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Sivrisinek Filosu 

Vaşington, 30 (A.A.) - Har -
biye nezareti, dokuz tahtelbahir 
ve tahtelbahir avla.yan gemi in _ 
şası için keşüname talep etmiş. 
tir. Bu gemiler, sahil müdafaa -
sına mahsus Ye ''Sivrisinek,, is. 
mini taşıyacak olan yeni filonun 
ilk gemileri olacaktır. 

Adana, 30 (A.A.) - Erdün 
Emlri Abdullahm oğlu prens 
nalb Ye yaveri bugünl.:ü Torosla 
şehrimize gelmiş ve ırntara ta • 
kılan hususi yagonn geçerek 
Ankaraya doğru seyahatine de· 
vam ctmltşlr. fDAllF. EVi: Ankı:ırtı Cnd. 1STAl'\BlJL• Telı::rof: VAKiT• Posla kuhmı: 46•Telefon: 21413(Yazı)-24370(/dareJ' 

Danzigde bombalar patlıyor 
Lehistanda bir milyon 

asker silô.h altında 
Alman isteklerine verile
cek cevap hazırlanıyor 
" Lehistan hiçbir tazyik önünde boyun eğmiye
cek ve menfaatlerinin ihlalini kabul etmiyecektir,, 

Saadabat paktı k onseyi dağıldı 

Dört memleket m ümessilleri 
siyasi vaziyeti gözden geçirdiler 
H e r noktada tam bir görüş 
nıutabakatı t e spit edildi 

Artık istanbulun ! 
imarına inanabiliriz 

Ya.zan: ASIM US t 
Milli Şefin yüksek işaretllc 

elektrik, tramvay '\'e tiincl idn.. 
:relerinin belediyeye deni i~in 

hü.küınetçe '\'erJJen karar biitiiıı 
İstanbulluları cbodi ı-urettc 
llılnnett.ar edecek bir hudlse oL 
nıuştur. Zira bu knrnrdan son_ 
:rn artık 1stnnbulun hakikaten 
lllyık oldut"ll bir inınr h:-.yatınn 
tnaibar olaca{,'1.nn. inanabillyo
lı..ız. 

Elektrik, tram,·ay ,.e tiinel 

... 

.Ali Rana Tarhan • 

Tahran, 30 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının göcder.diği hususi mu. 
ha biri bildiriyor: 

Dün akşam B. Rana Tarhan, 
Saadabat Paktı devletlerinin mu-
rahhas h"y~tlcri §erefinc Türkiye 
büyük elçiliğinde büyük bir ziya. 
fet vermiştir. Ziyafette İran vezir 
leri, meclis reisi, saray nazırı, ha. 
riciye erkanı, Afgan ve Irak dele
geleri, Türk heyeti ve gazetecile
ri hazır bulunmuştur. Ziyafeti, sa 
Jnimi bir hava içinde geç vakta k.: 
dar süren bir suvare takip eylemi .. 
tir. 

Ziyafetin sonlanna doğru B. 
Rana Tarhan, a§Clğıdaki nutku 
söylemiştir: (Devamı: 8 incide) 

Hatay Başvekilinin beyanatı - -

f 

HoZandada hıidut yollaruula tanklara karşı alınan tedbirler 

Va.rşova., 30 (A.A.) -Dün ak. 
şam Riyaseticumhur şatosunda. 
Reisicumhur B. lgnacc Mosciki 
ile l\farcşal Edouard Smigly v~ 
B. Beck, bir görüşme yapmı§lar. 
dır. İyi malfımat almakta olan 
mahafile nazaran bu görüşme, B, 
Bitlerin nutkunun tetkikine v~ 
önümüzdeki hafta. bidayetinde 
Almanya mutalebatına Lehistan 
tarafından verilecek olan ceva " 
bm ihzarına hasredilmiştir. Bun. 
dan başka B. Beck, 2 mayısta bir 
nutuk söyliyeceği ve bu nutkun 
Polonya.nm Almanya.ya vereceği 
cevabı ihtiva. edeceği haber ve. 
rilmektedir. (Devamı 8 incide). 

ida.rclerlnln İstanbul belediye. 
sine geçmesi hlçblr yeni vergi 
\·o resim korunaksızın her sene 
Şobrln bütçesine birkaç milyon 
llı·a fazla bir varidat temin e. 
Uilmcı,1 d<-tncL'"f.lr Rn fndn VA.. 

.Jila.i.a _.lstlnat _ ... _~ 'beleıili,.. 

idaresi isterse beş milyon değil, 

on, bn.ttA on beş milyon liralık 
bir istlk"TnZ yapabilir , .e en kı-

___ __, __________________ __, ________ _. ..... _..~ ..... 4-- ._. 

.. Mim _Sefim!zinJ:latay_b~k~ın~aki 'listinde harp ihtimaline karsı hazuhklar yapılıyor 
sevgı ve alakalan pek buyuktur,, S h · ı b h b 
Antakya, 30 CA.A.J _ Başve. a1a1<a1nrı pek büyUktür. o dere. a 1 0 yunca ava ata ry a 1 arı konmakta, Hayfa da 

sa bir zıımnnda şehrin çehresi kil doktor Melek Hataya dön - cede ki anava.tanımız Türkiye ve K d .. t k 1 1 . d"I k d. 
•l tamamen değlştlrccek imar müş ,.., g.._.tecilere vaki beyn. Cunıburiyetile Hatay tek bir U US e iŞ a ar lnŞa e 1 ffie fe lr 
faaliyetlerine glrişeblUr. natıiida demi§tir ki: kalp olarak çarpmaktadır. Hatay 

Dize öyle geliyor ki elektrik, Milli Şefimiz ve Reisicumhu • lılarm bu bahtiyarlığa. mazhari-
tramvny ve timci idıırelerinin rumuz lsmet lnönUnUn ve kendi- yetlerinden dolayı bir kat daha 
belc<llyoyo dem, bir hn.şlnngıç. lerile beraber bütün Türk mille. müftehir ve mesut olacakları şüp 
hr '\"O blr tecrübedir. Hükfunet tinin Hatay hakkındaki sevgi ve hesizdir. 

hu cle\"ir knrarile İstanbul be. ' ~Cdlyeslnln gorçckron rilşt ÇL Potemkin'in seyahati mü nasebetile 
b"lnn girip girmc<Utrtni de nnl~ 
llıak istiyor. ı~ğcr ıstnnbu• be. Rumen gazetelerinin neş riyat. 
16<liycsl kendisine büyük bir 
liitnt şeklinde gösterilen bn te. 
"cccfilıe UyakRtinl elektrik, 
trarnvny ,.e tiincl tı:lcrlni iyi i. 
dare etmekle TO bnrJardan el
~ cdllcn maddi menfaatleri ta. 
lna:nıen yerine sarfetmcklc Is. 
hat od.erse hiç şiiphe etmemeli. 
(\fr kJ <lnha ba~ka taltiflere . 
'trınzbn.r olacaktır. Kara nakliye 

... t,.o. 
-1r~ .. ~· "' 

ti~ _)\. 

Vasıtaları gibi lstanbul ve mül
hakatı ara.sın<lakl deniz nakli. 
l'o '\"n.sıtaları da beledfre idare. 
Sfrıo '\'crileccktJr. Ondan sonra 
Şirketi Hnyriyenfn btıc şehir L 
r.:tn fstfmldk edilmesi imkAn d&

h.iHne girccektJr. Potcmk'i.ne verı1en ziyafetten bir görünüş . 
Bükreş, (Hususi) - (Moman) çevesi içinde devam edip gittiği

ni ve bu dostluğun tizerine şüp. 
heli hiç bir gölgenin düşmedi • 
ğini yazdıktan, sonra, Kara ve 
Akdeniı.e mücavir devletlere Sov 

l\:öpriibaşında Yenicaıhl mey. 
<la.nrnı açmak nmellyc.cd henüz 
tanıam olmuş değtıdir. Yılnlnn 
lıınaıarın yerleri bugıin alelil.dc 
lıır hıırn.bocllr. )löyle olcluğu 
hnıcıc sadece Ycnlcııminln etra. 
11 nçıınus bii"iik halk kesafc. 

gazetesi Rus hariciye komiser 
muavini Potemkinin Balkanları 
ve Ankarayı ziyareti münasebe
tilc yazdığı bir makalede, Türk 
_ Rus münasebctanm müteka - yet Rusyanın teminat vermesini 

(Deı•amı 8 incide) 
ti ~ · ., 

bil itimat ve sıkı bir dostluk çer. 
nln gelip gcçmcğc nıe<·bur ol-

<lu~u yerlerin genişlemiş olma. co imar fanliyctlerini tanzhn 
sı Yüziindcn tnsnn burnrn gc. etıncldc knlmıunniıclır. Herkes. 
liııec, ruhunda bir fernhlık hlR. çe malitındur ki 1 stıınbuld:ı. lınL 
scdıyor. Sonra Sirkeci ~arının km daima şikfıyctlerlnl mucip 
lıh- t.nrafmdakf bina yıj;.rını yı- olnn bnzı m<•sclclcr Ynrdı. Be. 
1' 1lrıl dn. de.nlze <loğrn inen bu leAUye iclllresi bunları bir türlü 
co.cıııc gen!(le)ince buradaki Jıallc<lcmlyorc:ln. Halletmemek 
•nnn"!nrn)~ı gören herkes imar için belli başlı sebep olarak da 
~tt:tllycU~rlnln fsta.nbula. ııc ka.. biitc,:e zaruretini ileriye siirü

ıinden bclc<lJycye , ·nridnt tc
nıin etmek için değil, sadece 
sılılıi bir kontrol tesis eylemek 
için lrnnılınuş bir nıiicssese. 

dir. Ne kaclıır az oluı·sn olsun 
et üzerjnden \'ergi nJmak usu_ 
lünc nihayet \"Crilmc:iclir. 

Ayni znnınncla (Sclimiyc 
mezbnhnsırıı) (lıı nçnruk :Kndı. 

köy \"e Cskiidnr tnı·aflıırı bal. 
c nı· 1:.tanılmıız bir güzellik '\"e. yordu. 
ı·c··<' llııt anlıyor. l\lesetı\ cleld rik, trıun,·o.y \ "C kr yiyecekleri hnynııı1nrr ta 
rl 1 ı-a.t:ıt İstanbul belcdf •:esi tiincl , ·arldatlnn bele< iyeye geç rnrruığnçtn ke mck \"C omum 

h .. ı ., u ·'\nıotın hodl •·e cttJtd yeni tikten sonra. nrtık lstnnbuhlıı sonra uzun nnkllyc nıiişküHl. 
\ ıı· · L! ., b Jıı :-ıt ~nynnl~lnrı ne ıuu·nsız.. ''mczbnlın,, diye bil' mcsclc .. 1.m. tmn kntlnnmnt:. m~dm1·iyetln-

dc)'()ıudcn kurtulunca sade- liınmaınabdır. Mezbaha. et uze. den kurtanlmnlıdır. 
• 

(Y a.."'"l.Sı 8 ~e) 

Nevyork beynelmilel sergisi dün açıldı 
N'evyork, 30 (A.A.) - Beyncl 

milel sergi bugün açılmıştır. 

Ruzvelt açılış nutkunda A .. 
merikanın barışı kolaylaştır .. 
mak arzusunu paylaştığını kay 
detmiş Ye bütUn Amerika na ~ 
mına gelecek yıllar Avrupa mil 
Jetleri arasındaki engellerden 
büyük bir kısmının ortadan kal 
kncağı Umidlnde bulunduğunu 
söylemiştir. 

Nutkunun bUyük bir kısmı 

Amerikanın bugün 150 nci yıl
dönUmU tesit edilmekte olan ilk 
cumhurrefsi Vaşingtondan bu - _ 
güne kadar olan tarihçesine 
hasredilmiştir. 

' 
--

Demirspor - Fenerbahçe nıiisaba1.:asuım iki enstantanesi 

Fener Demirsporu 4. J gendi 
. ~açta~ sonra çıkan kavgada Ankaralı lskender yaralandı 

ızmırdekı maçta. Vefa, Ateş takımını n _ & mağlOp etti 
,(.Q.li.nkU ~r haberlerimiz 9 uncu saY.,fa.mızdadır), 
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işaretler: --
Avrupada, Asyada 

lngiltere ve Sovyet Konservatuvar Muallim 

Rusya isk:;d~n:eA~dam 
hıglltre ile SOV) et Hu ya aı•a 

sınclA A ,·rııpnda l..ı:ışlıyacak iş 

blrllğhıi l..ıiı· hayal şeklinde ta. 
SU\"\ Ul" edenler \ardır. UunJnrııı 
arasında bfllııı..s a totnlitcr d<w
letlcr ,·c onların scıııpntl :auıla

ı·ı 'nı·dır. Uıınlııra gcirc rııiln ere 
kar,ı l..ıir So,yct ittifakı ıııe,zıı
balıs olamaz. Hıı ittifak mc' _ 
zulıalvJ olmnyıncn da mlln eı·lıı 
<:enbcrle ÇC\rllmcsi miimkiin 
olamaz. 

Hnllmki hitıli,,clcrlıı ccrc3 anı 
ı.;Hgtılo Nnpolyon mulını-cheh•ı·i 
deu·indeki harp nlz:uııını yeni
den ihya eder bir mahiyet nl -
maktadır. 

fngfltcrcnlıı yalnız A\·rupnda 
ılcğil, dalın geni-;; mikrn ta ol -
mak iizcı·c Asyacla da S°' yet 
Husyn ile J~blrliği etme t akla 
gelen Ye tnsan•unı fmkllnsız ol. 
ınıyıuı hareketlerden biridir. 

HattA An-upndakl işbirliğine 
nazaran Asynclnki lşhlrliği ıla -
ha maddi esa lara istlnnt etmek 

vef af etti 

tedlr. Konservatuvar muallim mua ~ 
JiattA <leneuillr ki Imı;ünkü virılerinden lskender Ardam Geb_ 

~artlar l<;lııdc bile A yadaki hı- zede atla gezinti yaparken düş. 
glliz - 80,·yet işbirliği coğrafya. müş, vefat etmiştir. Konservatu
nın ,.e hnrıl sonra.sı «-konomik Vkrin güzide elemanlarından 

şartlaı·ının bir ııetlcesl olarak Olan 1skenderin ölUmü kendisini 
lctcn Jço faaliyet hnlimletlir. yetiştiren hocaları ile arkadaşla. 
A nııpa işlerinde ynııılııcak hir rı ve talebelerini çok müteessir 
anlaşmR tnblatile A y~nki iş -

1 
etmiştir. 

bfrllğlni daha c aslı hır surette lskender 327 de lstanbulda 
tak,·lyo edecektir. doğmuş, yüksek ticaret mektebi. 

Anupacln. lnglltercyl so,·yet ni bitirmiş, ticaret mektebine de. 
ıtusra ile lşlılrlij::,>inc davet eden •ıam ederken bir yandan da Kon. 
hAdlse mUn·crin hnpnratorlnk servatuvara muntazaman devam 
yollan üzerine uzaıınuı! ı ,.e im- ederek keman kısmını 936 sene. 
paratorluğuıı nıeııfn.atlcl'ine te. sinde bitirerek diploma almış, 

caYiiz etmesidir. 937 senesinde de keman muallim 
Aynı o),ın sencler<.lcnberl muavinliğine tayin edilmiştir. 

mllwer ııolltiknsınm rzak Şnrk Orkestralarda birinci keman ola. 
kutbunu teşkil eden ,Japonya rak çaldığı gibi solist olarak ta 
tarafındnn lngııtcre Jmpartı - çalıyordu. Kendi başına konser. 
torluğuna karşı oynnıımnktıulır. ler de verıyordu. Merhumun an_ 

Oyunun :fillen başladığı gün- nesine ve hocalarına taziyetlerL 
denbert 1ngllterenln Sovyet po- mizi bildiririz. 
lltlknsı, SO\·yctlerln ideolojik Konservatuvar müdürlUğUn • 
he aplnrı ne olursa olsun Asyn. den: 
<la onu sempatik l>lr ) ardırncı Konservatuvar keman mual _ 
t<"lilkki etmek olnıuştur. lim muavini lskender Ardam ve-

Jııp0nya biiyiik Jınrbc ı rıgllte fat etmiştir. Kendisine son vazi. 
rcııln miitteflkl sıfatlle glnııh;;- feyi ifa etmek Uzere talebesinin 
ti. Harp lleumınca biiyii'k Ok- ve sanat müntesiplerinin yarın 
yamı!! snhlllcrl nra ındıı lktısıı- (bugün) sabah onbirde Kadıköy_ 
<1i ınnna<la en çok inkişaf gös. de Ku§dilinde 42 numaralaı e\'e 
teren blr saha oldu. gelmeleri rica olunur. 

tngilterenfn, Almanyanın, =============:. 
Frnnsanın nufuzuna tAbl olan zan<lığı bu ,·aziyet Hindi tanı 
,.0 tlcaretlerlnl bu memleket - hattA A \'lıstralyayı tehlikeye 
lcrle yapıın ablilere harp bo - maruz bırakmaktadıı". 
),ınca hAkim oldu. .Japonyanın Çin iizerlııc ya1)· 

.AJmanya ınfüıtenılckelerl tığı hareketin maddi cephesin-
ıniitteflkler tararından zapte - den başka bir ele manc,·i <'eJl _ 
dildi. Bu suretle Alınan) a snffı hesi ,.ardır. Asya mllletlerinln 
harp haricine atıldı. lngtltere A,·nıpah mlllctlere karşı ayak
' 0 J"ransıı miistcnılckcerl \'a - lanmMı te:&inl taşımal<tachr. Bu 
kıa müttleflklcrfn ellncle knlclı, tez etrafın<la Tokyoda yapılım 

fa.kat .4. \"I'lıpıınm garp kısmı ile I ın i•rcnıhlit toplantılar, propA -
sark"Jn en u:r.ak mıııtalmsmda gnmla fnali) etleri Japon emııer . \ 

m:anıp giden ahalaı•la A\·ı-ıııın- yallznılııe hlr nc\'I As)·nlılık t;cş 
nın ticnri iı1:ibat tc is etmesi ni i Yermekten lhnrct kalıyor _ 
ınllıhklin olnmnzdı. Çilııkii de - a da haklknt halde Asyadan 
nlzler eınnJ) et izdi. ı l ngiltercyl , .e So,·yetlcrl siiı·iip 

Ticaret cmnilet fst.er. çıkarmak onun yerine ,Jnpon 
lUUnnkale "" ıtalan a kerllk emııcryalJzınlnl ikame etmek 

emrine TCl'llmlştl. Ticari milna- 1emelfn<'leclir. Bu sebepten 1ngtl
kalc sürat 1ı>tor. tere .Jnponyanın Asya<'la, bil -

nn ıelıetılenlen dola)'I Ja - hassa Çlncle yorgun bir hale 
ponyA, Jlhıdfstao, A"ustralya düşmeslnl ne kadar arzıı edJyor. 
dahli olduğu lıalde şark mınta- tiA, Sovyet Ru!lya He de teşriki 
kasının tfcnrctiııc gcnlş mfk - mesai ederek .Japon laı;ılzmlnln. 
) asta iştJrAk etti. Japon endüs-ı.Asyadakt tehlikeli O)'tınuna nJ
trlsl bllyük harpte yalnız Alman hayet vermeyi o <lettce ıırzu ct
kolon1lerlııl değil müttefikleri • !nıektedlr. A ''rn1>anın şarkmcla 
nln de pazarlarını fethetti. Son lbir sulh anlaşmasına taraftar 
enelerdn .lnpon) nnın Hlncl \'e olmadığı zıımanlnrda bile ln -

. h ·ustral)'n tJ<onret lcrine 1~1.frA _lgıltere Uzak Şn.rkt.a S°'·yetler 
kl tn,,ilteı·enin istirılklnden ela- ile nnlasmnk sl•·asctiıHleıı uyı·ıl-

"' • 1 • " 
fl'\ fn7fa hlr '"kiıu t utmuştıır. ma.dı. l\liln erin Son·etlcre teY-• 1 • 

,J..,ponyanın Jııı memleketler cllılnJ J~ondra Ul'ZU ettiği 

tlcnl'ctlne lştlri'ıki ) iizde (64) e :zamanlarda bJJe ·oğııına) an bir 
kaclar ~tknıı ":'tır. Bun:ı ımık:ıbll 1do thık Avrupnda lşbirUfd ya. 
fngiltereııln Hhıdlstarı 'e Anı~- ııılclığı tnl>llir<.lc tabiatile Aıoya
tral1a ne olan ticnreti yiizde o. dl\ yeni ~·enJ lnkl"aflara sebep 
tuza kadar lnmlftlr. ıolacakl.Jr. 

Japonyanm 'Czak Şnrktıı ka- Sadri ERTEM 

Alacaklısını döğmek için 
pencereden sokağa atladı 

Yalova gittikçe 
güzelleşiyor 

Vapur Ücretlerinde 

Varın açılacak 
Neşriyat kongresi 
<Yazan: HJK~IJ~T Mt~:s-nq 

T enzili.t Yapıldı . 
Ağır surette yaralanıp 
hastahaneye kaldırıldz 

"'aıo,·a t ı k ı 1 Y.\1.1:\ .\nkarada bir ··xe .. -' o e \'e ap ıca arının - ~ 

lÇılması i<,;in blltlln hazırlıklar ı·iyat .Kongreı.i ve sergi. 
tamamlanmıştır. ~~ .. nc:ılı~·oı·. l{oııgreıle Tiirk neş-

Kaplıcalar ,·e ch·arı lııı vıl rıyntıııın memleket h·tarıı iı;in 
ge<·en sen k d • lüaha fnyılııh hit· yohlıı inkbıı _ E\'\'elki gece yarısı Taksimde çenesinden ve yüzünün diğer yer 

~ok garip bir hadise olmuş, bir !erinden yaralamıştır. 
• eye nnzaran ço e • .. 

itişmiş \·e gUzelleşııılştlı'. Şehir- Cuııı l ftı·ılnc:ak tedhirlcr görü!;-ii-
"illk mUtehnssrsı Prost tararın le\·ek H~ sergide Türk hadleri. 
dan yapılan fnıar pl~nının tat. uin kabulünden bugüne katlar 
bikl fını·arctlc clenım etmekte. gt•ı,.·eıı (111 rıl iı,:inılclıo>i neı:-ı·iyatw 

dlı. Birçok yeni yollar yapılmış clıl~~. örnekleri güa•üle(·ek. 

adam kızdığı birini dövmek mak. I Gürültüye yetişenler kavgacı • 
sadile evin ikinci katından ken- ları ayırmışlarsa da bir ?l'lüddet 
dini sokağa atarak ağır surette 1 sonra Ömer tekrar Eminin evi. 
yaralanmıştır. i ne gelmiş ve kapıyı çalarak sö. 

1 •• - • ğleııce mahalleri \' Ucuıie seli- 1 urk hıu·rlcı·lnln kıılmlün -
Vaka kahramanı Taksimde vup say:naga ve parasını ısteme. 

Yağhane sokağında 33 numara. ğe başla~ış:ır. Bu vaziyete çok 
rilmi~tir. BUylik otelin aşağı ta- dcnhcı·I gec:en on yıl, uzun hir 
rnfıııda bUyUk bir ıneyılan tan- ·znman değiJıllr. Fakat bu kadnr 
z lırı cdllııılştir. ~lc\'slnıiıı tle\'a_ .cık 7.fttnnıı içinde kabJliyetJI \'C 

mı mliddetlııce herıı;Un ve ak _ lzeki 'J'iiı•k milletinin bilgi yo -
şamları bir caz \'e bir orkestra ııında katettiği JU<'safcler pek 

çalal·aktır. Yeni yapılıın sinema gcııi!!'tir. Zuten hangi Mllu.ınıı:.r. -
salonunda da hem !lnema ve da hu kıAa miiddctlcnlcıı. hny -
hC'm de Uyutl'O oynıyacaktır. ret 'eı·icl hir feyiz ,·e bereket 

d t R -1 E • d' E kızan Emın ıse pencereye çıkmı~ a o uran ıza og u • mın ır. "· . . . 
• · ah 11 k'" U U .. Ö 'e artık kendını kaybederek ka-

mının m a e ·om re su me. 1 •. ü d d k"' .. .. ö 

1 
P on n e uran omurcu me . 

re bir hayli borcu vardır. Ömer rin üzerine atlamıştır F k t 'ki 
·· d"' 1 · E · . • a a ı n 

gun uz en .. mıru evde bulup ala_ ' ci kat pencereden doğrudan doğ. 
cağını istiyemediğinden evvelki ruya sokağa düşen zavallı ada. 
gece yarısı eve gelmiş ve a laca. mın sol kolu ve bacağı kırılmış, 

l ğmı vermesini Emine bildirmiş - vücudunun diğer bir çok yerle • 
tir. Emin işi bir kaç gün sonra. rinden ağır surette yaralanarak 
ya bırakmak istediğinden ikisi Beyoğlu hastanesine kaldırıl • 
a:,asında ka ~~a ç~k~~ş ve kömür 

1 
mıştır. Kömiircü Ömer yakalan _ 

cu Ömer muşterısını yumrukla mış tahkikata ~Rşlanmıştır. 

üenlzbank gittikçe gUzelle . tı<;kırnıamıştıı· ki ... l'alm7. ken

şen Yalovadan htanbulluların, dtınlz dcğtl, hiltün dünya ıniltn
hnkkfyle istifadesi lcln otel ve hidlerinln ukıt \'akıt h<'yecftn
yemek fiyatlarlle köJ)rU - Yalo- la )·adettlklerl Türk lnkıJAbı, 

uzun ,.e geniş mnı:harlyctlert• 

,·armı, hfrer kısıı miidd<'t mucl. 

Dinarın Yüregil köyündeki 
mektep· neden açılmıyor? 

\'I\ arasındn vapur Ucretlertnde 
mühim tenzllltlar yapmıştır. 

Buna göre, köprUden Yalo • .ıesictlr. 
\'I\ •a birinci mevki gidiş 30. gl- nu kı"ll, mudı;e,·i müddeti -
dl: geliş 60; lklnN mnkl gidiş çinı1e kllhllfyetlmfzi mümkiin 
20 ve gidi" gellş 4o kuruşa in _ oldu~u kadftr bir mnıl dalreı.in
dlrllmlşt!r. de lnki~af cttiı-me!;e de <,:Alış -

mektnpta şöyle 
eliyor: Size gönderdiğim resim 
dört sene eYYel verilen emir \'e 
pUl.n Uzcrlne köyUmUzde mek -
tep olarak ynpılclı. Fakat o zn. 
nınııdauberl bjr turlll açılını -

Göğsü Gıdıklanınca İşin 

Farkına Vardı 
Evvelki akşam Sirkecide bir 

sabıkalı bir köylünün cüzdanını 

çalarken yakalanmıştır. Nuruos. 
maniye otelinde oturan ve Balı. 
kesirden şehrimize yeni gelmi§ 
olan Ali oğlu Ahmet Sirkecide 
caddeden giderken birdenbire 
karşmndan gelen bir adam boy
nuna sarılmış ve: 
-" Vay sen nerelerden ~ıktm. 

Gel şurada bir kah\'e iı:elim,, dL 
yerek kolundan tutup sürükleme_ 
ğe başlamıştır. Birdenbire §8§1. 

ran adamcağız bir ara göğsünde 
hafif bir gıdıklama hissederek 
bakmış Ye cüzdanını meçhul a. 
damın elinde görmüştür. lşi an. 
hyan Ahmet yankesiciyi yakah
yaruk polise teslim etmiştir. Ga. 
latalı, Deli Mehmet olduğu anla. 
şılan yankesicinin bu hadiseden 
bir kaç dakika evvel ayni cadde. 
de bu §ekilde bir başka adamın 
daha cüzdanını çalmağa te§eb. 
bUs ettiği anlaşılmıştır. 

Küçük Hırsızlar 
Yakalandı 

Küçük Ayasofyada medrese 
sokağında oturan müezzin Hc.s..lr 1 
oğlu Tevfik polise müracaat ı:;t_ 
mie ve Küçük Ayasofya camii 
kubbeshıdeki kurşunların meçhul 
hırsız.lar tarafından çalınmakta 
dduğunu bildirmi~tir. Bunun ü • 
zerine evvdki gece ynpılan bir 
gözetlemede bu hırsızlarm ma -
hıılle cocukla:ırıd "' n mürekkep 
ı. ir grup olduğu anlaşılmış ve hep 
si cürmü meşhut halinde yııka . 
lanm?<;t ır 

Bunlar, lsmall oğlu Mflhmet, 
Sulhi Cemal oğlu Remzi. Osman 
oğlu Yusuf Ziya, Necati oğlu 11 
yaşında Kenandır. 

il 

lijO çocuk mektebin biran ev -
Yel açılmasını bekliyor. nu se. 
ne geçti, fakat eylUlde olsun 
bu kndar çocuğun artık mP-ktep 
siz kalmamalarına himmet e . 
dilııln. 

İstediği Kadınla 
Konuşamayınca 

Yalo\'n ile Adalar arasındaki tık. MuYaffnkıyctimizin· C'ftn 
Jcretıerde de indirmeler olmuş- nokta~H emsalsiz azmimiz \"C 

mukft\·em~tlmh: ise, süratl te • 
min eden de miiı~tcsna deha \"O 

zckAlarımızın fdareıdle tatbik 
edcaeldiğfmiz usuldür. 
Yarın açılacak Xe~rt)·at Jfon-

•ur. Adalardan Yalooya birin. 
·ı me\'kl gidiş 20, gidiş geliş 40. 
.kinci mevki lse gidiş 12,5 ,.e 
gidiş geliş de ::!5 kuruş olarak 
tesbit edilmiştir. 

Hu tr.nzill\tlı tarire bu sabah- gresi de nynı usulpcl'\'cr gaye -
:an itibaren talbika başlana - nln, tc~kila~ı ruhun yeııi mu

•aktır. 

--o-

Enginar hırsızları 
Üç B\lçuk Aya Mahkum 

Oldu 

\'affakı)·etler kaydine do~ru a. 
tacağı bir taze adım ohı)·or. 

On yıl <•nce, Tiirk harfleı·inc 
Ka,•nşnıaıım ,·erol~I hararetle 
J":Ur<111n her t:uafınctıı ı.n '" ... u
un ~ibl işliyen dima~lnrın ta!'l
virinl, ~fiıtt Şet tıı<;nU'niin af: · 

t 
zımlan şHylo l~ltnılftlk: 

Yemişte sebze hal1nde Sa - •·nugUn memleket. ba~tan _ 
min sergisinden en~ınar çala , başa bir dershane halindedir. 
rnk Samal~·ndll satmakta olan 

Bu dershanenin ba<,ı mualllml n111U ve Abidin isminde iki kişi 
bu milletin başlıca l~zlmesl o -

ynka lannrak adliyeye verilmiş. 
laıı bllyllk e\'l~dı GAZl'dlr,. 

UııgUn nynı dershane ted. 
l>lln, cUrnıllmeşlıut nöbetçisi t• tcıı·k 

ı·islnc ele\ anı ediyor. 

le rcllr. · 

olan UçllncU sulh ceznda ynpı • bir.;ok "mezun,. lnrımı:r. <la \'nr. 
Ev ·elk' Be -ı d A lan mahkemf'lerlntle iki suçlu \ ı gece yog un a • . . f{iirsii, aym muhterem, nzlz ,.c 

banoz sokağında bir hadise ol - r. ııgıııarlnrı bir ı ahudiden al - • .. .. 1.. ,. i n 1 • • 
1 

tarlhı kursu< ur. •en nşmua -
muş, bir sarhoş bir evin içini alt. :Iıklarını ıddia etmlşleıse de .s. 1 1 rı 1 t JI , timim z, fie c n n arzını ener 
üst etmiştir. KUçükpazarda İp. bat edememişlerdir, mahkeme 1 ki 1 ti b .. ı·k 1 .. ile in . ... ('( rt'll ur l no -
çiler caddesinde oturan Hasan ikisini de Uç ay on beşer gUn .. , · 

oğlu Ziya Yılmaz kafayı adam. hapse mahküm etmiştir. nu~u büyiik dershaMde oku_ 
akıllı çektikten sonra Abanoz so. -o-

Yanlnrla okumuş olanların nd'l 
kağına gitmiş ve 26 numaralı eve p }' K il ·· T 1 be ı· · O 11 O eJI a e 1 i<:ln a<·ılan Ankara knngrestne 
girerek eskidenberi tanıdığı bir S 1 O l S h t Ü üs cret e eya a nım·Rffııkıyetler dileriz. 
ks.dını görmek istemiştir. Fakat Edecek _____ · _ __,.------
ev sahibi Arap Emine başkasile 
beraber olan kadının kendisile Ankara polis kolleji talebesi- Mevludü Nebevi 
konuşmasına imkan olmadığını nln de hU,·lyet varakasını göıı • ı\\ukııl Sırn Cci:ıı, asabiye mülr. 
söylemi3, bu söz.lere kızan Ziya terınek ve resmt elbiseyi lAbis lı:ıs"ı"ı ıloklor Fahri Cc!iıl, Tiitüıı 
da hemen kadının üzerine atıla. olmak şartlle Dcvİet Demlryol. J.iınilerl fıuziantcp ıııüdilrii Hayri 

ıarındn sUllis Ucretle seyahat et C.ellil ,·c tnhi5nrlar memurlnrındım 
ı·ak dövmeğe başlamıştır. Gürül- l\;ıdri Cr!Alin kardeşi l\ler~iıı 8\'U • 

t " t. k h lk h.b. meleri kararlnştırılnnştır. U/e oşan ev a ı ev sa ı ı katlnrınılan ,.c Mersin iş Banka!iı 
kadını sarho3un elinden gUçlUkle Yedek subay okulu talebesl- hukuk mü'a"iri Mcşahirlerden ı;e _ 
ktırtarmışlardır. Fakat bu defa nln sUIUs Ucret tarlreslnden lı- çeıılerclc rahmeti rahmana ka\'uşan: 
da ctrnfma saldırmağa başlıyan tırade etmeleri hakkındaki mu- fSDJ.Iff.\fAX n.wnı AT.OIF.RJ in 
.:':uleyman odada bulunan bUyük racaat idarece kabul edilmemiş ruhuna ithar edilmek üzere mevldt 

• kandilinin ertesi gilnüne tesadüf e. 
bir aynayı yere yuvarlıyarak par tir. den 2 mayıs l939 salı ıünü ölle na. 
çalamı§tır. Bu sırada yetişen po. Mazbut Vakıflar maundan sonra Kadıköyünde Oı • 
lis:er suçluyu yakalıyarak adli. Mazbut vakıflara alt akarla_ manaja camii ~erifinde Deşiktışh 
yeye teslim etmişlerdir. Hafıı. ~lahmuda mc,·liıdü nebr,·i kı. 

--o--

Para Cez:ıı ~mı. 
Mahkum O!C:u 

Sultanhamam cadde.sinden na

rın tamir ve ihyaları !çln 2578 rııaı cllirileccltindeıı kendi~lni ~e _ 
sayılı kanun mucibince mazbut Ycnlrrin Ye ihvnnı elinin te~rifltri ri_ 
rnkıflnra ait akar ve toprak ~a- ca olunur. 

ı ş beli.ellerinden ta\'lzen alınan 

150 bln lira hnkkındn hllkflmet .. --------~----. 
'ıl r kanun projesi lıazırlayarnk Sah ra atarak sarho!j bir halele geç.. 

mektc olan Mehmet isminde biri Kamulaya vermiştir. 
Projeye göre, bu para, mnz - , ı ;\IAYIS 

12 Rdı ül"c\·. 
t';ti !\asım 

but vakırıarın akar ve toprak ı 
yakalanmış \'C dün eürmli meş. 
:1Ut mahkemesinde gcrülcn dıı _ 
ruşmada üç lira par:ı cezasına satış lı edellcrinclen fidenecek _ 

rnahküm edilmiştir. ti r. 

--o- Nisan Töreni 

Be. har Bayramı 

Vakıtler \".ısa . ı~unl Vasa. Eı:::ıl 

C!iiO"•• 
OC•• 
ikindi 

"k••rn 
Vataı 

'"'••k 

-;;-;; l-:;-;;:-
1:.! tı l'ıct1 1 ı 11 sorı 

tft:? ~!\7 IR 8 ~Fı6 

1901'1 1200 1900 1200 
20 49 1 44 20 1'ıO 1 4.f 

8 °' 759 s 02 8 rı6 

IJahnr bayramı rnünnsebctllc 
bugUn bUUln resmt daire \'e mu 
esseseler tatildir. Mağaza ve 
dUkkAnlnr kanunen bu tatilden 
istisna cdllmlşlerdlr. 

Nıırcla rş;nrııııl:ııı Suılık lhrnlıirn 
'!cr':nn merlııımun kızı ll:ıv;•n S:ınılcl j 
' le C'ı:üıwii ı · ınııml ~iürrlli!jlik baş_ 
mll~a\'iri ::\izam! .'.~ım .4.takerin ni_I 
,anları diln ~aat 18 da iki tarar ıllel 
clo•tlnrının huzurll.: Pcrapıluta )"•· 
pılan törende kutlanmı~lır. Biz de ._ ___ _. _______ _ 
tebrik ederiz. 
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-<-= -- Günlerin Peşinde:1: 

esenener: 

Sayfiye ve tren 
Son Ha.:b ·e ;rle':tr .. 

. ~ . . _.., ... l •. -· . . '• ' - • Adaletin şartı 
• 

Devlet demiryollanndan bekle
nen bir kolaylık 

tzıııit ınai<luciumumbiııiıı ınii

rncnat ettiği chlh ukufıııı knrn
rı hilfıfına olnrnk Ltn.ııbul<lo. 

tc';'kil ctt1ği heyet çıplak kadın 
ı·csimlcrinin miistchccıı olml\ • 
ti ı;!;ına knı·ar \'Cl'll1İ';' nuli usul • 
ıc~·inılzdc miihim bir noksanın 
. iit'tııhmn t . ~t «tmi';'I ir .. Aynı 
ı·csmin Jstnnhuhla nıii.,.tıı.hscn 

olıırnsı, tstnnbula trcnlc iki hu
ı:uk ~aat ıııc-ı-.nfcdc bulımnn İz· 
mitte f.;c miistelwcıı nıııınnc ' ~ 

noürlllC'"i bii tü il ı·ıcmlckctt c de-. 

Çinliler son zamanlarda 70 
şehri geri aldılar 

lnönünün 
Şehinşaha telgrah 

Tahran, 30 (A.A.) - İran ga. 
zeteleri, V eliahdin izdivacı dola. 
yısiyle Alahazret Şehinşah ile ya
bancı devlet reisleri arasında taati 
e:iilen telgrafları neşretmektcdir. 
Gazetelerde Reisicumhurumuz 
İsmet lnönü ile Alahazrct arasın. 
da taati olunan telgraflar bunla
rın en b;:şında yer alm·§ bulun· 
maktadır. 

1 Sa.Yfiye, vaktile faı.la geliri o. 

1~ara mahsustu. KıBı şehirde 
mandruı kazanmııı olur. Denim 
Yeşilköyde evim varken öğle ~e: 
mekleri için asgari üç saatımı 
yolda geçirme tehlikesine maruz 
kaldığım için ta§ınamıyorum. 

Çungkiııg. 30 (A.A.) - Çin A· lilcr <lC'miryolunun batısına t • • 

jnıısı bildiriyor: znıınn lıülgcyc şiddetli lıUcum-

~onr . 
orıu apartımanlarda geçı. 

.Askeri mahfiller, mevzii mu. tar yaıııyorlar. Japonların l.'cıı 

tenı i . er, yazın sayfiyeye ta§ınır, kabl! taarruzların başlagıcın side 2 bin ölU verclikleri lıildirll 

l~ hava ve bol güneşten ~l ~~ danberl Çinlilerin Şansi, Ku _ mcktedir. 

tifade ederlerdi. Eski Bogazıçı 
~altlarının çoğu bunun için zen. 
kinlere, ekabire mahsustu. 

Bir çok memurlar da ayni ~a: 
ziyettedirler. Ö~le ycmeklerını 
evlerinde kurulan sofradan ye • 
mek saadetine eremiyorlar. Fran. 
sa ve Almanyada bulundum. Her 
istasyona uğrayan trenler~en baş 
ka bir de ekspres trcnlerı var -

angtung, Kiangsi, Huıınn, Hu- Çungking, 30 (A.A.) - Çiıı 

"' 
pclı, Klanı;su, Çcklan:;, Anhuel, \jansı bih\iri~·or: 

Şanı;tung, Hopel ve Honan vill\. Klangsu ve Çekiang vUayct •!i:;-ıncz ııınhiycttc bulıınııın"ı i· 
ı•ap eden ndnlct csa.;,mn uynr 

?.tedeni vasıtaların çoğalışı, me 
~elerin kısalması ve nakil üc. 
!'ttlerizıin nisbcten azlığı, orta 
telirlilere de yaı.ları sayfiyede 
tesırrne imklnı vermiştir. Vapur dır.,, 

11 '? 
1-;-te h!r daha ha gihi gnı·ip 

yctlerinde 70 şehir istirdat et · lC'rinin dogu c·C'phcsindc ÇinlilN 
tiltlerini bildirmektedirler. Tiençin _ rulicu ve Lunr;hai de-

Sovyct Bahriye Ifomi.scrliği 
Moskova. 30 (A.A.) - !\ikola 

Ku~netzof, Sovyetler Birliği bah. 
ri) e komiserliğine tayin cdil
mi. ~ir. 

, aziyctkı·tc lrnr:":ıln':'ııınm:ık, 'c 
ııdnlcti kc~· fi hiikiimlcı·ln iıısn-

Çungkiııg, 30 (A.A.) ._Çin A mlryollnrınııı telıiki noktası o • 
jansı 1,ildlriyor: lan Hsuçeunuıı <'irnr mahalle . 

~e tre!1lerdeki tenzil~t, ~uhak. b 
· et ettiai nokta frnıı t<'rkct· ıi~ olmaınn k için 

Bu ahba ın ışar t> • •• 

Çin kuvvetleri Knntonun 80 !erini almı~lardır. 
kilometre cenup lıatısındnkl 

alt ki sayfiyelere ragbetı artır
~· semtleri canlandırmıştır. 

. b" scle<lir Bu banliyö :ırt ık ınibt clu·cn nco:ı·ı rnt 11\\IS· 
cıdden ır me · 
hattı Devlet Dcmiryollarına geç. tehccn rc~iııı dn,·nlıuınıln ınnh. 

Suııvui'yi zaptetınişlcrdir. 

Diğer taraftan bir kol Kong. 
moıın doğru ilerlemektedir. Çin 
liler bu şehri de zaptetllkleri 
takdirde. Kantonun malfim ol
duğu veçhilc Siklang nehri yolu 
ile yapılmakta olan mUnakal(ltı 

kesilecektir. 

lkat bütün bu kolaylıkların ya. 
lltı:ı.da bir nokta son senelerde 
'aYfiyeye taşınanları ya bıktır. 
~lf, Y.ahut sinir hastası yapını~. 
le ' Bır çok kim!elcr de bu bır 
ij 1t nokta yüzünden sayfiye sev. 

tikten sonra halka bir çok kola.y., k<>nıc karnrl:ırınn. <'"~'' olncnk 
!ıklar gösterildi. Mesela vaktılc chlh ulmf heyet ini hır .kanunla 
bilet almayı unutan veya ~cele tnyin etmek, biitiin ıncmlckct 
ile bilet alamıyanlar Uç mislı cc. iı:ln hir tek snlfıhiyctli lstiı:nrc 
za verirlerdi. Yalnız kazanç tc. mccii kalml etmek Jilzınulır. 

· · ı·çı·n konulmus olan bu usul lln nn J\T.l\I~'.\ YI 

asından vaz geçmişlerdir. 

~ ll~ ~.ir tek noktayı b:u1~ b~.r 
l eşılkoylü anlattı. O Yeşılkoylu, 

11lanbulun bu en mutena sayfiye 
~.tntinde muazzam bir köşke sa. 

1 ,'~ olmasına rağmen Beyazıtta 
•0hne bir evin hava almaz, tram-

'°ay .. 
1 . • otobüs gürültüleri ile sınır-

tı ~zan bir oduında oturuyor. 

Derdi şöyle anlattı: 
- Sirkeci - Yeşilköy arası u. 

~bir mesafe değildir. Tren tam 
~tUı beş dakikada gidiyor. Fakat 
~ lllesafe rahat rahat on beş da. 
luıtada da. alma.bilir ve bu !!Ura. 
~· nıUştcrilerl mmenun etmek. 
~ bgka hiç bir zararı olamaz. 

!•ka.t işte devlet demiryolları ne
lt ~ bunu yapmıyor. Sirkeciden 

llka.n tren muhakkak her du
:r~ta nıuayyen tevakkuf devre . 
Eın· 
l.· l geçirjyor. ~Ie\ cu.~ dura.lıl~r 
<i '~: er-•_..,.. ___ fSll.11 •lındl bir 
e Ahµ-kapı durağını çıkardılar. 
~er bir gUn yolunuz düşerse 
~ikka.t ediniz, bir çok ara durak. 
~rda ya bir kişi iniyor, yabir ki. 
~1 bin.iyor. Bununla bera~r b~ 

mını h" 
de kaldırılmak suretile halk le ı. 

e bir karar verilmiştir. Son ola-
n . t· . k ı;ıunu söylemek ıs ıyoruz. 

~ğru hat bugün için bir ~hti
yaçtır ve bu, her yerde ayn~. ~e. 
kilde tatbik ediliyor. Bu usulu ıh. 
das etmek te mümkün ve zarar 
getirmiyecek kadar basit bir ~a. 
rar işidir. o halde Devlet Demır. 
yolları, halka bu faydayı da gös. 

termelidir. 
Yaz aylarında tenezzühe giden. 

ler için de bilhassa lüzumlu bir 
ihtiyaçtır. Floryaya gitmek için 
trene binen bir yolcu, çok defa 
otuarcak yer bulunmayan tren. 
de bir saate yakın ayakta kalıp 
terlemesi doğru olmasa gerek .. 

Geçen sene bunun bir çok şi. 
k~yetleri görülmüş: 

- Pazar günleri Floryaya din. 
lenmeğe def!U, •orulrQaya, ezilme-
., "clı 'lir ' ' " ge gı yoru~ anın ır ıı 

dinlenelelim derken, haftanın. fStr 
gününde bütün haftanın yorgun
luğunu alıyoruz .. diyorlardı. 

Devlet Demiryollan idaresi, 
'bu ihtiyacı derhal karşılamakla 
mühim bir derde nihayet vermiş 
olacaktır. N. A. ~ ikı Y.olcunun ihmal cdılmesı. 

llı aöylemek istediğimi sanmayı
lııı. li'akat ara trenleri ile bir de Bir Kadın Kuyuya Düştü 
~ese1a. Sirkeci - Yedikule - üskUdnrcl:ı. Seh'lınsızda o -
is~kırköy - Yeşilköy - Florya turan Kirkor isminde birinin ka 
~a ~Ynlarma uğrayan do~ hat rısı l\ladnm Astik eltin sabah er
lt~3lnıadır. Esasen ı:~~~kuleye. kenden bahçcslndeld kuyudan 
<la ,:, tramvay Bakırkoyune ka.- su çekmekte iken m uvazcneslni 
ltU~ da ~tobUs işliyor. ~.rada en kaybederek içine dUşmUş, bunu 
1.:renı k ıstasyonlara ugrayacak gören kocnsı dcrhnl znhıtnyı, 
la,_ er de tahrik edilirse, bura. zabıta da ltfniyeyl haberdar ey-
:rı~ Yolcuları da trenden malı. i 
-~11 ed'l i l azı D"v ta lemlşt r. 
2'lfta ı m § om ar. ıg~r k- ltfalyenln tahlisiye motopom 
. n da yazı rahat geçırme b it k latey • . pu kuyunun suyunu oşa mn 
ll.f en bir çok vatandaş hem sı. ğ 1 kt 
et l'lenrnekten, hem de bu, vaktin suretlle kadını bo u ma an 
.!den nakit olduğu devirde za- kurtarm1ştır. 

KRüZ 
Yazan: SAIT FAiK 
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cıtı - Sanıyor musun ki, onlar sahihten gülüşüyorlar. Yov .. yalan. 
~. Bazan belli de oluyor. Yapamıyorlar. 
Bir~- N • d"" •.• .-. eanaye onup. 
- Değil mi aj'abey? 
- Anlamadım ki. Kimler? 
- Sinemadaki hafiye ile hırsızlar. 
- Tabii canım. sMıihtcn olur mu? 
~ arkadaıma dönüyor: 
- Nasınıl? 
Muhacir ç~ğu Necmiyi gizlice süiüyor. Scnra meleze: 

- Hafiyenin hepsinden kuvvetli olduğu l'a belli ama.. hter&e 
'-hihten d ··:ı...,, 1 •• d'" e ouur erını over. 

~lez: 
:- He!beue.. .. l b" h 

ı· ,,ec:nıi küçük meleu bakıyor: Harikulade canlı, gu:ze ır ma • 

1~:· Necnunin kendisine gösterdiği alakadan biı .-.z Jımannıı, canlı, 
>- l'alc.. Necmiye tam b.ümadan arkadaıına mütemadiyen anlatı. 
°'"· Öbürü cidcli tMr td>e11ümle dinliyor. 

!.! Necmi içini bir muhabbetin kapladığını duyuyor. Küçük arap 
~ -..___ 1__ • • • • d bu l"IM"uğu kucaldar.-ak 
"eli ~ -dar aıcak. Necmının ıç.ın en ~--
b~ ~· Bir kebap kestane kokusu tütüyor. içini mu.'ıabbetle beı-a

"" hır h"" .. U'Zündür k!lphyor. 
- Ner,tUıiıı küsük? 

Bulgaristanda 
Altın Kaçakçılarının 

Muhakemesine Başlandı 
Sofya, (Hususi} - Bulgarls_ 

Çungklng, 30 (A.A.) - Çin 
Ajansı blldlriyor: 

Şimal Çininde muharebeler 
gittikçe şiddetlenmektedir. Çin-

A~man orduları Baş 
kumandanı Romada tan, lstanlıul Ye Filistin arasın

da altın para Jrnçakçılığı yapan 
bir Yahudi kumııanyasmın Bul- Roma, (Hususi) - Almaıı or
gar polisi tarafından birkaç ay dulnrı başkumandanı General 
önce meydana çıkarıldığı ve Brauşiç'in Roma vcı Libye'yi zi. 
kaçakçı şebekesinden birkaç yaretlne siyasi mah!ellerdc bU· 
Yahudinin tevkif edildiği ya. yUk ehemmiyet veriliyor. Gene· 
zılmıştı. Burgaz mahkemesi, ral Brauşiç Romada fevkalA.de 
mevkuflardan Jak Asa ile Men ihtişamla karşılandı. Romadan 
del ve Horştayn'ın muhakemesi pazartesi gUnU l..ibye'ycı hare -
ne başlamış ve bazı şahitlerin ket edecek ve Mareşal Balbo ile 

celbi için ikinci muhakeme 30 görUşecek olan Alman başku -
mayısa talik edilmiştir. Mev "' mandam Libyeden tekrar Ro -
kufları beş avukat ınUdnfaa et.. maya dönecektir. Bu .görUşmc. 
mcktedir. l\lUddciumumi 3fl lerde mühim kararlar almaca
k:Uo külçe altınla 10,000 altın 
para lta1:ırtldıl'Jnı T8 katalrçr -
ıarın Uçcr yıl hapisle bir milyon 
leva ceza akçesini istemekte ~ 
dir. 85 kişi şahit olarak çağırıl. 

1- btWirilmelrtedir. R-owaua mu 
a~zam bir asker! geçit resmi ya• 

pılacaktır. İtalyan ordulnn yUk. 
sek askeri meclisi de Rom:ı.da 

mıştır. Knçnkçılık, Çar Ferdi - toplanmıştır. Alınacak karar • 
nand vapuru kaptanı Abacıyef lar gizli tutulacaktır. 
ve Burgaz Yapuru kaptnnı Fi -
lck ye Bulgar ynpur acentesi 
tvanof vasıtasile yapılmıştır. 

:Mcndcl blrndNlerdcn birisi 
lstan lıu ldn, diğeri Fllistlnde ka 
çakçılık işlerini idare etmiştir. 

-0-

Bulgaristanda Sürgüne 
Gönderilen 

Üniversiteliler 
Sofya, (Hususi) - HUköme 

aleyhine gizli bazı işler görme
ğc çalışan 8 Unh·crsltcli tarde -
dilerek Bulgaristanın muhtelif 
semtlerine sUrgUn edilmişler. 

dir . 

- lstanbul. 
- Neresinden lstanbulun? 
- Odciidarh.. 
- Adın ne? 
- Rıdvan. 

--o-

Akdenizdeki Alman 
gemileri 

ltalya limanlarını 
ziyaret edecek 

Roma, 30 (A.A.) - Bazı Ro. 
ma mahfillerinde dönen bir şayia· 
ya göre, halen İspanyol sularında 
bulunan Alman filosu şimal deni
zinde üslerine dönmeden önce İtal 
yan limanlarını ziyaret edecektir. 
Bu haber, şimdiye ka.dar resmen 
teyit eı:Iilmiş değildir. 

- O ... Ne güzel hir isim ıbu böyle! 
Ceketini anasının çalııtıiı evden verdilderi naaıl belli oluyor._ 

ismini de doğduğu tarih~ fellah anasına pafa konaklarmdan sağlık 
verildiği de belli .. 

Muh.3cir çocuğu Necmiyi tekrar süzüyor. Fakat bu sefer daha 
yumuıak bir göz.le .. Kendisiyle bu ııenç adamın fazla ali.kadar ol. 
m:ldığını hissetmiş gibi o rcla canlanıyor. 

- Aaıl ismi Rıdvan ama ağabey, biz ona Rahvtlll deriz. 
Melez: 
- Hadi be ordan ! 
Necmi muhacir çocuğiyle alakadar olmak l&zım ıeldiğini hiı. 

1ebni1 gibi: 
- Sen niçin mektebe gitmiyorsun? 
- Ben mi? Ayakkabım yc,k. 
O zaman kmn1zı ve beyaz, ıiy.!lh iki ayak sobanaı tahtası ke-

naırndan havaya doğru kaldırılıyor. 
Bu ıefer yine büyük ayakkabılı meleze dönüyor Necmi: 
- Ya sen? Bak ayMkabm da var. 
- Para yok. Kitap, defterJ kalem parası. önlük parası! 

- önlük parası mı?! 
- Ya.. önlüksüz mektcı~e ahmyorlar, gidiyordum. önlük al 

da sonra gel diye bir gün söylediler. Ertesi gün gittim yine önlük.. 
ıüz .. almadılar. 

- Anan bir önlük yaptırma'tlı mı, yahut yapamadı mı? 
- önlüğü y.;ıptı. Yakasının beyazını hl!lamadrk. On ~ seç-

ti. Beyazını buluncaya kadar ıidemedim. O~ ıonra artık ait. 

f]~rüp_ Düşü~d~~f! 

Sevinilecek birşey! 
Dün akşam eve dönünce, elektrik müdürlüğünün bir mdc. 

h.:bunu verdiler. Şirket zamanında da böyle mektuplar gelirdi. 
Faklt bu mektuplar, ya elektrik saatinin bozukluğundan ettiği. 
miz bir !!İkİ\yetin cevabı, yRhut da şirket menfaatlerini koruyan 
bir gayretin ~atafatlı habercisi olurdu. 

Müessesenin bize eeçişinden sonra, böyle bir mektubu al
mak, neye saklıyayım, h!ma o günleri ve o zihniyetin izlerini ha
tırlattığı için, üzülür gibi oldum. Devlet düşünüşiyle şirket ka_ 
fası arasında - yaptıkları iş ne olursa olsun - geniş bir aynbk 
görmek istiyenlerdooim. içimden bu inanışı, başımdan bu fikri 
söküp atm~k mümkün değildir'. 

işte böyle bir iç pazarlığiyle mektubu açıp okudum. Çol< 
nazik bil" dille yazılan bu satırların ıonuna geldiğim vakit, yij. 

züm güldü. Gururla yükseldim. Bu gurur, benden bir parçanın 
üstün bir başarışını görmekten doğan güzel, htlı ve cana yakın 
bir şeyc!i. 

Düşünün ki, müdüriyet, Temmuzun ortalarına doğru yapa
cağı bir tamir dolayısiyl~ cereyanın birkaç saat kesileceğini ay. 
larca evvel h~ber \'eriyor ve: 

''Bu timirata rağmen sizi elektriksiz bırakmamak içinJ ida. 
remiz, birçok çarelere baş"urmaktadır. Belki cereyanınıza ldo. 
kunmamak imkanını bul11caktır. Fakat her ihtimale karşı müşte
rilerimizin ogünkü ihtiyaçlarını Önceden karıılamalarmı tcınin 
için timdiden haberdar ediyoruz.,, 

Cümleleriyle işin, İ! zihniyetinin dııında bir ruh hadisesine 
el koyuyordu. 

ilk bakışta, belki bu mektubun ehenuniyeti, bütün derinli· 
ğiyle kavranamaz. Fakat düşündükçe, acı geçmiı gözönüne ge. 
tirildikçe, yavaş yavaş büy:ik ve ıerefli gerçek belir.il". 

Eskiden, Türk topraklan üstünde yabancı bir kurmn, vakar 
ve ciddiliğin, düzgün ve eksiksiz çalışmanın imrenilecek var
lığı idi. 

Dün "frenk,, damgası dünyanın en yüluck finnası ve eriıil
mez kudretlerin timsali sayılırdı. 

Bugün, onların bıraktığı kuramlarda noksanlar görecek, on_ 
ların ba~'.\rdıklarmı başuacak örnek bir hızla çalışıyoruz. 

BunJarı görüp de milli bir gurur duymamak eld~ gelmiyor. 
Türk, er meydanında ynmM1dır; sıkışınca akıllara zarar §'eyler 
yapar; ateşle oynar; ölümle şakala§ır, fakat onda büyük bir nok. 
san vardır, ki benliğini. tarihini damla damla tüketir. Bu noksa.n, 
dev3mlı çalışmamayıııdır, derlerdi. Ancak ge?Jli§te bu hüküm!cri 
haklı gösterecek şeylere rnstlanır. Ne mutlu bize l<i, fcnllık, ge
rilik ıeçmi!te, iyilik ve güzellik §imdidedir. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

- ~--Li!iiii 
medim. Kitap parası da lazımmıı. Biz de vazgeçtik. Ben üçten çıL 
tun. 

Muhacir çocuğu: 
- Ben de beıten. 
- Peki siz ne i~ yaparsınız? 
- Ötekinin berikinin bavulunu taşmz. 
Necmi çrk!lnp beşer kuruı vermek istiyor. Fakat onlar artık 

Necmi ile içli dıılı, canciğer olmuılardır. Yine sinemalara dalm
mııtır. Yaz günleri Kumkapı kenarları anlatılmaktadır. 

Parayı vermiyor ve Necmi içten gelen menfaatsiz samimiyete 
~unmak İste19iyor. Ha:ralindcn mendilini çıkanp muhacir çocu
gunun bumunu siliyor. Ve küçük arabın sıcak gibi gözüken buz 
gibi yanaldanndan ve bir keıhap kestane kokusu gelen gözlerinden 
Öpüp ayrılıp gidiyor. 

Şimdi rüzgar onu nereye götürürse götürsün, İnsanlan bütün 
!e~at ve samimiyetle sevecektir. Küçük arap çocuğu ile çizgili 
mın~anlı ve hırkalı muhacir çocuğuna be§er onar ve ellişer yaş la. 
ııh ıle her yerde tesadüf edecektir. 

Necmi l:.ir Anadolu türküsü söyliyerek Balrkpazanna saptı. 
(Akşam kapladı her yeri, kclder sardı dereleri.) 
1 ki ÜÇ portakal, bir mandalina aldı. Ve bir küçük masaya otur

du. Hem düşünüyor, hem içiyordu. Büyük ~·"\rap kad~bini iki yu. 
dumda .~varlıyorclu. içini keder, Anadolu ınnaklarını, ycl!annı ve 
derel:nnı sarar gibi sanyordu. Balıkpazannın ba.lr!<çılan nr.avlan 
çıktıgı kadar b3ğmyorlar. Meyhanenin önünden limoncular geçi
yor. Kü.çük tepsili!rin içinde olta balığı satan köprü üstü serserileri, 
gazetecıler, tea.bihciler, levan'tacılar, fıstık satan Yahud" ki 

·ı· ı çocu an, 
nasır ı acı müteh.'lssıslan, ellerinde bir kutu iJc dilencilik 

·· l . yapan 
uzun gur saçı esmer çıngene kızları Necmiyi daldıgvı ker'.- ·ı · d _1_ • ...... a crr.ın. 

en ÇC'Kıp alamıyor.s.a da ona zaman zaman ku·· ,.;;k a...... VL 

h 
:r- ..... p çocct,•nu 

a tırlatıyorlardı. 

( Devanıı var) 
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Yaşlı kadınlarla evlenen genç
lerin sayısı artıyor 

lngilterede bu kabil izdivaçlara 
hükumetin müdahalesi isteniyor 

DD'ııyn, garabetlerle dolu. Bun. 
larm en gnribi biribirine uynıı
yacak derecede yaş farkı göste. 
ren ka.dmlarla erkeklerin evlen. 
mesidlr. Bu hadiseler, bazan bir 
Jddia neticesinde oluyor. Meselfı 
geQenlerde yirmi bir yaşında bir 
Amerikalı genç, arkadaşile bah. 
ıııe tutuşarak Avrupaya. bir seya. 
hato çıkmıstı. ~faksadı, altmış 
yaşında bir kadınlra evlenmekti. 
Fakat kadın hem altmış yaşında 
olacak, hem de 200,000 İngiliz li. 
rasm,a malik bulunacaktı. 

Tuhaf bir tesadüftUr ki, yirmi 
blr yaşındaki genç, Avrupaya. ge
lişinden hemen birkaç saat sonra 
aradığını buldu. Şerburg şeh -
rinde 200,000 Sterlin servetli alt. 
mıalrk bir kadınla evlenip der. 
hal Amerlkaya. dönerek bahsi ka. 
zandı. 

Fakat bu, istisnaların istisna. 
sı olan bir hadisedir. Arada bU. 
yük yaş farkı gösteren evlenme. 
lerin sebebi yalnız böyle iddia. 
lar değildir. 

Gazetelerde sık sık bu gibi ev. 
Jenme havadisleri görtlyoruz. Ge. 
lfn ve güveyin resimleri, birinci 
sayfalar& basılıyor. Havadise bu 
derece ehemmiyet verilmesinin 
sebebi, bittabi evlenenlerin :nieş_ 
hur birer ıJ&hsiyet olmasından 

değildir. Arııda.kl büyük yaş far
kıdır. Diğer bir tabirle, biribiri. 
ne zıt iki mevsimin izdivacıdır. 
Kanunuevvel ile Nisan ayı birle. 
glyor gibidir. 

Bir kaç sene evveline kadar alt 
mış ya§ını geçmiş olup ta yirmi 
ya§lldan, aşağı kı7.larla evlenen. 
lerin sayısı, pek o kadar çok de. 
ğildi. Fakat bu sayı gittikçe art
rnışt.rr. 

Bundan Uç ay kadar evvel, !n. 
giltercde altmı§ yaşından yukarı 
bir adam, ev sahibinin kızile ev. 
lendi, kız, on sekiz yaşındadır. 
CL 

Ann.esi de, bu adamla evlenmesi. 
ne rıza göstermiştir. Bir kaç ay 
sonra da, ona komşu elli dokuz 
yaşında bir kadın, yirmi yaşını 
henüz idrak etmiş bir deİikan. 
lıya vardı. 

Bu iki izdivacın da, kuvvetli 
birer aşk eseri olduğu söylen. 
mektcdir. Düğüne gelen bütUn 
davetliler, bu çiftleri derin bir 
saadet içinde görmüşlerdir. 

!ngiltedede hazan kilisenin bu 
gföi zidivaçlara mani olabileceği 
ileri silrfilmektedir. Mesela pa
pazların izdivaçlarda nikah kıy. 
maktan imtina etmesi gibi... 

Fakat bu kabil olamıyor .• 'i. 
tekim bu çeşit iki nikah kıymış 
blr papaz şöyle beyanatta. bulun. 
mu§tur: 

"Eğer, işin hakikatini bilme . 
seydlm, ben de herkes gibi dü. 
§UnUrdüm... Kıydığım nikahlar
dan birinde erkek altmış iki ya. 
5mda, kız ise on dokuz yaşınday. 
dı. Erkek zengindi. Bu itibarla 
her tUrlU dedikoduya müsait bir 
vaziyet. Lakin işin Mh bambaş. 
kaydr. Bu iki insan bfribirlni se. 
viyordu. Bilhassa kız, altmışlık 
kocasına yirmi dokuz ya§ında bir 
erkek 11everccsine tutkundu. Yine 
bu neviden kıydığım diğer bir 
nikahta yaşlı olan erkek ama idi. 
Bu vakada da, genç kız, bu göz. 
leri gönniyen erkekle evlenmcğe 
sevkeden sebebin merhamet ol
duğunu zannederim. Buna ne de-. ., 
nır •.. ,. 

Bir kaç sene evvel Amerikanın 
Oklahama eyaletinde böyle bü. 
yilk bir yaş farkı olan izdivaçla. 
ra. mani olmak için bir kanun çr. 
kanlmıgtı. Bu kanun, erkekle 
kadın ara.!mda ancak yirmi bir 
yaea kadar fark olabilmesine ce. 
vaz varcbiliyordu. Bundan fazla 
yaı; farkı g~tcrenler, ancak ga-

Yazan: Dostoyevski 

\\ • iLE 
v 
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, 

HARPUTLU SERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 
YAZAN: 

- • 4' 
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Bir gUn Hollanda ağır siklet 
şampiyonunu nakavut edince na.
~arlar kendisine ~evrildi. O zama 
-ıa kadar Paris muhitinin tama • 
men meçhulü idi. Almanyada bi
zim üstat Sabri Mahirin talebesi 
ağır siklet şampiyonu Brayteu 
Ştrater'i de yenince nihayet Pa
ris uyandı. Evveliı. menaccr Kor· 
nonun alakasını celbctti. Pariste 
i1k ağızda Fransa şampiyon.lan 
meşhur Balza.k, Jurne, Nil'i sı -
rayla yendi. Her maçında. Siki 
mağlup olacak diye tahmin edi -
lir ve daima aksi çıkardı. 

Nihayet sıra Karpantiyeye gel 
mişti. Fransalı cihan şampiyonu 
bu ı~i ciddiye almadı. Hatta sıkı 
antrenmana bile !Uzum görmedi. 
lşi çocuk oyuncağı görüyordu. 
Müslüman rakibinin müthiş kuv-

vetini belki inkar etmiyordu. Fa
kat kendi tecrübesine ve Sikinin 
serseri hayatına güveniyordu. 

Bu mühim maçta ilk dört dev
rede filhakika Zenci boksör tam 
dört kere nakdavun olup dokuz
lara kadar yerde yatıp kalmıştı. 
Bu vaziyet de Fransıza cesaret 

yet ağır bir ceza vermek sureti. 
le evlenebileceklerdi. 

Fakat heyhat ... Bu memnuiyet, 
Oklahoma halkını daha ziyade 
tahrik etti. Yaşlıların gençlerle 
evlenmesi daha. çoğaldı. O kadar 
ki, böyle bir kanun bulunmryan 
eyaletlere kaçarak oralarda ev . 
lenip tekrar kendi mmtakalanna 
gelerek yerleşiyorlardı. Ve bir 
demiryolu kumpanyası, gittikçe 
sayısı artan bu gibi çiftler için, 
''Sevda. treni,, diye hususi bir ka. 
tar bile ihdas etmişti. Neticede. 
istenildiği şekilde tatbik edilme. 
diği gibi fena, neticeler doğuran 
bu kanunu on iki ay sonra kal • 
dırmak zarureti hasıl oldu. 

lngilterede, izdivaçları, hükO. -
metin umumiyetle murakabesi 
yolundaki cereyanlar hfıla kuv. 
vetini muhafaza etmektedir. Şöy 
le ki; yanlış şerait içinde evlen. 
melere devletin müdahalesini, ci. 
nayeUere müdahalesi kadar tabii 
bulmaktadırlar. 

Bu şekil evlenmelerin, cemiyet 
için, cinayetler derecesinde va 
hatta onlardan daha zararlı akı. 
betler doğuracağı göze alınmak. 
tadır. 

veriyordu. Sayı hesabile mağl(ı
biyeti yüzde yüzdü. Fakat dör -
düncü ra\•ımdda şayanı hayret 
bir netice oldu. Abandone edece
ği. beklenen Siki birden, yerden 
fırlayarak Fransıun yüzüne öy
le şiddetli yumruklar patlattı ki 
Karpantiye neye uğradığını far-

kedemedi. Ve mUslümarun ayak· 
larr altına cansız gibi seriliverdi. 
Bu çok büyük bir 1.afer sayıldı. 
Mühim bir de para temin etti. 
Ne çare ki her kemalin bir zc • 

min edildiği kadar fena yaradı
lışta bir mahlUk olmadığı mer -
kezindedir. O, Arap boksörü "bil
yildükçe küçülen,. diye tarif edi-
yor. Okumamış, görmemi§. me -
deni terbiyeden mahrum, hava-
dan milyonlar ka.zruunanın verdi 
ği bir sarhoşlukla aşırı bir ömür 
sürmüş o kadar. I<ntledilmesin -
den bir sene evvel de evlenip ba· 

ba da olmuştu. Karısı beyaz renk 
te bir Amerikandı. 

vali olduğu gibi bahtsız &>negal- Siki - Falih, Şerife dert yana-
linin de yıldızı çabuk söndü. rak müslüman olarak doğduğunu 

İrlandalı Mek Tige, Amerikalı fakat bu boks yüzünden ga\-Ur 
Zenci Cek Taylar ve Kia Norfolka olarak öleceğini söylermiş. Artık 
karşı fena mağlfıbiyetlere uğra- sonraları namaz niyaz hak geti - J 
dı. Ve gülle kaldırmada Fransa re .. Kendisini öyle sefahate ver- I 
~ampiyonu meşhur olimpiyat bi- miş ki Şerif de mecbur olup sc-, 
rincisi Kadini hiç idman etmeden lanı sabahı kesmiş. Fena muhit' 
mağlUp edecek kadar adali kuv- ve fena arkadaş elinde iradesi 
vete sahip bu vücut yavaş y4vaş işlenmemiş ve zayıf olnnların. ne 
çökiiyordu. Dünyanın dört buca- gibi akıbetlere düçar olacağına 
ğında do1arlarınrn son meteliğine maziden bir misal daha .. 
kadar yapmadığı sefahat kalmı -
yarak en nihayet biçak a.ltmda 
can verdi. 

Şerifin mütalaası, Sikin.in tah· 

Siki, Şerife şunu da tekli( et
miş: "Beni ahp Türkiyeye götür. 
Orada yaşryal1m .. ,, Bilinmez ki.. 
Belki bu iş tahakkuk edeydi, o -

·Futbol, Güreş, Yüzme .. 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
Yıld1zını 

seçıyoruz 
BıRINCıYE 

Bir Bisikl et Fut!>olcıı Zeki 
. 1 

!kinci ye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir ıenelik 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 
yunbağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kiıiye birer adet/ 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bil-

yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe kUçUk kolonyao 25 ki. 
şiye birer tuvalet sabunu: aynca 150 kişiye muhtelif cins he.. 
diyeler: 

1 Müsabakaya ıştirak Koponu: -5 71 -1 
. 

... ,,_, ,,,,_., zwwwz ,,_, _ .-. ,_., o-=nzıw:ı - .............._._____.. __...., _,. ......... 

nun mazbut bir hayatı \"C bi~ 
de ileri bir boksumuz temin 
miş olurdu. Sırası gelmi§ken 

nu da söyliyelim ki anava 

gelmek isteyen din kardeşleritll 
arasında Siki ayarında a tıetl 
yüzlercedir. Bunlar yabane.t dt 
Jetlerce zorla istismar edilme• 
tedirler. 

( Dovamı var) 

VAKiT 
AB0?\6 TARJFESJ 

Mtmleket Memlel;el 
/rinde dııında 

Aylık 95 155 Kr. 
3 aylık 260 42~ • 
6 aylık 475 820 , .. 
1 yıllık 900 1600 • 

Tarifeden Bnlkaa Birliği 

için ayda oıuı kuruş dil$ültlr. 
Posta birliğine girmeyen )"erle.re 
ayda yetmiş beşer kunıs zam· 
meclilir. 

Abone kny,lını bildiren mek· 
tup ve telgraf ücretini, abone 

p:ırasınm posta veya banka ile 
yoll:ıma ficretlnl idare kendi O· 
zerine alır. 

Türkluenln fıer posta merke:lnd• 

VAKIT'a abone uazılrr. 

Adres de~iştinne QcreU 

25 L.uruştur. 

tı.AN UCRETLERI 

Ticaret llAnlorının santim • 
satın sondan itibaren flAn ıar 
faların da '0; iç sayfalarda 50 
kuruş; dördüncü sayfndı ı; 

ikinci ve OçOncnde 2: birincide 
': bıışlık yanı kesmece 5 Jlrı-
_.ı,,. 

Büyük, çok .ı .......... 1., 
renkli HAn verenlere a)·n ayrı 
indirmeler yapılır. Hcsrnt U4nlı· 
nn santim • satırı 30 kurustur. 

TiCARi MAUJYETTE OLMIYAN 
KOCOK tı..ANLAR 

Bir defa 30, iki defası 50, Qç 
dernsı 65, dört defası 75 u on 
defası 100 kuruştur. Co ayhk 
illin verenlerin bir defosı bedı· 
vadır. Dört satırı geçen fllnlarıD 
fazla satırlan beş kunı~tın be· 
sap edilir. 

l/i:.met kuponu 
kürllk fldn tarif esi 
indirilir, 

Vokıt hem doRrudan rloaru· 
yo kendi idare yerinde, hem An· 

kara caddesinde Vakıt Yurdu 
altında KEMALEDDiN lREN 
ll:in Bürosu eliyle llAn kabul 
eder. (Buronun lele/onu: 20JJ$} 

1 1 §1 . - --------·-· 
Nikolanın sor<luklarına hep Mikaile 

bakarak cevap veriyorlaraı. Çünkü onu 
heyetin en büyük azası sayıyorlar ve 
her cümlede "Miralayım !., diye hitap 
ediyorlardı. 

böyle bir pazarlığın geçtiğini, fakat 
ertesi günü sozunu hatırlamadığını, 

anlattı ve netice olarak da: 
- Belki söylemişimdir! 

- Şüphesiz, çünkü bu senetler, 01'1 

iki bin beş yüz değil, dört, hatti altı bil' 
ruble temin edebilirlerdi. Lehli ve y•' 
hudi avukatlarını seferber eder ve ibtİ' 
yara kan kustururdu. . ı 

Söz Gruşinika ile olan alakasına ge
lince, pani, genç kadın hakkında laübali 
bir dil kullanmağa kalkıştı. Fakat Mit. 
ya hemen atılarak: 

Ruhiyatçı ge~inen müdldeiumumi bun 
lan yüzünde geniı bir sevinç gülüm&e. 
mesiyle bunlann zapta geçirilmesini 
söyledi. 

Sıra Kalganova gelince, hoşnutsuz 

bit tavırla ilerledi, asrk yüzle ve sanki 
ilk defa görüşüyorlarmış gibi hakime 
ve rnUddtiumami ile konuıtu. Halbu'ki 
kasabada ahbaplıktan yolunda i.di. 

nuımuı ve bir kerecik olsun kadından 
"Gruşinika,, adiyle bahıetmemişti. Kal 
ıanov, iti kısa kesmek istiyor; fakat 
müddciumumiyle hilrim sual üstüne su
al soruyorlu, onu söyletiyorlardı. Ha. 
kimler, anc:ak bu sayededir ki, Mitya.. 
nın hayatın:lalı:i romanın neden bu gc. 
c:e başladığınr anlayabildiler. 

- Bir ahlaksız keratanın sevl.:iiğim 

kadından böyle bahsetmesine tahammül 
edemem. 

Diye bağırdı. Polonyalı 
- Bu zapta geçsin! 
Deyince de büsbütün köpürerek ava. 

zı çıktığı kadar: 
- Evet geçsin! Bu herif edepsizin 

biridir l 

Cevabını verdi. Müddeiumumi, buna 
saplanıp kalmıştı. Ona göre Uç bin ruh 
leyi Dimitri almış; fakat yanınlda tut
mıyarak saklamıştı. Para, belki kasa. 
hada, belki .de "Makroi,, de idi. Suçlu. 
nun üstünde bulunan miktarın azlığı 

onları biraz şaşırtmıştı. Bu son nokta, 
hakimlerin azlıktan ötüı ü düştükleri 

tereddüdü ide ortadan kaldırıyordu. 

Halbuki tahkikatın başlangıc·ndanberi 
zavallı gencin lehinde şu para meselesi 
biricik delildi. Belki zayıf; fakat her 
halde bir delildi ve şimdi o .,:ı., "·lt.ılı

yordu. 

Bu ifadeler de tabiatiyle zapta gcÇ1' 

rildi ve Lehliler serbest bırakıldılat' 
Oyunda hile yaptıklarına dair olan it• 
hamlar tekrarlanmadı. Nikola, bunlar' 
karşı adalete ettikleri yardımdan ötii! 1 

kendini borçlu görüyor ve sarhoı oyıl~ 
cular arasında geçen adi ve ehemmiyet. 
iz bir şeyi bu mühim davaya kan9tı! 

mak istemiyordu. Bu sayede hile il'ı 
aşırılan iki yüz ruble de Polonyahfll11 

cebinde kalmı§ oldu. ı 

Onlardan sonra, ihtiyar M.ak~im~~"o 
çağırdılar. Urkek adımlarla gırdı. Yıi.t 
soluk ve gözleri kederli idi. Zabıta ,,e 
adliye memurlarının geldikleri dakil<'' 
danberi, adamcağız Gruşinikanın yarıl' 
na sokulmuş ve bir ldaha oradan ayrıl· 
mamıştr. Dokunsalar ağlayacak g1bi1'' 
dı. Satrançlt mendiliyle ikide bir göı:te' 

Söze: 
- Hiçbir şey bilmiyor ve hiçbir fikir 

beyan etmiyorum! 
Diye başlamıştı. Fakat Mityanın pa

radan bahsederken yanınl:Ja bulundu. 
ğunu ve altı bin ruble sözünün geçtiği. 
ni hatırladığını saklamadı. Delikanlı. 

nın ne kadar parası olduğunu bilmedi
ğini, herhangi bir tahminde <le buluna. 
mayacağını1 ancak Lehli herifin hile 

' yaptığım g6rdiiğünü ve bunlar kovul. 
dııktan ıonra Dimitrinin Agraf~na ile 
odaya gid:liklerini, genç ktdının onu 
sevdiğin{ itiraf ettiğini anlattı. Bu ba.. 
batı ve:lrken Kalganov, mensup bulun 
duğu kibar sınıfına layık bir §e'kilde ko 

Dimitri, onun sözilnü hiç ke5medi. 
Hatta onun kendinden tiksinmiş bir 
eda ıudiği halde bile itiraz etmeği ak
lından geçirmedi. 

Nihayet s•ra Polonyalılara gelmişti. 
Onlar zaten bütün gece gözlerini kırp. 
mamıılardı. Polis ve adliye erkanının 
gdjiklerini haber alınca, kendilerinin 
de sor2uya çekileceklerini kestirdikleri 
için çabucak giyinmiılerdi. Hakimlerin 
huzuruna vakar ve azametle çıktılar. 

Fakat dikkatli bir göz onlar.da saklı bir 
ıl!ndite de aeıebilirdi. 

Ulak tefek olanı, Sibiryada baytar. 
lıltla istihdam edildikten sonra emekli. 
Jiğe geçtifini ve aklının " Müsaloviyeç,, 
olduğunu bildirdi 

Nikola, bu müessif hadisci3en pek üs
tadane bir surette istifade etti ve Mit
yaya karşt çetin bir çıkışmadan sonra. 
işin ruha ait olan taraflarına dair sual 
sormaktan vazgeçti. Hakimleri en çok 
meraklandıran nokta, Polonyalıların 

Mityadan aldıkları üç bin ru'blelik tek. 
lif olmuştu. Hani şu Gruşinikadan vaz. 
geçmek şartiyle yedi yüzü hemen ve 
gerisi ertesi gün şehir.de öl::lenecck o
lan üç bin ruble meselesi. Lehli baytar: 

- Pani, şerefi üzerine yeminler ede. 
rek bu paranın yanında olmadığını söy 
lüyor: fakat ertesi gün kasabada vere
ceğini bildiriyordu. 

Dedi. Mitya, buna karJı aralarında 

Müddeiumumi, sordu: 

- Madem, ki elinizde para yo"ktu, 
şu halde nasıl ve neye giivenerek bu 
Lehliye şeref ve namusunuzu kefil gös 
tcrerck ertesi günü iki bin beş yüz rub
lelik bir vaaitte bulundunuz?. 

Mitya buna: 
- - Borcumu para ile değil, veraset 

hukukumu karşılık göstermek suretile 
ödemek niyetinde idim. 

Cevabınr verdi. Adliyeci, bu cevapta
ki çürüklüğe gülümsedi. 

- Demek çil çil iki bin beş yüz rub. 
Je yerine bu zatın şu meşhur veraset 
haklarını kabul edebileceğini sanıyor. 

dunur, öyle mi? .. 

1 
•• 

rini siliyor ve Mikail Makroviçin an ıı· 
tığına bakılırsa. ağlıyordu da ... 

Dimitriyi suçlu yerinde ve perit•11 

bir halde görünce, içi burkulmuş ve bıl 
derecede zavallı bir adamdan aMığı of> 

rubleyi düşünmü~tü. Kendisini ona ıcıı' 
sr borçlu hissediyor ve eğer fıraat çı' 
knrsa yardıma hazırlanıyordu. O. ıt1' 
ninden bunları geçirirken, Nikoln: 

(Dovamı var) 
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Meraklı Tarih Sayfaları ~ 
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k alafranga suvareler
1 

Yazan: Reşat Ekrem 

Askerlik bahisleri: 

nllgiinku tarih konuşmamızın 1 ka bır yere tayinin~ ~ileyec~ktir. 
\'~uunu 1265 Hicri yılı vakayii O halde Edirne v~hs~ 1smaıl Pa. 
İ<ı! ed· ı şa ile ben de ''erımızde ka.laca. ------- ----

ıyor. I J • 

A.yaaof tamiri ğız demektir! demiıJtı. 
t·.. yanın 6 . h f len poc:tadan 
oır rnUddettenberi devam eden ır a ta sonra ge .. - ·u 
Yaııof .. . . · l265 Sait Paşanın Şam vaJısı oldug 

Ya camımın tamırı 1 t p nın Filibedc iplm 
aıanında bitti ve ramazanın ve. 5.~.e aş~ 

1
., .. 

1 cul'lla gü .. . küaadı oldu. edıldıgı haberı çıkm :. - · 
nu resmı " y ,. ·· reler 

lsofya bu münasebetle yapı. arı resmı. s~ıva 
Bellrnlık resminde bütün vü. tertıbı 

la, İstanbul kadılığı payesine ı Vüvela, Ulema, ve bü~·ü~ m:
dar olan ulema, bazı ileri ge. l murlardan geceleri evlerınue mı~ 

---------------------

Cehelüttarık 
Akdeniz lcapısında bir çelik ve 

beton yığını zevat Umera ve saray erka.. ı safir kabul edecelt zevatın hangı 
hazı b G' 1 d ve hangi saatlerde ev. y l' ulundular. . . . ::ıe~e er e kları bu l265 Le hrnal'm hususi muhabiri 1 topların ovayr nasıl süpürebilece. 

r Yasofyanın tamır masarıfı, lerınde bulun~c~ Ilenri Duauaire l'azıyor: !ini gösteriyor. 

simi kısıyordum. .. Gözlerimi men 
dilimle kapamıştım .. Y amma gel 
di, bileklerimi yakaladı: 

- Artık bu ağlamayı kesmi .. 
yecek misin 

Diye yüzüme bağırdı.. Sonra 
istemiyerek başımı koltuğa çarp 
mama sebebiyet verdi .• kalktım, 
odadan çıkıyordum .• 

-Dur! .. 
Diye bağırdı, tabii aldırmadım, 

odama çıktım, arkamdan geldi, 
kapıyı kilitlememe vakrt kalma .. 
dan o da odaya girdi .. 

- Haydi, dedi.. yemek yiye " 
ceğiz .. 

İşte bu hepsinden fetl idi .. Bü
tün bu gürültülerden sonra ye .. 
mek yimek.. .T orj tam üç saat 

kaç sene evvel varis bırak- vılında ilan edıldı. \ ."' ğ d . 
dan ölen Şeyhislam Mekki za. · Bu usulün konulmasından ka::t. 5agcıa, aşa 1 

.. ~. tersanenın Kayanın etcğin:le, biri mermer. 
A , d" ~· k't Ve saatte bacaları tutuyor Ve kes. } b" k f b "k d h '1.Strn Efendinin beytülmala herkesin ıste ıgı va ı . • .. .. . . hane o an ır aç a rı a, a a 

ları. k·· . . · k t h · bir büyük memuru I a. I kın made;ıı gurult,.Jerı ınsanı sa. :1erı'de spor sahaiarı ve bir me • 
ullıyetlı nakıt Ye ıyme . her angı ' _ . .. . - -;:ı r,_. 

lnUcevherlerile temin edilmiş. hatsız etmemesi, onun z:manını g~~ e:.lıyor .. ~aha oeteıde denııın ıarlık var. Düşm3n kıtaları bu sa. bl'r 
~ugu·· d k 1 A . l etmemesiydi Bu ilana ka. ı;uz el mavısı uzanıyor. Solda he . 1aya saldmlıkları takdirde, sev - pro 

· eline kitap, tabla, ne geçtiyse 
yerlere attı ve bir kelime bile ko .. 
nuşmadr. 

l n mey ana çı arı an - ışga · . . , .. . • . k 
foıı .. ·a kl · t b ta. l ..J r halk kahvehaneye gıdcr gı- ı.ı~n şan:uıı vazıyet.e bır ·aya .ced!"ceklerı· askerlerin bu mezar. 

• .J mozayı arı, ış e u ;.ıa . .. .. . . ·· 1 · 
1"'iedir ki bir sıva ile örtülmÜ!'I· bi akşamdan ev\'el ve sonra m~- y_ukselıyor; ş:ıraaa burada ı.::er e. lığı doldurmaktan başka bir işe 
.d!· 1 him memurların ko~aklarma gı. ~ınde maymunların sallandıgr a. yaramıyacağı muhakkaktır. 
thhe V ı· • l t p ır.a :ıerek taciz edcrlerclt. ı;açlar. 
ı2ı:ıır a 111 ~me a"Sd , Bu ilk kabul aeceleri şöyle tan Bazılarının müstakbel mütear. 
, vu te bazı valıler arasın a . "' Eıler g;;;zdcn kayboluyor. Yol rıziarın ordu kurmuı olduklarını 
gi§iklik yapılmıştı: ıin1 edilmiştı : artık ki uçurum arasında dar bir iddia ettikleri Linea iıtikametin -
ltUd P Pe-<ıembe akşamı cuma ger'e.

1 Se .avendiğar müşiri Rıza a. . •-:. ile ceyhislam. Cu- toprak şeridin::!en başka bir ~ey :le yolumuza devam ediyoruz Ni. 
lanik valisi, sabık sadrazam sı: Sa~raza~ .. Sr.~askcr ile Top-Jdeğil:lir. Şimdi solda kalan kaya, ;1ayet bir kaç Eaat müddetle halkı 

r t Mehmet Pa~a hUdavcnd~. mh artesı .. g:ırcı~.,ıp. azar <"ecesi: Kap. I bize bir sıra şakuli yarlar arzedi. telaı:a dü.ı;lrm\i• ve bütün dünya. 
vaı. . b k k Saıt ane muı:; . e- 1 ~ x :ı: 

§a lı>~~ı, sa ı .. scr~s er. 
1
. . •an Pa.::a ve reis paşalar. Pazar. yor. Cansız bir yığın halinde du. }'a Cebelüttarı'.{'ın taarruza ma -

.c..uırne valısı. Edırne 'a ısı " H . · '~ l" , . . . k' · · k · ı Pedel 
1
. t .

1 
p F. tesi accesi: arıcıyc. Ma ı~ c. ruyor, fakat hız bılıyoruz ı, ıçı ruz alacağr zannını vermış o an 

en ı zade smaı aşa ı. I "' 1 c:- Jı ""ecesi· I b" l d ı . .. .. ''B "d B . v ı· . .
1
.b . ı· · Darphane n:ızır arı. .._a ı:ı • hayatla dolutlur · ır ço ~ a 3m ar, şeyı goruyoruz: aysı e arrı-

a ısı olmuştu. Fı ı e 'a ısı .. . . b ... ~·. · .. 
ret edebilir .. Nitekim ben de o -

.. 
1'11et p " k 1 ıı::tı Hassa muşırı. Çarş:ırr: :ı oecc.::ıı · ı en mütekamil harp silahları. mu . 1 ~r de yanlarına toprakla dolu fr. ıı 
\ r a.,.a da açıkta a m ... . .. . . t• t na .. ır· 1 d' ·ı . 1 d"' h b ~a· akan1·· ,· Lf.ı r· Ef ndı' o sıra- Zaptiye rnu~ırı. ıcare ~ '• azzam su depoları yiyecekle :lolu 1 ;r ar ızı mış o an ort ta ta a. nun yerinde olsam aynı hislerı· 

l\ıs tı e ··t P Qcmbcgc k ·· ··k "f ·· ·· k 
. ınuvakkat bir memuriyetle sad.aret m~s e~arı. er"' , · tabii veya rnni mahzenler yanı!1. :.a a gumru vazı es~nı g~rme ı: beslerdim .. Hakikaten bu küçük 
lıbede b 1 . d Vali İsmet cesı: deavı ve masraf nazırı arı. d "b t beklemektedir Bombar uzere kurulmuştur. Bır polıs me. bana çok benziyordu .. u unuyor u. b r· "ol· cc a no .c . • . . . 2. 
§a ile münasebeti vardı. Pos. Fakat u ~unre usu u h~. ·· d. • .}ı na;ı ha;i.1de halkı içine alacah :nuru s~ynsefori ıdare etmcktedır. Bazan evlerinin ön.ünden geçi -
ile . 1. . • k !dıgyı vam edemcdı. Hem halk. em e l f k 1 b b.. . 'a ının açrka çı arı k b 

1 
leri olan de,·lct crka. sığına!dar bile vardır: buı.krclan Halen ce:ıdüttarık'ta milliyet _ J,, yor, a at pencere ere ile bak -

·l'i ""el° ••teessir olmuş· a ll gece 1 • ... • ad 1 d d. . 'l' ~ ınce mu . . 
1 

ma ve büyük memurlar L'f.;: tan~si 1.200 kqi alab.ıır. c;i yoktur. Yalnız binlerce ıapan. ıc iyi m an yo uma evam e ıyor -
• aııye etmek üzere valı ko. nı 'e u e ç 1 yol ameleleri, her sabat bu yoldan Sl'I dum .• 

. gına gitmişti A't,·ni maksatla bu usulü yadırgadılar. o.c geç - Bir klç dzkika içinde Lir deniz. ı-i ( - • K IŞ gun" lerı' hen'u"'z tu"'ken • 
l'b · J d d k d'l' • · d terke ge~erek tersa.1ade çalışmaya gelir 
, e ekabirinden de bir kaç ki. me en e en ı ıgın en - den ötekine gidiyoruz. Akdeniz lıcklı \ memiı::ıti.. Bir akc:ıam evde 
"ali~ . . V 

1
. dildi ve ak§am oldumu Linea §ehrine 4 1 tt tt 

e . J • ziyarete gelmıştı. a · · ~ .• , tara!ı daha va~1şi bir manzara arıe - mektupları im1 · sır y P3ın A - H p dön.or jcur) .ı mı, res erı a a 
e hitahf>n: tra useyın aşıı <liyor: nebatsız, girintisiz bir sı.rl • · ' rdum 

-..... n - "' · ~ t V k · 1CJ i ı.. .ı- - 1 ==--=---"""'"---=---=--~..,_,.,=---- lerıne:ıa<.9YUYO •• ~ı LJten azlolundu.rn • &Ka &:e- • aı ..., ~ )"•Y• ~o...,_an -E bu.a••f'a nr~"''" ._ .. cUSrJ UrU.. Hu.:lu- a kadar yoluaRJu devam .. .~ '"it t ·ı · d k ld - A- --....ü p ...,"A.,...xr-=-.r- -- nın -vaJsJeı'!Ylvıanm eilme geçen bir res-

~
·. pos a ı e yerım e a ıgım rtndad1'tte~ r 6 .. nu-yın a. cü bir merdiven. Denizle yol ara. ediyoruz. iki asker her nmanld 
tı · l ı.: l d v· ·· d ı· pitlon ,.e 5' dalmıştım.. Kapı çalındı .. 

gelecektir. Benı seven er }a b'l 1~5o YI ın a ıc.ıın c va ı d k 1 İ b .. t. h"" '!ibi demir bir kapı yanında nöbet ah .. ••. sın a aya ar... şte u un ucum. - a) Yaklaşma, 'ita şiddetle çalındı .• Gittim 
Zlın, sevmiycnler de memnur. ;ken vcfac ct .ı. k ·· · d k ı ı be'kliyor. Hep!i bundan ibarettir. IJaşa d) G · ll!a .. ınıar! . d . ' k t laı bu ayalar uzerın e ·ırı aca;c. ' czın. Nefes nefese karşmıa çı-
., E:endisine aıma pe.c c;o u. 1 rışm:ı. 22.30 Mü S 

1 
. "eli B" 

'Derı · haf vakalar nakledi!en Ağ:ı Hü- tır. Sonra 1.>:tarıf mıntıkada başla • rı _ Pi.) 23 Miizi1.1 Y vıa ı .. ır koltu-

tt!i~e. t P~şa biraz delişmen bir seyin Pa<;a neferlikten yetişme, Şimdi hiç olmazsa nazari olarak .naktatlır. Daha ileride Linea'nın 2:u;, • :!4 'on :ıjan~• uzun uzun hıçkırdı. 
ıd k . a· t k ı b'l k - • ·Jı ·laları t~hm" dilı"yor ı · ınk·ı ııı·oııraın. babanızın, yahutta 

1 
ı. Lfıtfi Efendi "Besbe1li a. ümmi, fakat gayet ze ·ı, ırayc - hücürr.:ı maaız ·a a ı ece yagane A ::i ~ ın c . 

h k k t · --------"~tunuzun evinde ol-

~·e oylc abuk sabuk söylüyor,. üydi. Ciddi. cesur ve cömert b~r G::riye dönmcrr.iz laz ı m. Ispan. iliç bir hadise yoktur. Yalnız bir O C U J .. doğru olmaz mıy-
b·~Vadisi ile zihnine dokundu li bir zattı. Hafızası ço ·uv,·c · mahal~i görmiye gidelım. Görülecek hiç bir şey yok. Yeni ç 

ı.,, düşU11ceye dalmıs':en val i askerdi. :Memuriyette dolaı;tıgı · d demir kapıyı seyre'dip dönliyo _ #(, 
l\ l l yolb:·!a mes!clın şehır en geçcce. 
-ar Söze baslıvar:ı' ~ : yerlerde kendi kesesin . e:ı pec k d b ruz. 

t 
· J d ğ;z, '.ı."akribe.1 14.000 a ar ce c. 

- 3lanbulda bu cler!:isikliklr hayrat ve hasenatta bulunur u. p ) ~ • lüttar kh, sırtın yamaslarında Is • 

l
.

1
•
1 ltken ay a!trcp burcund: Ağ·a Hüseyin Paşa dairesinin 

:na "'raf defterlerini gözden geçi. panyol usli'ıbl'.ncla in~a edilmiş ev. 
De · ·. - b r· t nııı "Oklu- !erde yar;amaktadırllr. Bunlar in. 

Yınce, Lfıtfi Efendi de kara. rır:rn;1 sa ıın ~ ... r ıya 1 ~ • • • -
l ~ d'J·l· t" · ce\'~etmi .. \'e "'ılız teb<..ası olmalarına ragmen 

Verıni~. içinden ''muhakkal: ru nazart ı' ,a 1.11 ı; " 1 b İ ·1· b"I" Çırct1 ı 
1
. .. .'. .. 1., 1·,·ctı'nde nbirisini ca. İi~e.in.:en pek azı ngı ızcc ı ır. 

. d" . t' F k"t va ı sc Jır aıJn n" . 1 . . ·ı· 1 . ·· ... "m ş ı a ·"' · ~ "' .. . · ingiitereden gel:nış ıngı ız erın 

Spor sahalarının etrafını devre
tlen yolda ilerliyoruz. Burada çalr 
ııh.lı~ım biliyoruz. 

Yaklaşıyoruz, fakat uzaktan fa. 
aliyet göze çarpıyor. Cebelüttarık
lı dostum soruyor: u şöyle bag-la1~uc=tı : '.Prara .. · ·· b" .. G · oe ......._ ~ ., Ul b' karakollukcu iken mıktan u; .n ır. amızona b • 

ao dirneyc tayin edilen Sait - an ız ı ., t · r - Evet, <liyor, orada çalışıyor-
ıa b·· a •da bir kere camae-tr c!ee;iştirir. !ine: b.1.1L1n as.:er mı,, an gız ı 

~r 0 Ylc ~evlere merakhdır. },. . 
1 

re s-;.btın vetişmiyor! tutulur. Yalmz son zamanlarda !ar, fakat bir taarruzu kırmaya ma 
·ıı 1.cl> bıırcunda Edimeyc tayi . ".llı·· sız e · d"ı •··· · .. ~ d" tuf id:üa:rılar yapıl'dıg" ınr nere. ?l'\ az:ı.rlam!ş tt. 

1 

ta':viye e· ır.-ıg :nı oı;ren ı:n ... 
1 a.ı · ı· eş'um "'Örecek ve Edirne Diye l:•1 biliyorsunuz? İngiltere ispan. 

iJI ~rab~I etmiyerck baş . I'.,c.?al El.rem Kc~ i ~oaanna ~~~.:::yen pat'.ka. ·a ha. b!nin bir umumi harbe s •• ,.. l la r.:~n Lınc~ya goturc.ı rr.c §.ıuı ·,. ~lı:y::~ nnbileceğini daima d:.i-
... l'~n '-h.rını l'.~:ıl.::ineyc Gc :~:r l'.r:!l N<.'..l".'.1 / 1.ola çı._ıycr~ız~ _Bu : ehirc v.e hl:: . ~n nUjtlr. Bu itibarla Cebclütta-
h • .• , I~aptırdı Atmı~l.:ır ye gL.it re.ı ycı;:ane yol, Y3

•
11 Cc be. ık kalesini:1 noksanları ikmal edil 

t.. ""l ·t .,.,v\'e:ki e"'ece y;rısı rnıho5 b'r tü ~ .arı'.<"a !·aqc b:r taarruz hazırla G i-12 y •1 a~ tu Aya3:ı;fada ott:ran ı__, :ne'.;te.:i.-. On ay kadar önce e. 
. \ıu; §larında Ke,·se; çalışmal~ta ha "de olan bir ı~admln bir erke:, ı clı:.ıan şayiası doh.'!'.:3n it:>l!·an ve ael'al İr:.ı•~ ı ide bunun i~in buraya 

t· .; ~<ı nle11sı.:cat fabrikasu: da Bevazıt meydanında gelene ge : lsı:;a .lyolla:ın gese~:ıecekleri Y~ • :;eldi. O za.r.andanberi çalışmalar 
t .. ~ eı Pa 1 J , . ·e çe~e sata~ıp nira atarak her:iesı ğ5.m istila yoludur. .lurma.::lr. Esasen kimse bize fena· 
r,Ptırı:n. rmn.i arını ma.cı~~e) . . :l n uyandırmıı:-lardır. 
ııtıh •§ ve yar:ılanarak te~a\'ı uy.~usun a . d'l .. b"l Kaya bird~n bire denizden lık yapmayı aklından geçirmiyor. 

·•a. aı D · polislerı ken ı erını ı - . ınnn~tır. evrıye . b .k. sar ' uzaklaş yor. Fakat toprak Ekezire toplarımızın ateşı altın-
·y cek derecede ıçen u 1 1 

• • • • el d b" k d k"k · · d L' --o mı e k 
1 

k adli kazılmış ve denız kaya ıle bırleş. a ır. Ve ır aç a ı a ıçın e ı. 
l\• t -- hoşu gu··,.,lükle ya a ıyara • · · 1 b" k"' .. k 1 1 b l t f d ı '"lo osiklet Çarptı "". . 1 a· Kadının miştir. Bu ıtıbarla yo ır opru. nea ış a an u top ar ara m an 

Niı:. yeye teslım etmış er ır. k b · t" d a· tahrip edilebilir. Faslı kıtalar ge. l'le . ~·antaşnıda vali kona <Yı cad- a" .. kte oturan Ayşe er • iden gaçme mec urıye ın e .ı.r. . . . . . 
ti 31llde otu . • "'Ad Kara,,,umnı d t Zeki Şimdi kalenin bataryaları bu kop mılere bmdırılmeden evvel bu bı-
tlot . ran Bahrı oglu nan k ~in de Aksarav a o uran ' . . . a· 

im evime 
Re, belki 

o ettiri
iye -

Artık ağlamaktan bile korku" 
yor, yüzüne bakmağa cesaret e ... 
demiyordum.. Nihayet birden 
gilrledi: 

- Zor değil mi?~ Benimle baş-; 
başa bir gece geçirmek seni sı 111 

kıyor .• 

Bir şey söylemedim. Yeniden 
ağlamağa başladım .• Birdenbire. 
cebinden bir şey çıkardı, yere fır. 
lattı .• Saatinin yerde parça parça 
olduğunu gördüm .. Yavaş yavaş 
pencerenin kenarına kadar geri• 
!edim .. O karşımda sarhoş gibi 
sallanıyordu.. Yüzü korkunç bir 
mana almıştı. Bana doğru geli ~ 
yordu .• Korktum, pencereyi aç .. 
tım .• O vahşi: bir hayvan gibi ho" 
murdanarak üstüme geldi.. Ken
dimi pencereden bahçeye attım .. 
Otomobili nasıl çalıştırabildiği -
me ben de şaşıyorum .. 

Sylvia başı önünde elleri diz
lerinde susmuş, dalgın gözlerini 
halının işlemelerinde gezdiriyor· 
du .. 

- Bak bana, Sylvia .. dedim .. 
Bugünkü hareketinde kabahat 

1i olduğunu biliyor musun? Bili
yor musun ki gözyaşlarile koca
nın sana karşı yeni bir temayü
lünü baltaladın ? .• Şimdi muhak
kak ki o senden çok ıztırap çeki
yor .. Tehlikede olan odur, sen de 
ğilsin.. 

Böyle sert insanların duyduğu 
kederin, hiddet şeklinde aksetti
ğini bilmiyor musun? .• 

- Fakat bu bir deli amca .. 
Ben ona ne yayabilirclim .. 

. - Derhal eve dönmelisin Syl
vıa .• Otomobili evin köşesinde 
durdurursun .• Yanında anahtarın 
var .. yavaşça kapıyı açar, içeri 
girersin.. göreceksin o kederile 
başbaşa, dalgın düşünmektedir. 
Kollarını açar: "Seni seviyorum 
Perrot,, dersin.. 

Ben bu genci senden çok iyi ta 
nıyorum Sylvia .. Tafnamen bana. 
benziyor .. Haydi durma, koş .. Sa· 
adetin başlıyor .. 

Sylvia, Jorj ve ben tatil ayları
zı uzak bir kasabada geçirdik. 

; di yalnız Sylvianm amcası 
~orjun en yakm dostu ve 

vaftiz babasıyım .• 

· ıt Kitapevi -·arın tercüme 
O!iıkıetl .. .. "d eg · lrüye hakimdir. Top olmasa bıle nalara yerleştırılmekte ır. Bun.da 

en v e Buyukdereve gı er. ldug-u anlasılmIEjtır. • • ı · :ı ? A k .ı.enik·· d • cld 0 · k(; Jr:.i alt·na kon::calt bir l:ıgım, ve ıavret edılecek ne var· ır. s ·er-
~ ı oy e Köy başı ca e - ..... • .. .,,.., , ,. ' . · . . . .. . ·. , 
' • c, ~·ile ., c:,ındaki ,,....-v .. ,....,,,. •. ~ lıiğr.n ol ~a.:n brr n'akıelı tufek :: rı bu kı§lalardan başı;a ncrec!e 

Ü seri 
Y ·ıp ı ı ve TTay:ıt yr .. 11; "1:l IV 

• . eı,;.,.r! yine pek çok alhış~ 3 ·•U lb Ymanın " ya . 1 Y Çzk~r i k ' '·ı· 1 d"? Ş d ·1· ~ tahiın . ·UzUn. ' enı .. b;.itün hücumları durdurmaya ·a. oturtaJı ır er ı. .ınu a ı ave e· nü idi. GU!hane parkın ... < 
t -rı \• e çarpmış \e) ~ ıb· d . k' r :.1 h 1 16 h 

1
, · ~!i ·;talaını~tır. Yaralı çocuk 

1 

Kadın ka 1 fi gelir. ey•~. 1 ıd:nan ·Ma fa end.. a
1
rp 1 !ar için sabahtan akşama ı~a - nıış ,.c lıafta büylece .ı:·tpanuı 

..,..ocuk h t · k ldml 1 • .. C gemuı var ır. e ruz · şm~n a. tlar de\·am etmek üzere eğlen •ır 
-~tır as anesıne a • 1 • d' 1 or.:an bır kaç metre otede, e. . . -

· Rıı8ytırıın eıı me~ ııo c ıp · .. , , •• ·~· rımızın ıntıhar arzusurıda oldukla ('t•ler tenlı.ı cclilmk3tı Park çok En·elki akşam Keçiörf'n A 
l f 

:d'r 4 be}uttam< n yegane arazı~ın: çı • :i f}' . .. d · 1 • • · 
~ leriııtlen Çc W un eser.· • ' · · .. rına e 1 mı gorır.e en ınanamam. 1 kalabalı!·tı KUroUkler milli o - ıakucağı nılnimin·ı ~rin:n ,_·ap _ ' I' ___ ,_ if ··rne-i kıyoruz. Bu arazır.ın 800 metre u. 1 ' • .. 

e· 
1
• \.arnyon Çe.rp:ı I Haydar R abn tercu ; zerine ı.soo metrelik bir ır.eı:aha Cebelüttarık umumi vaziyet:n :nıular o.rnamı cılar ve kendile · lıkları radyofonik teıı . ~ilue 

Kr. 
60 
40 
60 

100 
25 

125 
40 

100 

25 
15 

t' • ' d~k:-~1 köy::ıe Mchmet:lipa~a ha . :ıo kuruş •• _J sı vardır. Bir yan:ian hı:::lutla, di. '.carışı!:lığın:lai1 endişededir. Yok- ı·ine Çocuk Kurum~ ıı:minönU neınleket icincle lıü~ ilk alil~a 
"' ..,, d __ _. .. ~....................... d · ·ı· k ···h d b" •· ... l.ıosit f :l · 1 ı d d ı k'" ·r:ın .ı.:ı.::lc!en su C!eposun a ••• __ ğ:r iki yandan cnızl: çevrı ır, sa en ... ıJı ususun l ır enc..ş: .,.u ttrn m an şe rnr er a - .ıyan ırmış \'C ı:uruma ta ·e::ır 

1' :ı &'c~at~b:ıcı Ya':up ~amatya. .. ~--- , 0 ;:1ayet tam mkasiyle ıakuli bir 1eb:bi yolctur. Harp h:ıliı~de müt· :1ıtılmış!ı!. \"e tebrik t('ol:rat ve mcktt·pl :- rı 
" 1.'il ö.er.cen foför Musa oğlu VAKiT 8 §:klld: in:n k1y:ıya arka:ıını da . :ıit haftalar geçirebilir, fakat. bi. 1 A:ı.tan .• 30 (A.A.) - Çocuk ;1:1lmiştlr. 

eın\Ut ~canın ldareıindekl kam. yamııtır. rinci derecede iktıaadi ve askeri haftadının son gUnll olan bucUn Memleketin her tarafından 
, ht~ tında kalmıı ve ıağ ba. 8 b 0 n 8 Kayanın tepesinde, eski batar • bir rol oynıyacaktır ... l aaat 11 de Ankara HalkeYllMle alıau bMrıv .. rd oocuk hat 
a.Janrnı Yl.l'a.lanm11tır. Suçlu ya O 1 U ft UZ yaların yerlerini gösteren delikler İngilizler realisttirler, haklan umumun lıtell Uı~rlne blr ke - tasının pek canlı bir ıurette kut 

rn1,U:• Yl.?alı tedavi altm& a• __ - - -;-~ varld bunların yerini alan mddem lda var. re d:ıha tekrar eatlen Kttottk lanc!rtmı bt14lrm.ektecllr 
W"ff.JJ..tA.JJWU.:- _. ' 
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Yaşll kadınlarla evlenen genç
lerin sayısı artıyor 

\\ 
, ...... _ ... 

A'R!«llar Birazda gülelim lngilterede bu kabil izdivaçlara 
hükumetin müdahalesi isteniyor .. -······--··· ...... 

~ sanatı Unutmuş olacak1 
"~ ~ .-"''Y<1l1'' ~~-.. 

I 

"" Öğretmen talebelere öğilt ve. 
riyordu. Çalışmak l!zım geldi _ 
ğini anlatıyordu. Sonra ilave et
ti: 

- Ah sizin yaşınızda olmayı 

ne kadar isterdim. Bunu niçin 

arzu ediyorum biliyor musunuz? 
Bir çocuk atıldı: 

- Çocukluğunuzdan öğrendik. 
lerinizi unutmuş olacaksınız da 
ondan. 

Sıçrama 

• 

Di?nya, garabetlerle dolu. Bun. l Ann,esi de, bu adam1a evlenmesi. 
- Galiba yine ay başı geliyor! 
- Nereden anladın? 

larm en garibi biribirine uymı
yacak derecede yaş farkı göste
ren kadınlarla. erkeklerin evlen. 
mesidlr. Bu hadiseler, bazan bir 
iddia. neticesinde oluyor. Mesela 
geçenlerde yirmi bir y~ında bir 
Amerikalı genç, arkadaşile bah. 
se tutuşarak Avrupaya bir seya. 
hate çıkmıştı. Maksadı, altmış 

yaşında bir kadmlra evlenmekti. 
Fakat kadın hem altmış yaşında 
olacak, hem de 200,000 İngiliz li. 
rasIDıa malik bulunacaktı. 

Tuhaf bir tesadüftür ki, yirmi 
bir yaşındaki genç, Avrupaya ge
lişinden hemen birkaç saat sonra 
arıı.dığınr buldu. Şerburg şeh -
rinde 200,000 Sterlin servetli alt. 
nu~lık bir kadınla. evlenip der. 
hal Amerika.ya. dönerek bahsi ka. 
zandı. 

Fakat bu, istisnaların istisna.. 
m olan bir hadisedir. Arada bil. 
yUk yaş farkı gösteren evlenme. 
terin sebebi yalnız böyle iddia. 
lar değildir. 

Gazetelerde !!Ik sık bu gibi ev
lenme havadisleri görttyoruz. Ge. 
Hn ve güveyin resimleri, birinci 
sayfalara. basılıyor. Havadise bu 
derece ehemmiyet verilmesinin 
sebebi, bittabi evlenenlerin meş.. 
hur birer §ahsiyet olmasından 

değildir. Aradaki büyük yaş far
kıdır. Diğer bir tabirle, biribirL 
ne zıt iki mevsimin izdivacıdır. 
Kanunuevvel ile Nisan ayı birle. 
şlyor gibidir. 

Bir kaç sene evveline kadar alt 
mıg ya§ını geçmiş olup ta yirmi 
yaşndan, aşağı kızlarla evlenen. 
lerin sayısı, pek o kadar çok de. 
ğildi. Fakat bu sayı gittikçe art
rmştrr. 

Bundan Uç ay kadar evvel, !n. 
gilterede altmış yaşından yukarı 
bir adam, ev sahibinin kızile ev. 
lendi, kız, on sekiz yaşındadır. 

,. 

ne rıza göstermiştir. Bir kaç ay 
sonra da, ona komşu elli dokuz ı-.-..,->ı:ı 

yaşında bir kadın, yirmi yaşını n·."-: 
\ 

henüz idrak etmiş bir delikan".\ f ·'~ 
lıya vardr. : i .:..' · 

.... J ....... 

Bu iki izdivacın da, kuvveU:; k~f} 
birer aşk eseri olduğu söylen-~ \ •:-' -ı 
mektedir. Düğüne gelen bütün;.~"'\. 
davetliler, bu çiftleri derin bir" '. _! --

saadet içinde görmüşlerdir. ·"' · · } 
............ ' 

!ngiltedede bazan kiHsenin bu 
gibi zidivaçlara mani olabileceği i . hir hayatına geçerken bir çok a 
ileri sürülmektedir. Mesela pa- ; 1 bideler vücude getirmeğe başla. 
pazlarm izdivaçlarda nikah kıy. c. j dılar, bu abidelerin en önemli o. 
maktan imtina etmesi gibi... hl !anları Selçukilerin yaşa.dığı Or. 

I:: ta Anadoluda, Konyada.dır. 
Fakat bu kabil olamıyor. Ni. _, Bugün Konyada bulunan en es. 

tekim bu çeşit iki nikah kıymış ; ki Selçuk anıtı, Kıl~ Aslanın sa
bir papaz şöyle beyanatta bulun. 1, rayıdır. Bina tuğla mozayıklar. 
muştur: la süslenmiştir. Yi.M Kon yada 

- Her kapı çalındığı vakit, ba. 
bam yerinden sıçrıyor da! 

Aritmetik dersinde 

- Elinde beş kuruş olsa üç 
kuruşu sarf etsen kaç kuruşun ka. 
lrr? 

-Hiç! 

- Nasıl olur beşten tiç çıkar-
sa geriye bir şey kalmaz mı? 

- Elimde bir şey yoktu ki! 

Evde yokmuş 

- Çocuğum baban evde mi? 
- Evde ama! 
- Aması ne? 
- Bana siz, geldiğiniz vakit 

evde yok de, dedi de. 

Veni bilmecemiz 

"Eğer, işin hakikatini bilme - c Sultan Hanı, Sı•çalı medrese, İn.. 
seydim, ben de herkes gibi dil. t ce medrese, Selçuk medeniyeti • 
ştinürdüm... Kıydığım nikahlar- .. nin en önemli eserlerindendir. 
dan birinde erkek altmış iki ya~ • Bu eserler üz.erinde yapılan in.. 
şmda, kız ise on dokuz yaşındaY·uğ celemeler, Selçukilerin anıtların 
dt. Erkek zengindi. Bu itibarl· temel kısmından ziyade anıtların 
her tUrlU dedikoduya müsa~t '"çtan süs kısmına daha fazla önem 
vaziyet. Ll.kin işin aslı ban;ı.,..naları vermişlerdir. 
kaydr. Bu iki insan biribirtrşy Anadolunun her tarafı Selçuk 1 .,__,..__...,._....,_-+---4 
viyordu. Bilhassa kız, ~en bura _ eserlerile doludur. Bilhassa Kon- 2 
kocasına yirmi dokuz Y]a çok iler _ ya, Kayseri, Tokat, Sivas en bil. 
erkek !'levercesine tut~slarla temas yük sanat merkezleridir. J 
bu neviden kıydığıq;i kısmında da Türk Tarihi Tetkik Kurumu 
nikahta yaşlı olan ~ Anadoluda eski Türk eserleri hak ~-+--+--ir--t---t 
Bu. V~~ad.a da, g,~iyeti kabul ettik. kında daha fazla bilgiler elde eL 4 
lcrı gormıyen er,n medeniyetini de mek ve yeni yeni sanat örnekleri "'--~--+--i--t--"t 
sevkeden sebeqie birleştirerek bir meydana çıkarmak üz.ere kazı a. 5 
duğunu zanne~ler yaptılar. Bu bir- raştırmalanna devam etmekte_ 
nir ? .. ,, .rk sanatı özelliğini dir. Bu araştırmalar bize hergün 

....... --~ ... _, 
Bayan Pamuk minimini üç bıraktı. Burası o kadar temiı 

yavrusulya beraber bahçede yı. rahattı ki zaten bu seyahat 
ğılmış samanların arasına otur. yorulan siyah yavru miniıP 
muştu. Yavrularından biri ken . gözlerini kaaptmca uykuya c 
disi gibi bembeyaz, ikincisi ala - dı. 

calı, üçüncüsü de simsiyah, kadL Bir aralık, Pamuk diğer 
fe gibi parlak tüylü idi. Zaten yavrusunu taşımağa uğraşır~ 
Pamuğa, tüyleri pamuk gibi be- evin bayanı sandığa gelxni· 
yaz olduğu için o ismi vermiş • Sandığın kapağını açık göril 
lerdi, Yavru Pamuk da bir kaç içine bakmadan kapadı ve 
zaman sonra muhakkak kendi an. litledi, anahtarmı da öteki .aP· 
nesinin ismini alacaktı. tarların yanına, cebine koY' 

Minimini yavrular samanların Bayan yukarıya çıkmıştı. Ze.' 
arasına gözleri kapalı doğmuş - lı Pamuk ağzında yavrusuyla. l 
!ardı. Bir kaç gün geçti. Nihayet rar sandığa yetişti; fakat ~ 
artık gözlerini açıp dünyaya ba. dık kapalıydı. Pamuk birden 
kacak kadar büyümüşlerdi. Göz. şaşırdı, ağzındaki yavruyu ) 
!eri açıldığı zaman ilk gördük • bıraktı. Sandığı bütün kuvve' 
leri anneleri olmuştu. Onu çok tırmalıyarak açmağa çalıştı, 
sevmişlerdi, sonralan anneleri kat kilitli kapak açılır mı? t
onlara dünyadaki bütün güzel men anahtar deliğini gördü, 
şeylerden bahsettiği halde hiç mitlendi. Fakat, bir farenin 
birinin kendi annelerinden güz.el geçemiyeceği dar delikten ı:ıı 
olduğuna inanamıyorlardı. girebilirdi? Pamukçuk bir ~ 

A_nnolo.ıı>l 'bo,,.,. ~ ... oJ1Utuc:r. 1..-1---..-a~ '"' ~t:Uerle miyavla 
ekmekleri, güzel &ütleri, y,ağlı et- ya, içerideki yavrusunu araJJ18: 
leri anlatır, yukarıdaki evden başladı. Birden Pamuğun akl 
ona neler verdilerse sayar, dö • bir çare geldi, yerdeki yeni ).ş 
ker, "büyüdüğünüz zaman sizi öe ruyu tekrar ağzına aldı, nefes 
götüreceğim.,. derdi. Fakat, ne foae :samanlığa geldi. Onu kat' 
söylerse söylesiU: yavru k1::diler şinin yanına bırakır bırakma~ 
anneleı:-ıni her şeyden çok sever. ve, bayana koştu. Belki bayail 
lerdi. Böylece annelerinin evden işe çare bulurdu. Bayan kUC 
yemek vakitlerinde tnpladığı ha. çocuğunu giydiriyor. Okşuyof 
vadisi dinlerler, vakit geçirir- du. Pamuk yavaşça yanına sol 
!erdi. du. ''Miyav miyav, bakınız, si 

Bir kaç sen • yeni bir bilgi kazandırmaktadır. 
Oklaha.ma ~ göçebe hayatından şe. 
yükbiryıı-~-----------------------------------------------------~ 

Bir gün Pamuk evine güT.el bir çocuğunuz da var, nasıl sevi) 
Yukarıda gördüğünüz kare ku. haberle geldi. "Haydi yavrularını sunuz, benimkini de bana ve! 

tulara dolduracağınız harfler öy. toplan.alım, size buradan daha niz.,, diyordu. 

ra mani' 
karılm~ O 
kadın 

yaşa 

vaz 
yar 

duy,uşları 
le olacak ki sağdan sola ve yu- güzel, temiz bir ev buldum, bil. Nihayet Pamuk derdini aııl' 
kandan aşağıya okunduğu vakit yük bir sandıkta eski çamaşır _ m.ıştı. Bayan onu takip ediyof 
te şu manalar çıkacaktır: lar duruyor, aralan o kadar te- miyavlıyarak önde gidiyor, 1" 

1 - Bir bahar ayı. miz, öyle sıcak ki hiç durmaya. yana yol gösteriyordu. Bii) 

ı dür. Herkesin sevinmesi bu bay. 2 - Türkiye şehirlerinden biri lım, hemen gidelim.,, diyordu. sandığa geldiler, Pamuk sand 
ramı kutlaması lazımdır. Bugün 3 _ Bir isim. Pamuğun daha fazla konuşma. tırmalıyor, fakat, bayan ne o~ 
Büyük Meclisin açıldığı gündür. 4 _ Emanet kelimesinin ema. ğa vakti yoktu, hemen minimini ğunu bir türlü anlayaınıyo 

E-ı·r AZ• w siyah yavrusunu agwzına aldı, sa- Elindeki anahtarı kilide soıcıı1 "~ • nete gelen türkçe karşılıgı. 

O ti Y t .., 5 _ Eski padişahların otur _ manlar arasından çıktı. Siyah ken "Bu kediye bugün ne oldtl 

.. 

OU mu U aşa acagız yavru şaşırmıştı. Günecı-in par _ diyordu. Kapak açılır açılmaı 1 
~~~ ~ ~ 

- Yirmi üç Nisan Türk ultu.su- lak ziyası gözlerini kamaştırdı. muk sandığın içine atladı. l\İ Bu bilmeceyi en son olarak 10 ~~ 
nun en §eTefli ve en şanlı bayra. Fakat, o gözlerini kırparak dün.. mini siyah kedi uyanmıştı. F mayısa kadar ''V AKIT ilk okul f 
mıdır. Ey Türk çocurnı! yada neler olduğunu görmegw e ça. kat ne olduğunu sormağa v:J 

Karamaz~~ 
ı-ız. 

.ulan 
Yazan; çalı _ 

~ ~ sayfası muharrirliğine,. gönderi. 
Damarında dolaşan yüce Türk niz. Evvelki bulmacalarla birlik. !ışıyordu. kalmadan Pamuk onu ağzına. 

kanı sana btt baryrannın degv erini Bu aralık kümesten bir tavuk dı ve dışarıya çıkardı. Koşa ~ te bu bulmacayı doğru halledip ,, 
.tntttma. anıatmagva 7cafwir. Atatürk sana bagwırıyor, fcllugwa bir yumurta şa samanlığa yetişti. Siyah ) hediye kazananların isimlerini . (ımiz Ata. Emin Ali Yorg"' bfürilk bmn-amı b::t•ün -<.vın ve <:ıe. bıraktıgwını herkesin bilmesini is- ru kardeşlerine kavuştuğu ı 

:J • :.ı • "S"- ~ 15 mayıs sayılı gazetemizde bu-
"ilrk gençli. 23 Ninan refi'le tertemiz bıraktı. Sen de o. lacaksmız. tiyordu. Fakat Pamuk hiç sor - seviniyordu. Pamuk ta bir d:I 

Ruhiyatçı ~cçincn n. _ Bugün yirmi üç Nisandır. nu mutlu, ya.şatmak için ya§a. mak için durur mu? Siyah yav. hiç bir sandığa yavru koymııJ' 
ları .yüzünde geniş b} ilk kısımda: Bizim hür olduğumuz gün bugün- ı Kadıköy 16 ncı okul 5 inci sı. rusu ağzında sandığa koştu, onu ğa yemin etti. 
~.c~ıy~~ bunların z Yorgo dür . Başımızın göklere erdiği gün mftan 21 İsmail Uçkun yumuşak çam~ırların arasına (Anne marol,larındaj 

~?~p~no· - -23--NiSan --1ı-aı--1-a-s-ln--d----a----n-e-ıe-~--o--zd----u--?- - -
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S YLVlA'nm k()eede sessiz s o 
sessiz otururken birden -

bire: ---- Haydi amca biraz dolaşa • 1..-ıll!"'!'!'~~~·· • ,..._..,.. 
lını .. 

Diye yanıma gelmesinden bile 
Inuhakka.k bir derdi olduğunu an
ladını 

Iiemiz yirmi beş yaşındaydı. 
lialbuki ben kll'kımı çoktan geç
miştim; çocuğum yoktu, onu ha· 
kiki bir evlat gibi severdim .. Ba
basile birçok müşterek işler yap
Inıştık, kardeş gibiydik. Onun i
çin Sylvia bana daima "amca,, 
derdi.. Bundan be!) sene evvel 
Silviayı tanımıştmı, o zaman ken 
di Yaşımda bir kadınla sevişiyor, 
daha doğrusu ıztırap çekiyor · 
dunı. 

simi kısıyordum .. Gözlerimi men 
dilimle kapamıştım .. Yaruma gel 
di, bileklerimi yakaladı: 

- Artık bu ağlamayı kesmi .. 
yecek misin 

Diye yüzüme bağırdı.. Sonra 
istemiyerek başımı koltuğa çarp 
mama sebebiyet verdi .. kalktım, 
ooadan çıkıyordum .• 

- Dur! .. 
Diye bağırdı, tabii aldırmadım, 

odama çıktım, arkamdan geldi, 
kapıyı kilitlememe va.kıt kalma A 

dan o da odaya. girdi .. 
- Haydi, dedi.. yemek yiye • 

ceğiz .. 
İşte bu hepsinden fect idi.. Bü

tün bu gürültülerden sonra ye .. 
mek yimek .. Jorj tam üç saaf 
eline kitap, tabla, ne geçtiyse 
yerlere attı ve bir kelime bile ko .. 
nuşmadı. 

Onunla o kadar anlaşmıştık ki 
keoerlerimizi, ne§elerimizi pay -
l!lŞtnakta hiçbir mahzur görmU -
~Orduk. Fakat bu sefer onun ba
na ihtiyacı vardı, bu görülüyor -
du.. 

Artık ağlamaktan bile korku " 
1 yor, yüzüne bakmağa cesaret e ~ 

demiyordum.. Nihayet birden 
gürledi: 

Çıktık .. Masum gözlerinde ke
derin derin izleri okunuyordu. 

- Amca, dedi .. Sana. verilecek 
Öyle havadislerim var ki .. 

Sesi titriyordu. 
- Muhakkak Sylvia. dedim .. 

Sir kalbt mesele olsa gerek .. Her 
halde sana yardımım dokunmalı .. .. 

Asabiyetle başını çevirdi, yan
dan dudaklarını ısırdığı görünü-
Yordu.. sevip sevmediğini anlamıyorum ... ---- Vazan:--------··---- ret edebilir .. Nitekim ben de o· 

- Söyle, Sylvia .. Bana her şey _ Onu ben sana söyliyebilirim nun yerinde olsam aynı hisleri 
den bahsedebilirsin.. yavrum .. diyorum .. Ben bu ka - JEAN PREVOST Çeviren : beslerdim .. Hakikaten bu küçük 

Ehemmiyet vermediğini gös · rakterde olan delikanlıları çok iyi M • A<CAR bana. çok benziyordu .. 
ternıek ister gibi kayıtsızca ba • tanırım .. Katiyen kıskanç olma - Bazan evlerinin önünden geçi -
§mı salladı, dudaklarını büktü. dığma seni temin ediyor, fakat yor, fakat pencerelere bile bak -

- Ne olacak, konuşalım .. He- bir yabancı ile dan.settiğin za • zamanlarda. bir şey söylemek te· ı maamafih böyle olduğu daha iyi madan yoluma devam ediyor -
llliz onu tamamen tarumıyorum man önündeki çay bardağını kır- selli etmek beyhudedir .. Ne ka. - idi.. dum .. 
hile .. O da sizin gibi mimar.. makta bir mahzur görmüyor de- dar müşfik da'\Tansanız karşınız- Sylvia nasihatlerimi muhak - . K IŞ günleri henüz tüken • 

""- - Fena meslek değil.. ğil mi? da taş gibi sert bir insan bulur - kak kocasına. tekrar etmişti.. memişti.. Bir akşam evde 
b· - Fakat mesleğinde pek ateşli _ Daha fenasını )'ap~ı amcp. .. J'unu~.. . . Çünkü Perrot beni görüyor, gör- mektuplarımı, resimleri sıraya 
ır genç .. Sanatte bir yenilik, bü- I..uce'in erkek kard ,..il ôansedi- Elımı ısın candamarına. at - memezlikten geliyordu.. koyuyorCİiım .. 

l'Uk bir hamle yapmak istiyor. "YOWiuh\ .. M'nsacUrt <foran cMiveh- mrştım.. Ar~lıı.rmda ne ~Uthi§ Bütiln bunlara. ra!;rmcrt dUğün Sylvlnnın elime geçen bir res-
- Herkes gibi .. Evvela ben de lerimi parça parça etmiş.. kavgalar geçıyordu .. Sylvıa. hep- merasimini görmek için kilişeye mine dalmıştım.. Kapı çalındr .. 

7.evklerimi müşterilerime teklif _ Hatta bir randevunuza da sini anlattı .. Yollardan geçenleri gittim .. Mevsimin geçmiş olma. - Bir daha. şiddetle çalındı .. Gittim 
ederdim .. lnsan ilk defa. kendi gelmiyebilir, fakat sizi görmek i· düşün.meden a~la?ı.. Buna ben sına rağmen düğün merasiminin açtım .. Nefes nefese kar§ıma çı
evlerine göre müşteri arar, fakat çin binlerce kilometre yol yürü- s.e~bıyet vermıştım .. Yavaşça c- kasabadaki kilisede yapılmasını kan kadın Sylvia idi.. Bir koltu-
llihayet müşterilerin istediği ev· mekten de çekinmez.. hnı tuttum: muvafık görmüşlerdi.. Ağaçlar ğa oturttum, uzun uzun hıçkırdı. 
lerj yapar.. - Pardon yavrum, seni mü - yapraklarını dökmüş, yerlerde, - Şimdi babanızın, yahutta 

_ Geren ay İsviçreye gitmesi · tt' d d' b' k d - Belki dogruw .. Bahsettigıw·m ~ teessır e ım.. e ım.. toprak yollarda ölgu"n sarı yap_ ır a m dostunuzun evinde ol· 
lazımdr .. Halbuki onu Bistaro'da Ai d'I · d d' d adam sizi rok iyi tanıyor ve hiç - ı emeyın amca.. e ı.. raklar sürünüyordu. say ınız daha doğru olmaz mıy-

~ karcımda gördüm .. Yaş gilnümde B ı h k'k t ld w b'l' d ? aevnıiyor .. Aynı klübe devam edi- ~ un arın a 1 a 0 ugunu 1 ı· Sylvianın elbisesi üzerino de 1 
• 

Çiçek bile yollamadı, sonra bir - B b d d h 1 D d' Yormuşsunuz.. ı yorum. a am a on an oş an- cansız yapraklar düşmiioztü.. e ım. 
çok kitaplar, resimler göndermiş. y H - Ah, anlad"""' .. JorJ· Perot... . kt' mıyor.. Babası önüne geçilmez bir fc· - ayır .. dedi.. Korkuyorum. 

au Az daha kabul etmıyece ım.. G" .. b b d 1-... Art k h b'tt" O b' d h Bu delikanlıyı mı seviyorsun?.. - oruyorsun ya, a an a ......,tin seyrine kapılmış gibi kızı ı er şey ı ı.. nu ır a a 
o da seni seviyor mu? - Dinle beni Sylvia, bana doğ amcan da aynı fikirde .. Fakat ta- nı kiliseye sokuyordu. Sylvianm görmiyeceğim .. Asla .. Onun sü _ 

ruyu söyle, yalnız kaldığınız za- bii bütün bunlara rağmen sen söz ıslak yanaklarında uran tebessü- kunet bulmasını beklememeliy -
liakikatı' ı·tı'raf etmek lazım- t k b' ı· n.1 hat k h ld d Y•1 • cdw·ı ~ d' ? H O man gaye sıcn ır ısa a · dinliyece a e egı sın gı mün arkasmdaki manayı bir tür- ım .. ayrr.. nu benim evime 

Ela ben bu JorJ· Perot denilen deli- tA . 'b' konuşuyor deı'Til mi? ., s· . b k d kadar s" "kl hAd• b lk k a §aır gı ı o • mH ızı geçen sene u a ar se - ıu anhyamıyordum. YalnızcaJorj uru eyen a ıse, e i 
anlıdan hiç de hoşlanmıyordum, Halbuki herkesin içinde olduğu- ven Rober'in hisleri değişti mi?. Porrotun, benim kUçük modeli _ acele bir müdahaleyi icap ettiri-

aYnı klu"be devam ettı'gıw'miz hal· us" tehzı· hattaA alav H 11 R be yordu El' · b"t" · · d nuz zaman m .; - - ayır, zava ı o r.. min yüzünde saadeti, daha doğ . .. ımı u un samımıye -
~ e kafalarımızın ayrı ayrı oldu - cı bir tavır takmıyor.. - Tahsilinin bitmesini bekli· rusu gururu okunuyordu. timle omuzuna koydum: 
ruıu görüyor ve iki kelime olsun _ Fakat siz bunları nereden yordunuz.. İşte şimdi doktor ol- Genç çiftleri en son tebrik e- - Bana her şeyi anlatmak lfı.-
h ?nuşınuyordum. :Maamafih bu biliyorsunuz amca?. du .. Parlak bir istikbali var .. Sa- den ben. oldum .. Damat beni gör- zım .. Hem de şimdi.. Yoksa der-
ıslerimi saklamam d:ı.ha. mu - _ Yalnızca gözlerimi kapatıp na karşı da fevkalade müşfik.. memezliğe gelmek için akraba • l:ıal evinize dönünüz .. 

"afık olurdu.. yirmi sene evvclsini hatırlıyo • - Zavallı Rober, şimdi ne ka- smdan biriyle uzaklaştı .. Sylvia . - Siz, siz de fenasınız amca. 
- Devam et Sylvia, dedim .. rum .. Ben, de onun gibi tatlı sert· dar müteessirdir.. nın elini sıktığım zaman dudak • Büyük yaşlı gözlerini kaldır -

~ni dinliyorum. öyle zannedi - tim .. 0 muhakkak seni seviyor - Düşüncesiz çocuk.. Rober tarmda açık, mert bir tebessüm dr. Etrafına. bakındı .. 
ii~ruın ki bu genç ile geçen ta - Sylvia .. Nasıl ki ben de büt~ sırf senin gibi düşündüğü, senin gözlerinde içli bir mana gördüm, .-. Son günlerde yine kavga et-

de tanıştın.. Aldanmıyorsam kuvvetimle sevdiğim insana bır istediğin gibi hareket ettiği için fısıldar gibi bir sesle: ~ıştı~ .. Bu sabah Jorja yakın.da 
~tkadaşın Luce onu çok .sc,'imli dakika bile saadeti tattırmamış- nazarında kıymet bulmuyor.. - Belki çok bedbaht olmıya - aılemıze yeni bir saadetin karı -

uluyordu.. tnn.. - Belki.. Fakat Roberi hiçbir cağım amca .. dedi.. Siz tabiatte şacağını söyledim .. Hiçbir cevap 
<l SyIVia uzun. uzun anlattı, ben Sylvia. gülerek: zaman Jorja tercih edemem. olanlar muhakkak çok hassastır. vermeden çıktı gitti beni hüzün 
.:ı e <linledı'm ve gu"lum" sedı'm .. İlk · - Olabilir .. Acki bir mücadele 1çinde bıraktı.. ' ~ - Demek size çok bcnzıyor :1 K d'nl k b d efa s h şcklı'ne sokm,ak belkı· de bı'r ihtı· · ızımı 1 er en, en e artık Fak t lı k even bir kız aşkında. er - amca .. Bunu onn söylersem mu· t k - a eyecanlrydı değil 
h~sle nıUşterek veya aykırı olan yaçtır. Bu daha ziyade genç ve onu amamen aybetıniş oldu • mi? .. Buna eminim .. 
ısıer· ed hakkak kızar.. zeki kızların düatükleri bir hata ğumu düşünüyordum .. Bir kadı· B'l . llı 1 :muhakkak ki tefrik e- _ Bana. benziven bir adamı ~ d t1 - d tl k -

1 mıyorum .. O gün telefon 
., .. eı.. lier cnyi, her diisünüşünü .; bir. kaprisdir. Fakat umumiyetle nm os ugu, os u ile alakası P.d.erek bana bin türlü sual sordu. 
<>Ot•} ~ .....,, sevmek? .. Acaba gu"lünç mu?.. olnuyan birrok sebeplerle k be H 

o1 er.. fena neticeler vermektedir. Hir - !S ay · ıçbir değişiklik e-östermedı' .. 

* * * H AKSIZLIK etıniyelim .. Bu 
he genç ve ateşli mcslekdaş 
" lli sıkıyorsa bu biraz da bana 
c::.enrr -· ı t "' ıgı:rndeki hatalarımı hatır -
e~~.1IDndandır. Hatta klüpteki 
~cı~-~r~adaşlar onun bana. ben· 
~~nı de söylemişlerdi.. . 

in UJıyada kendilerine benzıyen 
k.8aıılardan nefret etmiyen bir 
ırnse ta 

cak . savvur olunamaz.. An -
oı bu ınsan Sylvianın nişanJısı 

ursa ı~ 
~rrnd 0 zaman onu sevmek a -
suat ır .. Maamafih Sylvia bu hu
JI r ~ henuz tereddüt etmektedir .. t.,,; arında ufak bulutlar var .. Ba 
.. ;. U!::ı.k tefek yagmw urlarda ek • 

r olrn 
' hı' uyor .. Sylvia kati karar 

ıı d('g··ıa· . - n· . ı ır. . 
ılınıvorum ki divor .. Benı 

_ Aacaba o da beni seviyor - ~ dilir. ~ 
bir zaman zafere erişilmez, daima Hatta neşeliydi de .. O gece so -

mu? .. 
- Tabii yavrucuğum. Bu Per· 

rot muhakkak seni seviyor .. Sana 
hayatını vermeğe ve senin öm -
rünü cehennem azabmn çevirme
ğe hazırdır. Bizim tabiatimizde 
olan erkekler böyle severler yav
rum .. Eğer habersiz gelir de seni 
evde bulamazsa muhakkak ıztı · 
rap çeker .. Telefon ettiği zaman 
hattınız meşgulse yine mütees -
sir olur .. Eğer yalnız dişçiye git
tiğinizi duyarsn, diş köklerinin 
acıdığını hisseder. 

_ Zavallı Jorj .. Fakat amca 
siz bana. onu acındırıyorsunuz .. 

_ Ondan sakınınız.. Çünkii 
b na benziyor .. Bizim teessürü -;ÜZ hiddete cok yakındır. Böyle 

. k. . 1 Evlendikten sonra Sylviaya a- k - k ikı ışı yara anır.. aga çı acaktık, evde kalmamı -
Tutturduğumuz yolda konuş - ra sıra bir kitap, bir plak, bir zm daha muvafık olacağını söy

madan gidiyorduk .. SükUtu yine kartpostal yolluyor, benim tara - 1edi. 

1 . b d fımdan olduğunu hissettirmeden B Sy vıa oz u: u muhavere üzerine akşam 
- Haydi amca dönelim, kon - kocasına ufak fakat karlı işler üstü eve döndüğü zaman benim 

lemin ediyordum.. ·· seri kaçıracağız, dedi.. gozlerim yaşlıydı .. Yine o fena 
Artık nasihat edecek zaman Onlar hakkında klüpte dönen tavrını takındı: 

d W•ld' A dedikodular ve babasınm silk"' • -G egı ı.. teş bacayı sarmıştı.. u • eceyi benimle ba.5başa ge· 
Ak k d tundan ba~ka hiçbir malumatım k şam onser c ve konserden -;ırme seni sıkıyor mu? .. 
sonra hiç bu meselelerden bah - yoktu.. Dedi .. 

tm 1 'k H Jorjun karısı için: "Hırslı b·ır se eaı .. avadan, sudan konuş -Hayır Jorj, niçin böyle dü-
tuk. mahlfık, fakat ona ağız açtırmı - şünüyorsun ? .. Neden böyle sert-

Bu vakadan sonra da uzun müd yacağnn .. ,, dediği söyleniyordu.. sin? .. 
det Sylviayı görmedim.. Acaba Sylviayı hırpalıyor muy -

* * * 
S \.'LVIA, Jorj Perrot ile 

evlendiği zaman düğün 

yemeğine bile da vct edilmedim .. 

du? Geçen sene de benim köşküm 
den bahsederken: "O da ev mi? 
O herkesin, ayağına uygun bir 
kunduradır .. ,. demişti. 

Evet J orj Perrot benden nef -

- Kim .. ben mi? .. 
Acı acı güldü.. sonra ellerini 

ark.asma koyarak asabi asabi o -
danın içinde dolaşmnğa başladı .. 
Ben de yeniden ağlamağa başla· 
dım .• Onun duymaması için se-

- Zor değil mi? .. Benimle baş
ba§a bir gece geçirmek seni sı " 
kıyor .• 

Bir §ey söylemedim. Yeniden 
ağlamağa ba§ladım.. Birdenbire 
cebinden bir şey çıkardı, yere fı~ 
lattı .. Saatinin yerde parça parça 
olduğunu gördüm .. Yava§ yavaş 
pencerenin kenarına kadar geri· 
ledim .. O karşımda sarhoş gibi 
sallanıyordu.. Yüzü korkunç bir 
mfuıa almıştı. Bana doğru geli .. 
yordu .. Korktum, pencereyi aç .. 
tım .. O vahşi bir hayvan gibi ho· 
murdanarak üstüme geldi.. !Ken
dimi pencereden bahçeye attım .. 
Otomobili nasıl çalıştırabildiği -
me ben de şaşıyorum .. 

Sylvia. başı önünde elleri diz
lerinde susmuş, dalgın gözlerini 
halının işlemelerinde gezdiriyor
du .. 

- Bak bana, Sylvia .. dedim .. 
Bugilnkü hareketinde kabahat 

li olduğunu biliyor musun? Bili
yor musun ki gözyaşlarile koca
nın sana ka.rşı yeni bir temayü
lünü baltala.dm?.. Şimdi muhak· 
kak ki o senden çok ıztırnp çeki
yor .. Tehlikede olan odur, sen de 
ğilsin .. 

Böyle sert insanların duyduğu 
kederin, hiddet şeklinde aksetti
ğini bilmiyor musun? .. 

- Fakat bu bir deli amca. .. 
Ben ona ne yayabilirdim .• 

. - Derhal eve dönmelisin Syl
vıa.. Otomobili evin köşesinde 
durdurursun .. Yanında anahtarın 
var .. yavaşça kapıyı açar. içeri 
girersin.. göreceksin o kederilo 
başbaşa, dalgın düşünmektedir. 
Kollnrmı açar: "Seni seviyorum 
Perrot,, dersin.. 

Ben bu genci senden çok iyi ta 
nıyorum Sylvia .. Tafnamen bana 
benziyor .. Haydi durmn, ko§ .. Sa· 
adetin başlıyor .. 

Sylvia, Jorj ve ben tatil ayları
mızı uzak bir kasabada. geçirdik. 

Şimdi yalnız Syhrianm amcasx 
değil, Jorjun en yakm dostu ve 
çocuklarının vaftiz babasıynn .. 

Vakıt Kitapevi 
Düu ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 31-40 4 cü seri 
31 Rasin külliyatı IV 
32 Metafizik 
33 lskender 
34 Kadın ve sosyalizm 
35 Demokrit 
36 Dinler tarihi 
37 Filozofi ve snnat 
38 Etika 
39 Heraklit 
40 Ruhi mucizeler 

Kr. 
60 
40 
GO 

100 
25 

125 
40 

100 
25 
75 

650 
Bu serinin fiatı 6.50 kuruştur. 

Hepslnl alanlara yil%de 20 iskon. 
to yapılır. Kalan 5.20 kuruşun 

120 kuruşu peşin n1mnrak mtıte
bakisi ayda birer lira ödenmek 

üzere dört taksite bağlanır. 
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Danzigde bombalar patlıyor 
IAnşlusus isliyoruzı Saadabat paktı ..--- Heyecanlı Zabıta Romanı---, 

Bratislavada dıvarlara konseyi dağlldı 
(Ba~:ara!ı ı incide) ademi tecın Uz mlsnlcı akdi hak- kAgıtlar yapıştırıldı (Ba., tarafı 1 incide) KUR UKAFALARIN ESRARI 

Varşova. (Hususi) - Resmen !mırla bir telci![ yapılılığını öğ - Bcrlin, :>O (A.A.) - Hitler, Saadabat Paktını imza etmiş 0 _ 

bildirildiğine göre, Lehistan hü· rendiJI zaman bu müddetin ııe Macar devlet adamlarının şere. lan -Oost memleketler mümessille-j lngilızceden Çeviren : H. MÜNiR 
cüıneti lhtiyatlard. n altı yüz b11 ibi bir kıymeti haiz olduğunu fine bir ziyafet vermiştir. Ziya.irinin bu kardeşlik masasının etra-
askeri sılah altı~a a~m.ıştır. l.lur e 10 senelik bir ınUcldete rla-lrette bilhass.a Göring, Alman :na.'fınJa toplanmakla beni bahtiyar ._ _______ _ - 21 -
t~~m kuvvetlerıe bırlıkte .halen 1 yet cclilmemlli mi olduğunu sor zırl.a:ı, Berlınde bulun~~ı ı:oma kıldıkları bu dinede, son günlerde Leroy telefona ıar.Jdı. 
sılah altında bulunan nsltcrın sa. 1 t ı· dl 

1 1 
. . j valısı Prens Colonna, rutbeh Al- '"'asanan mesut hadiselerden son. Konuşan Cekson'du. "Dr. . . 1 m::ı c an .en n n nmn acal.tır. ,.1 b"tl · h b J ~ 

yısı bır mılyondur. 1 'd d '· • man ve .n acar za 1 erı azır u. ra kalplerimizi dolduran sevinı- Mort,, a benziyen bir adamın, ma· 

1 
\ .ı lC'r en ulrluhı işine yara - 1 d :J 

D · 'd 1. b z tl r lunmu§ ar ır. hiriyatını ifade için söz almak im hut binaya timdi geldiğini haber 
anz g e vom a ar pa yo dığı müddetçe muteber olan ve B t' ı · 30 (AA) Bu gece 

• • ra ıs a"'>a, · · kanını bulduğumdan dolayı lcen- veriyordu. 
\ arşova, (Hususı) - Leh bir yUk teşkil ettiklerine hllk • Bratislava şehrinin duvarları, Ü· d" . b h . dd d . B 

• • C l . l' it , 'k .. ımı a tıyar a e erım. u mes- KURUKAF ALAR 
gUmrük mU ett ı ~a osun ı a. m dildiği zaman birdenbire fes- zerinde ''An.,lus istiyoruz,, cum. t h"d" 1 da Pakt konse 
metgahına bir bomba atılmıştır. heı.lilen paktların ne kıymeti o-l ıesi yazılı kağıtlarla örtülmÜ§tÜ. u .. a Aıslte erVarl~sıhnt' ' 1 .. en Leroy ve Solo Smit derhal •ap 
Ş •.· p fi D · r sın . ~ • 1 yının es e ıa ın ev enme :s :o 

ırk yanıyor. Geldiği zaman yanın
da iki kişi daha vardı. Anladığıma 
göre, o bina içinde bir hizmetçi 
kadından başka kimse yok. Ev, 
bombo§tur. 

Leroy, garaj sahibi Cekson'u bu 
:nuvaffakiyetinden dolayı tebrik 
.:tti. Derken birJcnbire gözleri a~ :ı rusya e nnzıg n a . lalıilir? Çetin meselelerin hal _l Bır çok yerlerde bu kagıt ar Slo. likleriyle aynı zamana tesadüfünü l:alarını giyerek garajdan frrladı-

daKı ~udutta ~tı.~an bu bomba -ı lint> teşebbüs etmeJ;e hazırız., vaklar tarafından kal?ınlmıııtır. bilhassa kaydetmek isterim. Bu 1 br. Cinayet gecesi Solo Smit'i. yine sokağa çcvri!:!i. 
d:ın bınanın biltun camları kı - Avni gece Yahudi magazalarınmJ rre e · · d·-· k h · ·ı z· k k' b' k 
rıl ıatır Di.;cr bir bomba da 

1

1 F'alrnt Polonyanııı tecavüz et -ı d"' 
1 

d •
1 

bo .
1 

b" evlenme ile iki ganlı hanedanın bir I b c yı geçır ı~ı a veye gıttı er. ıra, ·aq;ı ı ınanm ·apısmclnn 
m ':J • ı:> • uvar arına :ı yag ı ya ı e ır . h" •. 1 · b 1 Cekson orada kendilerini bekli .iç adam çı::ıp sağa npm:~lnr ve 

yine Lehli bir eimendifer me • ıniycce.Y~ hadler 'e tereddUtsUz takım yazılar yazılmıştır. Bu te~ le§meı.~ tem ır eoı mı§, u top a;~ 1 yordu. ·rn:la yürüyorlarJı. 
ınurunun evine atılmJ!'ltır Bom , cddettigi mctodlnr vardır. j h"" t , 1 1 Be tıda dort dost memleket aras n 

1 

· 
• . • za ura , "" acar nazır arının r. . . . Cekson'un ilk · • D M t' 

ba hadiseleri Danzigdeki Lehli. ' . ., - -1 lin se ahali ile hasıl olan endi. mütesanıt menfaatlerını yakından ·-· ı~ı.' r. or un Leroy d:rhal arkada:Jann:ı tıı-
Jcri heyecana düşürmü tür \ arşo' a, u.O (A.A.) Bitle 

1 
. Y t t alakadar eden meseleler hakkında geldıgoı zaman vazıyet haklıanda l lim:ıt verd'.: 

· riu irad etmış olduğu nutkun P..e erı ar ır~ış ır.. . .. mevcut tam görü~ mutabakati mü tafsil::t vermek oldu ve kar§ıdal:i . . . . . .. 
Varsova, 30 (A.A.) _ Bütün 11 ,ri"telti t slrlerinl bU~·Uk bir Israrla donen bır şayıaya go- h d b' d"J . . 1 b"nayı göste k j - Sız, ıkınız oray&ı gmn.ı:. Dr. 

.. u " • J 1 k" Si k p e e ve tes ıt e ı mııtır. ran ı rcre : \t . . .•. , . 
Polonya matbuatının Hitlerin aH\ka lle takip etmekte olan Po ~e, Cs~ky ve ~lehekı, .. oval\iyanın hududuna girdiğimiz dakikadan - Işte orada, dedi, odasında ı. ort un ış~al cttı;:ı yaz '1an-jı 
nutku ile Polonya tarafından red .,facarıstana ı a ı ıçın usso. . . .. .. .. .. . k ~raştır nız. Ben d: onları takip c_ 

lonya snzetclcrl, ltalyan e[kfirı r . . f k f .. t"h ı t ıtıbaren gorduğumuz hararetlı a :l -· 
dedilmi§ olan Alman muta le batı i i ·ı ti tl ı~ının ~uva Ma a ınl~ ~sd ı sHa •tel - bulden ve Tahrandaki ikametimiz ece.;ım. 
\c Almanya tarafından Alman umumlycsln n lı raz ı ı ya ı mışlcrdır ve usso ını en ı e. . . . . IG f k R d 

.. - k ld Tr H t • . mUddetınce halckımıda ıbzal edı. a en o oma a - Başüstünc! _Leh ıtılafmm feshedilmesi knr davranma ·ta o ubunu gus e - re bır mektbubu hamı! bulun _ . . 
. 1 1 h b 1 ı l k ıet k d 1 leı. ı-ok "kardeıçe ıhtımamdan do- Ayrıldılar. Leroy. so!ca~a çı!:a· §1Slndakı hattı hareketlerinde it. ren ta ya a er er n ·ayı · ma ta ır ar. :s • • ,. 

t ·r k , d y 1 ·r d . "b mektedirler. Slovakyadaki Alman organının layı Ekselanslarına en aamımı te· rak üç adamın izini takibe ba§la~. 
ı a ı: ar ır. a nız ı n c ıtı n... kk'" 1 · · b"ld" k b · · K c f D M h k' "b" . • b"d b" ı· d ~ ti rek ıe ur enmı ı ırme enım ı- f • • r. ort er zaman ı gı ı siyah 

rıle uıak tefek bazı farklar meş. Gazeta Yoska'nın Roma mu- ı en ıre ınnmı e&•I re . . . . . On 1yano f e 
h t 1 kt d Macaristana kartı dostane bir çın zevklı bır vazıfe4ır. elbisesi, siyah fötr ppkası ve el-

u 0 ma a ır • habirl Bitlerin nutku ile Mus- . 11 •• f 11 divenleriyle görünüyordu. Yaı ı-
' tavır takınması Slovak endıee • Keza huduttan itibaren geçtiği- 0 rUŞ U 

BUtün gazeteler, Alman idd!a · k d k benze Q ' d ı · d ı le b ı · ·· solınnn nut u arasın a • le.rini daha ziyade artırmaktadır. miz ıehirlerde ve bilha11a büyük ı oa~ın a :ı a am ar ısa oy u ıoı-
larınm esassız olduğunu yazmak· yş noktaları ile ayrılış nokta . Bu endleeleri yatııtırmak için, ve güzel paytahtınızda gördükleri !er ve Mort'un adeta muhafızı i-
ta ve Polonvanın, Leh milletinin Roma, 30 (A.A.) - B. Gafenkc . ·ı..· "k' d .. .. 1 d 

"' lnrını göstermeğe çalışmakta · Slovak hükumetinin organı Hit· miz'..:ien dolayı hi11ettiğimiz hay. j b .. . .• 
1 

d 1' Jma n.ş gı JI, ı 1 yanın a yuruyor ar 1• 

şeref ve haysiyeti ile mütenasip dır. Benzeyiş noktaları, şunlar- lerin nutkunda Slovakyanm Al. ranbk ve ıevinci de kaydetmek iı. l ugun og e en ıur.ıa ya var Göze çar_-,acak "kdar acele gi.!i 
yeni esaslara istinat edecek iyi man _ Leh dostluğu için olan terim. rnıt ve iıtaayot"'..da Kont Ciano iif yorlardı. 
kom§uluk münasebetleri tc~isini dır: Her iki nutuk Ruzveltln Türkiye Almanya ve Polonya bil 

b l e '·erlluıi• olan hayatt ehemmiyetini kaydetmi§ Iran milleti tarafından Majeste .. .' . · 
arzu etmekle beraber, menafiı"nı·n 1 eyannames 0 Y ,_ ı l Y Javya ve Y bulunduğunu bildiriyor. Bu mü. Şehinc.ah Pe~evinin kudretli ica- YUK e çı erı ve ugoı u 
hiç bir vcçhile ihlal edilmesini cevaptır ve her ikiıi de muhtelU :ı • 1 ·ı · f d k 

- kabul etmiyeceğini yazmakta • tabirlerle Roma. - Berlln mlh • . . .... 1 b'l -· d t ı t 
nasebetlerin ise çok iyi olmadığı resi ve yüksek direktifleri altında ı nanııtan e çı en tara ın an ar!ı· 

· ılerı ~unt e ı ecegın en, gaze e bütün sahalarda bu kadar az za- anmıs ır. 

dır. Polonya, hiç bir tazyik önün. \'erinin. tı.•auU<llinr. işaret et • Slovaklara istikrnlleri hakkında mantla ba!arılan terakki muazzam B. Gafenko akşama doğru Kont 
de serfüru etmiyecek ve sükfıne. mektecJır resmen teminat vermia olan Hit. ·· ·· d d" 
tini muhafaza edecektir. · ~ ve her türlü senanın ustun e ır. Ciano ile bir m ülakat yapmııtır. 

Sosyalist Ludowy, \•aı.iyetin 
bir değislklik olmadığı, blittin 
dünyanın muteyakkız bulunduğu, 

Almanyanm daha ziyade mUnfe. 
rit bir vaziyete geleceği mütale
asını serdetmektedir. 

!erin sözüne karşı itimadını ila- Bu terakki ve bu ba"larılar karde~ Fakut \ki rıyrılış ı.oktası var. :ı ~ 
ve etmE>ktedir. milleti şerefli mukadderatına doğ 

dır: 

F ·ı· t' d k' h ( ki ru yürütmektedir. 
1 IS 1 n e 1 azı r 1 ar Bu nutka, İran hariciye nazırı 

) nnın muslihane teınayUllerin. Kudüs, 30 (A.A.) - Havas - B . Alam ıu suretle mukabele et-
den nişan -.t;>rmci t<.dir, hnlbuki Filistin bir harp ihtimaline karşı mi~tir: 

Hltıerin nutkuna ll'1..iltere ye te§kilatlanmaktadır. Bilhassa H ay Kendi adınıza v e Saa.:labat Pak· 

l - Mııssollu!n :"~tku, ltal -

Roma, 30 (A.A.) - K ont Cia
no bu akşam B. Gafenko §erefine 
bir akşam ziyafeti vermiştir. 

B. Gafenko Salı günü Romadan 
ayrılacaktır. 

Var~o,·a, 30 (A .. .\.) - Presse Polonya ile serbestc;c akdcdil . fa, Sarafan.d ve Kudüste kamplar tr m emleketlerinin mümessilleri 
akşam nüshalarında Bitlerin mlş olan IUlAUarın feshi hl\klru ve kı§lalar yapılırken, diğer taraf_ namına söylediğiniz güzel sözler- Paris, 30 (Hususi) - B. Gafen 

PAR1STEN AYRILIR KEN 

nutku hnkkrnda yarı resmi ma olmuştur. 

hlyette bir makale neşretmek - 2 - Mussolini, !Jıgiltercnlıı 
tedlr. ltaiyan menarıi muhitinde Yu-

Makalede ezcUmle şöyle de -
nllmektedir: 

"Polonya adem! tecayUz pak_ 
tının feshedlldfğlnl öğrenml~ -
tir ve Alman - J ... eb mtinasebeL 

nanistnna garanti bahşetmesi 
suretindeki harekete karşı bir 
aksUlfloı lJ\! bui ııımaktndır. 
Bıltıkls ltalya, l;izzıtt keııcılı:~ 

bu ıueıulekete ı;:ı rt ı ti verulf•~e 
şltnıı eluıiştir } 1 •t:ı•r he J ııgl 1 _ 
terenin Jlplou.atik l.:arekethıe 

tan !da Hayfa, Senjan. Dakr ı;ibi den dolayı teıekkür ederim. Pakt kn, matbuat mümcsaallcrine beya
ıtr.atcjik böll:'eler teçhiz edilmekte konseyi toplantısının Velialtdin iz natta bulunmuştur. Tamamiyle a
Sinadan Mısıra ıiden yolla petrol divacı i le aynı zamana tesadüfü, çık ve müstakil olan Rumen siya· 
borusu boyunca ıiden Bağdat yo- aziz miaafirlerimizin burada mev. seti, sulha derin bir merbutiyetle 
lu inşa edilmekte ve sahil boyun- cudiyeti dolayııiyle hissettiğimiz bağlı bulunmaktadır. Romanya, 
ca Karmel dağı tepesine hava ba_ · · p tah 

sevıncı arttırmı§tır. cıy tımıza sulhu tarsine ma tuf olan b:.itün 
taryaları yerleıtirilmektedir. · b" d ı k d ı·ı· .. _ .. gelmekle, yenı ır ost u e ı ı gayretlere müzaheret etmeğe az. 

lluküm:t Bagdat yolunu surat- .. t d'•· . b · d · ı 1 
le yapmaktadır Bu yolun 430 kilo gos ~r ıg~nıze unu . zıya ~sıy .e meyi emiştir. Bu itibarla memle· 

· takdı r edıyoruz ve sıze tderm hır k t' · b 1 .
1 1 

. 
metresi yapılmıştır. Geri kalan 

1 
surette minnettarız. El<sel§.m; nız, ·: ımın eyne mı .! vazı yeti, ziy:ı 

650 kilometre hak hükumeti tara- lranın mufahham hükümdarım ret etm:ş olduğum bütün payitaht 
ll>i munhede.ri ft>. hct·ı.ı>kle ıııu- fından yapılmaktaıdır. . Majeste Şchinıahın idaresi ve yük 1 iarda takdir edilmi~tir. 
knbeleeyle111,tlr. N" h""k. lkt 

E:r mütldct rıonra bir tünel i!i. 
:asyonuna girc!iler. Leroy. kendi
ni aezdirmeme!> iç!n kal:il olduğu 
1:atlar uzak~a:ı tat:ip ettiği isin, 
bu üç ada:nm neresi isin bilet al
d ğmı görmemişti. Bu sebeple 
ıcen~isi en son istasyona kt.~ar 

bir bilet aldı. Arkalanndan tüne
le girdi. 

Onların girdiği vagona hemen 
biti§ik olan bir vagona girmif, fa
kat rahatça ıörebiliyordu. Kendi
si de, başında kasketi ve üzerin. 
deki ıatrançlı elbisesiyle adeta 
bir a t yarııı meraklıaı gibi bir 
manzara arzediyoı:-:iu. Y eknazar _ 
da tanınılması lcabil deiildi. 

üç adam birbirleriyle konu~mı

yordu. Dr. Mort, gözlerini bir nok 
taya dikmi~ bakıp duruyor, ağzını 
bıçak açm yordu. Büyük siyah 
şap!casını gözleri:ıe kadar indir-
mic;ti. 

6t::kiler :ie il:i yo:nır.a oturmu,. 
!ar, aynı su::(ıneti muhafaza c.di
yorlardı. 

lerlnin yeniden tanzimi iı;in mll 
zakereye girlşmeğe hazırdır. 

Yalnız nok tal nuzarıuın değl · -
medlğlnl karşı tarafa ihtar e _ 

der. Bununla beraber Polonya 
ile Almanya arasında emnlye . General Veygand 

Ankaraya geliyor 

ıhayet, u umct, mem e e ın sek direktifleri altın.da başardığı B. Gafenko, Pariste geçirmi"l ol 
· · · · 1 d ı 1 'k bu :s Hamersmit i:ıtas}'onuna geldik· ıaıeıı ı§ıy e e menu 0 ara terakkilere isaret ettiniz. Aramız. duğu günlerden dolayı memnuni· 
· b' k · t i• • l:ri zama:ı bu i:ç kiı;i, v:ı~ond:ın 
ışe ır omısyonu memur e m :ı· daki ikametinizin ve bu ıayretle- yetini ve buraya yalc nda avd::t e. 
· Al 1 ı ·r A l".1':~1. Yine aynı hızla } ürüyerclc 

tır. tı memur a ngı ız, rap ve rimizi mÜ§ahede ve tesbit etmeni. deceği ümidini izhar etmiısti:. tin sarsılmasını hıtaı; eden hali
hazırdaki vaziyetin iki ıııemle_ 

Y h d. ı · · ·· u - >ir meydanı geçtiler ve daha iter. a u ı cemaat erının uç m mes- zin dostluğumuzu daha ziya:ie tak 
Ad 30 (AA ) G 1 ·ı· d ·· kk"l ı k l 1:: birka~ sok:ı•.,ia saptıktan sonra, ana, . . - enera sı ın en. mute§e ı o u.~. o an viye edeceğini ve sağlam kardeş- -<>- :s 

ket arasında )anılacak muza • Veygand, bugün, Toros ekspresi- bu komııyon stoklar tetkıh ve bu lik zincirimize bir halka daha ili. 400 A.man ş im andifer- :capısının ö:ıtlnde büyücel: blr av_ 
kereler için nıUsait bir hava teş le Tahrandan şehrimize gelmiş ve stokların tevzii ile iştiıal edecek- ve edeceğini ümit ediyoruz. Bu sa iu bulunan bir eve girdil::r. 
kil ettiğinden şllphe etmekteyiz. Ankaraya geçmiştir. Veygand'ı,tir. bah bizi yakın.dan alakadar eden . cisi Romada Az sonıa evin alt pençerc:::indcn 

Orta seviyedeki vatandas yirmi Adana valisi kar!ılamıı ve uğur- F d k• ç ki meseleleri gözden geçirirken Ek.. Roma, 30 ( A.A.) _ Napoliden ·,irinde bir ı~ık yan:l•. 
hc>ş sene hllkmU olacak olan bir lamııtır. ransa a 1 e e• selansınızın iıaret ettiği veçhile, hareket eden 400 Alm::n ~imendi Avlun:.ın kenarına taflanlar di-

lngıltere - Rusya 
müzakereleri 

k 
. 'dört memleketin mümessillerinde fer memuru, dün akş-m Romay2 ';ilın:~ti. Leroy derhal is:riye ka· 

rın ongresı her zaman olduğu gibi tam bir ~ö gclmigler ve istasyonda H.i':üm::t ·arak t::fl:ınların ar:;a~ma &izkn. 

Paris, :JO (A.A.) - Havas bil_ rüş birliği~e t~sadüf ettik'. Dd~~ya· ve İtalyan ıimendifer memurlar, li. 
nın en nazık bır devre geçır ığı §U kk··ıı . . .. ·11 . H::va b:.ıLJtl:.ı i::ii. v~.:mur b-dirivor: teşe u erının mumcssı erı tara· 

Fr:ı.nsada mukim bulunan ve sırada bu görüı birliği çok rahat fından hararetle kar1ılanmı1Iardır ':ı..yorJ:.ı. Nctck::n nz so .• ra cir 
verici ve kıymetli bir ıeydir ve bil .imıe';, bir ~ö:= gürültasü ... ?\i:1a-

Müsait bir şekilde devam ediyor 
nelerdir? 

adcdi 40 bin kadar olan Çek ve 
.3Iovaklarm hmgrl'Sİ bu sabah aç hassa kayt ve işarete layıktır. Bl· p k• • h 
c;ılnrn~tır. do~tluk ve bu kardeıli~in <la~ma olem ınıe saya a-

K B 
· b" t 1 f aaglam ve sarsılmaz bır ıekıldc 

iki tarafın teklifleri 
ongre cneşın ır e gra ı 

1
. 

k d k r Osuskinin ra- ka lması temennisinde bulunmak- 1 o un u an son a 1 ı.. .·· .. hakkında neşriyat 
d. 1 · t' la, bura'da toplanmıı o an v-.ıtun porunu ın emış ır. .. . . . . .. 

Londra, (Hususi) - Deyli Eks j yanın ileri siirdü~ teklifler de Bu raporda ezcümle denili - mumessıllerın hıssıyatı~a tercu. ( Ba~ tarafı 1 ncide) 
preı gazetesi Moskovadaki lngi. şunlardır: Sovyctler, ilk şart yor ki: man olduğumu zannederım. ve Uçüncü enternasyonalin Rus. 
ı . r· · s· U l" Zed'' k k a· ··ı· i t · \ ' t h d · Tahran 30 (A .A.) - Saadabat ız se ırı ır y ıyam ın Mos olara ·en ı mu .< amamıyetle. a anımızı er zaman an zı - ' . . . yaya komşu olan devletlerle ya _ 
k h"'kr. · · · d"l · · l d · · · d" Paktı konseyının toplantısı nıha-ova u umetıne yeni bır nota rinin g:ırantı e. ı mesını ngiliz va e sevıyorum. zıra şım ı va • . pılacak dostluktan ideoloJ"i na _ 

• ·t bedb htt B gUn b" b" t k yet bulmuı ve aıağıdaki teblığ ne§ 
verdigini yazmaktadır. Bu nota. ve Frnns1zh:rd:-n istemekte vel an a ır. u ız ır e ı . . . mına istifadeye kalkışmamHı j. 

da, Rusyanın ileri sürdUğil tek - l ngiliz, Fransız garantilerinin hisle mütehassis bul~nuyoruz ve re~!:~:~:; Paktı konseyinin ü. cap ettiğini kaydetmektedir. Ru. 
l'fl · k ı , b" l · 1 ·ı , R . , Leh; o da, Fransava, lngıltereye, A -ı 
ı enn ma u "'>e ır an a~maya, gem e_ e-c: .omnnya "l:e .s. · 

1 
B' ı·c;.· çüncü devresi 28 ve 29 Nisanda men gazetesi Potemkinin bu de. 

esa l b'l ki · b"ld" ·1 · t' t ·ı t · t R . merıkaya ve Sovvet er ır 10ıne s o a ı ece erı ı ırı mış ır. ana vcrı en cruna ın usyaya 'Ih k • d 1 tran haric:ye nazırı B Alam'm faki temaslarında Balkan dev 
ı ·ı· 

1 
lı a ı tanımadıklarından o ayı · · , • 

ngı ız er, Rusyanın komşuları hudut olun J...,"t\ anya ve Estonya- olan minn tt 1 c;. ızdır Bitlerin başkanlığında yapılmıştır. Dört 1 !etleri le Sovytler arasında yeni 
be · b' ·· - . . . . . R e ar ı01m . 

se psız ır tecavuze ugrarlar ve ya da tc mılını ıstemcktedır. us Çekoslovakyayı i!:ıgal elinde idi, memleketin mümessilleri umumi j bir dostluk münasebetleri temin 
Türkiyeye böyle bir taarruz vu. lar bu t~'·liflet ini ileri sürerken; fakat onu Avrupa haritasından siyaseti gözden geı;ir:li tten sonra etmek istiyeceğini bildirmekte _ 
ku bulursa bu devletlere yardı. Fransa v ~ ır,.,.· tereden bnc:1ca, Ho beynelmilel bir surette kaldırmak kendilerini yakından alakadar t'- ı dir. Bazı gazeteler, Romanya ile 
ma koşacağıru Sovyetlerin bir ta· landa, 1s ; •re, Belçıka. Yunanic:.: clıııde de~ildir. 1 den mesel~leri .. t~tkik ve her ~ok.: 1 Bulgaristan arasındaki münaza _ 
raflı bir beyanname ile ilin et • tan ve P.cm: "'0"~ bir tecaviiz 1 Rapor, yabancı memueketler_ ta::la tam bır goruı mut.abak~tı mu 

1 
ah meselelerin TUhkiyenin tavas 

rnesini istemektedir. tm;iltere ve vuku bı h r'"::ı r: 1 -· - n !" .., .' . j C"~' \"' ......... 1.1'U'ın te~kilit- ~hede ve tesbit eylemışlerdır. Ge sutile düzeltilmesini Potemkinin 
Fransa de,·letleri de Rusyanır vryn ha-ı .. ..... • .. -· ' .. ,., mvaltkat bir lecek toplantı sonra.:lan itilafla tes Ankeradan rica edeceğini yaz -
Avrupa hudutları tehdit altına binaena· ··.ı ~l'::-··- ·:ı. ! c • c.' ,. ·, i'.-(p·~:t tc-·-"':•1i (erpi~ etmek- bit edilecek ve bir tarihte Kftbil'::le maktadırlar. 
fireceJı: olursa Sovyetlerin yar . küçük co·:let'cr" d~ te-"İD'lt \C. :c \'C \)'r }ıt'rp ha\inc'e Fransadaki yap lacaktır. 
dımrna koşacaklarıru bir beyan. rilm•si ic:ıp clli~ini tll.:iıme':te. r~'•ier·n Fran .. •zlar' a b irlikte harj Tahran. 30 (A .A.) - Prenıip Muauldan hareketi mukarrerdir . 
name ile b ildireceklerdir. Sulh dirler. 1 be lhtirak edeceklerini bild ir • itibariyle T ürk heye tinin Salı ıü- Heyet bu takdirde 7 Mayısta An-
cephesine iltihak etmesi için Rus ınektedir lnü Tahrandan ve 5 Mayısta da karada bulunacaktır. 

;et :,irl:n; dar:ıla<lan b::-:lırar~!~ 

) :d::tli b:r sa~.,n~~: ... 
B:.ı 111ratla evin ar!;a tar2fıı ı;:ın 

kUçiik bir oto:nob:J çı::tı. Ve Le. 
roy'un ö.ıliııd: 1 hrşrm gib: gcı;-

rek avluyu terketti; cw:ld:nin üst-
1-tından l:aybold:.ı. 

L eroy otomobilin içindeldleri 
ıörmüştii: Dr Mort ve iki muha· 
fızı ... Dr. Mort ıoför yerine otur
muttu ... 
Yağmur ~iddetlcnl1İşti. Lcroy 

olduğu yerJe b:r mü:ldet yaprak· 
ların alt•nda ke.ıdisini muhafaza 
edebiJ:n"~se d:, ~imdi gü;lük çeki
yordu. S rsıklam olmu!_ltu. 

Dr. Mort git:nişti. I:vi:ı bonıl:o~ 
olduğ ı gö•üE.iyordu. Leroy d-i·a 
fazla be":le-i:·::re': ol.l ığu ytrd•n 
ı;ıktı. Ev::ı b--:··n ı (~O~ru rt J• 
dil. r'!::tU? d:'h•:ı.·, !_:nry~~ı J: "l 
-:lrra-:ı': içe.:ye b:r .. öz aaı. ~·ır. i 
alt l:attnki ış.::hı.r da !Önc1:· ~ü i
çin içerisi kapkaranlıktı. Hiçbir 
Mt gelmiyordu. Kapıyı yokkdı. 

Kilitli id i. 
( Deuamı ııar) 



. 1 vam etmekte olan turmı.. 
1)Q .t..nkaradaki me'kteplikr tr:/::.;ı~şmaıarıniJ..'J kız liseai, Ma. 
Ctı'i/~ı· lannın bu. ~! a . izde l>1' maçtcın bir enstant<r ,.e, ıae.ını mağlup et1Mf'r. Ream•m 

~1'1.ektedir. 

İkinci Küme liki 

Hisarhlar Kadıköysporu 
7 .. 1 yendiler 

Kadıköy sahasında dUn gU • 
nUn tık milsabakası ikinci kU. 
me takımları arasında tertip 
edilen lik maçlarından Anado • 

l Dünkü maçtan evvel iki ta.TCım bir ara oo 

Dünkü Milli Küme müsabakaları 
... --------·--··-· ... ---·--·····-··-------·--···································-····-·---
Fener-Demirspor 

Oyuncular arasında çıkan kavga 
ile nihayetlenen bu maçta 

Fenerliler 4 - l ~ galip geldiler 

Vefa da Ateş takımını 6-O yendi 
Evvelki gUn Galatasaray& 2-1 ve Gaziyi ikame ederek cumarte. I ÜçilncU dakikada: Basriden 

mağUip olan Ankara pmpiyonu si gUnüne nisbetle daha zayıf şe. çok bariz bir ofsayd vaziyetin • 
Demirspor takımı dün de Kadı. kilde §Öyle bir ''Onbir,, kurmuş. de topu alan Rebii güzel bir or. 
köy stadında Fenerbahçe ile mil- tu: ta yaptı, Nacinin volesile top An. 
li kUıne müsabakasını yaptı. lmsail - Gazi, Şevket - lb • kara. ağlarını buldu. 

On bin kadar tahmin edilen rahim, lbrahim, Kamil - Zekai, Bu golden sonra. oyun mütcva. 
bir seyirci kalabalığı önünde ve An/, lskender, Othan ve Zeki. zin bir şekilde oynanmağa baş • 
hakem Halit Galibin idaresinde Oyuna. rUzglra dizilmiş olan ladı. Top daha ziyade Fenerlile. 
yapılan dünkü müsabakaya: Fenarliler başldılar, Ankara mu- rin ayağında olmakla beraber 

Fenerliler: Hü.!am - Yaşar, avin hattından geri gelen top ta. saha ortasından ayrılmıyordu. 18 
Lebip - Ali Rıza, E8Gt, Refat - zelenen Fener hücumile avuta inci dakikada Fikret açığa geç. 
Fazıl, Naci, Fikret, Rebii, Basri kadar gitti. ti ve bu küçük değişiklik derhal 

· deki IDMWn ~a o ile çık. F encrin ilk Golü (Devamı 10 uncu sayfada) 

. 

Karışık takımlar ıı~ı - 2-2 -~1- - _ _........_ - -

Hilal • Kurtuluş muhteliti 
Topkapı - Arnavutköyü karışJğuıa 

3 - 1 galip geldi 
Kadıköydekl milli küme ma

çından evvel maıa.m karışık ta
kını tar llkl müsabakalarından 
Hilll. Kurtuluş ile Topkapı • 
Arnavutköy muhtelltleri karşı. 
laşması yapıldı. 

Ahmet Ademin hakemliği ile 
oynanan bu oyuna takımlar şu 
şekUde tıktılar: 

HllAl - Jiurtuluş: Murat. JOr 
kor, J{oço • lUuamnıcr, Ze) nel, 
Cc\•<lct • Onnik, Dcldr, Hakkı, 
Rüstem, Kerim. 
A. Küy - Topkapı: Haralambo. 
Yani, İstn\ ro • Stıınto, Hakkı, 

(Devamı 10 uxcuda) 

goller<len biri böyle oldu 

Tamamen mUteyazin geçen 
bu maçta fırsatlardan daha iyi 
istifade eden Hilll • Kurtuluş 
karışığı neticede 3 - 1 gibi açık 
bir farkla galip gelmiş oldu. 

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

Kral kupası finahnda 

Wol verha m plon 
Portsmouth'a 4 - 1 yenildi 

luhisar. Kadıköyspor karşılaş. Londra, 30 (A.A.) - Wembl ampton takımını, ikinci kümeden 
olmasına rağmen Portsmouth ta 
kımı 4-1 mağlUp etmiştir. 

ması idi. ey'de 39 bin kişi huzurunda oy. 

Maçta Kral ve Kraliçe hazır 
bulunmuşlar ve Kral kupayı biz. 
zat Portsmouth kaptanına teslim 
etmiştir. 

Bu oyunda baştan sooo ka • nanan İngiltere kupası final ma 
dar hlkim bir oyun çıkaran çında Wolverhampton ve Ports. 
Anadoluhlsarlılar neticede 7 • 1 mouth takımlan karıılaşmışlar 
gtbi çok kahir bir farkla galip , ve birinci kümenin en kuvvetli 
geldiler. tık devre ' • 1 bitmiş.. l takımlarından biri olan Wolverh 

----------------------------------------------



10 - VAKiT l MAYIS ı~ 

Dünkü Milli Küme mü sa baka l arı 
_ ....... .,.. .... ...,. _____ w_••-•--•••---·-----•••--• ... ••• ... •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fener-Demirspo 
Hususi maçlar 1 At t 

şarjın~:~§~::;:;~ ~:;~~üda. 1 e iz r 11 
(JJ~ tarafı 9 uncuda) 

tesirini gösterdi Bu müstena ele. 
manm şayanı hayret sıyrılışlar: 
ile sarı laci:vertliier tekrar rakir 
kaleye yaklaşmaya başladılar. 

30 uncu dakikada yine Fikret 
v.asrtasile yapılan bir hücumdaı 

Ankaralı mildafi topu elle çe!dL 
Hakem bu bariz penalt:ıyı ver -
medi. Son bir çeyrek zarfında va. 
ziyet değişınedığinden ilk devre 
1-0 Fener lehine kapandı. 

İkinci Haftaym 
İkinci devrede rüzgftn arkala. 

.l'lna almış olan Fenerliler daha 
iyi bir oyuıı çıkarıyorlardı. De. 
mirspor takımı ise cumartesi 
günkil enerjik ve seri oyununa 
mukabil dün yavaş bir maç ya. 
pıyor, iki açığın ve bilhassa sağ. 
da Zekeriyanm fevkalide kötü 
oynaması yüzünden yakaladıkla

r 

Feııeriıı i11ı: go;ı Dem irspor aijl"rmcla 

rncri yanlış bir vuruşı topu kcn Beyog" 1 H ık · m.. b k 1 da 
di kalelerine soktular. Şişli, mağ- u a evı usa a a an n 
rnbiyetten kurtuım:ık için çaba -1 Yeni bir lstanbul rekoru tesis edildi 
hyor. Fakat Nubarm bozuk o. 
yunu yüzünden netice alamıyor 
du. 

14 üncü dakikada sağdan or. 
talanan topu Daniş yerinde bir 
k.ıfa vuruşuyla Beşiktaş ağları· 

na taktı. Takımlar ikişer golle 
yine berabere olmuşlardır. 

Fakat bu beraberlik uzun sür. 
meJi, 17 nci dakikada Arşe\•irin 
kale önünde topu elle durdurma. 
smı hakem penaltı ile cezalan • 
drrdr. 

Evvelki gim Fcnerbahçe at"dında yapılan Beyoğlu Halk~ 
atletizm müsabaknlarınn istnnbulu temsilen Burı.:ı Bölgesine gÖl1• 

derilen Haydarpaif' Lisesi ntlelle ri haricinde bulunan bütün birincl 
sınıf elemanlar iştirak etmiıtir. Alınan sonu~lnr şunlardır; 

100 METRE : 200 METRE 
1 - lrfan Derece 11,3 
2 - Vedat 
3 - Ballık 

800 METRE 
1 - Cemal 2.06.8 

2 - İbrahim 2.08..4 
3 - Ahmet 

MlL 
1 - İbrahim 
2 - fzak 
3 - Cevdet 

l MtL 

4.48.4 

1 - Arat 37.50 
2 - Yavru 37.49 
3 - Bülent 33.83 

1 - Gören 22,9 
2 - İrfan 
3 - Mehmet 

200 MANİA 
l - Heriman 2i·l Ytni htal7' 

bul rekoru, 
2 - Mücahit 
3 - Şevket 

GtJ:LI..E 
1 - Arat 13.12 
2 - Şerif 11.80 
3 - Necmi 11.72 

CiRIT 

1 - Reşat 48.75 
2 - Şerif 44.7S 
3 - Ali 44.H 

rı fırsatlardan da istifade imka. · :ın)~~ .. l,'ir,-J(, 

Bu defa Hakkının sağ şütü kn... 
lenin sağ köşesinden Şişli ağları • 
nı buldu. Bundan sonraki mtid • 
det zarfmcla Şişlililer yine mağ. 
lôbiyetteıı kurtulmak için bütün 
enerjilerilc çalJŞlılarsa da vazi • 
yeti bozmağa muvaffak olama • 
drlar. Bu heyecanlı ve süratli kar 
'ltlaşma. da: böylece 3-2 Beşik • 
.. ı!;m galebesile nihayellenmi3 ol. 
du. 

YtlKSEK ATLAMA 
1 - Pulat 
2 - Münir 
3 - Birtek 

1.80 
UZUN ATLAMA 

l - Çaroğlu 

2 - Vedat 
nım bulamıyorlardı. 

Fenerin tkinci Golü 
8 inci dakika: Bir favul atışı 

Ankara kalesini bir hayli karı§. 
tırdı. Bu sırada kurtulan topa 
gerilerden yetişen Ali Rıza gü • 
ıel bir vuruş yaptı. Top sağ kö. 
şeden içeri girdi • 

Fenerin Üçüncü Golü 
Fikret - Rebii cenahının 

fevkalade iyi çalı§maSı netice • 
sinde her an tazyiklerini artıran 
san lacivertliler 16 ncı dakikada 
Uçüncü gollerini de çıkardılar. 

Bu sayı şöyle kaydedildi: Geri • 
den derin bir pas alan Fikret kar 
şrsma çıkan iki müdafii de atla. 
tarak kalecinin affedilmez hata. 
sı yüzünden tiçüncil Fener golil
nn yaptı. 
Ankaranın tık ve Son 

Sayısı 
Uç golden sonra yavaş1ıyan 

Fenerliler karşısında topu san 
lacivert sahaya yerleştiren mi • 
safir takım 20 nci dakikada sol. 
dan havalanlllJı topa Arifin güzel 
bir kafa vuruşile ilk ve son gol
lerini kazanmış oldular. 

Halkevleri turnuvası 

Bakırköylüler Fatihi 
yendiler 

Dün Bakırköy Barutgücü saha. 
sında halkevleri turnuvasının ilı:in 
ci karşılaşması Fatih ve Bakırköy 
Halkevlcri arasında yapıldı. 

Her iki takımda lda birçok bi.. 
Ba.~rinin. neticesi.:: "J.:a?.!ııı aT,-ınlaruuwn bir! rinci sınıf oyuncuların yer alması 

ralanmasmdan sonra nihayete e. ·dm fızel'inc ise vaziyet edildi. maçın çok heyecanlı geçmesine 
rebildı". llk ~~ 1 f 1 ı" - 1, k sebep oldu. Bakırköy halkevindc '-C< &'\ ın \l'LJ ıOJlrn ecza -

ut• inde ynptılnr , .c ayrıca Hn;r. Beşiktaşlı Nazım, Fuat, lstanbul· Bu çok çirkin hiı.dise maalesef 
futbol sahalarımızda sık sık gö. 
rlilmektcdir. Tiirk sporcuların • 
dan beknelmiyecc.k olan böyle iğ:
renç, vaziyetlerin teken-Ur etme . 
mesini temin vazifesi alakadar • 
lara düşmektedir. 

Bu münasebetle dünkU vak:ı _ 
nın müsebbip ve mü~evvikleri 
hakkında. laznn gelen zecri ve 
kati hareketin bir an e •apı. 
!arak spor salıalarımızda tesa. 
düf etmc.k istemediğimiz bu gi
bi hadiselerin önüne geçilmesini 
Beden Trbiysi umum müdürIU • 
ğüundn bekliyoruz. 

Vefa takımı 

ılnı·ıuı~a. Niimun Hnstnne in - sporlu Hayri, Bekir, Eyüplü Şük
rii, Haydar, Süleymaniyeli 1bra.. 

d de nğzımdnhi yarnnın <UJdl-
hiın, Fatih halkevindc birçok ta· 

mcshıa lıi.zum gürdiilcr ve (}ik.. 
Ul<>.r. nuunIŞ lstanbulsporlu oyuncular· 

İskcntlcr im ii:rJ rd n . onııa la Vefalı Hüseyin yer alınqlardı. 
kati rapor , C1'ilmek" imi ansızlı- Takrmlar şu şekilde çıktılar: 
~r J;ıu...,ısındu hiidiscnin mc~hnt BAKIRKöY H. E.: Nen3t -
cürüm "ah:tsmdnn çıkıtrak nh- Hayri, Bekir - Emin, Şükrü, Fa. 
kı\mr mnrt1td:t· e tabi o ı~unu •t - Hay~, 1'ıınthim, Nitll:1n'r, 

'\"C"ttiıtffl rihenin \r.rUcce ~ knti Murtaza, Recep. 

rapor iiz~rinc normal s.eyrini FATiH H. E: Saim_ Faruk, 
lak:J;I> eclece,!fol üyl mi tir. Cevat - Enis, Seyfi, Etref - Ne. 

Kanşık takımlar 
jat, Kemal, Nevzat, Hüseyin, Mus 
ta fa. 

( T:i~ tarafı 9 uncuda) Oyunun ilk golünü Nazım attı. 

Sınk Atl"lma 
1 - Sudi 3.0o 
2 - Halit 
3 - Münir 
4 - Şerif 

3.00 
3.00 

3.00 

VAKiT 

6.29 

3 - Birket 
Uç adım atlama 

1 - Yavru 13.18 
2 - Vedat 
3 - Mehmet 

htanbul Atletizm Ajatll 
NAiLi MORAN 

Kitabevi 
Dün ve yarın tercüıne külliyatı 

21 - 30 Kitaplık üçüncü seri · 
Numan Knnı, 29 Kapita&m buhranı "° 21 Hükilmdar millet 50 30 Slambo ıı~ 
22 Yeni ilmi zihniyet 75 __.,, 
23 Mevcudu kalmadı 61d 

24 Oblin lktısadi lrJlcri 60 Bu serinin flatı 6.Hi kurugtut· 
25 Cumhuriyet 50 Hcpsin1 alanlara. % 20 iskont0 

26 Tercümeni• retli 100 yapılrr. Kalan 4.92 kuruşun 1.9' 
27 Değişişler 75 kunı§u peısin almnrak :müteba1'1' 

30 si ayda birer lira ödenmek {l~etl 
üç tnksite bağlanır. 

Türk Hava Kurumu 
27 nen Tea-'tBp 

Bü • 
ıyangosu 

•• u Rakiplerinin tehlikeli bir hal 
aldığını gören Fenerliler - bir 
saatte kazandıklar.ı galibiyeti -
son yirmi dakikada kaybetmeme. 
ğe çalışarak müdafi Yaşarı sağ~ 
açığa. Fazılı da: müda.f aaya: ge. 
çirdiler. Bu suretle takviye ~di. 
len }"en.er müdafnn.sı Ankara a. 
çıklarını önlemekte bü~'i.ik bir 
müşkUlit çekmedi. 

izmirdeki maçı kazandı 
Izmi:, :rn (Hususi) - Milli 

kUme mfü:ıc>llulrnlarını yapmak 
Uzerc şehı'mize gelmiş ve eY\"el 
kl gUnlcU ı'k ma~ta Doğnrısporn. 
~ _ 1 yenilmiş olan 'Vefa ta.lmn•, 
dGn de Ateş ~ıe karşılnştı. 

~lilıal • nc"t1, Kılmil, :M:ınıli, Buna Hüseyin ve Kemal vasıtasi
l"'anko, Hanuli. le yaptıklan iki golle Fatihliler 

Karşılrklr hUcumlnı'la geı;en cevap verdiler. Birinci keşide: 11 Mayıs 939 dadır. Büyük ik' 
ilk kısımda Hih'illl Hakin uzak.. !kinci devrede Bakırköylüler ramiye: 40 bin liradır.Bundan başka: 15 bid 
tan attığı bir şiltle gUniln ilk dab:ı güzel oynayarak Şükrii ve 12 bin, 10 bin liralık ikramiyelerle (20 bin ve tO 
golt1nU attı. Devre sonunda da İbrahim vasıta::ıiyle daha iki gol bin) liralık iki adet mükafat vardır. 
yine Hnkkr solnçığın ortasını yaparak ma9 '3 · 2 kazandılar. Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi• 
~kinci ~efa Arna\-utkBy - Top - Hakem Eşref maçı güzel idare niz. Siz de piyangonun m sut ve bahtiyarları arasma girmiş "' 
npı aglarına taktı. etti. lursunuz.. 

29 uncu dakikada: Fikretin pa
sını kaleye doğrultan Rebii, yine 
kalecinin yanlış bir hareketi sa. 
ycsinde Fenerin dördüncii golü. 
nU de atmağa muvaffak oldu. 

Ycşıl b<:'yaıhlar bu mllsabn • 
kada. knleye eski Güneşli Safa-

lklncl kısımda }ine oyun mil"' --------------------------------------

Maçın bundan sonraki kısmı 
gittikçe vezksizleşerek ve her an 
biraz daha scrtlenerek uzayıp gi. 
derken ha.kemin düdüğü maçın 
4-1 Fenerin galcbesile bittiğini 
ilan etti. 

Fenerin Dördüncü Golü 
Galip Fenerbahçe takımı umu. 

miyet itibarile dün güzel bir o
yun çıkardı. Müdaf aad::ı. Yaşar, 
muhacim hattında da Basri he. 

yz, merkez mua\·lne de lfnkkıyı 
ikame etmişti. Oyun baştan so_ 
na kadar Vefalıların hakimiyeti 
altında cereyan etti ve neticede 
lstanbul takımı 6 - O galip gel
di, 

Hadisenin Misafirler 
Ü zerinde Bıraktığı 

lnhba 
(Ba.ş tarafı 9 wıcıula) 

bir lmrdc~ JnulınhlJetJ nı Tfrrk:e 
htls mi nfiı·ııeı·,·crliğl gösterme. 
lerinl beklerdik. '1,nkat mııale -

tcvazin geçti. Bu hnftaymın 18 
oci dakikasında HIHUli llaJ,kı 

yine uzaktan, fakat ıa\"iy('_yi 

bulan yerden lıir 'uruşla takı • 
mm ilçllncU sayısını da ı:ıkardı. 
Bundan sonra gayrete gelen 
Topkapt _ Arnnvutköy karışığı 
oyunu rakip sahaya soktu ve 
bu sırada Yankonun gllzol bir 
kafa vuruşu neticcsinda. bir de 
gol kazandılar. Maçın lrnndan 
sonraki kısmında iki taraf ıla 
vaziyeti cleğlştlremecliğlnden o
yun 3 _ 1 Hllttl - J(urtuhış inuh
telitiııfn gaJebesile bitmiş olclıı. 

men hemen hiç muvaffak olama. er Fenerhnhı:cli ~porcnlnr bize 
dı. Diğerleri iyi, Fikret - Rebii knrşr hi~te hoşa gltmlyecck hn- Pera - Kurtuluş 
cenahI ise tam manasile mükem. r<'...ketlcnlc bulundular iri, • ıl 'Paksim stadındaki hususi mU-
meldi. Mağliıp Demirsporlulnra bizi nıütee k od 11 nokta da sabakn Pera ile Rurtuhış arasın. 
gelince: Kaleci Hilminin yerine mağliıbiycftcn ziya.de bu cihet. da yapıldı. Hakem Adnan Aln. 
koydukları lsmail dünkü farklı tir. nm idare ettiği bu ma~n Pernlı. 
mağl\ıbiyetin başlıca müsebbibi. tskender Hadiseyi lar zayıf bir kadro ile çıktılar ı:e 
dir. Müdafaada Gazi de Nuri ka. Anlatıyor rakiplerinin hakim oyunundan 
dar muvaffak olamadr. Muavin .. kurtulamıyarak lrı;e ka.rşl altı 

r ı Maçtan sonral..'i mues if hidl- golle Wı• ld l 
hattı yi çalıştı. Akıncılardan s· mag up o u ar. 
kender ile sağac.;ık Zekeriya hiç soo tecnTlize marnz kalan ve ı ------------
bir iş göremedi! r. Bilhassa Ze. bu tecavii2 neticesinde ağ:un _ ı 
keriya iki takımm en kötü oym:ı_ dan yaralanmış olan İskender 
c:usu idi. Hakemin idaresi zayıftı. de hi4:lisc)i ,v,ıc anlatmı:.tIT:. 

Müsabakanın sonunda oyun- - Oyun blrtikten sonra o • 

Dr. Necaettin Atasagun 
!fah:&hları .30 n k3d:ır. nkpro. 

urı 17 den ı;onrn l.ıilelı Tıı l ııre 
<\p. Daire 2: ~·o. 17 t!e hastal.ırını 
mbul eder. f1"tlefan: :.!3!153) cular sahadan çekilirken iki, ta.. yunma odasma gidiyordum. He 

kmıa mensup ~lerin biribir • nü tribünlerin öniine gelmiş • 
lerinc girdikleri görüldü. Evvela tbn. l'azıl ti2 rime biicum ede
ağız kavgası şeklinde başlayan rek yoDLrUk:la :rü:ıüme ~urdu. 
bu münakaşa nihayet tekme to- bu darbe ncucesınde üst dada.. Orolog Dr. Kemal Ozsa 
kala intikal etti. Halkın da sar. ğım tl<irt antimctre uzunluğun 
<lığı tarafeyn futbolcuları arasm da yanldı. Cç cllirim de ~hemmf. 
daki bokl! mıı~ı misafir takımın ti yrtll bir şc-kllfle 7.cdclrndl. H ildi 
merkez muhacimi lskenderin ya. eyi znbıtnyn hnhcr 'crmcltfl _ 

td .. ar lOlLı .. ı. den e Crcr. ı h;ıs. 
lalıkl:ırı mütehası.m 

ıinclhıııJı f~ll'kMI rndıfesl o 
Hurs:i p:ıı.ırı iı .. ıu l rl. 41235 

BUGÜN· KUMBARAN IZA · ATACAGINIZ · 5 :KURU~ 
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T. C. 
ZiRAAT BANKASI 



-rurkçe - Fransızca - lnçıilizce - Almanca dilleri • • • 
uzerıne 

Plinş U 

A.~siklopedik Teknil<. ve ,:r.Jratik 

Bu bir dilden bir dile değil; bir dilden üç dile 
geçilecek bir SU rette tertip edil_miş Ve bu ~~OOküsur sayfayi ve 200250kelimeyi 

1 
A k · . ıhtıva eden bu eserin en büyük hususi-

sayede ayrı ayrı 12 ugat ıtabını bır yeti ihtiva ettiği bütün kelimeleri mes-
•• , • , ' · lere göre, alakadar oldu :~ıarı eşyalara 

araya toplamış muhım bır eserd:t ~,re, yerlere göre hazırlanmış - bu resim 
gibi - 360 küsur sayfa resim üzerinde 

numaralarla göstermiş bulunmasıdır 

Perşembe 

birlikte 

günü HABER 
lf ABER -

/orm.a fornıa 

ga·zelesile 

oku ... qucularına 
verilmeğe başl2nacaktır 

jR:si mi e -eu;~k. :Lo~a; :ı ·ı1 ı HABER gazetesinden 
1 toplayanlar şu on iki 1 

1

, ci:t lügati bir arada ı 
. temin etmiş olurlar : f 

f 1 - Tfirkçe - Fransızu 1 l 2 - Türkçe • Almanca 
l 3 - Türkçe .. lngilizce 

4 - Fransızca- Türkçe ı 
5 - Almanca .. Türkçe 

1 
6 - İngilizce - Türkçe 

~ ı 
İ 7 - Fransızca .. İngilizce İ 

1 
8 - Fransızca - Almanca 1 
9 - İngı izce .. Almanca i' 

1 10 - lngi ' izc~ ·Fransızca 
)#.. 1 

. i 
1 J - Almanca .. lngılizce ! 

• 
12 -: -~man~ - Fra~~ızc:_J 

Her derecedeki bütün talebenin, bilgi ve hayatla alakadar herkesin; 
dilcilerın, umumiyetle okur yazarlar111, Türkün ve yabancının, dil öğrenmek 
istiyenlerin, seyyahların, iş . adamlannın, askerin, teknik ve mesleki 

n1ütercin1lerin başvurmaktan uzak kalan11 f acakları bir eser 

HABER'l_e birlikte verilecek ve yal~ız Türkiye kütüphanesi için değil, dünya kütüphanesi 
için de bır kazanç olan bu kıymetlı eser ayrıca basılıp kitap şeklinde satışa çıkanlmı

yacak, ancak H A B E R okuyucularının, H A 8 E R 'i takip edeceklerin 
kütüphanelerinde bulunacaktır 

. 
Eser hakkında fazla tafsilat veren ve iyi kağıthsına 
abone kaydını ve saireyi ihtiva eden broşürler isteyen

lere parasız gönderilir. Bunun için: 

H i4 B ER idarehanesine bir ll. rl 
yazmak kafidir 



U - V AKIT 1 MAYIS 1939 

Bir çift Kara sinek bir Yazda 1.500.000 olur 

z 
Fayda bütün haprat öldürücü mayilerin en iyisi ve en müeaairidir.Katiyen leke yapmaz.Kokusu latif ve aıhhidir. Adi gazı boya ile kantbra.rak • 
sülü Avrupa ve Amerika etiketi ve ma;. !caaı koyarak FAYDA yerine ..-atmak iatiyenler vardır. Salanınız. Deposu: Sirkeci Liman Hanı albnda 

HASAN deposudur. 

1 ıNHıSARLAR u 1 
Cinai Mikdan Muhammen B. %7,5 Teminatı Eksiltme şekli gün ve saati 

Lira Kr. Lira Kr. 
.Aait autrik 950 kilo 1140.- 85.50 Açık Eks. 3.V-939 14.30 

,, Tartarik 650 •• 643.50 48.23 " •• " 14.30 
Tanen alkol 400 ,. 1380.- 103.50 " •• •• 15 

~ 1000 " 
420.- 31.50 Pazarlık .. 15.30 

ftlztlvar 100 .. 150.- 11.25 .. " •• 15.45 
roatat amonyalr 150 .. 225.- 16.87 " " 

,. 16 
J"elltiıı 450 Kg. 675.- 50.62 Açık Eks. . . 16.30 
Roııdel Jd1ld1rt MO .. 193.- 14.48 .. ., 4-V-93914 
8araP mayaaı 463 litre 944.- 70.80 " " 

,, 14.30 
,.5 kalem •• 

I - Yukarda cbıa ve mikdarı yazılı cem'an 9 kalem garap ma yuı ve eczası mubayaa oluna • 
baktJr. 

II - Alım tekilleri muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme gün ve saatleri hi· 
salarmda pterilmiftir. 

m - Ebiltme Kabatafta Levuım Şubesi MUdilriyetindeki Almı Komisyonunda yapılacak. 
tır. 

IV - Şartnameler her gi1n löd1 geçen fUbeden parasız alınabilir. 
V - hteklilerin ebiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 gilvenme paralariyle bir· 'kte me~ komisyona gelmeleri. (2587) 

............................. , ..................... . 
1 

Yaz mevsimine mahsus olmak üzere 
Yalova hattı tenzilAth bilet Ucretleri 

ı Mayıı 939 tarihiDclen itibaren Birincitqrin aonuna kadar 
muteber olmak O.Zere Yalova hattı Yolcu Vapur ücretleri ap
iıda yuıh miktarlara incllrilmlıtlrı 

Köprü ve birinci mmtaka lakttleltitlfttlea Y .ıe.. 
vaya ve müte1tabilen 

yalım siclit Cidif - döoüı 

.,&ıiabı eh aon mocle 
k&dm- ppkalan Beyoğlunda 

BAK ER 
Maiazalannm yeni 

Kadın Şapkaları 
j Dairesinde tethir edilmek. 

tedir. Geliniz; intihap 
ediniz. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami A,Jın 
Tab m • alim hane ffrra at>artman 

Tiferoo: '1553. Munene: Pnardan 
batb ber ıon 14 • ıı e kad•r. 

111il11 il il 

- - ---- --
, . . .. 

. '·. . ·. 
~ ". :·'. ..... : '.;" .".\ ·~· 

.. -·. 

Kmat Km.at 
30 
20 

eo 
40 ikinci n 

Çocuk Hekimi 
DR. AHMET AKKOYUNLU 

Taksim • Talimhane Pala• No. 4 
Pazardan maada her atın 

aaat l6 den sonra 

Ankara Caddesinde denize va caddaJe nazır Yazlhane, Atelye, 
Muayenehane yapllmaga elverişlt kirahk ucuz odalar 

Adalardan Yalovaya ve mütekabilen Gazetemiz idaresine müracaat 
Yalım siclit Cidif • .tönit 

Kurut Kurut 

20 40 Birinci Mevki 
12.50 26 ikinci " 

DlKKATı 
Cidit • Döaiit Biletleri almdıiw rüa ~İn matel.erdir. 

Vapurllnn Haftahk Hanket Tarifui 
1 Mayııtaa 8 ~ kadar mulıtelif hatlara kalkacak 

npurlarm iaiaileri, b)kıı ıtın Te aaatleri Ye 

kalkacakl•n nbtımI.r 
Kmedtnla hattma - Sah 12 de (Karadeniz), Perıembe 1Z de 

(Ete), Puar 16 da (Cumhuriyet). Galata nhtmundan. 
&...ba hattma - Sah 18 de (Antalya), Cumarteli 18 de (Ut. 

ıen). Sirkeci nhtmmıclan 
lmnlt hatbna - Salı, Perıembe ve Puar 9.30 da (Ulur). Top. 

haDe rıhtımından. 
,...._,. hattma - Her gtın 8.45 de (Trak) liltemi vapurlar

dan biri. Cumartesi aynca 13.30 da (Su). Galata nhtı
anclan. 

81 cluw laatbna - Puartesi, Çarpmba ve Cuma 8.15 de 
(Sua). Aynca Çarpmba 20 de CUlcen), Cwnarteli 20 de 
(Antalya). Tophane rıhtımından. 

ICart6ip .. tbaa - Sah ve Cuma 19 da (Bana). Tophane nh· 
taamdan. 

ı_._ hatta. - Pazar aut 9 da (Tayya). Tophane rıhtımından. 
~ .. ttma - Çarpmba 15 de (Saadet). Cuiaarteai 15 de 

(ilenin). Sirkeci nhtnmndan. (Cumarteal po41tuı bu 
haftadan itibaren yu tarifeli mucibince Dikiliye bc1ar 
PliP WSnecektir). 

I~ 6'at ..._ - Pasar 1 ı de (Ankara). Galata n!atmam.. 
dan. 

M ..... hatbna - Sah 10 da (Dumlupınar), Cuma 10 da (Kon. 
ya). Sirkeci n!atmundan. 

N Of': 
Vapur seferleri hakkında her tOrUl malamat a,alıda telefon nu.. 

maNlan 7asılı acentelerden ölrenilir. 
Karak6y Acentelili Karaköy, Köpriibqı U36% 
Galata Atentellli GaJMa. Denis Ticareti MOd. 

blnAsı altında. UU! 
Sirkeci AceotelW Sirkeci. )'olca fa)onn 127'6 

UOLANT5[ 
N.V. 

VAK 1 T 
Cep KQtOphanesı 

Neı.. Yasan Ye Türkçeye çnirenln adı 
1 Kader (Volterden) Asım Us 
2 Olimpiyad oyunları Vildan A•lr 
3 Kılerans Terras esran (Galopin'den) G. V. 
4 Yuıoslavy• seyahat notları Asım U• 
5 Sark Ekspresinde cinayet (Chrislie'den) V. G. 
6 Etrüsk Vuosu (Prosper Meirme'den) HaydAr Rifat 
7 Her memlekette blrbç ıDn <Muhtelir mOellinerden) 

Sayıla Kfl. 
208 H 
120 10 
304 20 
112 10 
380 20 
64 20 

Ahmet Ekrem 3&2 20 
Son ko .... a (Fon Lllkaerdt'deo) Fethi Karde' 376 20 • • IAJllBI: ASIM US Ntf1'1yıt MQdQrO: H. Alunıl Seoıngll ıo 
Kartas blHyelerl (K11bek'tea) Niyasl Ahmet 120 10 
Son F.hllsalip muharebel"ri r Kollins'ten) Ahmet Ekrem 278 20 
l'utbol :bldelert JIİbbctA*a '° ıe Buıkblı 1er: AKIT ll&Uıauı .ıı 

Devlet Oemiryoitar1 ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ifanf arr 

1 - Devlet Demiryollarmın istasyon ve gar iılerinde 

tınlmak ve yetfftirilmek Uzere aıağıdaki prtlan haiz olanl 
yi1z mem1ır almacaktır. 

2 - fut1ar IUDlardJr: 
A - TUrk olmak 
B - l'aa1 hizmetlerde ccabcmaama mlni ııhht blr anzatl 

machğı idarenin sıhhat kunılunc a tasdik olunmak. 
C _: Yqı otmdan yukarı olmamak 
Ç - Askerliltnl yapmıt olmak 
D - Llleden mesmı olmak veyahut lise derecesinde 

iördllfllnü Maariften tudik ettirmek 
E - lyi huy sahibi olduğunu ve biç bir eekilde m.a.IUl.~"'1 

olm&dıfmı tevsik etmek. 
F - Bu llbda yulh IUtl& n kabul ettiklerini mübeyyiıı 

taahhütname ve noterden muaaddak kefaletname vermek 
3 - İatiyenlerln latldalanm ve yukandaki p.rtlan hais 

duklarmı g<Seterir veeikalan An kara, Alyon, lzmir, Adana. 
latya, Balıkesir, B&jdarpap, Sirkeci, Kayseri ve Erzurum t 
me Müdürlüklerine ve Mudanya, Trabzon ltletme hıirlikl 
tevdi edeceklerdir. 

4 - Sıhlıt muayenelerinin y apdması için iatfdalarmclald 
reslerini vazıhan yuacaklardJr. 

5 - Fazla tat*111t için leletme merkezlerindeki garla.rda 
b bulunan lllnlan okumalan ve milracaatlarmı ona göre ya 
lan i1ln olunur. (1364) (2566) 

• •• 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan qağıcla yazı1I 

grup mabeme ve eoya her gnıp ayn ayn ihale edilmek 
17. 5. 1939 çarpmba günü saat (10,30) on buçukta Haynar._ 
ela gar binaaı dahilindeki komillyon tarafmclan açık eksiltme 
We 1&tm almacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin her grup bbasmcla yazılı m 
kat teminat ve kanunun tayin ettiği veaaikle birlikte eksiltme 
ntl aatine kadar komiayona mttracaatlan lizmıdır. 

Bu ile ait p.rbıameler komisyondan parasız olarak 
maktadır. · 

1 - Bir adet latiro tipi fl"Ueı8i 85 C / m lik muhammen 
11 82& Ura ve muvübttemlnatJ 61 llra 88 kuruftur, 

2 - İki yilz adet vagon için mafsalh manivell muh 
bedeli 1900 lira• •vakkat teminatı 1'2 lira 50 ~· ( 


