
DS HERYERDE 3 l U r ' r . ' . Fransız So~yahst 
partisi mağlOp 

Paris, 1 (A.A.) - Dün Paris. 
te yapılan kısmi intihabatta sos
yalist partisi mağllıp olmuştur. 

. 

Maarif Vekilinin ziyafeti 
Ankara, l (A.A.) - Birinci 

Türk neşriyat kongresi delegele
ri şerefine Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel tarnfmdan Gazi Ter. 
biye Enstitüsünde bir çay ziya. 
feti Vt$rilmiştir. 

Parti mecliste iki mebusluk kay. 
betmiştir. Bu iki mequslukta.n bi. 
rint komünist partisi, diğerini 
sağ cenah kazanmıştır. 

tDAHE E\' f: Anknrn C:od. tSTANIHJJ.• Tclgr:ıf: VAKIT• Po5t:ı kut11~11: 4!1•Telefon: 21413(Ya:ı)·24370CldareJ 

1 KARDEŞ IRANIN PAYLAŞTIGI ACI BiR HABER 11 p o L o N v A 
Tahrana giden tayyareci le- Alm~nyadan Danzig'deki huku
rim izden ikisi şehit düştü kunun muhafazasını istiyecek 
Tayyare filomuz Tebriz üzerinde kesi~ bi.r sis Danzigde Polonya kilisesine tecavüz edildi 

tabakasile ihata edilerek yyareeırerımı~ "zdeınnb_ı~r kısı mı Tebrizc Alman Silezyasında Leh aleyhtarı hadiseler oldu 
, Tahran, 30 (A.A.) - Anadolu 

B• v t d h A uh biri bildi bir kısmı Miskin köyü civarına 
ır sıgır pos un an ~;:~m ususı m a - ve biri de avdet ederek Tahrana 

b 
inmeğe mecbur kalmışlardır. Fi. 

l·r memleket 29 nisan sabahı memlekete dönmek Uzere Tahrandan hare- Io içerisinden yalnız bir tayyare. 
ket etmiş olan, tayyare filomuz nin bütün müşkülata rağmen yo
saat l0,30 raddelerinde Tebriz !una devam ederek Diyarbakıra 
üstünde kesif bir sis tabakasiy- vardığı, oradan gelen telgraftan 
le ihata edilmiş ve §imdiye ka • anlaşılmıştır. 
dar gelen mnlfımata nazaran tay. (Devamı 8 incide) 

(Yazısı 8 incide) 

..... w""' 

-
Dün bir Mayıs Bahar Bayramı idi. Hava sabahleyin kapalı, öğleye doğru §lddetli yağmur baa 

ladı. !ki saat kadar devam etti. Akşa.ma doiru ise hava kısmen açıldı. Havanın bozukluğuna bak. 
mıyan bir çok kimseler kırlara gitmi~ler, gazinoların kapalı yerlerinde eğlenmişlerdir. Yukan-1 
dakl resimde kırdan dönen bk aileyi görüyorsunuz. 

~~~~- : ....... ~ .... .35 kisi sütten zehirlendi 

Romadaki ilk müsabakada 
-----·----·--···· .. ------·-···········--·--······ 

Yedikule, Fatih, Topkapr, Samafya ve Karagüm
rükte zehirli süt satanlar yakalandı 

Mayısın ilk günü münasebctile 
hemen her evde sabahleyin erken
den sütler pişirilmi§, ailece içilmiş 
tir. Hava açık olduğu zamanlar bu 

sütün kırlarda içilmesi mutattır. 

Fakat dün sabah hava kapalı ve 
y:ağmurlu olduğundn kıra çıkılmı 

yarak evlerde sütler içilmiştir. 

Ycdikule, Fatih, Top'kapı, Çır - fakat aradan yanın saat geçme • 
çır, Samatya ve Karagümrükte den içenlerin kannlan burkulmx~ 
oturan Rum ve Türk aileleri de ya, sancımaya başlamıştır. 
sabahleyin erkenlden kapılarının ö

nünden geçen sütçüleri çevirerek 
ikişer, üçer kilo almışlardır. Te -
miz tencerelerde kaynatılan süt -
ler büyük bir neşe içinde içilmiş, 

Karagümrükte Karabaş mahal
lesinde Canbaz sokağında oturan 
mütekait Mehmet Alinin çocukla'" 
rı : 

(Devamı 8 incide) 

memle
söyledi 

Hitler yeni bir 
nutuk söyledi · 
Beynelmilel garantilerden 

ziyade garp istihkam· 
larma güveniyorum 

llerlin, 1 (A.A.) - lUtıcr 

Mtinihe gitmek UzerP. b .. akşam 
Berlinden ayrılmıştır. 

Bcrlin, 1 (A.A.) - II!tler, bu 
sabah 1 mayıs mUnaseb('Ulo iki 
hitabe irat etmiştir. 

Olimpiya stadında HUler genç 
Ii[;rine hitap eden Alman devlet 
reisi bilhassa Almanyamn mU
selH\h milletlerin en kunetll -
lcrinden biri olduğunu s~yle • 
miştlr. 

11 ltll'r, cliğer m0m lckc>t1 erin 
(Ba.Jtamfı 1 i1wide). 

Sovyct tank mil/rczcsi 

Lonll.ra, 1 (A.A.) - Sovyet sureti umumiyede SovyeUerin a. 
teklifleri bn sabahki ga7.etelerin §ağtdnki tekliflerde bulundukları 
başmakalelerinin mevzuunu teş - kaydedilmektedir: 
kil etmektedir. Bu makalelerde · .{Devamı 8 incide) 
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lıaretlar: --
izmitteki tablolar 
lzmit Oumlıuriyet Müddelu - Den·ızbank ve 

mumlsf müstakil re ı.nmlıırm 

lzmit Hnlkevinde nçtıklnrı re - şt' rkeft' h ayrı'ye 
Mühim bir maarif meselesi 

______ ,_, ______________ ._, __ ...... _________ -------------------~------------ Adalar arasında 
vapur 

Zora Gazetesinde 
Bir Makale 

''Bulgaristan topun 
ağzında değildir,, 

sim sergisinde bulunan tablo· ilk t d • t t 
ıan miistehccıı addetmiş ve re· Tenezzüh Seferleri için e r 1 S 8 8 
sim sergisini ıı~tırmaınış. Giin - Hazırlıklara Başlandı .. "" f f . . 1 k J ? 
lcrdlr gazeteleri, fikir ,.e sannt Ya_z mevsim.inin yaklaşma.sı do- ogre men er nıçın mes e ten ayrı ıyor, 
muhitlerini alllkndnr eden nıc-

layısıylc Denızbank ve Şırketi- . 

Sofya, (Huı;usi) - 30 tarihli 
Zora gazetesi başmuharriri Krap· 

Suvak Bu Seferler çef imzasile şu başmakaleyi neşre· 
İçin Ayrıldı ldiyor: 

Denizbank bu yıl dn Adalar Balkanlı ve Balkanlar d.ıında o 
seleyi ben evvelll knnunla snıınt hayr'y . h 1 ki b 1 1 Maarı! Vek!l.leti öğr<.>tmen , I Öğretmen adedi de: 932 - 33 

ı e yem azır r ara aı a- , 
tcldkklsf nrnsındn bir tezat kav- mıcla d H .k . . d d 

1 
talebe ve okul sayılarını tesbit do lii,064, 933 _ 34 de 15 123, 

l' r ır. er ı ı ı are e ay arın · 
gası sandım. Çfınkii güzel ile m a 1 . d h ~ eden bazı istntlstikler hazırla_ 924 • 35 de 15,102, 935 36 dn u yyen gece enn e me tap a - -

arasında husust Yapur ~c!erlcrl lan devletlerin de içine girmesile 
yapacaktır. 8etcrlcro haziran 1bir Balkanlar kombinası teşkil e· 
başında b::ışlanaca k, bu vapur -1 dilmesi, bilhassa ecnebi matbuat· 
lar BUyUkadndnkl YUrUknll plA 

1 
ta §;ok konuıulmaktadır. Halbuki, 

Jından başkn I:leybellaı:Jn p!Ajı- Yunanistan müstesna olarak, bU· 
na da uğrıyacaktır. tün komşularımız yarı Balkanlıdır. 

haklı değll, bıı.znn iyi ile haklı lemi · t t" d ki ..1.J· ş· k mıştır~ Bu istatistiklerde en 14,949, 936 - 937 de de 14,198 en er ıp e ece e .... ır. ır e-
bllo blrJbirino R) kırı olabilir. tihayriye her hafta cumaI'tesi mUhfın nokt..ı S'(.ıııd '') ar. dlr. 
Jladisc)·l heı> bu ınebdc'den lın- • tan okul ve talebe sayısına kar. I llk tedrisatın bu ,·azı~·eti günleri boğaz dı§ına kadar tenez- "' 
roket ederek tetkik ettfnı. Sanat züh seferleri yapacak, bu tenez- şı öğretmen sayısının m uhtcll! k:ırşısında Maarif VcktılP.ti ted-
, ıcdanlle hukuk ,.IC<lam nrasın· zühlerde vapurlar boğaz plijla- yıllarda bazı değişmeler göster. ltikler yapmağn başlamıştır. Bu 
<la hakikaten bir zıddiyet me,·- rında da gezinti ederek halkın mcsldir. Bilhassa Jlk tedrisat tedklklere göre ilk tedrisat öğ. 
cut olop 0Jmn<ıığ1nı nradmı. Bir banyo yapmasına vakıt verecektir öğretmenleri arasında son yıl • rctmenlerlni mcsleke bağlıya _ 
yandan Jmmınları, hir yandan Bu seferlerin fiyatları da diğer yıl larda meslekten ayrılanların sn : cak yeni ve mUhiın tedbirler al. 
sanat eserlerini hntırln<lnn. Bu lara göre daha ucuz tes.bit edile- yısı ~oğalmıştır. Tutulan bu ra. mağı dUşUıımekte<llr. Son yıl· 

Adalar arasında gecı•n yıl Iz-
1 
Yalnız Bulgaristanla Yunanistan 

mir körfezinden alınan Suvak tam Balkanlıdır. Bulgaristan da 
vapuru işliyecektlr. Adalar bu 1'dahil olduğu hal.de bütün bu dev· 
seferlerle Anadolu sah111ne del ıetlerin Balkan yarımadasını Bal· 
ba~lanacak ve Suvak vapuru kan milletleri için koruması arzu
Adalardnn Bostancıya. da mun- !anıyor. 

tazam c;t!terler yapacaktır. Bittabi, İtalya Balkanlara yer -
-o-- leştikten sonra vaziyet büsbütün 

eserlerin dnlıa cn·e_ı İ~tnnbul cektir. karolara. göre: ı larda ilk okullardan ayrılan öğ-
gibl sanat ,.e fikk muhitinde KARADENİZ VE AKDEN!ZE Okul sa):ısı: 932 - 33 yılında 

1 
retmenlerin ekserisi baGka me. 

açılnuş bir sorgide tc.,lılr edll • TENEZZOHLER 67723, 933 • 34 de 6345, 934 - murlyetlerc gecmiştlr. BugUn • 
nılf olması kendi mikyası itin· Denizbank yaz mevsiminde 35 de 202, 935 • 36 dn 6275, kU ilk tedrisat öğretmenlerine 

Yardımcı öğretmenlerin değişti. Görünüıe göre, 1talyarun 

<le sanıa.t efkl\n umumiyesi ta· memleket sahillerini halka tanıt- 936 _ 937 de 6123 dlr. terfih lınJ{dnları verllmemekte. 
İmtihanı Balkanlara yerleşmesine, (Balkan 

:\faarif VekAleti haziran a.. lar Balkanlılarınıiır) esasının en 
yında lise ve orta oku1larda yar h~raretli müb~~şiri ?lan Ba~.kanlı 
dımcı öğretmen olarak çalışan. bı: ~evlet de sukut ıle nza goster· 
!arı esas öğretmen kadrosuna mıştır. 

rafmdnn imtihan edilme i do • mak fırsatını vermek için Karade- Talebe sayısına gelince; 932 • dlr. 
ınektlr. Bu imtihanı lstanbulda niz ve Akdeniz limanlarına büyük 33 de 567.SOO, 933 _ 34 de 91 Maarif Veklll Hasan Ali YU· 
geçirmiş olan tablolıır lznıitt.e vapurlarla tenezühler tertip ede- bin 169, 934 _ 35 de 645,501, cel bu \•aziyetln tetkikile biz
böyle bJr fikir TC sa.nnt muhiti tektir. 10 - 15 gün sürecek buse- 935 - 936 da 188,100, 935 • 36 zat meşguldUr. ithal edebllmek için bir imtihan Fakat • bazı komşularımız ayrı 
olan Balkel'inde teşhir ediJmiş- !erlerde bütün limanlar ve civar - da ise 717,728 dlr. kt Bu imtlh U 1 olarak - bu şeye Bulgaristan isin açaca ır. ana ç yı _ . . 

. ayn hır veçhe arzd:lıyor. tir. Teşhir ecllleıı eserlere şahe- ları gezilecek, bu gezinti masraf- --------------------------- danberı yardımcı öğretmenlik 

ser diye damga yummam ama lariyle vapurda yemekte dahil ol- ""alo va kaplıca' ları 
·bunlan gctlrcUklerl bu iıntt • duğu halde kople biletler satr ,6 j 
hanlardan sonra kaliteleri ne O· lacaktır. Denizbank §İmd~:ien bu 

yapan öğretmenler girecektir. 
f mtlhanın yazılı kısmı şehrimiz 
deki liselerin birinde sözlU im· 
tihanı da Ankarada Uazi Terbi-

Nöyi ve Bükreş muahedelerinin 
hükümlerile Bulgaristan miUt ve 
devlete ait arazisinden mahrum 
edilerek bu yerler başkaları tara· 
fından alın:lr. 

lnrsa olsun birer sanııt eseri di- yolda hazırlıklara başlamış, Kara- s h h t v k " 1 f' ba v 1 a ;::::kki etmeme hiçbir mAnf ~e;1ei;i:!~e~:d:;!:sı::!a~:~;li;;; 1 a e a e ıne o nıyor ye EnstitUsUnde yapılacaktır. 

Yazılı imtihanın sualleri Maa - Bu yerlerin şimdi hükümran o· 
rit YekAletl tarafından tesbit !anlar namına müdafaası mı Bul· 
edilerek kapalı zarfla gönderi -1 garistandan isteniyor? Bazı ya.ban 
lecektlr. Netice Ankaradnkl tet. cıların yaptığı gibi Bulgaristandan 
kikler sonunda anlaşılacak ,.e böyle bir Jey istenebilir mi? Bu, 

Müstehcen kaydi hukukan sa 
nat eserlerine şamil değildir. 

Şuhalde sanat eserlerinin müs. 
t~hcen olduğtınu fsbat iı:in her 
şeyden önce lıu eserlerin sanat. 
la alakası olmdığmı lsbat et· 
mok JAzmıdır. 

Bu baknndıın İzmit müddei -
umumisi meseleyi ehllnıknfn 

hanle etmekle Jkf no~yı da 
halletmJş oluyor: 

ı - Du eserlerin sanat e'!erl 
ol.madıj;;'1'nı, 

2 - Sanat eseri olmıyan bu 
eserlerin ka.nunnn mfü;tehcen 
saydıb'"I mn.<ldcler oldnğunu tcs

bit ediyor. 
.Eğer kanunları sadece birer 

kitap sayfası Te cansız birer 
mnııtık tatbikatı ntlcledecck o· 
lursak, mcsclccle bnllei.lllmcycn 
taraf knlmıız. 

ŞikAyctçl \'nr. 
:Ehli\•ulmf lUC\'C'Ut. 

J{aııuni fornınlitelcı• her trır
Jü karan ittihaz için miisalttlr. 
Şeklen müddeiumumi haklı .. 

Fakat ne kanun sadece tor· 
malltedlr. Noele bir mecleniyo -
tin ruhu demek olan snnat ese· 
ri böylece şekli bir ma.ntık çer
çevesi içinde itham . olnnabilir. 

Bunun tçİn ben, lzınlttekJ hl\
dJscyl bir kanunun tatbikntı 

meselesi yerine umumi kültü • 
rümüzc ait noksanların biri o • 
larak miitalaa etmek nJyeUn -
dc)im. 

MüstAkfl ressamların sergisi 

Kaplıca mıntakasında her istiyene 

2000 metre murabbaı yer verilecek 

tir. Kendilerine müracaat idilen 
belediyeler gelecek tenezzüh ka
filelerine mümkün olan kolaylığı 
göstereceklerini bildirmişlerdir. 

Bu tenezzühlerin komple biletleri 
mümkün o):iuğu kadar ucuz ola
rak tesbit edilecek ve dahili tu-

Sıhhat ve İçtimai Muavenet planı ile mıntakada yapılacak bi. kazananların isimler! ncşredl • psikolojik ve hatta ahlak bakımın· 
Vekaleti, Yalova kaplıcalarının naların mevki ve inşa şekilleri, lcrek sözlU imtihan ic;:ln Anka- dan mümkün değildir. 
Sıhhat ve lçtimai Muavenet Ve_ sınırları Sıhhat ve İçtimai Mu. raya c;:a~rılacaklardır. 

rizm noktasından ıeyahatlardan Bulgaristan bugün topun ağıın-
kar beklenecektir. kalctine bağlanması hakkında . avenet Vekaletince tesbit ve Hin --o- da değildir. Şim.l:iilik dahi olsa, o, 

bir kanun projesi hazırlamıştır. olunacaktır. Bu projenin kanuni. Bugün Mektepler Karadenizde ve bir kö§ededir. O· 
-o-- Vekalet projenin hazırlanmasını yet kesbetmesinden sonra yapı • Açılıyor nun Akdcnize akan nehirlerinin 

Maarif Şurası için mucip sebepler layihasında §Öy. lan bütün binalar tam kigir ve. Bir Mayı'B bahar bayramı mansabı yabancı ellerdedir. Bul • 
Hazırlanan Kitab le izah etmektedir: ya beton alacaktır. mUnascb"'til" dUn tatil edilen · 

1 1 " c garıstanın hudut arı teh ikel:ie de· 
Temmuzun ilk haftasında ''1929 senesinde Ebedi Şef A. HALKA VERİLECEK ARAZI: okullar bugünden itibaren Jiers ğildir. Baıkaları eğer tehlikede ise 

Ankarada. toplanacak olan bU. tatürkün yüksek emir ve işareL ' lcre başlıyacaklnrdır. Bu sene kendi kendini ve Bulgaristandan 
k ... ı ,,. le · le o zamanlar Scyrı"sefaın· i Kaplıca mıntakası dahilinde yU .. ıaar r çflrnsı hazırlıkları rıy · 19. ve 20 mayıs gUnlerl resmi ta. aldığını da müdafaa etsin. Bizde 

tamamlruımak Uzeredlr. TlirkL daresi tarafından idare edilmek inşaat yaptırmak istiyen her şah. til gUnleri içerisine alındığın - lüzumsuz kan yoktur. 
ye ınanrlfi hakkın : -ı , .. f !etin üzere inkişafına c;;ahşılan Yalova sa 2000 kare metre yer verile • dan bUtUn okullar ,.e resmt de. 
muhtem yıllarclır : . ;rupadan ge kaplıcaları, bilahara Akay ida. cektir. Binaların şekil ve istimal valr bu iki gUn tatil edilecektir. Milletimiz, ba§kalarını büyült 
tirmiş olduı;u mUt< • ~ ~ ' nrın fi ı resine intikal etmiş ':e daha son. tarzları fazla araziye ihtiyaç his. ~ yapmak uğruna hayli kan döktü. 

1 1 1 i d bl t 1 k 1 ra Yalova kaphcalarıyle, kaplı. settirdiği takdirde icra vekilleri Bulgaristan yalnız keıV:ii, ve kendi 

1c1~ er h ;1 dr nrayad.olp a:~a calar mıntakasının idaresi Akay heyetinden karar alınacaktır. Hırsızlar lzmite milletinin dava ile kendi hudutla· 
~ np n n c neşre 1 

me ze· idaresi isletmesinin murakabesi Kaplıca mıntaknsına bitişik a- k ki d rını muhafaza etmek için kurban 
re m.at~aaya verilmiştir. altında t;sis olunan hükmi şah. razide sınırdan 500 metre mesa- açaca ar ' verebilir. 

1.'eıııden orta, ilk tedrisat · · h · b" "d ·ı · fede ve Yalova iskelesinden kap. Mercan hanında yatıp lrnlknn Kom•ularımızdan bazıları hu • ö•"'rctmenlerlnin de fikirJcri tas sıyetı arz ır 1 areye verı mış. F 'l h d -s 
0 ti. Kaplıcalar bundan sonra da lıcaya giden ara yol kenarların. Anıdis ile nntoma ·' P me \'e dutlarının kudsiyetinden bahsedi· 

nif eclilmlş, <'ser haline sokul · Denizbanka intikal etmiştir. da yapılacak bina ve dükkanlar Manok dun samntyn rnhllinde yor. Kudsi olan bir ıey kendine 
muştur. Dlrkaç gUne kadar mat Haddizatında tamamen sıhhi vilayetçe tesbit olunacaktır. Ve. durnn sandalların kUreklcri ile ait kurban ve vasrta ile müdafaa 
bnaya. verilecektir. mahiyeti haiz olan bu teşekkü- rilen arazide tesçll edildikten yelltenlerlni toplannşln r ve bir e:iilir, başkalarının kanı ile değil, 

-o-- lün diğer sıhhi mUesseseler gibi sonra iki yıl içinde bina yapıl - motöre binerek !zmile doğru u· Binaenaleyh, hakikaten onları teh 
Kongreye Davet Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve. madığı takdirde arazi yeniden hü zaklaşmak istemişlerdir.. ıdit eden varsa memleketlerini ken 

'J'ürkiye Sanat Mektepleri mc kileti tarafından idaresi ve hal. kümetc intikal edecektir. İki se. Bunl~r tam knçacaklaı ı sıra. dileri muhafaza etmelidirler. 
zunları c.."<'mlyeU başkanlığın • kımızın buna taalluk eden ibti. nelik müddet içinde binanın ke. da görUimtişler Ye yakalanmış. 
<lan: yr.çlnrını Iayıkiyle karşılıyabile. şif bedelinin dörtte biri mikta - lardır. 

Cemiyet. nıize ait nizamname cek bir şekilde inkişafı zaruri gö. rmda inşaat yapmış olanlara bir 
nln yeni neşredilen cemiyetler rüldilğü cihetle bu maksadı te - sene daha müddet verilecektir. Birbirlerini yarahyanlar 
kanununa. göre tnnzlml için bti- min için bu l~yiha hazırlanmı§! - KAPLICALARDA VERGİ MU. 
tun azanın 13-5-939 cumnrte· tır... AFİYETLER!: 

si gUnU saat 17 de Eminönü Hal 
kevincle yapılacak fevkalft.de 
Icongreye teşrifleri rlca olunur. 

PROJENİN ESASLARI: 

EminönUnde Hacıkndın ma· 

Draç ile Brendizi 
Arasında Kablo 

Sofya, (Hususi) - Bulgar ga· 
zetelerine göre, ltalya nazırlar 

meclisi Arnavutlukla İtalya arasın 

dolnyısile alın alına geldiğimiz ---
Projenin ihtiva ettiği esaslara 

göre Yalova kazası içinde olup 
icra vekilleri heyetince musad . 
dak haritasında gösterilen sınır 
içindeki devlete ait sıcak ve so. 
ğuk su kaynaklariylc kaplıcala • 
rın ve bunlara ait binaların kap. 
lıcalar tesisatının ve arazisinin 
istismar, intifa ve idaresi biltün 
hukukiyle Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekaletine bağlı bir ida. 
reye verilmektedir. Yalova kap. 
lıcnlan işletme idaresi namiyle 
tesis olunacak idare hükmi şah. 
siyeti haiz ve mUtedavil sermaye 
ile idare olunur bir teşekkill ola. 
caktır. 

Yalova kaplıcaları işletme ida. 
resince yapılacak binalar, on se. 
ne müddetle bina vergisinden 
muaf olacaktır. 

hallesinrle oturan Ahmed, lsa 
Eşref isminde Uç kişi ka,·ga et
miolerdlr. Bunlar blrlblrlcrlnl 
muhtelit yerlerinden yaraladık 

daki nakliyatı kolaylaştırmak ü • 
zere Brendizi limanının genitletil· 
mesine karar vermiştir. Telgraf 
ve telefon muhaberatının kolay -

!arından yakalanmışlardır.. 1 kl t · · · · d D ·ı B n hMlseler şunlardır: mumiye tarafından tastlik odil-
1 - Eğer iddia doğru ise bir mek gerektir. 

kanuni edası olması Jbımgelen Yani "otorite,, yl bulup hük
mMdelwnumi kanunun ruhunu mü ona ''erdirmek lktlza eder. 
tamamJJe kavramıımıştır. Hal- 1.şi olunana b~Jamak, işi yaıu
buld lt sııhlbl olan vatandaşla· vermek çok zaman bizi lzmıt 

rm lşlerlnl bfi.tün teferrüntilc ehlivuk.ufundan daha fena bir 
tanunaları fktıza eder. Eğer bu vaziyete soknr. 
iş sadece bir zatin batası ol - HulAsa, olan şeyler biz.im küt 
sa7dı silkiJt edeblllrdlk. Fakat le halindeki Jıntalanmızın te -
hepimJzde a~ağı yukarı bu illet zahürlerlnden biridir. Bunun 
''ardır. cle,·ası münferit hatayı tamir 

1zmlt müddclumumlsi bizler- cleğildlr. Şüphesiz bir ha.ta nr· 
den birisidir. Bu vesile ile he • sa tamiri lAzımdır. Pakat kıı • 
pimiz kemllmiz.i tenkit e<lehllir. nunların satırları nrnsmcla sı • 
sok bize no mutlu. Joştırılnn ıneflmnılnn yiizde 

2 - Snlllhlyetlcrl meşkuk ve yiız katlyctle, 'uzııhln tnnıya
islmlerl llk defa işldllen bazı "zat cnk bir miinevver zfuıırcyc sa· 
lan ehlivukuf olnrnk tn)1n et- 1hip olmndıkçıı biz medeniyetin 
ınişler, bn 7.Atlnr <la ehlivukuf ruhuna intıbnk etnılş olııı:ı) ız. 
olmnyr kabul ctmf~ler. Bu ela 1 Ilunnn fçln bene" İzmit mese
)lne z:ımnn znmnn diiştiitriimüz lesi bir knnun nıcsclcsf <ll"ğH, 

hatalarda.n birldir. Bir şey hıık- 1umunıi kiiltür buhraıımın nlft
k:mda cl<1dl surette hüküm ,·e- 1rnetlcrindcn biridir, 1'1iinen·eı-

ı 

rebflmek fçtn o şeyin ehli oı- 1ıer buna çııre arnmalıdır. 
mak, w ehU oldnğu cfkAn u ~ Sadri ERTEH 

KAPLICALARDA YAPILA • 
CAK İNŞAAT: 

Sıhhat ve İçtimai l\Iuavcn.ct 
Vekaletince tayin olunan nıınta
kalard:ı hususi mesken. otel, pan. 
siyon, kapalı eğlence yerleri. ga. 
zina, lokanta ve dükkan inşa ve 
tesis etmek istiyenlere parasız 
olarak hazin.eye ait arazi temlik 
edilebilecektir. 
Kaplıca mmtakasmm umumi 

Kaplıcalar ticari usullere göre 
idare edilecek, ve muameleleri 

ı a emını ıçın e, raç ı e re 
Bundan başka Galntada eski <lizi arasında bir denizaltı kaplosu 

Parmakkapıda oturan Agop ve d"" kt" 
oşenece ır. 

divan vez.nesine, arttırma ve ek. karısı en·elki gece ıdt katta o
siltme kanunu hükümlerine tabi turan demirci Agobun rakı zl· Mister Roosevelt Bay 
tutulmıyacaktır. yafetlne gitmişlerdir. Hep bir- Hitler' e Cevap Verecek 
Kaplıcada milstahdem bulunan lll<lo eğlenirlerken kavga çık. Lon:lra, (Hususi) _ Vaıing • 

memurlarm dahil bulundukları ~ · hibl olan A "OP mı·sa· mı_., O'i sa a-:ı tondan buraya gelen haberlere gö-
Denizbank tekaUt sandığındaki flri Agobu sol kalc;:nsından e • re, Hitlerin nutkuna Ruzvclt ce· 
yüzde beş aidat ve iştirak hisse- hemmiyetli surette yaralamış • vap verecek ve bu cevap radyo ile 
leri yeni idareye devrolunacak ve tır. dünyaya ilan edilecektir. 
idare tarafından kurulacak san - ------------- ------------
dığa yatırılacaktır. 

Kaplıcaya ait tarife Sıhhat \'e :E Salı Çarşam. Prens Naip Ankarada 
İçtimai Muavenet Vekaletince > Ankara, ı (A.A.) - Maverayı 
teşkil olunacak bir heyet tara - :::ıııc:: ı ~lAYIS ~ x l.\IA YIS erdün Emiri Abdullah Hazretleri· 
fından tesbit edilece!ttir. ez: 12 Retııure,·. l'i Rtblül'e' 1 nin ikinci oğlu Prens Naib bu r.a· 

1- 176 Kasım 171 Kasım ı MUVAKKAT MADDE : lbahki Toros ckspresile Ankaraya 
Projeye bağlı muvnkkat mad. Vasıı. ,Ezaol 1 gelmiş ve istasyonda muhafız: kı • 

deye göre Yalova kaplıcaları iş •
1 

_ _ taatı komutanı Albay İsmail Hak-
letme idaresi müstahdemlerinin Güneş 15 ;.7 sı r,1 4 ~o; !l 49 kı. Riyaseticumhur yaverlerirJJen 
mayıs 1939 sonuna kadar olan ile 0 ö•• 12 ı ı o o:. 12 ı ı 8 03 l Cahit tarafın.dan kar§ılanm ştır. 
retleri ve kaplıcaların diğer mas. , lkınaı rn 3 x us ıe ı 8 ll 5!"> Prens Ankarada askeri stajını il:· 
rafları Sıhhat ve !ctimai Muavc- Ak••m l9U6 1200 1907 1200 mal edecek ve buradaki ikameti es 
net Bakanlığının 1939 bUtçesinde ;::t:•k ~: 1 ; ;: 

2~ ~ ~ :: JI nuında Reiıicumhur tsmet Inön:!· 
açılacak hususi bir fa~ııldan tcS-j nün yaverlifi vazifesini ifa ede • 
viye olunacaktır. ------------- cektir, 



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

3 - Y AKl't Z MAYIS 1939 

Günlerin Peşinden: 

10 yıllık neşriyat sergisi dün sabah açılth Yarı ciddi, Yarı şaka: 
..._, - - - Yol derdimiz 

-·•- • · d b" ı ı · on yıllı!, 111.:şriynt sC'r i i lıugüıı 

oir irnd ile, lli..,cr IJL • rı ı~ıer 

de olduğu g-ibi parlak ı ir suret_ 
t tnhnkkuk ettirdiğı bu lnkılfL 

hlt.ıp lckııl..,i b.ıl..ımıudun, her 
ili! mnııacla TUrk sanatı keyfL 
l et Hilıarilc bU~ ük h:r tcrnkhi 

an'ata, manı·aıa daı·r b'ır ı'ki SÖZ Kcndi:rizi hildifrimiz b:leli. Ye~~~C'~:·a;a~nfı~~·:~)Iıaıı~~:~~il~ 
1 memlı..ın.etımız e ır yo mcse esı 

O 1 l 1 k d açılmıştır, bın ~ aşıyan eserleriııi !!ör cek - eseri gü termiş olsa da, bunun 
Yazan ·. sınan Uenıa varc:lır. imparatoru evri bu me-

d. C h . Açılış mcrasimln~ln !~nş,·cldl siniz. 10 Yıl içinde resmi, hu. dnha i) isini yapmak nrzusu lıu 
"·· . seleyi hallcdcrr.e ı. um urıyette 
.uunku gazetelerden birinde lermış!.. .. b 

1 
d "ld" B ReCllt 8nyılaııı i!P l'aı ll Genel usı ı~unımların, clc,·lC'tin ''P ~oldnlti istekl~riıııizi 1ahakl~uk 

il.t Ye sanatkara dair (Cafer Se· Geç. azizim geç. anlaşılan sen ise henu.z. aşhandmılş cgı •:·. du- Sekrct('rl Fikri Tuzel, m<:'lıus - nhsın le ebbUs'ıcrilo basılını ettirecek esaslı bir ııroE,rnmın 
~) • • ı.· cuk • ' ün mıllı u ut arımız ıçın e 
~1 ıınzaır lbir yazı çıktı. Yazının daha genç, tecrubesız 1.11r. ~o . lg . . Jar, Yckalctlcr lJC'rl gcleıtl<.'ri. .ll:qıl. r, mecmualar, "'"Zc>IC'IC'ı lıazırlaııma ında nuı•ni• bizi 
tılarında §Öyle deniliyordu: sun! VakLile aynı şeyler ıçın, bız· 43,000 kılomet~c yol vardır kı ye- sefirler TO scfnrotl r erkanı ;iizllnllzil nla<'ak 'e eminim ki tc,vlk edici biı· fı.mil oluyor. 
"P.tchrnedin ördüvünü Alinin ler de az mı davul çalmışt k aca- nidea yapılmaga m"Uhtnç bulunu- neşriyat kongresine f.,ıtirftk cL ~Uğllslcr1nlz1 iftiharh doldura- Tnnıamlanmamış bulduğu • 
diiini 1 tgmak ı: ' arar? ba? Fakat, sonraları: yor. m le UzC>rC' hura)a ~clnıiş hu. aktır. lla)allrılzJ ı n ağınız muz ve yarın 11.:ln dah:ı mUl,cm. 

an a neye Y A d tlar onun sa- • . • l " t il 
hilınediiim bir alemden ha- - manın a os ' . d Bu k~dar genış yol şcbekennın lı..ııan clC'lc~e er, mat .. ua m • kUçUlt mukayeseler hi" , benim mcll:ıi ) npmağa yar lr:ıclcmizh: 

ICtirinl Hakik. sanatkar bu nati de sizin olsun, mahareti e, lhep birden birkaç sene içinde ya- me sillcrl hazır lıultııımuşlar - bu tahnı ılmdc aldan ıığımı gö karar alclıi;11mz menı~t ket işle-
ri ıctiren kim:edir. Hayatın zarafe~i de! d b' evyar fo • pıhnasını tabii hn•ınmızdan geçir- dır. tereccktir. DUn bizim okuduğu. riııl, blitlln ) üks k ı:. mclleriınL 

•u2 güzelliklerini gizli faciala Deyıp yanım a ır // bul kö· din.im:z yoktur. Fak-ıt yol i~i Maarif \'ekili HaSc'll Ali YU. muz elifbclerle bugUn Ttlrk ço. zln l Uce sahasında t<'i•Jı:ındığını 
,.··ı·· .. . . ' .. t tografcı ile, yıllarca, san ° . cel sö.,·l<:' lf 1 bir nutukla yeni "uğuna okuttuğumuz nlfabcler, "Ôrm"kle b ht·ı Jdu"'uıııuz • .. u unçluldennı bulup gos c- • ~ .. taJ· namı altın- planlaştırıld ğı hald~ hıç olmazsa .,. v a yar l b 

odur şe bucagının, ropor . . ..d f b TUrlt harflerinin ka1 ulUnckn. Jlin millete ve efkürı umumiye- ~l>lli Şef lsmet lnönrrun emrin 
l> .• ,, ıda tuhaflıklarını toplayan (eski· milli iktisat ve mıllı mu a aa a- beri geçen on yıJlık ltUltllr lıa · ye Yerdl~lrniz gnzetcl<'rYe mec. le ,c de\ rinde gcrçfLlqtirmclt 

~ · ekı ama, a gözümün nuru, se· 1 1 ) cıya .dönmiış ve hatta lumınilan lıusuai chemiyeti haiz . 1 '1l ·· • 1 . er a ayım rcketl<.'rinin lnsa lıir tarilıçcsın mualarln buglin takdim cttilt - ·e lıaı:;,armalt, bizim iç.in saadet 

t 
soylcdiğin bu çeşıt şey erı, .. 1 ş bu röportajcılıktan ol::ın uzunluğu 7,300 kilometreyi 

kı nd gun o mu• .. ' yapmış ve Başvekil ncek Say- !erimiz, umumiyetle ~11ln bası. \eıicl bir gaye, hiWJiı ,arlığı· 
ıtı ratta yazıları, bu zama a sporculuğa terfi cıJerekl Karagum bulan birinci derecede mühim < 1 ıııdnn sergiyi açınalt !Utr11ncln lan kltnJ)larla bugllıı haf'ılmış o. ı 11zn yayılmış bl: imandır. 
be okutacaksın? ru··k sahasında aylarca futbol bile devlet yollannı kısa bir zam!Uldn bulunıııal•ırını rı·<'a etnıiştlı·. l 1 ı 1 •· ı 1 ı kil <l•l b' · ı · • · nn ar ... lUn nrı l' r ·~ç c a rn Ontııı cl"ı·ıııa lıntıı·ııııda tuttu ~ e ı.ıJde ibu biçım şey erı o- . tmıştım. Bereket versin ki "apabiliriz. ' •• • 
Yacak d 00. 1 1 oyna ~ · J Retik Saydam ınu,affnklyct • ırı. gözleriniz: •ı Julll şu sözünll bir kere dnha 

, yahut a y e şey ere k'd başka sporlarla oldugu gı 
tıın ·· .:r es 1 en Cumhuriyet idaresinin ele aldı- tcmennisıle kordeH\yı keserek lvakıt hayalinizde yaptıı;ınız mu hu2lırunuzdn tel,rar cdeC'cğim: 
it . Yamalak olsun goz gez ıre- bi futbolle de bir hayli ugrasmış · k h 1 '·\·,vU'ı· bir ınmaffaki ... ,..Ue tertlıı kn~·"s"ler"ııı lınkikaltP. n~ }tadar · j}r.yi bir 

§ıındi kaç okuyucu bulabilir- ld _ için kırkından sonra ğı şimendifer mcselesı artı a - 1.1 J • • ... ~· • "YUlcsck, m .. (Jenı, ... 
acaba' 0 ugum ' - f !edilmiş sayılabilir. Zira bugün eclllnılş ')"an sergiyi ı:e>zmlş ve Y<'l in ele olduğu mC'y1nna çıka· n·met olmak d&' nsı oyuncak 

lıu .. ·. . tekrar tornistan eden bu ışte a:· ta1nlJrlerıı.l ifade c) l<'mı tir. 1 t 

f
gun ılkbaharın bılmem kaçı- la sıkıntı çekmemiştim. Yoksa hı- devlet idaresi altında işlemeğe a- at ır. n·ıdır? .. 

: akat baharın sonsuz güzellik- . bu kırkından sonraki spor çılmıı olan yeni ve eski demiryol- yı;;n.tııll'\ !\l'1'1~U 'l'Urlt lnkıl:ıuı, lı iyhk TUrk Medeni bir rı illet olmn.k dn.-
c d · b b" zım Maarif Yekili llasPn Ali YU. tarıhlnin hiç bir saflı:ıcm la te. rnsmdn ,.e mcdeııiy--lte ilerle~ 

~ aır, hatta biraz ayat, ı- kı:hyahg-1 biraz da kedinin çamaşır !arın uzunluğu ycdibin kilometre-
" nıod . f d d a cel bugUn on yıilılc nc-,riynt SC'I"· sn.dur eclilmiycn bir slirat Ye i-

b 
ası geçmı§ tara ın an a yıkamasına .dönecekti. b" ye ... ·akl!lşmı§tır. Bu kadar büyük ıı.ck iddiasında buluı.du~umu -

71. güre, l!lli Şefinıı:>ln bu sö
~uııu her snhach olrlu~u gibi 
t.UltUr nlnnmıla da tahakkuk 

e d h 1 d nı: J glslnl açarken şu nutl,u sb~ le ahctle, ba~ladığı her lşcle mu. 
, n a a ne ~azete er e, ne Sanati, sanatkarı falan ı an ır §imendifer şebekesini yaptıktan 

Ctnualarda bir tek satır bile gö· f bırakalım da geçer akçeye mlştlr: nffak oldu. Dunun en lıllyUk 
llıed· • ç·· k'" tara a , sonra uzunluğu ancak bu miktan Savın BaşYckilim. s:ı.ym da- schelıl. inlolapçı ruhunun çok 
1 

ırn ve göremezdım. un u l·"'kalım dostum, gerer akçeye. 1 J 
" .,.. :s bulan yolların yapılamama&ı nası i i l ..:. · 'c §eyleri okuyan olmayınca ta B k eli kalem tutmaya başlı- vetlllerim z, şey isteıııes, ço { şey yapın aba etllnnek ödeYlndC'yı~ • 
• a A d. ra • izah edilcıbilir? d 1 "nn 1 lıltllr "lıll t i r 1 t 1 ' zan da olmıyacaktır. rna ı bugün hararetle ve ha· Dun an on yı u ' > ' tcı:c•u s c ınrs a rn mcm e. Bu hızla Ye bu lınanln çalış-
:ksiniz ki, böyle şeyler mutla· ~~nh;;1~çokunae~k röportajlar, hi- HASAN KUMÇA YI hnyatınuzın en m Uhlm uönllın. I kdt hizmetlerinde yaı,tı k larıyla ınak, yapılan lnrın riaJrn iyisini 
~ salt gündelik gazete okuyu- kA 1 romanları yazsın da lerinclcn biri olan yeni 'fUrl\ at>la lteııdlnl yeter bulmaması • yaırnıak azminde ,.e kararında~ 

ı ı . aye er, . . k b ıu bUtUn 
Çın yazılmaz! liğindc biraz dünyalık cdınıp harflerinin a u YE:, dır. Bu on sene içcr;slnde ha - ~ ız. Onun i~in, şimdı sôreceğl· 

'i~in yazılır ya, turşusunu kur- ~~;~arafa koysun! Yoksa gerçek Be rl ine giden mem lelrntte derhal tnlhikiııe g<' ılmış her llC\ 1 <'SC'rln in ) cku- nlzclen dnhn olgun ve ;ı:eugin bir 
le 1Çin mi? sanat, merçek sanatkarlık falan çllmesl lnkılAp tnrlhlmlzln on nu ihmal edilmez biı kemmlyet ınlllt ne~rı~ at takdim, tmek va.. 
Gazetede böyle şeyler geçmez, diye zavallıcık, kendini dipsizliğe, heyetimiz mUh1m s::ı.fhal::ı.rındnn biri 01 • teşkil etmekle lıcrab'r, derhal dini, lUtfcn davellmi.ı..e icabet 
trnuatar bu gibi şeylere metelik boş anbara kaptırırsa sonra bi • muştur. TUrk cemiyetini. Her • ifade etm<'li) im ki ic:ıırı1zi rahat bu:)urmanızın bir ~l·! ranı oln-
~Pçıların çoğu ise selam bile ver zim gibi, bu yaş.ta, ağzını poyraza Nafıa Vekili Ve Diğer lemeğe engel her tUrlU bağlar- ettirmiş ,.e bizi doyrrmu. de • rak kabul etmenizi bilha~sa rL 
ı. Şu halde sanatkar, tanrının açarl Heyet Azaları Döndü dnn koparıp kurtarmış olan e- ğildfr. Hattfı yazıcılıl·, l•nsım 'c c:ı. ederim. 
ll'ıez içrncz yaratıklarından olan Osman Cemal KAYGILI bcdl Şefimiz ,AtntUrk'U, mille. 

tla~keiKiram güruhundan değil- Nafıa Vekili General Ali Fua - tine ettiği hizmet Ye lylliltlerln Sahillerimiz altı mıntakaya aynlıyor 
k1 o kadar emek verip de mey• H İsar pi aj' ı dın riyasetinde Berlinc gi.der.ek on önde gel('nlerinden birini hu 

~a çıkardığı eserini, kandil gün- Alman devlet reisi llitlerin ellinci mevzuda yapmış olmal\. vesilesi. 
' 

110kak ortalarında: Anadolu Sahilinin bu yıldönümü kutlamalarına iştirak le ue anmağı mllli lıir vazHe 

; 1-Iani ya sebilullah, sebil! Suretle Şenlenec~ği etmiş olan heyetimiz dün sabahki bııtrlm. Asırlar ve asırlar irfan 

Ycııl deniz teşkilfıtıarı hak -
kınc.laki projeler hazırlanmış, 

kati şekillerini almışlardır. Son 
rerilcn malümata ı;r ', 1stnn. 

dır. lzmir ve lslnnbul merkez 
liman reislerinin maaşları 75 
lira olacak, bu iki yerde birer 
de munYlnlik bulunacaktır. Dl-b. •ye su dağıtanlar gibi aleme Ümı· d Ediliyor ekspresle şehrimize dönmüştür. nlınetlndcn TUrl{ mlllC'tini gUç 

t ıl ed' b • d' 
C . 

1P ıraksın! Ho_ş, O ım ı ,.. General Ali Fuat-Perapala• oteli- l•tltade ettirmekte en t<'slrli A- bul Denfz Ticaret MUdUrlUğU 
rın: h Clfr'lCetf-ı:rayrfye ta:rafiUu&D 

... er'keae aebıl olarak da ~ H d h"l ı G mtllcrdcn biri olmuş b~lunan ~s- b 
ğer merkez liman reJslerJ 55 U
ra manş alacaklardır. yapılnınlcta. olnn Anncloluhlsaı.· ne inmi§tir. eyete a ı o an e· teşklUl.tının lağvedilmesi ve u-

~tnaya kalksa, yine bu zamanda l"jd kı nelkurmay Asbaşkanı General A4 ki harfleri bırakıp rasyonel 'e rndaltl -.•uzo -.·akın memurun 
hı · plı'.i.J·ı inşaatı llerlC>mi~. ıı u a J J 

et Adına sanat eserleri denı- sım Gu'"ndu··z, General Pertev ve tatbikatlle daha kolay lılr harf l lıeton kabinelerin yapılması tn· TUrklye sahillerindeki liman a-
Gerek liman teşkilAtı ,gerek

se Denizyolları Umum l\IUdUr -
§eylcr kim ne derse desin, o· dig-er arkadaşları da, şehrimize sistt'ml koymalt ve medeni ~rnsıf t .1 k 1 t 1 t 
ın Ok mamalanmıştır. 

1 
k d ra evzı arar aş ırı m1ş ır. lUğU He Llmnnlar Umum :MU • uyor vesselam! unmayın- 1 gelmiş bulunmaktadır. lnrm ilki olan okur ynznr ı a-

<ia yapılacak tek iş kalıyor ki Ailelere mahsus husus "
0 vasmı TUrklcr için l•IJkUndcn Deniz Ticnr<.'l l\llidUrlUğUnUn dUrlllğUnU idare için MUnakale 

lla •- b lUl's kabineler de inşa edilmiş- --<>- l"r. d TU 11 bil . ""'2!Yİ nefeı eylemektcnse le • ~ "'I H lk . d k' halletmek hareketinin başında, uı;\·ın nn sonra r c ye sa • ve Muhabere Vekaletinde mer-
•ıtıakarn etmek! tir. Pl!'ıjda duş ye yıkanınn ma- Beyog u a evın e 1 yine onu gördUk. Ebed! Şer, ay_ lerl altı nuntakaya. n~ rılacak kezi lıir umum mllclUrlUk tcşki-
ltt halleri yapılmaktadır. Vnııur k d' ehrnedin gördüğünU, Alinin onser nı znmnnda TUrklcrin, ebe J \'O her mmtakada lılr merl\CZ !Atı kurulacak YO başına deniz 
ld' iskelec:i inşaatı d:ı bitmelt Uzerc U 1 
ığini anlatmak neye yararmış? d i 

1 
k a at bnşöğretmenidir. DUWn Y re. liman teşkiHHı bulunacaktır. iş erinden anlar miltehassls bir 

dlr. plı\ja gidecekler vapur an ta yanın t3:°.ınmış eman .. s n 
tye yaramaz ki? En önce satışa 

1 
;;. lnn doğruya J)li\ja çıka _ 1karlanndan Lıha Galyora dun ak· ğimizlc bağlı olduğumuz halı· .Merkez llmanl::ırı !staııbuJ, tz - Idmsc tayin edilecektir. 

llra da bu satışa kar.:.ıhk boyuna c o.,ru< ~ 1 H lk · d b' k rnsına sevgi, saygı \"C mlıınclle. mir, Mersin, Zonguldak, Snm - Deniz Ticaret l\lUtlUrıu.ı:.unun 
:ı cnklardır. p]{ljcla bUylllt lılr ga şam Bey.og.u a .ev.ın e ır e • q 

tbi yazılarda! hikayelerde, ro - rinıizi tekrar etmek benlm için sun ve Trabzontla olacaktır. llu lilğvlle kurulacak merkez liman a 1 dn inşn olunacaktır. IIazl- man resıtalı vermıştır. 
nlarda kolay kolay ve bol bol z no . B 1 d" R • · Doktor bir zcvl{, fakat lınzln bir ze,·1• suretle eskiden dokuz tane olan teşkili\tları haziran başında De 

la..., ran içinde açılması mukarrer Valı ve e e ıye. chısı. "z!d k. 
ta atışa yarar! Hi.l He lı!lhassa f;lındlye Lfıtfi Kırdar ve eşı şe rımı e ı oluyor. liman tescil daireleri do altıyn nizyolları ve limanlar umum 

:.-S.anatrnış, sanatkarmış. içten olnn ll k ö Ult 1·alnn boğazın konsoloslar musiki takdirldirları Biraz sonra içeri girdiğiniz lndirllmektcdlr. Bu ınıııtaka • mUdlirlUklerl teşkiJatlanndrı. 
urıı'l d k kaA- Jtadr.r ço s n ' ' J •• 1. l d ~, ,-e millt 1 d 1 1 a·;; kl Uk l" :r, erin sezişmiş, her ese hillC'rinin de şenle _ bulunmuştur. Sanatkar guzel par- zaman, onun u:ış n 1' ar a nı unan 1ti<'r ıç · ı - lıirkaç gUıı içinde tatbika başln· 
i\lın sonsuz güzelliklerini göste- Ana~ulu. sa ;;.b t bulacağı Umlt çalar çalmış, çolc alkışlanmış ve :)erimiz bUyilk lsmet lullnUnUn mnn reisliklerj nıcrlrez liman nacaktır. 
ttcı.- · ı 1 nece•'i 'e rnb e · ·1 • · ı ı · · uln1nz t 1 ·ır: ti b ;;1 l kl . ""111§ .. Ve daha bilmem ne er ., birkaç kere tekrar ettırı mıştır. sarsı mnz >1r ınan "e yor · c ,ı .ı arına a6 ı o aC'a ar • 
1! de neler, maytdanozlu~öfte · ediliyC'r. 

KRü~ 
Yazan: SAIT F AIK J 
5-... ._ _____ _ 

J\..ı__ • k d N"hayet gözgöze gel. d" ·-dııı bir saattir Necnuye ba ıyor u. 1 

•ler: 

- Ne bu dalgtnlrk Necmi? 
- Hiç .•• Celsene!.. ·· rt. ... ..i 

"'- Bu kııa boylu vaktinden evvel ıaçlan 11.ğarmı~. co:r. "11 
" !· 

-·tq.n b' , 
ır lllektcp hoca11dır. Tarih okutur. . . • b" r 

h·ı .Necıninin masası artık kılab.ılıkla;r.nıştı. işte ıkı. şaır. ır ısaı· ~ 
ı tl\i .. kk"t Bır ı:aır rncc ısı 

ltaYr" Yen, tenkit yapnn bir mütercim ve mune ı • " 
anı. lki meyhane aı·kad<'§• daha.. . • f ·k 
1( · · • es ırın nı ın· -'- onuıuyorlar Sanattan, edebiyntt:m, pırın ve n ... 

-.en ki • ı· d Nccmı onc" 
1• ' aıik .... · d ek olduğunda. Bu rea ızın en, -

!\ ak ..ı_ :rurıın ne :m .. 1 a§nc!nn 
1• • a-.r oluyor Sonra incir çekirdeğini doldurmryan mu na ( 
•nırl · • · l eruyor. Bir bardağını bırden yuvar ıyor. 

O far:!lP - s··ı · \'C rocu!c ::r_..___ b' d '-" baobaıma sordugu u eymanıye :r tne 1 -•IClJl ır enoırc • d" • rar 
k ~ eıi hatırın ı· Sualini kaahında evvela ken ıııne ıo • 

en a ge ıyor. , . . 1 h ·yet ve· 
tnecliıin d h k d"" ~ mikyasınd~ bır mısa e e cmmı teee'"· • a a ço un} 
lrlnı di: ·• k d _. . • • .. ıuncre egıştırıyor. k. 
- Si% b' 1 - • Medisiınizde bu kadar sanat ar, tllii e ır ıua ıoracagım, . . . d 

C 
l>ekitit ..... • .h • B sualimi evvela bıruıne sor um. 

ev ' :r-ır ve tarı çı var. u 
ap Yer · • l ernedı. Şaşırdı Size de sorayım· • • de 

d• Üvr ya..--.'- .. • Halk kapıları sarınış. Heyecan ıçın • "'· a· .... .._ u~ere... damlar ''Jokondu, 
"•'--~- •iyala ta..ı.•h ve lanlyer kravatlı • 1 • • •-ear'im 

.. ,,_u11' .- L- - • dam alev er ıçıne K 
, tıy .,. uıye uaiıntıyorlar. Bır gene; " el bir 
' .. '~!·'. Jcr[ondun bulundugu- salona giriyor. f':lkat tam .. ot~ aGe 

tı, ~-·· .. uş ur -
r 2!~ci çoc:u - ·· ·· . c;.:...7Jcıri deh setten ...,uyuıın • " :ııtl gr.J gorul or. 

•ttıa kl\lla"'" 11ırahvnr• 

Jokond bir on adım ötededir. 
çocul<, ya Jokond kurtarılmalıdır. 
ısınız? 

Düşünmeye zaman yOktur. Ya 
Siz olsanız hangisini kurtarır. 

iki ~irden birincisi hiç dü§Ürmıeden-
- Jokon~u.. Bund'ln tabii ne olabilir. insaniyetin en büyük 

eıeri Jokond veyahut bir heykel .. Bir Musa heykeli. 
ikinci pir: 
- Jokondu kurtarmak demek, Leonar dö Viciyi kurtarmak 

demektir. Jokondla bir 11rap çocuğu kar§ısında değil. Leonar c:lö 
Vinci ile bir çocck karşısındayız. Sual böyle sorulmalıdır. Böyle ıo. 
ı-ulunc~ da tabiatiyle 1.conar dö Vinci kurtarılır. 

Münekkit: 
- Ben insanı kurtannm, diyor. 
Necmi hiç se\•mcdiği bu adamı birdenbire se\wıtir. 
- Niçin? diye soruyor. 

- Cünkü insımı kurtarırsak o insanın bizzat kendisinden ve· 
ya nesli~:kn birçck S-Oylcr bekliyoruz demektir. Yann bu çocuğun 
çoculdarın dei!il bir, bin bir jc•'tond yapmıyncaklan ne ~l'.llum? 

Şairler ikisi birden: 
_ İstikbali bilt?m:ıyiz ki .. Belki de katiller, hırsızlar gelecek. 

tir bu çocuğun neslinden. 
Necmi: 
- Evet, diyor, bilinmez ki ..• 
Tarihçi ark.-.ı:laş gözlüldcrinin camlannı silerek: 

- Çocuğu kurtarırnn, diyor. Sadece İnsan olduğu için. 
iki ~ı.ir şimdi kendi filcirlcriyle birle§olllİ§ münekkitle birlikte 

tarihçinin üstüne salt!ırıyorlar. Necmi §arap para11nı ödüyor. Kim
&enin elini sıkmadan Küçükpazara doğru yollanıyor. 

Ta Cibaliye kadar yürüyc::ek. Ve oradan yoku§l!m eve çıka. 
cak. Her sarho~ oluşunda o böyle biraz yürümelidir. Yürürken de, 
sadece İnsan olduğu icin çocuğu kurtaran ıessi2, ıakin tftrihçi &I'. 

kadaşını düşünüp scyecek ... 
Hal'den c'önmc 1''.ll~balığı yararak, biraz evel meyhanede bı· 

raktıklannı tartarak yürüyor. Bir insanın diri diri yanmasına &Öz· 

yuman iki vahıi Ye yamyam ad'lmın nasıl şair olduklarını ıdüıünü. 
yor. Bir ümit ve hayal için insanı kurtanı.n münekkit için gülümsü. 
yor ve bir realite uğruna küçük çocuğu kurtaran tarihçiye kul köle 
olup gidiyordu. 

Necmi her sarhoı olduğu zaman eve niçin Cib;ıli yokuıundan 
çıktığını ancak bu akşam anlayabilmişti. Yıı.lnız ilk sarhoş olu§llnda 
bu yolu bir kast ile intihap ettiğini ıimdi hatırlıyordu. Fakat ıon
nları bu bir adet haline gelmiıti. Etrafına bile bakınma2ldı. Yürür 
giderdi. Fakat her zaman için Cibaliye vardığı zaman önoe bir ae.. 
vinç, bir kalp çarpması, bütün vücudunda bir ıey aramadığı hal
<1e bir aram:t, ara~tırma hali hisıedcrdi. Sonra yokuşu tınnanrrken 
hepsi geçer, fakat bir türlü normal aarhoıluk halini bulamazdı. 
Bir keder duyardı. Bu keder Cibaliye vardığı andaki ae,·incin tama. 
men zıddı idi. Öyle ki bu sevinç ve keder bir teraziye vur.utsa aynı 
Rğırlıkta kalacaklardı. 

Sonra farkına \'aramac!ığı başka hiıler de duyardı. BWllar i.'B. 
de edilemezdi. Fakat Necmi emindi ki bu ifade edilemiyen ıeyler 
biraz evvelki kalp çarpmaıunın v~ aramanın yerini alırlardı. Fakat 
bunlar sevincin aksi keder gibi zıd şeyler mi idi acaba? Kalp çarp
masının yerine bir kalbin az çarpnuıaı mı, arama ve ara~tırmanın 
yerine bir bulama·nak mı yerleşiyordu'? 

Bilmiyordu. Fakat ancak yokuşun ortalanna c1oğru sarhoşlu. 
ğun normal h~li b:ı,lardı. O zamana kadar Neani ekseriya bir he
yecan hissederdi. 

O kadar. Halbuki bu alqam bu hissettiği heyecanı tahlil edi • 
yordu. Çünkü bu akşam Necmi Cibali yokuıundan Niç.U. ~ktığıru 
arlık biliyordu. 

- Ramazan .. aü ku:? 
- Salıya.. 

- Sahi iN., 
- Annem öyle dedi, bilmem. 
- Bana bak. Salı akıamı seninle Naıide gidelim mi? 

(Devamı ~r.r) 
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Hitlerin nutku 
Polonyada Nasıl Bir 

Akis Uyandırdı? 
Hitlerin siyaset programını 

çizen 28 Nisan tarlhll nutku 
bilhassa Polonyayı aldlrndnr et
mektedir. Polonyaya hususi 
muhnbirlnl yollaya!l rransızca 

Pnrls _ Solr gazetesi Varşova -
dakl haleti ruhlyeyl şöyle anla. 
tıyor: 

"Alman milleti hurrnlarlyle 
Hftlerfn nutkunu kuvvetlendlr
mdr istediler .. Fakat artık BiL 
ıerln sözlerine de inanılmaz oL 

du ... 

lI!tler nutkunu söylediği sı. 

ralarda, Polonyada öğle Ustu 
tıkan gazetelerde dUşUnUşler; 

bulı:ı:ıı.k knblJdfr .. Nutku Polon
yalı gazetecilerden mUteşekkll 
bir dost kafilesi le IblrUkte din
ledim .. Hitler Fransadnn bahse. 
derken arkadaşlar: "C51zt vur -
mn'k icln şimdi yUzllnUze gUIU
yor,, dediler .. 

liltler lngllfz - Alman deni?. 
anlaşmıısını feshetmiş l)!duğu -
nu l'lldlrdlği zaman yüzlerde 
hayret görUldtl. 

.H •ndt n sonra sabıl'3ızlıkla 

Polonya hakkında. dUşUndUkle. 
rlnl beklemcğe başladık. HIL 
lcrin Polonya _ Almanya anlaş. 
masını bozduğu, Dantzig hak -
kında. dUşUnUşlerl burada tees· 
sur doğurdu .. 

"Bu c;ok fena,, dedlklerlnl 
duydum. Ve bana Mösyö Bekin 
bir sozunn ildve ettiler: 

"Bizim Almanlar ile karşı. 
hklI vaziyetimiz, Almanların 

bizimle olan karşılıklr YaliycL 
lerlntn aynıdır.,, 

Arkndnşlar slSzlerlnc devam 
ediyorlardı: "Hakikaten çok fc. 
nal Fakat Polonyalılar Dantzlg 
meselesini asla terle etmi7ccok
lerdir .. Bugüne kadar <.ıidu~u 
glbl Mllletıer Cemlyetlnln Dant· 
zlgdekl şekli idaresine. peki, 
fakat Almanyanın dalmt kon -
troıune, hayır! .•• 

Saat U de Gazeteler husus! 
tabılarla nutku verdiler .. Ga -
zeteler dnğıhncn., Hltlerln hltn. 
besini okuyan kUçUk kUuıeclk
ler hnsıl olmağa başladı .. Her
kes vaziyeti munakaşa ediyor, 
Hltlerln derhal birdenbire Dant 
zlg Uzcrlne hareket ctm~yece. 

ğlni söylllyorlar; fakat bunun 
da mUmkUn olacağını teessürle 
kaydediyorlar.. :Maamafih cf -
kA.rnımumfye şu sözlerle ifade 
edilebilir: 

"Ne çıkar .. Ne olacn.ksn. olur. 
yeter ki Polonya. her zaman 
kend!nl kuvvetli hissetsin ... ., 

•VAKiT .. 
ABONE l'AHlFESl 

v 
LIGIMA 

llemlekd Memltkıl 
icinde dı~ındo 

A;flık 95 155 Kr. 
3 Dl lık 21i0 •25 • 
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mıştı. Binaenaleyh böyle bir maç 
organize edildiği takdirde hası • 
lat bakımından, da istifade im -

Dempseye gelince.. kA.nları pek pariuli. Bu mücade. 
O, Knrpantiyeye knrşı kazan. leden kuvvet alıp böyle bir mti. 

dığı büyük galibiyetten sonra sabakayı enteresan buldular ve 
kaç yıldır öyle §3.Jlına yakışır bir bu mühim karşılaşma 23 eyl\ıl 
müsabaka yapmamıştı. Arada, o 1926 da Pansilvani'de Filadelfi_ 
da çok seyrek çarpıştığı hafif ha.. ya şehrinde yapıldı. Bu mühim 
sımlarmm çabucak hakkından maça, Dcmpsey Atlantil~ - Siti'. 
gelmiş ve boks tarihinde iz bıra. deki idman sahasında hazırlanı
kan mühim bir musaraada bu - yordu. Bir çok gazeteler, Tu • 
lwı.mamıştı. ney'in mcnaceri Billi Gibons'un 

Buna, birnz da rakiplerin yu • muhakkak kendi boksörünün ka. 
muşaklığı sebep oluyordu. Demp zanacağı hakkındaki iddiasını 

müdnf aa ediyorlardı. Buna, 
Dempsey'in idman arkadaşların. 
dan Gunbot'ın, açık mütaleaları 

da sebep oluyordu. Bu idman yar 
dımcısı boksör, gazetelere verdi. 
ği beyanatta, Cek'in eski kudre. 
tinde olmadığını, yumruklarının 
şiddetini kaybettiğini, Iayıkiyle 

kapanmadığını iddia ediyordu. 
Halkın da daima yen.iye ve gen
ce olan itimat ve sempatisilc Tu. 
ney lehindeki tahminler biiyük 
bir yekfın teşkil ediyordu. 

Dempseyin yerleşmiş şöhreti -
ne karşı müsavi bir kıymet to -

scyin en hızlı devirlerinde, şimdi r --------------------------

arap boksör Luiz ~e olduğu gibi, ı---V--A-KIT- --
8
-p-
0
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boy ölçüşecek başka bir kıymet \ 
keşi edilemiyordu. 

Yalnız, zenci Heri Vils isminde 
bir boksör türemişti ki, Demp • 
seyden daha uzun boyu, daha a. 
da1i vilcudü, daha fazla nefesi ve 
çok §İddetli sollarile ancak bir 
şeyler yapabileceği umulabilirdi. 
Ne yazık ki, hiç- bir organizatör 
bu maçı kuvveden fiile ı;ıkarama~ 
dı. Ve boks aleminde alakadar. 
larm beyninde şu istifham bir 
türlU silinmedi: Acaba Dcmpsey 
Vils'in de hakkında gelebilir mi 
idi? •. 

Ben kendi hesabıma evet di -
yorum. Çünkü hiç te fena bir 
boksör olmıyan ve bilhassa öl. 
dürücü yumruklara sahip bulu • 
nan Arjantinli Firpo Amerikalı 

şampiyona ancak iki devre daya. 
nabilmiş, o da. acı bir mağlfıbiye. 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
1 Yıldızını 

• 

seçıyoruz 
BıRINCıYE 

Bir Bisiklet Fııtbolcu Zekeriya 
ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçiincüye: - bir çift 

isk::ırpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
Resiı.ıli Hafta abo:ıesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 
yun bağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kişiye birer adeti 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bü-

yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şiee küçUk kolonyao 25 ki. 
şiye birer tuvalet sabunu; a}Tica 150 kişiye muhtelif cins be.. 
dıyeler. 

mini için organizatörlerin de bi. 
raz şişirerek gösterdikleri balı • 
riye §ampiyonu halkın nazarın -
da şimdiden maçın galibi diye bi. 
liniyordu. Bütün bu kaşkariko 
ne~riyat ve propagandaya o ka. 
dar lüzum var mı idi? Biraz in
celersek iki rakip arasında dağ _ 
lar kadar fark olmadığı pek ça. 
buk meydana çıkar .. Bir kere her 
ikisi de Amerikanın en fcIUli bok· 
sörü addedilen Tom Gibons'un 
hakkında gelmişlerdi. Dcmpsey, 
on beş ravuntta ve sayı hesabile 
Tuney ise on iki devrede ve na.k. 

için ayda otuz kuru~ düş!llür· 
Po to bırlı~ıne gırrucyen yerıert 
ayda yetmiş beşer kuruş 
medllir. 

ıarıı· 

Abone koy.lını bllıliren me1'· 
tup ve tdgrof ficrellnl, abone 
p:ırnsının posta veya banka ııe 

)'Ollama Gcrelinl idare kendi o· 
zerine nlır. 

Türki11enln her poıta mtrkt:lndt 

VAK/1"a abone ua:ılır. 

Adres de~lştirme ücreU 

25 Luruşlur. 

iLAN OCRETLERl 

avt ile ... Karpantlyeyi de her iki. Ticaret IUlnlonnın sıınllrn • 
si ma~lüp etmişlerdi. satırı sondan itibaren nan ur 
Şampiyon Cek, Atlantik Siti'. fnlnrındo 40; iç sayfalarda 50 

kuruş; dördilncil sayfada l i 
de idman ederken, Tuney de New ikinci ve üçilncClde 2; birincide 
Jersey'de Speculator sahasında 4; başlık ynnı kesrn~ee 5 ıırıı· 
fevkalade sıkr çalışıyordu. Demp dır. 
sey, müstakbel rakibinin işi ga. Bilyilk, çok devamlı, kiiJeJI, 
yet ciddi tutup harıl harıl hazır. renkli Uün verenlere ayn ayrı 
lanmasmr haber alınca idmancı- indirmeler yapılır. Resmi U4nl•· 
lal'I arasında, orta sıklet cihan rın s:ıntirn • satırı 30 kuruştur. 

şampiyonu meşhur Heri Greb'i TICARl MAHl\'ETTE OLMIVAr; 
KOCOK t• :ı N. 'LAR de katmayı faydalI buldu. ~ 

Greb'in bilhassa ayak oyunlan 1 Bir defa 30, iki defası 50, oc 
harikulade idL Görülilyor ki bu defası 65. Jört defası 75 ve oP 
müsabakayı da alaya almıyordu. defaı;ı 100 kuruştur. Üç aylık 

iltın verenlerin bir defası bedll• 
Ve boksun bütün inceliğine, gir. vadır. Dört satın geçen mınlarıP 
di çıktısma bihakkin vakıf bir fazlıı sııtırları be, kuruştan hr 
kütle, 'funey'in bütün mahareti. sap edilir. 
ne ve gençliğine rağmen, Dcmp. lllınıet kupona oellrenlttt 
sey'in öldilrücü yumruklarına bir kücilk lldn tarifeıi 11ll:dc 15 
kaç devreden faila dayanamıya. indirilir. 

cağı kanaatini taşıyordu. Vakıl hem doğrudan doğro-
Dünya boks tarihinin çok bil.. ya kendı idare yerinde, hem Atı· 

yük bir hadisesi sayılan bu maç karo caddesinde \'akıt YurJıı 
nihayet yn.pılıyor.. altında KEMALEDDİN ~ 

M:üsabaknn,m son devresi 0 _ IIAn Dürosu eliyle nan knbtıl 
lan onuncu ravunt devam eder • eder. (Büronun teltfon11: 20335) 

kcn 140.000 seyirci, Filadclfiya 
sergisi SJ>Or suhaeının tahta tri • 
bUnlerinde ayağa knl 
neyte: 

- -- ,,,. 

ti Dempseyin karşısında tatmış
tır. Dempsey bundan başka yir. 
mi yaşında bir genç olan ve çok 
~işirilcn Dutch isminde birini de 
bir kaç dakika. içinde tam mağ. 
lfıbiyete serilince artık kendisine 
çok yüksek bir rakip aranmaya 
başlandı. Ve nihayet le bulundu. 
. Bu, senelerdir yarım ağırda. 
şöhret yapmış Gene Tuney ısmin
de bir bahriyeli idi. Dempsey ka. 
dar acar tabintta ve pek o kadar 
§Cdit yumruklara sahip bulun -
mamakla beraber daha genç ve .. 

-''Finish him! .. Finislı him!,, 

1 Müsabakaya ıştirAk Koponu : -5>~ -1 yani "i§inl bitir! .. ;şini bitir! .. ,, 
• diye ba )rıyorlardı. Bu o demekti 

tKt FtLM 
Süvey§ Fedaileri 

(Türkçe) 
-... ----...----------------·-- _._._._ _ _: ki, biça.re Dempsey harap bir ha. 

le gelmi~ti. Snğ gözü tamamile 

daha mukavim olan bu boksör, fransnnın en tanınnu§ muharrirlerinden mcıbur FRANCIS 
evvelce bir defa da Karpantiye. CARCO'nun HAPiSHANELERDE yapbğı etütlerden yaratr 
yc karşı galip gelmekle anılırdı. lan en büyük Fransız §nhescri: 
Amerika efkürrumumiycsinde 
Dempsey biraz da aristikrat ge. 
çinen kibar ve yüksek sınıfın a
damı olmuştu. Halbuki bahriye 
onbaşısı olan Tuney bir halk 
şampiyonu idi. Evvela donanma 
sonra umum ordular birinciliğini 
elinde tutmuş olmakla büyük bir 
ekseriyetin taraf tarlığını kazan. 

KADINLAR HAPISHANESi 
VIVIANE ROMANCE - FRANCIS CARCO - RENE ST.CYR 

Bu pcr§em~ ek§ammdan itibaren 

LAI,E Sinemasında 
"").· .. .r. .. • ; . ~ .... • • . ••• . . it. l ~ •. .. " • • 

kapanmıştı. Ve bu ilk defa başı. 
na. gelen bir vaziyctli. Vücudü, 
hiç te kuvvetli bir yumrukçu sa
yılnııyan Tuney'in mütemadi ve 
şiddetli darbeleri altında pancar 
gibi kızarmıştı. Maç nihayetine 
kadar tahammülü, şerefli mazili 
şampiyon, ancak büyük kıymet 
ve tecrübesine borçlu idi. Son ra. 
ravunt bittiği zaman koca Demp. 
sey köşesine sarhoş gibi yalpalı. 
yarak, bitkin ve boks tabirint!c 
''Groggy;, halinde gidebilmiş fa. 

. kat yere yıkılmamışıt. Mağlup ol 

Kır Ciceğ-i ( Sirley) 

~ ezilm;;işti. Mağlfıbiyetl 
kendinden daha iyisine karşı ut 
mış lakin kahkahalr bir hezlıtl 
te uğramamıştı. 

Yalnız on devrenin hi 
bildiren gong çaldığı za.ırı 

Dempsey nakavuttan ancak kul 
tulabilmi§tir. Eğer maça bir f 
devre daha devam etmiıt olsa 
netice kendisi için daha zelil 
labilirdi. 

(Devamı oor) 
e 

, . . 
İ<.aramazof Kardeş 

- Agrafcnada en kibar hanım efen.. 
dilcrin hali var. 

Sözlerini ağzından kaçırmıştı. 
Kadınlar, bu sözlerden incindiler ve 

ona: 

mı bekliyordum. Umarım, ki bu husus~ 
ta bana sual sormazsınız. Mesele, benim 
şahsi hayatıma ait mahrem bir şeydir. 
Tahkik ettiğiniz mevzu ile bunun hiÇ
bir a15kasr yok. 

ki yarısını her ihtimale karff aakladıf 
nı hiç kendisinden işittiniz mi? 

- Hayır, asta 1 Bilakis bu son ay 
çinde birçok kereler, parasızlığınd1 
bahsettiği olmuştu. Dairna babasında~ 
h"kkını alacağını söyler, dururrlu. 

Yazan: Dostoyevski 

Çe.trırn: Hakin Süha Geaıio - 168 

- Dimitri Fiyodoroviçin ne ka:iar 
parası ol.dulunu tahmin ediyorsunuz? 
Sormuş o da hiç tereddüt etmeden: 
- Yirmi bin rublesi vardı sanırım! 
Cevabını vermişti. Nikola, tekrar fa. 

kat bu defa gülümsiyerek: 

- Ömrünüzde hiç yirmi bin rubleyi 
bir arada görmediniz mi? 

Diye sordu. 
- Elbette ... Elbette ... ama .. şey. Yir 

mi bin değil... Yedi bin rubleyi bir ara. 
da görmü§tüm. Evlendiğim zaman rah
metli karımın çeyizi bu kadardı ... Gerçi 
bu parayı elime vermemişti, uzaktan 
göstermişti; ama görmüştüm işte .. Yüz 
lük kaymcler hayli kalın ve heybetli 
bir demet teşkil ediyordu. Dimitri Fi· 
yd:loroviçin de paraları böyle yü::lük 
banknotlardan.dı. 

Heyet, bu ihtiyarcrkla çok meşgul ol 
.. dr. Nihayet Gruşinikaya sıra gelmiş. 
~i. Yılnı• h5kim, genç kadının Mitya 
üzerinde coşturucu bir tesir yapmasın.. 
dan çekiniyordu. Bu sebeple Dimitriye 

yumuşak bir sesle natihatler verdi. O 
da uslu duracağını bildirldi ve: 

- Kimseyi rahatsız etmek istemiyo
rum, zaten halim de yok! 

Dedi. 
Gruşinikayr bizzat Mikail Makroviç 

getirdi. Genç kadın yüzü sapsan ve 
pc1c gamlı bir halde gelip hakimlerin 
karşısına oturdu. 

Güzel, siyah şalına sımsıkı .sarınmış
tı. Doğrm:u da şu, ki Gruşinika vücu
dun.da büyük ve şiddetli hastalıkların 
başlangıcını haber veren keskin ürper
melerin dolaştığını duyuyordu. 

Kati duruşu, ciddi ve açık bakışları. 
halindeki telaşsızlık hflkimlerin üstünde 
çok müsait bir tesir bıraktı. Hatta Ni. 
kola, tutulur gibi olmuştu. Daha son
raları anlattığına göre genç ki:'fının ne 
yaman alımlı şey olduğunu ancak o za
man farketmiş. önceleri 'bunu aleHl.dc 
bir mahlUk sanmıştı. Fakat dikkat edin 
ce, ne kadar aldandığını anlıyordu. 

HattA bir kere şehrin yüksek aileleri 
arasında: 

- Çapkın seni 1 
Dediler. Ama Niko1a, zaten hu türlil 

çıkışmalardan ho§lanırdr. 

Gruşinika salona girerken, Dimitriye 
§Öylece bir baktı. Delikanlı da endişeli 
gözlerle onu süzüyordu. Sevgilisinin 
hali, zavallıyı ferahlattı. 

Htikim, .resmi hüviyet isticvabını yap 
tıktan sonra, biraz çekingen fakat son 
derece nazik ve terbiyeli bir tavırla : 

- Mü15zım Dimitri Fiyodoroviçle 
aranırdaki münasebetin derecesi nedir? 

Diye sordu. 
- Samimi bir dostluk ... Son bir ay 

içindeki münasebetimizin bundan baş. 
ka bir mana'"ı yoktur. Evime bu hüvi-
yetle gelip gidiyordu. · 

Genç kadın, sorgu derinleştikçe, a· 
çıkça anlattı, ki ilk zamanlarda Dimitri 
hoşuna gitmekle beraber ona karşı sev. 
gi duymıyordu. Onu da babası Fiyodor 
gibi sırf muziplik olsun diye kendine 
bağlamıştı. Mityada gördüğü 'kıskanç
lık, gururunu okşıyordu. Alay ettiği ih
tiyarın .evine gitmeyi aklından bile ge. 
çirmemişti. Bütün ay da o, hep başka
sını düşünmüş. başkasını beklemişti. 

Söz buraya gelince Gruşinika: 
- Bana karşı suçlu bulunan bir ada-

Dedi. 
Nikola, bu noktalarda hiç durmadı. 

Hayal ve gönül tarafını şöyle bir yan:ı 
bırakarak, asıl mevzua girdi ve üç bin 
ruble meselesine saplandı. 

Gruşinika: 

- Bir ay önce Makroiye geldiğimiz 
vakit, söylendiğine göre üç bin ruble 
harcamıştı. Fakat parayı saymamıştım. 
Bunu kendi bilgimle söylemiyorum, Di
mitri öyle demişti. 

Dedi. Müddeiumumi bu noktada sö
ze karıştı: 

- Bunu size yalnızken mi, herkesin 
yanında mı söylemişti? Yoksa başka. 
larına söylerken mi işitmiştiniz? 

Gruşinika bu üç sorgunun üçünü de 
birer: 

- Eveti 
Le karşıladı. 
- Bunu bir kere mi, yoksa birçok 

defalar mı söylemişti? 
- Birçok defa 1 
Müddeiumumi, bu cevaptan pek mem 

nun görünüyordu. Genç kadının para. 
nm Katerin İvanovnaya ait olduğunu 
bildiği de ortaya çıkınca, daha çok ke
yiflendi. 

- Bu paranın yarısını harcayıp öte· 

Nikola da: 
- Kıtdığı ve yahut herhangi bir t 

hevvüre kapıldığı zamanlarda bab•5 

nın canına kıymak niyetinde olduğul1' 
dan hiç bahsettiğini işittiniz mi? 

- Evet, işittim. 
Ynlnız bir kere mi, yoksa blrçok cJr 

fa mı? 
- Bir çok kere 1 Kızdıkça söylerd~ 
- Onun bu işi yapacağına inanır 

idiniz? 
Genç kadın, buna gayet kati bir t• 

vırla· 

-·Hayır! Asla! Onun asil duygııl 
bir adam olduğunu bildiğim için in• 
mazdım. 

Cevabını verdi. 
Bu sırada, Dimitrl ayağa kalkaral<'. 
- Efendiler, müsaade edin de sit1 

hm:urunuzda Agrafenaya bir söz sô 
liveyim. 

Dedi. 
- Peki söyleyiniz. 
Mitya, elini göğe doğru 

yemin etti : 
- Agrafcna, Allah adına andiçeri 

ki babamın ölümünde benim suça! 
yoktur. ( .4 rJ;ası ı..· ır 
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Şarki Avrupa 
1 cephesi · 

Bir sivri akıllının maceraları: 

Metodik v e emin bir şekil
de kurulmaktadır 

Le Temps: ı Uzerinde cereyan"eden mUzakc
llugUnkU müzakereler, her relerin de mUsald bir şekilde 

bakımdan, sulhu tak\'lye siya. ilerledikleri görUIUyor. Bu lttL 
seu hansı içinde ccreyr.n et- fak muahedesi Fransa ile tnglL 
lnoktedlr. Herkes gayet acık o- terenin iki devlete Yı:?rdikler! 
larak görüyor ki, Derllnle Ro. teminntı ikmal edecektir. 

Bulgaristan ın vaziyetine ge· 
lince, bu memleketin alacağı 

vaziyeti tayin için henUz elimiz
de klı.fi bir katlyet bulunma _ 

illa lnglltere ve Fransanın gay. 
tetıerl akim kalacaktır derler
ken cok acele ettiler. Venedik· 
tekı Kont Ciano _ Markovic mll. 
1lkatından sonra da Roma - Ber 
lln mihveri devletleri bu siya· yor. Fakat etraftaki intlbna gö. 
Bet oyununda kazandıklarını re, Sovyet Hariciye }{omiseı 
ıannetmekte pek aceleci dav _ Muavini Potemkfn'ln Sofyayo 
l'annıışlardır. uğrayışından sonra Bulgar hU· 

kf!metf Dobruca ve Garbf Trak
Vaztyet tamamile başka bir ya üzerindeki tnleblerlndc da -

SP.kflde ortaya cıkıyor. ba itilllfcı olmaya karar vermiş. 

En·eh\, görUlUyor ki, Yugos. 

lav Hariciye Nazırı Markovic, 
\renedlkte olduğu gibi, Berlln
dekt t;BrUşmelerl esnasında da 

tnenıJeketlnl totaliter devletle· 
l'e tabi kılmayı kat'l bir şekilde 
taahhUt etmekten kacınmıştır. 
Şitııdlki halde Yugoslavya Ro -
tna _ Berlln mihverine iltihak 

etnıış değildir, Kom Unlstlik a
leyhtarı misaka girmemiştir ve 
diğer Balkan Antantı devletıe
l'lnden ayrılmaya da lıarar Yer

lnlı; bulunmayor. 

nu, Belgrad hUkOmctinin, 
harici siyasetine ,·ereceği yeni 

\cche hakkında söz söylerken 

intıyata sevk edecek Hk nokta. 
llır. 

Demek oluyor ki, Berlln 
İtonıanın tazyiki altında önü. 

ltıUzdekl haftalar içinde yapıl • 
llıagı dU~UnUlen bir Macar· Yu. 
gosıav misakı henUz pek de zan 
"dlldlğl kadar olmu, blttıılt bir 

~ey değildir. HllkClmetle. Hın-at 

l>aruıeri şefi Macek aras•nda 

(lsaa itıbarile tahakkuk edP.n an 
laşma sayesinde YugoslaYyada 

dahili vaziyetin kuvvetlenmesi 
6Upheslz Belgrad hUkf\metine 
har!cl siyasetinde dana serbest 
hareket etmek imkfln1nı vere., 

ı:ek tnnhtyettedir. 

tir. Bazıları, Balkan Antantının 
bu imtihandan daha fazla kuv
vetlenmiş bir şekilde çıktığını 

dUşUnUyorlar. 
Si ncmnıl.ı '. i sölırc"inclen h:ışkn A. 

TUrklye llc Yunanistanm dn. ın;rik:ın rıH))olarındn da hürük hir 
vaziyetlerini kat'[ şekl:dc tuyin ı rnğbet süren ıneşhıır 1nsili:ı: artbti 
etmiş oldukları görUlllyor. Or- .'.\!adlen Korııl 

tada kalan biraz naztk blr nok. 
ta varsa o da Mosko,·a ile mü. 
zakerelerdir. Zira Lltvhıofun i· 

teri sllrdUğU mukabil teklifler 

Ankara radyosu 
Salı - 2-5-39 

var ki, şüphesiz, otomatik ve l:!.3U Program: 12.35 'l lirk nıiiıiRı 
tam bir karşılıklı yardım anlaş • Pi. J3 Memleket s:ıut uyarı, ajans 

\"C meteoroloji haberleri. 13.15 Mü. 
m:ısı esasına dnyanmnl tadır .. 

:ı:ik (knrışık progrnm _Pi.) 13.4!'> - 14 
Halbuki Lcıhlst:ı.nla Romnnya, koııuşmn !kadın suali • ev hıı)nlııııı 
gayet kolay anlaşılaC'ak scıl)cıb- ait). Ji.30 lnkıliıp larihı dersler· . 
terden dolayı, Rusların yardr. hnlkc\indcn n:ı' 1

"11. 18.30 l'rogrom. 
mını mUda!aaları için faydalı 18.3!'> Müıik (Yirtüoıl:ır • Pl.J 19 
olan şerait. altında istemek ser. konuşma (Türkiye posın,ıl 19.15 

Türk müzisi (fasıl heyeti) Tahsin 
bestlsine snhib olmnk nrz_usun· Karakuş ,c arl.adnşları _ ~.:ıfi)e Tok 
dadır. ayın iştirakile • 20 Memleket sııat a. 

Vazi,·etten çıkarabll~cC'ğimlz yarı, ajıım 'c metcorolojı halMleri. 
' 20.15 Ti.ırk müziği. Çalanl:ır: \'eci. 

neUce şudur: Şarkt Avrupa cep- hcı Ruşen Kaııı. Cndet Kozan, Re. 
hesi metodik bir şekllde ve e. ş3t Erer. okuyanlar: Nt!cıni Rıza A. 
mın bir tarzda 'k\1rulmalilaihr. bıskan, Semahat Oıdcn'<f!ıJ. l - HOı 

Bu cephenin o iki totallter de\". znın peşrc,·i. 2 - nedenin • Hüzzam 

Jete karşı ne doğrudan doğruya yüriik semaisi - nehi aşkında. 3 -
Selônikli Ahıncdin - Scgiıh şıtrkı • 

ne de bilvasıta tehdid teşkil et· zevk olur ı;iryclerim. 4 - Knn"un tnk 
r iyeceğini tekrar tekrar söyli- simi _Vecihe. 5 - Tul)C1sun • Hüz. 
yeb~lirlz. Bu cephe, /\. vrupanm zam şarkı • Suyi küt:ınedc. G - ll:ı. 

bu kısmınn gelebilecek her ban. di Arif Lıcyin • Segflh şnrl.:ı • Olınnz. 
gi hlr tnarruza karşı maksadı iliıç sinei satpnreınc. 7 - Şc\'ki lıe. 

tahakkuk yin _ Hicaz şarkı _ Ar e.}le ımçuın 
ile dü~UnUlmUş ve ey güliter. 8 - Sulillıntıiu l'ııınrın • 
ettiı-ilnılştir. Asıl m'lksnd Av- Hicaz ~:ırkı • Knlın:ıdı lıcnde ne nr. 
rupndnki nlznmı l•Clfi dererede zu. !l - ı~ar:ıı;iğer şnıl\ı • Bilnıemki 

ı J)lğer tnrnftnıı nnınınıyoruz ııozuıuş olnn lstiUl Hiyıısetıne sefa ııeşe Jıu iirnriin. 10 - l.t•ıııinin. 
'1 Onsıl olur ·'a '-'ugofl}U\'.VU, lıa- " (" 1 

1 
u ı artık bir ı:ihnyet \'Cl'UlP.lttlr. karaciğer ~ıırı.;ı _ •. e5ıııeııı o ıııc ı,·e. 

\~n ıneriyctte 1..ıulunnn Rumen • nerlln ve Romada ne dUşU- ~in elı1dır. ~1 l.:onuşııı:ı. 21.15 Eslı:ını, 
tıgo ı ı ı a mu tall\·ılat, k:ıınhiyo, ııııkııt '..: ıira:ıı 

lıuıı s av an nşma arın· : nlirl"rsc dUşllnsünlcr. Alman_ borsaı.ı (fiyat) 21.25 Neşeli ııli'ıklar. 
\IGu r. ola:.·ak taahhUdlere ı;irı_ yayı ve ltnlyıı.rı ÇC'mbcr altına R. 21.30 Müzik (rn<lyo qrkestrosı • 

ilır? Zira Bel!?'radın bu kn-1 1 ı· rribi hiç bir malcsncl yok. şef: Prneloriu~) ı - tiiurnııııi l'm.•_ da n m:ı , "' 
~ r Yeni bir yol tutnır..::ı Jlomnn tur ve tek gaye, A\·rupndnld bli· -;ıcllo _ Ji B:ırbiere di se,·iglia ope_ 
ada Yuı;oslay:.•aya \C •ilen ayni tU C'"C'lelerl adaletle ve sulh- rasındıın u' ertür. 2 - .Mıch:ıel Hay 

Rar · .ır kdl ·' k n m ., dıı _ senfoni do ııı:ıjör, op. 1. !\r. 3. 
llıı antılerl aldı,.ı ta ruc a. la hallcdebilece k lrn n·et m Usn. 

:ı) Allegro spiri:oso, b) Honılo, un 
l( ~labllir. Halbuki, nomanyn vatı yaratmnlttır. poco nılngio, c) Fin:ıl, Fugnlo, \'h·n 
arıelye Nazırı Gaf(>nko'nun k için vapı ce nss:ıl, 3 - ı.uisi lloecherlııi - Sen 

l!tırıı nu hedefe Yaı-ına ~ • 
l 

ndc.n ErUltscle oradan 
1 

hl edilir şekil· fonla in majör. n) Allegro A-;sni, 
o d d k la~ .,n,-retıer ıı ss . T . > A 1 t 4 • n raya Vf\ Parise gl ere • c: • ld ğunu söyli- b) Mınuctıo . rıo, c nnı un e. -

~al>tığı temnslar DUkreş hUkfı· I de ilerlemekte 
1
o u nutk~ da K. Attcrlıcrs • Barok siilli, op. 23. 

tnctinln ,·azı-.•ctinl taınamile ye- Biriz. Bitler n son. . . a) ı\ntrnı:ı, b) S:ır:ıbnnıln. e,) t~:ıvot 
t ' " 1 " • Jt'ln hitnbesıııc ncı bıı ıo. d Pasıorııle c f(nı.:liıırıln, rll Si. 
CSbit ctmlye yarıyan neticeler Jl ııSC\C b"le Fllh cıliııa, <'l (;ig:ı. 22.30 :\lüzik (oıln mii 
'ernııa 0 bi ö U ll' c·e ·-..p teşkil ediyorsa 

1 
' • 23 \1·· "k l l Pi) 

~ g, g r n )Or. rcr in. Amcrlknn CunıtıurrcisL ıiiH - Pi.) •. uzı. r:ı1 ııını • . 

l tsascn, Romanya H.ziyetlnt nin sözlerinde me,·zuubnhs et· Çarşamba • 3-5-39 
ncııt~re ile Fransanın lu?ndisL tiği devletlerin hepsi rıc ayrı ay- t 2.30 Program. ı 2.3:i Türk nıiiıiği 

tıe Lt>hlstana yaptıltları gibi, rı ve noose,·eltin istediği tarzda (.Seçilmiş klihik eserler> Çıılnn1nr: 
lahrtı bl ld ~u \'eı·ihe. Hesat Erer, FJlı:re Fers:ın, { <'seri olmayan r tccn- t ·nnt vermeye hnzır o u,, • · 
\"U7. emı • 

1 
,_. lııız Refik Fers:ın. okuyan: ~\uallim Nıı. 

<.>t•;k"Ukuunda yardım taahhUt nu da gBstermiyor dC'gi . ı a . ı-i Il:ılil Poyraz. 13 lenılcket !'.tıal a. 

1 • ·ıerı andan itibaren esas o. Hltler bunun icln mulrnbi! te. rnrı. njıın~ ve ın<'tcoroloji hıılınleri. 
«ırak tayin etmişti. mlnatı şart koşuyor. 1 ı:u:ı _ 14 M!izik (riynı1etkıı111hıır 

Garcnko"nun Dcr!l!lden Ru· 
ııı<'n • 

devletinin nrazi bUtUnlUğU 
llat l n dığı söyleniyor. Bu temi. 
ııut 

aldığı söyleniyor. Buteml. 
llntın 
1 

Pratık değerin' ancak Ro. 
ntnv .. i 

~.. le Almanya anısında 
ıı 'n 
ti<> zamanlarda yapılmış olan 
c arı nnlnşmanm ı;erçevesi için-

" ve ıc~b 0 nn dayanarak nnlnınak 
, ildir. Ortada bir hakikat 
arsa d 

1, o a şudur ki lngtltere ile 

1 r~nsanın llomanytıvn ~erdik. 
( . tf'minattır. Rumen Harı. 

·11 • 
· • nzırı da Lord Hnlifaks 

\e ~I D 
• 1• • onnc ile, hangi şera!t 
.. ıncı 
. a \"e nnsıl tnhal:kuk ettL 

ıııcc .l c..., nı aörUşmUt olarak. ,. 
t .... arşova ııe BUkreo arasında 

--h • numen ittifakının tatbik i 
- Kızım haıtac':ır, bu::ün gelmiyecek, ben duroyımdıı kızın 

ıeamini tamembyın. 

.. ,. 

RADYO VE TiVATRO 
bando u _ şef: İhsan Kün\·cr) 1 -
P. l.iııcke _ \'i:}aırn knrlınlorı (mnrşJ 
:ı· - Chopin - \"nls (Do dicz minör) 
3 - Sııppe _ Eşkiya oyunu <ü,·er. 
lür) • - nizel _ 1-\ornırn operası ü. 
ıerine fantezi. 5 - J. iM. Barat _ 
• ·ıın11<1tıı (Enterıneno) l i.30 lnkı!Ar 
::ırihi cler:.lcri • hıılkcdııden ıınklen 
l&.30 proı;(ram. 18.3!'l ~lüıik ıneşel 

1 
müzik • Pi.) 19 Konuşm:ı. 19.1!'> Tiirl 
nıii:ı:isi (fasıl heyeti). CeJjJ Tokse 
,.c nrknıJaşlnrı. 20 Memleket s:ıat ıı 

yarı, :ıj:ın<1 \'e meteoroloji lıubl'rlerı 
20.15 Tiirk müziği. (:ılnnlıır: \"celhe. 
Huşcn 1-\oın, Refik Fer<1nn. okııyon _ 
lar: Mu5tafn Çağlar, Müzeyyen Se. 
nar, ı - Acem a,iran peşrevi. 2 -
Dedenin • acem nşlron şorla - !>in 
le sözüm ey dilrfıba. 3 - 1sınRil a, 
ğ:ın ın _ ncem aşlron şarkı _ \'onar 
sinem. 4 - Nikof!os :ığunın • Sevke. 
fa şarkı • scçipte ':ıırşıma. 5 - He. 
fik Fersan • Tnnbur taksiıııi. 6 -
Hüzzam şarkı _ Akşıım oldu yine ılt 

ba'tı karnler. i - Sevki lıe)iıı - Bi. 
coz ş:ırkısı • Uilıniyoruın lıuna ne 
oldu. 8 - Şemsettin Zi~ :ı lıe:}·in • 
Dh·anı _ ıliin cece ~·esik. 9 - E,·iç 
türkü • Elveda dost deli f(Üniil. 10 -
llıılk türkü il • bülbül ne şıeursin 
ı:ulrnr ovndn. 21 Haftalık posta im • 
ııısu. 21.lj Esham, lahdl[ıt, lrnınbi. 
yo _ nukut ,.e zira:ıt borsası (fi)ııl) 

:.! ı.2:ı neşeli plakl:ır • 11 . 
:!1.30 ~IÜ7ik (keınnn solol.ırt • 

Orhan Rorıır farafınrlan) t - ı:orcl 
li • Acl:ıgio ve Allegro, 2 - Brnlıın.,_ 
\':ılo; (J.a mııjurl 3 - ı:wak • Krcis 
lcr • Slov ıl:ınsı :\o. 2 !~fi minör) 
4 - Hie-ı • La Carriccio<;:ı. 5 - Clıo 
pin • ~lilstein • :\'oclurne . () - Hu. 
bay_ HPjrc kati f~·:ırdu~) 21.55 Mü. 
ıık <Melodi • Pi.) 22 Miir.ik (küçük 
orkest r a • •ef : N ecip Atkın) 1 -
Thomsen _ J>ua, 2 - Goh·~ n • Cam. 
b:ızl:ır (Fok,..trol) 3 - J{om1ak _ \"i. 
rıına aşkı (Potpuri) 4 - \"inkler .. 
Kemanın aşk ş:ırkı ı, 5 - Dietrlch • 
Fifreler ( nı:ırş) 6 - CeJıl,ardt • l\fas 
karndc (kon-;er vulsı) 23 Müıik (cnl" 
b:ınd _ Pi.) 23.45 - 24 Son ajans hn. ı 

bcrleri YC yorııık i proi(rum. 

Yabancı R .. dyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

l'roı.ır:ırn Tlirkb e sııııti iızerinı· 
ve ü~leckıı sonr:ıki s;ı:ıt ıı l nr:ık 'cl'il· 

ıniştir. 

OPEHA Ye SE~FO!\'l 

KO:\SERLER I: 
5.10 Budapeşte: "Siegfrird., 

(Yagner) 2 ne! ,.e 3 üncü 
perdeler (Operadan nakil). 

9.15 Herlin CU:ı:un d.): "Fide. 
lio., (Beetho,·cn) Re notası 
üterlnde Dhertiments (l\lo. 
zart). 

9.30 Eiffel: Re minör Senfoni 
(Şumann) "iyolonçcllo kon 
çertosu (D,·orjak). 

9.30 Strıısburg: "l\lisnon., (Tho. 
mas). 

10. 'foriııo gr. lki opera (Tiyat. 
roılnıı nn kil!. 

10. \':ırş°'·a: Xoskon;!d proı;r. 
ı . sıuıtgıırl: ncctlıo\ cıı'in J cü 

scnronisl • 
OD.\ .'.\tl'Slı<1S I \ C 

KO~SEHT.lm: 

4.15 Radio Paris: Keman kon -
seri. 

G.1 ö 1-\olonya: Erkek koro heyetı 
8. :Eiffel: Piyano ,.e şarkı. 

10. Herominsıer: Odıı orkestra. 
sı. 

10 -,o Hoıua gr.: !!.ı: • • Soprano. 

11.1 :> I.ondra (N.) "lngiliz mns

kesi,, 
11,\FIF ~ll'SIK I ve OPERETLER: 

2.5 H:ırlio Paris: Hııfif •\ırçıılnr 

i.30 Slrn!>lıurg: Orkestra. 
8. Ynrşo,·ıı: llafif pnr\·nlnr. 
8.30 htokholın: Halıriye h:ıntlo. 

su. 
n. ı o Ü'ilO: ~on·eç \ 'C Fin musi-

kisi. 
9.15 l.cipz:ig: Halk progı·aını. 
9.3:l X:ıpoli gr.: Musikili komedi 
9.!l'l l -;tokholın: ırke~trn \·e o· 

pera aryııla.·ı. 

10. Hom:ı gr.: "~lelodl ,.c ritm,. 
t O. Stuttgart: İ talyan musikisi 
11.30 Birçok Alman [5ta•yooları : 

Hafif parçalar. 
OA?\S MUStKlSt: 

11. Sottens.i 11,15 Na,p_oli fr• 

Ek& eı .. 1 Zeki Konseri 
Yiyolonlst Ek 

rem Ze:tt nıut1Hı 
kon ser le rln 
dendr.n hl ı :nı o . 
nilmflzdeKi r"'r
şemue c•t•.11 sa· 
at 18.30 ela Stı. 

lr>co:ı:lir. Programda şu cı.ıerler 
bulunmaktadır: 

Bach, ı=onseı .o, Pnganını 

Konserto, Ç:-ykovski Kcnı;erto, 
Pagnnlnl, Auer ..• 

1 t.ı:i J>nri~ <PTT), 12,:l r.onılrn CN. 

\'C H.): 12,l:i Hoına gr. 
\'ı\HYETE YE 1'.\B.\JU~Lim: 

8. Alhlonc (lrlnncla H:ıılrosul 

Amsrika Re.s:c,un1-
hurunun o~iu 

Amerikan Reisicumhuru Ruz. 
veltin oğlu James Qucen Mary 
Transatlantiği ile 1ng\ıterenin 
Suthampton limanına geldi. Jyi 
haber alan mahaf iller bu seya. 
hatin hususi bir vazife ile yapıl. 
mış olduğunu ileri sürmektedir. 
ler. 

James otuz bir yaşındadır. l,00 
boyu vardır, başı biraz çıplaktır. 
Amerikanın en ziyade hUcuma 

maruz kalmış adamı diye anılan 
James bu kere de seyahati hak. 
kındaki rivayetleri reddetmek -
telir. 

- Bu seyahatimde siynsetle 
katiyen meşgul olacak değilim .. 
Mister Çemberlayn'i de y:ılnızca 
hususi surette ziyaret edeceğim. 

,·:ıryete. 
- Şu halde seyahatinizin E'C. 

10.10 tlıh-ersıın 2 : Salı ak~nmıno bcbi nedir? 
111nhsııs proı;ronı. 

1" Postc P:ıri~icn: h.:ıbarc 

Pl Yl~S. KO:\FEHANS 'c 

- Çok takdir ettiğim lngiliz 
film sanayiini tetkik cdccejim, 
bilhassa Sugmalyon ve Cit.adcl:c 

ıw. TŞ)l.\l..\H: ile meşgul olacağım .. Biliyorsu. 

fi.10 Beroınün ter: :'.\lillrtlcr Cr. ı nuz intihap etmiş olduğum üçUn. 
ıııiyeti raporn. cü meslek sinemacılıktır. 

8.13 ncııııa ı : lnsilizce ha,·adh Hakikaten sinemacılık Ja -
8. ı.ondra l~.ı: "Ecraphook, mes'in üçiincü mes:eği olacaktır. 

James evvel~ babasının katipli-
19'.!9" 

9.15 Kolonya, Hamburg: lngiliı:- ğini yapmakta iken bilahara cm. 

0.-30 
ce harndis. 
Soıtcns: (Somer. t l\Jou. 
ghnm "l\lukorldcs ale\',. 

1 l.15 Hül.-cş: !ngi:·:cı• hoval' 0 

• 

1 UıO Budnpeşte: ,, ,, 

niyet teşkilatında çalışını§, fa . 
kat bu aıralarda bu mes!ekte 
James'in çok büyük maaş almış 
olduğu hakkında dedikodulnr çık 
mıştı. 

James bu dedikodular hakkın. 
Ertuijrul Sadi Tek da şunları söylüyor. 

~chz.adebaşı <TU. - Bunlar efeanedir .. Milteca. 
HAN) tiyatrosunda 
bu gece (Halk) ıe. 

ccc;i. Çrı•ir l\u:ı Ynrımrrsıtı Atilln re

\'iisii, olrn~ıt<'ll Bnynıı A''"'· 

Dr. iRFAN KAYRA 1 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Boz.kurd Kıraathane. 

ıi karıısında eski Klod Farer 
soka k N o. 8 - 10. öğleden son· 
ra 3 t en 7 ye kadar. 

vizler in yanlışl ıklarını isbat için 
son beş sene zarfındaki kazan • 
cımı neşrettim. Kazancım ~iç bir 
zaman iddia edilen yekfmu bul • 
muş değildir .. 

Bugiln James daha gilzel bir 
kazanç yolu bulmuştur. 

3 ay kadar evvel Metro Goldvin 
kumpanyası müdür muavini o _ 
lan James, Amerikanm bu en bü. 
yük film kumpanyasının hisse • 
darları arasına girmektedir .. 

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

ve Moda 



.l - YAKIT. ._ '- NiSAN 1939 

Japonlar kıyafetle- ı· eiR zABii-AHiKlVESr·, 
rini değiştiriyorlar ·== m=aü 

Kanlı Parmaklar Tıpta yeni bir keşif 
Dit çürümesi neden ileri 

gelir? . . . "Menemen yeri,, mevkiinıe po. 
Japonlar, ilen ~~eniye.tlen - 118 memuru olarak tayin edildiği

ne rağmen kendi gıyiniılennl mu nl haber aldığı zaman kalbi du. 
hafaza etmif bir millettir. BugUn racak gibi oldu. Bu mevki tehir 
erkekler umumiyetle Avrupalı - haricinde ld1. Bütün cinayetler 
lar gibi giyindiği halde bilhaua yalan 19Wenln ve derenin etra
kadmlar eaki elbiaelerinl muha· fmda vuku bulur, derin uçurum. 
faza ediyorlar. 1 b··-..1-..1- '""'xkde ar '"~· uu re., nin Us. 

F.ıakiden kadın, erkek, biittın ttıııdeki ldlçtlk köprüden aşağıya 
Japonlar geııif kollu, açık pka· köptıkUl ve aerin dereye gecele • 
lı, bol ve önil açık, "kimono., de· yin bakıldığı zaman inaanm ba. 
nllen entari giyerlerdi. On doku- ıı döner, genç ve meyua lfıklar 
ZU!JıCU asrın ortalarında, Japon· köprünün parmaklıklarına daya. 
ya Avrupa ile temua geçtikten 
sonra, erkekler ceket, pantolon mp qağJdan görünmez eeylere 
kabul etmifler, kolalı yaka, kı'a- kaVU1up kavuemamayı burada 
vat taJmııya bqlam111ardır. dilşünilrler. 

ÇUn1dl, bol kollu entariler, bil- Bir öğle 1lsttl idi. Köprüden 
haaaa erkekler için çok aıkmtı geçmittl. Karakol karpamda idi. 
veriyordu. Kadrolar bu entarile • Yilrüdil. Açık kapıdan içeriye gl. 
rinln ttzerlDe vtıcude birkaç kere rince aağ tarafmda komiaerlik 
dolanan ve "obi,, dedikleri kemer yazılı idi. Kapıyı vurdu. 

- G;~-'-bağladılda.n halde erkekler bağ- u~ 

lamulardL Karşmmda p09 bıyıklı, bl88.n& 
Bununla beraber, "Kimono,, A- nıe kadar eövae kendiaiııe kızıl • 

det1nin kalJnnaaı ve Avrupalı el- mıyacak babacan bir adam vardı. 
biwiDin daha umumi bir gekilde - Hoı geldin evli.t, dedi. 0-
bbultl için bUyilk bir abele ol· tur! 
DWll Jlzmıgelmip. Bir aandalyaya çöltttl. Komi • 

1923 deki bilyilk alJ:elede Ja • aer: 
ponyamn hemen her tarafı alttıat - Oğlum, dedi. Burada l§ler Palu tnet7kff- • 
olmUI. ahali yalnız can.mı kurta- pek o kadar yorucu değildir. Ay. " nin oamıt1a tı1c 
rabllmiltf. Evler, eıyalar hep da yılda bir kartıki mahallede tık wnıJuyordu 
mahvolmuetu. Her geyi yeni bat bir aarhoeluk, yine ayda yılda bir elini tabatlcclM· 
tan yapmak lbmıgeliyordu. geceleri bir ktılhanbey öt.ekine na ath; bekledi. 

o zaman Japon htıkOmeti bir tokat atar, pek pek te iki arka. 

1 
kanun çıkardı: Mekteplerdeki bil daştan bir tanesi öt.ekinin baldı. ken dairei kazamız.clakl mahalle ı cınayeUerle ~olu acayip bir dUn. 
ton talebenin yeniden yapacağı rma bir sustalı aaplar. Onun için i§Çi. fakir mahallesidir ama kim. yası vardı. Şıındi artık o dUnya. 
elbise yeknasak bir gekilde ve 1l keyfine, raahtına bak! Geceleri aenin kimsede gözll yoktur. Sa. nm içinde idi. 
clvert bahriye elbiaesi olacaktır. bir iki dolqır gelir rahat rahat kin adamlardır. Ufak geyleri de Bir sigara yaktı. Gün karar • 
iKmlar bll elbiaenin pantolonu ye- uyurauıı. Şu tek tük evleri gözU- .ir.am etmemeye, idare etmeye mıştı. Dıearıda rüzgir esiyordu. 
rine eteklik giyeceklerdir. bakmalı anladın mı evli.t. Sonbahar olduğu için kuru yap-
On~ sonra, her yeni elbiae kimono ile dolqtıkları, bahçele- Adam bunları söyledikten aon. raklar karakolun önünden sürü. 

yaptıran Avrupa)'! kıyafetini ter rinde bu kıyafetle gezdikleri gö- ra ceketinin düğmelerini ilikle • lerle ve bir garip h11ırtı ile geçi. 
cih etti. Kadmlarda da Avrupalı rillilyor. dl. Yine: yorlardı. Umkça yoldan adam • 
kadın tuva1etlerl taammllm et - Bugiln Japon hilkilmeti halka - Evl!t, dedi, ben bu akp.m lar geçiyor, bazan bir keskin ök. 
mlye bafladt. yeni bir yeknaaak elbiae dilf1ln - lzinliY.im- Eve gidiyorum. Senin silrük aesi, bazan bir.ni.ra iıitili-

Bununl& beraber, Japonlar ken mektedir. ÇUııkU, barut yapmıya odan ıu aağdaki; benim karyo - yordu. Genç polis kapmm önilne 
dl aralarmda ve hususi hayatla· giden pamuk, memlekette kumq lamda yatarsın. Yarın yatağını çıktı. Yukanki yola kadar ytirU.. 
rmda eski Jayafetlerini muhafaza için bir iptidai madde buhram hu getirirsin. ht.eraen hafta bqma dil. Kimaeler yoktu. Şimdi orta. 
ediyorlar. GUndllz dalre.m.de ko- au1e getlrmittir. Onun için, bugUn kadar idare de ederiz. Allaha ıs. lık iyiden iyiye ka.ra.rmqtı. Yine 
lalı yaka, kravat, siyah elbiae ile Japonlar mUmldln olduğu kadar marladık. karakola döndil. Karnmm acık • 
çalıl&" J1bek memurlarm, ve - ucua ._.elN.... Genç adam ,_ı poUa olmqtu. tıpıı hisaetü. Gökderenin tıs • 
JrAlet erJrlnmm gece merlnde istiyorlar. de Nat P!nkertoır romanlıtn, ttındeld knptUnttıl tıqttlr 

indi. Kaim sesli bir bakkal bir 
keskin kokulu beyaz pynirden pis Son güıılerde Viyanada topla -
bir ki.ğıda sararak kendisine u- nan mikrobiyoloğlar konferan • 
zattı. amda Berlin tıp müessesesi dok

Şimdi komiaer Beyin muaaı torlatmdan profesör A. H. Gins 
batında bir taraftan Şerlok ortqa mühim bir tez atm11 ve 
Holms'i yutar gibi okuyor, bir ta. bunu izah etmiştir. 
raftan da beyazpeyniri atıetırı • Profesöre göre, dişlerin çUrU
yordu. Kitap bittiği u.man aaa. meai bakterilerin tahribatından 
tin epey geç olduğunu farketti. ileri gelmektedir ve bu bakterile
Iıığı söndürerek içeriki odaya rin nakledilmesi ile diş çilrüme 
girdi. Komiler Beyin karyolaaı- hastalığı bir in.landan bir insana 
na aerildi. Pencereden hafif bir geçebilir. 
ay 11ığı giriyor, genç polia, Şer. Doktor Gins bu hususta IUD • 
lok Holma romanındaki haydut. lan da il!ve ediyor: 
larm geceleyin Londranm .. Brok. Dit çilrüklüğUne bilhassa ileri 
lin,, köprllail Uattınde çuval için- memleketlerde teaadtlf edildiği 
deki maktum nehrin derin ve ka. halde iptidai bir halde yqıyan 
ranlık aularma bırakqmı hatır. inaanlar araamda, göçebe kavim
latıyordu. Birdenbire Urperdi. lerde böyle bir hastalığa rastge
Yatağınm ayak ucundaki cama linmemiıtir. KöylUlerin diılerinin 
vuruluyor gibi geldi. sağlam kar gibi bembeyaz olduk 

Yatağında yarı doğrularak et. larmı herkes bilir. 
rafı dinledi. Bu sefer tekrar ca. Hafriyat esnasında ortaya çı
ma vurulduğunu ay&n beyan kanlan Avrupada eskiden yaşa· 
duydu. BUtiln vücudundan bir Ur. mıe lnaanlarm kafataslarında da 
perme geçti. Biraz kendini top • diş çilrüğUne tesadüf edilmemif· 
lamıştı. Bu odada elektrik olma • tir. Bunun için, diş çUrUklUğU me 
dığı için ceplerini titreyen ellerte deni hastalıklar züniresine dahil 
araştırdı. Kibrit kutusıcıu bul • olmaktadır. 
m111tu. Odaya girerken bir köee. Şimdiye kadar dişlerin çUrll • 
de bir gaz lAmbası asılı görmilf. meai hakkında ıu nazariye yUrll· 
tll ama ne tarafta idi kestiremi. tUlilyordu: 
yordu. Tam odanın ortumda et. Medeni insanlar bUsbUtUn ta· 
rafına bakıp gaz li.mbumı arar. biattan uzak yatıyorlar, tabii gı
ken tekrar cama kuvvetli kuv • dalardan başka geyler yemeyi iti 
veUi vuruldu. Şimdi gaz li.mba. yat edinmişlerdir. Halbuki vah
sını yakmlftı. Bir duvarı kendi. el inaanlar tabiatın verdiği gıda
sine cephe olarak yan eğilmif lardan başka gıda almayı dilfUn· 
vaziyette cama baktı. Şimdi ca. memieJerdir. Tabii gıdalarda vi -
ma iki kanlı el avuçlarile vur • tamin gtbi, ditleri besleyici mad
makta idi. Avuçlar kıpkırmızı, L deler vardır. Bunlardan kendile· 
deta kanlar akıyor gibi idi. Ay rint kısmen. hatti. bazan bilyUk 
ışığına benayen parlak bir şey bir mikdarda mahrum eden me
de ara aıra parlıyordu. Bu bir deni insanlar diılerinin çilrllme -
pala mıydı, yoksa kama mı? Du· sine sebebiyet veriyorlar. 
varm bir kÖ§eSine aindi. Itığı Tabii gıdalardan bulunan dige. 
aöndUrmeğe bile gidemiyordu. Bu faydalı maddeler arasında kireç 
kanlı elle~ kimindi? Sillhmı baş de vardır. Halbuki medeni yiye • 
ucuna asmııtı. Ağır ağır ailrüne. cek ve içeceklerlmi7.de kirecin bu
rek oraya doğru gitti. Artık ca. lunmamaam.a çalıpyoru.z. Bu au
ma vurulmuyordu. Ses aada yok- retle dfe, besleyici bir maddeden 
tu. Ell .ıtacanbaemda bekledi. BL ~or. 

f'l7tüam '"1rJ unCiüla') Kireçten mahrum kalan dig ise 
--------------------------------------------------------- bakteriler.a glrmeaine ve içerde 

Toptan, perakende ŞEHiR ~=~ 
aeleai uzun tetkiklerden sonra. 

Ve pazarı 1 kSIZ satış Röportajları :::::5°:=; 
kemirerek yqadıklarmı bulmq

malUlUz.. Bunun bir tek aebebi tur. Fakat, bu bakteriler nere • Son ctııılercle hangi esnafa: 
- Ba1tn nud.~ 
Di7e 10nan •• 
- Aman •• Di7or •• Aman çok 

köttl gtdl7or itler •• 
Hele bu ara hlo halimizi sor. 

ma.. ltlmiı duman.. 
Bahar ile beraber alıtTeriıln 

artması l&zım gelirken son bir 
ay zarfında plJ'U& tamamen 
durdu •• Banafın ağzını bıoaklar 
açma;ror.. Birine sordum .. Blll. 
lllne aordum.. Hepılnde aJ'llı 

cevap •• 
- Hallmi• tML Hiç it yok.. 

Yazan: Muzaffer Acar ıara mukabu bir kısmıda bu tır
sattan istifade etmek yollarmı a-
radılar, yilkaek fiyatlı etiket koy. 
dular: "Canım nasıl olsa pazar
lık ederiz.." Diye dilfilndWer .. 
Meşru bir ki.r i1e mal aatmağa 

kalkan dilrllat esnaf, etiket fiya
tının normal olduğunu anlatmak 
için uzun uzun dil dökmefe mec.. 
bur kaldı .. 

Meseli esnaf etiket fiyatı otuz 
kurue olan bir çorabm daha 8§&· 

ğı satılmuına imkln olmadığını 
mUet.erisine anlatıyor; mileteri 
ikna edilse bile: 

- Peki diyor, bir dolapyım, 
!ki gUndDr lleftah etmedim .• Ylııe eğer daha aşağıya bulamar.aam 
baharm, bu yıl harp tokueiyle, gelir aenden a1mm.. 
barut dumanlvJe kararmalI pi· ı "" ~ Bir n ...... riııin .,. Perakencleel ..at iki eeyden l Topdancılarm böyle ufak te-ı ve çı~,,or.. m..., .... 
,._ya da tlıldr etti.. mütteld: Topdıncılar ve puar- fek perakende i§ler yapanların dUkki.n~ bot çümaaı dalma. zi. 

- lelerin. durmuma blrhıcl ae. lıkms atıf.. herhalde önüne geçilmelidir.. ~·· Gıden pek ender geri ge. 
bep ~ Diyor esnaf .. IKlm· "'--' d -lr<-A-11-1 n rak d . afın di w b. lir .• 
•bet turq arfetmlJOI' •• Sonra .&vrl"CLU', J""&--· ce en ecı esn ger ır Uat taraftaki dUkkln]ar fahiı 
ah O _ ..... aı- her 0:....-..... korumayormuı, halbuki benim derdi de pazarlıkaız aatıetır .• f' th etik t1 k yarak a-.. . .. ,,~ · d'ğim topd Ta b.k 1 d w t ·ht.e beri b0 ıya e er 0 puauya yUreği lğzma geliyor sanki kö- bıl ıancılar, perakende- t ı o un ugu arı n m tmıg ilet.eri beki ktedirle 
teyi dönünce harp ~ karplqa. ciler aayeainde geçinirler .. Onun tilrlil dedikodu mevzuu olan bu ya ~ald dllkkln em~ ~ 
ak unnecUJOI' .. Kaamafl GOklil· için bili.kla perabDdecUert toru. uaul peraken~ . esnafı hiç de aenden alırım" diye çıkan ~Ufte-
kllr Uç, dört gOndllr itler açıldı.. malan llzımdD'.. memnun etmemıştir. ri dolaşa dolaea bu dtlkkAna gel· 
Bu ay bqı intAallah it yaparız.. Perakendeciler topdancdardan - Pazarlıksız sat11 çok iyi bir mittir .. Hakikaten daha qağıya 

Birisine: fiklyetçl: 19y .. Fakat tatbik edilemiyor .• bulamamqdır •• Kırk bet kurul 
- Camm böyle olmayın dedim. - Topdancılar, bizim lfimta Bizim esnaf da, halk da bu uaule yazan etiketi puarlıkla otuz ku. 

Eımaf1ık tarlı ittir.. Binbir be- aekte vuruyorlar.. Bizitn itimbe çok yabancı kalıyor, diyorlar.. ıııta kadar dUtilrmUetilr.. 
reket, ekmek paranm ÇJkanr, el mabyorlar, diyorlar •• Bir top- Bundan bilytlk mağaza sahipleri Fakat bu sefer verdiji IÖzll tu
.-mayeye bile ilhe ecleninls.. dancmm ula perakende •tma- çok istifade ettiler.. DUkkin ki- tacak değilya •• Burada da ayıu 

- Nerede beyim nerede ogUn. muı ilamdır.. Halbuki bizim ralarmı bol bol çıkardılar.. En mal, aynı fiyat.. Geriye dönme
ler, dedi.. Onlar eveldenmlt-. Giln topdancılar, bizden daha çok pe- ziyade ziyan edenler milfteri, den malım aon gerideki dutki.n. 
ayı korur, ay yılı korurmU§.. İki rakendeci •• Bir fabrika yarmı sonrada perakendeci esnaf oldu .. dan alıyor .• Burada zarar eden 
.ay çalıpp on ay yerlermlt-. Şim- düzine çorap satana, topdancl iç Büyük dilkki.nlarda bUynk bir malına normal bir klr koyarak 
41 nerede beyim gUn sUntı koru- mendil aataraa buna hala topcllD. uametle gösterilen etiket fiyat. pazarlığın önilne kat'i surette 
mayor.. eum denir!. Perakendeciye ver- lan müşteri için zararlı oldu.. geçmek isteyen dilrUlt eanafdır •. 

Hangi esnaf ile konupam dikleri fiyatla halta mal aatar- Bu usule uyan kilçilk peraken- Bizim dilkklncılarmıız bir 
'1l1er kesat" 4lyor •• Merak ettim. lana mtıeteri bim gelir mi?.. decilerde fevkalide milfkilat i- çoğunda puarlıt bir hutalık ha-
Siyall vutyetin bosut olmuı htanbul halkı çok açıkgWlr.. çlnde kaldılar.. Bir kıamı eanaf lindedlr.. Ama yalnız dilkktncı
tllan. bunlar muvakkat halJerdL BGyle tıraatlan bt'lı- acır. -.yanın maliyet fiyatı tuıerine 

1 
da mı?. Hayır.. Muhakkak ki 

!ilerin durgun olmı•m hakild mu.. Aynı malı ~ aJaaa1ma normal ve meşru bir klr koyarak mUtterilerde aynı hutahp milp. 
lebebi neydi bunu arqtırdım.. gider, yerinden, deposundan alır. etiketlerini tanzim ettiler .• Bun. I tell.. Hepimiz aynı hastalıkla 

var, miltekabll itima.dmıız nok
aan, hatta yok .• lıllift.eri dilkklna 
girerken aklmda daima bir iatif. 
ham dUğilmlildilr!. ''Acaba beni 
kandıracaklar mı?." 

Ve bu haletiruhiye pazarlığın 
bqlıca amilidir .• Dilkki.ncılardan 
biri: 

- Bizden ceza alıyorlar .. GU. 
al.. Birde pazarlık eden milfte
rilerden ceza almak uaulil konsa, 
ozaman iıler belki yoluna girer .. 
Dedi .. 

Bana soraraanız ne o uaUl ne 
ceza pazarlığın l>nilne geçemez.. 
Henüz yekdiğerimizin eayam iti
mat oldufunu kabul edemiyoruz.. 
Bu buBUBta belki biraz geriyiz.. 

den geliyor? 
Dili çUrilt.en bakt.eriler ne yi

yecekte bulunur, ne auda, ne de 
havada. Bunlar dilnyaya gelen 
bir çocuğa ağzına. daha ilk &Ut 
damlaaı verildiği zaman başlar: 

Bakteriler çocuğa anne ıiltilnden 
geçer. Onun için çocuktan ağız -
larından öpmek de bu cihetten 
tehlikelidir ve anneler bundan ka 
çmmalıdır. 

Profesör Ginsin ileri ailrdilğU 
bu yeni nazariye kongrede bilyUk 
ali.ka uyandınmt ve birçok dok
torlar bunda kendisile birlepnif
lerdir. Bu auretle, dillerin çilrll· 
meaine dair yeni ve mtıhlm bir 
kqlf de bulunmllf oluyor . 

Batan dGnyanıft n ta"'"""' 1ôot ~ Mrt o1ln ~1' 
balet derai almtya lıaıfiamt§hr. B aimde bir W. ~ ilf8 .. ,~. 
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Kont Teleki ile bir 
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• Almanya orta ,.e şarki A vrupadnkl lıüyük Jıarekctlerini ynpnrkcn iktısndi Jınkınıdnn evYelil petrol iht i
Q~ıle~ karşılaşmaktadır. Bu ilıtbacını lcmın etmek hin~e Almanyn şarka doE?ru uz:ırımn{{:ı ve Romanyny:ı el 

rnag:ı mccburdur. Almonynnın Honıony:ı He hudut olabilmesi için d c .Mnc:ırlnrıryorladan knlkınnsı lllzım 
ır, Bu rnünnscbcllc frnnsızca J.'utransigc:ıııt gazetesi bir muh:ırririni Mnc:ıdst:ınn )'ollıyarnk Macar lınl 
1 'c Macar hükOmetilc tcm:ıs cıtirıııiştir •. l\luhorrir Jcan Uumcrny bu scy:ıhalinin intib:ılnrını ve Mac 
~ Başvekili Kont Tcleki ile mü- lfıkutını bu yazısında şöyle hulasa rıllyor: ··············-···-· .. ··········-·························· ......................... _.. ............................ -.............................. . 
.l\.lınanya ile Romanyanın pot 

oı kuyuları arasında Macaris
an uzanmaktadır. l\Iacarlstnn 
Stiçre ile birlikte Avrupada de
iz tesirine malik olmıyan ye -
~ne memlekettir. Macaristan 
·alkı, Mongol ve Macarlardan 
nen harpçi bir millettir. Tarih
erı, Osmanlılar ve Avusturyalı
arıa yaptıkları muharebelerle 
Oludur. 
T.lugUnkU Macaristan Ruten· 

a da dahil olmak Uzere on beş 
ilron nUfusa maliktir. Yalnız

a l\Iacarlar on milyondur. Bu 
n milyon rakamı Avrupanın or
~asında pek kUçUktUr, fnkat 
arp etmek istedikleri takdir

<le her harekete slHih lrnldıran 
totaliter devletler ve ötedenberi 

Uvazoneyl muhafaza etmek 
0rzusunda olan 1 Uyllk de -

Okrasilerden su .. ı içJnı:'le ~--ı
lJıyan ynrım milyar nUfusu 
da harbe sUrUklenmJş olacak -
1 ardır. 

1\Incnr Halkının Arzuları 
Macar halkının nrzulnrmı en 

1Yl ifade edecek adam Başvekil 
Cont Tclekldlr. 

Jetinin, Macar köylUsUnUn bi -
rilıirine \'e toprağa olan bağlılı
ğına işaret ederek, Rutenyanın 
işg..ıli meselesinin de coğrafi 

Yaziyete göre tabit bir hal bu • 
Junduğunu ve bu hareketin Jk • 
tısadi bir mecburiyet olduğunu 
bildirmektedir. 

Hitlcrin Xazarlyclcri 
Kont Teleklnin bu ifadesi 

Jiitıerln "hayatı saha,, nazari -
ycsini andırıyor. Fakat Macar 
Uroşvekill böyle bir mukayese -
yi reddetmektedir. Hatta. Maca-
rlstanda nazı partisini hare -
ketten menederek Szalassy'yi 
de hapsettlrmlştir. 

Transllvanya meselesi mev -
zubahs olunca, Kont Teleki, 
yurddan ayrı ynşıyan on beş 

milyon :Macardan bahsetmekte
dir. Kont Teleld de Transllvan-
yalıdır. Birçok hatıraları var -
dır. Bu gUn de siyast dUşUnUş
lerlnin ilk p!Anındn Transilvan
ya gelmektedir. llhak hareketi 
er geç vukubulacaktır. 

Kont Telaki: 
- Geçen martın on beşinde 

lıiz Transllvnnyaya girebllirdllc. 

nkşam şehirde bir ha,dise olmuş 
tur: 

Akşehirln Soğuksu mahalle -
sinden lsl~m oğlu 29 yaşlarında 
ŞUkril adında birisi, bir hırsız_ 
lık meselesinden on sene hap • 
se mahköm olmuş sonra akıl 
hastası olduğu anlaşılarak l\In_ 
nisa hastahanesi akıl emrazı kil 
niğ"ine yatırılmış, fakat bir mUd 
det sonra kncmağa. muvaffak 
olmuştur. Buraya gelen ŞUkrli 
Giray, evYelco çalarak satmak 
Uzere bir dUkkft.na bıraktığı fo
toğraf makinesini istemiştir .. 
DUkkft.n sahibi içki bayii B. lb_ 
rnhim, bir mUddet sonra pollsl 
haberdar etmiş ve sabıkalı deli 
taklbo başlanmıştır. 

Yak.ılanmak istendiğini an. 
lıyan snbıkalı slla.hına sarılmış 

polis ve bekçilere ateş etmeğe 
başlamıştır. Mukabele etmek 
zarureti tasıl olmuş, bu sokak 
o.Usade:meetnde bekçilerden bL 
rl iki I:c,!undan ve polis Raşlt 
Karan da sağ bileğinden yara-
ianmıştır. 

Etrafı velveleye ver~n sabı_ 
kalı deli, nihayet bir yere sıkış. 
tırılarak yakalanmıştır. Yaralı· 

lar hastaneye kaldırılmışlardır. 

L ÜM, YA ESARET .. 
Dutun Macar halkı bir ağız · 

dan: "Almanya bir kısım arazi
mizi işgale yeltendiği takdirde 
ölUrUz .. ,. diye bUtUn samimlyet
lerlle bağırmaktadır. Fakat va
ziyetlerini ümitsiz buldukları i
çin TransilYanyadakl Macar kar 
deşlcrlne snrılmaktadırlar. Bun F'ransız muharririni kabul e

Crok hususi bir mUlft.kat veren 1 
0 nt Telek! sual sorulmasına 

Ifönt Teleld rliyor. dan sonrası ise yı:ı. ölUm, ya e -
- Yeni blr fırsatın zuhur- e • 

sarettlr .• 
ahal vermeden kendisi şu su· Çiftçi Vekil Paul Telek! mem deceğlni '\"C Almanların yardı- Macarlar, hUkO.metin Hitler 

11 ııor""uştur·. lcketinin mukadderatından bah mile bunu )•apablleceğlnizi talı-..... sistemine muarız olduğunu gös 
- hiacarlar hakl~ında ne bı'- sederken, bUtUn toprak adamla mln etmiyor musunuz?· • termek için Amiral Hortinln bir 

IYorsun uz? rı glbl toprağıı. duyduğu hUr ~ (l\lacar na~\'ek.llinin bu hu- macerasını anlatmaktadır. 
- :Macarların ecdatlarının motı, bn hh ta e eder ıı..taki dü üncelerini yazması · Amiral Horti oper da milli 

englz Hnn askerleri gibi fev- -.Memleketin muknddcrntını na müsna(lo ctmcdlğlmlcıı li'ra:n bir plyes scyrccıorkcn balkon • 
tnlö.de mahir sUvari olduklarını başka ellere tosllm etmektense sız ınubn.rrJri teessürünü lıil<U- dan nazl partisi taraftarları: 
d. l'i 1:or .. ) ört saat at Uzerinde seyahat başımı vermeği tercih ederim. " - Kral naibi bir kere de Sze-
~ltlkten sonra. ancak nt değiş - Dedi. Muharrir Macaristanm ''azi • lassy'yl dinlesin. 
llrmek için yere bastıklarını, sa- Macaristanda bu çiftçi Yekil- yetini tetkik için yaptığı görUş- Diye bağırıyorlar. 
hah f h tı b h meler ve siyasi makamlarla yap Ad i 1 ' n kadar hareketsizce çignn den her tara ta Urme e a • Amiral Horti fevkal<ı es n r· 
tıluslkisi dinlediklerini ve me - sedllmekte, hatta. davet olundu- tığı temaslardan nlmış olduğu ıencrek locasından fırlıyor, bti -
1111t oldukları zaman ağladıkla- ğu ziyafetlere giderken yanına intibalarını şöyle anlatıyor: yUk bir sUrntle koşarak balko
l"ını blllrlm: köy ekmeğini aldığı 'işaret edL - Macar gençliği ye orta. ta· nn. çıkıyor vo bağıranları tokat. 

- Peki, şimdi no bllmek isti- Ierel\: vekilin t~!&.J.:.!.ı~no kn~ baka tamamen Al'l..-..:ı propa_ tıyor ... 
~Orsunuz? dr · bağlı olduğu ıstarUz et- gandasmın esiridir. Macar lktı· Macarlar Transilvanya hak -

- Bundan maada her şe~i.. tlrllmektedlr. sadlyatı da Rayş hUkQmetinin kI" ''" ırk prensiplerini llerl sur 
l{ont Telekl gUIUyor: Tran - Kont Teleki iddialarını teyit elindedir; bu sebeplerle l\faca - mektedirler. Anavatandan ayrı 

sııvnnya hnkkmdaki dUşUnce - edecek coğract hakikatlere da- ristan kunetli komşusunun teh yaşıynn 15 mllyon Macarın ay
lı::rını merak ettiğimi anlıyor .. yanmakta ve Macarların şark 1 didl altındadır. Bu şeraitle Hit nı bayrak altına girmesinin za-
1" aitnt evvela. Macar lc~ylUstin- .,.e garp diye iki kısma ayrılmış lerin hdkimiyetl altına girmez- rurı olduğu söyleniyor .. Bu ba-
den, halkın alım.kından bahset- olmalarının yakında bazı hare- den evvel Alınan kuvvetinden reketle Almnnya Macar toprak 
tt. lialkın kanunları kendi ah· kctlere sebebiyet vereceğini bil istifade ederek Transilvanyayı ıarmn girerek, Romanya petrol 
ıa. • 
klarında yarattıklarını teba - dlrmektedlr. fstllt\ etmek daha muvafıktır. l\:uyulnrına giden yolu elde et-

ruz ettirdi. Misaller verdi.. l\Incar Başveklll Macar mil - BUNDAN SONRA : YA ö - miş olmasın? 

İzmit resim sergisinde bir saat 
................................................................ -----
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Alman as7a:ri bir geÇit -resminde 

!.!acar Ba§Vckili ile Hariciye Nazırı Ronuıdt.ı Mussolmi ve 
Cia.no ile beraber 

likteıı alacağız. Serginin on gUn 
kadnr daha devamını lı:;tiyoruz. 
Hali\: C'vvelce gördUğU bu tnb_ 
I cların haltikaten müstehcen ol· 

ınadıklarına kanaatı g • :ı miş o
lur .. 

Ser gide yarım saat kadar kaL 
clım .• Devamlı ve kalabalık bir 
ziy" re tçl kitlesi snlor ·· Mç boş 
bırakmıyor. Her sınıf halk sergi 
yi bll~··ık bir F'" ltrt ;:ıc tl(' geziyor 
t•E"' rl E'rl ince bir dikkatle tcdkik 
ediyor .. Salonda teşhir olunan 
dört yllze yakın eserin b,rçoğu 

satılmış .. lzmittcki resml mu _ 
{'Sscseler ve müncn-er halk bu 
sanat lıarelı:etinden fevkaH\.de 

(Lııtfcn say/ ayı çeviriniz) 
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Danzigde Polonya 
kilisesine tecavüz 

Sovyet Rusyanın 
teklifleri 

1 Mayıs j.--- Heyecanla Zabıta Romanı --MC11 

(Baştaratııtncidc) KUR UKAFALARIN ESRARI Almanyanın hnyatt 3abasını 

(Baştara/ı 1 incide) Kendisine vermek lstanıodikle • 
1 - Sovyetler Birliği, Fransa rlnden şikttyet etmi'}tlı. Muma

ve İngiltere arasında bir garanti ileyh fikir ayrılıkları dPvrlnln lngilizceden Çeviren : H. MÜNiR 
Varşova, l (A.A.) - lyl 

mal O.mal almakta olan c ıahaflle 
göre, Bek, Almanynnın geçen 
cuma gUnkU muhtırasına ''ere
ceği cevapta ''Polonyanın Dan· 
zl&dcki hukukunun ınubafaza. 
sr,, için garantiler ist! ·<'cektlr. 

Bu garantilerin mahiyeti hak 
kında hiçbir şey söyleıımemek· 
tedlr. Ancak birçok gazeteler, 
şehir üzerinde Polon~ a himaye· 
stnin tesisi talebinde bulunmak 
tadırlar. 

Kurjer Varszavakl gdzetesl, 
Danz!gfn Polonyn. tarf tından 
işgall ihtimalinin dA nazarı 

dikkatten dOr tutulmarıası icap 
ettiğini yazmaktadır. 

Varşova, 1 (A.A.) - Polonya 
hariciye nazırı Bek bugUn Fan 
sız sefiri Noeli kabul etmiştir. 

Dlfer taraftan dCn V:ırşovaya 
dönen Polonyanın BerHn bUyUk 
elcisi Lfpskl ile de, önümüzdeki 
hafta Alman muhtır~&m.ı vere· 
ceğl ceup husus\lndn görüş -
rnUştUr. 

Varşova, 1 (A.A.) - Dnnzlge 
gelen haberlere göre, l·'r takım 
mechul eşhas Danzlgdekl Po • 
lonya klllseslnln camıaımı taş· 
lıyarnk krrmış ve dlğe•· birçok 
Polonyalı dUkk~nlarm da kapı· 
Jarını katrana boyamı9tır. 

Polis bu hA.dlsele: ::ı mAni ol· 
rnak lcln hiçbir teşet>bllRtc bu • 
lunmam1ştrr. 

Polonya Sosyalist Pnrtislnln 
Kararı 

Varşova, 1 (A.A.) - Sosyalist 
partisi yaptığı bir toplantıda, 

bugUn Hitlercl Almanya şeklin 
ele tezahür eden entern::uıyonal 

faşist tehlikesine karşı durmak 
zaruretini kaydeden bl r karar 
sureti kabul eylemiştlr, 

Hltlerln nutkundan beri Al
man elı;lllğl civarında bı·lundu• 

rulan muhafaza ku"vetl, Al -
manya aleyhinde tez:ıhUrat vu. 
kuu ihtimaline binaen LugUn 
artırılmıştır. 

Varşova, 1 (A.A.) - Kurjer 
Ynrsza\skl gazetesi, Alınan Si· 
lezyasındaki Oppelirırle ı .. eh a
leyhtarı lıazı hl'ıdlseıcr vuku 
bulduğunu kaydeyle•nektedlr. 

''Harpten l~tlnııp J~t:nek 
Jmkiuısızc.1ır.,. 

Varşova, 1 (A.A.) - Milli 
parti şeflerhıln toplantısında 

söz alan Kvalski şu heyanatta 
bulunmuştur: 

"Harpten fcUnap fH:k~nsız -
dır. Zira Almanya yalnıt orta 

Avrupa ile doğu An •.:pasının 
lcontrolUnU lstemelcl!ı kalma · 

makta, aynı zamnndıı. Brlclka. 
Hol~nda, lskandlna,·~·a ve şl • 

mali İtalya. Trlyeste - Ui~c>rlnde 

de emeller heslcmektı>rllr. 
Hatip, Jlltıerin bar:~ tan balı· 

sederken bir taarruz hazırla · 

mak fcln 'akıt kazanmak iste -
diJ,lnl blldlrnılş, Polony,ının is
tlklftllnl kuzauması ir:ln Çekos· 
lovakya Ye Memeli ı:crl alması 
iç-in de Lll\ anyaya Y'!l'uım et . 
me~I Hlzınıgcldiğini ili\\ c etmiş 
'c Polon yanın t ngilte>ı e, 'F'rnıı -

:ı \t' Roman) aile ittitnl•ını bU· 
) llk bir memnuniy('tlP karşıla· 
dıı~t:rn sonra So,-yetlc.r Birliği 

\C J .. ll\nnyn ile olan it~lfakm 

E;('nfşlctilm('sl Jehintlı:. l ulun . 
m ur;tu r. 

m mııun Jrnhnış olar:•klar l\i 
•alılolnı ın bUyUk bir kısmını sn· 
tın almışlar ... 

lzmltte ilk dC'fn n<'ılmı~ olar 
bu Jcr.~I. JstnnlJulun hnnıen yn 
ar> , • iRlrf !Ju mnnen ('r şeh. 
r m•:!n ~imdiye kadnr ihmal 
"" ıı ' bir 111\nat ihtiyacına cok 
i~ i bir şekilde cevap Yermiştir. 

teatisi, Almanyaıla sona crdıJiui söy - --------- -22-
Tahrana giden 
tayyaracilerimiz 

2 - Sovyetierin İngiltere ve lemlştir. Taarruza uğradığı tak 
Fransa tarafından Polonya ve Ro ulrde Alman milleti Ye ollhassa Leroy kapının saçağı altından yet zengin döşemeleri ihtiva edi -
manyaya verilen garantilere işti. gençlik Al manyanın .h ıı • rlyotl ni ayrıldı. Tekrar yağmurun ortası - yordu. Fakat bakımsızlık içinde)'"' 
rakleri, müdafaa etmek Uzertı uıUttcfi • na atılarak evin arka tarafına geç· di. . 

3 - Fransız - İngiliz garan. kan harekete geçecektir. ti. Orada da kapı kapalıydı. Yukarı katta toplanmamıt ya -
(Baş tarafı 1 ncide) tilerinin Litvanya, Lctonya ve Es Hitler, ikinci nutkunu öğle Arka kapının yan tarafında kü· taklar görünüyordu. Besbelli Nort 

Tayyarelerin Tebriule toplan. tonyaya da teşmili. zamanı lmparatorluk sarayının çük bir pencere görünüyordu. burada yatıp kalkıyordu. 
maları ve hava müsait olduğu 4 - Holanda, Belçika ve Is - önUnde ve nasyonal - Sosyalist Leroy bu pencerenin camını dir Dışarda yağmur mütemadiyen 
takdirde. tekrar uçarak memlc • viçreye verilen garantilere Sov- partisi azasının karşısında söy· seğile kırdı. Ve açılan delikten ı- yağıyordu. Vakıt vakıt çakan tim 
kete avdet etmeleri mukarrerdir. yetlerin iştiraki, ıenıl;;tir. çeriye girdi. şekler evin iısersini vahşi bir su -

Harbiye vezirliği ile Türkiye Bu sistemin tahakkuk etme - Mumaileyh Bolşevl~oıl, ilk • Bastığı yer taştı. Bundan da o· rette aydınlatıyordu. 
elçiliği arasında tayyarecilerimi. si ümidini izhar etmekle beraber bahar bayramı olan ı .aayısın ranın mutfak olduğu anlaııhyor· Yine böyle şimşek ısakıılarından 
ze azami yardım göeterilmesi i. Daily Telegraph gazetesi, başlı. hakiki manasını değlştiı miş ol· du. Karanlık içirıde durup etrafını biri esnasındaydı ki, pencereden 
çin temaslar yapılmaktadır. ca ziıfın mesuliyetin yalnız bazı makla itham etmiştir. sı~ır mU dinledi. Evin içinde, dışardan cam dışarı bakan Leroy karanlık bir 

Tayyarelerimizden ikisi mec. memleketlere inhisar ettirilme • cadelelerinl, demokrat ıh. tısad • ı~_ra .. v~ran yağmur tanelerinin gü· gölgenin avluda kımıldandığını 
buri bir iniş neticesinde kazaya sinde olduğunu yazmaktadır. Me. çılarını ve mUnevveı le. ini ten- rultüsunden baıka hiçbir acı yok· farketti. 
uğramı§ ve her biri müretteba - sem lngiltere ile Fransa, Yuna • kit etmiştir. Hltıer, u. littchit 1 tu. Şimşek söndü. Ard·ndan milt • 
tından birini maalesef şehit ver. nistana yaptı~ları. taahhiidü ifa Almanyanın mevcu lıydıno 1il· Leroy. elek.trik lambasını yaktı. hiş bir gök gürültüsü i§iti)di. 
miştir. Diğer mUrettebat sıhhat. etme~ mecbunyetinde kaldıkları zum gösteren hayati t~lı? naza· B.urası fılhakıka mutfaktı. Etrafta Leroy pencerenin önünde ııes -
tedl·r takdırde Polonya ne yapacak - 1 1 1 Ud r t 1 tı 11 bırçok konserve kutuları, bulaıık siz sada ız duruyordu. . r yes n m a na e 'J• ı,; r. U· •••.•• 

T h 1 
tır? kaplar goruluyordu Demek ki Dr D a d k. · h ··1 • k a ran, (A.A.) - Anadolu tip, bazı ecnebi gUZ\!lcl" riulıı N k d · · ış r a 1 ıııya go geyı 0 a· 

ajansmm hususi muhabiri bildi. Niyuz Kronikl, şöyle yazıyor: iddialarına rağmen suluu karşı ~rt. ve ar. a .agl.a~ı. kendi yemek· dar kısa bir zaman içinde görmü' 
· "S t h'.kA- t• · lerını kendılerı pı•ırıyorlardı •·· k. k" ld ğ k · rıyor: ovye u wue ının cesa - olan bağlıllğıııı teyit etıulş nas :r • .u ı, onun ım o u unu estı · 

Ta tl rt tt w l" ' Leroy yavac yava• evin o··n ta - b·1 · • k" k yyarelerimizin memlekete re e o aya a ıgı yapıcı p anın yonal • Sosyalizmin ,.U\.ude ge. . :r :r • • re ı meıııne ım an yo tu. 
dörunek üzere cumartesi günü u. ameli bir tesir icra edebilmesi tJrdiğl eser! nıcthc:dt•J·pk Alınuıı rafına geçtı. Fakat elektrıklen yak Sonra birdenbire içinden gelen 
çuşlan esnasında iki tayyareci _ için derhal siyasi ve askeri gö. yayı bilttin vasıtalan. llHlracaat mıyor.du. Dr. Nort ve arkadatlan· bir kararla xapıya doğru yürüdü. 
mizin -badeli ile neticelenen ve rüşmelcrine bac:ılamak lazımdır.,, nın dönmesi ihtimalini dügUnü • Aynı sükunetle beklemekte devam 

ı.- :;t ederek sill'ılılandıı dığını söyle . 
hepimizi mateme garkeden mü - Daily Mail ga7.etesine göre miştir. yordu. etti. Dışarda yeniden bir şimşek 
essif kaza karşısında dost ve kar sulh cephesi ancak kendisini Hitler, Alman milletini lttiha- Lcroy bundan sonra evin odala çaktı. Onun ardından bir gök gü • 
deş Iran çok candan alaka gös. meydana getirmiş olan ideale rını birer birer gezdi. Her odaya rültüsü daha .. Fakat bu gök gürül 

u:ı. da' et etmiş, arauıııua itti· 
termiş ve bu acımızı samimi ve müsteniden te§ekkül edebilir. Bu girdikçe lambasını yakıyor ve et· tüsü ile beraber, bir de cam ıan -
. . . . hatolmazsamah,ol·J1uf,demiş f · ..ı· d Od 
ıçten paylaşmıştır. ıdeal, mılletlerı taarruza karşı ra ını tetkık e'.ııyor u. alar ga· gırtısı igitmişti. Birisi, a§ag~ ı kat 

.. . . k . . ... tir. Eski nesiller!n mcr.ırıunl. -------------
Muessıf kazanın Ye ıki tayya. orumak ve onlara ıstedıklerı hu. . 1 11 . tlh , 39 k• . h• ı d• uencerelerinden birini kırmıştı. 
. . . . . k" t kl' . t . t kt . yetsızl ğ e ıs za <.><lereK onla· ışı ze ır en 1 . L d recımızm §Chndetının tahakkuku ume şe mı emın e me en ı. liğ' 

1 1 
. Ve şımdi eroy, evin için e 

üz.erine dUn sabah Hariciye Ve. ba;ettir. İdeolojik meselelerin bu ra genç 1 .m sa oını .ak. gös - 1alnız değildi. 
ziri Alim, Türk heyetinin rnisa. ideal için bir mani teşkil etmesi. tcrmlştir. Hı.tle:· Alı~an ı.ı.mam (Baıtarah 1 incide) Leroy baştanbaşa dikkat kesil • 
fir bulunduğu konağa gelerek he. ne hiç bir zaman müsaade etme· darla.rının fıkrı sevıy~lerınden - Anne karnımız ağrıyor, diye mişti. 
yetimiz reisi Ali Rana Tarhana melidir. lngilterenin de Sovyet.. tnkdırle hahsetmış. dı~ı. r z.l - ağlamıya baglamıtlardır. Anneleri Oda kapısın·n içinden dııarda 
ve Türk heyetine alihazreti hÜ· !er Birliğine karşı neticeleri şim. nıamdar~arı harbi lı:temekle it- de sancılandığından hemen sıhhi koridoru gözetliyordu. Derken ko· 
mayuıı, §ehinşah ve lran hUkiı • diden tahmi nedilmiyecek olan ham etmiştir. imdat otomobiline telefon edilmiş ridorda hafif ışık dalgaları göze 
meti adına taziyede bulunmua • taahhütlere girişmemesi lazım - Beynelmilel kadın ile beş çocuğu hemen Ha - rarpmağa ba .. ladı. Leroy tabanca· 

:;t d matbuatın ya • saki hastanesine götürülmütlcrdir. :s :s 
tur. ır. ıanlarmdan bahs,,den hatip, ç kl 1 k d b'ld . sını eline al.dı. K'öridora çıktı. Trab 

Harlc'ıye Ve"ı·n·, genelkurmay Londra, 1 (A.A.) - Bugu .. n A. ocu ar a a ın otomo 1 en ın· d .. netice olarak beynrlmllel ga - d. ·ıd·kı . b b' h 1 zana ayanarak aşağıyı seyret· 
başkanı ve hava komutanı da vam Kamarasında, lngilterenin ırı 1 erı zaman aygın ır a • w 

rantllcrden ziyade garp lstih- d 'd'l N··ı...-t · td kt H·ı · h mege koyuldu. 
TUrk heyetine ve orgeneral !Ka". Balkanları her t~rlii ta.arıuza kar e 1 1 er. ove çı 0 or ı mı e· A ~ kAmlarına gU,·cndiğinl t.~yle - h t 1 t . .. şagıda yuvarlak bir cep lam • 
zım. Olcay'a ayrıca taziyede b" ı:!J himayeye ve Bulgaristanm is.. men as a arı muayene e mış, sut b .... ~ ı ti ası ışığı duvarları yer yer dola§ı· 
Iunınu11lardır. Harı'cı'ye V,.•;n· A. tediği Dobruca ile Ege denizin • m ş r. ten zehirlendiklerini anlayınca mi s- .....,.. yordu. Sonra bu ışık bir kapmırı 
ı~m. bUyUk elçiliğe de giderek de bir mahre9 meaelesile JDqgW Berlln Operasındaki lUt>rHlm delerini yıkamış ve İEtirahat etme üzerinde durdu. 
büyük elçiyi §ehinşah ve hükıl • olup olmıyacağı sualine cevap Ber1in, 1 (:A.A.) - :Alnı an kUl terini tetritn eylemt~-~--·~-=--L"'"cr.c.;,o,...y~~b""'u-.n""u~n "'"a""'t1d""ın .... d"""'a ... n....,.,,.a .... y-'a1' 
met namına taziye etmiştir. veren Çemöerlayn bu meselelerin !Ur odası taratın dan te: tip edl- Doktor lfanlaH~ tneşgulken sesleri iıitti. Gayet yavag gi<lell 

Başvekil Cem, büyük elçimiz al~.kadar memle~etlcr ar~smd~ len 1 mayıs senelik nazı hayra- hastanenin kapısına biribiri ardın sesler ... Kapı açıldı. Işılda beraber 
Enis Akaygen'e hükumetin tazi. ~u7.akere y~l.u. ıl~. hal_le~ılmesı mı bu sabah Bcrlln vp~ra@ında ca otomobiller gelmiye ve içlerin· o ışığı tutan karaltı odanın içeni· 
yelerini bildiren bir mektup gön. lazım gelecegını soylemıştır. merasimle ncrlmıştrr. den yarı baygın bir halde insan - ne girdiler. 

dermı'c:ıtı'r. Afgan haricb.·e veziri, Bu. mem. Ieketler.qen bi.rinin da. lar ve çocuklar çıkmaya başlamıı· B d 
:;t ~ h did l it Merasime, H!Uer, yüksek Al· t un an sonra ışılç yeniden gö -

A!ganistanm Tahran büyük elçi. a şım .. en ngı ~renın .tava~: h ır. rüldü. Işığı tutan adam dıgarı çık· 
si ve Afganistanın Moskova bü. sutuna murncaat edıp etmıyecegı man şa slyctlerl, 'l'clckl, Csaky Bir saat içinde hastaneye gelen 
yük elçisi sabık Ankara büyük sualine karşı da Çemberlayn is • Roma vallsl Prens Colouna ve lerin sayısı otuz beşi bulmuştur. mıştı. Besbelli etrafı dinliyordıJ· 
elçisi Sultan Ahmet Han dn be. tizahcıdan bu suali tahriri olarak ltalya sefiri !ştlra.i< etn.lşler • Gelenlerin hepsinin mideleri yr Sonra, bir ıdiğer odaya girdi. 

rayi taziye heyeti ve büyük elçi- yapmasını rica etmiştir. c1ir. kanmış, iğneler yapılmış. vaziyet· Leroy kendi kendine düşünü • 
liği ziyaret etmişlerdir. Londra, 1 (A.A.)-: Avam ka- Dr. Giföels, bir nııtıık söyll - leri ağır olanlar yatırılmış, diğer· yordu: "Acaba bu adam kimdi?,, 

Irak heyeti ve Irak elçiliği er. marasında sorulan bır suale ce- yerek nazi rejiminin Altııan kl\l !eri biraz istirahatten sonra evle- Leroy yaslanmakta olduğu trab 
kanı da berayı taziye büyük el. vap .v~~~n ~· Çem~e~layn,,_Sovyet· tUrlinUn inkişafı "" yal>sı lınesl (ine gönderilmiştir. Zehirlenenler zanın üstünde aşağıyı dinlemeğe 
çiliğimizi ziyaret etmişlerdir. lerbırlıgı hukCımetı ıle muzakere- için sarfettlkleri gııyrı•i l"rdcn arasında şunlar vard:r. Samatya koyuldu. O ka.dar heyecarJ:iaydı 

Afganistan heyeti matemimiz,lere dev~m ~d~lmekte olduğunu, bahsetmiştir. da oturan Sava, Yorgi, Sofiya ve ki, kalbinin boğazında vurduğunll 
sebebiyle Saadabat Paktı mümes ancak .şımJık~. ~ald~ bu -~abda Mumaileyh demokrat tdevlc iki çocuğu, .sa~iye, Elen~, Fat~~- hissediy.ndu. Derken kulağına tıl 
sillerine vereceği öğle ziyafetin. fazla bır~~y s.oylıyemıyecegınden leri şiddetle t('ıı kit t. tnı ·~tir. t~. otura~ Mıhrıban, Hayrı ye, Şuk haf bir ses geldi. Hışıltıya benzer 
den fçragat etrnic:tir. dolayı mutessır bulunduğunu be- Gübcls, huUts:l o!aralc eliyor ruye, Hıkmet, Hasan, Leman, Mc bir ses ... Ses biraz durdu. sonra yi 

- yan etmiştir. ki: jliha, Fehime, Ahmet, karısı Nazik ne başladı: Tssusııl ... 

Ge 1 Ve d B. Attlee'ye cevap veren B. "Biz inhitat ha1in 'le tuhınan ive üç çocukları. nera ygan Ç_emberlayn, . Sovyet Ruıyadan 1 bu demokrasilerden hlı;h~r ders, Vaka.dan zabı~a haberdar olun· 
. . lbırtakım tekhfler alınmış olduğu- hi,..bir nasihat kabııl e:r.ıivo _ ca hemen tahkıkata başlanmı§, 

(Ba~tara/ı 1 ıtıcıde) · · l '" " h. r ·· .. t b. k' · 1 
. t d l\

1
.11• :u'Udaf \T kr:. nun ve ıstışare ere devam edil- ruz. Onların ahli\k "l!'C!ıditJl('rl ze ır ı sutu sa anın ır ı~ı o ma· 

ıs nsyon a ı ı a.ı an e a· 1 d • b. k k. · ld w ı;· d. 
1 t• d d . . .. Tü. mekte bu un uğunun doğru oldu· bizi ancak gUldUrcbillror., yıp ır aç ışı o ugu tes ıt e ıl 
e ı or u aıresı. reısı mgene- w k bul et . t. . micttir. Bu sütrülerin kimler olduk 

Leroy bir müddet tereddüt et -
ti. Bu va:dyetin ne ifade ettiğini 
kestiremiyonlu. Sonra ayaklarının 
ıı.:una basa basa, tral.Jzanı tutaral< 
aşagı inme&e başladı. 

Merdiven basamakları hah dö-l Abd. P d. H . . V k" gunu a mış ır. :s :r 
ra. . .' .an .ır, a.rıcıye_. e a. Başvekil, tdJricen ı'lerfemektel Paris, 1 (A.A.) - lJıu;,. ene· lan anlaşılmıcttır. Bugün tutulup ı t b d k ı Se :r şeliydi. Fakat eEncieki anahtarlar 
e ı ırı?cı aıre reıs ve ı ı •. olan bu müzakereler hakkında lerdenberl ilk defa c,Jarak bil • sorguya çekileceklerdir. ~ıcırdıyc.rdu 

dat Zekı Örz Ankara Merkez :Ku . . . . tün I•'ı·aııs·ııla ı ın'"'t"l'l r.c,ı·ınal G k h b ld ·· mand lb' D . . Fr tafsılata gırışmenın çok müşkül • "'• 0 
' • ' eç va ıt a er a ığımıza go · Leroy bi. t"lin.de tabanca oLdu~ıJ 

anı a ay emır \e ansız .. . suı·ette c•alısılınal<taılıı· Buıı·ı ·· ··1 d ·k· · k .. . . . . . . . oldug-unu soylemıs ve şo"yle de· - ,• ~ · • 1 re, sutru er en ı ısı ya alanmış· h ld b" ··k b. · · ·ı · · buyUk 1 "'1 l l 1 k .,. a e ııyu ır ıtına ı e a~ağı ını· e çısı J.• assıg ı ve e ç:ı ı . . ~ sebep l>cvnclmllcl 'n~:iye1 dolu - t 
erkanı tarafından karşılanmıştır. vaBm etmıştlır. b' . h··k~ . . yısiıe' heı: ttlrlll mc>rr.sinı 'c tc .1 ır. yordu. Aşagıki oc\al1an gelen gü -
l\lisafiri . b .. ··~1 • k il mese e, ızım u umetımız- D .. n gece bı'r maran- rültü d:vam ed:y" .. Ju: Tassııas! .. • 
• mız ugun og e ,,:e a - 1d b k d.ğ h"k" 1 . d lzahliratı ilga için :ıı"<'l<' Ecndi • U 
şam yemeklerini hususi surette 1 en aş a ı er u umet erın e ı • rsssss ! ... Acaba bu neydi!? 

· ki d. nazarı itibare alınması suretile kalnrı tarafından tJhJZ edil· QOZ VUrUldU Leroy alt kat koridoruna vardı. 
yıyece er ır. Yarın gen.ellmr • . 

b k M . k mevzuu bahsedilmesi lazımgelcn mış olan karardır. Dün gece Çcnbcrlı·tacta bir ya· Ve adım adım gürültünün geldi'~i may aş anı areşal Fevzı Ça • . . :r ., 

mak tarafından şerefine bir öğle, bır megeledır. Moskova. l (A.A.) - Bir Ma. ralama vakası olmuıtur. Kürkçü· kapıya kadar yaklaştı. 
Fransız büyük elçisi tarafından i Londra, 1 (A.A.) - Matbuat, yıs bayramı Kızıl Meydanda Sta- lcr kapısında seyyar esnaflık ya· Bu sırada yeni bir şimşek çaka· 
da bir akş:ım yemeği verilecek muhtemel bir taarruza karş m::ş- lin, Kalenin ve diğer parti ve hü- pan Şakirle marangoz Ömer ayrı rak mavi bir ı§ık koridorun karan 
ve bu yemeği bir suare takip e. terek cephe tesisi hakkındaki mü- klınıet erkanının huzurunda kut. ayn yerlerde rakı içip ıarhot ol • , ğını yırttı. Hemen ardından bort 
decektir. zakerelerle meşgul olır.d:ta her· lanmıştır. muılardır. Şakir sokakta bir san· bardıman gürültüsünü andıran bir 

Ankara, l (A.A.) - Bu sabah devamdır. 1 Müdafaa komiseri Mareanl Vo. dalyc üzerin.::lc otururken Ömer gök gürleyişi duyuldu. Leroy ol -
r;;ehrimize gelmiş olan general 1 ~a.ily .. te~.~graph: _Mos1tovi'cla1d roşilof söyledi.'.:i nutul:ta Kızıl önünden geçmiş, eski bir mesele •

1 

:iuğu yer.de ı:iona kalmı~tı. içerder1 
\'eyı;and öğleden evvel Çanka . İngılız b.ıyu • elçısıne bu hafta Ordunun vazifesini tebarUz etar. den aralarında kavga çıkmıştır. gelen tıslama aynı surette devartt 
yada Riyaeeticumhur köşküne k~t'i talimat verilece~ini zanne- miş ve bu orduyu sulhun hakH:i Kav~acılar araya ıirenler tara· ediyordu ... 
giderek defteri mahsusu imzala. dıyor. muhafızı olarak t:ıvzif ederek de. fından ayrılnuşlardır. Biraz son· Leroy birkaç adım daha yürüye 
mış, miite:ıkiben Hariciye Vekili 1 Bu gazeteye göre, Sovyetler üç miştir l:i: ra Ömer: rek tam kapının önüne geldi... 
Şükrü Saraçoğlunu, genelkurmay taraflı ~i: İngiliz - Fransız -ı "Kızıl Ordu, yuvamızm eşiği .1 - Kabadayı olan meydana çık· Leroy bir eli tabancada olduğu 
başkanı 1\fare'.:al Fevzi Çakmağ1, Sovyet ıttıfakının teşkilini teklif ni zorla aşmak isteven!ere knr- s n. 'diyerek bağırmıya başlamıı· halde ıdiğer eliyle kapıyı yavaş -
Baş\'ekil Dr. Refik Saydamı. öğ. etn:i~lerdir. r;ıdır ve onları imh~ edece!:tir. tır. Şakir karşısına çıkınca taban· çacık açtı. Ve biraz aralr.dı. oc:a· 
lednn sonra da Milli Müdafaa Ve- 1 Lon:lra, 1 (A.A.) - Kabinenin Kızıl Ordu harbe knr~ı duran ha. casını çekip iki el ate§ etmişse de nın ortasında kuvvetli bir elektrilc 
' ·ili general Naci Tmnzı ziyaret b:ıgi'n!:ü toplant ı .. ı dtın sonra ha- ki';i b:r kuvvc~tir.,. isabet ettirememi~tir. Kurşunlar • lambası yanıyordu. Bu 11mban n 
etmiş \"e bu ziyaretler iade olun- riciye nazırı LoıJ r ali:aks harici- Bu nutku mütea 'tip 20000 as . <lan kurtulan Şakir de bıçağını ~r çı~cardığı mık halkası. oldukca bi.ı 
muştur. ye nezaretinde Fransa büyük elçi· ker ge"it re~mi yapmıc; ve 700 lra kerek Ömerin üzerine atılmıı. yük bir çelik kasayı aydınlatıyo,. 

l\lisaflrlmlz bu ak§am yeme . ııi, Yunan elçisini ve Alm<:n elçisi· dar bombardım:ı.n \0 e avcı t:ı.yya. muhtelif yerlerinden yaralamıgtır. du. Kasanın önünde çömclmiJ bir 
ğlnl Fransız büyük elçiliğinde hu. ni ve Alman maslalıat&üzannı ka- resi meydanın üzerinde uçuşlar Yaralı hastaneye kal~ırrlmış, Şa • ~:lam ,örünüyordu. 
susi olarak yemi§lerdir ı bul etmiştir 1 yapmıştır. jkir yakalanmııtır. 'D"'7amı ııar) 



. Saray F. Bahçeyi 4 - 1 yendi 
ün Taksim stadında yapılan hususi maçta karşı laşan iki ezeli rakipten Fen6rliıer 

Hüsam, Lebib ve Ali Rızadan; Galatasaray da SelAhattinden mahrumdular 

Maçın ikinci devresi Sarıkırmızıl ıların hakimiyeti altında geçti 
Galatasaray ve Pcnerbahçe, bu !ki tarafın da güzel fakat ne- t l • ne Fethiyi ikame ettilerse de hiç latasara)hlar yine sık sık rakip 
li iki rakip klüp; dün Taksim ticesiz akınlarilc oyun zevkli b.i.r muvaff~k olamıyan bu oyuncu kaleyi ziyarete başladıJar. 
dını kaplayan beş bin kadar şekil aldı. 8 inci dakikada 18 ko. beş ~akıka sonra t~kra~ ~ıkarıl. GALAT ASARA YIN DÖRDÜN. 
irc1• •• .. d k 1 t 1 . d F ner aleyhine frikik ol. dı, yıne Haldun eskı yerını aldı. C'~ GOI Ü onun e arşı aş ı ar. şcsın e e '-' ., 

}dilli kümenin en hararetli dev du. Celalin attığı bu ceza \'Uru. FENJ!;RİN BERABERLİK l{açırılan çok güzel bir iki 
ine tesadüf eden bu hususi şunu Budurinin kafası tamkamla: SAYISI fırsattan sonra ve müsabaka bir 

d .. ~ rpara gcrı ,,,.. n d k'k G J t l'§ılaşmaya iki takım da bazı dı fakat top n ege ça '"' er a 1 a a a asaray a . antrenman maçını alır şekilde ya. 
ak değişiklikler yaparak şu geldi. . . . a cyhinc 18 üstünden çekilen fri. vaşladığı esnada Buduri karııı -
droıarue iştirak ettiler: lki taraf muavınlcrının ?1u~ - kik kale önünü karıştırdı. Mü - sındaki müdafiden kaptığı topla 
Galata.sa.ray: Osman_ Faruk, cimlerini takip etmemelcrı yu - dafilcr tarafından kısa de • Galatasarayın dördüncü golünü 
>ıa11 _ Mu.sa rusu/ Ccliil _ zünden saha ortası boş kalıyor gajmanla çevrilen top tek. de Fener ağlarına taktı. Bu gol 
Cdct, Budurl, J\'in;, Murat, ve bu suretle iki kale de. ~man rar kale önüne düşürüldü. Bu 39 uncu dakikada olmuştu. 
ra/im. zaman müşkül anlar geçırıyor - sırada Tacinin de güzel bir kafa Bundan sonraki beş altı daki. 
~ lar. 15 inci dakikada Galatasn - vuruşile takımlar beraberliğe c. kalık müddet sıkı bir didinme 

cncrbahçc: Nuri - Saim, Mtı ray bir korner ka?.a.ndr. Atılan rişmiş oldular. halinde geçti; iki taraf ta 4.1 lik 
/fer - Haldun, Angclidis, Re. topu Nuri elinden kaçırdığı ıçın Gevşemiıı olan Galatasaray bil. neticeyi bozamadan maç sontı er. 
~ - Scmilı, Basri, Naci, Esat, Scrafim içeri attıysa da hakem Bııdııri Fener 1.a1csi öııi' ıdc go1 pcşimlc cumları bu beraberlikten sonra miş oldu. 

et. bunu favul addetti ve gol say - ~ tekrar canlaııdı. 40 ncı dakikada 

l'akırnlar sahaya çıktıktan son madı. üstüste kornerler kaw.ndılar. Fa. 1 bi *** 
h Ü .. e p, Hüsam ve Ali Rızadan 

. akem aramak bir havli mü<>. GALATASARAYIN lLK GOL kat istifade edemediler. 42 nci h ı .; :.- mn rum olarak sahaya çıkan Fc. 
oldu. 18 inci dakikada soldan inen dakikada :\lurat topla kaleye gL nerliler, SaHihattinsiz Galatasa. 

~I ~~hayet Nuri Bosut, ortaya Galatasaraylılar topu ortaya ge· rerken Fenerli müdafiler çelme ray karşısında dün, hiç muvaf • 
d.ı ve beşi yirmi geçe de Fc- çirdilcr, Buduri yakaladığı ve ken ile yere Yll''arladılar, fakat ha. fak olamadı. Birinci kısımda mü-
rb).ılerin hücumile oyuna başla. dişinden daha müsait vaziyette kem bu bariz penaltıyı vermedi. lemadiyen Fikret tarafından iş. 

•ldi. olan Nino'ya verdi, o da plfı . c İlk devre böylece 1-1 beraber . leyen sarı lacivert hücum hattı 
~u ilk akın Galatasaray mu. bir şütle sarı kırmızılıların ilk Jikle bitmiş oldu. ikinci devrede bu mühim oyun • 
inlerinden geri döndü ve orta. golünü attı. Galatasaray bu gol. 1KlNCt DEVRE VE GALATA. cusunu adeta unutmuş gibi idi. 
.n F'ener kalesine kadar aktı. den sonra daha düzgün oynama. SARAYIN lK!NCI GOLÜ Fikretin merkez muhacimc sol 
nonun uzaktan havalandırdığı ğa başladı. Muhacimlcr bilhassa Galatasaraylıların başladığı bu içe geçişi de hatalıydı. Fenerin 
~kalenin köşesinde avut oldu. Buduri'nin fevkalade r.aslarile kısımda l\lurat çıkmış yerine SU. dünkü genç müdafaa hattı hiçte 
• U ilk tehlikeyi atlatan sarı çok tehlikeli akınlar yapmakta leyman konmuştu. Ortadan sıkı fena oynamadı. Bilhassa Muzaf. 
~Vertliler Fikret vasıtasile Ga. idiler. bir akın yapan sarı kırmızılılar fer Yaşardan üstün olduğunu 

1 
saray sahasına girdiler, or • 29 uncu dakikada Galatasaray Ninonun sıkı bir ııUtüyle ikinci dün tam ınanasilc isbat etti. Ga. 
~nan topu Basri kale önünde dan Celal çıktı, yerine Bedii gir. gollerini kazandılar. latasaraylrlar galip vaziyete geç. 
1
' di. Fenerliler de Haldunun yeri- 3 üncü dakikada Fenerliler Sc· tikten sonra mükemmel bir an -

nkarada a le izm il 

abakala ı 
i yeni Ankara rekoru tesis edildi 

:ı:::.'l\'elki gün Ankara bölgesinin 1 Küçükler orta mukavemet 600 

tıp ettiği atletizm müsabakala- m. : 
a 19 mayıs stad) omunun iç sa- 1 Ahmet ti:. L. 1.34,8", 2 1sma· 
lnda devam ddilmiştir. Bu mü il Köktürk Ticaret Lisesi 1.37,4", 
bakaları stadı dolduran bin- 3 Askeri E. L. 1.39,9''. 
tcc meraklı zevkle takip etmiş - Gençler 100 m. : 
dir. ı Hayri özoglu Ticaret Lisesi 

lvtektcp talebelerinin fert ve ta 18.2" 2 Halim D. S. 18.3", 3 Re· 

~halinde iştirak ettikleri bu mü şit Gray 21. 
akalarda iki yeni Ankara reko· Gençler 110 m . : 

i .elde cıdilmiştir. Rekorlardan 1 Ömer D. S. 12, 2 lbrahim E. 
tırıj b' L. 12,5", 3 M. Ali Polis kollcji uyükler arasındaki disk at 
il.da liarbiye idman yurdundan 
ll~ur Yıldırım 4 ı. ı o ile ve diğe
~1 ~c olimpik bayrak yarışında 
llıirspor bayrak tak mı 3-51 ·6 
~oşmak suretiyle rekor tesis 
1§1erdir. 

a l{ızlar arasında 60 20 bayrak 
tı~ı da çok heyecanlr olmuştur. 
~tek adımda da Maarif Cemiye

c oUejinden Solmaz Tua 4.03 met 
Ok atlır.a~ak rakiplerine nazaran 
r, ltıuhım bir vaziyet kazanmış-

c~3;1 zamanda Kız Lisesi ile ls~ 
ta aşa Kız Enstitüsü talebclerı 

Sını-Ja 1 
iltı c topu atma ve bayrak 

§ı lll" ef Usabakaları yapılmıştır. 
ıcede b lld ayrak yarışını takım ha 

tıı: c kız lisesi kazanmıştır. Top 
:rl lll" 

c l Usabakasını ise takım halin-

12.6". 
400 2oox200 800 olimpik 

bayrak : 
ı Demir Spor takımı 3.51.G (} e 

ni Ankara rekoru)' 2 Ankaragiı-.iı 
takımı, 3 Erkek lisesi. 

Büyükler disk atma : 
ı Yuı;uf Yıldırım H. !. Y. 41 m. 

10 cm. (yeni Ankara rekoru), 2 
Ziya Acar H. l. Y . 34 40 cm., 3 
Hilmi Eğriyol H. i. 28 m. 60 cm. 

Büyiıkler sırıkla irtifa: 
ı Muhittin Akın D. S. 3.30'' 

Geneler sırıkla irtifa: 
ı c;ıa.ı Yenenoğlu 2.20", 2 Ad-

nan E. L. 2.65", 3 Nejat E. L. 
Biıyükler cirit atma : 
ı Mustafa özçelik A. G. 43.80" 

2 Murat Mete D. S. 41.90", 3 Ga

lip H. i. Y. 41.40". 
Kızlar arasındaki müsabakalar : 

:ıh sınet Pa§a Kız Enstıtüsü ka -
"'1lllıştır 80 metre: 
~ · ı Meliha Sevgican l 1.9, 2 Sal · 

aarif Ce · · ı · · h a L 12 3 Tracc elıned' mıyetı ıscsı sa ay maz Tuaç M. G. . , 
Yıl ıkfe rinden hi.ıkmcn maglCıp Çetiner 13. 
l\tlllışlardır. Top atışı ferdi neticeler: 

ır . ınan tclmik neticeler şunlar· 1 Behire (1. P. K. B.) 49.05, 2 

l3uyukl Kamran (Kız Lisesi) 47.80, 3 

1 :F . er 110 m. engelli : Leman (Kız L.) 41.67. 

18.ı•• aık 16.l", 2 Ziya H. 1. Y. 60 20 bayrak yar şı: 
au' .3 Celal H. l. Y. 20.5". ı Kız lisesi 3.23,5, 2 

YUklcr 200 . · · · 3 36 5 l Şe"'ki 
0 

m.. Er.stıt' su . , . 
24,3., · S. 24, 2 Etem H. 1. El topu: 

llu . • 3 Nuri D. s. 24.4". 1 1. P. K. Enstitüsü 204 M. 27 

~ 
YUkler 5.000 . 2 Kız lisesi takımı 204 m. 47 l tt m. · cm., 
~ ._.. ~ı.ıı D. S. 16.31,4 cm., 
n.. Tek adım: 
ı uyu~ıcr 800 m. • ı 1 Solmaz Tuaç M. C. L. 4 m.3 
Mi~~lıp Dar lmaz . D. S. 2.2,6", cm. 2 Meliha 3 m. 79 cm., 3 Saa· 

/\. G. det D. T. F . 3 m. 68 cm. 

yılcWn 'im ·ı 
lıeyctlcrc Bcrlinin mc§ht<r spor 
nıi§t İl". 

Resmimiz Erkıimlvffbiyc /kiııci rc~imi.::: Asını Giirulıizlc cli!icr 
zcoo.tı OlimJJiJJctlı ue;crkcn gösteriyor. 

mih tarafından çok güzel bir a. trenmanmüsabakası yaptılar. Mu 
kın yaptılar, ortalananan topu rat, Bedii. ~lal ve Nino mütc. 
Esatla Naci blribirine girerek addit yerlerde tecrübe edildi. 
qıçırdı. Kaleci Osman bu maçta tanın. 

lO uncu dakikada Bedii !;Jktı, men muvaffak oldu. l\lüdafiler 
Celal tekrar girdi. den bilhassa Adnan fevkalade 
GALATASARAYIN üçON'CO idi. Muavin hattı: Yusuf ortada 

GOLÜ oynadıkça iyi, Bedii merkez mu. 
ll inci dakikada Galatasaray. avine geçince düşük bir oyun çı. 

hlar sağdnn korner çektiler. Nec kardı. 
detin kale önüne düııürdüğü topu Hücum hattı ise faZia enerji 
Buduri kafa ile Sülcymana geçir. sarfctmedcn dört gol çıkardı, Sc. 
di, o da zor bir çevirişle Galata. rafim ve Süleyman, Necdet vasat 
sarayın üçüncü golünü çıkardı. bir oyun oynadılar. Gcı~ merkez 

Fenerliler mağlübiyetten kur - muhacim Ninonun tccriibc nok _ 
tulmak için daha düzgün çalış - sanlığr göze çarptı. Buduri bu 
mağa başladı. Bu suretle oyun hattın bermutat en iyi elemanı 
mütevazin bir şekil aldı . J idi. 

Devre ortalarından sonra Ga. En ER. 

i.zmirde at yarışları 
lzmır, 1 (A.A.) - BugUn hu. rınn mahsus olup mesafesi ::!400 

susl muhasebenin ill'bahnr at metre olan bu lwşuya 6 lıny
) nnşlnrı Buca alanında yapıl. han iştirak <'tmiştlr. Ilirincl A. 
nııştır. Birinci kermes tay dene- sıın Çırpanın lJandisi, ikineisl 
ıne lrnşusu idi. 3 yaşındaki ya- Ahmed Atmanın üzdenıirl, ti. 

rım kan İngiliz erkek Ye cllşi çllncU yino Asım Çırpanın 'l'op
tnylnra mahsus olup ıne.,nfesi ru'su gelmiştir. 
1000 metre olan hu koşuya G 
tny iştlrl\k etmiştir. 

Birinci R ı fat Kahya oğlunun 
Yılmazı, ikinci Nihal Altının 

l'lği, llçUncll İrfan Enesin Tun 
ası gelmiştir. 

lkinc! ilk kurşu:ı koşusu: Cç 
yaşıııclakl yerli ynrım kan Arap 
Ye halis kan Arap erk(>k Ye dişi 
la~ lara mahsus oıuıı J ::ıoo met. 
re mesa fesi olan bu lrn, uya Uç 

ay iştirl\k etmiştir. H:-mlt Öz. 
·; '·intiııin GazC'll h· rın<'l Fi'\ zi 
Lütrinln Gtizc>ll ikinrl ı;c.>lmiş -
tir. t\çUneU Buca koşusu idi. 
Dört Ye daha yuknn y:ı.~takl ya
rım kan lnglliz at \'C 1dsraklara 
mahsus olup mesafesi 2400 met 
re olan bu koşuya 4 hay\ an iş. 
tırak <'lmlştlr. Fahıl Atlının 

\ııdrebu<.lini ikinci Salih Teme. 
lin CeyH\nı Uçtincti yine Salih 
Temelin MahmurC>si gelmiştir. 

DördUııcll hanclik1p koşusu 

idi; 4 'c dah:ı. yukan yaştaki 

halis kan l ugiliz at \'C 1-ısrakla· 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

No. 
41 
42 

43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 

50 

kü lliyatı 
4 1.50 5 ci aeri 

Do Profundis 
Güniln hukuki ve iı:;timal 

meseleleri 
Eflatun 
Gizli harpler 
Disraeclinin hayatı 

Metafizik nedir? 
Yeni adam 

lrsiyC'tin tcsirlrıi 

Politika felsefesi 
Estetik 

Kr. 
50 

75 
35 
75 

100 
25 
75 
75 
75 
25 

610 

Bu serinin flatı 610 kur~ıı~tur. 
Hc>psini alanlara yüzde 20 iskon
to yapılır. Kalan 4.88 kurşun 

1.88 kuruşu peşin alınarak mlitc. 
hakisi ayda birer lira ödenmek 
üzere ilç taksite bağlanır. 
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Dünya hadiselerinin bugünkü şekli 
içinde şayanı dikkat bir makale 

Cumhurreisimizin Bir 
Bulgar Muallimine Hukuk ilmini yayma kurumunun 

Hediyeleri 
Sofya, (Hususi) - ' 'Bulgar SQOUnCU konferansı 

demeti,, nam He maruf 'lj bUtUn 

e 
larına 

y Bulı;ar~ar tarafından seYHen Devletı• n mesu ı ı· yetı• 
ne hedı}e etmişlerdir. Gazetc-

-ı lcr bir Dulgar mualliınlne .Mil·I 
lt Sefinıiziıı gösterdlE;i bu bU _ Hukuk ilmini Yayma Kurumu- yert:le bu hududun kanun metin 
yU~ iltifatı, lrnydetmektcdlrlc>r. nun bu yıl için tertip ettiği seri !erine bazı yerde de içtihatlı 

On gUn evvel ellinci yılı kut. 
!anan ve beş gUn evvel de 
Rayştağ'da mühim nutkunu söy. 
lemiş olan Alman diktatörü Hit. 
Jer peşinde sürüklediği milyon.. 
larca insanı nereye götürüyor 1 

Yedi senedcnberi dinmeyen 
bir macera hırsı ile Bitlerin göt 
gesinde yürüyen Alman milleti 
medeniyet dünyasında nasıl bir 
iz bırakıyor? •• 
Zamanımızın en yüksek siya. 

si muharriri ve İngiliz siyaset a. 
damı Winston S. Churchill aşa. 
ğıdakl makalesinde bu suallere 
cevap vererek Hitlerin giriştiği 
bu hareketi tahlil ediyor ve Al. 
man diktatörünün de Napolyo. 
D\ll\ hatalarına düşüp düşmiye • 
ceğini ara§tırıyor .. 
Almanyanın bugünkü hakimi 

ile Napolyonu mukayese etmek 
kabil değildir. Mevkilerinin ge. 
nlşlemiş olduğu sahalar tama • 
men ayndır. Aralarİnda 125 se. 
nelik bir aynhk vardır. Bu müd
det .zarfında her şey değişmiş, 

her işfn. çapı artmıştır. 
Bugün Hitlerin tayyaresile ka. 

tettiği yollan, evvelce Napolyon 
bUtün hususi tertibatı havi ara. 
basile ancak iki üç misli zaman. 
da katcdebilirdi. BugUn Hitıerin 
bir motörlü krtaatı muhakkak ki 
Napolyonun asl!l kumanda ede
mediği ordularını dağıtabilir .. 
Hitlcr bugün evvelce Napolyo -
nun kullanmış olduğu rakamlara 
daima bir veya iki sıfır ilave e. 
debilir .. 

Fakat bütün bunlara rağmen, 
kemiyet, hacim, sıklet, hiç bir 
zaman için bc§eri büyilklüğlin 

işareti değildir. 
.İlim adamları küremizin, üze. 

rinde yaşamnk imkanı olan na. 
dir bir yıldız olduğunu düşünü • 
yorlar .. Beşİ:z\cl derecede bir sey
yare olan dünya, bugün tanınmış 
gökylizU alemi ve bugün etrafı. 
mızı çevirmiş fakat keşfolunma. 
mış fılemlc kıyn.s edildiği zaman 
ne kadar küçük kalır .. 

Ve bugün kilçük sakin evinde, 
işile meşgul olan, hayatını düşü. 
n,en, ruhunu yükselten bir insa. 
nm, geniş bir boşlukta. kör bir 
§(!kilde seyreden bütün bu küre. 
lerden daha yüksek olmadığını 
kim iddia edebilir .. Beşeri hare • 
ketlerin mehenk taşı, keyfiyet • 
tir!. Kemiyet ve sıklet çarpıştık. 
Iarı zaman bUyük reaksiyonlar 
vücude getirirler, fakat insanın 
zekasını, cesaretini ve cüretini 
kıran bi rmevzu yaratamazlar .• 

Bir çığ bir kasabayı götüre • 
bilir .. Fakat kasaba çığdan daha 
ehemmiyetlidir. !nsan zekası, a. 
zamet mefhumuna artık Hi.zım o. 
lan yeri \•ermiştir. 

Napolyon ve Hitlerin şayanı 
dikkat mevkileri hakkmdaki fü. 
tidai bir müsnhedemiz üreriı\de 
duralım. 

ece 
V AZ.\N: 

Winston S. Churchill 

sanın _tncili'nin irşatlarına bu kc- ı bilme1c. halkın kanaatini, telgraf, 
re de ınsanlar tarafından, bilhas. telefon vasıtalarile temin et
sa Almanlar tarafından devam mek .. 
edilmekte olduğunu kaydedebili. Bitlerin kullanmış olduğıı bü. 
riz. tün bu usuller Napolyon devrin. 

Napolyon yeni bir din kurma. de henüz tanınmıyordu. Bitlere. 
ğa tesebbüs ctmemi~ti. O geniş ğer bir harp adamı ise de her. 
mikyasta usul koyarak içtimai halde yeni, modern bir stilde • 
hayata ahenk vermişti. Napol - <lir. Fırkasının yarattığı hava, 
yon ihtilalin mevzularını da ka. balkın kanaatini temin şekli ve 
bul dmişti. Sınıf ve menfaat gö- iktısadi varlıklarını elde etmek 
zetmeden gözetilmeden bUtün sa usulleri bu muharebenin mUhiıh 
bafar istidatlnra n~ıktr .. Bugün. kısımlarını teşkil eder. Ancak 
kil Fransada olduğu gibi memle- Bitlerin şimdiye kadar bütün Al· 
ket milletindir. man ve Avusturya devlet adam. 
· Rumen katolik kilisesile kon. larınm yapamıyacaltlnrı bir i§ 

kordo imzalamış olmakla muarız yaptığım mağlCıp bir milletten bu 
görülen tezatları telif etmişti. gün bütün Avrupa devletlerine 
li'nkat askeri sahada, Napolyon nafiz bir kuvvet yarattığını tes_ 
ismi tarihe geçen kumandanla. lim etmek lazımdır. 
rın istemedikleri bir mcvk1i .i.s - Tarihteki yeri muhakkak ki 
gnl eder. bundan sonraki Mdisatm cere-

Ve ihtilal içinde bulunan bir yan şekline bağlıdır .. Bu badi • 
zamanda büyük bir muharebeyi sat ya devamlı bir sulh veya u
ii:larc etmek, bir insan dehasının mumi bir felulmtc gidecek ve 
nadiren malik olabileceği büyük neticede ihtimal yeni bir orta • 
akli ve hareki melekelerin mev. za:::nan hali yaşanacaktır. Bitleri 
cudiyetini icap ettirir. Napolyon ile ayni hatta muka. 

Fcvkalfıde zekası, sağlam kn- y"se etmek imkanı olmadığını 
rakteri hMiscler ve kıymetler söylerken, Hitlerin de, Napolyo. 
hakkındaki kati ve doğru düşü _ nun evvelce düşmüş olduğu ha
nüşleri sayesinde Napolyon ateş talara dilçeccğini söyliyebiliriz .. 
hattında, askerler arasında atı • Devletin başında bulunmak 
nm üzerinde kendi nğızlnrmdnn Napolyonun bazı cinayetler işle
çıkan emirlerle idare ettiği ltırk_ mesine sebebiyet vermişti.. Hiç 
truı fazla muharebeyi kazanmış.. kimse d'Enghien 'dükasının ka
tır. tili kadar büyUk bir imaniyet ta. 

Hitlerin Napolyonla ayni uy. savvur cdemeı .. 1mparator ken. 
gun hürmetleri yoktur. Fakat bi. disine yapılan bir suikast netice. 
w tamamen yeni bir çalışma u. sinde hiddetlenerek bu cinayetin 
sulU anetmcktedir: Kontrole ta. işlenmesine sebep olmuf}tu. Al. 
bi muazzam bir matbuat teşki • man devlet adamı Hitlcr de 20 
liitr, radyo, gayetle seri bir çe. haziran hjdisesindc biz.:. Napol. 
kilde yer değiştirme melekesi, yonu hatırlattı. Kromvell de mev 
etrafına büyük kütleler toplaya. (Devamı 11 sa.11/ada) 

1 . U tk 
1 

ti 
1 1

, 1 konferansların sonuncusu Ankara bırakıldığını söyledikten sonra lıı Hr m z ıeye varc ır. >ll ıc- . 
t ZI t kd 1 i 1 t 1. f ji Halkcvını:ie, Istanbul Hukuk Fa - de Devlet Şurası Kanununun j yo .. ş oyn a t mu ı c ı nı· .. . 

kultesı Dekanı Prof. Dr. Ali Fuat ncü maddesiyle (idari fiil ve ~ı 
naz talebeleri tarnfınılaıı tcş. B .1 .. 
kil dil 1 ti ıd d d 

aşgı vermıştır. Bu değerli kon· rarlar) denilmekle meselenin tas 
· e m ş r. arc e cıı e f k 1 . fJ 
Muallim Pa\·el Nlkolof'dur. 033 eransı o uyucu arımıza verıyo - edilmiş olduğunu teşrii ve aklli 
enesinde mcmlcketimlzi ziya. ruz: p f .. k f d h"k aliyetlerin mesuliyet dışında bıl 

. ro esor, on eransın a u - lunduğunu geni§çe anlatmışt~ 
ret eden bu mUzık hcy.:ıtl 1stnn-, • h 1 kJa "k T · 
bul ve Ankaradn bir ny knlnrak tmıktı şaa ıs ann sı ta5!1ı ını yha"~k- Ancak profesör teşrii faaliyet 

n ve mevzuunun ömme u · hakkaniyet ve adalet prensipinde 
muhtelif konserler verınlştir. ım· şah 1 b"lh d ı 1 .. 

ı •s arı ve ı as a ev et o a· ayrılmıyacağmı kazai faaliye\• 
Drijnn Nikolof, Zom ı;:ızetesl·ıcag~ n k b .1• ı ı anca unun vı ayet ve ise ihtilafların kaziyei muhkem' 
ntn vazdığına göre, lıu esnada beledi "b" d". h .. k • h · · 
!\lillf Şefimiz lsmet lnönll Be ye gı ı ıger u mı şa sıyet lerle kesihp atılması için bu mes 

1 lere şamil bulunacağını söyledik - liyetsizliğin kabulünde zaruret 
ıörUşmek şerefine nail olmuş t h k k · · en sonra u u un en gcnış ve çap 

1 

lunduğunu etraflıca anlatmıf 

ve bu Dulı;nr muallimi a) m yir_ raşık bir iş olan devlet mesuliye· son kısımda men'i muhakeme 
mi dBrdtlncU -gllnll postadan bir tini §U noktalardan mütalaa ede- ya beraetle neticelenen kazar fa 
kolet almıştır. Koletiıı içinde ceğini bildirmiştir: liyetler<lc zarara uğrayanı taı 
durt cild Türk tarihi, bir clld 

bir Clld de 
1 - Devlet de hukuki bir sahıs nats1z bırakmamak mevzuu uıe 

yakın Şarl: tarihi, -sıfatiylc, iş ve icraatının fert hak rinde tevakkuf etmiştir. 
rurk Cumhuriyet tarihi vardır. kını:iaki zararlı neticelerinden me· B. Başgil mesuliyetin vüsati 
~ıtalılar 1Uks clldlidlr. Aym sul mudur? mında iki sistemin hatıra gelebil 
:amanda Milli Şcfimlr. htlyllk 2 - Mesul ise, bunun vüsati ne ceğini yani devletin ademi me5 
cıtnda lmznh bir fotof;rnCJarmı d" ? D 1 . h . liyctı" kaı"de, mesuıı·yetın" ı' J·s·ıc 

ır . ev etın angı nevi fa:ıliyct· V"' 

dn 14 tarihile Bulgar munllhnL leri mesuliyet kaidesine tabidir? almak, yahut mesuliyeti kaide,• 
3 - Hükmi şahıslar uzuvlari}'· demi mesuliyeti istisna kabul et 

Bakteri nedir? le faaliyette bulunacağına gôre mek mümkün olacağını söyled~ 
Bakteri tek hücreli bir mikrop devletin mcsuliyctiylc onun na • ten ve bunları dünya hukuk 

tur. Fakat, her mikrop bir hasta mına hareket eden memurların me göre izah eyledikten sonra ge 
lık doğurduğu halde bakterilerin suliyeti arasındaki miinasebet ve Türk mevzuatına temas etmi~ 
hepsi hastalık yapmaz. Diş bak· bu iki mesuliyetin kriteryumu ne· son ihtimalin bizdeki tatbik şc1' 
terileri. şüphesiz, hastalık yapan dir? Devlet hukukan mesul mü • lcrini ve şartlarını anlatmıştır. 
bakterilerdir ve yukarda izah o - dur? şeklindeki birinci kısımda sa- Mesuliyctin hukuki esası ve" 
Iunduğu gibi <lişlerin çürümesine yın profesör eski hukukun haki • letin mesuliyeti ile memurun 111t 
sebep olurlar. miyet telakkisi esasmı, on sekizin· suliyeti bahsinde ise sayın prof 

Bir bakteri tek hücreden son ci asrın rasyonalist ve enl:iividüa- sör gene umumi bir görüşten e 
derece çabuk bir şekilde çoğalır. list felsefesinin bile değiştireme - ra mevzuatımıza intikal etmi~ 
Mesela yapılan bir tetkik şu ne- diğini kısa bir tarihini yaparak i- (idari fiil ve kararlar) mesuliye 
ticeyi vermiştir: zahtan sonra meseleyi dört saf - esas olduğuna göre evvela i 

Gayet temiz yıkaıımı§ ve gU • hada mütallia lazım geldiğini söy- fiilleri tahlil etmiş bunda bitdl 
neşte kurutulmu.5 bir gömlekte lemiştir. kusuriyle şahsi 'kusurunu ayıf111 
2,5 santimetre mm nbbalık bir 1 - İlk safha, bunda devlet me· için normal ve kanuni hudutlar 
yerde 1000 bakteri vardır. Göm· suliyeti diye bir şey yoktur. Me - çinde hareket edilip edilmedii" 
Jek bir gün giyildiği takdirde bak celle hukukunda ve bazı istisna • balalmak icap eylediğini, kara 
terilerin sayısı 400 bini buluyor. !arla Anglo·Amcrikan hukukun.da ra gelince kanuna uygumsuı1 
Altı gün arka arkaya giyilen bir da mcsuliyet kanun ldışında ise me ve salahiyetin suiistimali .,,ar 
gömlekte ise 10 milyon bakte:r1 mura aitrtr. ku •run h t a ı c fak 
hasıl oluyor. 2 - ikinci safhada aevlet hu· salahiyeti tecavüz vana suiniY 
Yıkanan çamaşırları güneşte susi hukuk hükmi şahıslarına ait şart olma.dığın!dan şabSı kusur 

kurutmak bu cihetten faydalıdır. bazı ticari ve sınat işleri de üzeri- sas alınmamak l.azrmgeldiğinl i 
Çünkü güneş bakterileri gayet ne almıştır. Binaenaleyh devlet, eylemiştir. 
çabuk öldürür. hukukçulann otorite muamclele - Sayın profesör, konferansını 
------------- riyle temşiyet tasarrufları diye a- lasa ederek devletin mesuti) 

) eni neşriyat : yırdıkları iki nevi mevzuu olan bir mcvzuunda hem hazineyi korı' 
faaliyet içindedir. Böylece devle • yacak, hem de memurla mcsuli 

T .. ı l"k M tin sonuncu mevzuda yani ticari ve teşebbüs fikrini besliyecek 
ur .. < u ecmuası . . _,_3 h d 'd A ı··ı ka ıa da ı ve smaı ışlcıue hususi hukukun em e ı arı ıı ve rar r n 

Türkoloji snlı:ısında lıuyiik bir 
1 
mesuliyet kaidelerine tabi olarak rar gören vatandaşlan sızlandı! 

ıır· , il) andıran hu mü:: ııwcmu· •adli kaza mercilerince mesut edil· mıyacak kaidelerin Devlet şar• 
nnın ikinci nüslın"ı d·ı ı:ıktı: Bu nüs_I mesi lazımdır. nın kıymetli içtihatlariyle t 
ha Ahdulhnk Hfınıidin üçGrıl'ü ölüm 3 H •• .• {h d d 1 • edilecegı~·ni anlatmıcı. ve '!'ürk J\ıl 
yılına tesudiır clliı!indcn, hliyük da. - uçuncu sa a an ev etın " 

h • h k ~- ~b· f ı· tl ' kukunun buna muvaffak oıac• hinin şiir atnviznıl hgkkırıcla ?\:ızan ususı u u.ı;:a ta ı aa ıye erm • 
l>anişmcnd'in g:ıyrimiinteşir , csikn_ deki mcsuliyeti esasının bazı oto- kanaatini de ilave etmiştir. 
lnra müstenit lıir clüdiı, Hunıiıl'in rite muamelelerine <le teşmiliyle Bu değerli konferans alkışlar 
(Gazup bir ş:ıir) i minrtckl sun ş:ı- başlar. Bu noktada kazai merciler çimle sona ermiştir. 
h ·serleri, merhumun hnbası mu, er- h • h k k istihdam edenle 
.h H 11 h F.'C • 1 _ ususı u u un 

rı :ı:rru a . cn<lın n ;;;a) ı ımu ıı _ • • .. d k' ·· 
ıcşir bir Pİ> esi, lsııı. il Hnmi I>nniş_ ışçı ve ı:nustahı:iem arasın ~ ı mu-
mcnd'in (X\'11 nci :ı-.ırcl:ı tıır Tıırk naseb::tındcn ve bu baptaki mesu
ırkçısı) i rnlııdcki et udu, carcroğlıı ! liyct kaidesinden istifade etmiştir. 
Alınıed'ııı (~n:ı<lolu çocuk. folklu • I 4 - Dördiincü safhada amme 
rund:ı ~:ıınanızm lı:ıkınclt:r.) ne alı hükmi şahıslannın mesuliyeti me· 
maknlcsi, iısl:ıd Sndellin Arcnn 1 . d d v r. 
(·ı·- k "k" · k" · ,, ?) 1 1 lselesı .doğru ı:ın ogruya umme hu ur· ruusı ·ısı ·ınıırıuır .,,.re\ ıu-
lı tctebhuıı, l'ror. Jltıst>) in N·ııııık Or· l•uku prensiplerine göre hatlcdil-
laıııuıı l t:..ı Tiirk nrınnlnrııı:ı mi lıir meğe başlanmıştır. Bu safhada 
yozısı vesaire gilıi hirçuk 1. ı) ıııellı bilhassa ıdevletle memur arasın -
t'lüdlcr 'e resiııılt'r ihli\·ıı clıııcklc • daki miinasebetin bir nevi organ 
dir: Hı:_r ~aldc hu dok nn .rtürl 511>- ve organizm münasebeti olduğu 
fıılık lıu)Uk ınc<·mııa Turkı):ıl lı::ıl,ı_ k b 1 d"l" 

1 k {ili b. k" . 1 a u e ı ır. 
mını an ço · m ı nı ır le ııırıu ese- f 
ri dcmcklir. Pro esör Başgil, bu dört safha-

an ı parmaklar 
( Ba-§ tarafı 6 1tetdll) 

raz sonra oda kapısı tıkırda 
Sonra yumruklanmaya. başla 

Genç polis titreyerek ışığa. ô 
ru gidip söndürdü. Yine bckl 
Kapının bir müddet tokmağı çe 
rildi; içeriye krna boylu, cüce 1' 
mahllık girdi. l{afası göziiknıU1 
yor, büyük ve kocaman mn11' 
biitün vücudunu kaplıyordu. Gt 
polis birden bütün cesaretini 'b 
muştu. Gök gibi gürledi~ 

Asrımıza kadar, dünya üzerin. 
de büyük tesir icra eden §ahsiyeL 
lerln. muharip filozof veya din 
kuranlar olduklan görülür. Bit
ler muharip olarak umumi harp. 
te döğüştU .. Fakat şahsi hususi
yetine ve ka.zandığı demir haça 
rağmen Hitler bu dört sene zar. 
fındn. yükselemedi. 

ire Çocu rumun 
yı genişçe izahtan sonra konfe • 
ransının devlet mesuliyeti vnr mı· 
dır kısmına geçerek Tlirk huku -
kunun son asır içindeki tahavvül
lerine de vaktin müsaadesi nisbe· 
tinde temasla 1284 tarihli ilk dev
let şurası nizamnamesinde C§has
la hükUmet beynindeki davalann 
meı cii gösterilmişken bunun niha· 
yet memur i§lerine hasredildiğini 
ve diğer işler ise umumi mabke· 
m~lerde mecellenin bırakıldığını 

:::-nlatmı§ ve asıl .devlet mesuliyeti 
fikrinin Cumhuriyetle birlikte ve 
Teşkilatı Esasiye Kanunumuzun 
51 nci maddesiyle kabul edill:liğini 
iabat ve son Devlet Şurası kanu

- Dur, yakarım ! 
Mantonun altındaki cüce m• 

Hitlerin felsefesi 'c.Kavgam" 
isimli kitapta izah edilmektedir. 
Ş(>yleki: Kuvvetli galip devletler 
karşısında mağlup bir milleti 
canlandırmak için en müsait j 
şarnit içinde yükselen bir harp 
sesi.. 

Serbest fikirli hiç bir insan 
başka insanın dinini münakaşa 
etmez.. Bu hususta hepimiz bü. 
yük Frcderik düsturunu kabul 
etmf~ btılunuyonız: •'Herkes Al. 
lahn lstcdlğl eckildc ulaşabilir .. ,, 
Pakat bu hususta duyulması ge. 
reken hürmete sadık kalarak, t. 

Tire, (Hususi) - ç·oculc Eı::irgcııne Kurum 1 T!r c;ubesl bu yıl hUmmnh hlr fnnliyetlc.ı 

çalışmnktndır. Klmsc3izlere yardım etmelcle b rı bt r 111.okullnra dcvnın ecleıı fakir •:ot uklan 
da ihmal ctmemelctedlr. 

!!3 • Tlsan Çocuk ba~ ramı gllnil 10!! Hkolml tnl<'be"1i ı:;!ytlfrilrrC'lc ~evindirilıniştir. 

nuna da temas etmişlerdir. 
Sayın profesör konferansa baş -

tarken koyduğu üç sualden ildnci-

l
si olan devlet mesuliyetinin sahası 
bahsinde bunun dünya hukukun • 
daki son şekillerini izah ve bazı 

tosunu yere attı. 
Genç polis biribiri arkasına. 

on kibrit çakarak lambayı "J" 
tığı zaman on bir on iki yaşla 
da bir küçük kız çocuğuyla ]<9 
karşıya idi. füzcağız gülüyorO 
lnce bir sesle: 

- Size, dedi. Bey babam 111\ 

taniyo gönderdi. Geceler sc! 
olur, diyor. 

Genç polis: 
- Teşekkür ederim. dlycbilÔ 

ve çocuğun ellerini yakaladı. 
vuçlarını çevirdi. Yeni yakılıtl 
kınalnrla bu eller kıpkırmızı l 

Genç polis eğilip küçük 1'1 

a \'1.lçl:ınnd::ın öptü: 
- Bey babana selam söyle~ 

zım, dedi. 
Ziya Turg I 
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ünya a ise erinin ugün Ü şe i Genç Kız Le Temps gazetesinin hususi muhabiri bildiriyor: 
(Ba§tarafı 10 uncuda) tayı birleştirmek ve bütün dev. S d 2 

""· k .., • Al 
CUdiyetini tehdit eden kimseleri letleri Fransız nUfuzu altında ev fgf er egı m an a b. k f 
ÖldUrtmektc bir mahzur görme- tutmak istiyordu. lngiltercnin kaçırdı y 1 r O O· , era n-
~i§ti. cesareti, Rusyanm karları, ls • 

Napolyon bir gün mahvolma. pa.nyolun yenilmez mukavemet - SC\·gill~inl kaçıran genç kız 
sının sebeplerini §Öyle izah et. leri Napolyonun hezimetine se • Jılis Joan Tomns isminde on sa n 1• ç 1• n 1• ş t e k t ? 
?nişli: A\'usturyalı Marie. Luise bebiyet vermişlerdir. Bunun Ü - altı yaşındaki bir gene kız l<'rltz 1 ra e m ez . 
ile izdivaç ve İspanyol yarası.. zerine Sent • Helen adasında ar-lı isminde bir Alman gencini ka. 
·~itler - bizim tanıdığımıza gö- tık ölüme mahkum edilmişti. 
re - bu hatalardan herhalde bi. Hakimiyetilc temayllz etmiş cırnııştır. Vakanm kahramanı Fransızca "Le 
tincisine düşmez.. olan Michael büyük prensip ve Joan t>abası ,.e annesiyle birlik- Temps,, gazete. 
İspanyol yarası onun vaziye- büyük hakimiyet idda edenle • te Nfs"e giderek istirahat et - sinin Berline 

tine daha uygun görülmektedir.. rin, şerait değiştiği zaman hare.. mck istemişlerdir .. Bir gUn o - yolladığı husu. 
Şirndiye kadar naziler İspanya. ketlerini değiştirmedikleri tak • telde yem.>k yerlerken Mis Joan st muhabiri ya
~a yalnız kendi menfnatleri için dirde iktidar mevkinden düştük- babası Tornas'a karşı masnda zıyor: 
tnüdahale etmişlerdir. 1'.,akat ls. lerini bildirmektedir. oturan bir genci işaret ederek: Bitler cuma 
Panyol cumhuriyetinin yıkılma.. Her zaman için varit olabilen - Dab.ı t-u delikanlıyı görU- gUnU söyllyecc-
sı çalışkan halk arasında nazi bir sual, §ah!İ kuweti, kaygısız. yor musun .. Ben ona cılı;ınca ği nutukla Ruz. 
rejimine karşı kullanılmış bir lığı ve evvelce galip gelmiş olan !şıkın: .. d(.miş bu sö7.lerl bnbayı ,·elt'e cevap ver. 
tnaya tesiri yaratmıştır. Nite - büyük demokrasilerin kati hare. yerincltıı :-ıçrntmlŞ" mezden enel, 
kirn mutlakiyetle idare edilen ket etmeleri karşısında Avrupa. - Fakat Joan sen delirdin Alman diktatB
tnemleketlerin hepsinde bu te - nın zirvesine yükselmiş olan a.. mi? .. Daha on altı yaşındal'!ın .. rüntin lJP.ynel· 
Sir aynidir. damın tarihin bir çok misalle _ ·Ebeveyninin lrnrşısında böyle milel bir konfe. 

:Napolyonun düşmesine amil rinden istifade edip etmiyeceği- nasıl konuşuyorsun? ransa iştiraki 
Olan sebeplerin aynen Bitlere de dir. - Onu seviyorum baba. onun kat'iyen kabul 
tatbik olunabileceğini gözden Bugün için intihap hakkı ken. la evlenmek lstlyorum.. etmiyeceğlni tahmin etmek ka
geçirelim .. Rusyaya karşı Hit- disine açıktır. Şimal Denizinden, Mis Joan iki gUn sonra da bildir: yahud da öyle şartlar ko· 
lerin niyetleri nedir?. Moskoya. Atlantik Okyanusundan ve talı. delikanlıyı ailesine takdim et - şacaktır ki, diğer de,·letlerln 
Ya büyUk bir ordu yollayacak kim edilmiş hudutlarının öte ta. miştir .. Fritz Allonj isminde bir konferansa iştirakleri lmk!nsız 
nıt, bu takdirde böyle bir mace. rafındaki Fransız imparatorlu - Alman olan bu delikanlı 36 ya. olacaktır. 1\'etekim bir Alman 
tadan kendisini nasıl kurtara - ğundan uzanan eller Hitleri nn- şmdadır. ı~ııın ailesin" bUyUk • <- gazeteı::i lılze bu hissi vermekte 
l:ak ?. Rusyanın bUyUk mesaha - cak sulhperver ve haklı bir siya- bir hUı nıct göstermiş ,·e: ,·e böyle bir konferansa "beli. 
sının Avrupa için ne muazzam set takip ettiği takdirde tuta _ ınizde sllA.h ile lştirAk ederiz .. ,, 

mtı\'nzenet siyaseti teklif edece_ 
ğtndcn Almanlar bunu reddet
mek yoluuu tercih edeceklerdir. 

Almanlara göre: "lngiltere -
rıin siyaseti tevlrmc siyasetidir. 

Bu '·azlyct karşısında yapı. 
lacnk iş mUsa\'l kuvvetler ile 
Almanların hareketini tnklld 

bir ağırlık olduğu tarihte görül - caklardır. 
?n\lştür. Eğer küçük, büyük bUtün dev. 

demektedir.. etmektir.. !ngilterenfıı bu ·ga. 
RuzYelt'ln sil!hları bırak - ye uğı·unda açtığı mu\'azenet 

mak hakkındaki tekliflerini Al .ılynsetl Alman siyast mahaftlln . Napolyon, Birinci Aleksandr ı !etlerin bugUn silAhla. nmağa sar. · 
ile boı:uştuğu zaman kendisini fettiği muazzam paralara bir son 
kuvvetin zirvesine erişmiş kabul verilirse, on sene zarfında ilim ınnnlar Versay muahedesi Akl- de tevir..nc siyaseti diye tefsir 
ediyordu. ve medeni zenginlikler fevkalade betine mtincer olacak bir hile olunmdl\lndır. 

Prusya kuvvetsizdi, Almanya ileri bir vaziyet alacak ve mede- olarak kabul etmektedir. Al · lngrterl'nin diloyanın en bU_ 
emrine amade Avusturya mUt- ni insanların zorluklarının yarı_ manlar Vereay muahedesi sıra. v~k ı npııratorluğu olmaktan 
tcfiki idi, İtalya kuvvetsiz bir sı bertaraf edilmi§ olacaktır. larında silAhları bırakmamış - .ı;nyrl ı.ı •11 nun görilldUğU ve 
krallıktı.. Daha geniş bir hürrjyet duyu. lnrdı, mağ!Ub olmuş ve slltıhsıı ~unun !çin şimdi, Anppada stv-

Biitün bu konfederasyon yal. lacak, kinci fakat içtinabı im. kalmışlardr.. BugUn sllrthları rilmek emelinle olduğu Alman· 

1 
teşkilinden ceklndlği ileri sUrU
lUrken, Almanyamn da Qrta 
ve Şnrkf Avrupada bU;> Uk bir 
devlet kurmak emelltıde olnıa
:ıs-r iddia ediJebilir mi! 

Hakikatte bugUn hOkl.mlyet 
dmdedlr? . 

Bunfan birkaç sene C\-Vel Al. 
unnlar Avrupa)·a htl.klm olmak 

emelin: Fransızlara atr ediyor _ 
lartlı. Amanya, lnglfz siyasetin. 
de pek bı\rlz bir şeklde hisse
dilen ve hakikatte Mddedllmlye 
cek hlr lınk olan, fakat totali. 
ter der! : tlerln göremedikleri 
Mr fakat vardır: Büyük, kU _ 
ç'lk bUtUn de\'letlerln mcvcudi. 
re ' 'e enınlyet haklarını kabul 
et:,.C'k ve bu hakları genişlete
cclr bir anlaşmaya varmak ar
ı.usu .... 

Bu anlaşmaya bugüne katar 
arılnmamıştır .. l\llllctlcr Cemi 

reti buglln atıl bir halde ise de, 
bu anlaşmaya sndık kalanlar o. 
na itlmad etmektedirler .. 

Busun lngiltereoln Almanya 
ile uğraştığıııı görenler Hüyük 
Brltan~·a imnaratoı·luğunun 

hundan bir menfant umduğunu 
knhul etmezler .. fngllterc Çele. 
ler, Rumenler, Polonyalılar g!_ 

bi nıilletlerle niçin nltikadar o
luyor .. Bu milletlerin yaşamak 

llıı bir tek adamın, Rusya ve kansız korkular, ihtiyatlar orta. bırakmasalar !Jile, Almanların lnr tnrnfınclan ileri sUrUlmckte. 
11krayna için bUyUk bir hırs du. dan kalkacak, bugüne kadar öl. kunetıerine ehemmiyet \'eril - dir. nıımırı itin lngllterenln AL hakları yol\ mu 

7 
· Bunlar lnsil-

Yan bir adamın zekasına, deha. dürücü olnn yirminci asır, bütün mez .. Bir mllletin kun·etl dai· manların Avrupadakl geniş hA. tcrf\nin slyasnUnde ufak nokta. 
sına bağlı idi. Fakat bu macera. sınıflar için maydalı terakkile. ma konferanslarda belli olur. l;::mıretlerıoe mtlsaadc ctmlye - laı<laıı başka bir ehemmiyet 
dan gerı· do··nenlcrı·n adedi pek rin .,,,hidi olacaktır. ıt b h k t ğl " ı kt dl "ÖStt:ı·cblllrler mi?·· ,,... - n en Almanycıyx kendi rı- Mösyö Ruzve unu er es en ·e suy enme e r. 
ku .. Uk oldu. Napol'-·on eı:ıarette de teklif · bi ki dl 1 " fi h ki ·· k 1 " J zamla. tPrkettlm .. Memleketim- iyl bilen r mse r. ngiltercnin Anupadakl men ,.,ayı aı·ı a · r gormc rnv. 

Bu netice karc:ısında biribiri • eltiih_ · proJ·elerin büyüklügyünü is. A b Alman"·a k"ndı'slnl r ı · · k k 11 · ı·"t prensibine ba,..Iı sfvas t• 
:t ., deki brzı siyası nazariyelerden ca a , " " aat erını oruma ve eme erı· '" o ,, e ın 

tıe sarılm1cı olan, büyük bir itti- bata !"'avret etmekte ve yarım h ı d f ,. dU"'ll sas sr d n h ı bl ı. ~ 0 J hoşlaomıyonım. ln.,.illz tebası _ bazı cep e er e znyı gur ""' ni tahakkuk ettirmek için hare e \'a ı ır.. u usııs arı r 
•ıat kuran Avrupa devletleri ay. bırakılan harekfttının eserinin " i k f b ııa geç•. ek a.rzusuııclayım .. Kı _ için mi bir münakaşaya g rme · ket etmekle olduğu knbul edil. llıra a ıraksak bile ortad:ıkl 
rıldılar ve bir daha da toplana. tamamlanmasına mani oldug~u - k 1 il i U dl;; h ki zınıza karşı bli"'lik bir sevgi ten çekiniyor. se bile, yine de Avrupa devlet. va a ar er s r lbi.Jı:-ı\iz a · -

ar. nu ileri sürmekte.Jdi.~~~..._~ı " b. 
B 

.. 1 . t;cs ı l~ urum, kcınilfsllc uırliltto 'O mit edelim ki Almanya ır lorlnln menfaatlerine hizmet kntlerl teyld etmektedir. 
ugun çın vaziyet böyle de- Fakat bu d a Napol~·onun dil§. ~ r;ezmer:.ıs müsaade eder misi- konferansa işUrfık etmemek hn ettiğini foslfm emek icap eder.. BugUn A"'rupa''R hllJ{m eden 

gildir .. Bir çok demiryollan. mo. müş olduğu hataların en büyü • • ., 
lörlü vasıtalar mevcuttur. Harbi ğüdür. Çünkü vaziyeti şöyle nlz? ·· demişlir. tasına dUşmesfn, çUnkll bunun ÇllnkU birçok Awupa de"letleri bal tehlikelere karşı koymak-
ilrnt usullerle takip etmek müm- izah etmek mümkündür: Napol. Bundan birkaç giln evvel de doğuracağı kBtU neticelerini. Almanyanın mUstebidane hare tır .. Haklarına hürmet edllmt-

ku 
.. d" b .. · · · 

1 
· k. k 1 Mösyö Thomas Frltz'dco bir yalnız 1919 daki zayıf halinde kelinden çekinmektedir. yen ''arlıklar, kendilerine hUr. 

n ur, ugun ıçın geçmış za. yon yapı ması ım anı a mıyan 
ltıanların mlsallerine fazlasile ayni hareketleri yapmak istiyor. mektup almış ve bu mektupta iken değil, bUtUn kuvvetleri n. lngllterenin yanı başında met ettirmek için toplanmakta. 
dayanmak doğru olmıyabilir. du.. delikan•:nın kızly:' evlenmek zaml haddinde olduğu lSOC Al- kuv\'ctll ve bUyUk bir de,·letin dır .. 
Yapılan incelemeler bUtUn hU. Hitler de otomatik bir şekilde istediğini hayretle görınUştur. gesiras konfaransı sonunda da 

l:urneti cebriyelerin, evvela ken. ayni yolu takip edecek mi?. On Bunun üzerine bir aile mec- tecriihe ile görmliştür. 
eli yarattıkları kuvvetleri fazla dokuzuncu asrın en biiyük deha. lisi toplanmlŞ, )1adnın 'fhomas: Alınan prop11ga11dnsının da 
\·e ihtiyatsız sarfetmeleri neti. sının felaketine sebep olan rek::ı. - Fritz mlikemıııcı lılr deli· yandığı tezlerin . iddialarının 
<:esinde inhidam etmiş oldukları_ bet hissinin cazibesine kapıla - ı~ ıınlı fakat hem eı·nebi henı de ciddi bir mUnakaşny:ı dayana -
l\I rneydana koymuştur. cnk mı? .. Yoksa bazı ilham ışık. 36 yaşında .. dcmi!)tir. cağını ıannetmemelldir. 

'rarih bir çok misallerle dolu- !arı istikbali parlatarak. mazide Bunun iizerine Mösyü Tho _ "Yaşama R::ı.hası,, tezi çUrUk. 

d?r. Napolyon muhakkak ki Til. karanlık kalan kısımları da ay. mas vaziyeti itlare için: tur. 
'htt sulhunu \'e iki sene sonraki dınlatacak mı?.. - 'F ukat ortada Joan·ın saa. Yaşnmak hakkı iddia eden-
ltfurt konferansını müteakip, Her ne olursa olsun. cebir ha- deli 11,e,·zuubahstir. demiş Ma- lcr, yaşama sahası arayanlar, 
C!~ki usullerini yeni ve daha ge. reketlerine karşı daima karşı ko- duı. Ckrincle ısrarın bu lzdiva- karşılarındakileri de a:rni şekil· 
tıış bir sahaya tatbik ile bütün yan ihtiyar İngiltere, bütün dUn- ca asla müsaade clınır<.>ceğlnl de harekete sevk ederler .. 
~ ... rupada Fransanın tefevvuk e_ yada İngiliz lisanile konuşan mil blldirnıcsi lizerine ~şık uellknn- Nitekim Çekoslovakyada ya. 
:~ccği bir birlik vücudc getire - !etlerin mütekabil sempatileri - lıya red ccvalıı Yerilmiştir. şaınak hakları dolayısiyle SU-
ılcceğini ümit ediyordu. Böyle nin de verdiği manevi kuvvetle Joan lıu vakadan soura ynL det mıntakasını Almanlara terk 

~e ~areketini daha geniş bir sa- birleşerek beşeriyetin canlı hare. mz sokağa bırakılmam ıştır. 1- etmek istememişti.. 
ha Uzerinde devam ettirerek. da- ketini ve sulhun hudutsuz terakki ki gUn C\'YCl Joan yine nnııcsi· Dantzig vo Koridor Alman. 
a cok enerji sarfiyle bütün kı. sini daima müdafaa edecektir. ıc lıirlikte geLıneğe çıktığı ın. yayı sıkıyor .. Bu belki haritaya 

\"erneklerlnizJn 
lt~zzl"t \'e ne
ra..,etinl ancak 

' 

ÇAPA 

llı\ltARATINI 
l\uııanmaklıı 
lernın 

edebilirsiniz 
15 gramlık Salep 
\'e b:ıbarnt 

l'akl"tıcrı t 
hnr Yerdi! 

m:ım:ıııa:• man gene kız nnnesindcıı pasta 1 bakıldığı zaman görülen bir 
almak il;ln para istemiş ,.c .gerL lıalclir .. Halbuki Almanlar ko
dcki bir pastacıya girmiştir .. ridorda kendilerine aid kısım 
Bundan sonra Madam 'l'homas vasıtasiyle ~arkt Prusya ile mti· 
lHzını görememiş, derhal .Frit- ktınımelen temas edebilmekte. 

izin evine koşulmuş fakat deli· dirler ''e bu temasları ayneıı 
kanlının da meydanda olmadığı devam edebilir. Halbuki korl -

1 anlaşılmıştır. Vaziyete polis mu dor ve Dantzig denize başka hiçi da hale etmiş, gene; çiftin Parlse bir kapısı olmayan Polonya L 

ı 

hareket etmiş olduklarını mey. çın hanytl bir ehemmiyeti halz

dana çıkarmıştır. .Nıtekim FUhrer bir nutkun -
I Frıtz ihtiyaten bir Parls da bunu takdir ettiğini bildir . 
bankasına bin lnglllz lirası yn_ mişti. Şu halde Almanlardan 

1 tırınış ve Tulondan .geçerken z;~ adc Polonyalılar Şarkt Prus 
lseYdalılar çcltlilclerl tclgrnfta ya. bizim yaşama sahamız için 
!c,ıcıınıı>l{ ilzere lrnçtıl:lal'lnı muhakkak 10.zımdır, diye bir id. 

1 
hildirmiş lC'rdlr. d!r-la bulunurlarsa bu ideli ala

l Paris polisi l\loııtnıartrc'dc rı Alnıanyanın Bohemya ve Mo· 
hir otele inmiş olan çirti bula- n:.,·yayı llhaltlarından daha ak. 
rak ailesine bildirmiştir. Mösyö la yakın olur. 
Tho"mas \'nka hakkında şunları) Almanlar bir konferansa iş 
söyllyor: th'Akten ictlnab edeceklerdir 

1 - Joan hC'men ht'men bUtUnlA!man siyaseti mUzakere ve an 
dünyayı dolaştı .. Illc l\lmscye ı .. c;ma esaslarını kabul etme 
li:nrşı nl~ka duymadı.. Demete mekte, Uçlln<'il Rayş lıtllı:Cım"t i 

bu delikanlıyı haldkaten se"ı· 1 her işini kunet neıtas!yle hnl. 
yor. E~er nile yuvasına döner - !etmek yolunu tercih etmekte _ 
se kocasile dahi olsa onu affe. ldlr. Bir konferans Almanyanın 

••••!lm•lderfm.,. kuvvetini kenara bırakarak bir 

fl ,1aıııl.a1l-ı yeni biı· ica'· C .. ı~J • rı ''!"~' tmf •7,1arı. 1?11 ya. 
takla,· Tf ~iındc giirulJıı!Jü fıiL·: dcı 1 .• 'p omu~t t taşır.aJY.l..Jcl' ve 
istenildiği :oma7ı da yere tıt rtl<;cck gibi ima? ol.,.n11w4tıcr. &nyo 
yata.kla.nnın bu pldj '.'!.c:V~it11inde ~k rağbet göreceği ilmit olu.. 
mıy<Yf'. 
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Wıumumi, kansızlık, 

romatizma, sıraca 
kemik, sinir 

Hastalıklanna, cılız yavrular, yürümiyen, dit çı· 
karamayan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, sol
gun kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN KUV 
VET ŞURUBU'ndan içmelidir. Kanı arttınr, it· 
tiha verir, tifai tesirleri çoktur. Fenni surette i 
mal edilmiı, içilmesi kolay ve lezzetli bir ıurup
tur. Küçük, büyük her ya,ta istimal edilebilir. 

1 

Kapah Zarf Usulile Eksiltma ilanı 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir merkezinde iııp edilecek beş dershaneli ilk okulun 1 

(30.000) lira keşif bedelli birinci kısım inşaatı 17-4-939 tari - i 
hinden ~939 tarihine müsa dif perşembe gUnil saat 14,30 za ı 

kııdar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme vila
yet dairesinde toplanacak damıt encümende yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (2250) liradır. 
Bu işe ait evrak, proje, keşif cetvelleri hu8U81 femıt ıartna • 

me fiat bordrosu elektrik keşif ve şartna.mesi eksiltme eartna • 
meıi mukavele projesinden ibaret olup 150 kuruş mukabilinde 
Nafıa MildürlUğUnden alabilirler. isteklilerin bu gibi itleri yap· 
mıı olduklarına dair ibraz edecekleri vesaika istinaden ihale ta -
rihlnden en az sekiz gUn evvel vl lAyete müracaatla alacaktan eh • 
liyetname bir mühendis veya mi marm işin mesuliyeti f enniyesini 
deruhte ettiğine dair noterden m uaaddak teahhUt senedi ve tic.a
ret odasından senesi içinde alın mış veeikayı 2490 sayılı kanu • 
nmı tarifi dahilinde teklif mekt uplarma eklemeleri ıarttır. 

Teklif mektuplan 4-5-939 tarihine miisadif pereembe gU. 
nU saat 13,30 za kadar makbuz mukabilinde daimi encllmen reis· 
lifine tevdi edilecektir. posa ile gönderilecek mektuplarm mil -
hUr mumu ile mUhilrlU ve iadeli t.ealıhUtlU olmuı lbmıchr. Poe-
tada vaki olacak gecikme kabul edilmez. (2553) 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 
Sanköy Mihalıççık yolunun 13+293 - 15+803 kilometreleri 

arumda fnea edilecek 106«.40 1 ira kfllif bedelli I088 ve ımıal l • 
mallt lnpatı 17 4 939 tarihinden 4 5 939 tarihine mtısadif 
perwembe gllnU saat 14,15 18 kadar kapalı zarf usullle eksiltmeye 
konulmqtur. Eksiltme vlllyet daimi encUmeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (798,33) liradır. 
Bu ite ait keşif, proje, gra fik silsilei flat bordrosu fenni 

p.rtname eksiltme şartnamesi ve mukavele projesi her zaman 
Natu. MUdilrlUfUnd8'görUlebilir. isteklilerin ihale tarihinden en 
az eeklz gttıı evvel vllAyete müracaatla alacakları ehll~me 
ve senem içinde ticaret odasından almmıt vesikayı 2490 sayılı ka
nunun tarifi dahilinde teklif mektuplarma ekliyeceklerdir. Tek· 
lif mektuplan 4-5-939 tarihin de en geç saat 13.15 şe kadar 
makbuz muka.bilinıde daimi encilmen reisliğine tevdi edilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar mUhUr mumu ile ve teab
hUtlU olacaktır. Postada vaki p clkmeler kabul edilmez. C2M9) - -

~ ' 

fsta11bt.AI Beled;vesi ilanları 

Ketif bedeli 305 lira 49 kurue olan Xaraağaç mUessesatmda 
yer almda yapbrılacak benzin tankı açık eksiltmeye konulmue. 
tur. K8liZ evrakile ıartnamesi Levazım müdürlüğünde görUlebi
lfl'. fltekJDer %490 sayıh kamında yazılı vesika ve 22 lira 91 ku. 
ruol~ ilk teminat makbuz veya ır.ektubile beraber 11-5-939 
pe!!e!'l11e gUnl1 saat 14 buçukta daimi encUmende bulunmalıdır. 
lar. (M.) (2854). 

KER I 
AY AKKABLAR 1 

Rahat •e aajlamclır. 
Bu ayakkablan almakla ik

tısad etmiı olacaksınız. Hali 
hazırda yerli ve ecnebi malı 
zencin çqidlerimiz vardır. 
Geliniz, görünüz ve intihap 
~-li'li,.. 

•Dün ve Varın . 
T ercume külliyat 

Satış yeri: 

Kadınları 
VAKiT KITAPEVI 

1-1 O kitaplık bırioci aeri 
Numara 
ı Saf o 
2 Aile Cem beri 

Kurw: 
100 
100 
75 1 3 Ticaret. Banka, 

Borsa 
4 Devlet ve İhtilal 75 

5 Sosyalizm 751 
6 J. Rasin külliyatı 1 75 
7 işçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta laşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 
ıo J. Rasin külliyatı D 75 

ğından koruyan 

Sıhhi en birinci 
adet bezleridir. 

795 

Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 
ur. Hepsini alanlara % 20 
skonto yapılır. 236 kuruıu 
ıeşin alındıktan sonra kalan 
\ lirası ayda birer lira öden. 
':lek U7.ere dört taksite bağla-
1ır. 

ürolog Dr. Kemal Ozsanl 
ldr:ır yollan, deri ve frengi haıı. 

talıkları müteha!'öı>l!ll 

Tünelbaşı İstiklal caddesi No. 
380 Bursa pazarı füıtü Tel. 41235 

~-----Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Oabiliye müteba•ı& 

lstanbuJ DivanyoJu. 
No. 104. Tel: 2239fl ... 

1Jr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; aktarır. 

ırı 17 den ııonra LAieli Tayya~ 
\p. Daire 2: No. 17 de hastalarını 
,alJUI eder. (Ttle/on: 23953) .. 

1
, OR. Al~:;; :=~;~:l.U 'ı 

Taksim • Talimhane Palas No. 4 
Pııznrdan maada her l(iln 

saat 15 den sonr:ı. ----------, ... ---------... 
1 Giyime merakh 

Bayanlara 
A vrupadan hususi surette ıe

tlrtıiğim yazlık modellerimi bir 
defa görünüz. isteyenlere pru -
vasız patron çıkarılır. 

Dlplom Ter:l 

YAVUZ SEZEN 
Paris Kadın Terzilik Akııdenıı· 
sinden • BeyojUu Pannakkııpı ı 13 
Gayret apartmanı. Türk Fotoevı 

üstünde 

SAHiHi : ASIM US 
Seşriyat Milıhıril: U. Ahnıtt Stvtngtı 
Basıldığı yer: \' AJUT !.latbaaaı 
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1 T 
Cep Küt Oph~nesı 

Ne.. Yazan ve Türkçeye çevirenin a dı Sayıta Krş. 
1 Kader (\'olterden) Asım Us 208 15 
2 Ollmpiyad O) unları Vildan Aşl r 120 16 
3 Kılerans Terras eıırarı (Galopi n"den) G. V. 304 20 
4 Yugoıılavya seyahat notları Ası m Us 112 10 
5 Ş:ırk Ekııpreıdnde cinayet (Chr lsue•den) V. G. 360 20 
6 Etrüsk Vazosu (Proııper Meirm e'den) Haydar Rirat 6• 20 
7 Her memlekette birkaç RÜn (M uhtelif mucııınerden) 

Ahmet Ekrem 352 20 
1 Son kor'lan (Fon l.üknerde'de n) Fethi Kardeş 376 20 
9 Karkas hikAyeJeri (Kazbek'ten) Niyazi Ahmet 120 ıo 

10 Son Ehllııalip muharebeleri C K ollins'len) Ahmet Ekrem 276 20 

n Futbol kaideleri Nilzhel Abbas 'o ıo 

En ince 
elbisenizin 

altında 
görünmez 

Vücuda botun 
serbestisini 

• 
verır. 

Türk Hava Kurumu 
27 ncı Tertip 

• 

Büyük Piyangos 
Birinci kepde: 11Mayu939 dadır. Büyük· 

ramiye: 40 bin liradır.Bundan batka: 15 • 
12 bin, 1 O bin liralık ikramiyelerle (20 bin ve 1 
bin) liralık iki adet mü,tifat vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak lttirak etmeyi ihmal etm 
Diz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarlan arasına girm1I 
lursunuz.. 


