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( ' Japonyada zelzele Alman gemileri 

nereye gidiyor? Tokyo, 2 ( • .) - J::ıponyanın şi. 

mal h:ıtısındaki Akila'da vuku bulan 
zı•lzcledc bir çok kimseler ölmüştür. 
:;o kadnr yaralı 13 iilü Yardır. 1000 

knclar ev yıkılmıştır. 

Cebelüttarık, 2 (A.A.) - Tanca, 
Ceuıa, Cndix, Algezlrııs ,.e Malııgada 
bulunmakta olan Alman harp gemi 
lerl buraları bugün tcrkederck ve bo 
Aaıı sarp islikametimle gctcrdt uzak 
laşmışlardır. ... ,._ •'-. . 

'ÇARŞAMBA S MAYIS 1030 ):} Yıl: 22 :t- Sayı: 7634 

00 bin kişi geceyi dışarıda geçir. 

rniştir. 
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~eş~iy~t kong!esi ~ü~ ~a~!e~il_ta!a~n~a~ ~çı!~ H~~!~; ~~~j~u:j~~)KralZ?g? dün ge~e 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel diyorki: A.ı::!~!~~~-~nı~ı:;_p.,_ şehrımıze geldı 
''Kongremiz, neşir işlerile değil, bütün ~i~;:1s:c:!\~u~p~i:u;!~u

2

Hi~m~ 1~-~J.3 -.: 
Uranın reisliğinde toplandı. ~ ... 

rnemleket fikir hayatını ilgilendiren ihtiyaç- Söz alan Hariciye Vekili Şükrü ~; • 
Sara!joğlu, son hafta zarfında ce- k. 

ları tetkı·k ı·ıe ug"' raşacaktır,, reyan eden dünya siyasi hadisele_ ~ t 
rini ve bunlaroan bilhassa bizi en- , 
terese eden kısımları çok canlı ve 
vazıh şekilde izah etti. 

Saraçoğlunun izahatını büyük 
alaka ile dinliyen gurup, bu beya. 
natı tamamile tasvip etti. Ve ruz
namede müzakere edilecek başka 
bir madde bulunmadığı i!jin reis
\ikce celseye nihayet verildi. 

Tahrandaki heye
timiz dönüyor 

Tnhrnn, 2 (A.A.) - Anadolu :ıj:ın 
sının hususi muhahiri bildiriyor: 

Başvekilin nutku Ankara, 2 iCil,l; - Blrind Türltı 
n~şriyat kongresi buıüa U..et lnö
~u l\ız Enstitüsü konferans aalonun
h a Başvekil Doktor Refik S.,.damın 
~~kantııtında ilk toplantısını )'ap - ''Birinci Türk neırlyat kongre· !maktan kurtardığı gibi yapılacak 

ıştır • i · · h h • b• "b h kkı d -
8 

• •m n ıstımamı açıyorum. er angı ır tecru e a n a 
S •44 t lııın 10 dtt Dtt vck•l Relik • ı. .. ~ı .. na•"' ve .euaı .ıru>.lUm olıdu~~ 
aldam fçtiilla salonw strerelE rl.J ~ ~ - • 

l'~aset mc,·kiini işgal f'yle•nlş ve bil- lerl, ar ınn aarif Velitti 'Yti- fçln lJl~e daima yolda kolaylık v~-
lun delegeler tnrafınd:ın ayakta kar- cel'in ve onun çalııkan arkadaıta- re~e~ti:_ • . ? kadar •. ~emleket.te ~ır 
§ılanrnıştır. nnın hazırladıkları bu kongreyi mıllı kutuphane vucuda getırdık. 

Dokı.or Refik S:ıyd ım ın kongr.e teşrifinizden dolayı hepinize ayrı Bunu en uzak köye kadar götür-
:csaisıni açan nutkunu mütenkıb t kk.. d . mek, yalnız götürmek değil okut. 
~aarif Vekili Hasan Ali Yücel de ayrı eşe ur e erım. mak zevkini daimi surette idame 
80Ylediği bir nutukla kongrenin mak Türk kültür davasının mühim . ~ 
liıld ve gayelerini lzcth etmiştir. bir meselesi olan bu meseleyi mü. etmek bu kongrenın yapacagı pro 

Hasan .AU Yücel, nutl:una ba•lar. 1 k • . grama tabi olacaktır. Sizin ilmi. le v ta ea etme ıçın ve onu program. 
en, İrfan hayatımızd:ı ehemmiyetli d . . • nizden, tekrar eıdiyorum, sizin il-v lari ırmak ıçın sizin yüksek ihtısa 
e tesirli bir harek'!l uyandıracağı minizden ve tecrübelerinizden is-

tııuh kk sınızdan, görgünilzden istifade i· 
•1 a · ak olan bir te~ebbüs etrafın- tifade edeceğiz ve programı vü-
"ll top! · · · ki · . ·· çin ne§riyat kongresini toplıyo-
~eı d" :nan 1

1 Y~ ıs1
1:,_~rın 

1
'de !0 gu- cuda getireceğiz. Onu tatbik şe. 

uşunce erın uır:.m o u&u sa. ruz. Cumhuriyet hük\iıneti bütün . . . . . . 
l'lıirnt bir hava içinde birinci Türk iıterinde ihtisas erbabının tecrü- refını kazanabılırsek atıyen netı
neşriyat kongresinin Ç<ılışma1arına beli arkadatlarımızın bize verecek celerint gördüğümüz zaman da 
h~şlarnış olduğunu k:ıydelmfş ve de- leri bilgili direktifleri bir araya sevineceğiz. 
llııştır ki: Tekrar sizi selamlanın. l§in il-
''Kongre~·e bı'zzat tccrif ederek o- getirerek öyle bir program vücu. " 

., v • • • • • h . mı teknik kısmını arkadaşım Yü-

sı:ı.a reislik etmek lütfunda bulunan da getirmeyı ve mesaısının eyetı 
b cel size arzedecektir. İşlerini:zjde 

claYın Başvekilim Doktor Refik Say. umumiyesine u programı esas 
anı . d d. · · tnuvaffakiyetler dilerim. (Alkış-() • veciz ve özlü açı' nutukların- yapmayı daıma um e e ınmıştır. 

,.a, nıemleketin, sizler gıbi seçkin Sizin geçiı:idiğiniz tecrübeniz ve lar) • 
1
lcir ve lı.fillür adamlarını buraya ilmini.z bize bu programı verecek- Başvekil Refik Saydamın sürek. 

~aAırap yüksek maksadı :zah ve ifa- tir ve biz bunu .zamanla mevcut li alkışlarla karşılanan bu nutku. 
~~~~Yurdular. Ben de maarif Ve- maddi vesaitimizle takip edeceğiz. nu müteakip Maarif Vekili Hasan 
ha lıAınin Türk neşriyat kongresini Ali Yücel söylediği bir nutukla 

k ilgi düşüncelerle topladıilını ve bu Ben ~ahsen gürültülü program-
<>ng d d (B kongrenin maksat ve gayelerini re en neler bekle·lii:ıini an:e e- sız iıten zaten hoılanmam. ra-

Ceiirn, izah etmiş ve kongreye muvaffa-
1'a 'h' ;; vo sesleri). kiyetler dilemioıtir. 

~ rı ımiziıı on :ısrına baktı&ımız Esaslı bir programa tabi olarak !r 

n~rnan, devletin kültür m{'selelerinde 
r zırn rnnessesesı oıan ır.:ıarlf neza- geç de oısa daima müsbet gaye ü- Alman 
r~ıllerinin basım ve yayım, eski tabi- zerinde yürümeyi kendim için şiar 
~ e telif ve tercüme işlerinde aldik- edinmiıiındir. Arltadaılanm lda bu 
h ~ eksik ve başarısız tedbirler der- esasta daima benimle beraberdir. 
n~ Rôzürnüzün önünde canlanır. İyi ter. Zaten bir mütearifedir. Niha
sı~etlerle başlıyan ı.u hareketler, yet esaslı bir program safahatını 
hud l"esrnı snlAhlyetlerin mesuliyet ... ı..::p ederek onu yava• da olsa 

orduları Ko
mutam Trablusta 

Utları ve bütcelerin ifar çerccve- u.Aı !r 

(..Dewms 6 tncıda) tahakkuk ettirmek atiyen bozul· 
) ... 

Ilingazi, 2 ,CA.A.) - Alman ordu 
ları kumandanı seneral Yon Dran 
chisto ile general Pnri:ıni tayyare 
ile Berk:ıya gelmişler ve mareşal 
Balbo tarafındnn karşılanmışl:ırı!ır. I 

Türk heyeti Rana Tarhan riyasc. 
tınde Başvekili, Meclis reisini Ye ll:ı. 
riciye vezirini ziyaret ederek veda 
eylemi~tir. 

Orgeneral Kilzım Orb:ıy :ıyrıca :ıs
kerl maknmata ela veda etmiştir. 

Askerl kıtamız bııgfin saat 14 le 
hryetimiz ise sat 15 le olomobillerle 
Tahrandan a}Tılmıştır. Ilu gece Knz. 
vindc geçirilecek bir gece Kennan. 
ş:ıhta yatılacak ve m:ıyısın beşinde 
:'ılusuld:ı bulunulacaktır. 

Heyetimiz aynı gün hususi trenle 
-'lusııldan h:ı-·'·"t ederek ayıtı ye. 
disindc Ankar:ıy:ı "asıl olacaktır. 

Bir tütün kaçakçısı 

Bursad:a 
Bir nahiye müdü-

rünü vurdu 
Bursa, 2 (Hususi) - Bir sa 

yım için Kozludaklardan Karaıs. 
lah köyüne giden Soğukpmar na. 
hiye müdürü Muslihittin yolda 
rastladığı iki tütün kaçakçısmdan 
biri tarafından kahpece yaralan
mıştır. 

Müdür bir saat ka.dar atla git. 
mişse de dermanı kesilmiııtir. Yar 
dımına koşulmuş, sedyeye kon
muş, nahiyeye on dakika kala öl
müştür. Katil kaaçkçı yakalanmı§

tır. 

Bugün büyük merasimle cena. 
ze kaldırıldı. Dört çocuğu vardır. 
Şehir teessür içindedir. Rıza 

Polonya 
Çekoslovakya 

değildir 
lngiliz -Sovyet müzakere
leri neden ağır gidiyor? 

(Yazısı 6 tncıda) 

Kral Zogo ve Kraliçe .TCf'aldin 

Kral Zogo, kraliçe Jeraldin 770 yonu meraklılarla dolmu§tu. Şeb. 
kişilik maiyetlerile düngece yarı rimizdeki arnavutlar ~riycti 
smdan sonra hususi trenle §eh. teşkil ediyorlardı 

rimize gelmişlerdir. Sirkeci istas. 

Cumhurreisimiz General 
Veygand'ı kabul buyurdu 

Emtr Abdullalıın 1.-ıirük ojjlu Emir "lı.'ayifin Ankaraua uelcll6fnl pa:mış 
tık. Resmimi= Prensi istasyonda mıı Jıafı:: kıtaatı J:ıımanrl mı lsmail Tlakkı 

tarafından karşılandığı sırada oöstuiyor 
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Y enibpı Açıklannda 
Bir Amele Boiuldu 

Maarif Vekaletinin mohim bir kararı 

Tedris saatleri deQişiyor 
Dersler öğleye kadar 
bitecek,· sene ortasında 
ayrıca tatil yapılacak 
Maarif VtkAleti okullann yıllık ça111ma müddeti, tatilleri 

ve ıilnlUk derilere batl•m1 uatleri üserinde tetkikler yapmak· 
tadı:. öirenctiifmb• ıare okullanu ıerek ysllık ça1ıpna m~. 
detleri, ıerekse ıUnlük çalqma saatleri üaerinde önemli deiit
m~Jer olacalctır. 

Vekalet, okullann umqmt tatil mu.ddeti dört aydan Uç aya 
uya ilci aya indirmek tuanururvdadır. Buna sebep de yılbk ça· 
hıma devreainirı u olmuı dolayıli;te talebenin Jayıldyle lıtifade 
edewrectiii ve bu yüsden de lyi randanan •hnamadıldır. 

önthnliadeld den yılı bafmda okullar tedri11ta 25 Eylüle 
bqtam~ı bu1unacakla!'dır. tik olrulalrda oJdufu pbi bu yıl ille 
ve O!'ta okullar derslerini 1 O Huiranda kesecekler ve imtihanla. 
nnı 2C5 Hazirana kadar ikmal et:leeelderdir. 

Bundan bat'ka en mUhlm delitmt de okulların çalıfma 1Ut• 

Je'rl Uzerin.de yapılacaktır. önUmmdekl den ,W bapndan itiba
ren okullar denlere 11bah 111t sekizden itibaren bqlayarak 11at 
13 e kadar bet 111tte denlerini bitirmif olacaldardır. 

öileden eonra talebele!' okulda cimnaıttk, 1110.ıik, rnlmit 
ve okulun dlter içtimai faaJiyetlerile meyu1 olacaklardır. Bu fa. 
aliyetltre ölretmenler nezaret edecektir. 

Senebatr mGnaıbetile yapılan Uç ,onJUk tatil ıntlcldetl Jirml 
ıUne iblll edilecektir. 

Hususi ekullar da bu kayda tibi tutulacaklaıdll'. OGnde altı 
saat dcrı yapan ecnebi ve ekalliyet okullan da denlerlnl Bileye 
kadar yapmq olacülardır. 

Maarif Veklletl tedriaatta ınGhiın bir deiitiklik yapacak 
olan bu filuin tatbik ttldlleri iberincle e~erlne devam etm,ek· 
tedir. 

Şehir meclisinde vilaye~ Belediye 
bütçeleri kabul edildi 

si belediJ·e ..U..: e tevkalf.dt ve 
mUtteret muranar bUc!celerl 
mUzakere ve kabul olunmuttur. 

Teal 11tlclee4• .... f ıautaha
nellne 1'100 Ura 7&r41a ya'Pıl
mı,tır. Vali b11 llaatahane1ı sez
dlltnl ve çok betendlllnl, yeni 
kurulan bu mUeueıseye birkaç 
3ene yardım etmek JAzım ıeldl. 

Ce' kalAde bUdcesi cli..ı;.m.70• 'i 
ıra olarak teablt edllmlıtlr. 

Düdceler kabul edildikten 
ra ıokaldara auıudl olarak 

11ılan l••laalann kaldınımuı 

lıak1maclakt t.ekllf maıtıtre •• 
lr :n anin •'80tlm•n a•, "leal.._ 
de GllHlallpata -f!labatleelacle 
df tı~tlrilmeıl lıten,.:ı sokak 1. 
s•ı lerl hakkındaki teklif muı. 

&Slirft: 
Miinakale Ve Muhabere E -· k d 

Vekiletinde C 1 8 Um& 0 8• 
Yeni teşkilAt kat'ı larına son verirken 

şeklini aldı (Yazan: 1ttJOUı.-t MVNIR) 

B llbHP '8brfmbıcle ke. 
MUnable ve _..btn •e'Wle. de.._. ,... lpt 

tinin merkez ve ona baih diler çalmıt olu ''ec:aehl ok Ta ._ 
~etkillt projeleri tamamlanmııtır. ıarı.. • b~dan tollra :.-.:.c:; 
~ aJdllplns ma16mata edlbatreeell Jolunda t.efebbcıae 

'durör~ bu teıkilitın kati tekli ıu- ctrl~ldllfn! dilnkfi ar•zetelerde 
• kllda.. 

VektJctin bir miiltepr ve llllll- o Sebebi *• .,. okuma 
teflr muavini bulunacaktır. MU.. oclalannm. esas makudclan u· 
teprbfa baih olan tqldlat idari.. ••lafuak ._. ..•il•" buaa 
mütavirlik, teftit heyeti reillili, da llmllli1et.. prnpaganc1amaa 
icara nakUyatı reialiii, tarife tlca.. elvedfll birer semin olabllmm-
ret dairesi mıliti. deniz nakliye- ..... 
t1 reiılllf, liman blamıtleri daire. Bu tefebbtlail takdir etme
si reiıliti, hukuk mUpvirUlf, sat· mek lmkiumdır. Fakat tana 
itleri, mubaben vı muruele ınU- fla kabul etmeli 1d, F•r rer ken. 
pvirlijl. 'hava nakliyatı mUdUrltt- dimi• okmna oda!an lnlrmata 
iil ile le.uım, na'kliyat ve ewalr aaeebwnq. 
nı:.darlUJcleridir. Dana. Ralknlel'lnia ıalwle. 

Bu dairelere b91b umum mU. rındu 'bAtb7arak, hn ... te 
~UrUlkler de ıunlardır: llabet eden aluld rerleıde bL 

Posta telcraf, t.Won 1'lllWD mO NI' mo4en okuma odMI aç
dUrltıp. devlet demlrJoDan u. mü nn&lle ....., •••• .. llW
mum mGdilrliliU, bava JOllan a· rlsl 
mum mtldilrllljtl. lim1nlar " de. Yabm filn4a 1ııll' .... ,. 
nlsyollan umum ...SOrllklerl. dlkbt.I een.etmek ll&erlai. l(e-

Yukandakl daireler araqacla nebi olnuU odalal'ma 4..- ._ 
tarife lhtncini temin iti tarif• tl· dea Tin a-cı-t• .,. ltlfa. 
carıt 4alnal relllllln• verllelttlr. 41. bir Jealllk lhulle IUU.. 
Kara " delds nald1yatlan 1Ma n- llaaa d....._.ek 118"itlldea ne. 
illik ...mdtdlr. rl ....... de idin bblll et• 

Kara ın11n•JWlt daimi bit Pi- ..-ı. o llAl4e bWM ..... 
beden mlltettkldl6. Bu .. biler. olcmm m...... ~ Mfl'I· 
- biri kamyonet p1-lcUr. .. ratta• .,...... ..... ...... 
pbe memleket daWJIDde kamyo. ....... c1a ............... Ber 
net.•• otobOa ..m.ltrini temba cetld lqu ltalU•81Mllr. 9e1dr 
••idare edecektlr. TetJrllltı mi· we memleket ............... 
tehaaıı telaUliyenferle tabiye e. b&fka muhtelif dflhor4e d441 
dihıaiıtir. ve bitaraf Mara psetelerl el• 

Denk ~ti döft ıube, li- pt.lıllmelldlr. 
man blnıetıeri de 3 tubeden mil- Bele "' nokta11 btJhaua ip. 
r~kkeptir. Türkiye llhillerinln al- ret l&ımnı Ttlrkl,e hakkında 
tı y~rinde kurula~k merkez Uman ecıHıbl dillerde razılmadık kL 

••• u .... 
•tıll OlnaU adalan. beJDeL 

Bir ...... Da . .-.ıre. J•raMeak nalle1 sahadan bta )'bl4a ma.te. 
'ııı:J rt•l olmabdır. 

Ticaret Vcklleti müıteprların. _____ __;.. ____ _ 

K.aclan Çoraplan dan Muıtafa Nuri Anıl dlln An· 
karadan tebrimise ıelmiftlr. 

Sıhhat bUdce.ı sörUtıUIUt ki> t encllmenlne t.~.,·ale olun • HabeT aldıpsma ıör• Ticaret ipek kadın çoraplarmm •llaın 
ken aıadan Zahid t 1 ral latan- muetur. Velr&letine bllib olan •• botun ıekllde ~ temin isin tlcaret 

tini ıöylemı,ur. 

bul hastahanelerinde. sened·e D ından sonra makamın bir ayn ayn yerlerde çalıpn Tiltk .. odau llUJI tubell lle millt una· 
100 bhı k1tlnla teduf cör4Ult1· tezkeresi okunmutjtur. Bunda fil, 81~1 ve lyarlat mlftttltlill L yl birUli ~tenken çalıımal• 
nu, bunlardan anc~m. 1lrmt bet çıkarılacak daha buı itler ol- 1 .._ 1 .a-ı -ı ._. ~--..a- karU' "~· 111111 una,l 

nl J c! 
e "ontı'o uu!'... uar uu- top. u....lill cın-.a .... __ bu .... _ 

bl ala ıtaa,ullu oldutuou, 1utun an meellsta lc:tlma mUd. lanacalrtır. .,... uauen ıti&HWttı 10-
taşra l'il&ret Tt 'beledl1elerlnln d· • ntn on be' sun uutıl4ılı Tlrkofll Udncl hllllliM ta saJı1malara hltlamıtJar ve soraP 
lrtaD'bal beledl1• aae 1ardım bllc!lrlltyordu. Meclis cuma S11· ıdllen tatanbul TUı'kofW mldltll fabrikatarleriyle temUlara sb'J .. 
etmelerini lıtemlf.h. Vali bu- nu toplanacakttr. Cemal Zl;.tam ......... 1ııl "1d ~clir. 
na da euap Termit. taıradan Belediyenin 1eıı: bUdcesl bu .uifeal tekrar id eclllmlt. tren. Bu balta ~ çorep --~ 
gdecek hutalar lı•kkında hL JUDlerde Ankara)'•.& rlle- diıi dtın fthrimlst ıtlerek Tlrk• cUtdaln de ifdnldyle ticaret oda 
rlrandan ltlbarea 1enl bir ,e. cek, haziranda tasdikten cıta- 0r11 nıGdilrltlll ftsifttlni yapma. amda umumi bir toplantı ,.,.ıa. 
1'.ıl tatbik edlleeettnl bu busuı- rak tatblkab geçil, cektlr. Vali ıa befllftllltn'. cütır. 
t~ Sıhhat VeUlettD1n bJr .enarl bUdce hakkında laı.at vermek Dllır tmaftall Paril ticaret ata· 

0 

o:ı'u&una ıu1ıeaılttlr. b·ı .. e Ankaraya glch.cektlr. pliltn• ta,m edilen iç ticaret u- Salih Arifin Cenazesi 
VUA.yet 'Ye belediye ve muş- mum mUdOrU Milmtaz Rek de bu· Gal•-7'dar ......... C.. 
T L_ D..-.lııı.--

1 

cUn .uif11I batma hareket ede. .......... : 
epeuatı ......,,..inin Omer S.yleclclin'in ctktlr. GaJatwray llektebl llUUrJe.. 

T anaimi Kemllderi · o rlııclta ens1J1. laocam. 8a1ilt A 
Tepebaşı ballo..Saln tanzimi Balla Kurumu taratrn4&D Tütln AhnaJc lateyen fiil ebedi slyalle tnlteeDimlı. ec. 

iti mimar Gotre \'•rllmltUr belecUye1e yapılan bh tetebbll Firmalar auea Nlfan... Sdlbat ~ 
Got7e kat'! bir plla 7apmad.an te Omer Be1feddla merhumun llıtıt dn1et banla e\\cl&rl zuı 4'an lMıdıa 8llclhiı Jnel bldsn-
eTnl .. 1aır mtıtellaııııı Proa • Kadık«S7deld a1rl meıarırta ıutw tehrbniae ıeJlelttlr. •111r l· lara1r Gui Tepikl1e Camlfncl• 
tun mutaltuını almak tezini nakli lltenmletlr. Be!ed(ye .. h. çln JDemle'ketlmb4eıı mllhlm tallr· um1n lnlmeoktn'. 
müdafaa etmı,ur. rln muhtelif muarhklarında tarda tattın lltul aJacalcbr. Din. Mtln Ol..._.rayh arkadafla-
Te,,ba,ın4a tiyatro blnuın. • -••lf .._ ...... .._ 

.-..-. ... tlllı al 11at11• 
ftllllilıil•-1'•11 • ttııtll11W ...... 

:ıtiı 



Arnavutluğun işgali karşısında 
..................................... -··-·-· ---. ......__ ..... _ ....... . 

Yunanistan ve Balkan devlet .. 
terinin bugünkü vaziyeti 
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G .. 1 • p . d 
unterın eş1n c:1: 

Neşriyat kongresi 
• 
lngilterede 

yor. I\.on~rcrtcn mnk ntl l>iitiin A k 11 f • 
r<-Slllİ \C h11sı1ı-İ ll"~l'İ)llt \llSI· s. eri müke e ıyei 

Mnnrlf Ycklli Hnsnn All Yii. 
e<'l tnkdlrc ılcğcr lıir tcşcbbiis 

eseri oltıı·nk bir kon~rc topl:ı- Mi.ili Şefimiz General Vey·..and'ı 
kabul buyurdu 

Joj Pezmaz oğlu mır.ı trmnınlnmal;:tn·. Londra, 2 (A.A.) - Aııker; hur ~s~:; :n~:~A.~ugü:e~~~~7; 
Yunanistanın sabık Hariciye Vekili mükefüfiyet hakkındaki kanunun :fo Gener<ıl \Veyana,1d'ı kab"l bu. 

ye vekaleti ve Fransız bü~ ilk el. 
;iliği erkanı hazır buiunmı ı1l:ır

Jır. r 
y AZAINJ• talnl'JJıı tıı·~.rni:r.c 1,,.ıl<'ı·ek kiittiil' k d"fd • 1 !--al:n,,ıntlaki t•: n..,Jı hh noks;rnı an unu neşre f r 1 A k 

J\'.ongreııin miiz:ıkcrclcrin. .. 
-----------------.. - den iyi karnrlııı· çıkncnğınıı tln metni evvell:i akşam neşredilmiş yurmuşlardır. Ka~;,ıl esnasında Ankara, 2 (A.A.) General 

Yunanistan küçük bir devlet 1 bu usulerl karşısında bütünlü • tir. Kanunda 20 yaşına gelen ve Hariciye Vekili Şi.ıkrü Saraçog~lu V d f" b 1 F 
ı b

•. _ . . ,.,j1phc etmiyoruz. An<'ak l\lnnl'if 
21 

h .. "k 
1 

. cygan şere ıne u a: .~•n ran. 
o duğu için, istila edilerek u. günü ve istiklalini muhafaza ıçın • . . . .. _ yaşını enuz ı ma etmemış ve Fransız: büyük elçisi Massigly 

. ~ b"l \?ckllmı.zln hiıyuk hfı mı nh·c. 1 b '" .. k k 1 .1. d , sız b:iyük elçisi M. l\fossigli tara-Yük devletlerin harp arzusuna bütün çarelere başvuracagını ı - · ::>an .ıtun er ·e ngı ız vata:'! a~ nazır bulunmuşlar-O r. 
k 1 1 tnlllnnlllc nııılıı Pl<lııi"nı ·ından bir ziyafet verilm: .. _..:r. 

urban olabilecek bütün küçük dirmektedir. t ne en .· ... _ "' . ~· • ı ı~rının ln~ilte~e~: bir a:keri ta. Ankara, 2 (A.A.) _ Genel Kuı 
devletlere sempati duymaktadır. Arnavutluğun işgali bir kere mn7. hnlüc ~ ınc hn knraı lıu m lıın dcvresıne ıştırak etmek i:zerc :nay Başkanı Meraşel Fevzi Cak· Ziyafette Başve~:il Refi': Sry-

Yunan cfkiırıumumiyesinin de İtalyanın Balkan yarımadası tnthikatmı t<'min <>tmck itin '·aydedileceği tasrih edilmektedir. mak bugün General Weygand şe· Ja-n, Hariciye Vekili fül.rı.i ~cır~ç 
kanaati, herhangi bir hissin te. üzerine atmış olduğu ilk adımdır. nasıl bir tcyhl kun·cti hulıınn- Kayıt servisleri iş nezaretine rcfine Ankarapalasta bir öğle zi- oğlı.ı, Milli Müdafaa Ve'dli Nnci 

Birile Yunanistanın büyük dev. İtalyanın Arnavutlukta ve Ama. hilc,·cğini uil<'miyomz. tevdi edilecektir. · yafeti vermiştir. Ziyafette Fransı7. Tınaz ile ira:ı, Ingilter::, Pc.lon~<ı. 
letıer arasında vuku bulacak bir vutluk sahillerinde yaşatıcı kati . . . . . .. Hizmet etmek yaşına gelen va- büyük elçisi Massigly, Hariciye Romanya b:iyiıl: elçileri ve Yu"lan 
?'ıluharebeye girmemesinin men - menfaatleri vardır. Fakat biı He:· :c3 ı.rıl"c bihl oı kı uç :-c- t~nd.aş kaydedil:iikt~n. sonra sıh. Vekili Şük.r? Sar~ço~lu, Milli Mü 1 elçisi vesair zevat buh:ıımu~tur. 
faati icabı olduğudur. memleketi ilhak etmek hakkı ba· ' ne <'\'\·el hlr Bnsın J\.ongı·esl hı bır muayeneye tabı tutulacak, ! Jafaa Ve kılı Nacı Tınaz ile Mill= Ziyafeti parlak bir ~:ıva--: tal:ip 

Yunanistan, topraklan hakkın. z.an da bir uçurumdur. Bu hare. topla ıııııı!;'tı . nıı kongrcılc gii· muayeneyi müteakip, on günJül 

1

. nüdafaa ve genel kurmay, harici. etmictir. 
daki hiç bir harekete göz yuma. ket İtalyan tanılan mevcut ve :el l"u·nrlıır <in ,·crilml':'tl. J·'a. bir mühlet içinde, kendisine gös " ___ _ 

?naz, çünkü Yunan toprakları ta. meşru kanunları çok gecmektc !rnt kongı·c <lnğıldıktnn SOnl'll ~eerrielecbeı'rk ı'ohlbaanrı"ymeahaalallceakgtiıtrm. ek ü. N; s ] n j a F '1 l '1 s 'ı' n de 41 r an A 
llıarnen Yunanlılara aittir ve Yu. ve İtalyanın ötedenbcri Balkar ı, 11 knııırlarııı hepsi sii:r.•IC' kul. .. 

1 
• .1 

nanhlar ile meskfındur. Bundan yarımadasına girmek arzusumı Bu suretle davet edilen gençler ' .l ·•" ı l lı. H~ııı <le kongrede o knrnr. • 7 
başka Yunanistan Bü-ı,-Uk Britan. göre vaziyet açık fiili bir E;eki' . .,. 1 1 milis sıfatile hizmete alınacaklar y h d ı 

5 
• • , t[ J •. ~ !arın\ ,·crilmc~ınc snı.h o ıın nı· d · 

l'a. ve Amerika ile olduğu gibi almaktadır. Hatta şunu da ilave "ucl> (>l· ve 6 ay müddetle hususi bir talin a u 1 , n g 1 z o. u 
A • h k t b ncl tnt IJlknt:tn nknmct.c ... ~rnanya ile de geniş mikyasta edebilirim ki bu are e ey · devresi geçirecekler.dir. Fasılatız 9 L 

......,.. d B ·ı l b t mum·ı bı"ı mu .... lnrdı. Onun iı;in kon~rcnhı ··~unascbctte bulunmakta ır. u mı e münasc n ve u devam edecek olan bu talim dev 
Vaziyete rro··re bı"r memleket ile harp hali İ"in elzemdi.. ~ cr<'C-<'0 

• ··! knrnrJnrın tnthlkl- · · "k 1 d 1 .. b k Kudüs, 2 (A.A.) - Nisan ayı tır. 950 kişi tevkif edilmic:, bur fo-
b :ı: rcsını ı ma e en er, uç uçu se. . . . . -ı 

ayrıca te.,,.iki mesai etmiş olma- Balkan memleketlerinin \'azi • ni \ 'C takihinl temin için hil' tc- '' dd 1 d k 1 da I zarfmdakı tedhış hareketlerının rın 35 askeri mahkemeye veril-niş 
:1• ne mu et e yar ım ıta ar n n 

sı arzu edilmiyen bir haldir. Bul yeti tetkik olunduğu zamnn sor ri<l kuncti nrannıasmı isteriz. birinde veya munzam ihtiyat kuv bilançosu şudur: 41 Arap, 14 Ya· tir. Bı.:n!arJan üç kişi idama mrh. 

~akdirde diğer devletlerle olan bir sene zarfında. A vusturyanın HASA X Ji G:J\IÇA ı·ı vetleril\:ie hizmet edeceklerdir. imdi, 5 İngiliz ölmüş. 26 Arap kiım olmuştur. ki bunun <l<ı r .i i 
1 ktısadi mUnascbctlerini de kes., ilhakı ve Çekoslovakyanm orta. Z3 Yahudi ve 7 Ingiliz yaralan. affedilmiştir. 
inesi lazımdır. Bu vaziyet karşı. dan kalkmasının Balkan devlet. mıc:tır. 

Z h 
1 I' "t ı 

1 h " Bununla bcrab:.-r. Nisatı scm•:1-8lllda, Yunan cfk{mumumiyesi - ')erinin \'8Zİyetini de değir,tirdi. e ır 1 Sil mese esı e em- Bundan ba~ka Yahudi kolonile· da vcziyctte 1 :iç~!: L:r se'.ıh -:v Jl 
ilin bitaraf kalmak yolunda ol - ğini göstermektedir. rine 60. tecavüz: yapılmış. petrol müşt.:r. 
duğu a"ıkra. görillU"•or. Bundan Merkezi Avrupadaki hudut de. 
b :ıı :ıı ~ ı ti t hk'k d'I' borularında 4 yangın çıkarılmış. ll§ka - müdahale eden kim o. ğişmeleri mihver devletlerinin m 1 ye e a 1 e 1 1 yor 
lursa olsun - Yunanistan bir mü dikkatlerini Romanya ve Yugos. 
dahaleye maruz kalırsa hiç şüp- lavya il.zerine çevirmiştir. Ama. 
hesiz Yunanitsan mümkün bütün vutluğun işgali ile ltalya ile Yu. 
Usullerle bütünlüğünü muhafaza ' nanist.an hudut komşusu olmuş. 
edecektir. Böyle bir hal karşısın.! tardır. 
da :rnilli gutur ve cesaret, Yunan Eğer Atatilrkün ve Balkan an· 
~keri hazırlığı ile birleşerek ü. tantını kuranların ilk planlar; 
~it edilmiyecek bir kuvvet şek. kabul edilmiş olsaydı bugünkt: 
lınde kendini gösterecektir. hadisenin önüne geçilmiş olurdu. 1 

.. 

Yunanistan Balkan paktını im Bu takdirde Balkan Paktı bugi'.r. I 
?.aJamış olan devletlere, bilhassa kil hudutlarından çok geniş mik. l 
~nk 11zun zamandanbcri daha yas~ ola'Caktt.!''Ever Bul aHs • :............,_ 

UvvetII racıtalar a. rleumış of. tan da bu anla§maya 'glnıeydl bu 
duğu Türkiyeye yakından bağlı. birleşme bütün Balkan devletleri 
dır. arasında olacak ve yalnız paktı 

Bu küçük devletler ittihadı te- imzahyan devletlerin hudutları. 
dafüi bir karaktere maliktir. nm emniyeti esasına müstenit 
y Urn~mi bir harp vukuunda olmıyacaktı .. Bu takdirde bugün.. 
Unanıstn.nın yapacağı ve yap • kil vaziyetin münakaşası daha 

~ağa rnecbur kalacağı harekatı kolay ve daha verimli olurdu. 
j1tndidcn kestirmek imkansızdır. Bu takdirde böyle bir anlaş -
taJyanın Arnavutluğu işgali u. ma, elli milyon nüfusu toplayn • 

l'llumi bir harp doğuracak vazi. cak ve Balkan devletleri bir harp 
rette değildir. Atina mahafilinde halinde beş milyon asker rıkara. 

1 
t~lyanm harekatının Arnavut • bilecek ,·aziyete geleceklerdi. 
ttga mUnhasır kalacağı kanaati Bundan başka hiç bir Avrupa 
"ardır. devletinin malik olmadığı ham 

F'akat Arnavutluğun İtalyan • maddeye de malik olacaklardı. 
la:. tarafından i3gali, mümkün Ayrıca Balkan Anlaşması bütün 
lnU§küllerden maada, bcynelmi • Avrupa dcvlctlerile boy ölçüşe • 
le) bir meselenin husulüne sebe. cek üçüncü bir mihver teşkil et. 
~iYet verdi. Almanların Avus • miş ola.caktı. Bu şekildeki anlaş. 
~ryayı işgali. Çekoslovak devle. ma yalnız cenubu §arki Avrupa
lınin ortadan kalkmasından son. nm menfaatlerini mildafan et -
ta A.rnavutıuk ta istiklalini kay· miyecek. ayni znmnnda coğrııfi 
bediyor.. Kücük devletler için vaziyeti dolayısile, A\TUpayı teh 
l>tati!t bir tehlikenin mevzuu dit eden hnrp tehlikesinin de ö. 
~~hsolduğu hiç şüphe götürır.ez.11 nüne ge~erc!< sulhu muhafaza et. 
/;•e bu :rol:tnda beynelmilel men. tirece'..ti. 
~atıer düşünülmektedir. Yuna • , Ne yazık ki Balkan dcv:etleri 
tııstan da yeni yeni kabul edilen hattı hareketlerini tayin etmek 

,-----------------------·---, 

1 
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Yazan: SAIT F AIK J 

Y •nlarından geçen iki kişi dikkatli dikkntli bekıyoı lar: 

1 l\ız cevap vermiyor. iki kiıi ıeçip gittikten ıonra.. Neden 
0 1\ra: 

- Bilmem .. 
- Ne bilmezıin? 
- Naıidc gidelim demedin mi i~'i'? 
- Evet dedimdi ne olacak? 

- Ben ~e bilr::.em dc:ldtı. Gidelim mi ı;itrr.İyc:im ıri bilmem!. 
li,d.- !:e:ı ~:ıi ı:aı kın yuksrıki kapısmt;a bekle. Unutır.a aır.a. 

ı artık ayrılalım. Gören olur. 

d - Nctit müthit, harikulade bir karikatüristtir. N.<ııidi ıeyre. 
~:n . ._dam aühneye mahkumdur. Acı veya tallı, ihtiyari, gayri ihti
~. 1',; ~orta veya kolaybtda. Naıidin en san"'tkiı.r taralı ihtiraomda. 
S:b ~ntelle:Ctüelizmden nefret e<Aer ve bütün ar~iıt~riyle Eyyi:p 

'"1ieri ve llihlariylo onu kepue eder anladm mı? 
-A L_ı 'ftrıawuıHt.• ........ ._- anp olaynn~ 

Sıifftn :ehirlenrn Milırilıa11 1 ıı~,. Xo:i 1: 

1stanbul taarfrncla evvelki h+ rJe ınevncldı rı:Lnları mil ~ 
snbah içtikleri sütten zehirle. ' ıl!rı nmfş. kimya'trı 111 ye gönd"-
nen lcrclcn bazı in rı ti ii ıı hastah~. 
neden çıkmışlardır. Hlldlseyc 
Adliyc ve ıalııtn \'e SıJılıiy<' mU
clUrlliğli ehemmiyetle el koy -
mıışlur. Siltll hir t ·iı:iııiıı sattığı 

trsbit edilmiştir. Zc.rirl<'ııc•ııle. 
rin midelerinden c;.lrnrılnn mnd 

• ilr !ştir. 'l'nhlll ·ı": h'<'siıı<lc ı:ıUt 

lt>ı·iı• lcaptnıı mı 'oı,ı::n lınyvnn. 

lnrırı Y<'diklC'ri ot!.ı ı rlıııı mr ze 1 

hirlr neliği mcyılaııu ~ılrncnktır ı 

!'lJer taraftan adliye ve za. 
oıın :rM:dra snhibl'-'ı ltıi ele din-
Iİ~'C'C<'kt ir. 

icap ettiği zamanda tamamen şu. hiikiımetleri beyne1milel hadise -
urlu değildiler. Nihayet bir an . ler karşısında kati bir hareket yo 
!aşmanın bir tehlike halinde kcn- pacak vaziyette değildirler. An. 
di kendilerini korumaktan ileri., cak bitaraf kalarak memleketle. 
ye gitmiyeceğini zannettiler, rinin istiklal ve milki tamamiye. 
(Muharrir burada 1934 senesin. tıni muhafaza edeceklerdir. 1 
de İtalyan Yugoslav mUnasebatı Ümit edelim ki büyük Avru • 
rrerginkcn ltaJ •anın Yugoslavya· pa devletleri, Balkanlarda hüküm 
ya muhtemel bir hücumu znma. süren haleti ruhiyeyi anlasınlar 

nını kast.ediyor) ve yakında zu . ve tehlikc~erin dünyanın bu kö . 
hur edebilecek büyük tehlikeleri şesinde yapılmış ol::.n anlnr,mayı 
:?vvclden görmeği istemediler.. tadil edecek temı:.yiiller getirdi • 

Bugünkü vaziyete göre Balkan ğini bilsinler .. 

Tiyatrodan çıktıktan sonra yürüdüler. Fatih pnrkınrn arl(a. 
ıından gidiyorlardı. Arkahrın dan iki mahalleli c!elikanh, ken ··ile. 
rini gösl~rmek için kah önd~:ı, kah geriden onları takip cdi~·or1.ırdı. 

Necmi Fransız~"\ bir kitapta şüyb b:r cümle ckumt:~tu: 
Qutily ait dans la nature vcgctnle et animale une te:ıUınce a la 

pro~ı·ı:ssio:l, en avant, ıı l'crc're, a l'lrnı-mor.fo, au pcneeic:ın:ırr~t.. 
Acaba b•ı cümle ynlnız hayvnna ve ncı~ta ve cnl:ırın hr.rici 

~ekillerine ait bir mü~ahede mi:,•di? lnsanla~·ın ve onların ruhla~ın'l, 
hiıılerine ait hiçbir tekamül olmıy:ıca!< mıydı? O halde beyhude ye
re niçin ' tiirler ve romanlar yıı.zrlıyordu'?. Edebi eserler insanı yer.i 
ve rne5ut, ba,ka iyi ve güzel dünyaya götürmeye, hurm'lya yardım 
etmiyorlarsa neye yarardı? 

Niçin kendin~en cdaha küçük olan şu iki delikanlı daha İ'. •i, da. 
ha merhametli, dah."\ nazik, daha hisli, daha günahsız <leğildiler. 
Bir İn'-Anı tazip etmekten zevk duyulabilir miydi? 

Yoksa, biz dıınrdnn - şu iki insan - n:::ı.:t r:özi'kmiiyor mu
yuz. Ve bu mcsudiyct hiç l::ir ın:-:t' di üstün:~::!~ v::c:.ıt!a &elmiş o!. 
mnd?ğı halde onlar gibi Naşidi ucuz b;r sırac!an Se3.'l'cderek, gece. 
leyin bir umumi panım ker.ı3rından ~erek, yıldızlı, yağmurla yı
luınmıı siyah bir gecede uykuya ve aevıiye koş.ara." - bu kin tı:. 
dendi 

Yolun bu bir gö:·m~k1 fena bir &·~ot miydi? 
Madcli ü:;tünlükl:rin krakançhğı;·la mı hu netice dagdiycrd:J? 
Güzel bir gecede, fevkalade ıık bir otcınWilde kuc&klanrmı 

bir lmdmı Jnthumak; ne dir.eyim, hatta anal'!iıt bir nıhla lbu oto-

Görüp Düşün d iikçe --
Sergi açılırken 

iman, altı ıenenin ne demek olduğunu, ayın.uda kendi yü-
7.Ün.fl be.'mrak dil hclki i\nlıyabilir. Anın ben, bu farkın biiyii!dü· 
eünü "on defa Ar.karaya giderken gördüm. r~cğcr nJtı sene, ne 
müthiı bir z;.manmııI •• Ankara, bruri~§ka bir Ankara o:Jmuş. 

Maarif Vekili Hnsan Ali Yücel, harf inkılabrmızın cı:ıuncu 
yıldönüTtıiinü, <lüşünce ufkundan yere indirmek, gözle görülür, 
elle lPtnhır bir hale cetinnek için bir sergi hazırlndı. Bu güzel 
fikir ve e-scr bayramına da bizleri çağırdı. 

ıı ·ayısın biri, dünyanın her yerinde Bnhar bayramıdır. Yal. 
nız T,\rltiye, hir günde iki bayramı birden kutluladı. 

Sergi evinde saat on biri çnlarken, Baş\·ekil ve diğer \>Ckil
ler, n•. \nıı.lar fikir ve &anat ::ıdamlnrı geniş salonları dcldu!•.nuş
lardı. ll:ııı>an ..ı\!i Yücel, harf inkılnbınrn, tohumluktan ba:lrya. 
rı:k kitap lıa!inde, şu zengin bnbırını vcl'işine kadar ge.f:irdiği 
tekev~ Ü :ı ve tekemmül çağlarını ilmi bir görüşle anlattı. 

Onu;) içli ,•t· sıımıtkar hitabesini dinlerken, bir kere daha 
anladım Vf' im:ndım, ki "Atn,, bu yurttn bir cazibe kanun•.J gibi 
ya~ıyol'. Onuıı İçin bitmek yoktur. 

~eru:de, fert, şirkctt devlet emekleri, tatlı bir kayn.'l§rna ile 
bir:>irı:ıe omuz ''CYmi~. Sıra sıra uzanıyorlar. 

l"crtip heyeti, sergiyi "sannt eserleri", ";lmi eserler,, sosyal 
.'>il~ilcı, ~'lrih, coğrafya kısımlan gibi parçala ayırmış. Bund.'lki 
f<'yd:'I . ydnız bir tasnif g~zelliğindcn ibnret olarak kalmıyor. Bu 
sayede nl:cı l,Öziyle bal::ınlal·, mc:nl "'kette ne türlü, h.-.c-gi nevi. 
c!cıı f'• e:·lcrir <lu'ha çc!< bns:lıp :> cı.·yılJıfrını c'a to;'lu l·ir hclc'c ı:ö-
1'-jiliyor. Kıymet hükümleri i~in~c böyle bir görüşün r.c kadar 
n:iihim olclu!!unu ise söylemeğe b:l:r.cm lüzum vnr mı? 

lJ:,-kıısuz hü~ün btr gece ve en ı:ckiz ~~allik uzun, ::arsıntıh 
bir yo:Cl!lu~:.:u :;crgunlı.:ğunu ben, lıu tcrgide dinlc:ıdirdim. Gü. 
ze~li!t lıa:ı:; ~dil"' bürünürse bürünııün inı:cn ruhur.da., l<uvv::ii 
cert:yauhr gibi geçiyor. Düşen omuz krıharıyor, çöken ı;övde 
şahlatııyo · ve kanatlanır gibi oluyoruz. 

Hımın Ali Yücel, bu başarışı, yarinki büyük ve yüksek ham
lenin bir hlz noktası olarak tanıttı. Tevazuu güzel ve Mcip bir 
şey yaı>m<ı!<, bir iır:tiy:ızdrr. Burı:., kuvvetine irw.n~~le?r er:r.cbilir. 

Amn, ı.n:.ıtmam'.\lı ki tevnz'J, gelini süsliyen clU\·nk gibidir. 
Öı·ttiF' ünü a&lından da güzel gcsterir. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

mo'.Jile bir bomb:. savurm.:'\k al:ıl \'C hcyal edilir bir §e) :ti. Fnkat 
lccndil~rine aynı fakir clbisclc:-i paylaşmış, aynı yolları aynı veçhile 
yürümüş bir ac'am bir k.~ra kıza maliktir diye kıskanıL"lmazdı. Bu. 
nu akıl kabul etmezdi. Bilakis bundan, bu manzaradan, herhangi 
yalnr7. bir insan birnz garip ve nz huçuk acı da oba bir : '~i< duya. 
üilir. Hatta kendine bir scndet histesi bile ~rknrnhiJirdi. Çıkanla
maz::a tiyatroya niçin gi:lilir, tiy:-trocla nns:I gülünür ve ağl .. ~ırdı? 

O haFe bu irıınnların ı·.:h:.ı f<'nn i 'i. Hr-lbulti f~cz.ıi onları ne 
fc::\dnı· Sc\':yodu. Cu cevval :ki çoc:ığn rLc:ni hiç l:ir Ll.-ı <lı: n-o<lı. 
ğınr hissetti. Onlara acıdı. Sonra, Bldınş etır.iyeüm! <~di hendi 
kendine .... 

Tam bu sırada kolun::ı bir başka insnn kolu cir~:iğ.ini fn~etli. 
Fatih camisinin arka•ır.da idiler. iki lcülhaı:-jeyi ilerid:? b:r fe:ıerin 
dibin1e onlm bekliyor, ciaara ye.kar f?İbi )•apıyc~'ımh. 

f!ec:ni düiündüklerini Üı::ri:.-:<l:n bir §C)"İ:r .n~:· &::i Mr a.-:da 
atıvermitti: Süvariıini bir zilkiniıte atan bir at hızı içini doldurdu. 

f l)pw;mıı '1 fncfOO). 
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Tarihten b1ir yaprak: 
--- ıaws zto '-" -

Allah ve meczup 
Amerikada Allahlık iddia eden 

biri çıkmııı ve birçok kimseleri 
kendisine t.ıptırmaya muvaffak ol 
muş. in&anhk, dünya kurulalıbe
ri buna benzer birçok hadiselere 
şahit olmuştur. Tarihin bu ha11L 

HARPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 
YAZAN: 

'Muvakkar Ekrem TAiu , .... ..-..ı.--..-.;ıı 
seleri tetkik edilirse şöyle bir ne- Son ravuntta Dempsey kolunu tirmiş odamda istirahat ediyor - tişeceğini vaadeden Este! maçın 
ticeye var.l"r: - 53 - bile kıpırdatamadan yalnız da • dum. Tam öğle vakti idi. Birden, olduğu saatte h8.la meydanlarda 

Din, daima muvaffakiyet için yak yedi. Sağlı sollu direktler, za- tatlı uykumun arasında, oda pen yoktu. Nitekim ertesi günü gelip 
bir silah olarak kullanılmıştır. Bu- Halkı şaşırtan neticeden ziya. vallı Cek'in suratında motör gi. ceresinin hafifçe kaldırıldığını ve beni bulmuştur. Sonra maçın de-
na binlerce misal bulmak müm. de maçın safahatı olmuştur. bi işliyordu . Maç bitti. Halk - iki şahsın bana hücuma hazırlan. vammca bir türlü dinmek bilmi. 
kün. Kilise en büyük darbeyi Fran Dempsey, şimdiye kadar hırçın, Dünya böyledir işte.. Düşenin dıklarmı farkettim. Derhal ye • yen yağmura ne diyelim? .. ,, 
sa ihtilalinde yemişti. 1793 yılın- asabi ve ilk anlarda işini bitir - dostu olmaz! - Mütemadiyen sev rimden fırlayıp meçhul mutaar- Cidden Dempseyin yerinde kim 
da rahiplerin evlenmelerine mani meyi seven, dayanılmaz şiddette gili Tuney'ini çılgınca alkışlıyor. rızlarımm üzerine doğru yürü - olsa maçı bu ~erait dahilinde bi. 
olan peskoposların nefyedileceği, yumrukları mitralyöz gibi işli - du: düm. Biri pencereden tekrar geL tirmesinc imkan yoktu. Şerifin 
haklarında nefy kararı verilip de yen bir boksör diye biliniyordu. Filadelfiyadaki bu müsabaka . diği gibi atlayarak kaçabildi. DL s3ylediğine göre Dempsey 0 gün 
emre itaat etmiyenlerin idam ce- Halbuki bugünkü maçı tamamiy. da acaba Dempsey kendisinden ğeri çaresiz kaldığını görünce insan kudretinin fevkinde bir da
zası görecekleri ilan cıdildi. le bunuu aksi şekilde cereyan et. daha kudretli bir şampiyona mı karnımın aşağısına doğru olanca yanıklık göstermiş ve hücuma 

Bu sırada ruhani merasimler mişti. Tun.ey'in daima mütebes. mağlup oluyordu? .. Bu suale bü. kuvvetile bir tekme indir mez mi? geçmemesine rağmen pek güzel 
menedilmi~. haçlar kırılmıştı. Pa- sim ve bati jestleri karşısında yük bir ekseriyet, hayır! .. ceva- Derhal fazla bir sarsıntı hisset - kapanmış ve müdafaasında mu _ 
ris peskoposu Gobel, ruhani vazi. Cek adeta uyuşmuş kalmıştı. 28 bmı vermiştir. Dempsey bu maç. medim. Lakin bir iki saat sonra vaffak olmuştur. 
fesini alenen bırakmış, Notrdam yaşında ve 84 kilo olan Tuney ta, şampiyon dempseyin gölgesi müthiş sancılar içerisinde kıv • Altıncı ravunttan sonra mena. 
kilisesinde Meryemin tahtına be~ Dempseyden üç yaş ve dört kilo bile olamamıştır. Bütün bunlara randım durdum. İşte bu hadise ceri Dempseye abandone etmesi. 
yaz fistan, mavi manto, kırmızı noksandı. Vücut ve adale ölçü. sebep ne idi? .. Kimi, Cek'in üç se. benim fizikman bir sarsıntı ge • ni teklif etmişler fakat Dernp _ 
takyesi ile genç bir kız oturuyor- lerine gelince, Dempseyden pek nedenberi mühim bir maç yapma çirmeme sebep olmuştur bir .. scy bunu kabul etmemiştir. Son 
du. Papalsların maskara şeklinde farklı değildi. Lakin boksu, Cek'e mış olmasını, kimi, evlenmesini, Sonra müsabaka gününden beş üç devrede koca Cek'in her iki 
kuklaları yapılıyordu. Birçok pa. nazaran biraz zayıf görülürdü. kimi menaccri Kerns'le olan u. gün evvel bilmem 0 tekmenin te. gözü de tamamile kapanmıştır. 

k Dempsey yıkıcı, Tun.ey yorucu zun davalarını, ileri sürerek bu sirile yahut başka bir sebepten Tuney'in direkt yumrukları o de. paslar, karılariyle meclise gelere 
marifetlerini gösteriyorlardı. Ak- bir sisteme sahiptiler. sebeplerin, cihan şampiyonunu feci b ir dizanteriye yakalandım. recede şiddetli ve yerini bulmuş. 

bugu"nkü zafa dücıürdügun~ .. Ü iddia t E lA y ... sini yapmaya cesaret edenler Af- Tuney nasıl dövüştü?. Beklen. "' Neler çektiğimi ve maça kırk çe- u. vve a sag gozünc dehşetli 
rikaya sürülüyordu. diği gibi Dempseyin parlamasını ediyorlardı. şit ilaçlar alarak çıktım. üçün • bir darbe yemiş fakat asıl sol gö. 

Bütün bunlar, yalnız muvaffak ilk devrelerde soğukkanlılıkla sa Halbuki Dempsey bizzat Şeri. cüsü, karımın stüdyoda bir cina. zü kapak cihetinde patlayarak 

•VAKiT • 
AOO.N'E l'AHIFESJ 

Memlekeı Memlektt 
kinde dışında 

Aylık 95 155 Kr. 
3 aylık 200 425 • 
6 aylık 475 820 .. 
1 Ylll ık 900 lGOO • 

l'orıleden Halkan Birli Al 

için ayda otuı kuruş düşülür. 

Po'>ta l>irliğine girmeyen yerlere 
ayda yetmiş be~er kuruş 
nıeılilir. 

zam. 

Abone kayJını bildiren mek
tup ve telgraf ücretini, abone 
parasının posta veya banka ile 
yollama iicrelıni idare keneli ü· 
zerine alır. 

1'ürki11enln her po:tlo merke:lnde 

VAK/Ta abone uo:ılır. 
Adres değiştirme ücreti 

25 L.uruştur. 

iLAN ÜCRETLERi 

Ticaret IHlnl:mnın santim -
satırı sondan itibaren i!An say· 
falarında •O; iç sayfalarda 50 
kuruş; dördüncü sayfada 1; 
ikinci ve üçüncüde 2; birincide 
4; başlık yaoı kesmece 5 lira
dır. 

Büyük, çok devamlı , klişeli, 

renkli ilan verenlere ayrı ayrı 

indirmeler yapılır. Resmi il6nla
rıo santim - satırı 30 kuruştur. 

TİCARi MAHiYETTE OL!\UYAN 
vuşturup sonlarda mı taarruza fe mağlubiyet sebeplerini o.öyle yete kurban gittigvi hakkındaki mütemadi bir kana bulanmıştır. 

olmak için yapılıyorl:lu. "' 1 
Enelhak diyen Mansur da, yo- geçti? .. Katiyen ! .. Yeni şampi - anlatmıştır: uydurma havadislerin ne kadar Şerifte tasdik ediyordu ki Dcmp 

yon, müsabakaya büyük bir hız. - " Bir gün, Atlantik Sitideki olsa asabımı bozması .. Bunda bi. seyin yüzü ertesi günü bile ta • lunda kanla yürüyen Simavh da 
hep muvaffak olmak için uğraş. la başladı. Ve bununla anlaşıldı evimde günlük idmanlarımı bi • raz da haklı idim. Zira, maça ye- ~:nmtmı~:abcır·akmdaenrzaecreaddeaşeı'dkı·l.ini kay 

KÜÇCK lL.ı\NLAR 

Bir defa 30, iki defası 50, Qç 
defası 65, dört defası 75 ve on 
defası 100 kuruştur. Üç aylık 
ilıln verenlerin bir defası beda
vadır. Dört satırı geçen ilAnların 
fazla satırları beş kuruştan he
sap edilir. 

mışlardı. Peygamberler bu yüz-
ki dehşetli darbelere sade taham uc '>l 

=~n s:;~~rtie~:in a~:ıi:~:~:ı~!:;~ :~ee~~k~~~eaı:;:;~·n:: ~:~: ( _V_A ... Kl-=-T---S-Pw:-0--.R_ M ___ U'~ S_A_B--AKA .. S-1 I bu~::; ü:~~~~r :ı;;~t~~it~ 
mak istiyenlerin marifeti idi. yor.. !inmiyordu. Şurası su· götürmez lli:met kuponu getirenlere 

küçük ildn tarif ut uü:de 25 
indirilir. 

Fakat bugünkü Amerika Allahı Birinci devrenin büyük bir fark bir hakikattir ki Tuney şampi _ 

1 la lehinde bitmesi de bunu isbat Futbol, GUreş , YUzme yonluğu bihakkin elde etmiştir. onlar:ı benzemiyor. Ona inanan ar 
bı'rer koyun sürüsü gibi takip ede eder. Gong ravundun nihayetini Aslen İrlandalı ve kibar bir aile. 

kl 
. 1 aı.J ilan ederken nempsey·ın yüzü, ve Atletizm Amatörleri ye mensuptür. nempsey anadan 

Vakıt hem doğrudan doğru

ya kendi idare yerinde, hem An-
ce er ınanmıyan ar s ;.ıece: 

Tuney'in yumruklarından kan Arasmda doğma bir kabiliyete sahip gözü. 
- Mecıup.. içinde kalmıgtı. kürken Tuney de sonradan boksu 

kara caddesinde \'akıt Yurdu 
altında KEMALEDDiN lREN 

Diye dudak büküp geçecekler. 
Hemen hemen halkın tamamı, SPOR kavramış, zekasile iş gören, sa. 

N. A. favorileri olan Tuney'i hiç dur. natınm ehli bir tip hali vardır. 
------------- madan alkışlıyorlardı. lkinci ra. "'Joksuna Amerikandan ziyade 

11An Bürosu eliyle UAn kabul 
eder. (Büronun telefonu: 20335) 

idman Bayramı İçin vundun sonlarına doğru Demp _ y ld İngiliz stili hakim olmuştur. Ma-
Toplantı sey, kıymetini gösteren bir §ekil- } }Z) Il} ~.,.,.--.ıl!lıi.,...~f!'-'t- • amafih~'iiıı seieı~lki Dbmbse.. 

13 Mayıs idman şenlikleri pro- de parladı. Hasmına öyle şiddet. ~e naz.aran ,l'uney,dahaııhafifi kL 
Alemdar- sineması 

tKt FiLM gram;n.ı hazırlamak üzere bugün te saldırmıştı ki Tuney neye uğ. • Iır. Amerikanın en tanınmış boks 
saat 17 de vilayette vali muavini radığınıfarkedemedi.Müthişsağ seçıyoruz münekkidi Tbebrr Wignall bir 
Hüdai Karatabanın başkanlığı al- !arından birini tam çenesine in . makalsinde 1923 Dempseyini Coe Büyük Ca z 
tında bir toplantı yapılacaktır. dirmiş, sol aperkütü de kalbine BıRINCıYE Luiz'den yüksek göstermektedir. 

Toplantı.da umumi şeflik ve oturtmuştu. Gong devrenin hita. Bu çok mühim maçın hasılatı ta. 
Son Gangsterler 

spor bürolarının spor eğlenceleri mını bildirdiği zaman Tuney ip- Bir B i s i k ı et marn ı.895. 733 dolar tutmuştur. 
programı tesbit edilecektir. Top- lere yuvarlanmış bir halde idi. P'tttbolctt Gazi 1 Bunun 850.000 ni Dempsey 200 şerefli bir mazisini yaşadıkta 

sonra gönül arzu eder ki yeni y 
ni ve ciddi hareketlere meyda 

lantıya maarif müdürü, halkevi İşte bu sırada Ttıney meşhur te- Ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift binini Tuney almışlardır. Kalam 
başkanları, kaza kaymakamları iş- bessümünü bırakmaya mecbur iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik ! masraf ve organizatör hakkı ola. 
tirak edecektir. kalmıştı. Neşesini kaybetmiş, ar. Resimli Hafta abonesi; altıncıd<tn onuncuya kadar: Birer bo- rak pay edilmiştir. verilsin. 

--o- tık gülmüyordu. Lakin hiç bir yun bağı: 4 kiıiye birer çift ipekli çorap; 10 kiıiye birer adet11 Dünya üzerinde futbol kadar, Dünya ve olimpiyat şampiyo 
y eni G elen Seyyahlar surette izah edilemez bir sebep. Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bil· ı belki ondan da fazla rağbet gö- lukları kazanmış koca Almany 

ten, üçüncü ravunttan sonra yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki. ret, seyerci toplayan, alaka uyan da boksu ilk yapan ve bütün A 
Alman bandıralı Mil Voke va- Dempsey, Dempseylikten tama • şiye birer tuvalet sabunu ; ayrıca 150 kişiye muhtelü cins he. 1 dıran boks ne yazık ki memleke. man yıldızlarına hocalık edip A" 

puriyle limanımıza 300 seyyah gel mile çıktı. Yıkıcı hücumları şöy- diyeler. . timizde pek o kadar hayat bulma rupada büyük bir şöhret yap 
miştir. Seyyahlar şehrin görüle. le dursun, müdafaayı bile güç - 1 mıştır. Mütareke senelerinde Be. Gaatasaraylı Sabri Mahirden b 
cek yerlerini gezcliktcn sonra c!ün lükle tutturabiliyordu. Tabii Tu. ı Müsabakaya ıştirak Koponu : -59 -1 yoğlu _ve. sonraları. ~ir çok viHl _ ka Büyük Kemal, Hamza Osm 
akşam A~enize hareket etmişler- ney tebessümüne tekrar kavuş . • , yetlerımızde gcnçlıgı enterese e. Zeynel, Mazlfun, Küçük Kema 
dir. muştu. • .. ________________________ --- .--den bu ' sporun kısa süren fakat (Devamı var) 
~~8'İi!i~~~~z~.~~~~~~-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=.;;;;;;:::;=::=:;;=:;;;;;;;;;;;;;;;~~---~!miiiii~~iii!i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 

. 
Karamazof Kardeşler 

Yazan: Dostoyevski 

Çe.fl"f!o: Hakkı Silba Geaıio - 169 
Delikanlı bunu söyledikten sonra tek 

rar otur.du. 
Gruşi11ika, ayağa fırlayarak: "Yarab

bi şükür!., diye haykırdı. Sonra hakim
lere dönerek: 

- Onu iyi tanırım. Sözlerine inanı. 
nız. Alay olsun diye, inat olsun i~in ağ
zına g::le:ıi söyler. Fakat ciddi bu me
s::lede ondan yalan b::klcmeyiniz. Ne 
bahasına olurs:ı olsun <losdoğru konu. 
ş•ır. 

Mitya titr::k bir sesle: 
- Teş?!:!:ür ed:rim Agrafcna, .dedi, 

y·;re~~-ne su serp:yorsun. 
- D1n a!t§l:-rik: paraya gelince, yire 

s:ıy '"a~lı:.m; f'-l:at Di:ritrinin bir~ok 
d::a üç b: ı rut ıc::en bch:;ettiğini bil
di::di v:: ::;,:le d::va::ı e~ti: 

- On:ı b:ı • .Iılı' ı:u t::ylcdii;im daki
k~ la b-n1 b•ı p:mının ı:aterin tvnn1"ı

n'ld:ın çolınmış o1Ju~unu anlattı. Bu 
hırsızl ~c cl::";ildir. Y<l::ın1an teıo:i yo!,, 
götUrilr yerirsin. Dedim. 

Mtldd~lıtmuroi. ısrarla soruyorduı 

- 'Bu çalı~an para, hangi para idi? 

Bir ay evvelki mi, yoksa dün akşamki 
mi? 

Gruşinika: 
- Dün akşamki 1 
Cevabını vedi. 
Sorgu burada bitmişti. Ni!{ola, teha. 

lükü andıran heyecanlı bir acele ile 
genç kadına: 

- Artık Eerbestsiniz Madam. i stedi
ğiniz zaman şehre döneb;lirsiniz ... Eğer 
araba, hayvan haz·rlatmak hususunda 
yardım Iazımsa, meır.nuniyetle yaparız. 

Dedi. Genç kadın: 
- Tcş"kkür ederim. :idi: ben, ihti

yar Maksimovla birli':te giclece~im. 

Yal:ıı -: eğer dzce bir rr.:hzur yo!::a. DL 
mitri hakkın ·a v:::::e~iniz k::ı.rarı ö~rcn 
mc',: üzere bnr::.t!a l:olT.c'c i~.'.iyorum. 

Gru!:.hika, bunları söylec1ii~~en scnra 
!:ı':tı. D:"Ilitri sakin gö;;Unü"Or. bu ce
va!>lar-la:ı l:uvvet almışa bcrıziyordu. 

Fı.-!nt b:ı hali ço!t sürm~di. Ga:h bir 
bitkinlik her t.,rafını ans•zın sardı. Göz 
teri ka:ıanıyordu. Şahitlerin dinlenme
si de bitmişti. Fezlekenin kaleme alın-

masına başlandı. Mitya kalkarak halı 
ile örtülmüş bir b:.iyük dengin üstüne 
uzandı ve başını korkomaz uyudu. Rü. 
yasında yaşadığı hadiselerle hiç müna
sebeti olmıyan tuhaf bir rüya görmüştü. 

Rüyasında alayla bir stepten geçi
yordu. Bir köylü, onu arabasiyle ça. 
murlu bir ovada götürüyordu. Hava so 
ğuktu. ilkteşrin ayın'da idiler. Kuşbaşı 
kar yağıyor ve toprağa değer değmez 
eriyordu. Arabacı hayvanları şiddetle 

kamçılıyordu. Bu köylü, elli yaşlarında 
kadar görünen kızıl sakallı ve külren
gi kötü kaftanlı bir adamdı. 

Yolda bir köye vardılar . Harap, sefil 
izbelerdöen ibaret bir köye ... Kulübe
lerin yarısı yanmıştı. Çatılar, köm!.!rl::ş 

miş dire!:ler fötünde gü~halle devril. 
me.:en durabiliyordu. Köyün e~i~inde 

kemiklerine ka.:lar eri;niş peri§:ın kı. 

Irklı bir kadın kalabalığına rastlaJılar. 

Yüzl:: ri topra1{ rcng:ni l:a:!la:rı~lard·. 

Yirmi ya~ında oldu~u h:ı lde kır::lrk r,i
bi görUn-:n, uzun boyb iri l:cm!':Ii bir 
zııva'lı, ku::a_:ı:ıda a~layan bir çc:uk 
ta,ıyor. Y.ıvru aç. ar:anm memeleri l:'.l
ru:nu3 ... ik:si de a~lıyorlar. Yavru çıp. 
ı~•: !:,..ll"rını, scğukt~n rr.:ırnrnu~ cl!eri
n: u -:ıtıyo:. 

Dört:nlla ge~erlerken, Mitya: 

- Niı;in a~ltyor bu ~ccuk? 
Diye sordu. Delilcanlr, bunu köylli 

!fvesiyle sormuştu. Ken.dine · gelince, 

böyle konuştuğuna sevindi ve tekrar
ladı: 

- Ama niçin ağlıyor bu minik? .. 
Hem neden böyle çıplak bunlar? .. Ne 
diye sarıp sarmalamıyorlar? 

- Çocuk donuyor.. Elbiseleri buz 
tuttuğu için atmışlar. Isıtmaz çünkü 
buz tutan zıbınlar .. 

Mitya şaşkın bir halde : 
- Nasıl olur bu? 
Dedi. 

nışla, o engel tanımaz coşkunlukla kö
pürüp taşıyordu . 

Bu sırada yanında bir ses duyidu 
Gruşinika ona : 

- Seninleyim, sendeyim artık hiç a 
rılmryacağız ! 

Diyordu. Kalbi bir saz teli gibi inle 
di. Uzak bir ışığa doğru ruhunun ka 
natladığını sezdi. Bu yeni ışık onu ç 
ğ rıyordu. . ' . . 

- Nasıl olacak ... Bunlar yoksul za. 
Mi tya gözlerini açınca: 

vallılar ... izbeleri de yanmış .. Yiyecek 
· b'I k - Ne? .. Neredeyim ben?. 

ekmeklerı ı e yo . 
Dedi. Yattığı .dengin üstünde doğru 

Dimitri, rüyalara mahsus bir tuhaf-
du. Baygınlıktan yeni çıkan bir halde 

lıkla hala anlamıyor, birteviye köylü a-
idi. Yüzünde, gözlerinde gördüğü r 

rabacıya: 
yanın parıltısı vardı. Tatlı tatlı gülürrı 

- Yok. canım, yok canım, diyordu; 
si yordu. 

hiç öyl:: ~ey olur mu? .. Söyle bana sen, .. d d :l U ı Onün e Nikola uruyor. u. yan. ı· 
ned::n bu kalabalık buraya toplanmış? 
Ni;in bu k:.~ar sefil ve perişan:lırlar? 

ğını görünce: 

l"!eyc k-:p':ara kesilmişler? .. Niçin bir. - İfadenizin zaptı okuna:ak, dinle 
h:rle+·le kucaklaşıp t ürkü söylemiyor- yip imzalayın·z. 

l:ır. Hele nasıl ço:uğu aç bırakıyorlar? Dedi. 
O. hakimi dinlemiyor, bir saat be11'i 

G:::;i b:.ı sorduklarmın manasız ol-
daha fazla uyuduğunu d::~ünüyordı1 

d.ığunu le ndi de biliyor: fakat sormak 
Hele haşının altın:la, bir yastık bulunıı· 

tan da kc;n:!ini alam yordu. Yavaş ya. ş:.ına da şaşıyordu. Çünk:.i ynttığı vakit 
va-:ı içini derin bir mahzunluk kapladı . 

bu yastık yo!<tu. 
Ağl:ı~ak ü::ere buh•nduğunu <luydu. 
Aç çocuğu doyurmak, memeleri kuru. Mitya. bu itinadan gözleri yaşarac:ı1' 
r:mş an,evi te-:elli etmek. bütün dün- katlar içlenmişti. Bu hareketi dünyan 11 

y'lnrıı ~ı:ı..:::tini te'llin edecek bir şey en umul:na"! bir iyiliği sayıyoruu. ı .. ~· 
yapmak istiyordu. Ruhun ·la bu istek, bu duygularla: 
Karamazoflara mahsus o müthiş şahla- • (Devamı ııar) 



1 Mahkemelerde 

Bir işçi en yakın 
arkadaşını öldürdü 

kazadan haberi olmadığını söyle
miştir. 

Hüviyeti tesbit edilemiyen ka

Bir aiv~i akıllının maceralarıı 

Evvelki akıam Kasımpaıada 
Şerafettin adında bir iıçi bzara 
en iyi arkadaıını öldürmüf. ken
<liai de yaralanmııtır. dının nasıl öldüğü veya öldürül. Paris Transatlantiği 

S -VAKiT 3 MAYIS 1939 

Erl 
G 

Vaka fÖyle olmuıtur: 
Cibali tütün fabrikuında itçL 

lar fefi olan Şerafettin karısı Ay. 
te ile birkaç gün evvel kavga et
llıiı ve Ayıe kendisini terkederek 
ltaıınıpapda oturan eniıtesinin 
Yanına kaçmııtır. 

düğü anlaşılamamııtır. Tahkikata Yangını 
devam edilmektedir. 

Bir Mecmua AJeyhine Gemiyi yakan bir RADYO VE TiVATRO 

Karısını çok seven Şerafettin 
lıer akpm içmeğe baılanuş ve kö
tU düıüncelcre aapmııtır. Nihayet 
e'l\telki akpm tabancasını cebine 
Yerıcıtirmiı, arkadaıları ile birlik
te Cibalide Hüsamettinin kahve. 
'ine giderek içmeğe baılamıılar
dır. Çok urhoı olan Şerafettin, 
arkadaılanna kansının kaçtığını 
anıatmıı. kendisine yardım etme
lerini söylemiıtir. 

Bunun üzerine hep beraber Ka. 
1tınpapya giderek Şerafettini ka
tısı ile barııtırmağt düıünmüıler 
\>e bir kayığa binerek Kasmıpap
h geçmiılerdir. Buraya kadar ar
lta.daılarına itaat eden Şerafettin, 
h~enbire• 

- Olm~, olmaz, ben kanının' 
ayağına gidip yalvarmam, o bana 
~elsin, diyerek gitmek iıtememit
tir. Fakat arkadaılarının zoru Ü

~erine kabul eder görünmüıtür. 
Grup Şeraf ettinin karısının evi.. 

ııe Yanaıırken Şerafettin eu dök. 
l'ııek üzere karanlık bir sokağa 
~Pnıııtır. Burada epey geçiJı:tiği
l'li gören sabun fabrikasında amele 
ltenıal merak etmiı, o da sokağa 
~Pnıııtır. Şerafettin bu sırada ye
re ÇÖnıclmiı, belinden çıkc:rdığı 
tabancasını karııtırmakta idi. Ke
tııaı bir kaza olur zanniylc hemen 
ilrlctdaıının üstüne atılarak taban 
c-ını almak iıtemiı, fakat karı
lıltlık sırasında tabanca ateı al· 
?lltıtır. Çıkan kurıunlardan blrlsl 
Şerafettinin göğsünü delip geç. 
llliı diğeri de Kemalin karnına 
liplanmııtır. 

!Cemal hemen yere yıkılarak in
enıcğc baıtamııtır. 
. Göğsünden yaralanan Şerafet
ırı bi~enbire aklı batına gelerek 

!ilr'kadaılanna koımuı, Kemali has 
~alıancye götürmeğe çalıımıtlar-

ır. Fakat Kemal yolda ölmüttür. 
Yakaya nöbetçi müddeiumumi 

tııuavini Feridcn el koyarak tah
kikata baılamıı. ceset adliye dok
toru Salih Hiıim tarafından mua
}'enc eldildikten sonra morga kal. 
dırılnıııtır. 

§erafettinin dün göğsüne pan· 
''"'" - .. n yapılıp sarıldıktan sonra 
ildliycye sevkcdilmiıtir. Birinci 
'Ulh ecza hakimi Şerafcttini aor· 
~Uya çektikten sonra tevkif etınit
tır. 

katil ifadesinde: 

~ - Çok aarhot ve meyus !~~m. 
"S·e Yaptığımın farkında ldcgılım. 

ır 'kazadır oldu,, dcmittir. 

Tren Yolunda 
l>~rÇalanan kadın cesedi 
1 Geçenlerde Samatyada tren yo. 
Und 

1 a parçalanmıı olarak bulunan 
~rr. 0lınadığını bunun sürüm kaa-
adın ' .....ı..ıı_ •• dd . 

ttıu . _cesedi etrafınaa mu eı~-
b· 1'11ihkçe yapılan tahkikat henuz 
ır 11 • 
C etıceye varamamııtır. 

dir eact morgda tcfhir t;dilmekte· 
r . nu, tahminen 20 - 2 s yaıla
~~~ Yeıil gözlü, kumral katlı, 
dı ıınıaı saçlı, kısa boylu bir Jı:a 
- tı.dır. Uıtünde beyaz benekli kır 
.. ,Ilı /b" 
t . ır boyun atkısı pembe en-
arıs· • 
taı~,r~ "e hllri çoraplar bulunmak-

'Oar 
t; Undcn acçen tren sağ aya. .. ını h" .. 
}'aı:. ıleğindcn tamamiyle, sol a-

&lrıı da ..._ 
ırı nıafaaldan kısmen .ıı;opar 

rılııtır. Sol kolu da göğsünden ay
?tıııtır ltt.. . 

tar fUddeiurnumi muavini Turgut 
a ırıd . 

ceai an yapılan tahkikat netı-
nu:e kadını çiğniyen trenin 49 
\'e ttı ra~ı kataıı olduğu anlaıılmıı 
tır ~kınisti Mustafa yakalanmıt-

Ustafa ifadesinde böyle bir 

Açılan müstehcen Al k d ? Ankara radyosu 
Resim Davası man a ini mi. 

Müddeiumumilik tarafından "Ye- p . Transatlantigvi hakkında- Çarşamba - 3-5-39 
v . ı ta 1 a a evam e 1 me e ır. 12.30 Program. 12.35 Türk müziğı ni Gün,, mecmuasının ilk 3 nüs- ık' ahrıks"k t d d'l kt d' 

hası müstehcen resim basıldıgı ı- E 1 tevkif c!dilmi~ olan gece (Seçilmiş kliisik eserler) Çalnnlıır: 
· 1 h"b" C 1~1 E vve ce :ır \" ·ı J> t 1· ı· 1 • ı· çın top attırılmış, ııa ı ı e a r. b k isi Cesar Frank'in vakada bir ecı ıe, 1eşn .rcr, ... ıırc •crsnn, 

1 h . b" · · a ahke e ç Hcfik Fcrsnn. okuyan: Muıılliın .Nıı. gun a ey ıne ırıncı cez m - k t" ldug vuna dair hiç bir delil 
mcsinde bir dava açılmıı idi. ldas ı od"l • ti' ri llnlil Poyraz. 13 :'\lenılckct sıınt ıı_ 

. e e e ı ememış r. yıırı, ııjans Ye ıııetcoro!oji lınl.ıerleri. 
Müddeiumumilik idıdianamesınde C F k k ·r · · esar ran anca vazı esını 13.15 • 14 :'\lüzik (riyaseticuınlıur 

çıplak kadın resimleri ~~sma~~n ihmal etmiş olmakla itham olun. bandosu _ şef: İhsan J\ünçcr) 1 -
mecmuanın neıir gayesı ı1Ide km

1
u. maktadır. Diğer taraftan yapılan P. Lincke. Yiynnn kndınlnrı (marş) 

tcnasip olmadığını, ~on~ u arı tahkiakt Cesar'ın vaka gecesi he- 2 - Chopin • Yals (Do die7. minör) 
yerlerle yazılarının hıç hır alaka- .. "k"nc· defa gece bekçiliğini 3 - Suppe • Eşkiya o:runu (üver. 
la lmaidıv ·· ·· k nuz 1 1 ı tür) 4 - Bizct _ Karmen opernsı ii_ 

rı 0 gını, bunun surum ma yapmakta bulundugvu vazifesi ken zerine fantezi. 5 - J. E·1 • Jlnrnt • 
sadi 1 ahA h · 1 · ok mak ga- ' u 

Ye v 1 11 erı ta dis"ne anlatılmamış olduğu gibi Tunustn (Entermezzo) 17.30 1nkıl;ıp 
. '"tt" v .. ·· .. r erek Celal 1 

yesı gu ugunu soy ıy verilen kontrol saatinin de doğru tarihi dersleri - lınlkevinden naklen. 
Ergunun, matbuat kanununun 31 v k 18.30 program. 18.35 J\lüzik (neşeli 
. • . d laletL olmadıgı meydana çı mıştır. 
ın maddeıının son fıkrası ek Cesar Frank henüz mcvkuEtı.ır. mlizik _Pi.) 19 Ronıışmn. 19.15 Türk 
le 27 inci maddesi ve ceza anu- ~ müziği (rnsıl heyeti). Ct>llıl Tokses 

. · dd ter· Fakat suçlu olma.dıgı hakkında u- ,.e nrkada~ıarı. 20 Memleket s:ınt n. nunun 426 ve 427 ıncı ma e ı " . ı 
• . . . mumı bır kanaat vardır. y:ırı, njnns ve meteoroloji haberleri. 

ile tecziye edilmcsinı ııtemıştı. T hk'k tı ı a ı a yapan ar yangının 20.15 Tiirk müzil'.!i. ç .. ınnlnr: Vecihe, 
Muhakemenin aeçen celsesinde ~ .. 

C lü E b • • 
1 

. Alman nasıl çıkmış oldugunu hcnuz tes. Huşen Kam, Rerik Fersan. okuyan. 
_:,ı rgu~ .~.reab~m en ada~ bit cdememişlet1dir. Yangının ge- lar: Mustafa Çağlar, Müzeyyen Se. 
.raıuan getırttigı ır mecmu . . v nar, 1 - Acem :ışiran peşrc,·i. 2 -
aldığını, bunlann sanayii nefise. mın~n furunundan çı~mış oldu~u Dedenin • ncem :ışir:ın şarkı - Oin 

d ld v talebelere gös. malumdur; fakat şeklı meçhuldur. le sözüm ey dilrüh:ı. 3 - lsmail :ı 
en o ugunu ve k"' ·· ·ı 1 ,_ 1 

t rildiğ. . .. 1 . ·· tehcen ol Kara omur 1 e ça ışmaıı;ta o an ğamn • acem nşirnn ş:ırkı • Y:ınnı e ını soy cmıı. mus . . • 
dıkı "dd" t · t'ı Mahke !urun tadıl edılerek yerıne elek- sinem. 4 - Nikoğos oğıının • Şe' ke-

ma arını ı ıa e mış . - . • • r k · ~ n 
mc de reaı.mlerı"n bir ehlivukufa tnk furunu konulmakta ıdı. Bu n şar ·ı • geçıpte t:arşımn . ., - c. 

f ..ıı fik Fersnn • Tnnbur taksimi. 6 -
tetkik eti·n·ı-ın· e karar vermı·•ti. sıralarda urunJan bir ateş mi sıç &An... s Hüzzam şarkı _ Akşıım oldu yine de 

Birinci nüshadaki "Kocamı al- ramııtır, yoksa elektrik tesisatı b:ı~tı karnler. 7 - Sevki beyin • ili. 
datacağım,, yazısındaki çıplak ka. bir kontak mı yapmıştır. Veyahut cnz şarkısı • Bilmiyorum hona ne 
dın resmi, ikinci nüshadaki bahar meselede bir suikast mı vardır? oldu. 8 - ŞcmsC'ltin Ziya beyin • 

a.d k. Mu.'tehassıslar gemı"nı·n furun Dirnnı • dün nece vesile. 9 - Evir isimli resim ve üçüncü nüsh a ı ~ .J ~ 
k d t k"kl k b tnrkü - Elveda dost deli gönül. 10 -"Banyo dönü•ü,, isimli resimler ısmın a et ı er yapara unu 

:ır Halk türküsü • bülbül ne gezersin 
dün ehlivukuf tarafından tetkik e- tesbite çahpcaklardır. 

BiR KANIN CASUS MU? çukur ovada. 21 IT:ıfl:ılık posta ku -
dilmittir. tusu. 21.15 Eshnm, tnhvilfıt, kombi. 

Ressam Şevket Dağ, Güzel san- Tahkikata büyük bir ehemmi- yo _ nukut ve ziraat bors~sı (fiyat) 
atlar mektebi reanmhmndan Hikı: yet veren milli emniyet tegkilatr 21.251 IJC~li' ~iaıı: ,. D . 

"""'-"'-C'"-' <:... _ _.KL. --- bir ~~~~~~~ 2ı11Qi. Müaik 4k._.n aolelan • 
.....uı;p • .__ · - ·-::, :! rhan Dorar tarafından) l - Coref 

ömerden mut-eldi ehlivukuf he- dır: evzu &bsofan 
-:s ç k "d h · li • Adagio ve Allegro, 2 - Drnhms. 

yeti raporunu yakırlda mahkeme- kadındır.. 0 cı di ma afılin ver \'als (La majör) 3 - Evrak _ Kreis 
ye verccktir. mekte olduğu malômata göre bu lcr • Slav dansı No. 2 (Mi minör) 
-------------- kadın bir ecnebi devlet erkanıhar 4 - Rics _ La Capricciosa. 5 - Cho 

Leton a ehr
.lm·ızde bmiyakestıa.ndiınr.hususi teşkilatında çalış pin • Milstein. Nocturne. G - Hu. 

Y Ş 
boy _ Jlejre .kati (çnrdaş) 21.55 Mü. 
zik Pfelodi • Pi.) 22 Müzik (küçük 

Bu kadının yakın bir zamanda orkestra _ şef: Necip Aşkın) ı -

b•ır sargı· ~çılıyor Paris Transatlantigi müretteba. Thomsen _Dun, 2 _ Go!vyn • Cnm. 
lıl tından biriyle evlenmiş olduğu, fa bnzlnr (Fohtrol) 3 - Komznk • \'i-

Jhracat Mallannı kat kocasiyle birlikte oturmaldığı yann aşkı (Potpuri) 4 - \'inkler • 
d k t Kemanın nşk ş:ırkısı, 5 __.Dietrkh _ 

Burada Te'hı·r Edecek mey ana çı mıı ır. Fifrelcr (marş) (j - Gehh:ırılt • Mas 
Letonya hülci1meti, memleket- Yaşadığı hayat, ecnebi memle- karncle (konser vnJsı) 23 Müzik (c:ız 

terimiz arasındaki iktısadi müna- kctlere yaptığı sık seyahatler, hu. bnn<l _ Pi.) 23.45 - 24 Son njnns ha_ 
acbetleri inkiıaf ettirmek makaa. susi otomobili, bir gemici karısı o· berlcrl ve :rnrınki program. ' 
di)fe lstanbulda seyyar bir sergi lan bu kadının bütçesiyle izah edi- Perıembe • 4-5-39 
açıbağa karar vermiıtir. lememektedir. 12.30 Program. 12.3:> Türk müzi. 

Letonya ihracat mallarının bazı Şimdiki halde bunlar belki .de si • Pi. 13 .Memleket saat ayarı, ajans 
nümunelerini ihtiva edecek olan bir polis romanına mevzu olabile- ve meteoroloji haberleri. 13.15 • 14 
bu sergi 10 Mayıs tarihinde Top- cek şüphelerdir. Fakat tahkikat Müzik (karışık program - PJ.) 17.30 
hanedeki Denizbanka ait yolcu sa derinle•tirilmektedir. Yakında Pa lnkdap tarihi <l"rsleri - Hnlkevin. 

d s den naklen. 18.30 Program. 18.35 
tonunda açılacak ve iki gün e- ris Transatlantiği yangını faciası ~fiiıik (konserto _ Pi.) 19 Konuşma 
vam edecektir. tamamen aydınlatılacaktır. Tahki. (zirant saati) 19.15 Türk miiziğl (fa. 

Sergide te§hir edilecek mallar kat hakimi bu mevzu üzerine her sıl heyeti) Tahsin Karakuş ve nrkn. 
meyanında her türlü ayak lastiği, gün binlerce mektup almaktadır. ılaşları. 20 l\lcmleket s:ıat ayarı, a_ 
fenni ve tıbbi lastik mamulatı, -------------- j:ıns ve meteoroloji lınherleri. 20.15 
her cinıte kağıt, kontreplake, ga- Heyelan Gösteren Arsa Türk müziği. Çalanlar: Cevdet Çağ_ 

lar, Fahire Fers:ın, Rerik Fersnn. o. 
lal•t k t 'pligvi deri, çimento ve 1 • e en ı • . Kuleli - Vaniköy şosesi Uzc- kuynnlar: ~adi Jloşses, fl::ıdifc ::\ey_ 
mütenevvi konserve, boya ves•ı- rinde 78 numaralı yalının kar- dik. 1 - Suzinak peşrevi. 2 - S:ı. 

bulunacaktır duilnh nğanın • Suzinak niiır semai. 
re • . .. · la bu suret- şısındaki bir arsa heye!An asarı Şehrımız tuccar rı . . si • Kapılır her gören. 3 - Udi Eş. 

A • • • aretle nümu gösterm1ş, bcledıye tarafından refin Suzinak şarkı - Günden güne le mezkur sergıyı zıy . 
. k nd örmek fırsatını sahibıne yapılan tebligata rağ. efsun oluyor. 4 - Lütif nğnnın • su 

nelen ya 1 an g h"b" b · t' i ı t.. ıinnk şarkı _ Benim ynrem gihl yn_ 
e)de edecekleri gibi, sergiye Le- men sa. ı ı u vazıye ı za e e. ç 

11 re bulunmnz. 5 - Ce,·dct ntjlnr -
tonya harici ticaret ıubesi müdü.. mem~.ştır. Bunun u:erlne tehlı- kenınn taksimi. 6 - Ycs:ıri Asımın • 
rü de refakat etmekte olduğundan ke gosteren bu halın belediye- ~eh:ıvent şarkı • Yaz geldi cicim. 
Letonya ihracat maddeleri hak- ce düzeltilmesin~ ~ı.imi eneli- 7 - Rahmi heyin • Dayntı nrnbnn 
kında arzu edecekleri maIUmatı mence karar Yerılmlştlr. şarkı _ Bnna nolıhı değişti. 8 - Sn. 
da kcndisiriden alabileceklerdir. -;-=:::::::"".::";=--::;;:;r;;:::~=:::::;;~;;;-;;-:::;:;:::-::::=:-:::-:=;::::----:--:---

-0--

Valinin T edkikleri 
Vali ve Belediye Reisi Dok

tor L1Hfl Kırdar cumartesi, pa
zar Ye pazartesi gUnleri Kadı
köye gidip yolları teftiş etmiş, 
Erenköy ve civar.nda yeniden ı 
inşa edilecek yolları tesbit et-1 
miştir. Vali Kadrköyden Boğaz.. 
içine geçmiş, Bebek - tstinye 
volunu tedkik etmiştir. 
• Belediye tarafından gazino o
larak kullanılmasına karar Ye
rilen Ferid Paşa yalısı da bu 
arada güzden geçirilmiştir . - Ne olacıalı hliVatar bo-zunca evde ola kızım. 

ndcltin Kaynağın - B:ıyntinr:ıbnn şnr 
kı • Ömrümün neşesiz. 9 - Sn:ı<let 

radyosu sen foııı orkcstrnsı: 

tin Kn~ nn~ın • J\ürclilihiı'nzkiır şnr: 
kı • Bir gün ynşndık. 10 - Hnlk tür 
kusü - Senin :rnzın .kış:ı benzer. :u 
kc.nuşmu. 21.15 Esham, tnhviHit, kom 
biyo, nukut ve zir:ıaı lıorsnsı (fiyat) 
21.25 Neşeli pl:iklnr • H. ~ 1.30 :'\Irızik 
(kiiçük orkestra. şef: Necip Aşkın) lO. 
1 - Brıısselmnn<; _ Felemenk rnksı. 

9.30 

10.10 

"J~gınont,. uvertiirü 'c l inci 
senfoni (Beelhoven). 
Str:ısbıırg: "Örynnı,, uvertürü 
(\"chcr); "Orfens,, (l.iszt); 
Akşam nrmonis.i. (Liszt); mi 
lıl·ıııoı Xql-rürn (Colıwn> 
Homn gr. "Kral I.e.m., (Fraz
zi). 
Kolonya: Brnhms'ın 
Konçertosu. 

keman 2 - Frl'ire • Ay, ay, ay (melodi) 
3 - il ruby • \~iynn:ı operetinden 
(pulpuri) 4 - G:ınglberger - nenim 
kuçiik tcddi nyım (saksofon) 5 -
Kı•tsclı • hpnn~ ol kaprisi • G - Zic 
hrer _ \'iynn:ılı küçiik kız '"nls pnr_ 
~nsı. 7 - Schott _ mnrş. ~2.30 Müzik 
(nrynlar • Pl.) 23. Müzik (cnzb:ınd _ 
Pi.) 23.45 • 24 Son njnns Jı:ıbcrleri 
ve yarınki progr:ım. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Program Türki
ye sa:ıli üzerine 
ve liğ!c<len sonraki 
snııl C1l:ırak veril
miştir • 
OPEHAT.AR Ye 
SENFO:\'l 
KO~SFm.ımt: 
!l. 1 lokho1rn 

ODA 1\IVSIK!Sl ,.e 
KO.N'SERLEH: 

G.30 

7.20 

llerlin: Piyano konseri: Si 
bemol sonnın (Clıopio) • 
Bertin (uzun d.) Pi;r.ı.no kon
seri: lılr sergiden r.csimler 
(Mussorğski). 

8. 
ıo .• 

ı:meı: Kemal rcfnk:ılilc şarkı 
Ynrşova: Piyanoda Chopio 
J~onseri: noklürn ve etütler. 
fa diyez Polon:ıise. 

10.4d Beromünstcr: Tri)o 

BAF1 FPARÇALAR ,.e 
OPERETI.ER: 

7. Berfin: Hafif parç.al:ır 
8.15 llükreş: Rumen musikisi 
8.15 .Münih: Halk programı. 
8.30 Strnslmrg: Hafif Parçalar • 

• 
D.10 Bennünster: Radyo orkestra .. 

sı. 
"i\I:ı nnsie l -
lo,, (Anber) 
1 inci ve i- 9•15 

per- 10· 

.Frankfurt: Do!>lal programı. 
Torino gr.: Operet parçaları lisllcrinden Ala- kinci 

elam .\larguerite 
\'al mont U 5 

Fraıısı: radyo ar-

<leler 
Königsbcrg 
(IIelisberg) 

(:'\foznrl); 

9.15 

"Don Gio,·nnni,, 
Flüt konçertosu 
Polka (Smetana); 
şı ( Çaykovski). 

(Moznrt); 
tsıav mnr-

Londra (X.), l'nris (PTT): 
Tosc:ınini idaresinde J.ondr:ı 

10.30 Nnpoli gr.: Bando lu>nscri 
1 l. Ynrşov.:ı: HnfiC musiki ,.e raks 

haval:ırı. 

11.30 Birçok Alnmcn istasyonları: 

Opera parçaları. 
DA::\S ~IUS1K1Sl: 
11.30 N:ıpoli ~r.: 12 Londra ('N')) 
12.5 I.ondra (R.) 12.15 Tor.ino gru• 
bu. 

ıımanyadan dönen Nafia 
Vekilinin beyanatı 

Führer birçok vesilelerle milletimize ve 
şefimize hayranllklar1m tekrarladı 

• t f 
Şehrımizde bulunan Na ıa Ve-

kilimiz General Ali Fuat Cebcsoy, 
dün sabah Perapalas otelinde be
ni kabul ederek beyanatta bulun. 

susile Hariciye Nazırı Fo.ıı Rib
bentrop da memleketimize ve he. 
yetimize karşı pek samimi hisler 
ve ifadelerle Führcr'lerinin hissi-

du. lki gün evvel Berlinden dö. yatına ayrıca iştirak etmit bulun .. 
nen Nafıa Vekilimiz, Alman dev- maktadır. 

let reisi Hitlerin ellinci doğum yıl 
dönümünü, memleketimiz namına 
kutlulıyan heyete riyaset etmek. 
teydi. 

Bu münasebetle gördükleri hu
susi alaka ve samimiyetten, Tür"k 
milletine ve dirijanlarına karşı bes 
!edikleri takdir ve saygı hislerin
den General Ali Fuat dedi ki: 

" - Almanyaya girişimizde ve 
oral:Ia ikametimizde olduğu kadar, 
Almanyayı terkederken de her ta
rafta heyetimize karşı gösterilen 
büyük hüsnükabulü ve dostane 
muameleyi bilhassa kaydetmek 
ve hakkımızda gösterilen bu duy. 
gular.dan dolayı da müteşekkir ol
duğumuzu söylemek isterim. 
"Nisanın yirminci günü öğle

den sonra Alman devlet reisi, el. 
linci yılını kutlulıyan misafirleri
ni kabul ettikleri sırada heyetimi
ze karşı hususi bir alaka ve neza. 
ket göstermişler ve sözleri ara. 
sında milletimize, Atatürke ve 
Milli Şefimize karşı birçok vesi
lelerle takdirkarlık ve hayranlık 
duygularını tekrar eylemişlerdir. 

''Şerefli milletimizin ve Büyük 
Şeflerimizin yabancı bir memle
ketin dostluk havası içinde büyük 
bir .devlet reisi ağzından samimi 
:fadclerlc taki:füi, heyetimizi çok 
mütehassis etmiştir. 

"insan Türklüğün ve Türk ol. 
manın şeref ve iftiharını böyle fır 
satlarda ne geniş bir vüs'atle his
sediyor 1 

"Yeni Alman devlet ricali, hu-

"Merasimden sonra Almanya. 
nın birçok şehirlerini gezip dolaş
tık. Devlet merkezinde olduğu gi
bi oralarda dahi samimiyet ve hüs 
nükabul gördük. 

''Esasen ben ve arkadaşlarımın 
ekserisi Almanyayı pek eskiden 
tanırız. Fakat bu defa gördüğü
müz Almanya, üçüncü Rayş ida. 
resi altında ldaha geniş ve şümul
lü bir tekamül ve faaliyet göster
mektedir. 

"Bu değişiklikler arasında bil. 
hassa askerin, partinin ve mille
tin kaynaşmasına ve tek bir var
lık haline gelmesine vesile olacak 
muntazam müesseseler vücuda ge
tirilmiştir. Sanayi, inpat ve imar, 
her tarafta fevkalade büyük bit" 
inkişaf göstermekte olduğu gibi 
yeni otomobil yolları şebekesinin 
mükememliyeti, hava münakalatı 
faaliyeti, ve dizel motörleriyle iş. 
liyen trenler Almanyada mesafe 
ve zaman mefhumunu orta!:Ian kal 
dınnıştır. 

''Almanyada gördüğümüz bu 
geniş tekamülü burada bir iki cüm 
le ile anlatmanın kabil olamıyaca. 
ğını elbette siz de takdir edersi
niz. Fakat Ankaraya hareketim ve 
vaktin darlığı dolayısiyle bu ka. 
darla iktifa e!:Iiyorum.,. 

Nafıa Velcilimiz Ali Fuat Ce-
besoy, beraberinde hususi kalem 
mü.dürü Ziya Meriç okluğu halde 
dün akşam Ankaraya hareket et
miıtir. 

HlKMET MUNlR 



6 - YAK.iT os .. 'VIA ı ı.:ı .a~.,~ 

Neşriyat kongresi dün açıldı Voroşilof diyor ki Polonya Çekoslo-
(Ba§taı·af• 1 incide) veya bu bıılde tulmak için, onun gün_ Bu mUzakerelerden sonra umumi Sovyet -ordusu k 

leri içeri inde kıılrııak ) lllUı.den, kı. lUk hayatmdkal kazancını arttırmak toplantıya nihayet verilmiştir. va ya de gV 'ı I d ı' r 
\:l !Jir ı:ıııııııı sonı :ı ı; ınup ,:itmişler için yurdun en uzak kÖ§elerine kadar E 'I ' 
dır. flusıl;:ıtl.ırı, re.mi kıi•üplııınclerlc muntazam, yayılan, sistemli bir ne§. ncümenler çalış- yenı emez 
ı.J epolırd.ı :ılıcı \e \ıkı ruı·u heklıyen rlyat cihazına muhtaç değıl miyiz? .. mıya başladılar 1 l.ondr:ı, ~ (A.A.) - Bugün Avam 
lıırk:ıç kit.ıplaıı ıl •rı uc~ nıeıniştir.. Oeçmi§ asır' ardaki ilim ve sanat a. l\:ıın:ırasında ınuhaldel işçj r:ırtisi 
Dcılı~ım ~ılıı, 1ı l'il ı·ıı ll:ırıııll:ın !Jiı damlarımızm bUyUk kıymet taşıyan Ankara, 2 (Hususi) - Birinci Moskova, 2 (A.A.) - Tass A- rei-.i Alllee Baş,·ekilden lngili;ı; -
ıııudclct -.un ı .ı, 1ı.1111 ıc, ı.ıl\, l'lİ k:ıy • 'ı ~erlerln:icn ,.e tJrıhlmlzl, kUllilrilmU. Türk neşriyat kongresi kom is • jansı bildiriyor: Son <'I miııakerekı·i lı:ı kkınd:ı iıa. 
lıetrııış \e h.ı~l .. ı hır J ııırıııc ıs .. lıılıı zU aydınlatan esas kaynaklardan ya_ yonları bugUn öğleden sonra ilk 1 V . .. . .. hnttıı lııılunın:ı-.ını tekrar rica etmiş 
ışe sırisip \cnı hır h,zl ı ı:ıktıl !Jı- ı nnkl nesillerin doğrudan doğruya tay 1 t l t 1 k . oroşılof, dun 1 Mayıs muna. re c(k:ırıııınııınh·cnin snl.ı ı rsızlnndı. 

• . • d - op an ı arını yapara reıs ve bcfl K 1 M d d ·· . . r. 1 .. • • • • r.1kıl:ııı ~crdl'lı th•-;il, iıt, lı:ı,J:uıılıııı~ atanmalarına artık lmkfln katmadığı . . . . 1se ı e ızı ey an a soyled1ğı oını, >il ıııuzakl-rclcrın ıslenıldii;i su. 
ulan ııukı.ıl.ırıl:ııı Jınr-.J,cı elıııdlt ma ıomunuzdur. Onları bu değerli eser mazbata m~ha:rırlerını ~eçt~kt~n

1
nutukta ezcümle demi~tir ki: rette lıiiklıııı('f.t:ırafınıl;ın y:ıpılııı rn. 

ııcchıır knlıııı~tıı·. Bö' k ı,,u ,ıııııııı sc- !erden müstağni sayo.bllir miyiz ve sonra kendılerıne tevdı edılmı§ pılınadı(::ııııln ~iiplı")e clii~illıliilflıııiı 
lıebi, lıC'IH'e i<ileriıı ,·c !J:ı ... nrıl.ırın şc. mahrum etmeğe gönlUmUz razı olur olan işler üzerinde çalışmalarına Beynelmilel vaziyetin müthi§ 'iiyleıııişlir. 
reflcrlnl mu:ıyycn sahalarda toplan. mu? BUUln bunlan nasıl \'e ne şekil. başlamışlardır. bir ihtilat arzettiği bu anda, bü- t;cnılıl•rl;ı:,·n şu cc,·:ılıı ''ermi~tir: 
mak, kit eye malelmek ve alil.kadarla. d.e bir. plAn ya.parak doğTUdan doğru. tün dünya i•rilerı' ve kapitalı'st 

a be ı kt· ~a lsU!ad dl k bl h 1 ti Kongre reis ve katipleri: n ı:cn kimse~i şu nyn hu diisfınce-
r n mscme ır. e e 1 ece r a e ge rme. memleketleri. b"t'' a uslu • de lııılunına' rıe<lemcm . .\nc:ık 

;\°L·şrn.ıt islerinde .ı. ! 1111 dcmok- llyizt Reis: Hasan Ali Yücel. n u un n m m-
ı S l 

. . • • .. .ı\I lce'niıı hu gilıi dilşiiııct'leri ıc~' :k 
rat bir ruh \'e tam realist bir düşün. Dillerin zenginlik mlyarları nuıl Reis vekUleri: Hüsnü Kitapçı, san arı ovyet er Bırlığınm mus. cılN·csini ''C fnsill crc ile So' yeller 

ır.ıo;ınıI.1 ınü · ::ıı çık:ı rmıık ısled i. cc ile çulı'iııı:ık, nnc:.:ı t:ıınılıuri) et lugallerl ise milletlerin ansiklopedileri Cemil Bilsel, Hakkı Tarık. 1 temiren dünya barışı lehinde mü. 
rdiıııiııde kabıl olabilıııı,ıır. Cııııılıu- de kültür sc\ lyelerinln birer timsali Katipler: Yaşar Nabi, Nuretin jca:iele eden bir memleket olduğu- ğlnl z:ınnelmiyortlııın. 
riyel tnrihinıll·ılir ı.ı !Jı · l.ır:ırt:ın lm. sayılırlar. 20 ncl asırda bir millet itin 
lun de\ ll:t orıı ıııl ıt ile · U\\ Ilı lıir bir anslklopcdlden ve muhtelit ilim §U. Artam, Refik Ahmet, SeHl.mi İz. nu anlıyacaklardır. Tersini anla. Çok tlostunc ıııah i ) cllr miiznJ.:cr('. 
nesri~ :ıt h:ırcl..ctiııc uiı ısı'ıııiş, ıJiğer beler! lçin hazırlanmış ihtisas lClgat. ze~, Behçet Kemal, Tahsin De. makta menfaati olanlar, harİ!l ol- lcre dc\':ım t • • .ııı. Bir çok tefer
tarıırtnn lıu-;ııst lınsıırı ',. y:ı) ıııı ı,u. lerinden mahrumiyet, lehe sorulabilir mı ray. mak üzere bütün dünyaya malüm • ıi lın nıız:ırı it i lı:ır. ı ı ı .. .,ıa,ı ır:ıı 
rumlarının emeklerine lmkft.n nlsbc. bir yoksulluk sayılamaz. Bu cltsikllği_ Basın, yayın ve satış işleri en. la b'd elli) or 'e d iğer lıiikümlcri de göıG. o n ı şey vardır ki, o da, i<-c.i 
tinde iştirAk edilml., \'O çalışmaları ml..zl blı' an önce tamamlamıık ve her cümeni azaları: :ı ııiiııclt lutma~ıı ıııcclıurnz. Snlıın;ız. 
lıöylccc t:ık\'iy colun •ıı•ı~ııır. Diin zi- münevver •rUrkUn yuvn.smdn bulundu. ve köylü ordusu barışın hakiki mii lıJ, ii~tcrilıııe ~· ıı · nıılnıııı~oı-.ım. F:ı-
~nrel etıiğiııiı. oıı \allık. f'<51'İ~ t scı·- racağı bir bllgl lıa:dnesl olan milli bir Adil Akba, Asım Us, Alaettin dafii olmustur ve öyle kalmaltta· .nı • ıııı . :·r. ıı ıcınlıı e•lt'rim 
~ısi Jııınuıı c:ınlı dclılı ,tır. Bu ~o:ıJ:ı ansiklopediye şahlp olmak yolundıı a. Kı~al, 

1 

C~l§.1" ~.rg~n, Kena~ Hu - 'dır. Fakat~ hiç bir kimseyi tehdit ki, d~c-r ııııl:ı~ııı:ınııı :ıkıliıııle tenh. 
ntılmıs en ıııü slwt 'c ıııkıl:iıı,ı :ıdı • tıiabllecek en mUsbet adımlan değer_ !fısı, \ e!ıt Ebuzz.ıya, Tahsın, Ta •• etmediği gibi Sovyet vuvasının e. ııır oluror-; :ı lıuıııın sc!H'lıi lngili7 
ı•n ti.tin cs:ıı;inden ıılıı ır. 1 tü' h:ır ı 11 kongrenlzln bulacağına ve memle. ık Ed J 1 H kk 1 l " 'ılikiımclinin i~i nİ\cller gösterme . 

terini knlıııl elmcıııiz o•ı)ut(ıın-l:ı bir kete göstereceğine kuvvetli bir itimat ; k 
1~' • smaı n ı, smaı şiğine ayak basacaklar müstesna mc'iinden miill'\cllil drğıldlr • 

Polonya kcnılini telıdil altında lıis. 
~eder etmez lnsillcre ile Fransıının 
yardımına koşacaklarına dnir r:ıpı. 
l ıt n v:ı:ıllrrin g:ı~·ct s:ırih ulıluğunıı 

.. n~·dclnıcklcdirlcr. 

llnriciye ııez..ı i nuııımıı ı.üz sv). 
,emeğe s:ıliihiyettnr lıir znı, ıııız.ır 

,;c,·k ılc ıngılıı lıu~ıl .. ı·lçıı.ı uruı.ı ıı. 

in yuıııl:ın ıııul.il::ıt csnusında t:ıı lc
' in ııııtku Jı:ıkkılllla lıkır ıııuhııdc• ll'. 
.ındc lıulundıı..,,.ınu suj Jcıııış, fııJ .. ıl 
.ııJh.ılcıı tcsbiı edılınlş olan ıııu . c· 

.:ıhil ln~ılı;ı; - I.ch taııhıillerini ır. 

yıl clıııc.- Juzunıumu hısscdılmeclıi{ı· 

ıl illi\ c cınıişllr. 

l.undrn, :! l.\ . .' .) - Daıl:r ı;xprc 

•azclesı, ~o,·ycl Hııs~ uııııı sulh np. 
.ıcsıııdc çalışması j,_.iıı on lıc-: ı.ııı. 

j ısı ıı Ccne\ rede Jngılız, 1-rııııı.ı ı: 'l' 

;o, l et h:ıricı) c n:ızıı l:ırı uı J'ıııdıı 
ııu:ı:a crelcr ol:ıcugını lrnlıcı· .ılıııı::- • 
ıır. 

\ :ır50\' il, :! (.\. \.) - lllusir<I\, 1111~ 
.\ur;cı· Cuc!zıcnny, lıugim j ozd:ğı ııır 
ııak:ılcıJc :-ııkzy:ı ile ~uı ki Prus~ ıı 

nıııı luk:ıl:ırı ııın l'uluıı~ :ıh oldu 111111 

. lcri stıı erek lııırul.ırııı l'olon) .ı:-11 

.lh.ıkını hleıııcklcı.lir. 
:ın JJllc tc,rt'ddııcl edileıncı. beslemekteyim.. Şl ' Kamıl Kitapçı, Mahmut olmak üzere kimseyi tehdit ıde et. 

On yıldan imi • e\·ı;ıli ,.e Ebedi Hnsan Ali YUceı. memlekette muh_ Kürkçüoğlu, Remzi, Ahmet Ha • memektedir 
Yıırşo,·:ı, 2 (A. \.) - J\:ılıiııc lıugiln ~e,·york, ~ (.\.A.) - Polonya lıiı • 

• rfinıiz AlııHiıklln · ıı·atıcı delı.ısılc telif ilim \'e ihtlsns ııubelcrinde orljl_ lit, Vecihi, Sadi Karsan, Sadret. • 
Rehicumhıırun riy:ı'Sclinde yaptıilı )iik t'lçisi rotocki şu lıe):ınıııı:ı !Ju. 

1 L rk millelı i~·ın 11111 l ııı:uı lıu o; ıh:ı- nal tetkik mnhsulU telif eserlerin doğ_ tin Enver, Saim, Nail, Naci Ka. Arzu edilmiyen böyle bir misa-
a gerek de,·lel •ııakııııiznı :ı rudnn doğruya yazıldığı lisandan mu. sım, Hamdi Başman, Halil Lutfi fir ezilecektir. Faşizm tarafından 

tabi Ye ııi'ışirlcriııılz.ı 1 ııcııç · :Tt1rk vaffakıyetıe yapılmt§ tercümelerin ve Dördüncü, Halil Vedat, tıyas Ba. tertip edilen kinci dünya harbi ~ü 
neslinin istHadesine Lo) <.ııkl:ırı eser gUnUn tekniğine göre güzel basıltnı§ yar, Hıfzı Oğuz, Naşit Hakkı, Na tün dünyayı istila tehdidi altında 
ler bize isliklı:ıl için fiı•ı;ı verici 1 'r kltap!arın ne§rlnl teşvik için telif, ter. 

ıu nmuştur: 

l'oJoııy.ı, Çek - Slornk~ a dcğılı.Iir· 
\lmnn:rnnııı Dıınıigc k:ırşı hcrh:ıngı 

ıir harekeli bir harp sebebi ol ırnl;. 
el.ıkki edilecektir. 

mık Edip Ali Rı bırakmaktadır. 
kemruiyet ve kc~ (iye! nrzctıncktcdir. elime, ve neşir mUkAfatıan karşılığı ' za. 

toplantıda, p:ırl:'ımen:onıın ıı1elı'\flt iç. 
limıı de,·re~i •• .lınc:ıya k:ıdar Rebi. 
cıırnhur:ı milli müd:ıfnayı, ınııliyt) ı 
,.e cl.onomiyi :ı: ·ı, nclnr eden mc!ieJr. 
ler,lc k:ırnrn:ımelcr nt-şrin<' saliıhiyeı 
"eren bir kanun l:ı~ ihnsını ı:ısdp, 

Bıınunla lıer:ılıcr ıınutmnm:ılıdır ki, olark mUte\·azı da olsa baoıangıçta Dilekler encümeni azaları: 
clmi~lir. llitlerin koridord.ın seçen bir şe. 

Bu ikinci ıdünya kıtalinin geni§- Pa~nın İ'>likrnr •ıı nit ıne~clclerı· 1 rıl tıılebiııe gclinre, bu talep Polon. 
hulun hu eıııek Ye -;erııı. ye mahsul- klfi sayılabilecek bir tah11lsatın 1939 
lc·ı · , ; sııdece ıc~:ııliiClcrın ve ı;ırf 1.üs biltı;eslne konulduğu ve Cumhuriyet 
nii nlrt'llcrin eline hır •.;:ırak y:ırııı- hUkuınetlnln neşriyat işlerine verml§ 
kı Til:-k nesillerinin irfnn y:ıpıJ:ırını olduğu bUyUk ehemmiyetin en canlı 

kıırnc:ık e~erlcri lı:ızıı l.ı:nııkln v:ız.i- bir delili olan \'C altı yıldanberl yapıl_ 

rcmizi ıuııı H.ı clıııış s ı:,·ıl:ıhilir mi- makta otan maddi yardım karıılığı_ 
) iz'l. nm 1939 bütçesinde 15 bin liradan el. 

l\lecdi Sadrettin, Muhittin Bir· lemesine mani olmak için yegane hu kanun ı.ivillO'•ıılın ,ümulii olını nanın ılcniılc · ı!Jatını kesmek, eko· 
gen, Mustafa Aral, Mümtaz Fa. çare santaj usulleriyle hareket e- ,·nı·:ıl:ıır. · • nomik ,.e belki ele politik istiklttlinl 
ik, Kerami Kurtbay. Kazım Na. den mutaarrızlara karşı konula- Y:ıı·şıı,·n, '.! (.4. .. A..l :\lııllılıaı, :ıIAkn- .ızııllnııık ıırzusuılur. 
mi, Nakiye Ergün, lsmail Hüs • cak hakiki kuvevttir. Sovyet mil. .ı.11· l11gili1. ın ıhfiı: · · ,, lıcr:ınııt1111 1 • -•. cl~i. 1 • "anın Uanzig ınt 
rev, Osman Ergin, Bilal Akba, leti, onun partisi ve hükumeti b:i . ılc-rl'etınektcılir. ;\lnllıunln (!Öre hu r.lcslııi ınii"!.ak ··yr. umadc hulıındu. 
C ıtı:ı"'''IC'r, Jngilit - !.eh m!innst'hct. ğunıı ,.e fnknl ku\'\·et on ünde bo) uıı 

emal Nadir, Sait. Şemsettin, tün bunları son hadiselerden çok leriııdc bcrrııklığa lşııreı etmekle Ye cğmi~ C'Ceğini kaydetmiştir. 
Bu esMlı ıl:ı\ n, ınanrır \'ckilliğini li bfn liraya çıknnldığını blldlrmiıı ve 

memlt>ket kiılllir hbyııtıı11n terakki ,.e okumo.yı ltolaylaştırmak ve okunacak 
inkişafı için ~:ıpıııası l~zııngclcn eserleri yurdun bcr kö§esinde çabuk 
cs:ıs vıızifelerinden biri ol;ın neşri- ,.e kolay tanıttırmak davasını izah ey_ 

Hakkı Süha, Ahmet İhsan, Re • evel derpi§ ettikleri için gerçek - ·-----------------------------
fik Senmen, Memduh. surette kuvvetli bir ordu te§kili 

Neşriyat 

azaları: 
programı encümeni 

yolunda her şeyi yapmıglardır. Bu 
ordunun vazifesi, Sovyet toprak-

9 Alman ingiltere-ı 
den çıkarıhyor 

Amerikada 
~at işi üıerinde rhcııınıi)'l'lle durdur !emiştir. Bitaraflık kanunu 

hükümleri kalktı 
muş vı çe,·rcslnde toplanan mesele. 
!erin her hiriııi a) rı u} rı ıııiill'lıns

sıc; 'c :ıl:'ıknd:ırl:ıril~ hiı liklc gözden 
geçirerek ,nlınm:ıo;ı l~zıın ledhi:·leri 
Jıer:ıber dilşunmeğe ,.e J,ı:hn:ığa scv
kclmiştir. Kongremiz, s.decc l\lıınrif 
Yeldlliöinln ınc:;ı.rnl lııılııııduğıı neşir 
i5lerile değil, lıir 1nil lı :ılinde, bülün 
memleket fikir lı.ı) u:ıııı ilgilendiren 
her nevi nc~lr f:ı:ılbcll<'rinin temas 
elliAi mıılıtelır ilıtir ı~ ı.111 tetkik ilr 
u,ijı n5ac.ıktır. !:iuplıc h ),u kongrenin 
de m:ılıhcli isli~:ıriclir Fok:ıt ç:ıhş
nı:ıl:ırın nclllt''iİndc '.ırıl:ın kıır:ırlar 
önümüz.deki scnelertlc, ı erek de\ Jel 
leşklliilı, sterek hıı usi ;-r• ir leşebl.ıü' 
lcri için en rs:ıc;lı !Jır program \':ız.i. 
fesini görecek \C bur:ıd:ı le~hhi ko
nan, ıslah \c ınııı.iuıi ıı: ' ıı ~olu gös
terilen ıh:rlh•r Cunı!ıııı •:-et hük(ıme
tıniıı enerjik \e 1ır1lik • •• ılışm:ı ıııe
todl.ırı ile hirer hircr g. r\·eklcşecck
tir. Dunun en kıın el i ınücyyideı.i, 
lıli) ıik mllleliıııizin nwmlel.clc lıiz
nıcllcn lı·ı~l,ıı emeli olı 11) :ııılunı ili
madı, hu duH:ııılu rıl ı.1 ınillclin lın

şın<l:ı lnönü gihl kı\lnC'!lı ve ~ük
sek in'i:ıni \.ı ırı:ırı ı::ılıo;ınd:ı lopl:ı

nıı5 lıir şefin huhın•ıı:ı'Sı n kendisi
nın yun j~·in h:ı) ırlı hl•r i~i teş\'ik, 

l:ıkvi) c 'e l:ılı:ıkkuk dli ".nc'kleki mü 
c ir 'e is:llıctli ıııctc!.c .irlir.,. 

'.Mllnıi! Vekfll go.zete ve mecınuala. 
rın bu De§riyatI okuyucularına tanıt. 
tırmak hususundald bUyUk vazifesine 

Albay Cevat, Celal Esat, Cev. 
det, Falih Rıfkı. ruat l~öprülü, 

larını, milleti, onun malını ve sa. 
adetini müdafaa etmektir. 

Hasan Fehmi, İbrahim Necm·ı Milletimiz mukadderatından e-
de temaa ederek TUrk mat.buatının ' 
bOtUn memleket l1Jlel'inJe olduğu gibi İbrahim Halit Hilmi, Cemal ü- min ve huzur içindedir. Mileltimiz 
bu noktada da yaruım birliği -:e can. nal, Fikri, Kerim 9ağlar, Mehmet biliyor ki, sükunet içinde çalış· 
dan bir allllca göstereceğine bUyUk b ir Emin, 'Nadir .. 'adi, Nusret Göy. ması, Kızıl Ordu ve donanma ta.. 
Umit beslediğini bilhassa kaycl~tmek men, Naci, ~ahit Sırrı, Necmet- rafından temin edilmi§tir~ Biliyor 
istediğini .sl:iyllyerek sözlerini bitir - tin Sadak, Pertev, Refik Ahmet ki, büyük bir harp için tamamen 
m~tir. R • e§at Nuri, Sadri Ertem Selim hazırdır. Milletimiz barışı seviyor 

"J§leıiıılzde kolaylık ve muva!Cakı_ Ger ek Sevk S" ' b yetıer dlerlm. Çalı§malarınızın Tül'k ç · • ":.. et ureyya, Turhan ·ıe unun büyük menfaatlerini ta. 
kllltUrUnUn yakın istikbaline getire • Tan, Vnsfi Mahir, Yunus Nadi, ınamen müdriktir. 
ceğl feyizleri \'C bUyUk lnkl§a!ı dUşU_ 1 Cemal T~nışman. Aziz Balkan, Onun için bütün dünya<la 
nerek bunun teminine hizmetin ~im • doktor Suhey1, Mehmet Ali. mücadele ediyor. Fakat mil. 
diden güzel heyecanı içinde eUmlenizi • ı · · 
hü:-metle ııel!mlarım . ., ! Edcbı mülkiyet enctimeni aza. etı~ı~ aynı. ~amanda müca.~cle c~-

1 
ları: mesını de bılır ve sever. Beyle bır 

:Maarif VekUlnln° alkışlarlıı karşıla_ Ab'd' D Ah mücadelede. tam ve nihai zafere 
nıı.n bu nutkunu müteakip, reis Ba§. Esmeı ınA :vKer, "lml etB Şükrü kadar silahı elden bırakmayacak· 
vekil doktor Relik Saydam on dakika r, \·nı aragu c, aha A. 
istirahat için celseyi tatil etmiştir. rıkan, Bahattin Kutay, Halide tır. 

Kungrenln ikinci releesi nçılJığı za. 
man riyaset mc\'kilnl .Maarl! Vekili 
Hasan Ali YUcel işgal etmiş \'e l'iya. 
set di\•anı intihabı yapılarak relll ve_ 
killlklerlne 1zmlr mebusu HUsnü Kitap. 
çı, Üniversite rektörü Cemli Bilse! \'e 

Hakkı Tatık Us intihap edilmiştir. 
EncUmenlere azo. seçiminden sonra 

verilen bir takrir ile Ebedi Şe-! Ata 

Edip. İhsan Gökmen, ::\1ahmut Kızıl ordu ve donanma kuvvet
Esat B ozkurt, :-.ıuvaffak Mene _ lidif, yenilmez. Fakat bu i1ci kııv. 
mcncioğlu, Necip Ali Küc;üka. Pe vet Sovyet milleti alını ta~ıyan 
yami Snfa, Server, Süleyman Ha- muazzam ordunun yalnız öncüle. 

mi. Ziya Gevher, Ercüment Ek • ridir. Böyle bir ordu daima yenil
rem, Etem Menemencioğlu, Me- mez bir kuvvet olmuş, öyle kal. 
sut Cemil. makta ve daima böyle kalacaktır. 

l.on<lra, '.! U\.A.} - Mal'cş:ıl liö. 
riıısiıı g;ı1.cleı.i olan :\alionnl Zci • 
ıunc;'un ıııulınlıiı ·i l.oııdrarlnki ,\1 • 
ınaıı i'tihh:ırat lıürusıınun şcfı \'on 
Husl•lıı oıı he~ ı.;iin için<lc lııgillcrc. 
den ı;ıkmu~ı için dahiliye ııc:ı.:ırelin. 

rı· ı.:ıııir Ycrilıııiışir. 
Hiğı•r t:ınıftun ln;,ıiltcn•ıle ıııisnfir. 

ııernl'likle ll'lif gütiı rııılycn rn:ıllyl'I 
Jerde lıııluıı:ııı ıligcr lı.11.1 Alıııunlıırııı 

d:ı lıir listesi .\lııı:ııı lıüyi.ık cl~iliğiııc 

IC\ ıli cılilmişlir. llıııılıır da on !ıcş 
giın i~·indc lııgillr.rctlcn u;)rıl.ıcuklar. 
dır. 

Beri in, ~ {.\, \.) ln~illercıle lıu. 
lıııını:ıl,t:.ı ulan Alın:ı•ıl:ırıl:ııı !I kişi • 
nin hıııluı lı a rİ('İ ~·ıkarılın:ısıııı me,·. 
:ı:ıııı lı:ılı .~l·clı• ıı \'\ilk isd•l'I' Bı•olıalılcl' 

Yaşuııgton, :! (.\..\.) - BilıırıırııJ. 
kırnunuıııın ikinci mııddcsinin hli\:· 
mn. gere ynrm otomnlik olarak hilıı
ııı:ı crıni,tir. Bıı ıııaılıleye göre, h:ırı 
znınnnındn. ınuharipleı·e ~ :ıpıl:ır:ı~ 
i\ıneriknn ihr:ıralı peşin ıı:ıı:ı ile~ n. 
pıl:ılıilcrck ,.,. lıu ımılt:ır Anıerikn \'it• 

ıııırlnn ile ııal.:lcılilcmiyecckli. Bıııı. 
rtan lıih le, ıııczkür knnıın:ı gilrc, Cuııı 
hurrei~i il..i noy:ı ılolııı fa7.l:ı clt'' iri 
nr:ısınd:ı ı ıj lınrp hıılundul:ıınu mii. 
şn1wclc elliği tııkdirde, siliıh ihr:ıro· 
lı iizeri ııe :ıın'ııı rgo koıııılınnsı ile ik. 
lif.ı Nlileı•C'keir. 

Dün 
s:ızı·tc~i ı.Ii~ cır ki: 

"Eı•ııdıi tclnıaluı· ın:ı iıı~:ınt lıü)lil. tercüme 
lıiı· ıııillclin ) :ııııııııo;ı ~ :ıkışıks11. ul;ııı 1 

ve yann 
külliyatı 

lııı ıııııuıııl'iı·~ i .\lnıtııı) :ı ccnııısıı. lıı. 7 ncı seriden 
ı·:ıl..ııll.\ ,ınıl. ı ır. 

1 oııdr:ı. '.! ı \. \.) - J.oııılrıı 'iU>~ ı·-

lt•,{ııiıı luıııııııı" siııı.ıl ıırııııluıı ul.tıı 
All'ıuıı ı::ı~ aıı \'~ıı l;riı•,heiıııe ln.ıl~. 
ier«Yİ lcrl.ı lnu•-;i ıl.ılııli~c ııezan•ı111_ 

cc tebliğ edilmiştir. 

Filistin Yahudileri 
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50 

Maarlt Vekili nutkunun bundan son tUrkUn aziz hatırasını taziz için be~ 

ruki kısı mi. rıntl.ı ;;o,ıg"l ııir. tclki· dakika ayakta sUkClt edilmiştir. 

Gençlik ve Çocuk edebiyatı en. 
cümeni azaları: İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu, Ali Canip, Aka Gün. 

Bir Vapur Denize 
indirilirken 

askere alınacak 
1 oııılr:ı, '.! 1.\. \.) Buttun }. ':ıııı 

67 
Bizans tarihi 
Senyolbeos Avrupa _________ _. 

kine :ırzcdileıı ım ,l'il'I( in lıl'r birı 
üzerine edelegelrrin dıJ,ırnllrıni çc
kuek irf.ın ılılh .u J'tll• ! dılcki 111:11.l

di ımkaııl.ınl ın cıı ı.0 ni5 hır şel.ılde 
fa) ılnl:ınm:ı ) oll.ırını lı·ılrır:.k l..nr~ı-
1 un.ık IUl'l'lıııri) clıııde olc!ı•ğuııııızıı 
kJyde~ lcrııi51ir. 

Garp külliir ve tefı.:kklir c:ııııino;ı. 
nın seı;kin bir ıın 11 o) 11 ık dilek ,.c 
:ızminılc hulıın:ın ('Ulıı !ıııri~<t 'fiirki
\ cı.i i~·iıı ıneıl\•nl rlun~.mııı eski ve 
Hni fıkir 111.ıh,ııllcrı ıı kendi dılinc 
~·c\ ırırıek \'C bu olcıııın rlıı) 11-; 'e tlii
sunıı ... li ile lıcnlıAıni ı.u,·.clllııclinııcb 
z ırıırt·lini lııllı.ıo;s,ı i,:ırı.;t eden :\lıı:ı. 

ı ıf Yekilı, ).ılııız Tııı ı. ı :ırrlc-rile o· 
kıı) ııp y:ız:1n \e l il.• c • tahsil sınıf
l ırın ı k.ıılıır ı;:clıııış hıılıınaıı gcıı\·lı
•111 .,,11Jeı•c ıll•t s ıııııallı ıılerinin dnı 

k ıılro ıı i\'inde lıır ,ı ıı:ırııı):H·.ıf:ını 
hf"r ıllm şııbeııinde onlann bilgile. 
rlnl gcnl11etecek, his ve fıklr dUn_ 
~ l.111111 :ı~ d111l:ıt.ır.ıl., oı l:ırı Cuııılıu
ı·ıH·I rebrııııin lemit. \'C idealist lın
' •~• i~indc )ıışal ll'llk ll'lıgin hiı 
J{Pll\'lık kiıifıplı:ınesınııı 1 ir :ııı en ı•I 
ıııeııılclwcl c·orııkl. 1·1·1111 j,tıfaclcsim· 

1.unıılııı. -.ı t:ızıııı~l'l I ;,.ı ncı:.ın,ıncl 
lııllı:ı,s:ı ist.11 I, ılı•rrııııs 'ı• !luzlerinc
ılc-\ nı c lerrk deıııi.,lır 'd: 

•'D:ıhao 'ar, J:'Cnl' halk kUtleslnin 
ctıne ısndcce okuma yazmanın annh_ 
tanırı Yermılkle vuı..:e laltml§ sayıla. 
htllr mi !. Onları Türk cumhurlye-U. 
ntn sıhhstt, millet ve memleket dııvs, 
tarının adamı, 11ttı'4dl hayatta ve. 
rlmll birer yurttaş haline getirmek 

Kongre ıı.lkı§larıa Helslcumhur 1nö. düz, Fahrettin Kerim, Hıfzırrah: 
nUne kongrenin en derin tazim ve bağ. 
!ılık hislerinin lblAğmı karar altına al. han Ra~it, Asım Kültür, Hayri, 
m~ ve yine okunan takrlrlcrle n. M. Hamdi Turgay, lhsan ''müsteşar 
Meclisi rdsl AbdUlballk Rendaya ve vekili,, İbrahim Alaettin, !\leh • 
kongrenin açılışına riyaset etmek su_ met ~evzat, ~afi Atuf. NecmeL 

f stinye havuzunda 
bir kaza atlatıldı 

retile netrivo.t davasına yakın bir a. tı'n Halı') Nurı· R · G"k R • • • amız o c;e, e- Denizbank1n !stinyedeki Sabih 
Uıka göstcrmi§ bulunan Başvekil dok. t S d tt' C 11. şa • a re ın e <ll, Şakir Ha. havuzu dün sabah bir devrilme 
tor Refik Saydam ve Genel Kurmay 
Başkanı ı.ıarctal Fevzi Çak(llağa rl. zım, Tezer Taşkıran, Cevdet I\ud. 1 tehlikesi geçirmiştir. 
yaset divanı vuıtaslle saygı ve sevgi ret. .. ,. , ~ 1 Tamiri biten bir vapuru denize 

.:ıııı:ır:ıs.ııd. lıey.ın.ıll:ı Jıuhııınıı lı:.r. 

lıl~e ıı.ızırı llor Beli~.ı. l·ılı'iıİll \:ı. 

lıııılil ·ri kiıı, lı:ırp zn nı.111111d.ı lııın-
l:ıı·cl:.n 111,·nı: i ıı ı. ıı, ' • .sıı1da is. 
lif:ı•le clııı,•k İİ" · re hir kn~ 1 ıldlcrı 
:ıçı l:ıı·ıığııı ı hulıelır ' ' t• ııı 151 i r. 

Sovyet tayyarecilerinin 
büyü/, ınuvaf fal<: iyeli lerlnln bildirilmesini tasvip eylemiş _ M_ukaf_at, )~rdım_ ve propagan. 

1
indirmek için dün sabah saat 8,30 

tir • da ışlerı encu_menı .a1.alar_ı: Ah. ,•Ja i<-e baıılanmıc ·, havuzun suua S r-_ ı :ı - -.: J ovyet tayya:-ı:· 
Bundan sonra muhtelif hıı.Up'er söz met vema ettm, Alı Nacı. Beh. batması ir~n ıu kapakları a ... lmı&-

1 d ılı l k k 
:s :ı ~ cili'"inin mühir.ı 

almış ar ır. c o ara Ursüye gelen çet Kemal, Burhan Cahit, Azime t r ı> 
Ahmet Halit, imparatorluk devrinin F 1 Y.· k t F · C 1• ' ı · b:r muvaffakiyct 

azı nun -u ' erıt e al, Hak- ı Fakat ileri gelen bir arızadan 
son yarım asırlık Ciklr hareketleriıe k K l wl H f Ce elde ctti~'ni a. 
on yıllık fikir hareketlerinin ve ne"rl ı ı ıçog u. a ız mal, Hüs. dolayı havuzun bir tarafı ıu c:lmış, 1·ans telgrafları h:ı 

~ - ü 1\1" . M" • t N' •· yatının bir mukayc esini yapm11tır. '1.' . unır ue:n_e • ı. ı~me_lLı? <liğer tarafı ise su almamıttır. bcr vermi~ti. Ko. 
Ahmet lhs:ın Tokgôz Ttlrk nt':rlyatı ~azıf, Ömer Lutfı, Semıh Lutfı., 
tııemının en kıdemli bir ferdi olarak 1 Şefik Tun-:. Talfıt, Vala Nurel _ Bu vaziyet kar~ısında havuz 1 kinaki is:mli bir 
birinci Türk neşrlvat kongresinde bu_ tin, Zeki !'\asır, Suat. l bir<l:nb~re içindeki gemi ile bcra. ' tayyareci ile ark:ı 
ıuııınııktan duyduğu derin hıız ,.e he. Tercüme işleri encümeni a?.a. berce bır tarafa batmaya b:-~la- da~larını-ı idare 
yecana tercUman o•mıış ve T:llrk nc.ıı ları: Abdi\lhak Sinad, Ali Eami, mı§tır. ettiği "Moskova,, 
riyal aleminin saltanat devıi içinde l3ed tt· T .. B l 1 1 ishıii bir Sovyct . 1 re m uncer ıır ıan Ec C"' E · • ~ dnımn muruz kalmı§ bu'ıınduğu tıı2' C .

1 
. ' ., . ere!;::~ vers;n d'!r.·-1 .. rıza lıer- · h' emı Bıl"cl J<~ ı Ah t F'ı tayy:ıresı ıç yerı 

vikl işaret "e bUtün ga:.·rı f!lU•nlt Fart ı A • • nzı me • ·•'· taraf ec.lilmiı; ve havuzun dih-cr tn- inme.-len Mosko-
Jııra ra-;men bir kaı; Türk nıı."lr'nl- r~.t dil, ~alip ~nlıtiyar, Halil rafına da ;u ıloldurulara't.~Ü} ilk 
Türk i"hn hnv11tına vaptık'rrı h!z '.\lıhat. Halıt Fahrı, Ilafnn Cemil b' f • .. .. .1 . . 1 vadan Nevyor; 3 

mPtlerl kwde1t'•el< bunııırın e" 't:P~·ı- ·iuscyin C3 "ıit, ı ·u~t:ıfa Nihnt: ır acıanın onune geçı mıştır. uç-nağa teşebh: s 

da gelen Ahml't .ııtet ll'tr"umıın "" I N.urull_nh A ~ .. ,., ?{t·rctt n Artnm, I Hadise s rasın.1a havuzun için. etmis•i. Sıfırın altında l:C r:rnt:.•rr ı suretile bir m~ıva :a~lvet c· •. c • 
İ'Tıl.'"'1! P"""'"tn• ). h...,•t fı.--., Tr'· .J ~ıızuıı gö-leri tlltlln Me•lc'c .. ~..... :-.;asuhı l?:tyd1r. Crl•a"l !;al'c. Rıd. de kızakta buluna:-ı büyül: vapur dı bulan ıoğul:lukta t:ıyare biı m:ııt:rdir. Re:ıim:;le tayrar:::i .~o 
la•ı pr:ı-ıT'~A ıı•k\ l-1• t .. ---· t ve elti• ·:an l''afiz, f- oh·tti:ı r:.~~ml, laza':tan fır'rıar•'; }-3•:·:-cn :·ar ~rı-ıı:·a t•ğrayınta Ki'n::-dada yere ':inal:i )'<a-c':···. ·~:ı CV""l ·-r-· . 
!!'"'' ...... - ... .,•-ile l-•tırM'·t•r. ':'ibah~ttin Ali. t:elı!mi lret, tarafma y: 'kl:ndiği İÇİ"l h:-ıı va. inmi~tir. Buna rağmen tayyareci. va·la gazetecH::rle :;ürt::üı~::n :;:r 

Raltt Fl'lhrl ozıon~ıw "" ,. m~t r.. Mesut Kenıal, Ymıuf Şerif, Ya • purda, hena de havuzua hasarat ler 22 saat hiç yere inmelen uça. rülüyor. 
sanın temennilerine l§tlrlk eyleml§tlr. ~ar Nabi, İzut !\lelih. Zühtü. olmustur. 1 rak d:>kuz bin kilometre katetmek 
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ROL! 

' ( ~sa tıaher!er ) 
• lzmitıc nçıl:ın rcsiın •ergisindcn 

miıslı:hccn k:ıydilc knhlml.ııı t:ıl.ılo -
lor, lstanbulda ehli rnkur sözünden 
geçirildikten sonr:ı san:ıı eseri oldu. F t b 1 
ğuıı:ı k:ına~I sell~il:liğını!rıı lııhlol:ır u o 
tekrar !zrıııı scrsısınc ıısılnıışlır. 1 
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Yazan: kEŞAT ENiS 

"' ~laarif \'cki'ıleti 'fopknpı sarayı 

rnüdiirıi Tahsin Oz ile dürl ıııcıııu. 

ruıı ııı:ınşına z:ıııı ,.c kcnuilrriııc tıık
Jin:ame sömh·mıcklc l:ıkdlr ctnıiş

lir. 
• Roınanyayn ZC) tin y:ığı ilır:ır:ı. 

l.cman, tatlı bir &UIUşle Rebi- J - Şimdi lııınlnrt bil' tarafa ıııııız, :ırtııııştır. Jlaınlıurı:;d:ııı hır 
iye <lu<laklarını uznttı. Sessizce bırak dn buraya tek bıışrnn Ha. fiı ınn, ıııeııılekctiınizdcn <.·um. len· 
ÔDUştUler. 

1 

sıl gelcblldlğinl nnlat... cerc Ye olomobil silme~c mahsus so-
l:lıraz geride, bir koltukta O· - Nasıl mı geldim?... Nasıl deri s~ııın nlnı:ık için ınürııc.ıııt d. 

İmkansızhk yüzündeiı bu sene 
haftada sona e: .. e:e.~ 

de 

ınişlir. )'ariı.li lıir fir•ııa llıı, rofın · 
turan kör, sCinmU' cözlcrlnln mı? ... .Fakat artık kör değilim, edılıncmiş :ı~irlli pan.uk \'ekircksı 
bc:beklerlnl onlara çevirerek 1 dostum... Gözlerimdeki arıza yağı almak içın murııcoaıt;ı bulun -
(;ııuışell bir tavırla ~ordu: tamamiyle geçti... ınu,ıur. Ayrıca l.ıirı:.ık Alrıııın fır • 

O nıoları da pnç:ı,·ra, kuru tlll y,·n, p:ıl:ı-
- Orada ne yapıyorsunuz? llebii .:aşkın bir halde, sma-... mut. h:ıın t.lcri, sfinscr, ı..crcsll", huy. 
- Blrşey yok, dostum ... Kitap nm göz bebeklerine bakıyor. ,·:ın yemi, kuru Ye ını:e sl"hzc ~:ış ıııc~ 

Okuyoruz... H.ahatsız mısınız? dehşetinden tti'-·lerl dlkcnleşi- ıl " ,·a, gül yağı :ıl.ıc:ıklar ı r. 
- Hayır, hayır... Cıgaramı ''ordu. • Jsı:ııılıuldn Jıundı.ııı ı.oın:ı ;)llı>ı· 

l(:i~·oruın, dtlşUncnlerlm \'C ke. • Osman, dclil'anlınıı1 omuzla. · ı " • Jacak J i~clcrlc orta .ııck!cp hı ıı.ı .ı rı-

<lertcrimlc başbnşayım. rmdan tutmuş, sakin biı· sesle na ,·cdlccı·k ıııiıııari tuızı luıl,krnıl:ı 
B!rlrnç dnkılrn, orada UzUcU anlatıyordu: ~la:ırif iıl:ırl•si, ~eni ıucktt-p hiııııı.ı. 

bir sUkut hllkUm sUrdU. Yalnız, k rıııııı ~crlcriııi ~ösll'rcıck J>ıoshııı 
d - Şu senin de uildiğin ·aza- ımılal[ı:1'1111 lıir rııporla \ chülctc lııl. 

h·arda asılı durnn saatin tık ı tı,...ını <.lıı.n sonra hnstnncJcn çı ' b dırıııiştir. \'npıl:ıc:ık ılk ı.•ektcplcı ılc 

var.s!ar yir..e \'eliefendi çayırın. 

Ja yapılacaktır. 
Bu sene yarışların daha mü • 

kekemmel olması ,.e halkın isti
rahatini temin ıçin Veliefendi ça. 
yırmaa değişiklik yapılacakt:r .. 
Bilhassa sahaya elektrik getir • 

' mek için belediye ile temas olun. 
maktadır. Çayıra elektrik geldi. 
ği takdirde yapılacak tertibatla 
yarıı;ılar ve bahsi müşterek hesap 
!arı halka iJiln olunacaktır. 

takları... zaman kat'iyen göremiyordum. aynı c:.n~ dnhılını.lc İll)ll cdilcccktiı. 
• • • ı ı körlli· · 

C :c. ı u. ·cld l:oşuuırda; lıir yarı §ı 1ıcyecmı7a scı,ırcclen mual•lılar 

Bundan maada birinci ve ikin .. 
ci mevki birleştirilerek elli ku
ruş fiyat konulacaktır. Ayrıca 

t .. ibünsüz kısım 15 kuruş gibi u. 
fak bir Ucretle halka açılacaktır. 

.. Dcktorlarclan bir osm 
1 

• Sinema ,.c liyntro dulıuliyclcrın· 
San t onbtre gelmişti. Rclm d . 11 oldu 11-uııdn lJ,rle. ılc bir mıkd:ır d:ılıa tcuzili'ıt ~ aııııınk 

ve koşıu'Laıı bir gör.i11ii§ 

a t ğUmUn am " 
r ık gitmeliydi. Ayağa kalktı. . b i tcselliYC uğraşı- I' ın nirişilcn lctkiknl ılcı loııckledır. o • ıyor ve en • ' " 
txnnna 'edO. etti. ı .. c man, onu,... 

1 1 
·inden bir lldsl, yUz- Bu tcıız ıatın ınuııı:,ün ol..ıl.ıılel'l'llı so· 

ı. ~onlu. ç cı . . 

İstanbul at yarışları bu sene 1 mak ta mümkündür ,.e muhak. 
de altı hafta sürecektir. Yarışlar kak ki feykalade rağbet bulur. Bunlardan başka da koşu sa. 

hasında mükemmel bir büfenin 
bulunması ve halkın ucuz fiyatla 
su, gazoz, sandoviç ve bazı so • 
ğuk yemekler bulabilmesi temin 
edilecektir. 

l\apıyn. kadar geçirdi . Kucakla- d 
1 

a .,,.özlerlmln zaman ıulınu~tur. 
"r k de bir e o s • ., ,, 1 . ı 
"r en. genç kadının lrnlağınn I . i ·llit,e yUz tutacağı • Haber nlclığıınu:a ı:ure nınu:ın 

fısıldadı: g~çtil.çe d:ydı Bu haynttaıı sonra ıııeııılcl•ct dahilııırl.: ~nlıııncı 
- Ooot, ne çlrldn! ... Za\'nllı :::.ıt:~;ı::k içi~ intihardan baş. ol.umu odıılıırının nçılmasınn ıııu'S:ıa. 

Osrnanı aldatt1~1mıza öyle mll- 1,·n aı·c ''oktu. Fnk:ıt ... ı.cınnnı ılc erlitml~ccckliı" Ölcdcıılıeri lıu gi. 
t ç " ııi okunı:ı odıılıırııııl.ı ) .ıtı.ırı<.'l millet· 
. Aflssfflmki... Sünmliş gö •. lerlni 1 {h·Je ı:;cYiyorduın~d... Onun, et- lcriıı din \t' ıııillı~cl ı ıoııa(laJHl:ısı 
tııcrinıe clikti "; i zumnn lıenl lıı. r~fımdn <loln.,.tr~ıııı lılsscttikçe. ~·ıııtığı ~iizöniinılc tuıuhıı:ık hu gilıl 
~<ıkJı~·or sanıyorum. ı gllzcl sesini duydukça. l•encliıni odnların n~·ılınnın:ı'ı ll'la lıir 1-.:ınun 

- Ne) npnhm? ... Onu hırakn· öldUrme~i unuturor, o iki dok- ı:ı) ılı:ısı h.ızırl:ınnı:ıt.t.ıılır. 
)'1111 ını? Sonr:ı hcrl;:cs bann ne- 1 torun~ uıı:dc 1>:r ihtimnll; le l. e n. • u.11ı.ı : .rc \'cl,:ıkti :\üfıı~ l'ıııunı 
d r" F" k t u·ıı ı' i'"Rb"'dcı· e 1 t rdun1 .'Jt"ı · luru :\luınlaz s, chrıınıı,C gl'lınışlıı. · ... n n ... ı .. -. " • dimi anı uyo · ·' • 

nin uğruna her fcclakrtrlıf;ı . "zlcrlmfn önUndC' • J :ı poıl\ ''· h<'ıldı ı .. ı.. s ııurcti) le ., Dır,.Un, su· ... · 
~ Dın.,ı·tn11 '""l inmnm "' • ld ·•ılcıınıcr. u.:crc mcıııı~ ... ._.ııııılzdcn liU .. ' • .. ' ~ ... . • . l· bir ı il ın pırı :ı. v • • sun tik. O~ na' o; j ınil)on kılo tuz islclll<'I lcclır. Bu 
l>r- .t.nutma .•. Pazar g•UnU gc: dıtını hissettim. rakat, nede~- lıusıısl:ı :ılakacl:ırl:ııla ııuıı.ı .. erclcr 

geçen sene her zamankinden faz. 
la bir rağbet gördüğü halde bu 
sene daha fazla yapılmasına im. 
kan görülmemiştir. Bunun iki se. 
bebi vardır: 

l) Yarışların yapıldığı Veli • 
efendi çayırı denize çok yakın 
\'e deniz seviyesinde olduğu için 
sıcaklar tamamen başlamadıkça 
çayır kurumamaktadır. Bir yağ
mur yağdığı takdirde de sahay 
su basmaktadır. En kuru zaman 

da bile toprağın on :;antim altın. ! 
da su çıkmaktadır • 

2) Ankara ve lstanbul yarış • 
larmı idare edecek at yoktur .. 

. Bu iki sebeple fevkalade rağ. 
• J>os l :ı itlarc~i l>Ü\ :ı:• Turk ~:11ı· ı 

h f'lks,n h:ı... 0"'tin. ı.nsıl biı 1 sc, ne snna. n lrnrıma, nede bır t•trc•)nn rlıncktcılır. 
"rek<"t rolu tutmamız Hızım- bn~lulsına bunu SÖ) !edim. Be l. 

~C')('('n r' • t ·i ( 'cı· ' z , .. ,ını a) n .. • ... ki nldnnıyorduın. ~:ı ıııık hl·ımılin \'Cfı.; 111111 clliııcı yıl. bet görmesine rağmen 1tsanbul 

döııüınü ıııiiıum·hctilc .hırt :;rridcıı at yarışları altı hafta sürecektir. 

111 i , relda·!ı , cııi h:ıt ı r.ı pıılhın il-ıhı • İstanbul halkı at yarı§larınn 
, ıil ırH·,·ldı~ıc ~· ıkrır. ıı ·ı~.ı h:ınır \l'r.

1 
gösterdiği bu rağbetin karşıhğı

ııı:~ıir. lo;\'içrcılc hırnl ı~·at; ol:ııı hıı nı yeni ~ehir planının tatbikin ~ 
ınıllıırın rı:r:criı .. ıo ,·.ıt.1111 .. ·ı·\ 1' l ' l•lll • <l~n sonra bulacaktır .. 

LC'ınnnla o. manrn lzdirnçla- llatırl:ırs rıı elci:; il mi, birgUıı 
tında 0..,ınana .ı:ıitlllt etmiş O. karını, sen \ 'C h e n gczmcğc git. 
ınrı_ Hı bii, bir ı.ıllddct sonrn ~·ı miı;:til<:. Bir aralık ı,cııi l\lr sof. 
l.zc-ı ı.~dınm bl: ;Ule ylel ı;iJzlc - '· d , .... 1 nız \.ıınk ı· 1 11 mızın .u:ı..~ın a ,,,,. • • 
le d..ı~anaıunınıs, onıı ı,:ıldırn- 1 . 1 l lrl,l\'l~ !'l'ıinı·ttn " mu~. cnıım .\ > 

" 1~ a scYn. r • e bn. lr m ştı. Rchl.i. 1 çiç~l< toplamak için uznltlm;mış. 
!"nı:. ya~.1~1l~lı. ı.1uneYvcr bır 1 tınız. Sıcalt beni boğuyor. terler 

:l .. nı lı. r.lnımdan sel gibi nloyordu. 

~It:c..,.,if L.ıir kaza ncti<'csinde 1 . 11 1. sıl'ıntımı ha-
o~, Terlmı s mc ' • ' 

na:rnı ı;özlcri J.Orlrşlnce, e. . i bi ı·alıl· ı;öz.le 
ı . fifletınek ıç n r a ' • 

itti ttortrcsi bulıınu•· .1,111·. 

• l>c\'lcl hu\'a yollnrıııın ııııııılııwııı 

ıııı ınlc'kcl ha,·o 11ostal ırı ılıin ha~la
ıııı ştır. ~:ılı:ııı ~:ı:ıl ılo!;ııt lıuı:u:..t:ı 
ilk ~ uku t.ı~ yaı c:.i \ıık.ı: .. ) a lı.ırc
kcl t•lnıı~tir. 

Yeni Hipodrom Edirnekapı dı 
şmda yapılacaktır. 

Zengin hnlkın rağbet ettiği nt 
yarır;ları için yeni sahanın şeh • 
rin kör bir tarafında yapılması 
herhalde yerinde bir hareket de. 

lnh~ riııi clUh •<·el;: nıUşfilc bır 
1 1 

b ~ ı · nl<lırdıın 
l,u .. 1. . . . rimdcld siya 1 ngı " · 

.. • ara) nıı L('ı.1.111, lrnı. ISlll· o· ıcriın 
ıta llcbllvi buldu. 111:. önee lml- Styah heıi knldırın<'R, g ~ . 
ı" · • . ı l<ldetli bir ıt'ıl< lrnrşrsıııd.l ı,n1-
'1·li, sonra ,·ucudmrn vcruı. ı ' : .... ., ,,ürnıeX·c 

clı. Artılc y~n nş l ,\\ ,{,ı "' ., 
nc:ull, nrlrn :hı ·r Osıırnnı pek 

1 1 

• Milli s:ııııırı lıirlı.,ı id,ırc lll'ycti 
).ır111 hir loı l.ııılı ~·•:ı.ıı ·"' ı,;ıl:ıt.ısn- ğildir. At yarışları bahsi müşte • 
IJ) Jisc:.inılc .ıçıl.ıt.ı:; 11 ncı ~cı li rck ve binnctice para demektir .. 
ıııulhır »crı,:iı.i lı:ıl.l.ııııl:ı .,ı.rıışıııl'kı~ Zengin bir muhitte yarış sahası. 
de 1Julıı11:ıe:ıkı ıı-. nın yapılması herhalde daha çok 

111' •• • baş ne ım • 
. 'ırorılu. Onun knrıslylc ml~. 1 A ·u~a lrnllttını; sizi nr:unnğ'a 

11•1Seb:::t Ye alalrnsı ndnn dola) 1 l 
1 1 

f·ı t· ut lıi r<lrıı hl re. 
\j )·oyu (um, • ' .. 
,. <'d:uıınd:ı <le!rin hir azap c1uyu- ~I beklcmetllğinı lıir manzara 
. oı·du. 1' ... nlrnt ı..cmnnııı sihirli ç d bulundum Sen lrn-
' P b JI 1 ·a lrn rşısın n · • • 

• Dcııillı • .,:< ıı111u111 111.ıılıır ııııı:ı\'ln 
ll-riııılcn i~kt111l' ıııılıl ıriı 11.ııııdi g_ 
11ıın ı.:nııa ':ızırl"<iıııl~ıı H.lifo t•tınış, 
~luli~ c \ cki'ılcti kıı ıa,ı;, ı• ıııııuııı 111'1· 
dilrli:i;iim· in) 111 t•dilıııi5lir. 

an;ın güzleri kar.,;ısınun 1 •• 1 bo •nuna ,.a}lışmıştın; ı;_ 
<!". . . k d rımın .> ,,. ~.· ~J11 -tı clındcn .. idıyor. gene a ı. T:l'lrııirııl Scııli 1'ek 

" UşUyordunuz. 11 :-ı. k<'ndln ı beğen dire bilmek i- P ld d Uı;;sc>ydi bu ~chz ıtlel n~ı l'lT-
~ln \'lcdnnının. seslerine lrnlnl>· Başıma yı ırım ıu~ı tı~ı ııosund.ı 
lnı·ını t ı· .. j l;adar şaşalr.nrnyacalttıın. lıu Rl"<'t". 

ı ,a,, o: :· * Bugünden sonra. benim için tS \)IS.J~) Okıı) ııcıı ·"~ ~d. till.ı 

menfaat temin ederdi.. 

Hipodrom yapmak. s::ımraf. 

yapmaktan ziyade büyük kar tc. 
min eden bir iştir. At bulunduğı• 
takdırde lstanbulda değil altı 
hafta 32 hafta sıra ile yarış yap. 

Konservatuvar 
ıslah edilecek 

. h ·nt baı; 'ar:o.cıc .. ı 
l>-. nasıl bir celu'nn<"mı a~ 

1
·• - · ------- r· 1 d' ı· t 

1 
.. r.ar ı;lınll, Jl~bil, o<.lnsını t ·vur cdcbiliı·s n 

1 

. b l Jl' c ıyc ... onsern1 u\·arı ıs. 
·:-ı-.ınrıller YC gUllNle sürlcdi. lr.dığını nsa' Ittan u ı:ı:ıa lrnrnr ''<'t'miş. h!r istişnrr ı 
l\ulal;ları J.iı'lşt(', Lcnınııın sanırım. . f' "r"'t Ve Zall:fB DCf""S• hC'ycti l:ıırul:ırnk tetkil<lcre baş 

i'°(•! 1 . 1 ca ıztır~!l r;el;tım. IC ... "" ' L ... ı. •• 
ın<'s:ni bclrliyordu. Merdi. Hatta ar ' · • 

1 
. . lanmıştır. l~u heyet ılUn salıah 

'enlerde f$1tUğ'i 011 ufa){ bir tt- Bir türlU lrnranmı ,·ere~ )O... 2 - 5 - 93) v::ılin:n ı·iyasetınde lllt toplantı. 
hı .. t ı • 1 bu ttıanctın<lcn 

h
' ryı nınşukasının aYalc sesine dum. l arım · l'JL\TL.\H sınr :rn111111ştır. Tetkikatın ne 
nrnı • 1 h 1"' 11 seviyordum. 

ediyor, knpıya koşuyordu. sonra ela a ı::ı .,ı cı xst i\~nr;ı Yulrn 1•1 l<aclnr sll receği hC' ili değildir. 
~iha"et ı t .1 n bil ıl 1 dum. nuna gHre UC'retlerl dnimf en -~ ·' .. ş e zı ... .e ' ç • ı dikkatle J;.1·. ı•n. la'. pn.. 

'
11\ bir SC\'inçle atıldı. Rebli, ı;imdi beni • . cUmcnC"c tesbite ve kadroya 
I ,, k . d tunı 1 cm r. n ııenım nıığılnr ~ unııış:ık rı 3:! b • 1 ,. . 

. a at ... Kapı kcnndı açılır dınlt>, os ... "' ,, Sert :ı nı; anması .ı>ayclıl<" lrnnserYatu 
•1 ~11- d nsu" ,·nc:nyamanı. ı· ı · Ilı' " 3'' b d · ı ı · k f 11 . ıı -ıınz. l:nrşısındn Lemanı de. hayatım ır; o u • ~ • • Ud ,, ,ızı en ,, .ı . - ı' nr u çcsııı n ıır nç ası < n 
:· . I4<'tnanrıı !:o n"ı Osınnııı ı;0- Sana te1tlifim şu: BN• hıı m • .\ııı:ı )cııılık ı;u._ 4 ı .ı 4 ı.ı n'ı'o'• o '1:-n!;: t<'Rhitl bclC'cllye• 

•l\( .... ı;: ' 11· 1 i 1 11 l d t daha J·ür roll.nti takmaca_ ,, .\ııodol dol, . .t l:! l 2 -4 14 ırc isll"inr>e muvafı!.: g ı:UlmUş. 
l~ın ' b' ı., n ;:uca t anın ;: C' • • ' .. • )!ısır s:ırı çıı. .ı :!:i 
ilctı nç~lo.n kollnrı; snpsnrı ke- 6ım. sen, tı : r daha donmc~nchıı\tı-;rcmi !i :ıi 1/2 bUdce yekunu 8u201 11.' olarak 

ı-c-t . ı_ıır,: bcl•lcmediği bu ziya.. nzerc. bnrııdan uzakla~acakı;ın. Tiftik ıı~:ıl . ı~;; - llj - tcsbit olunmuştur. 
<llzl 1•arşısınd.ı hc:·cccnın<!an Pek uznklnra gldccrl,sm. nsla Yapak Kııı:ılııs.ır ..:ı~ - Kons"r:ı:tu,·ar maaş \'e Uc. 

·_eri tutuldu. meJ<tup yazınnyacalrnın, ı .. eman ''. Tr:ıkrn .63 - '..!
3 2~1 retleri Ye masrafları yeni şekle 

hcndtııı ''abuı· toparladı: ·enin ne olduğunu. ı.crcye ,.e Pc~ııır hcy:ıL tıızc 21. ıo k 1 1 1 i 
- O .. •' " . ırnşıır ,. lb - 47 -ı ne ar c a nı Pn<'limence sarf 

ı 1 ., ooo .. Osmnıı scns:ıı ha?!. ııiçfn gittiğini bllmıycccılc.. " "Jluıı:waktır. Bu iclnrc teııkiJ•t 
"Il"i ' GEf,E:\' ·ç n 

_...,. ruzkttr attı böyle? Sen'ı o"ldllrmc>mck için kendi. r· n 1 . 4,,. Tun re mu:ım..,•.:: ., !Pı sureli" de. 
~nnı d 

1 1 
· •tısı ::ı~ ·•,) ... -

•ıııyo le> '"'l'nı>m beni be' C· mi ıınsıl zorlndr/;1mı 1.ıilemcz- ı\ıpa 1:2 ,. ~iı::mcsi hascbilc !l3!l mali \·ılı 
r<Iun 1' bl 1 d · i Siı·l'~·ırn. ~( ı ... nırn \ a ıçer sin. beni n!Jatmnğa kall.:ışnıa ... Fn ııbc 1:ı :; .. bnı:;ınclan itibarPll koııscr\'ntu. 

\{\ rnıı ' aıın sö~·ıerecel;: c!ddl Yolun açık olsuıı, J{l'bii... Afyon :.!: :1~ 0 \'ar mtidiirilc iki mE>mur nçıktn 
... hinı sözUm \'fH'. ı·ı··ı;ı \'r PXJ~ \'apak " knlaacktır. Bunlaı·a ,·erı'lecek 
" bt· • •·$ı- •· 1Tiflik 11i " 

C> la ı. onu <'liııd n t•ıtrırnl• tazminat bedeli olarak bUdceve 
a götU D. l'C) n;r :.!li " " 

tr •ıtynnt' ;llrl.<'n. O mnıı mlis- SiHvridc yeni l"n 1112 ,, 2134 lira konmuştur. 
- O onuş·ıyord •ı: I .. .,.ymako.:nlık Bina::ı Mı ır 97 " 

"'eı':tı'.'. 00hhı... r:: in r.3 r:P~el ~- . d k :-;ohut 18 ,, 
"l .·or., 1 , ..... ıı· ,.e Bcledt ... ·e nelsı . o .·j c:toE"'."' ., t:eıt b · ... ns"n l~cncl1s!nt bir .. ~ _ .~ 
ho.ııde bahceeinde ganıyor ... Her to\ Lütfi Kırdar bugün Silı\'rı.IKıl 44 
ha?ırı u c;lı;ek.leri benim itin ye giderek yeni kaymakamlık 1 f'a:mlye 30 

ltnadın, delil mi?. / ""'it binasının temellni atacaktır • . Af):on l9 11' 

Ton 
,, 
,. 

Yeni Biı· Tahsil Şuo~~i 
Dün 'Osküdarda Belediye tah 

sil Ye tahakkuk şubesinin te ,. 
meli atılmıştır. 

Hipodrom idarei hususiye biit
çcsile idare edilse yalnız masra
fını korumakla kalmaz, bilakis 
büyük mikyasta kar temin eder. 

!\lesela yeni Hipordomun :\le • 
cidiycköyü civarında yapılması 

herhalde daha fevkalade olurdu. 

Mf'rakhların biiyük bir sabır-' 
sızhkla bek1cdikleri at yamıları 
bu sene de her halde f evkaliıdc 

Yeni saha yapılıncaya kadarı rağbet görecektir. 

l' arışla mı 1ıc yrcmı1ı bir ant 

~(' R i Z 
(Baş tarafı 3 1ıciıdc) 

nir ~İmş.ek ı;ığı gibi mavi \'e ziyalı bir lirj7jmle dolduğunu ve 

~~ ~cud~yatinin aydınlandığını hissetti. Her §Cyİn aydınlandığını, 
ı_ç.~nı.~ b.ı.'· .~ııkl.a bütiin kn,unlıkhrdan sıynldığını, nur içinde yüzdü
t:t.nu g<•rur gabi ol~u. 

Sevinç, kedt>r, heyecan, rüya; hakikat ve karmakarı~ık bir dün. 
y<ıya çıkmıştı. Acaba realite derlikleri şey bu mıydı? Bu his, recJle 
temasın verdiği heyecandır, muhakk.ıık odur, dedi) içinde her şey 
var; yahut hiçbir fey yok. Fakat hu hiç bir §eyle bile her şeyin ... 
Hiç bir şey düşünemedi a7hk. 

Snadet, kuvvetli bir saadet hissi ile sanıldı. Şaşırmıştı. Gül. 
m::k ve ai;lamak İstiyordu. Koluna ı:irmiş eli dirseğiyle sıkıştırdı. 
Bir h11~lta me\•cudun ı~ığı ile apaydınlık olmut-tu. 

Bir ağaı:ın gölgesi iistünde yürüyorlar:'ı. Bu kalın bir ağaçtı. 
Gölgenin her iki tarafında ku\"Vetli bir aydınlık vardı. Necmi, bu 
aydınlık, b:.ı gölgeyi kimselere r,öıtermez, diye dü~üm!::i. 

Durdu. Kolundaki kol çıktı. Ve evvela kızın kolları onu beli:ı
den kavra~ı. Opüşlüler. Deminki kuvvetli sn"ldet hissi geçmişti. 

Necmi yürümeye başladıkları zaman, dudak du~ağa gelmenin 
veı·diği hazzın biraz evvelki !tola girme halinden farklı odluğunu 
düşündü. Her hazzın niçin h!tkiki bir ıaat;et olnuıdığını o zaman 
anladı. Ve kıza: 

- Sen, dedi, beni ihya ett'n. 
Kız susı:yord:ı. ''Yanımdaki ser verip sır vcrmiycn bir insan!,, 

dc:li Necmi kendi kendine. Sonra açıkça: 
- Sen, c'edi, Leman ne kapalı kulusun. 

Gen; kız, Necmiye; tiyatroda, romand"l, hat:a clü~::rı~izde. 
kinden bam'.>atka ıibi ıeldiği halde bpkt romanca, ıir.c:n:ıda ve ti
yatr.:>da!~i gibi her zamanki bir cümle:•i ıöykdi: 

- ilen, <~edi, aeni seviyorum. 
Ertesi gÜn Necmi Onivcnitcdeki derslere rahat ve huzurlı 

yeniden be!lamııtı. 
SAl.T FAtK 
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Akhisar Belediyesinden · 

1 - Akhisar Beledıyesi elektrik Fabrikasının 939 mali yılı 
ihtiyacı olan tahminen 40,000 kilo motorin. 1600 kilo Vakum ya. 
ğı, ltiOO kilo Dizel yağı, 1460 kilo kuru buhar silindir yağı, 1000 
kilo yatak yağı, eksiltme suretile ve kapalı zarf usulile alınacaktır. 

2 - Mecmuunun muhammen bedeli 5584 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı muhammen bedelin yüzde yedi bu. 

çuğudur. 

4 - İhale 15-5-939 pazartesi günü saat 15 de Akhisar bele. 
diyesinde yapılacaktır. 

5 - Yine Akhisar elektrik fabrikasının yıllık ihtiyacı olan 
540 ton maden kömürü eksiltme suretile ve kapalı zarf usulile 
alınacaktır. 

6 - Yıllık kömürün muhammen bedeli 6480 liradır. 
7 - Muvakkat teminat muhammen bedelin yüzde yedi bu

çuğudur. 
8 - Kapalı zarflar tarifatı kanuniye dairesinde yapılacaktır. 
9 - lhalde 15-5-939 pazartesi günü saat 15 de Akhisar be. 

lediyesinde yapılacaktır. "I ·' • 

10 - Şartname ve evsafı Akhisar belediyesinden istenebilir. 
2965) 

Mu:ıabere ve Münakale Vekaleti lstanbul 
El 3!(trik işleri Umum Müdü rl üğünden: 

} luhammen bedeli 3609.55 üç bin altı yüz dokuz lira elli altı 
kuruş ol:ın 44 adet dış ve 44 n<let iç otomobil lastiklerinin 15-~ 
939 p:n::ırtesi günü eaat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktrr. 

~ .. .,.cıiltme Metro hnnda 5 inci katta toplanan komisyonca yapı. 
lacaktır. 

Bu işe ait §ıırtnameler Metro handa 7 inci katta Levazım mü. 
dürlüğtinden parasız olarak clağıtılmaktdaır. 

İsteklilerin 2i0,72 iki yüz yetmiş lira yetmiş iki kuruşluk mu
vakkat teminat ve kanuni ve!'aıkle mezkur gün ve saatte komisyo
na müracaatları ilan olunur. (2840) 

Akhisar Belediyesinden 
1 - 939 mali yılı Akhisar şehrinin umumi temizlik işi ka

palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İsin bedeli muhammeni 8.000 liradır. 
3 - Her isteklinin bedeli muhammenin % 7,5 uğunu teminat 

olarak verecektir. 
4 - İhale 15 Mayıs 939 pazartesi günü saat 15 tedir. 
5 - İsteklilerin şartnameyi belediyemizden istiyerek kapa

lı zaıl' usulile müracaat etmeleri ilan olunur. (2966) 

~· O~e-~1,şt Qem{rY.P.H~r.t. ve "; tip;~_~Ja.rt. 
- :: işletme Umürtf.'. idaresi ·_iıanl~rı ~,:·1 

50 Yaşında 
olmama rağmen 

SOLMUŞ 
BiR C i L T TEN 

Nasıl 

Kurtuldum? 

"Bütün dostlarım, bu derecede 
genç görünmek için neler yaptığımı 
soruyorlar. Takriben üç ay ev·vel. 
50 inci senei devriyemi tebrik içir 
misafirlerim gelmişti. Tenim esme. 
\'e sertti. Ge!enlerden birçok kadın 
tarın, cildin unsuru olan Tokalor 
!ffemini istimali ile memnuniyet· 
bah~ semereler elde ettiklerini öğ 
rendim. Benim mütereddit olmama 
rağmen tecrübe etmeğe karar ver· 
dim. Her akşam muntazam yatma· 
dan evvel pembe renkteki Tokalon 
kremini \'e sabahları da pudralan· 
madan evvel beyaz renkleki Toka 
!on kremini kullanmağa başladım 
Birkaç gün sonra, cildimin yumuşa· 
yıp tazeleştiğini ve bir hafta niha· 
retindc daha genç göründüğümü 

hissettim. Bugün, üç ay oluyor, o 
derece cazip ve şayanı hayret bir 
semere elde ettim ki bütün dostla 
run ancak 38 yaşında olduğumt· 

söylüyorlar ... 
Cild unsuru olan pembe renkteki 

Tokalon kreminde Viyana Üniversi· 
tesi profesörlerinden doktor Stejs· 
kal idaresinde genç hayvanların cilt 
terinden istihsal ve "Biocel., tabir 
edilen ve tıpkı insan cildininkilerine 
müşabih genç ve sıhahtli, zengin ve 
kıymetli cevherler hütasası vardır. 

Beyaz renkteki (yağ · ız) Tokalon 
kremirtt1e: ise tüe l(retnta ve zeytin-
}'a_ğı ves.air be leyici un~tU"lar var· 
dı r. :Muntazaman her iki kremi kul · 
tanınız. Açık. yumuşak, düzgün biı 
cilt temin etmiş olacaksınız. Fay· 
dalı semeresi garantidir. Aksi haldl 
iade olunacaktır. 

ZAYt 
l s lonlrnl ltlıilal Ciiınriiğüncle 

U.{"91 ayılı beynnıınıııc ill• ıııuıınıe

lesini y:ıptığınıız rşyayn nit J:.!.18/ 

:\o. I,• w JOlll,O!l liralık mu: ı uzu 
:.ıııyi ellik :\etıi\İni :ılııcağınııld:ın cs
:.ı~inin 1ıukınıı yoklur. ı I\. l. 79) 

Polat l.ld. Şirketi 

S111fcımılımtl 5 inci Sıı/Jı llııkıık 

llıikim/iijinılerı: llalrn Rııkırkiiy cııı
rıızı akliye ve asabiye haslııhancsin. 
ele n!ılıye koj_hı~unda letlnvide Lıılu
iWll Halepli Köfteci ~rcJımet oğlu 

Gııforin ııkıl hastıılıiiırrn ıııiiııtrlii ol
ıu:ısıncl:ııı iilürü hacrill! kenclisine 
lsıanlllll barosu a,·ukatlarındnn 4 cü 
i':ıkıfhanında :ınıkat :'\lcsııt !'>elenin 
rnsi tayin eılildi~i ilan olunur. 

l2!l03Gl 

/,;tarı/Jul ,\sliye. ı\l/llll't /111/;ııl. 

,\fcılıl~rmesi11Jtrı: Davacı lı.tnnbul Sn
ınaly:ı Tnıııway catldP~i Hüseyin a
ğa mııhallcsi 2i9 .!'\unını:ıd~ oturan 
Arşegiil ı:ıı-ahndan Saıu:ıtrn Y:ılı ke
narında Kum~aı sokak (/) nuınarad:ı 
oıurnıokıa ikeıı ikaınell{ahı ıııeçlıul 

buluıı:ın Yıı,•un nleyhıne ıkıııııc cyle
ıliğl Bahı:ılık da,·asının l.!rıı Lalan 
lalıkikal ve muhakeınd;ı sonunda: 

' K:ıydeıı hel,fır olan ikı ııırafın karı 
Kendir Tohumu 1~5- f13!) tarihinden itibaren D. D. 106 No. ı,oc;ı gilıi lıir nr:ıdrı yaşaın:ıları iize-

lu tarifeye ithal edilmiştir. rine Bcdros aılı vcrileıı ıı:r ~·ocukl:ırı 
Fazla tafsilat için istasyonlnra müracaat edilmesi. (15!>4) (~005) ıliinynya grlcliği U\ıılcıı :ılıit olclu -

Akhisar Belediyesinden : 
Şehrimlzde yapılacak amplifikatör hoparlör tesisatı işi açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
Açık eksiltme suretile yapılacak bu işin ihalesi 11-.5-939 ta. 

rihinde saat 15 de Akhisar belediye encümeninde yapılacaktır. 
Keşif bedeli 2650 liradır. 
Bu gibi şehir tesisatını yapmış müesseselerin teminatlarile 

müracaatları ilin ounur. 
Şartname belediyeden istenebilir. (2964) 

1939 RESiMLİ HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzelli!< ve olgunlukla çı'can bu 
haf tahk meemua Türkiyenin yegane rakip-ıiz gazetesilir 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz ! 

J;;ıındnn Türk kanunun Pıuducsiniıı 
29() • 295 - 301 - 310 - :ll:! ncl mad 
deleri ıııucilılnce Bcdro5'un evlilik 
lrnrici olnrıık mücldcıııle~ hın ınuna
selıeti dnsiyesindcn nıütelınssıl ve 
dıl\·at·ıclıın doğma nesclıi gayri sahih 
ı;ocıı:.Jıın olduğuna ve lıu suretle 
nüru~ kütüğüne kaydının icra~ına 
ılair verilen 21-3- !l:l!l tarih ve 
!138/ 923 Numaralı gıyabi hükıııiin 
ınücidcinlcyh Yuvanın ikoıııetgahının 

ıueçlıııliyrthıe binaen oııhe~ gün 
ıııüclılcllc il:ıncn tclıliğ:ııe karar ve
rılcrrl• hu lıaptaki lıii'<üııı fıkrıısı lclı 
liğ yerine geçmek üıcrc ınnlıkeınt· 

ı!h·ıınlıaııcsine talik cclilnılş olduğu 
il:ııı olunur. (:!90:l0) 

SAHlBf : ASnt ll~ 
Xeşriyıiı :'\lıiıliırn =· u. Alını ti Stııtngiı 
6asıldığı yer: \ "AJUT Matbaası 

Dün ve Yarın ı,. İYİ BİR HAZIM 
Tercüme külliyat 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-10 kitaplık birinci serı 

Numara Kuru 

1 Saf o 100 
Aile Çemberi 100 1 

2 
1 3 Ticaret, Banka. 75 

Borsa 1 1 4 Devlet ve thtilil 75 1 
5 Sosyalizm 7~ 1 6 J. Rasin külliyatı I 7o ı 

7 lşçi sınıfı ihtilali 60 1 

60 1 8 Ruhi hayatta !§şuur 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı il 75 

795 

Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 
•ur. Hepsini alanlara % 20 
3konto yapılır. 236 kuruşu 
'1E'Şin alındıktan sonra kalan 
ı lirası ayda birer lira öden. 
ıek üzere dört taksite bağla-, 
11r. 

Gaip Aranıyor 
llarhi l'ı-:-ı "·,...·ıkn evvel teyzen An· 

na He hirlikle Amcriknnın !'\cY

york şehrine gittiıtiııi i\ğrcnıliğiın 

ılayım Keork Kuyumci) nnın eb·e,·ın 

nerede lıulıınduğunu Lılrn \'arsa h
lanbuldn Mercancla Rfısliip::-şa hanın. 

da (j Nıımarnclıı ycğenlt>r· :\lary:ıma 

bildirındrri insaniyet nnnıına ric:ı 

edilmek tcclir. 

* * * 

1 

Rahat bir uyku temin eder 
Her yemekten sonra alınacak 2.3 tane 

PE r 

FARBONAT KONPRiMESi 
Her türlü hazımsızlığı ve mide ekşiliğini giderir. Pertev 

Karbonat Komprimesini her eczanede arayınız. 

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

TraJ olduktan aonra cildinize 

krem sünneyiniz 

POKER 
fraş bıçakları cildi yumutabr 

, ve yüzünüzü pamuk gibi yapar. 

• , - , ..., ., - • ~ • • .. • ~ 1 ·ı ' . • 

Türk Hava Kurumu 
~"7 n en ıreırt n p 

Büyük Piyangosu 
Birinci keşide : 11 Mayıs 939 dadır. Büyük ik · 

ramiye : 40 bin liradır.Bundan başka : 15 bin1 
12 bin , 10 bin liralık ikramiyelerle (20 bin ve 10 
bin) liralık iki adet mü 'cafat vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi· 
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş O· 

lursunuz .. 
Bunclnn on !\ene ene! \lısırn giclcn 

ve şimdiye kadar :.:er.cfoindcn bir VAKi 
haber :ılıımndığıın k.:ırdc5im Mikncl 

fokatliyanclan ınalüm:ılı ol:ınlnrın 

onu tln yukardaki adre!>e Lihlirmclc. 

ri rica ediliyor. 

lli.n 
htanhul lıh:ıliıt Gümrüğilnnü G063 

sayılı 11 - 7 • 939 tarih] i hlıal:°ıt lır

yıınn:ımr~inin ikinci rıüsh:ı~ı 7İy:ıa 

uğrntlığıntlnn yenisini olurnğınıılıın 

esli.i~inin lıükmii olıııadıgı iliin olu· 

Emel.: nakJlyolı umumiye ııınLnrı 

s:ıhihi Hulüsi Emek 

nıır. 1290:11il 

Dün ve yarın tercün1e külliyatı 
21 - 30 Kitaplık üçüncü ser i 
~omarıl 

21 Hükümdar millet 
22 Yeni ilmi zihniyet 
23 Mevcudu kalmadı 
~ 

~ 
26 Tercümeni• relü 
27 Değişişler 

28 T.aokon 

Kuruş 29 KapitaliLm buhranı 
50 30 Slambo 

50 
ıı5 -75 
515 

60 Bu serinin fiatı 6.15 kuruştur. 
50 Hepsini alanlara % 20 iskonto 

1 oo yapılır. Kalan 4.92 kuruşun 1.92 
75 kurueu peşin alınarak miltebaki· 
30 si ayda birer lira ödenmek üzere 

üç taksite bağlanır. 

, :> KIRALIK ODALAR c ' 

Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane, 
Atelye, Muayenehane yapılmağa elverişli kiralık ucuz odalar 
~a~etem rz ftdares l!nle müıra<eaat 

... ....... ~------·------~~~~~~~~ 
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