, ew 
b• olan "nlasmnları resmen kabul ı· . - J:t..ı. ... t p ır tetyi merasimi yapıldı. gul delilim. Mütemadiyen yazı· " · ge ırıyoır. · ~ 1 Y,,.,.,.. • 

Ankara ve Eıkifehir Halkevi vorum. · etmişlerdir.. Benı·m uçma i.letim bi 
" · Pervane gittikçe daha hızlı da. sahneıinde Yedekçi Operetini tem _ Hangi gazeteye yazı yaza- B Q R s A 1 Beynelmilel çelik anlaşması .. nip doğru Stokholme 

ıil c.decekler. caksınız? Uç mtlletln mUmesslllerinden nuyor. Sonra tahta parçası da_ha llk seyahatim olacak bO 
Çok hanrhklr bir ıekü:le ıeya- - Şimdilik her gazete için - Ankara 22-3-939 - mUteşekkll bir komite taratın· ~~~te geliyor ve havaya dogru StokholmlWer beni ,- _,, __ 

hate çıkan Körfez gençlerinin Dev hazırım... mz3ıarında yıldız işarcı. ~lan-1 dan idare edilmektedir. ldare yor, uçuyor. bilir ne kadar §&ID'&c& 

lct merkezimizde ve lı:omıu vili- Bu cevabı verince sustu. Ar· l:ır, üzerinde muıımt'le gört'nlcr- ! reisi M. Aloyse Meyer'dir. Cc- Eğer listik iyice gerilmişse o. larm hayretini daha ıi _.1 .. ı•• 
yette muvaffak olacaklarına kani tık benim de burayı terketmem dir. ll:ıkamlar ıa:ıt 12 de hp:ınış 1 mlyetln merkezi LUksenburgda yuncak tavana kadar çıkıyor. Dö rür gibi oluyorum. Hepti 
bulunuyoruz. icap ediyordu. Nasıl olmuştu da salı$ flyallıırıdır. bulunmaktadır. nQyor. duvardan duvara çnpı • rını havaya çevirmi.3. bO 

Vilayet Umumi Meclisi böyle hiç bir şey konuşmadan ÇEKLER Bu şekilde bir disiplin altına a- yor. Sanki duvarlarr delmek ve man kuş ta ne? diye ha 
Daiıldı vakit daralrvermlştl. Fazla ka- J.ondra 5.93 hnnn 4 dUnya cellk ihracatı dışan çıkmak istiyor. kıyorlar ... 

Vilayet umumi meclisi toplantı.. laamzdım. Ayrılırken: ?\cv)ork 126.632;; 1936 senesinde <i .173.135 ton, Tahtanm ucu yqil, pervanenin Muhakkak, buradan 
larına nihayet vererek dağılUUJtır. - Ne zaman geri döneceksl- ~ari! 3.3ıı25 1937 de 7.14!l.4i4 ton iken 1938 lan'a kadar her tarafı ~ 
Daimi encümen izalıklannda bek niz, diye sordum. ilano 6·6ı; senesinde birdenbire 4.279.217 mllmesslllerl her Uç arda bir le- insan bulutu kaplar. }Je 
lcncn defifildik olmamıı, eskileri Hayretle 1UzUme baktı: ;::ı:.~~lar, ;,~:~~25 tona dUşmUş ve bu vaziyette rt- tima etmektedirler. nı havaya çevirmi§, ~ 
yerlerinde ibka edilmi§lerdir. Yal- - Ne zamtn mı geri dönece llcrlin 50.li!l:l yatın yUkselmeıd Jcap eder kf, lktısadf hayat üzerinde çok diyor~ar .. Yengem Geo 

ği ., ' d dl Drük'c' •11 3125 b • 1 il 1 ı .. 1 cerenın önüne oturmut• nız Adapazanndan Yusuf özkaya- m .. e • Alina ~1 :0925 e)n
1
e m 

1
od nknl aşman1ıbn ene· mühim bir rol oynayan bu an· kiyordur. Bu kalabalıjı 

run yerine Salih Yönetim getiril. - Evet... Sofyn _ cc a mış o u arı tcrt at saye- laşma bllhassa slyasr hAdisele· aıırt 
mittir. • - Artık bir daha hlc bir yere Pr3,. ... ..1 }:1'

16 
. sinde muhtemel bir buhranın ö· rln girift bir manzara arzcttl"'-1 amcamı ve Ulla'yı ç kA"· 

.. ı e~cı cuı nıcıuış & Makinem yere oner cı-
Viliyet meclisi bu ıene 50 bin gltmlyeceğim. Bu raya geJd:m, Madriıl 5 93 ı nü ahnnbilmlştlr. bugünlerde çok mOhlm bir mev- . . 

., · sın bqmın U7.ennden liralık tahaiaat ayırarak yeni bir memleketime, Yatanıma yerleş· \'nr~o'a -3.96 l tik defa olarak Emil Way. kli haiz oldukları halde faali- k k d .. • onlar' 
M 1 L L.--tah · lru uı ti v t Uud.ıptşle :! ı.96i5 uçaca ve en ısını em eaet u.. aneaı r muı m.. a anıma... llfikreş rlsch'in hnyırlı t~şebblls iyle )ellerinden hiç kimseye malQ· yakından gösterecek. 
iJini tahakkuk aafbaaına dahil et- Bunu ö~le bir kunet ve be Bclı;racl ~::~~~ m~ydana gelen bu anlaşma ba_zı mat vermemekte~ diler.. kes ağzı bir karış açık 
mittir. Her acne bu miktar üzerin- yecanla söylf:di ki bundan son· Yokolıanıa :ı4 .62 mUşkUllcrle de karşılanmı~ . bıl · İlk defa olarak ıon tçtlmala- Klara Strandgata'dakl 111 
den tahsiaat tefrik edilerek 3 sene ra Halide Edibi biç bir kuvvet Stokholrn 30.5:ı5 hassa 30 hnzlr:ı.ıı 19:!8 Ictımaın- rma gazetecileri de kabul eden tı evin bah~esine inecefi ... t/J'_ ...... 
70 yataklı bir memleket haıtaha. başka Ulere çekemlye<'ck. Mosko\'3 :?3.902;) da te!5ekkUl tamamen da~ılmak teşekkül, lktıaadl sulhu koru· Oriel amcam beni gö 
nni yapılmaıı mümkün olacaktır. O şimdi V1itanında ... Toprağı. Jstiuazıar 

1 
tehUkeslnc dUşmUş ise de yeni makla dUnya suJhunda hUyllk bilir ne kadar şaşıtır! 

Viltyetin çok muhtaç olduğu havest, suyu t~inde. Anasından F:rganl 19.45 I bir .anlaşma yapılarak 1940 se- bir rol oynayor demektir. Fakat, bu büyük icacllO 
bu aafb'lı: yuvasının yapılıt karan uzun bir mUddet uzak kalmış Sh·a• • F.rzıınıın 111 l!l.45 l n~smc .kadar mUşt!'rckcn ralış- onlnrm evinde aklıma ge 
halkı memnun etmittir. kli<·Uk bir ı,:ocuk gibi yurduna Tllrk borcu 1 pe,ın ma fmkA_nıarı tcı~ln eclilmlştir. ı (•) içtima tarihinde Ç.ekoslo- söyliyeccğim ve ''bun~n l 

Yenf sene vilayet bütçesi, ı mil sarılmakta... Ilcynclmılol ~clık anlaşması, rnkya me,·cut idi.. olarak size geldim,, dı ..-1'_ .... 



( Ba.'} tarafı 9 ımcıula) • 
~il. ~Ik iki ravuntta sekiz yü. 
hun it ındi. Uçüncü ravuntta yi· 

da ısrar etti. Fakat dördün
ta\'untta antikacı müthi!f bir 

.. Ollt'a uğradığt ve masayı 
"'-"!Uz elli liraya b•: aktı. 
Uıteri birdenbire iyi bir adam 
tu. Yüzü gülüyordu. Ayni 
c ınemnun olan antikacı eli

da İzni bir şekilde sıktı ve dü'k 
n çıktı. Çıkarken de döndü 
~Q bana şöyle bir baktı. Her 
• onun böyle kavga edip ıo. 
. muzaffer oluşunu beğenme 
•nlanuştı. --... .. ~ 

. gider gitmez dükkancı 

te rıi .bir koltuğa attı. Kcndisi· ı 
ltllı etmek iııtiyerck: 
licr ha~de yine kar etmişiz-, 

dtdirn. Masayı iki yüz elli li-
fazlaya almamışsınızdır. 

tikacı, gözlüklerini .silerken, 
bir •eıle: 

\'üz liraya almıştım, 4edi. 
lllüthit inatçı ve kaba. Fa. 

hıarlık ctmesi.-ıi bilmiyor. 
Sabi mi? diye hayret ettim. 
iti ben amma da pazarlık et
i biliyor, diyot'dum. O pa. 
ttmeıini bilmiyeck de kim 

it? 

leirn mi bilecek? dedi. S. Ba· 
Pizarlık ctmeainı bana öğreten 

~aba taşradaki bir şehirde 
~ İmiş. O 9ehirde bir de alay 
zonu varmış. S. Baba zabit
kra verirmiş \'~ ekseriya on· 
beraber bulun:.ırmı..ş. 
disini herkes namuslu bir 
bilirmiş ve zabitler yalnız o. 

"'-'ınekle kalmaz!ar. ayni ...:a. 
kendisine büyük, bir itimat 

:lermi!f. Onun için, alay is. r ~adar uzak bir garnizona 
Ctılsin, yine gelirler S. Baba 

Sür1ıer Bank 
Sellüloz Sanayii Müessesesinden: . 

K8ğıt ve Karton Satışı 
Müessesemiz 1939 haziranmın sonuna kadar teslim edilmek üzere sipari' kabul etmektedir .• 
Bu müddet için, ~imdilik, te5lıit olunan cinslerle bunlara ait fiyat !ar aşağıya kaydolunmuştur. 

HazirandaR sonraki devreye ait olarak kabul edilecek sipari~ler için ayrıca ilan verilecektir. 

Srenz kağıdları (Bakkal kağıdı) 
M 2 Sikleti 70 ve 110 Gr. Beher tonu T.L. 231 
M 2 ., 130 ve 140 Gr. " .. T.L. 221 
M 2 ., ve 170 Gr. .. .. T.L. 216 

M 2 Sikleti 
Srenz sergi kağıdları 

11 O Gr. 220 Sm. g~nişliiinde beher tonu 
140 Gr. 220 Sm. genişliiinde beher tonu 
170 Gr. 220 Sm. genişliğinde beher tonu 

T.L. 
T.L. 
T.L. 

M2 
M2 " 

" 
Kartonlar 

Gri karton 50-140 numara beher tonu T.L. 226 
Beyaz mukavva (kaba) 45-140 numara beher tonu T.L·. 246 

206 
201 
197 

1. - Mezkur fiatlar beher 1000 kilo malın Fob lzmit veya Franko Vagon !zmit, (Fabrika) tesli
mi için muteberdir. 

2. - Çit 1 tanbul teslimatta tem başına dört lira ilise olunur. 
3. - llcr cinsten asgari sipariş miktarı 10 tondur. 10 tonda 3 Gramaj ve 3 eb'addan fazla kabul 

edilmez. 
4. - Derhal yapılacak teslimat için siparişin kabulünü ve malın ihzarını müteakip gönderilecek 

ihbarname üzerine mal bedelinin bildirilecek bankaya hemen tediye~i lazımdır. Malın se\'ki, bede
linin ödenmesine mütevakkiftir. · 

5. - Muayyen bir müddet hitamında teslim şartile kabul olunan siparişl~de mal bedelinin % 
10 u pe~inen ödenir •• 

6. - İhbar tarihinden itibaren 15 gün zarfında mal bedeli ödenmediği takdirde 15 günden 
sonra geçecek beher gün için T. L. (Beş) Türk lirası gecikme tazminatı alınır. Ancak bu müddet 
hiçbir suretle yeniden 15 günü tecavüz edemez. Tespit olunan teslim tarihinden itibaren bir ay zar
fında mal bedeli ödenmediği takdirde siparij fdıedilir ve peşin olarak alınan '1o 10 irad kaydolunur. 

7. - l\luayycn bir müddet hitamında yapılacak te limat için, ipariş mektubu üzerine ve imalat 
yaziyetimize nazarnn gerek sipari:;ıin kabul edılebilecek rniktan ve gerekse teslim tarihleri, mü~terinin 
arzu:;u kabil olduğu kadar talm:n edilmek üzere, müessesemiz tarafından tespit edilir. 

8. -1\1ücı:se~emizc \'erilecek sipari~ler ancak yukanda yazılı şerait tahtında .kabul edilir. 
9. - Her türlü müracaatın lzmit te l\1üe:;sese Müdüriyetine yapılma ı rica olunur. 

ı. iki yüz veririm. . ., laştırıan kimae üç yüz lira ver-
Genç zabit de bir telgraf çeki- moz. Fazla fazla 280 lira veririm, nedi yordur. 
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f Na/ ıa Vekaleti istanbul 
Elek trik işleri Umum 

1 
Müdürlüğünden: 

idaremiz namına Avrupadan celbedilecek 
muhtelif malzemenin gümrük muamelesinin ya
pılması itlerini takip için 100 • 130 lira ücretle bir 
memur alınacaktır. 

Bil1ri denemesi, coirafya, türkçe, hesap ve 
gümrük itleri mevzuları üzerinden ve 31-3-939 
cuma &ünü saat 13.30 da yapılacaktır. Müsavi 
ıartlarda ~nebi lisan bilenler tercih olunacaktır • 

Müsabakaya a-irme §artları: 

1 - Türk olmak. 

2 - Aakerliiini yapmıt olmak. 
3 - En ataiı orta tah'ail görmüt olmak. 
4 - 35 yatından yukarı olmamak. 

Müsabakaya İttirak için aşağıdaki vesilcala· 
nn 30 Mart 939 pertembe günü saat 17 ye kadar 
İdaremiz Levazım Müdürlüiüne verilmiı olması 
§arttır. • 

1 - HüViyet cüzdam. 
2 - Askerlik vesika ıı. 
3 - Tahsil derecesini gösterir vesaik: 

4 - En son ikamet ettiği mahal zabıtaaından 
alacağı iyi hal ve tezkiye veaikaaı. 

5 - Kendiaine tezkiye edebilecek tanmmıt 
zatlann sarih adreıleri-ni gösterir muhtıra. 

"1917,, 

I nhi•arlar J •lanbul BQfmüclürlüiünclen: 
1 Nisan 939 tarihinden itibaren boş rakı şişelel'i satın alın.. 

mıyacaktır. Ellerinde idare monogramrnı havi boş rakı ş~i bu
lunup ta satmak isteyenler mevcuklarını 31 Mart 939 akşamma 
kadar idarenin Kuımpqada klin Tuz ambarına retirmeleri ilin 
olunur. (1858) 

'lııt.. . d l . . ı•Crış e er ermış. 
it g" . d b 1 un, vaktıyle ora a u un-
•onra uzak bir yere gönderil 

0lan genç bir zabit müthi!f pa-

yor: o da senin güzel habnn için. Eğe .. 
"Yüzüğün fiyatı üç yüzdür. Pa iki yüz ıekıene aatmaya razı isen 

Zarlık yW.,, kutuyu hiç açma. olcıl•i•• ıibi sön 

(Hikayenin lnıilizceıinden çev 
rilmiıtir.) 

"\ıntrsına düşüyor. Aile yadi
tUzel bir yüzüğü varmış. onu 
Ya karar veriyor. Tabii, S. 

n başkasına satmayı aklına 
~ttirmiyor. Çok uıkışık oldu

~11\ genç zabit yüzüğü parma. 
1\ çıkarıp eski kırmızı kutu

koyuyor, güzelce paket ya 
• Post:ı ile S. Babaya gönde. 
· ~ir .de kısa bir mektup ya . . 
~e aile yadigan yÜzüğümü 

iyorum. 300 lira verirseniz 
'İıin olaun. 300 lira veremiye 

· Lutfen del"nal geri gön
Bir kuruı aıaf ısına ver

. ll~rlık yok.,, 
ti.in sonra S. Babadan bir 

-~ geliyor: 
~iik üç yüz etmez. En faz.. 

Uçüncü gün S. Babadan bir tel. der 'bana, Clerhal parayı yollarsm 
graf daha geliyor: Yok, eier iki yüz aeluene de ra-

"Jki yÜz elli veririm. Bir ku· zı deiiben, kalıın ıende yüzük, 
ruş fazla olmaz.,, fazleya alamam.,, 

Genç zabit tekrar telgraf çeki- Zabit mektubu okuyunca müt-
yor: hiJ kızıyor. Yüzüfü üç yüz lira. 
"Yüzüğün fiyatı üç yüzdür. Pa- dan on para a§ağı utmak niyetin

zarlık yok. Lütfen derhal geri eön de değildir. Kutunun üzerindeki 
derin.,, mühürü koparıp açıyor - haltı. 

Bir iki gün geçiyor. Zabite pos yor içinde yüzilk yok. Yüzüğün 

tadan bir paket geliyor. Üzerinde yerine bir kağıt var, ka~ıtta da 
gönderen diye S. Babanın ismi şunlar yazılı: 

var. Açıyor paketi. Bakıyor kır. 'Peki, 300 lira yeriynrum.,, 
m•zı yüzük kutusu. Etrafı bağlan Dükkandan çık.trlccıı antikacı 
m ş ve balmumu ile mühürlenmiJ. bana şöyle dedi: 
Paketten bir mektup çıkıyor: _ Gece yatarken S. Babanın 

"Azizim B .... ; bu ıonuna kadar pa.:arlık usulü 
'Maldan anlaycn bir adam 11!-a· nü aklına getir ıde bu adam gibi 

tJ ile söylüyorum, •bu yüzük üç birini görünce ne 'üzel pazarlik 
yüz lira etmez. Bütün cünyayı do. etmesini biliyor cleme. Ama o ken 

~--~~~----------~~~---- \'..1.lil'l"1n kitap şeklinde rouıan tefrik.Mı -

Yeni Basılan 

Rıza Tevfik 
Hayatı ve Şiirleri 

Ramazan G. Arkın 

(220 Sayıla ve 6 Tablo) 

lstanbulda Resimliay m-ıtba

ası Türk Limited Şirketinde 

60 kuruş fiatla satılmaktadır 

lyi bir terzi mi arıyorsunuz? 
tşte size bir adres 

Diplom terzi 

YAVUZ SEZEN 
11 :J... Be yoğ in Parmakk:ıpı Ca~ ret ı· 
rarlımanı Tiırk Foto C\'İ Ü!iluııde 

ÖL'OMLE PAZARLI!{ OLO'MLE PAZARLIK 95 

ll'akat bu suretle, Con Brcnt için bir fırsat baş 
işti. Elektrikler nasıl ve ruçin sönmüştü; an-

1~ordu. Red Mangus tarafından söndürülmüş 
ı. Çünkü, bulunduğu yerden gözlediği kur

ele geçirmek ve işini layıkiyle görebilmek 
ışığa ihtiyacı vardı. 

lcCon Brent pencerenin pervazından doğru _so.~~
\j tarn içeri giriyordu; derken odanın sessızlıgı
~ türliltü ihlal etti. Çok hafif bir gürültü .. San. 

lJ. a Yağlanmış bir mentcı;e gıcırdamıştı. 
~rhaldc birisi oda içerisine girmişti. 

hakkaktı. Gittikçe takati kesiliy.ordu. İ§te tam bu 
sırada elektrikler yandı. Ve birisinin şimşek gibi ön. 
lerinden geçerek Red Mangus'un arkasında ~er al. 
dığı sezildi. 

Bu kimdi? .. Con Brent ilk hamlede kestireme
mişti. Lakin, işititği ses kulağına yabancı gelmedi: 

- Mister Con Brent. Mangus'un elini zorlamanı
za lüzum yok. Kolaylıkla tabancasını alabilirsiniz! 

Con Brent, kendine söylendiği gibi yaptı. Ta. 
bancayı hiç bir muka \'emete maruz kalmadan aldı. 

939/816 
S111/ımulımtl .'!•iiııcii Sullı 1111/mA 

ilı1ııen lebli~at icra~ın:ı ,.e mu hake-
ıııcııııl ılc ltı - 4 - 939 tarihine mü· 

l l d/.'imliği 111/ t 11: saılif p:ızartesi giinii saat 10 ana ıa. 
likiııe mahkemece klrar ,·erilmiş ol· 

. dujııııdan ) f!\'111 ve \':ık ti mukürıie 

- bizzııt \'eyıı lıih·ekilt' mahkemede is-
patı \Ü~·ut cdilnıedill takdirde ııı-

ralıeıı ıııııl.:ıkrıııı•\'c ılc\'aıu olıınacıı-
ğı il:iıll'n h·lılıjl olunur. (286i3) 

-

.\Yni ad:ımm girişini Red Mangus'un da farkct. 
~!aşılıyordu. Zira. yatağın bulunduğu taraftan 

bir'si kalktr. Ayakla!'ını yere indirerek ya. 
. kQndi tarafına doğru gelmeğe başladı. O ka. 
~ C n Brent'in hemen önüne gelmişti. 

Sonra sesin geldiği tarafa baktı. Burada iki fey 
birden gördü. Ev\·ela Mangus'un bir yana yatmış o. 
lan kızıl saçlr b:ı13ında tarif edilmez bir korku ile fıl. 
dir fıldır dönen mavi gözleri .. Sonra onun boynuna 
tam şahdamarının üstiine keskin bir kılıcın ucunu 
dayamış olan avukat Prid ... 

Da,·acı OrtaL:jyJe Yalı çıkmaıınılıı 
li No. hı yalıda Hacı Ari( L:ızı Eıııf 

ne ~liiııire llal'lı.ılı v~l.:ili Is. Hahç~ 
kııpı Cenuaııyaıı han !'ı inci kaıı:.ı 39 
Xo. da a,·uı.:at ~feındulı turarınıl:ııı h 
Erenkü)iiıı le Kayı,llııj(ı caddesiıul!' 
60 No. ili e,•de Jlüse)iıı ojtlu Yııh)a 
\'C k Fatihte Çırçır raddesinde Hal 
ıııt izzet rnl..a~•ııda 7 ~o. lu C\'de ı:et

lıi ve ı~. Ortakiiy Taşıııerılin•nleı 
'okıık Palanga sokak 3;; • 37 No. lı 
cvıle Jııılrıı ~hıse,·i Jıaınlıııne~in<lr 
Sııdeıtiıı ojilıı Alım el Ce\'(lel ııle} lı

lt•rine Scıtereiler Miıu:.ır Jl:ı) rl'llin 
ınalı:ıllesiııdc lil"yaııt C'adde"i nele \'il

ki G9 mükerrer 9-10-11 par el \'t' 

249 uda ve )eni 65/1 65/2 ve 65/3 

YENi ÇIKTI · ı . 
Fikir ve sanat 

b rı Brent kendisini kurtarmak için yegane f'ır
u duğunu his.,etti ve her ne pahasına olurEa ol. 
~Zivet alarak önüne dağ gibi dikilmiş olan ka. 
l 111 U?.erine atladı. 

ı- le bundan sonra müthiş bir boğuşma başla. 
kat Rcd Mnnı;us, bu gibi boğusmaların ustası 

~ irin, çok sürmeden Con Brent'e galebe çal. 
~ ~ hatta onu bir kaç kere yumruklamak !ırsa
'l a hutmuf;tu. Bununla beraber. Con Brent, onun 
t l'a tutan elini tutup bükmeğe muvaffak ol. 

~ ' 
l..l!{in bu vaziyette daha fazla kalamıyacağı mU-

Rcd Mangus biraz kTmıldayacak olsa, kılıcın u
cu şahdaroarına batacaktı. 

Bir müddet sonra bütiln vaziyet değişti. Avukat 
Prid. kızıl saçlı haydudu kılıcının ucunda yatağın ya. 
nına kadar götürerek oraya oturttu. Sonra cebinden 
tabancasını çıkararak kar~ısına geçti ve bir taraf. 
tan Con Brent'e hitap ederek: 

- Mister Brent, dedi. Mister Mangus denen zat. 
Ja olan mllnasebetinizi anlatmak lütfunda bulunur 
musunuz? 

Fakat Brent'in cevap vermesine meydan bırak
madan Red angus söze atıldı: 

Xo. larla nıurakkaın halen iiç•par
çudaıı ibaret 11a:rri menkullerin kalıi
Iİ)'eti laksiıııiycleri olııııulıiCınılan şu

~·ııun izalesine dair 39/816 ~o. hı 
ılosra ile a('ılıırı danmn y:ıpıhııok
ıa olan nuihakemesind~ miiıldei n
lryhlcrden Sadettin uAlu Ahmet Cc\· 
cleliıı ikametailhının meçhul olduğıı 

mübaşiri tarıırından berayı telılijl 

ıcöııderilıııiş olan istiıb~ı zahrına '\·c· 
•ritmi~ olıın meşruhattan ınlaşıhnı~ 

1 olmasına binaen ı;; sün müddetle \'(' 

1 

l 
' 1 
1 
1 

meseleleri 
YAZAN: 

1 SADRI ERTEM 

Dr. Necaettin Atasagun 
Saluıhları 8.30 ı kadar; •kşanı-

ları 17 d~n ~oııra l.ilell Tıyyarp 
\11. l>aire 2; No. 17 ıle hastalarınt 
kabul eder. {l'tltfon: 2395:ı) 
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Herkesin Üzerinde ittifak 
Ettiği Bir Hakikat : 

Sabah, öğle ve aktam her yemekten sonra 

KULLANMAK 
şartiyle 

Dişlerinizi tertemiz, 
bembeyaz ve sapasağ· 
lam yapar. Ona yir
minci asır kimyasının 
harikalarından biridir 
denilebilir • Kokusu 
güzel, lezzeti ho§, mik 
roplara karşı tesiri: 

yüzde yüzdür. 

Sabah. öğle ve akşam her yemekten sonra günllo 3 defa 
muntnzamnn 

l~~~~:1nanlar dişlerini en ucuz 1 
l!:::e s!gorfa ettirmış sayılırlar., 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Altıncı keşide: 11 Nisan 939 dadır. 

BUyUk ikramiyA 200,000 liradır 
Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) 
iki adet mükafat vardır. 

lstanbul Defterdarh~ından: 

10 bin 
liralık 

Tophanede Necatibey caddesinde kışla altında 373/ 383 sayı. 
lı dllkkan muhammen senelik (160) lira üzerinden iki sene müd
detle ve aenelik kirası • taksitte ve taksitler peşin verilmek p.r. 
tiyle açık artırma usulile kiraya verilecektir. İsteklilerin % 7,5 
teminat akçelerile beraber 4-4-939 salı günü saat 14.30 da Mil. 
Ji Emlak müdürlüğünde toplanan komisyona müracaatları. 

(:M.) (1799) 

-

Dün ve yarı tercüme 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yol 
daki hastalıkların mikroplarını kökündell 

mizlemek için (Helmoblö) kullanınıı·• 
külliyatı 

No. 41.50 5 ci seri ., 

41 Dö Profundis 
42 Günün hukuki ve içtimai 

meseleleri 
43 Eflatun 
44 Gizli harpler 
45 Disraeelinin hayatı 
4.6 Metafizik nedir? 
47 Yeni adam 
48 İrsiyetin tesirleri 
49 Politika felsefesi 
50 Estetik 

Kr. 
50 

1 
75 
35 ' 75 

100 
25 
75 
75 
75 
25 

610 

elmobt·· 
Böbreklerin çalışma kudretini artırır, kadın, erke1'i~ 
zorluklarını, eski ve yeni helsoğukluğunu, mesane 
habmı, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak, ve bozar 

yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder·· 

idrarda kumun, mesanede taşların teıe 
lüne mani olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir . 
eczanede bulunur. 

Dikkat: H elmoblö, idrarınızı temizliY 
1 ·ı . . mavı eştırır ... 

Bu serinin fiatı 610 kuruştur. 

Hepeini alanlara yüzde 20 iskon
to yaptlU'. Kalan 4 .88 kurşun 

1.88 kuruşu pe§İn alınarak müte. 
hakisi ayda birer lira ödenmek 
üzere Uç taksite bağlanır. 

:> KfR~ALIK ODALAR 

SAH!Hl : ASIM US 
Neşriyat ~üdürü: R. Alımet Seuenail 
Basıldığı yer: YAKIT Matbaası 

Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane, 
Atelye, Muayenehane yapılmağa elverişli kiralık ucuz odalar 

Gazetemiz Odaresıne müracaat ........................................... ~ 
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96 ÖLÜMLE PAZARLIK 

- Ah, ben bugün işlerimde bir uğursuzluk oL 
duğunun farkındaydım. Fakat senin, Londrada 

0

kar
·r;jlma Ç'lkan adam olduğunu nasıl da anlayamamı§ım ! 

Bund:ın sonra Con Brent vakayı bütün etrafiy. 
le nakletmeğe başladı. Arkadaşı Kalmers'i bir oto. 
mobil kazası nesindesinde nasıl tehlikeli surette ya-· 
raladığını, ailesini yüzüstü bıraktığını, sonra onlara 
bir yardımı dokunmak ir;in ölmeğe karar verdiğini, 
bir lokantada Red Mangus ile karşılaşıp vücudünün 
onun tarafından ortadan kaldırılması için nasıl pa. 
zarlık yapıldığını ve nihayet Kalmers iyi olduğu için 
ölmesine lüzum kalmadığından ne suretle bucak bu
cak kaçtığını en küçük te!errüatına varıncaya kadar 
söyledi. 

Red Mangus yine ıöze karışarak: 
- Keşke sana Londradaki lokantada rastlamaa 

olaydım, dedi. Bütün İngiltere polisini peıime dil. 
şUrdUn. Başımı bin türlU belaya soktun. Senden pa. 
ra alacaktım öyle mi? Başımın belismı aldım. 

Brent ceva pverdi: 
- Fakat ben. fikrimi değiştirdiğimi sana bildir. 

mek için seni ~ok aradım. Bulamadım. 
Avukat Prid söze atılarak ıunu dedi: 
- FAueD böyle WI' anıqn"'1Jl ~U olamu.. 

Cinr.yet iilemek fikri ~rin~ hak teeaıiüs edebilir 
mi? 

llanırus yf ne kızıyordu: 
- Bırak canım, ıu yüksekten lafları .. Benim 

~ ____ OLüMLE PAZ~LIK • ..-
1 Yazın müşteriler, sabah vakitleri ve <>i1 

sonra b,ll balkonlarda güneşlenmekteydiler. f 
Üçüncü kattan aşağıya indiği esnada, od" 

pısınm tamamen kapalı olduğunu gördü. f 
Holde kapıcı, halı\ baygın bir halde öyleC1~1 tıyordu. Con Brent otelden dışarı çıktı. Ve a'.'1"" ~ 

çimenleri üzerinden yürüyerek otelin diğer t~' 
geçti. Odasında ışık yandığım görcJ.ü. ıı~ 

En alt katın balkonlarından birine koııı.~ 
tırmandı. Ayni manevrayla, ikinci katın ba11' 
çıktı. ~ 

Kendi yatak odasının olduğu yere geldi ' 
tiyatla içeriyi gözlemeğe başladı. blİ 

Bereket versin odanın pencereleri açıktı; 
l'e içerisini daha iyi görmek mümkün oJabUI 
Yatağının merine uzanmış olan adanını 

aşağısı görUIUyordu. 
Bu· adam herhalde kurbanının gözilkın, 

liyen Red Mangus olacaktı. 
Şimdi ne yapmalıydı? !çeri girmek, fel 

kendisiydi. Henilz kendisine bir tecavtıs v~tdf 
mışken. ölUmUn kucafma atılmak ta dogı _. 
ve hattl manasız bir şeydi ... 

'8U aıracja şayanı hayret bir Mdlle oldU. 
eo. Brent'e öyle geldi. Odanın etektriileri 
her taraf kaprakanbk oldu. 

Az önce, Mangua•un ayaklarını gördtlfil 
ıimdi simsiyah bir tünel dehşeti arzediyordU. 


