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'Jngiliz gem ileri Sa~I 
Remodan aynldı 

Göring Trablusta 

San • Rome, 9 (A.A.) - Bura 
açıklarında demirli bulunan ve 
Salı gününe kadar burada kalma-

Paris, 9 (Hususi) - Görin' 

bugün Tarablusa muvasalet et

miş, Balbo ve diğer İtalyan ku

mandanları tarafından bararetli 

bir surette karşılanmıştır. Tarab

lusta askeri teftişlerde bulunacak 
tI1". PAZAR TESi 10 l\'ISAX 1030 {t l.'JL: 22 .\Co SAl'I : 7631 

st beklenen tngiltercnin Warstidc 
zırhlısı ile Aberdeen kruvazörü 
gece yansından biraz sonra bura
ıdan ayrılmışlar.dır. 

) iDARE E\'I: Ankara C:ıd. 1STA~13UL• Telgraf: \'.&..KIT• Po5la kutusu: 46• '!'e1cfon: 2103(Ya:ı)·24370(/dauf , 

lngilterege dün teminat verildi 
-._.~ ,_, ._ ~awwws~ .--, ,..... ,_. ,_, --. ~~...., ~ _... ,_~ ,........_... ... ~ -

Italyanın hareketi katiyen Arna-
vutluğa inhisar edecekmiş! 

K R A L Z O G 0 1Ru.men Hariciye Nazırı_d_ü_n 
seıaniğe geldi akşam memleketine döndü 
Ingiliz askerlerinin Korfu ada- Bir tebliğ neşredildi 
sına · çıktıkları tekzip ediliyor Avrupa İki memleketin müşterek " 

T hl
"k .d. l Lonodra. 9 (A.A.) - Resmi it 1 · ı Al men/ aatleri tetkik edildi 

8 1 e umumı ır mahafilde beyan olunduğuna aya 1 e manya -- -
göre, harlctye nazırı Lord Hali. arasında 

ıY azan: Asım US 
~hnanya Çekoslovakyayı ilhak 

tti; cdQ Çekoılovak ordulan Al
h::aıı erkarulıari>iyeıWn emri itltı. 
l".a ıirdi; Çekoalovakya milleti ;na

nuna Ahnan lıari'ciyesi söz söyli
Yec:ıej:c. Bundan sonra İtalya Ar
navutluğu iıgal etti. Son telcraf. 
Lır tunu haber '\oenyorbr ki, ı ta]. 

ya Antıvutlukta yine bir Ar;navut 
hükumeti kuracaknut-. Fakat bu 
h ·· ~ lin .hariciyesi ve ifıaı,J,iyesi 
olmıyacak, Anı.avut kuvve tleri 
lta)yl\n eıicanrharbiyeainin emri 
nltma girecek, Aınavut mil.Jeti 
ro.m:ıııa da bundan sonra İtalyan 
hariciyesi söz söyliyecek İmi§. 

faks ltalya maslahatgUzarmı 

bugUn blrlblri ardından Uc de .ıı Nasıl taksim 
fa kabul etmiş Ye ltalyanın Ar· 

navutıuktaki hareketinden ln - edilecek ? 
glltere hUkfımetinln duyduğu 

Görülüyor ki Almanyanın Çe
~'oslovaky.a iıgaliM verdiği şekil 
ılc lta.Iyanın Arnavutluk i line 
ta • •v• • §gıl 
yın cttigı ıslikamet tamamen 

bir.hirinin 8 YlUchr; ve o ilhak ile 
bu iıga] harek'e'tlerini müıterek 
bir Berlin • Roma fiituhat planına 
baılangrç tecrübesi gibi telakki et. 
mek .. Yaıtlıı olmasa gerektir. Aynı 
tocnrhelcr yar:ı;n l>i.rer birer fU ve
ya bu mcmletietler üzerine tatbik 
oluna'hilir. 

endişeleri katı bir lisanla ifade 
etmtşir. 

ltnlya maslahatgUzarı bu ha
reketin katlyen Arnavutluğa. 

inhisar edeceğine dair lngiltere 
hUkfıuıetine teminat Yermiştir, 

Londra, 9 A. (A.) - Lord Ha. 
llt'ııksın ltalyan maslahatgUza .. 
rı Jlc yaptığı konuşmalar neti • 
cesln.de aşağıdaki teblfğ veril _ 
mlşUr : 

ltalyamn Arnavutluktaki ha. 
reketl neticesinde hasıl olan u -
mumt vaziyete dair alınan en _ 
dişe verici bazı haberler dola-

(Devmnı 8 incide) KJ"al Zogo 

Almanyada bir çok 
l<ıtalar seferber edildi 
Hollandaya taarruz etmek üzere 

hududa sevk ediliyorr.nuş 
Münih konfenuısma gelinceye 

kaıdar Berlin • Roma mihverinin 
her iki :Ucu daha %iyede milliyet 
ve hukuk 1-- ! .. cı....:..:.- ı"caplarına ıuua ............ (Yazısı 8 i1ıcidc) 
uynrgibi~örüncrek hareket et- .I"-~------------------------------------------~ 
miilercti; fakat Çekoslovakya ile 
Arnııvutıuğun iıgalindıe artık hu. 
1:1k dii§iincelerine uyınıak ihtiyacı 
bır tarara lbını.'lalımıtu". Şimdi bey· 
ı:elmilcl hukuk kaideleri yerine 
"hayati saha zaııureti diye bir 

ı• 

Yeni tnbir icadeclilmiştir. Bu (ha-
Yati ıaha) tabiri iıe meıhur (kurt 
'c kuzu) masalmm ve fıelsefesinio 
Yeni bir siyaset dili ile ifadesin
den ibnfka !bir fCY !değildir. 

iptida !ngiltere ve Franıa tara. 

fmch:J:l fiili ibir mukavemete maruz 
l.:alrnak ihtimalini düıünerek lai
r.la hesaplı, kitaplı yürüyen bu 
c!evletler ~imdi (hayati saha) ih
liyncını ileri sürerek büyiik ve 
r:ııüıterek bir fütuhat plinmı per
vaı:ızcıı tatbike geçmi§ ıibi görün. 
ır.cktedir. Çekoslovakya ile Arna
vutlu~ lhu "hayati saha,, planının 
i.k k.ıôanlandır. 

<<Babıali>> de bir mihver mi 
teşekkül etti? 

Fikret Adil, Peyami Safa ve Muhittin 
Birgen' den izahat istiyor 

Onlardan sonra sıra kime gel
rr..iıtir? Şimdi hemen her memle-

ll!u7ıitfı"11 Bi~gcn - Fi.1..-ret Adil - Peyami Safa }'azısı 2 incide 
I ~t ha!kı ve hükumeti bu muztn-
'"•· "'Y• hı-Jletmek jçin kafasmı yor-
ı :ıkl.a nıeıgul bulunuyor. Fakat evvel, yahut sonra bir taarruza mi tehlike karımnda bütün ıulh 

· · d ~ ı rak "nnek la ugvramaaı arasında naaıl bir fark taraftarlarının ciddiyetle düıüne. 
VUJ)'e~ı ognı o n go -

da b . 1' - tasavVl:r edilebilir? Bu itibarla ceği ve herhan.,.i büyük devletler-.,, i ·e bu tarz ır sua ın ma· ., 
-ı•;z olduğunu teslim e~k ik. baha.e rn<:vzu oln."l tehlikenin umu- den yardım geleceği ümitlerioi bir 

t a c.:b-. Zira Berlin • Roma mih- mi olduiu açık bir hakikattir. Bal- tarafa bırakarak her memleketin 
· • taarruz hamleleri pekaz tık deniLİ, Akdeniz, halta Hiınt kendi mevcudiyetin\ mı~ 

1
:_Ll' ile birbirhıi b.kip ediyor. denizi arasında!ti bütün mcımleket- için tedbirler alacağı zaman gel· 

1 . : !..n..,gi bir memleketin iki ay Jeri ıümulü içeriaine alan bu umu- mİ§tir. 

Bertin, 9 (A.A.) - Havas: 
ı-r:tıerin Vilhelshaven'de söylediği 
nutukta nasyonal sosyalist parti
sinin Nuremberg'de yapacağı kon 
grenin bir ''Sulh kongresi,, olaca
ğına dair geçen sözler hakkında 
Alman siyasi mahafilinde lbeyan 
olunduğuna göre, "EylUle kadar 
her şey bitmiş olacaktır.,, 

Müşahitlerin kanaati §Udur ki, 
bütün etrafiyle düşünülc:rek söy. 
lenmiş olan bu nutuk, Cermen sul 
hunun kati olarak tesisine mani 
olan bütün meseleleri Almanyanın 
Eylfilden evvel halledip bitirmek 
azminde bulunduğunu gösterir. 

(Ytı.t'fsı 8 ncide) 

Nizamettin Nazif 
Tahrana gidiyor 
Düğün intibalarını 

gazetemize yazacak 
İran vcliahdi ile Mısır Prense. 

(Ya:m ~İrıriılı 

Mimar Sinan ihtifali 
Büyük sanatkarın 351 inci 

yıldönümü anıldı 

si Fevziyenin izdivacında memle- 1 .......... 

ketimizi temsil edecek olan Hari. 
ciye Vekilimiz ŞükrU Saraçoğlu. 
nun riyasetindeki fevkalade he. 
yctle arkadaşımız Nizamettin 
Nazif te Tahrana gidecektir. As
yanın bu dost köşesindeki muh. 
teşcm düğünü, "V AIKIT,. karile. 
lerine arkadaşımızın kalemiyle 
nakledecektir. 

Beşiktaş 

. .. 
Mimar Sittmun mezarı başın <1a dün7dl toplantı. 

(Ya:ısı f t'11tcidC) 

Feneri yendi 
Ankaragücü İzmirdeki maçta mağlup oldu 

T ekirdağh Hüseyin - Manisalı Halil berabere kaldılar 

.!>ih.ı.hü. gf<r~lerden bir. gön"':Jı~. Fener - Be.jilaq. ~. . ~ M!R1'tfttt pl7in!tı 1Jir. vrur1arışı 
Dunku spor lıarcketlcrlnın tltltıAtz 6 ncı ve 7 nd ~~ / 
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işaretler : --
Küçük memur 

terbiyesi 
Anadolu kası::balannm birinden 

bir it takibi için Ankaraya gelen 
bir vatandaı anlatb: 

" - Ankarada Vekili aradun. 

T rak karaya oturdu 
Dün Akşama Kadar 

Kurtarılamadı 

Denizbankın Trak vapuru ev~ 
velki akşam Mudanyaya yakın 

Trilye önlerinde tehlikeli surette 

Mimar Sinan ihtifali 
Büyük sanatkarın 351 inci 

yıldönümü anıldı 

..... --

iki muharrirderı 
Fikret Adil izahat istiyof 

''Son Posta,, da Muhittin :B 
Polise hakaret gen, ''Cumhuriyet., te Peyad' 

Safa Arnavutluğun İtalya tart' 
fmdan işgali hakkında yazdıkll'n 
rı yazılarla Berlin - Roma mı n 
verine muvazi bir Ba.'bıali mih~ 1 

edenler 
Birer Ay Hapse 
Mahkum Oldu ri teşkil etmişe benziyorlar. :S' a 

iki muharrir, sistematik bir tari- e 
Kolayca &Ördüm. Müsteşarla iıi
mi çabucak hallettim. Um'um mü. 
dürle temas biraz daha güç oldu. 
Şube müdürü ile ıörütünceye ka
dar epey zahmet çektim. Fakat 
ben asıl güçlüğü küçük memurda 
gördüm. O ne azamet, o ne müt
hiı vakardı . ., 

Büyük Türk Mimarı Sinanın ı Hatip sözlerinde Mimar Sina. karaya oturmuştur. 
Trak limanımızdan Mudanyaya 351 inci ölüm yrldönümü münase- nın eserlerindeki kıymetten bah-

hareket etmiş, fakat Adaları geç- betiyle dün bir ihtifal yaprlmıştu. setmiş, ve bu eserlerdeki §aheser 

Dün nöbetçi cürmüme)hut mah da, Almanya ile ltalyn.nm her ll"';e 
kcmeıi olan dördüncü asliye ceza- rcketini, her taarruzunu hak 1 
da, evvelki gece Beyoğlunda Aba. doğru ve güzel göstermcğe ı;ıll Dl 

noz sokağını altüst eden iki sar- şıyorlnr. • t 
hoş hakkında karar vermiştir: Çekoslovakya işgal edildiiİd tikten sonra kesif bir sisle karşı- Saat 14,30 da başlıyan ihtifal. heı+Jeıi krymetleri tebarüz ettir-

Jaşmıştır. Buna 'rağmen yoluna de. den evvel Süleyman iye camiinde miştir. 

Vatandaıın söylediği lı8di1eyi 

her kü~ük memur hakkında tamim 
etmek fikrinde değilim. Münferit 
hadiseleri gözönünc alarak onlar
dan büyük, umumi., fAmİI netice. 
ler çıkarmak hakikat baknmndan 
da yanlı§ olur. 

vam eden vapur Trilyede büyük toplanılmış ve burada Evkaf mi- Bundan sonra kürsüye Edebi. 
bir kayanın üzerine oturmuştur. marlarmdan Mustafa Rona tara- yat Fakültesi tarih şubuinden 

Mustafa ve Bilfi.1 adında olan zaman Muhittin Birgen, "Çekll-V 
suçlular adamakıllı kafayı çektik- rin Alman ts:hakkümü altı~la 
ten sonra soka~a girmişler ve her daha rahat, daha mesut,, yaşıY,. 
tarafa saldırmışlardır. caklarmı söyIUyor, Peyami safı la Hadisel:ien sonra Mudanyadan fınl:ian Sinanın hayatı ve eserleri Ekrem üçyiğit çıkarak, Mimar Si 

gelen motör ve kayıklar yolcuları hakkında verilen izahat dinlenmiş nanın özbeöz Türk oldufunu an- Bu vaziyeti gören polis memu- ise. Bay Mussolini ile hemfilC11 

ru Habip iki sarhoşu yakalayarak olarak, kendilerini müdafaa et. karaya çıkarmışlar ve yolcular o- tir. latmıştır. 

karakola götür":e~ i~.tem.iştir. miyen bu millete esareti hak g ~I t.obüs1erle Bursaya nakledilmi.ş1er Bu toplantıya bütün mektepli- Daha sonra mimar ve mühen-
dir. lerle, Yüksek Mühendis ve Güzel dislerle teknik okulu mezunları na 

Sus vapuru sis açıldıktan sonra 
1 

Sanatlar mektebi talebeleri ve ka mına Belediye sular idare müdürü 
Trakm imdadına gitmişse de bü· labalık bir halk kütlesi bulunmu§· Yusuf Ziya Erdün de bir nutuk 
tün te§ebbüsleri botuna olmu§ ve tur. söyliyerek Sinanın mimarisindeki 

Sarhoşlar polısın uzerıne atıl- rüyordu. 
mışlar ve elbisesinin bir kısmını Bu sefer de ayni Peyami Sif" ri 
yırtıp apoletlerini koparmışlardır. kendilerini mUdafaa ettiklerı 

Fakat küçük meıınur pıi.ko]oji

sine temas etmemek de ayrıca bir 
hataya dütmektir. 

vapuru kayalıktan çıkarmak müm Bura.daki merasimden sonra Si. kıymetten ve onun eserlerinin eı· 
Bu sırada yetişen diğer polisle.~ çin Arnavutlara, yine Bay }.!uf. k 
suçluları yakalayrak karakola go. solini ile birlikte hücum ederketl' 
türmüşlerı:iir. Muhittin Birgen, doğru dahi ol b kün olamamıştır. nanın Süleymaniyc camii yanın- sizliğinden bal:tıetmiıtir. 

Küçük memurlar ,öyle yapıyor
lar, böyle yapıyorlar diye umumi 
mahiyette ıikayette bulunmak is
temesek bile küçük memur vasıf. 
larmın nelerden ibaret olduğunu 
hatırlatmakta da fayda vardır. 

Dün sabah gemi kurtarma ~ir- da'lı:i mezarı başına gidilmiş ve 
ketinin Horra tahlisiye gemisi h~ tam saat 14,30 da büyük ihtifale ihtifale çalınan İstiklal marşiy-

iki suçlu dün mahkemede yap- sa, mevsimsiz bir gekilde Arr> n 
tıklarım inkar etmiıler ve "Çok vutlarm Osmanlı imparator!~ 
sarhoştuk ne yaptığımızı bilmiyor na yaptıklarını hatırlata.ra! lı 
duk .. demiJlerdir. ''böyle adamların kurdukları bıt v 

le son verilmiştir. dise yerine gitmiş, fakat akşam başlanmıştır. 

geç vakte kadar uğraşmasına rağ- Çok güzel ve heyecanlı olan ih- Gece saat 20,30 da da Eminönü 
Mahkeme, her iki suçluyu sar- vatanın mahvolmasına hayret et lı 

hoşluktan ve polise taarruz ve ha menin lüzumsuz olduğunu,. bil • 
ltaretten birer ay hapse ve doku. diriyor. 

men vapuru kurtaramamıştır. tifal §ehir bandosunun çaldığı İs- ı Halkevinl:ie bir toplantı yapılmış 
Trakm dibinden yara aldığı an. t,ikHil marşiyle başlamıştır. Arka- ı ve eski eserl~r müzesi mimarı Ke 

}aşılmaktadır. Vapurun bugün smdan ilk nutuk Yüksek Mühen. mal Altan tarafından (Mimar SL 
kurtarılabileceği ümit edilmekte- dis mektebi son sınıf talebesinden nan ve Eserleri) mevzulu bir kon zar lira da para cezasına mah1dim Meselenin şakaya tahammülU 

Küçük memur otoritesini halk
tan alan devletin halkla lomaı 

eden ıon parçasıdır. t:lir. Fakih Özlen tarafından verilmit· ferans verilmi§tir. etmiştir. olsa ve bu milt.alealar ctrafmd' 
-o- resmi bir ajans ağziyle maIOın•t 11 

Bu itibarla küçük memur geniı 
halk tabakası için devletin tetah
hus etmiı misallıeridir. Onun dü
şünüıü, hareketi devletin ıdüıünü. 
ıü, hareketi tesirini bırakır. 

~ 

Tuğgenerallerin 
maaşları yükseliyor 

Hükumet, generallerimizin ma. 
agları hakkında yeni bir kanun 
proje11i hazırlamıetır. Bu proje 
ile tuğgenerallerin ma~ları yük. 
scltilmektedir. 

Akıl ve mantık beJwnından böy 
le bir müıabehet taıavvunı hata
lı sayılır. Fakat inaaıılan sadece 
akıl ve mantık idare etseydi, "üt
leler yalnız aklın icapları ile ha-
t'Cket etselerdi beteri tarih ıimcli. Orduda gene.ralliğe terfi etmek 

i,.tim.ai nziyette' bUyUk bir ta. ye kadar bambatka bir safhaya ıı: 
intikal ederdi. havvül husule getirdiği ve yük. 

sek masrafları istilzam ettiği 
Küçük memurun halk tabakası halde tqğgeneral!jğe terfi eden 

içinCie böyle bir rolü vardır. Bu bir subayın aldığı maaş farkı 32 
rol ckvletin kendisine çizdiii isti· liradan ibarettir. Bu itibarla tuğ. 
kamete muhalif, prensiplerine ay- 1 generalliğe terfi etmek aclela bir 
kın bir hal aldığı zaman fikirle sıkıntı husule getirmektedir. 
fiil arasında tenakuz betlıyor de- Evvelce paşalık (mirlh·a, f e. 
meiktir. Devletin yüksek prensip. rik, !birinci ferik, mü§ir) olmak 
ferini 4:ıiliyoruz. Ve bu prensipleri Uzere dört rütbe iken bugün ge. 
de halka anlatmıık istiyoruz. Fa- neraller (tuğgeneral, tümgeneral, 
kat kücük bir memurun otokratca korgeneral, orgenera), mareşal) 
hali bÜtün bu güzel prensiplerin olmak üzere be.~ rütbedir. 'l'uğ. 
aleyhine yapılacak en müetıir pro generallie terfide ınaaıı 32 lira 
pqanda vazlfesirü ıö~tedir. fark etmektedir. Tuğgener~llik • 
Fikirle fiil arasındaki teut dedi- ten tümgeneralliğe terfide 112 
ğim nolkta budur. lira ve müteakip rütbelere terfi-

Bu ıı.kımdan hareket ederek de yüzer lira maa~ farkr vardır. 
devlet Ehramı'nm kaidesi ile zir- Generalliğin ilk rütbeleri arasın.. 
vesi lll'Mtnda bir ahenk tenüni daki ma~ farkı esasen nisbetsiz 
muJMıldmk oı..n zaruretlerden ıbi. olduğu için, hem farkı daha mev. 
ridir. Bunun kolay bir ~ olma- zun bir ihale getirmek hem de tuğ 
dıinu da tasdik etmek inaaf bor- generallerin sıkıntısını gidermek 
eudur. Fakat kendi kendimizi te- Uzere, baremin dördüncü derece. 
zattan kurtannak için küçük me. sinde tuğgenerallerin 3.2 göste. 
muna Ehramm :ı.irvesindai fik- tilen emsalin 3.5 olarak değişti
rin küçük, fakat ı.m mümeuili rilmesi suretiyle tuğgenerallerin 
haline koymak IWmdır. 32 lira ma~ farkının 59 liraya 

Bu nokta memur tayininde ıöz çıkarılması muvafık görülmüş -

-<>--
önünde tutularak haı-eket edile. tUr. 
cektir. Küçük memur terbiyesini 

Doçentlerin Maaşları 
Yükseliyor 

bir mesele halinde devletin defte
rine bydebneıi iktiza eder. 

SADRI ERTEM 
Maarif Vekaleti İstanbul unı. 

versitesi kadrosunda değişiklik 
Bekçilerin Kazanç yapılması hakl:ında bir kanun 

Vergisi projesi hazırla"3lı§tır. Projenin 
Çarşı ve mahalle bekçilerinin ıh ti va ettiği <' ı ıslara göre ordi. 

hizmet erbabından addedih:ıiye. naryi.is profe~• · ve doçentlerin 
rek gayrisafi irat üzerinden ka. kadroları artn ılmakta, asistanla. 

1 rın 'rnaasları 2fi liradan asgari 30 zanç vergisine tabi tutulma arı -
Maliye Veki.leti.n.ce kararlaştırıl- lira asli maaşa yükseltilmekte • 

dir. Kadrosuzluk dolayısiyle ter
mıştır. 
~:...------------1 fi edemiyen profesör ve doçent.. 
.--S-------~::-----. lerin terfi imkanı yeni proje ile 

Pazartc. Salı temin edilmektedir. 

2:> Serer 21 Sefer 
154. Kasım J 165 Kasım 

-0--

0tlardan Zehirlenen 
Çocuk 

Vasa. j Ez:ıol~ Vasa. Ez: ot ________ J_,_ Vakıtler 

tir. 

Vilayet ve belediyenin yeni sene 
bütçesile neler yapılacak ? 

Umumi meclise verilen vilayet 
ve belediyenin 939 muhammen 
varidatı 12,462,674 lira olarak 
tesbit edilmiştir. Masraf bütçesi 
de bu varidatla mütevazindir. 
Bütçenin adi kısmı mutat mas • 
raflara taalluk etmektedir; fev. 
kalade kısmında belediyenin bu 
sene yapacağı i~ler için mühim 

rakamlara baliğ olan tahsisat ko 
nulmuştur. Vilayet fevkalide bUt 
çesile iki sene evvel iil§&sına baş 
lanan yolların ikmali için 510 bin 
lira tahsisat vardır. Bu tahıisat 
ile viliyetin yollar ~ın 
tahakkukuna çalı31lacaktır. Bu 
sene hangi yolların yapılacağı 

ayrıca tesbit edilecektir. 

Bisiklet Çalan Çocuk vermek i.cap ~tse: .şöyle bir te1' 
Kadıköyünde Söğütlü Çeşme graf tertip edılebı.hr: • g 

Caddesinde 312 Numaralı Çekos1.ovak'!Ja 1lc ArmnnıtlıJ 
bisikletçi dükkanından bisiklet ğun. i~ga.Zi, .'/toma -:- Berlin mi1'· g 
çalarak kaçan 16 yaşında Fikret verının ıstı1:haldeki. tasawur7ııft b 
adında bir çocuk yakalanmıştır. ha.~nda yaptıkları. bir fikir t~· 
Yapılan tahkikatta Fikrctin da- a~'8111ıde Ba~lcır 'Ben1to _Mussolf
ba 'bir kaç yerden bu şekilde bi. nı, Adolf Hıt'ler, Peyaımı Safa V: 
siklet çaldığı anlnşılmrştır. Muhittin Birgen m"tl.!ınM gür'ıtf 

muta.bakatı ha.su o~tur. r 

120 u;;-suldu Hele o &:rver &:1i! Y~t i~ k 
Oemanbeyde Kır sokağında. dBefa :mk~ı·k~ı .Pe~·a~ıHahSa.faol. ~ l 

117 numarada oturan Ohannesin aşve 1 ınm ısmmın a u~ .... 
kızı Beruhi evvelki gün Osman. dan kinaye kahkahalarını sall• • 8 

beyde Naci A1tunçun ~içc'R sergi. ~antabu kkahlmramanZo, ibu sefet" d ' g 
• .. .. d k rd b'ır va rısrz a ış gonun ense • J 

sı onunı en geçer en ye e . . . w 

d t b 1 t Beruhi pa sınde boza pışırmcge kalkunv~r· lt 
Acaba Kuduz muydu? BUtçeye yeni ilkmektep binası ese para umuş ur. - • • 

· in~a etmek üzere vü.z seksen bin raları saymış ve 120 liradan iba- • • :'> 
Samatyada Huliısi isminde bı- :i ~ k l B' b ı·· ı·· ı di l 

Jiralik tahsisat kondugu" gibi ay. ret olan demeti derhal kara o a ız, u ur u yazı a.nn ne b-· 
rin.in kurt köpeği ayni yerde o. h'b" b' lb' 'k ·ı ldıkl t rıca da köylerde yapılacak mek- teslim etmiştir. Paraların sa ı ı ı ır saı ı e yazı a.rnu an• 
turan 11 yaşlarında Refik ismin. J B 'k· 1 o 

tepler i,.in 15 bin liralık tahsisat henUz bulun.amamıetır. ıyamıyoruz. u ı ı muharrir • 
de bir çocuğun üzerine atılm1ş ve "' tal 

aVMlmıı:tır. Vilfl'\ıet bütresine zi. --o-- yanın esasen himayesinde bU· bir ~ok yerlerinden 1sırarak ya. ~ • · .,. J "' 1 A .. 
ralar açmıştır. Refik derhal Ku. raat ve baytar i3leri için de 13 Açıkgöz Müşteri u_n~n .. rn~vutluğu, ~u bağlılı~ 
duz hastanesine kalJırılmış, kö· bin lira konmuştur. Bu para, to. İstiklal caddesindeki Moskova kafı ~ormıyerek'. dogrudan dog

1
· 

humluk ve tavukçuluk hususun. pastahanesine müşteri olarak gi nıya ışgal etmesınde Balkan su • 
pek tc muayene altına alınmış . h" · · h' b' t hl'k ~ ·· r 

da yapılacak i~lere sarfedilerek. ren ve Aksaray Çakırağa mahal. u ıçın ıç ır e 1 e "vrmuyo 
tır. • • · tir. ~ lesinde 10 numarada oturan Meh lıır mı? Bunu görmeseler biJt. 

Bır Otomobıl Yandı .. l lstanbulun hastaneye olan ih- met Naci Akarıı;ık iki su ıbarda. cumhuriyet hükfımetinin harici 
Ay?alıçe~e~e oturan §?~0~ tiyacı na.zarı dikkate alınarak bu 1 ğı ile bir sigara tablasını cebine siyasetinin Avrupada çarpışan 

.Muhsııı evvelkı gece otomobılını • .. . . 1 iki cepheden hiç 'birine mal ol ~ . . senekı butçeye yenı bır hastane , sokarak dwarı çıkmış, fakat pas. 
Tepebaşında bırakıp bır yere gıt. . . . 4 ..,6 b' 1. 1 k t h . tah . ·.d memuru Bekı'r mamak bulunduğunun herhalde . f k t b' d b' b ınşası ıçın .., ın ıra ı a sı. anenın ı are f 

Jmışl a. a_ dır en ıreğarab anı ınd ~- sat konmu,tur. Hastanenin nere. tarafından görülerek yakalan ~ gaHili' olamazlar. 
ev er ıçın e yanma a aş a ıgt d 1 v h .. 1• d t arbuki Peyami Safa ile MU· 
görtilmUştiir. Gelen itfaiye yan. -~ıd~apvı ~lc~agıt beiln.ut z _ma umBcd e. mış ır. hittin Birgenin yazıları milli 11i. 

.. d" .. d ,,_ gı ır. ı aye çesıne en --o-

1 

. . · . 
gını son urmuşse e ara:uanm T b' . . . d 67 b' r 1 k Ç l yasetımızin bu esaslı istikametı· 
mühim bir kısmı yanmıştır. b'er tıyhes.ı ıtçınk e t ınBıra ı arpıştı ar ne taban tabana zıttır. .. . H ır a sısa onmuş ur. u pa. . 
Kulubeye Gıren ırsız ranm bir kısmı beledivenin Dol- Evvelki akşam Tünelden Şış- Yazılarında. ve makalelerinde 
Edirneli Mustafa isminde bir mabahçede yaptırdığı· stadyoma !iye doğru gitmekte .olan vatman sarahat taraftarı olduklarını tte· 

hırsız Göztepede Bağdat cadde • sarfedileeektlr. Geri kalam da Ademin idaresindekı 145 .. numa: ri süren lbu iki muıharrirden asıl 
sinde 254: numaralı odun depo . Beden Terbiyesi kanunu mucibin. ralı tramvay :ı.rabası şofor Haçı. maksa.Uarmın ne olduklarını öğ. 
sunda bekçilik eden Yusufun ku. ce Beden Terbiyesi müdüriyeti ğin kullandığı 315 numaralı oto. renmek istiyoruz. 
lilbcsine gizlice girmiş ve içeri - emrine verilecektir. mobile çarpmış ve ara"oanın ön Fikret Adil 
den pardesü, ayakka~ı ve birkaç kısmını parçalamıJ5tır. 

Vilayet bütçesinde 85829 lira y 1 d 
kat elbiseyi çalarak kaçarken nafia, 221424 lira maarif, 91071 -o- ugos avya a 
yakalanmıştır. lira ziraat, 44128 lira baytarlık, Denize Düştü Toplanacak Vagon 

---o-- 137036 lira 21ıhhiye, 843966 lira Fener caddesinde Bcdrosun Mübadelesi Konferansı 
Yakalanan kaçakçtlar da vil!lyctin diğer muhtelif hiz. kereste deposunda rıhtıma yann. l '> 

Geçen bir hafta içinde gümrük 
muhafaza te~kilatr: Suriye hudu
~unda: 18 kaçakçı, 436 kilo güm 
rük kaçak malı ile 900 defter si
gara kağıdı, 2 silah, 65 türk lirası, 
7 kaçakçı hayvanı. 

1stanbulda: 9 kaçakçı, 226 ki. 
lo gümrük ve inhisar eşyası. 

İran hududunda: 6 kaçakçı, 12l! 
kilo gümrük kaçak malı ile 4 ka
çakçı hayvanı. 

Ege denizinde: Kara sularımız· 
da avlanan 10 yabancı ile üç ba· 
lıkçı sandalı ele geçirilmiştir. 

--<>----

§. an motördcn kereste taşıyan Be .., nisan 1939 tarihinde Yugotı. 
metlerine tahsis edilmiştir. 4 mil. lavy d S l't h · d t l a 

kir muvazenesini ka'-~derck yü. a a P ı ~ rın e op an • 
yon 300,560 lira vili.yet idarei hu .; cak ı '"b d ı ı · ve 

küyle beraber deniz dücımüş. güç · 0 an vagon m~ a c e en 
susiyesindeki memurların maaş :i b ı d ··t 11 t h ı fl 

halle kurtarılarak baygın bir hal. un ar an mu eve 1 esap aşm 
ve ücretlerini teşkil edecektir. de Cerrahpaşa ha~tanesine kaldı. işlerini tanzim eden beynelmilel 

Belediye f evkalide büt~eıine konferans toplanacaktır. 
de şu işler için tahsisat konmtıŞ. rılmıştır. Bu konferansta hükumetimizi 
tur: 7.73 bin lira yollara ayrıl- ---o-H D. D. Y. dokuz.uncu işletme mii· 
mıştır. Bu para ile geçen :sene Küçük Bir ırsız dürü B. NUzhet Geydar ile D. D· 
bir müteahhide ihale edilerek Yaka landı Y. umum müdürlüğü ticaret ve 
henüz pek az kısmı yapılan as. Uzunçarşıda bir dükkanın ki. hasılat reis muavini B. Cemal 
falt yollar ikmal edilecektir. 60 1 lidin.i kırarak soymak teşcbbü - temsil edecektir. 
bin lira köprülerin tamir ve in. sünde bulunan 15 yaşında bir -o--
şasına, 150 bin lira Gazi köprü. hırsız cürmü meşhut halinde ya. Allahverdi Zehirlendi 
siinün ikmaline, 15 bin lira hal kalanmıştır. Gece devriye gezen 
inşasına, 50 bin lira şehir plim. polisler çarşıda Mehmede ait 272 Üsküdarda Hacı Cafer mahal.-

O. O. Y. nın bir kararı nın tanzimi işinin ikmaline, ~50 numaralı dükkanın önünden ge- lesinde Bostan sokağında oturan 

GUn•• 
001• 
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Şehremininde oturan Recebin 
oğlu 4 y:ışmilaki Sevim dün :ır. 
sada oynarken yerden bazı otla- Devlet Demiryolları işletme u-
rı koparıp yemiş ve bir kaç dıı.1 mum müdürlüğii, istasyonlarda. 
kika. sonra müUıiş sancılar için.1 inzibatı temin ile mükellef bulu
de feryada ba§lamıştır. Otlar • I nan polis ve jandarmalara istas
dan zehirlendiği anlaşılan yav • j yon binaları müsait olduğu takdir 
rucuk derhal hastaneye knldırıl- de meccanen yer tah~:~ etmeğe 

bin lira Tepeba~r tiyatrosu. bah- çerlerken kilidin kırık olduğunu Ali oğlu Allahverdi, Üsküdar is· 
çesi, Taksim ve Be'!:ıek bahçeleri görmüşler ve içeri girdikleri za- kelesinde bir '.kutu lbal bulmuş ve 
inşa ve ıslahına. 164 bin lira is. man bazı eşyaları bir ~uvala dol. bir kenara oturarak yemiştir. Fıı. 
timlak i§Ierine, 90 min lira Cer. durmakta olan kiiçük bir çocuğu kat 'bir müddet sonra karnında 
rahPa§a. hastane.sine ya.pılacak yakalamışlardır. Yapılan tahki. müthiş sancılar hissetmeğe b~· 
yeni bir pavyon için, 30 bin lira 

1 

katta hırsızın 15 yailmda Hasan lıyan Allah\'erdinin zehirlendiği 
da mezarlıkların ıslahma tahsis olduğu ve düi<kan kilidini de yal. anlaşılmış ve kendisi Ntimunc 

Ak••'" 
Vat•• 

''"••k 
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------------- mıştır. 'karar vermigtir, edilocektir. nız başına kırdığı anlaşılmı§t?r. haştanesine kaldırılmıştır. 
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Turizm ve Türkiye 
lktısat Vekaletinin Turizm bürosu 
için hazırlanan çahşma programı 

Son Haberler . . . 
İzmir türistik 

yolları 

İktısat Vekaleti turizm büroou humu içine giren bütün parça 
a.rt'uafından Turist ismile gayri davalann bir kül halinde müta
kl• nevkut bir risale neşrine başlan- laası ve bunların ya tahakkuku 
i nıştrr. Büyük kıtada papyekuşe veya kıymetlendirilmesi maksa · 

h'"' lstüne basılan ve değerli yazılar dile insicamlı, vahdetli ve sistem 
S' a birlikte fevkalade güzel resim li bir faaliyetin temin edilebil -

Sergi heyetimiz 
Nevyorkta 

Pavyonlann 
surette 

bir 

Belçikada 
Yeni bir emirname 

Brüksel, 9 (A.A.) - Monitcur 
gazetesi, bugün kralın bir emirna 
mesini neşretmiştir. Bu emirna· 
me, sivil makamatın vaz'ıyed hak· 
kınrn derhal tesisini natık bulun
maktadır. 

stiı eri de ihtiva eden mecmua, tabı inesi için lazzmgelen salahiyet 
h ,1rtip ve tanzim noktasından cid ve mes'uliyetlerle mücehhez bir 
k ien nefistir. Turist mecmuası merciin ihdasıdır. Bu itibarla na 
slJ memleketimizi kendi kendimize srl ki mesela maden tetkik Ye a.

tanıtmak noktasından pek fay . rama enstitüsü ve Etibank ku · 
'ldalı olacaktır. tık nüsha Ankara rulmadan önce memleketimizde 

JV"Ve Boluya tahsis edilmiştir, bura- birçok madenlerin ayrı ayrı işle
~lara ait hususiyetleri, kıymetleri, tilmekte olmasına rağmen şuur-
1)"' rüz.ellikleri tebarüz ettiren yaı.ı- lu. sistemli ve milli bir maden si. 
sf; lar ve resimler bu ilk nüshanın yasetimiz yok idiyse aynı suretle 

j}cl ınünderecatı arasındadır; bu a - turizm işlerinin icap ettirdiği teş. 

inşaatı hu mm alı 
devam ·ediyor 

Bu emirname, bu makamat·n 
Nevyorli:, (A.A.)_ - Anadolu memleketi birlhirine bir kat da harp halinde seferberlik ve hima

Ajansının hususi muhabirin ~ ha tanıtacak vo yaklaştıracak ye tedbirlerini almaları için zaruri 
den: mahiyette hareket Ye faaliyet. olan vaz'ıyed salahiyetlerine malik 

Ke,·york sergisi Tilrk heyeti lerılc faal bir rol alın ağı bU) Uk olmalarının çok mühim olduğunu 
reisi Veclat Nedim Tör ve arka· !.;ir ıncnınuniyctlo kabul etmiş- tasrih etmektedir. 

Macar nazırlarının 
seyahati 

lzmirde Bir Kaza ,Budapeşte, g (A.A.) - Alınan 
İzmir, 9 (Hususi) - Foto Ke- haberlere göre, Başvekil Teleki 

malin küçük oğlu Yıbdmm ağabe. ile Hariciye Nazın Csaky, Berline 
yisi Şahabın karıştırırken patlat- yapacakları zi~ ,ıreti Bitlerin ellin
tığı tabancanın kurşuniyle beyni ci .doğum yıldönümü şenliklerine 

tzmir, ( V.\KIT) - tzmlr tu· 
ristik yolları 1,194,000 liraya 
pazarlıkla bir Frans1z şirketine 
ihale edilmiştir. llk kmnıdaki 
turistik yollar, İzmir, Karşıya -
Jrn, lzmir - Bumova, Gi\zelyalı. 
Balço\'a ilçesi Ye lneiraltr pl~jı 
yollarıdır. En ınilhim yol da Te 
pelcöy • Selçuk turistik yolıı -
ılur. Du yollar, 1941 senesinde 
lıitirilmiş olacnJ,tır. lıışaat pa -
zarlıkla müteahhide ihale olun. 

muştur . 

da:;;ları geçen perşembe gUnü tir. 
Queen l\fary rnpuru ile N'evyor
ka gelmişler ve N'evyorkta bu_ 
Iunan Türkler tarafından kar. 
ı;ıılanm ıı;:lard ır. 

Meclise veri len 
layihalar 

et. rada Af.ganistanın eski Ankara kilat da ihdas edilmeden planlı 
g elçisi Sultan Ahmet Hanın, Şev- bir turizm. politikası güdülemez. 

ket Süreyya Aydemirin, Herbert Çünkü her politika onu taşıyan 
"Melzig ismindeki Alman muhar. bir organ ister. t5te 1ktısat Ve· 

i i ririn Ankaraya ve Falih Rıfkı kaletine bağlı olarak 1 haziran 
u$ ~tayın turizm mevzuuna ait ma- 1938 de kurulan "Turizm Büro
e' kaleleri de vardır. Mecmuadaki. su bu gayeve dogrv u atılan ilk 

Sergi harici şubesi şeflerin • 
elen Conson, sergi idaresi adına 
TUrk heyeti reisi Yeıdat Nedim 
Tör'e hoş geldiniz demiştir. 

Ankara, 8 - H.Ukümetin yeni parçalanarak öldü. 1 tesadüf ettireceklerdir. 

ol :Va.zılard · Tür' k' " J b an Turızın ve ıye mütevazı fakat müsbet bir nüve -
" ~lıklı Yazı memleketimizde he adımdır. 

w il.Uz canlanmakta olan turi2llll ha. 
ıc :ı"eketinin nıahiyeti ve hedefleri 

oit hakkında dikkate şayan malumat 
et vermektedir, bu yazıyı aynen a
l • lıyoruz: 

''li 
tabi' a~~ tebdili, dinlenme, tedavi 

. 
1 gtızellikleri ve hususiyetle. 

rı tatına, tarihi sanat eserlerini, 
ve §ehirlerini görme, eğlenme, 
Bpor, avlanmak ekonomik. ve kül 
tür ı ' . 

1 
e temaslarda bulunma. (ser. 

gı er, kongreler vesaire) gibi 

Turizm politikasının ana mev_ 
zularını §Öylece sıralayabiliriz : 
Türkiyeyi turistik bölgelere a · 

Y:ırmak; her bölgeyi tabii güzel
likleri, hususiyetleri, iklim şart· 

!arı, sıhhat ve tedavi bakımından 
temin, edebileceği imkanlar, her 

türlü sporların ve avlarm tatbik 
kabiliyetleri, arkeolojik servet . 

leri, münakale şartları, otel lo • 
kanta, eğlence ve folklor vesaire 

bakrmindan tetkik etmek; bu tet 
kikler neticesinde yapılması la • 

zımgelen her tilrlü tesisatı plan· 
lamak; turizm hareketlerinin in-

Vedat Nedim Tör vapurdan 
çıkar çıl{mnz doğruca sergiye 
gitmiş ve TUrk pavyonlarını göz 
elen geçirmiştir. 

Şimdi artık orijinal hatlarile 
tamaınile meydana çıkmış bulu· 
nan pavyoıılarımızın inşaatı, 

pek çoklarmdan sonra i_şe giriş
tiğimiz halele btiyük bir hızla 
inldşaf edere!( proğranıa uyan 
bir safhaya 'armış bulunmak _ 
tadır. Bizim üıılimüzde giıdcr . 
kon geride kalan memleketlerin 
sayrsr yedi Fiekizi bulmaktadır . 
TUrk sergisinin, 30 nisanda alt
mış millet arasında !\evyorkta 
vukubulacak şeref mtisabaka · 
sında pavyonumuzun Ustun bir 
yer alacağını ve umumun dik -
katini üzerine topl!yacağınr kuv 
retle tahmin etmekteyiz. 

Meclise verdiği kanun IAyihala-
rrna ait ceb·el hazırlanmıştır. 
Bunlar arasında bazı tefsir ta· 
leplerJ öllim cezasına çarptrrı -
!anlara ait tezkerelerden maa _ 
da şu 11\yihalar vardır: 

ı - Diyanet işleri reisliği tcş 
kil1\.t ve vazifeleri hakkında ka. 
nun Hlyihası, 

2 - Karadeniz kömUr hen· -
zasrntlan kömür ıılacak gemile -
rin rüsumdan muafiyeti lıak • 
kında lrnn.un l~yihası, 

3 - Orman, umum mlid!ir • 
lUğii Hl38 malt bütçesine mun. 
zam tahsisat konulmasına dair 
kanun l~yihası, • ma~s.atıarla daiıni ika.met yerini 

geçıcı bir müddet için terkedip 
baş~a ıbir .mahalle sırf bir müs
teh~k stfatile giden kimselere 
turıst diyorlar. Bu maksatlarla 
yapılan yer değiştirmeler aynı 
memleketin hudutları içinde ce -

kişafı için icap eden kanuni ve 
idari tedbirleri almak ve şekil . 

reyan ederse ona iç turizm, baş. !eri kurmak. Otel endüstrisinin 
":ka memleketler arasında vaki o. tessüsü ve meslek elemanlarının 
lursa ona. da dış turizm deniyor. 

Serginin harici şube reisleri 
RuzYelt ve Holmes Vedat Ne -
cJ\m Tör şerefine serginin klU • 

yetişmesi için lazımgclen teşeb-
İşte yukarıda arzolunan nıak . 

sallarla memleketin gerek içinde, 
gerekse o memleketle diğer mem
leketler arasında siyahat hare • 
ite~ yaratmak, ve arttırmak ga.. 

büslere girişmek; turizm bakı • t°'Unde çok samimi bir haYa lçin-

4 -Türkiye - Almanya ara · 
sıı.rla imza edllen Südet Alman 
kıtas1 ile TUrklye arasındaki ti 
cari .nukaveHl.t ve tediyatı muıı 
zamc:ıya mütedair protokolun 
tasrliki hakkında kanun lAyiha-

Sl, \ 
5 - TUrki~·e • lsveç kliring 

anlaş:.nası ilo buna bağlr pro. / 
tolrnl ve mektupların tasdiki mından inkişafa müsait el Ye ev de geçen lıir öğle z!J•afeti ver • 

sanatlarını teşvik etmek Tur" r:!ışıerdlr. Holmes scnelNce tz-
, ızm h k 

bakımından enteresan mutfak mirde Amerlkanm aş onso -
baklunda kam~n 10.yihasr, ·ı 

ye~ıle yapılan sistoınli faaliyet • 
lerı~ mevzuu turizm politikasını 
teşkıl eder. Turizm politikasının 
organları cihan harbind .. 

k . l"be en on -
cc ı ı ral devirde dalı . d • . a z.ıya e 
hususı mahıyetteki teşebbüsler 
ve teşekkü· il · . erdı. Harp sonrasın. 
d_a ıse turizm işlerinde de daha 
zıyade bu maksatla kurulan dev 
let organları .. nın veya yarı res • 
mi muesseselerin hak' · t · d ınııye , ı -

are veya kontrolünün t ·· ett" ~. . eessus 
h. ı~ını görüyoruz. Bu devrede 

hususiyetlerini yapmak, milli ve !osu olarak bulunmuştur. Ser. 
beynelmilel turizm teşekkülleri giye ait işlerimizde diğer arka
ve seyahat acentaları ile temasa rl::ışlarr Ruz,·elt ye Conson ile 
gelmek ve anla~malar yapmak, beraber claimıı. bilytik hir yakın 
memlekl~ içinde ve dışında top. lık ve alfıka göstermektedir · 
lu veya münferit maktu fiyatlı N<'vyorktaki bu ilk temaslar· 
seyahatlar organize etmek; lu • dan sonra Vedat Xedlrn Tör, 
rizm bakımından ehemmiyetli tayyare ile Yaşingtona giderek 
sergi, festival, kongre ve müsa . sefirimizi ziyaret etmiş ve bu 
bakalar organize ebnek, veya münasebetle sefarette veri~en 
bunlara iştirak eylemek, turizm öğle yemci!.inclc kıyme>lll ~tirk 
terbiyesinin ve kültürün.ün ya _ I dostu Aıntral Bristol ile eşı ha
yılmasma çalışmak, her türlü zır lıulunmıışlardrr. 
propaganda ve telkin vasıtalarını Amiral Bristol, Novyork ser: 

G - TUrklyo - İngiltere tiea
ret Ye klirinı: anlaşmasına bağ
lı 4 ;r:.ımaralı listeye tiftik ele 
idhali hakkında teati edilen no_ 
tanın tasdiki hakkında kanun 
Uı.ylhası, 

7 - Tilrkiyo . Yunanistan a
rasıncla aktedilen veteriner mu
ka,·cıesinin tasdikine ait kanun 
Hl :ri lı ası, 

8 - 'l'ürk - Rumen ticaret an_ 
laşınasmıı. zeylen imza olunan 
anlaşmanın meriyete konulma
smın tasdil{i hakkındaki kanun 
lilyihası. ~~~nsip turizm mef- kullanmak. giı:ıJndeı~facle eclerck ikı 
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hastanın göğsü gibi, kabaran takallüs eden bir ihtilaç v hissedili. 
~or; tıpkı .solan, dudakları kuruyan, gözlerine mezarlıgın karan
lı~ı çökmüş hümmalı bir hasta gibi, yavaş yavaş semanın da 
rc:lkleri uçuyor; toprakların canı çekiliyor; suların üzerine gece. 
ll!n korkunç hayali iniyor; tabiatla birlikte gün ölüyor ... 

lnsanlar da aynen böyle ... Şu hazin göklerin altında, bu sa. 
atte. benim gibi kim bilir, kaç kişinin akşamı oluyor! .. güneşin 
azap verdiği gözlere, mezarlığın soğuk karanlığı iniyor; insanlar. 
da, tıpkı, ölen günler gibi, gözlerinin nuru sönerek, lıümmadan du. 
dakları çatlryarak, hazin bir akşam saati gibi, yavaş yavaş so. 
hıyor; can veriyor ... 

* * * 
Günlendenberi yatağın içinde kemiklerim ağrımıştı. Güneş 

<'ekildikten sonra, bahçeye düşen serinliği ciğerlerime çekmek için 
kalktım; pencerenin önüne oturmak istedim. Bacaklanmın •.. z~. 
)1~ Yücudümü taşımaya takati kalmamıştı. Bir adım attım, yuru
lllf'ye alışmamış bir çocuk gibi hizmetçimin kollarının arasına düş
t Um. O da benim kadar kuvvetsizdL Beni tekrar yatağıma uzatır. 
l:eyı gözlerinin yaşını benden gizlemek istiyordu. Onun rikkati b~
n:-ı. çok dokundu; garipliğimin hüznü ic;ime çöktü. Tıpkı onun gı. 
bi, gözlerimin yaşını içime akıtarak, duvara dündüm; sessiz ses. 

•iz ağlamaya başladım ... 

* * * 
Saatlerce dalmışım. Kolumun üzerinde bir sızı ile gözTernrır 

açtım. Ortalık kararmış; başımın ucunda mezarımın kandili yan
mış; bir genç kız hayali. bana, ahretten bir teselli gibi: 

_ Korkmayın, bir ~ey yok .. diyordu. Biraz kalbiniz zayıfla. 
m1ş ta kolunuza şırınga. yaptılar .• 

O çıktıktan ~onra koridorda ayak sesleri kesildi; odaların loş 
ay.:lmlığma mezarların hazin sükutu karıştı ... 

13 Eylül... 
Geceler, insanlara ölüm ve felaket getiren saatlerin çaldığı 

rııcs'um saniyeler gibi. yüreğime korku ve halecan verirdi. El ayak 
çekilip hastane koridorlarında derinden iniltiler işitilmeye baş. 
Jarlığı 7,aman, karanlıklarda gizli gizli ölümün dolaştığını; çok de
fa~ar. nefesimi tutarak, kalbimi tazyik ederek, onun ayak sesleri. 
nı 'bekledim. Bilmiyorum niçin •içimde daima gece öleceğim ka. 
na:ıt\ vardı. Her akı:ıam, ortalık kararıp, başımın ucunda meza_ 
rımm kandili yandığı zaman, ölümün geleceği karanlık yollarda, 
st.lgun bir hayal arardım. Saniyeler, acı duyan bir hasta kalp gi. 
bi, ınliyerek ı:ürüklenerek geçer; geceler. ademe giden bir yol gi. 
bi, yüreğime heyecan vererek, sakin ufuklara inerdi... 

* * i(· 

Derdin ıztırabm arttığı bu saatlerde, insanların bir sesten, 
7..:~yıf bir nefesten imdat beklemesi ne kadar hazindir! .. Ben, bu 
ihtiyacı yüreğim titriyeek özledim; ölümün geçeceği yollarda, gün_ 
!erce bir dost hayali bekledim. O gelirse ölüm gidecek znnnedi. 
yordum. Ne kulaklarımda bir kardeş sesi.. ne gözlerimde bir sev. 
g:1min hayali .. Arkada~larım beni. ölüm döşeğinde ecelimle kar. 
171 kı!rşıya yalnız bırakmışlardı. Başımın ucundaki sönük kandil, 
bana mezarmıt hatırlatıyordu. Sızhyan kemiklerim, toprakların 
soS'ukluğunu l.isse:iiyor: ruhuma, ilk adem gecesinin nursuz ha
y::ti~iz karanhli:ları doluyordu. Gözlerimin etrafına binlerce ha_ 
şcre: toplandı; göğsümün üstünden geçen soğuk bir yılan, yüreği. 
Me zehirini akıttı. Iztmı.bın ~rısı içime çökmüştii. Dermansız kol. 
hrnnm muka\'emeti, benden giden canımı iade etmeye kafi dcıfü. 
Ji. Gözlerim zulmet içinde kapandı; nefesim çı.lr.mıyordu. Bağır
ına k istedim, ağzıma topraklar doldu ..• 

* * * 
Galiba bir .rüya idi.. 

Görüp Düşündükçe 

-ıs iik-ıii.-Çi~0ği 
Dünyanın en son f>istem silah fabrikaları) pınl pırıl ta)::

releri, üç milyonluk orclusu, ve zengin sanayi~yle tek kurtun a, 
madan va.~;uı, bayt:\lc ve istiklal veren Çekoslovakyada.n sonrtı 
yumı·uk kadar Ama .. utluğun silaha sarılıtı, bir dest.an ıibi g~ 
zün:üzde büyümüştü. 

Hakkı, güzeli, büyiiğü göründüğü, doğduğu yere göre ıi 

ğil, kendi vicdanındaki ölçülere göre muhakeme edenlerin hc;
siJ bu nisbetsiz cesareti alkışlamakta birlefmİşlerdi. 

Lohusa yatağından kalkarak yollara düşen Kraliçeyi uğur 
ladıktan sonra "Zogo,, nun "Elbasan,, a çekili§i, tarihe yeni biı· 
''Don Karlo,, macerası katacak sanmıştık. 

Meğer yanılnuşız ..• Dünkü ajanslar, "Koniçe,, tarafların

dan onun da hududu aşarak Yun..:uıistam.a sığındığını bildirdifor. 
Minimini Arnavutluk, ona taht, taç, saltan.at, §at.afat ver

diği müddetçe oturulm:ağa değer bir yerdi. Sınırlan zorlanınca, 
uğrunda üç günlük zahmete bile katlanılnıadı. Ne acı bir son
dur, bu! .. Habeşlerin Negüsü bile, bütün ümit kapıları kapan
maıdnn, doğduğu topraklardan ayrılmamıştı. Amavutluk kralı 
gençtir, ölümle yüzyüz.e gelmekten titremiyecek, dünya .nimet
lerine baş eğmeyecek diyorduk. Çünkü biz, köle damgalı bır altın 
saraya, kahraman kitabeli kanlı bir mezarı üst tutarız. 

Birkaç yıl önce bizden kopmuı bir toprak parçasında bu 
Türk mirasının izi kalmıştır, sanlyorduk. Umuyorduk) ki Sa
karyada, Dumlupınarda, Afyon tepelerinde cihana verdiğimiz 
dersten hisse kapanlar olacalc. Zulmün, cam bir kılıç g~İ orlrek 
g\)ği.isleri üstünde kırıldığını biitün dünyaya gösterecek. 

Ne yazık, ki iş, umduğumuz gibi çıkmadı. Kral kaçtı. Kuv~ 
vctler, başsız kalarak dağıldı. 1 şkoc.lra, Deh·ine kıyıdan uzak 
içeri yerler olduğu halde düşman eline geçti. istiklal, kim :ne 
derse desi•n, bir ruh ve vicdan tiryakiliğidir. Arkasında uzun ve 
şerefli bir geçmişin tarihi yaşamıyan topluluklar, ne bayrak, ne 
saray, ne de kralla buna erebilirler. 

Arnavutluk, kraldan ziyade milli bir krthrarna.na muhtaçtır. 
Bunu yaratabilselerdi, bugün o dağ başlaı-ı lavılcon sağaınakları 
içinde kalacak, her karış toprak, yeni bir siper gibi dü§m811& 
şahlanacaktı. Ama) ne çare, istiklal, bir hediye değil bir ıaza 
çiçeğidir. Milletler, onu kanla sular ve bir gün o çiçek bir IDL 

dalya olar,i:t göğüsleri süsler. lAKKl SOHA GEZGlN 
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Gözlerimi açtığım zaman, vücudümden soğuk bir ter akıyor; 
göğsümün üstünde toprakların ağırlığı duruyordu. Yaşadığım& 
cmın olmak için başımı yastık lan kaldırdım; duvarda yanan sö-4 
niik kandile baktım. Karanlıkların içinden donuk bir ziya dalgası 
geçiyor; odaya eski bir türbenin gölgeleri aksediyordu. Kendi ha. 
y:1llın, karşıki du\'arda korkunç bir şekil almıştı. Her §ey, gözU. 
marı öniinde büyüyor; beynimin içinde bin hayal canlanıyordu. 
:tn~anlar için bir tehlike miydim? .. Herkes, benden bir taun gibi 
kaçıyordu. On gündenberi kapımdan bir tek baş uzanmadı. Beni 
diri diri gömdükleri bu korkunç mezarın içinde, şimdi ölüm ka. 
dar ıssız ve yalnızım. Buradan kaçmak için bacaklarımın kuvveti 
kafi gclmiyor; bağıracağım, sesim çıkmıyor. !radelerimi tutan bir 
el var, ölümün duygusuz, şefkatsiz, kadit eline çok benziyor!.. . 

Sa.baha karşı kandil sörunliştü. Alt katta nöbetçilerin scsı, 
yeri günün ilk hayat nefesi gibi, hastanenin ölU sükutuna can v:
riyordu. Pencerelere akseden alaca karanlık içinde, karşıki dag-
1arrr:. çizghini. farkettim. Fecrin ilk aydınlığr camlara ı:urdu~u 
zaman, gözlerimden, gece, siyah bir perde gibi kalktı; seherın 
Pf mbc ziyası, başımın içindeki zulmeti dağıttı. Fakat ruhum oka. 
dar yorgun, beynimi ıztırap o kadar ezmişti! ... 

Sızlayan gözlerim. renge ışığa tahammiil etmiyordu. Başı. 
ınm içinde, fırtınaların parçalarlrğı bir dünya, rüzgarların saYur. 
dnğu bir yığın enkaz kalmıştı. Hatıralarım, bir harabe içinde ka~
'!:ıolmıış ~p;; ·ııP.r gibi karışık ve müphemdi. G1irdüğüm rüya mı bır 
}rnkikat, g··"'llf ün 1.inündeki hayat sahnesi mi bir rüya ... Bunu, 
şimdi kendi kendime soruyorum. Fakat hayat. benim ilk yaşa. 
dığım günün zevkini veren bu sabaha hiç benzemiyor; onda ne 
re~'k var, ne günefi ... ve ben, sabahın doğduğu, hayatın zevk ver. 
diği o mesut günleri hiç yaşamamış gibiyim .. 

* * * 
Şimdi yalnız uzaktan gelen bir ses işitiyorum. Ahengi, kulak. 

J.ırınıa, ilk yaşadığım gi.inün verdiği zevk kadar munis ve yumu. 
ş:ık gcliyor. Karsıki dağlarda yaptığı akislcrde. bana, hayatta te· 
selli bulduğum günleri hntırlatan h:ızin ve fl~ht bir tesir v:ır. Ru
humun içine bir nur doğuyor; yüreğime k:ıtra katra dohıyor; a. 

crl?.rım sükiin buluyor.... (Arka.~ t..'llr) 
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- """' feri!~ 
- Ne var Alice! 
- Seni bekliyoruz. Hayrola! 

ÇocUkl&r bir müjde verdiler. 
Doğru mu? 

\\ 

J 
. - Evet karıcığım! Bilsen, 

~kadar mesudum .. Geliyorum. 
Sofrada, en tabii hareketledn. 

de bile bariz bir şaşkmhk gQ5te· 
riyordu Şerif.. Heyecnnı hfila tü
kenmemi§ti. Hem tükenemez.di 
ki ... 

HARPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 

- Cumaya büytik bir ziyafeti
miz var Doris ! Sizi de karı koca 
rica. ediyoruz. 

Bu cUmleyi Şerifin karısı Ali
ce, ı.iyaretine gelmiş bir ahba • 
bma söylüyordu. 

- Bu neden .icap etti Alice? 
- Tilrlder büyük bir harpte 

ım.vaffak olarak istiklallerini ka 
anmışlar. Kocam bu mesut ha · 
dı.eyi tes'it etmek arzusundad1r. 
Br 'un için bir suare tertip ettik. 
Fevkalide kalabalık ve neşeli ol
ması için çalışacağını. Bilsen 
Dorlııciğim, Şerif ne kadar sevi -
n.lyor .. Adeta etrafındakilere mu. 
amelesini değiştirdi. Bana bile .• 
O clddf ağırbqlr adam zıpzıp ye. 
rinde duramıyor. Geçen gün ba • 
na ne dese beğenirsin? Holivutta 
kmnm derililerin bulun<luğu e
yalete bir aeyahate çıkalnn! De -
mes ml? 

H&tti Avrupaya, memleketime 
ıidelim diye ısrar ediyor. Baka. 
Iım ne olacak? •. 

- Teşerrüf ettim!.. dediği sı. 
rada, Şerif dayanamadı: 

- Aferin Cek! .. Sürprizinden 
memnun oldum. Fakat ne hiya • 
net.sin! .. Ulak bir haber sızdır -
mak yok mu? .. diye sitemde bu. 
lundµ. 

Seyahat Jakırdılan, bilhassa 
yemek esnasında hararetli müsa
habe ve münakaşalara yol açı. 
yordu. Ekseriyet büyük bir Av
rupa turnesine çıkmanın doğru 
olacağım ısrarla iddia ediyorlar. 
ı1• C:"'rifin karısı, bu sene de sa-

Çocukların mektebi olduğu için 
Şerif ve Alice yalnı1.ca. seyahate 
hazırlanıyorlardı. Diğer taraf -
tan coğrafya profesörii de ha -
zırlıklarını tamamlam1~, . Demp . 

yerek ı;erl hırnl.;ılıoı~ Yeya il•abct el· r·-----------· miyerek hııka:r~da Jrnlmış ,.eya cm_ 

K Ş Y 
~alleriııin ~cvkindcn sonra Jnül'acaat 

' 

E 
'
• f ALA ı ederek muayenesi y!lplmlını~ ''e lıe. 

nül sc,·kedilıneıni~ 316 ı)oğuınundıın 

33' dahil doğumuna kod:.ır deniz n 
Tarihten bir altın say- 316 do!uıııunuan s:ı3 unhn doRumu
f a, en kudretli a§k, en na kadar Aümrük ,.e barı> sanayii 

büyük hareket kayna- 316 do~ınundan 331 dahli dofumu. 

gw ıdır. Milyonların ha- na kııdar gayri islAm sağlam trat 
askere se\'kedileceklerdir. 

zırladığı san'atın ya• llıııılardan deniz erntmın şubede 
rattığı bir şaheser, ta- tQPlannıa ıünil 15-~isan.93!1, Gilm. 
rihte parlayan zafer rük ,.c tınrp sanayii ve gnyri isli\m 

eraım 25-Nistın- 939 gtlniidür. 
destanı kalplerde giz- Bonlnrdnn bcdtl vermek isteyen • 
lenen bir a§k hasreti. terden deniz tratının 14. aünırük 'Ve 

harp sana}H sınıflarlle gayri isllm.. 
yıldızların yarattığı tııruı 24·Xisan-939 güuü ak§anııua ki 

bir san'at eseridir. dar bedelkl'ini ''ermeleri Htın olu -
nur. 

VAKiT' 
....L ADO::-."E TARİFESi 

Aylık 

8 a)hlc 
G aslık 
1 yıllık 

Mtmld.·et 
!cinde 

95 
260 
475 
!100 

J!tmltkf 
dııındı 
155 Kr 

·ns • 
820 .. 

1600 .. 
Tarifeden Ualkaa Dirll~ 

lcin ayda otuz !..'Uru~ dihülü 
Posla blrliginc girmeyen ::ı erle· 
•>·da yetmi; be,er lmnı; un 
medilir. 

Abone kaydıoı bildiren mel 
tup u telgraf ücretini, abor 
parasının posta n:rt bankı t 
yollama Ocrctinl idare kendi 1 

r:.eri11e alır. 
Türklyenin her poJta mtrke;lru 

VAKITo abone 110..:ılır. 
Adres deifütlrme ücreti 

25 ı..uru;tur. 

1L.\N ÜCRETLERİ 

Ticaret tlAnlarının santim 
satırı .sondan itibaren fl4n as· 
falarınd:ı 'O; fç sayfalarda 5 
lnıru,; dlkdüncü sayfadıı • 
ikfnct Te OçQncüde 2; birinde 
4; başlık yanı kesmece 5 Urı 
dır. 

Büyük, tok denııılı, kli1el 
renkli Ulln l'erenlere ayrı ay 
indirmeler yapılır. Resml lllnlı 
rın santim - sabrı SO kul'\lşlnr. 

TICARt MAHiYETTE OL?ıfIYA 
KOCOK tI~NL.a.R 

Dır defn 301 iki defası 50, C 
defası 65, dört deruı 75 n rı 
defası ıoo kuruştur. üç aylı 
ilin verenlerin bir dduı bedı 
ndır. Dört aatırı ıeçen flinlırJ 
fazla satırları beş kura~tan hı 
sap edilir. -.A Alice'ciğim! .. doğrusu ben 

olsam he.men peki derim. Dün -
yada. seyahat kadar ze•lkli ne 

7 ,."\nm; ... b. :ı. Cihan Şampiyonu Cek Dcmpscy karısı sinema artisti EsteZ Tay. var ... ....,~._. ır ili.ere... 
1 lki kadın bir saatten fazla de. or ile beraber 

BÜYÜK VE KÜÇÜKLERE; Hl:met kuponıı 11etlunlel 
kücllk lldn tarlf e!l 11ü:tfe 2 
lndlrllir. 

Vakıl hem doğrudan doAru
ya kendi idare l'erlnde, hem Aı 
kara caddesinde \'akıt Yurd 
ıltında KEMALEDDİN tREl 
llAn Bürosu ell)'le mın kabı 
eder. (Bilronun tılr{onu: 2033~ 

Ndeıı tepeden konuştular. Şerif. 
ü:lma iyice koyduğu seyahat 
ıırogramını hazırlamış, bir çok 
t:Cenilatiyle meegul olmak üze -
~ yaı:ıhanesine kapanmış icap 
eden muamelelerin tesbitiyle uğ. 
rqmakta idi. 

deee Amerikanın yakın, uzak en. 
teresan kısımlarında tüakça bir 
gezi yapılmasını kili görüyor, 
Şerif ise lstanbulu ve memleke
tini görmekten başka bir gaye 
giltmUyordu. 

seyin resmi nikah muamelele -
rinin hitamını bekliyorlardı. 

İtimat ile verilen ve azami yirmi -dört 8a&t içinde solucan. 
lan dü§ürmeğc kat'i tesirini gösteren Sthhat Vekaletinin Mm! 

Nihnyct bir gUn, akraba ve alı 
baplarının hayırlı seyahatler te. 
mennlleri arasmda trene binen üç 
ailelik kafile San Fransisko yo. 
luyla Nevyork ilierinden seya _ 
haUerine lb~lamııJ oldulnr. 

rnusaadesin.i haiz tSMET SOLUCAN BISKOVtT 
lerinin piyasaya tn.klitlerl çıkmıştır. Sayın vatandA§lanmrzm 
kutular~ üzerinde daima. (İSMET) markumı -ara.malan ve itı. 
temeleri menfaatleri icabıdır. Her eczanede bulunll?'. Kutusu 
20 kuruştur. 

Cuma akşamı cidden mUkellcf 
bir ziyafet es.nasında bu seyahat 
lift yine mevzuubahsoldu. Da • 
\l'et!iler arasmda. şehrin tekmil 

Li.kin Dempscyin ileri sürdüğü 
bir fikir Şerif ailesine ister iste. 
mez mülayim ve cuip geldi. 

Cekin teklifi şu idi: 
Tren, Hudson nehri boyunca 

ilerlerken sağda solda lbir çok 
şehirlerin sıralandığı görülür. 
Buralarda bir çok fa:brik baca -
lnrı yükselmektedir. Bunlar kun. 
dura, pamuklu, yünlU kumaş, de. 

. .. . ........... 

.. .. ....._. ..................... -............ ~ 
lemdar sinema! 

ıKt FtLM 
1 - Racanın hazin•. 

2 - Damgalı kaclın. 

Jdbarlan, mUesseseler direktör .. - Bir buçuk ay kadar benim 
lci, !a'brikatörler, ecnebi kon • de tatilim var. DüğünUmü hemen 
solOBlar, pro!esörler ve bu me - bu hafta içinde yapmak ve doln
yanda Amerikanın bazr tanm • yısiylc kısa bir balayı seyaha. 
TllJI meşhur eimalarr da buhmu.. tine çıkmak ben de if.'\:erim. Ev
ltiordu. veli 'beraberce kalkarız Birleşik 

Cihan şampiyonu Cck Dcmp. devletleri geze geze Redskin'lerin 
sey, 1>u akşam çok sürprizli bir bulunduğu eyalete kadar uzam. 
halde gelmişti. Kendisini büyük rız. Eylül sonlarında onların mil. 
salon kapısından kolunda. gayet li ve dini bayramları vardır. Fev. 
güul bir kadmla görenler: kalıi.de cazip bir ay geçirmiş olu. 

He SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
ıi ve makine fabrikaları .. Boston 
dan sonra Dclavnre en mühimmi .. 
Büyük göller uçsuz bucaksız bir 
deniz gibi.. o kadar çok vapur is
liyor ki, insan kendini Okyanus· 
Jarda sanır. Sahillerde geniş rıh. 
tımlar ·ve mamur şehirler gözü. 
küyor. Ditroit'in git git bitmek 
bilmeyen arazisi üzerinde siyalı ı 
siyah sürüler var. Fakat sakın 

bunları koyun, keçi falan zan. 
nebneyiniz! .. Hep otomobil... oto
mobil.. Tıpkı otlarnağa çıkmış 

büyük bir davar halinde yüz bin. 
lerce araba .. Bu kadar otomobil 
ne olacak diye sormayınız!. Harp 

Yeni neşriyat : 

Ana Mecmuası 

- O! .. o!.. diyerek manalı mn- ruz. Orada şehir hayatından u • 
nah bakıştılar. Koca şampiyon, zak, çadır içinde, vahşi bir mu • 
etraf mı mütebessim selamlıya • hitte kırmızı deı'ililerle !birlikte 
:t't.k ilerlerken Şerif ve Alice yan. hakiki !bir göçebe hayatı yaşa • 
lamı& gitmişlerdi. Dempsey te • mak ... İnanılmaz derecede zevk
l"eddüt.sil%: li Ye enteresandır. Orada kov. 

- Nişanlnn Eeıtel Taylor! .. di- boy kıyafetleri giyerek ve ker
ye kolundaki kadını ev sahiple. vanlar halinde gidilir ki bu da 

.. takdim etti. Alice: aynca merak averdir. 

Karamazof 
. . . . .. ' 

Kardeşler 
~Yazan: Dostoyevski 

- Yatlı delil, bir- kız kadar canlı ve 
ılımlı görünüyor 1 

Mldam Ko'ldakova gelince, o da ha
yal eöklcrindc uçuyor: 

- Bu yaıta bu kadar keskin bir ~ö
rUı. bu derece ince düşünüş ... Sonra ne 
de .tirin halleri var. Hem güzel de ... Ye 

' ni yetitmelerin hiç bir şeye yarama:hk
larını aöyliycnlere bunu göstermek is
terdim. 

Diyordu. Ama Madamın bu to.şkınlı
i• çok ıürmedi. Yavaş yava~ heyecanı 
yatı§tı. Yatağına girince, bir kere da
ha bqından geçenleri düşündü ve ölü
me ne kadar yaklaştığını zihninden ge-

5it1di: 
- Ne korkunç! Ne korkunç-! 
Diye mırıldandı ve hemen derin bir 

uykuya daldı. 
Taı:cliği hen:iz geçmemiş bu genç 

~·- r • dcli'kanh ile böyle garip şart
lar a?tmdaki tanıfltlasmm nasıl bir ne
tkc nrdiğinden buralda uzun uzadıya 
bah&edenk teferruata girişecek deği

liz. Fakat bu düzgün mesaili memurun 

bundan sonraki hayatında genç dulun 
bir izi kaldığını da saklamıyacağız. öy
le bir iz, ki kasabada halii zaman zaman 
bahsedilir. Belki şu Karamazoflar hika
yesinin sônunda bunlara da birkaç sa
tırlık yer ayıracağız. 

lLK iSTiNTAK 
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TEHLIKE iŞARETl 

Kasabamızın polis amiri, Emekli Al
bay "Kik""'' Makaroviç .. adında mert 
bir adamdı. Ancaic üç yıldanberi burada 
olduğu halde bütün şehir balkının sev
gi ve saygısını kazanmıştı. Misafir can
lısr olmakla meşhurdu. Evinde her ak
şam mutlaka birka~ kişi bulunur, sof
rası herkese açık dururdu. Onun için 
başka türlü yaşamak kabil değildi. En 
küçük vesilelerle ziyafetler tertip eder
di. Yemekler belki çok lezzetli !değildi 
ama bolluğu ile nefasetlerinin kusurla
rını örterdi. Bir evde mükemmel bir 
balık pi~er, şarap dSmertçe harcanır ve 
cinslerinin yüksek olmayışı da bu cö-

Her yemekten ıonra günde üç defa diılerini:ıi fır~alayını&. Çocuk Esirccmc Kurumu Ge 
Maı kezi tnrııtından cıkarılmalda o 
(AN.4.) adlı derginin (15) ayısı ( 
mı~tır. 

SAKARYA sinemasında 
Olimpiyatlarda bayrağımm ~eref d ire"ine çektiren kıymetli YAŞAR'ımııı da iÖrUp alkışhyaca~ınız 

0 L ı M Pi YAT GENÇLER i Olimpiyat JI Reji: LENi RIFENTAL 

Boks· Eskrim. Voleyboll - Basket bol - Futboll - (;üreş - De.niz porlın. Deni.ı yarışları-At :ra"'la 

OLlMPlY AD GENCtERl'nin Kamp hayatfonnı ihtiva eden ltu fi1mi mutlaka görünüz.. 1 
rı \e daha bir çok alftkalı spC>r birincilikleri. 

mertliğin sayesinde hoş görülürdü. 
Kapı.dan girince karşınıza gelen sa

londa bir bilardo masası vardı ve !duvar 
!arda siyah çerçeveli koşu levhaları ası
lıydı. Her akşam kağıt oynanırdı. Fa· 
kat bazı gecelerde §ehrin ileri gelenleri 
burada toplanırlar, danse<lerlet1;li. Anne 
ler, gelinlik kızlarım bilhaSS& bu gece
lerde getirirlerdi. Mikael, bekardı. Dul 
kızı ve toronlariyle birlikte otururdu. 
Tahsillerini bitiren bu toronlar, çeyizle
ri olmadığı halde, taıe gıüzellikleri ve 
sevimli neşeleriyle kasabanın en müm
taz delikanlılarını etraflarına toplıyor
lart:iı. 

: .tikael, resmi vazifesini kusursuz bir 
surette başarıyor; fakat içtimai inkı11p
ların meydana getir.eliği yenilikleri haz 
modemi yordu. Bazın bu ~ususta: 

- Ne yapayım, bende bir diplomat
tan ziyade hir asker ruhu var. 

Derdi. Kendisi de oldukça geni§ top 
ı ak sahiplerinclen olduğu halde, köylü 
haklarını meydana getiren yeni kanun 
lardan habersiz yaşar ve ancak fırsat 
düştükçe ameli bir surette onları öğre
niı(li. 

İliç , Mikaelin evinde misafir bulacağı 
m umarak gidiyordu. Netekim girince, 
müddeiumumi ile doktorun orada ol
duklarını gördii. 1>oktor "Varins'ld,. 
Tıbbiyeden o sene çıkıp buraya tayin 
t<lilmişti. Müddeiumumi, ufak tefek ve 
göğsü hasta otuz beşlik bir al:Iamdı. 

Çok titiz, mağrur bir kadınla evlan
mi§ti. 

Bu adamın da kendine ıöre birta
kım yüksek vehimleri vardı. Kendisinin 
caniler ruhiyatında hususi bir istidatta 
yaratıldığına irıan· r ve merkezin bu li. 
yakati takdir ederelc kendisine ehem
miyetli mevkiler vermemesine üzülür -
dü. Hatt:ıi bazı meyuı umanlarır.ttla 

meslekten ayrılarak avukatlığa atılma
ğı bile düşündüğü olurdu. "K'arama
:zof,. davası. ona ıöhretin parl~k kaf. 
tanını ı:iydirdi. 

Öteki odada Petersburgdan iki ay ev
vel gelen genç istintak h&kimi N:kola. 
Mikaelin dilber toronlariyle konu!u
yordu. 

Sonraları, biltün polis ve adliye ıah· 
siyetlerinin bu cinayet gecesi toplu bir 
haHe bulunmalanna şa~anlar olmuştu. 
Halbuki her biri ayrı ayrı sc•Jeplerle o. 
rada birleşmişlerdi. Meseli, adliyeci, 
karısının ağrıyan di~ine çare bulmak 
için doktoru aramıı ve burada olduğu
nu öğrenerek gelmişti. Doktor ise, ge
celeri ye~ll bir masa batında geçirmek 
itiyadiyle koşmuı, öteki de ev sahibi
nin toronu Olganın yıLdBnUmü için zi. 
yareti borç bilmişti. 

Bu şen ve ıarif gence şehrin kadın· 
ları, çapkın damgasını vurmuşlarl:lr. O 
da böyle tanınmaktan şikayet etmezdi. 
Kasabanın ileri gelen hanımları, iyi ye• 
tiştirilmiş aile kızlariyle konuşup eğ-

lenmek hoştu. Sonra §Unu da aöyli: 
lim. ki bu delikanlı hiç bir zaman ı 
ileriye vard rmu, göze batacak bir 
kınlıfa kalkıpnazdı. Ufak tefekti. Tı 
bir yüzü, yumutacık ve cana yalınn 
vırları vardı. Jncc parmaklarında 
taşlı yüıUkler ta,ır, iş masası ba1ını 

pek ciddi bir eda ile otururldu. tstikl 
için büyük projeler, geni~ hudutlu pl 
lar tasarlardı. 

lstintak sanatindc gerçekten değe 
bir usta i'di. Aşafı tabaka suçlula 
katiller onun karıısında ısorguya çel! 
dikten sonra, bu ı:enee hUrmet ve ha 
retle bakarlardı. 

Piyotr ili~, "!spravnik,, in evine ' 
rıp da her'lcesin meseleden haber13ar • 
duklarını ı:örUnce, ıa§akalnuıtı. Halı 
katcn her1'es oyunu 4bırak.mıı. hi.diıc 
münaka§a ediyorla.rdr. Nikola, ceng 
ver bir tnır takınmıştı bile ... Uiç, 1ı 
retle öğre:ndi, ki bu gece, Fiyoqor, k 
eli evinde öldürülmüş ve soyulmuıtı 
Bu kanlı haber, fll ıuretle ortalıia l 
yılmııtı: 

Grigorinin kırrıı Marta 1ğnıtlynr 
içtiğl ilacın teıiri altında uyumakta 
ken birdenbire uyanmı§h. Bu ant uy 
nıı, belki lde yandaki odada yatan Sm 
.diyakovun inlemesinden ötilrü idi. K 
dıncağız, bu sar'alı haykın!lara bir tü 
1ü alııamamıştı. Her işittikçe tüyl( 
ürperiyor, çileden çıkıyordu. 

(Devamı var) 
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Bir aivri akıllının maceraları! 
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' Tanzi~Da\sı:~sşaları 
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sa.adetleri ile alAkadar bulundu - isyanlar karŞısmda bUtün müs • 
ğunu unutamaz. Bu, Rusya için lüman gençlerini sil~h altında 
m illi bir vazifedir. tutmak mecburiyetinde kalıyor
TUrkiyedeki hıristiyanlar zalim du. Ziraat ve sanayi snhasmda 
bir idarenln kahrı altında ölüme başka memleketler fersah fersah 
mahkfım birakılnmaz. Bu hıristL ilerlerken Türkiye ahalisi kendi 
yanların hali o derecede feci bir hayatlnnnı idame edecek maiı;et 
§ekle girmiştir ki hepsi devlet vasıtası tedarik edemiyordu. 
menkeı;ine karşı yer yer isyan e. :Momleketin genç nesli böyle 
diyorlar. Bu hale karşı Peten; - ha)'atlarmın en 'kıymetli sene • 
burg hükumeti nuıl göz yumaıbi !erini silah altında geçirdikleri 
lir? Sonra Türkiy,de isyanlar hatta mühim bir kısmı asker oca· 
ve ihtilaller çıkması komşusu o- ğmda kaldıkları cihetle umumi 
lan Rusya için de lbir tehlikedir; nüfus mikdarı da gittikçe aza -

Bitaraf siya :;et tutmakla 
······································-························ -·· .. ·······-···· 

Belçika kendini 
1 1 Radyo ve Tiyatro 1 

kurtarabilir mi? 
Ankara Radyosu 

TCRKt'n: RADYOotı-~czYo~ 
l'OSTAr.ARI 

Türkiye ı:aı'yosu - Ankara Radyoıu 
DAI.GA UZUNl.UCU: 

Fransız ordusu ihtiyat kadrosundan I
VA~AN: 

1639 m. 183 Kc:s./120 Kw. T.A.Q. 
19,H m. 15195 J\cs./20 Kw. T.A.P. 
31,70 m. 9465 Kcs./20 Kw. bir şehrin lbir köşesinde çıkan bir lıyordu. . . • 

Yangm nasıl komşu olan evlere Nihayet devletin malıyesı bır 
sirayet ederse tir memlekette ÇL taraftan saray israflarile berbat 

GENERAL P. Nizan TCRKIYE SAATl\'LI~ .................................................... ~ 9 - " • 1939 - 15 • " - 193!1 
11.\FTAl.lK PROGRAM f\o. 20 kan, ihlilaller de hemhudut olan bir hale gelmişken, diğer taraf - Belc;:lkanın Avrupa damntaşı 

nıenıleketlere kolayca sirayet e . tan dahili isyaQlan bastırmak üzerinde mUhlm bir rolU vnr
der. Rusya lbu cihetle daimi bir ve harici tehlikelere karşı daima dır. Bununla beraber, diğer 
en<Uee içindedir. Sonra Rusy:a a · eli silahlı bir halde beklemek mec m emleketler nnzarı dikkati o 
halisi kendi dinlerinden ve mez - buriycti yüzünden biltün biltiln kadar uzcrlerlne çekiyorlar kl 
heplerinden olan Türkiyedeki bütçe muvazenesi sarsıhyord~. Belc;:ikadnn hemen hemen biç 
llla.zlfım hıristiyan tebaanın halL Daha doğrusu devlet umumi bır bahsedildiği yok. 
ni gördükçe müteessir ve müte . iflfuı uçurumwın doğru sürükle • Belçika bugün aynı zaamnda 
clllm oluyorlar. Halkın bu tees - nip gidiyordu. Devlet adamları lki mtişkUlO.t içinde bulunuyor. 
sür ve ~tümünü 1;ören bir hü- dn ne memleketi imara harced:- Biri dahilde: Siyasi vaziyet. Dl· 
kfınıet bu ahval karşısında nasıl cek bir akçe, ne de de~·let ve mı! ğerl hnıicte: Alman tehlikesi. 
olur da kayıtsız kalabilir?,, lete hayır ve ~enfaatı .?~~una.v - Bu iki mUşkUIA.ttan nasıl kurlu· 

De.nillyordu. 1 cak usul ve nır.amlar duşunmege tabllecek? 
Avnıpa. gazetelerinin hergün bir dakika bulamıyordu: ~e bu Meclis, mlistaknr bir ekseri· 

8tltunlarmı dolduran bu tilrlü hal düşmanların ar~~ ıstı~sa : yetin tutacağı deyamlı tıir hU
lleşriyat tabii olarak hakikati bil line çalıştıkları mühlık neticcyı ktimet kurulamadı~-ı için fes· 
ıniyen başka memleketler efka - bir yandan kolaylaştırıyordu. h dildi Kral meclisin feshi ka· 
l1 lllnu:miyesi fuerin,de de derin Zira rnüslUmnnlarm askerhve

1
- r:rını ~·erlrk~n. haşvel;:ile şöyle 

tesirler yapıyor, bitaraf memle. ren nüfusu uzun zaman bu a e 
keUerin milyonlarca ihalkmı bu tahammül edemiyeceği, devlet ha 
Yoldan Osmanlı idaresi aleyhine zinesinin öyle semeresiz büyük 
~llyordu. Halbuki bir taraf • masraflara dayanamıyacağı, 
tan böylece kavmiyet ve milliyet kalpleri fesat arrusunda olan on 
kaidesi namma. Osmanlı fmpa.ra- milyondan fazla hıristiya.Ilı tcl:ıa 
torluğu aleyhinde uğraşan Rus anın daha !birçok zaman Osman

~~!ı.ğı ~~er taraftan yine millet lılık ba.ğt altında tutulamıyacağı 
er~ stiklAU için jsyan eden ~·. d 

yazmıştı: 

"Belçikalılar hudutlarımız -
dan öte tnrafa bir baksınlar. O 
zaman memlekette derhal geniş 
mUsavat cerçcvesi içinde milli 
birlik kurmak ıuzumunu nnlı· 

Lehlılerl cebre~ ve ka.hren kendi ~ ·.t\ar ı. . ·a· · 
hlkimiyetl altmda t tu rd B llm ~""'J-.;ı=.:;ı .. ~"f'"--
nunla beraber R~ yo bu u. . u "b'l>yle tehlfkcli bir mevkiden dev· 
k(u-ane siyaseti • .. .. m rıya letin yarım tedbir veyahut teen-
pek kolay oldu~: ~ak ni ile cı'lonası kabil d<'ğildi. Mey • • • 
da arzettr· • .7 u.nan. danda olan enunarclere göre, bun Belçika meclisinin feshinden· 

gımız sebeplerden do - dan sonra teenni ve tereddüt ile beri Orta Avrupada husule ge· 
layı Fransa ve ı>.-...... d 1 tl . 

• .. ~t.AOJa eve erı geçirilecek vakıt kalmamış gi . len htldiseler bereket versin 
ona mUmaşat ederek mesel A G · d H 
rit ihtiUUi • •

1 
. a ı· biydi. Şu halde Ü§Dlanların Os.. memleketin gözUnll actı. nrn· 

da film aı"'esı esıle Pctrooburg- manlı devletini dü.,Urmeğe çalış- retli mUcadele1ere sebep oln
altına ke IDımiş olan not.alarm tıklan inkıraz uçurumundan kur· cağı zannedilen seçim deYresı. 
b 8.liyf OYduklan hnzaları ile Ba tulmak için artık ufak tefek mah memleket harici meselelerle 

~. protesto etmekte bir lbeis zurlarnuı. bakmıyarak, ve eski ı meşgul olduğu için, bUyUk bir 
go:üyorlardı. Böylelikle Os - usuUeri bir tarafa 'bırakarak as- htikOnet içinde geçti. 
~ 1 l'm~aratorluğu Rusyanm rın icaplarına göre hareket et • Kralın istediği ınllıt birlik. 
ta vüzlerı karşlSmda Avrupada mek ve dÜ§man tesvilatlarmm Ö- eski partilerin kin fikirleri ye· 
k mamen yalnız ve yardımcısız nüne geçmek farzolm~. Rusya rine yeni fikirler getirmek ka· 
almış bulunuyordu. devletinin ve onn. tabiyet ederek bil olursa. bugUn her zaman· 

Bu halin neticeısi ise OsrnanlJ diğerlerinin ya~tık18:1 tahrika - kinden kolay teşelcl.tll edebnt.r. 
devleti i"in d v d d....m-ııya tın zararlı nebcelerı ~k g~ - ÇUnkU Belçikalılar, memleketin 
h ~ ogru an ~b· - zuh l k ' b. ~rli arp olnıamakıa beraber zararı medcn ura ge ece gı ı go • sela.metl için bu milli birliğin le· 

harpten pek farksız oluyordu. Zi. nüyordu. şekkUlUnc ihtiyaç olduğunu his 
a-a devlet haricl tehdit ve dahilf , (Devamı var) ediyorlar. 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm A~atörleri 

Arasında 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BIRINCıYE 

Bir Bisiklet-

Sü1C1Jnuıııiycnin sol mU. 
lla/ ii eski Ş~~lili 

Martm;a.n 

..... \ 

Belc;ikanın komşu memleket
lere karşı tuttuğu "isUlcHU siya· 
seti" mllıt seltımetl temine kt\.· 

fi midir? Dazı Belçikalılar bile 
bundan şUpbe etmlye başlamış· 

lardır. 
Dikkat edilecek bir nokta vnr 

Fransızlar Bitaraflıktnn bahse
diyorlar. Halbuki Delçlkalıln.r, 
1936 teşrinievvelindcnbcrl mil· 
!etler arasın siyasette tuttukla· 
rı yolu dnha iyi anlatabilmek 
l ı cin "müstakil kalma" veyn "lh· 
Uyari bitaraflık" diyorlar. 

1 *** 
~Uphesiz, resmt mahafü, tam 

bir mUstakll siyaset tutarak. 
memleketlerini harpten koruya
caklarını ve, hiç bir devletle an· 
laşmaya. girmedikleri lcln, mem 
leketlerlnl btr harı> sahasına 
cevrllmekten kurtaracaklarını 

zannediyorlar. Gene şUphos!z, 
Ikinciye: - Şık ~e kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift onların dUşUndUğUne göre, he· 

iskarpin· dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik sap verme anı geldiği zaman, 
Resimli Hafta abo:ıesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo- Belclka milletlerin karşısına saf 
yunbağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kişiye birer adet ve lekesiz bir memleket olnrak 

Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bil· çıkacak; kendisinin hnrbc, ar· 
yUkkolonya; 15 okuyucumuza. birer şişe küçUk kolonyao 25 ki. zusu hllrıtma. girdiğini söylise· 

{ şi.yc birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 ki§iye muhtelif cins he.ı cek ve asırlardanberl devam e· 

dıyclcr. den mukaddes fatikldllnl lstiye-

l Müsabakaya ıştirAk Koponu : -3 7 - ce~u tarzda dUşUnmek, eğer 
_ _ _ _ _ _ _ _ bugUn de geı;en asırki milletler 

arası ahlA.k kaideleri cari olsay
dı, r::ıantıkl ve haklı sayılırdı . 

Fakat, bugün Avrupa vahşi or· 
man kanunu hUkUmlerl altında 
bUkQmetrelslerl, gayet acıkca, 
her mesele yalnız kuvvetle hal
ledilir diyorlar. İmza edilen 
muahedeler, mugayir hareket· 
ler, bu gibi anlaşmaların imza 
edenlerden yalnız biri tarafın
dan feshi, verilen sözün tutul· 
maması, hUr milletlerin bnksız 
'llarak tazyik edilmesi... medeni 
dünyanın nefret ,·e dehşetini 

mucip olan bUfün bu hareketleı· 
her gtinkli siyasi htldlselcr hUk· 

mline girdi. 
Bu şerait altrnda , nnmuslu . 

sulhcu, insanların hukukuna ,.e 
insaniyet kanunlarına riayet e
den blr komşu ile, namussuz, 
hticumcu , imzasını inkA.ra, me· 
deniyet ve insaniye t kanunları· 
nı çiğnemeye daima hazrr hir 

komşuya aynı şekilde muamele 
etmek gliçtur, gibi görUn Uyor . 

lster Flaman olsun. ister Val· 
ton, Belçika milloll bu şekilde 
dUşUnmcye bnşlayor ve esasen 
1914 • 18 harbindeki knhramnn 
Inr itin · dikilmiş o1an dBrt 
yol ağzındaki flblde1cr odc onla
ra bunu hatırlatmaktadır. 

Demek oluyor ki Delc;lkahla· 
rın dUşUncesinde bir de~iştklik 
hisscdllmeye başladı. Belclka· 
lılar Fransız - İngiliz görUşme· 

Jerini bUyUk lıir ehemmiyetle 
taklı> edlyorlnr. ÇUnkU, bu gö
rU~melerin Delciknnın istlklO.U· 
ni garanti altına aldığını görUr 
gibi oluyorlar. 
Bununıa beraber BrUkselden 

geçen Fransızlarda görUlen bir 
hayale kapılmamak ve Belçika 
"lstlkl~l siyasetini" bırakacak 

diye dUşUnmemek llzımdır. Bel
Clkanın komşusu Holanda da ay 
nı umdeyi muhafazaya azmet _ 
miş görUnUyor. 

* * * 
O halde, Belçika, bir taarruz 

yukuunda, kurt ağzında kuzu 
glbl yutuluverecck mi? Hlc de 
değil. 

Belc;ika, her ne kadnr komşu· 
lari~·le sulh .içinde yaşamak, 

başka bir milletin siynst Yeyn 
askert izinde yUrUmemek isti· 
yorsa da, tehlikede gördUğU za
man haklarını l'e hUrriyeUni 
kahramancasına mUdafna etme 
sini bllecetkir. 

Kral Leopold "mlllctln istik· 
10.lini ve arazi bUtUnlUl;UnU mu· 
hafaznya·• yemin etmiştir. Kral 
Albert'e ltlylk bir varis olnn hU
klimdar ,tehlike nnıncla, yemi· 
nini tutacaktır. 

BugUn Delçikanm, ı·meler -
denberi sessiz sessiz, fakat mü· 
temndlyen çalışan, değerli ku
mandanların idaresi altında bir 
ordusu vardır ki, bu ordu, çok 
iyi tallmlidir, vazife ve feda· 
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J2.30 Program. 12.35 Türk müıl · 
ili • pl. 13 Memleket saat ayorı, ajans, 
,.e meteoroloji 

0

hnberlcri. 18.15 • H 
Müılk (Eğlenceli plüklor). 18.30 Prog 
ram. lS.35 (D.:ıns müzi§i - pi.). 19 
Konuşma (Doktorun saati). 19.15 
Türk müıi~i <Fasıl heyeti - Karışık 
program) Hakkı Derman, Eşref Kod· 
rl, Hasan Gür, B:ısri Üfler, Hamdi To 
kay. 19.45 Tür kmüziJU ma:ran Fe)·· 
ha Talay • Tanhur solo). ı - Ton· 
buri Cemil - Hicozkiır peşre,•I . 2 -
Tanburi Cemil - Hica:ıkür soz semnl
si. 3 - Tanburi Cemil • SuzidilArıı 
s.:ıı scnı:ıisi. 20 Ajnns, meteoroloji ho· 
berleri, zirnal borsası <rlyııl) . 20.15 
Türk müziAi (1'\lfısik program). I· 
da re eden: Mesut Cemli. Ankara rad
yosu kilınc heyeti. 1 - Neyıan Os
man dedenin · Muh:ın·cr sünbül" 
peşrevi. 2 - \'orda Kostn Ahmet · 
nğonın - Muhayyer sünbüle ş:ırkı · 
Ey nilıali i~Ye. 3 - Selim - Muhayyer 
sünhüle şarkı - Ey gonca! nazik. 4 -
Niko~os ar;anın - Muhayyer kürdı 
şarkı - \'nr mı hacet. 5 - aRhml be· 
~·i n - Muhayyer ldinli şarkı - Yetmez 
mi san:ı. 6 - fleşat Erl'r - l\eman tnk 
simi. 7 - Şc,·ki beyin - Unok şArkı · 
GOl:ıara nazar kıl. 8 - R:ıhrnl heyin 
- Bayati şarkı - Gül hazin ıOııbül pc· 
rişıın. 9 - Muslafa ça,·uş - aDyatl ~r 
kı - Sebep ne bnkmayor. 10 - Dl· 
\"Dn - Ok gibi huplıır beni. 21 Memle
ket aat ayarı. 21 Konuşma. 21.15 
Esham, tah\•i!At, kambiyo • nukut 
borsası (fiyat). 21 .25 Neşeli pUlkl:ır -
R. 21.30 Folklor - H&lil Bedi Yönet· 
kcn. 21.45 Müıik (1\emon resitali -
Proresôr Necdet Atak}. 1 - Corelli 
• Ln folia (Yarynsyonlar). 2 - l\lat· 
heson - Arie. 3 - Korsakov • Krelı· 
ler - .. .Schehernıade" balesinden hır 
ııarça. Piyanoda retnlı:al eden: Ulvi 
Ceınııl Erkin. !!2.05 Muıik (Kuçük or
kesıra - Şer: Necip Aşkın) 1 - Paul 
1.lncke • Darılma (Fantezi). 2 -
Brahms • Macar dansı No. 8. 3 - Rec 
ktell\·ald • \'lyona müzikleri - Pot· 
purl. -4 - Gerhard \'inlı:ler Donna 
Cikita • lsp:ınyol ÜYertürQ. u - Mic· 
heli • Cocuk oyunları. 6 - Kuısch • 
Çigan fantezisi. 23.05 Müzik (Caı
lıand • pi.). 23.45 - 24 Son ajans h:ı 
bcrleri Ye yannki program. 

Salı 11-4-939 

12.SO Program. 12.35 Türk müıi· 
ği ·pi. 13 Memleket saat &l•rı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 13.15 Mü· 
zik (Karışık program - pl.), 13 • .t5 • 
14 Konuşma (Kadın saali • E" haya
lın:ı aft). 18.30 Program. 18.35 Mil· 
zik (l)ans müziği • pi.}. 19 Konuş· 
ma (Türkiye poslası). 19.lö Türk mu 
ziği (Fasıl he)'eti}. Çolıınlar: Hakkı 
Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Haluk 'Recai, Bııui Üfler, Hamdi To
kny. Okuyan: Tahsin Knrakuş. 20 A.· 
jans, meteoroloji haberleri, ziraat 
borsası (fiyat). 20.15 1'Qrk müıiAi. 
Çnlnnlnr: \'ecllıe, Heş:ıt Erer, Cev
del Koz:ın, Kcmol Nıynıl Seyhun. 
Okuyanl:ır: Sadi Hoşscs. l - 'l'ohir 
Puselik peşrevi. 2 - Dedenin • Ta· 
hir pusclik yıirük semaisi • O gül en
dıım. 3 - Kdıım Us - Tahir puselik 
çarkı - Gömıesem gül yfiıilnQ. ' -
Rahmi bey - Tahir pusclik şarkı • 
Geçdi o gamlı eyyamı. 5 - KAıım 
Us - Tahir pusclik prkı • Ben sana 
mecbur. G - Tahir puselik saı semai· 
si. 1 - Osman Nihadın - Nihavent 

kfırlık hisleri ile dolu ku·vvetli, ta Avrupadakller gibi bir dar
''alanpcrvcr askerlerden mUtc· beye uğramasına imkAn yoktur 
şekkildlr. Belçllrn toprakların- ve, hUcum eden memleketJere 
da, herhangi bir dUşmnm ic;erl açacağı harpte de Belçika, an'· 
sokmamak için mUdafaa torU· anelorinden beklenecek derece
batı da alınmıştır. de azlmkAr bir muka,·emet glSs· 

Hlnaenaleyh, Bclçiknnın Or- terccektir. (Jonmnl). 

şarkı • Korfezdeki dalgın SU) n bır 

hak. 8 - Sel'ld beyin • Hıcaz ,ar
.. ı - Baiılnnıp ıülfü heuırau. 9 -
Sükrunün • Hicaz ş:ırkı • Bır bakış· 
111 beni mest elti. 10 - Türku · Alı· 
verin bnAl:ımarnı. 21 l\lcınlekcl saat 
ayarı. 21 l\onuşma (llul.;uk ılrui )O)

mcı kurumu}. 21.15 t:sham, tahvılfıl, 
b:nmbiyo - nukut borsa51 (riyat). 21. 
25 !\eşeli plAklar • H. 21.3U Milı:tk 
<Seııfouik plaklar). 22.30 Muı:ik (Rcı
ın:ınslar, ,.e saire - pl.). 23 Muıık 
(Cazband • pl.). 23.45 - 24 Son ojons 
.ıabcrleri ve yarınki ıırognırn. 

Yabancı Radyolardan 
!Seçilmit .Parçalar 

l'rogramdaki vtık,llar Tlirkive ıa • 
ati u:crlnc ve öğleden sotrraki saat 
olarak verilmiştir. 

npcralar ve &en/ani kon1erlcri: 

7.50 Berlin (Uıun d.) Brabms 
9.10 Königsbcrs: "\'indsorun Şen 

kadınJnrı,, <Nikolai), "Sc,•Hla 
herbcri., (PaMelli), ''Ariadnc 
Naksos'lo,, (U. Straus ) ,ar)a
Jan. 

J0.30 Lllle, Toulousc; Senfoni (Mo· 
zart); "Uçan Holandah,, \'ag. 
ner). 

11.40 l.ondra (N.) Senfoni .konseri. 

Oda musikisi ve konserlc.r: 

G Londra (N.) Piyano konseri. 
1 Münih: Sarka ve kemn. 
7.30 Paris <PTT>: Ors. 
8.10 Sottens: Piyano. 
O. Eiffel: Şarki, kefniın. 

10.20 Münlh: Kuartet tSnberl). 
Jl.25 Turlno Gr.: Piyano, keman. 

lla/i/ muıiki ve operetler: 

3.10 Radio Paris: Orkutra. 
O Beromünster: Çigan orkestra~ı 
O Bükrc~: "BoccacJo" (Suppe). 
9.10 ı-·nınkfurt: "Monika,, (Dostıl) 
9.15 sıuttgart: Opera ve operetpır. 

cıı1arı. "\'indsorun Şen kadın. 
lan,, (Nikolal), ''Sylvia,, (Dr 
libes), "Rosenkavaller,. (R. 
Slnıuss}, "Roppella,, (Dclibes) 
"Çingene Aşkı,. (I.ebnr). 

9.30 Kolonya: Operet parçaları: 
"Surlyanthe,, (wevcr), 
Polonnisc (Liszl); 
"Eugcne Gcnesln,, (Çay)ı;o\skO, 
Risotcllo,. "Trııviata.. 
"Maskeli Balo,, (Verdi>, 
Turandot,. (Puççlni) 

9.30 Hamburg: Operet 
10.30 Turlno gr.: Holk proıranıı. 
11.25 Roma gr.: "Melodi ve Ritm., 
11.40 Birçok Alman lslasyonlan: Sc· 

renatlar, dans haTalorı. 

Dam muıiklıi: 

11.5 Poste I'arisicn; 11.30 !stok· 
holm; 12,15 Roma ır.; 12,25 
Londra (R.) 1 Londra .<N.). 

l'art1tle ve kabartltr: 

9. ı.,ondra (N.) "Paıartesf akşa. 
mı saat S,, 

9.10 Dreslav: "Mnd pa:r.artcsi., 
J0.20 Alhlonc: Varyete. 

Piyes, konfuaru ve konuımalar: 
4.50: Londra (N.) Otomobil yarıf· 

Jnn. 
8.18 Roma: lngilb:ce havadis. 
9.45 Paris (PTT): "J\Ob:ı halk mu· 

si kisi,, 
11 Moskova: İngilizce havadis. 

TURAN TİYATROSU 

r"~IJ Bu akşam halk secesf f Ertuğrul Sadi Tele Tt' 

'J arkadaşları. 
~ YALAN F ABRIKASI 

3 percıc. (Sc) AUIA revüıfi. Mlce Pen 
çe! varyetesi. Localar 100. Her yer 
20. Paradi 10 kuruş. 

Hastalıklı çocukların sokluiu 
milleti inkıraıa ıilrükler. Yok. 
ıul yavruyu kurtarmak lçba yılda 
bir lira ver, Çocuk Eatrceme ltu· 
rumuna Oye ot f. (Ç. E. Jt.) 
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Bisiklet ya~9ışları 
Yedinci hafta müsabakalanna dün bütün 

mmtakalarda devam ~dild i 
rağmen bilha11a aTdette eaen 
oldukça ıert bir rUzglr blıl k 
Ietclleri bir hayll yormu,tur . . 

. Lı-> - , 

_,..,_~._.... ....... ~-~ 
Karıfık taktmüir mlıçttMla - 1ıl ani8a1ı m'iisabakd.!tMdt\ bir gM~ 1 

Seı1 blılklet yarış'la.rının ye -
llinclıl dun sabah nat dokuzda 
Topkapı ile Silivri ara11nda gi. 
dip gelme olmak Uzere 125 ki
lometrelik bir mesafe dahilln. 
de 7apıimı,tır. 

Topkıtpı atadı önünden hare -
ket eden koşuculardan Hara -
lambo tie Torkum bı' on kllo. 
metre ıonra dllerlerlnden ay • 
nlmı,ıar Te yarı' ıonunda bu 
aralık elll iki dakikaya kadar 
~kmı,tır. 

Oldukça heyecanlı ıecen bu 
uzun yar13ın netlcealnde SUley 
maniyeden Haralambo dört sa
at yirmi dakikada birinci, Fe. 
ner Yılmazdan Niyazi ikinci. 
Halil UçUncU ve A.ll dördUncU 
olmuşlardır. 

KantıkTakımlar Maçı 1 ekirdati/ıHüseyin-Manisalı 
Kasımpaşa Galata- e 

Seri biılklet ıekiz n doku • 
zuncuıu aynı yol üzerinde 150 
kilometre üzerinde yapılacak 

n ıon n.rı,ta bisiklet fe4.era.ı
yonu asba,kanı Bay Cult Cav 
da hazır bulunacaktır. 

spor muhteMi Halil berabere kaldılar 
,Bflyttkçıkmıce J'Oku,unu aa 

atte yıtmlf ldlometre bir ıu. • 
r a tle inen iki gUzlae kotıucu tut 
turclukları iri bir tempo ile yol
l a rma dnam ederlçen BttyUk
cekmece köprllıUnUn bir.az Her 
atnaeki 35 net kllometrede Tor. 
ım.u• blndlll blılkletln ka • 
~ ci.tıamıt n bu hal kar•ı. 
ımcı1. yarı,a devamına lmkln 
-~:.iıfından kırık bislkletile 
11.ııabe21 hakem otomoblllne a
b;lf, .yarı,ın bundan sonraki 
>:-mını Har alam bo yalnız ola -
.-k ik m al etmı,ur. 
--HaTanın gUne,11 olmasına· 

Basketbol · 
Halkevi Tumuvasma 
Dün de Devam Edildi 

Eskişehirde 
:Eskişehir, 9 (A.A.) - Biıik. 

let seri mukavemet yarıılarmm 
yedincisi olan 125 kilometrelik 
kotu bucUn Armalı bir yold& ve 
bet bisikletçinin iftirakiylı ya • 
pılmııtır. 

BUyük bir mücadele ile g~ 
kotu neticesinde, Demirspordan 
Hasan 4 ıaat '° dakikada birinci, 
yine a.yni klüpten Osman Pak i· 
kinci, Faik ilçUncU ve İdman yur 
dundan Faruk dördilncü gelmiş -
lerdir. 

Ankarada 
Ankara, 9 (Hu.ual) - Seri bi. 

siklet yaneiarmm yedinciai de 
bucün 12 aporcunun iftirakiyle 

Beyoflu halkevinin tertip et - yapıldı. 
tlji" baaketbol turnuvum& dün Büyük bir mücadele ile geçen 
.. evia llpOr" u.Ionunda devam e . bu Y&rlf aonunda ~ Orha.n Suda 
dBili. Alman netieeler tunlardır: 3 eaat 57 dakika 30 ıaniyede bi. 

tl'çijnal katapride; Alman li- . 
• .R elih' ,., .,.. K ,._ _ rincr, Nuri Kt.11 4: saat ı dakıka 

.. ı mn 11&1'& ·-· ava 30 •• __. .. 'k:-...: 1b b" te ta, Xurtul 21 ?:T Yılm d sanı,, ...... ı '""''• san ır • 

Amavutköy, Topkapı 
Kanııiuu Mailup Etti 
Betlktaela Fenerbahçe ara -

sında mlll tkUme mUaabakasın- ! 
dan evvel dUn ~eref stadında 

lcarıtık takımlar kartılaşmala. 

rıııa devam edildi. BugUnUn ye. 
glne macı Kasımpaea • Galata. 
spor karışığı ile Arnavutköy -
Topkapı muhtelit! beyninde idi. 
Eşref Tevtitln hakemliği altın 
da yapılan bu müsabakaya ta -
raflar eu kadrolarile çıktılar: 
Xuımpaf& - Galataapor: l. 

u.k - Geç, Rüetü - Selim, Mü.tn. 
tas, Cafer • Hamit, Petı:o, Hay. 
rl, Murtaza, Nfiıo. 

Topkapı • Amavutk.öy: Hara
lam.bo - Milıalald, Sabahattin -
Saadet, Marull, AnesU • Ziya, 
Strato, İst&vro, Hamit, Miçaki. 

İlk denede rUzgA.rla beraber 
oynayan Kasımpaşa, Galata. • 
ıpor kan,ıfı zayıf bir hlkimL 
yet kurdu. Muhacim hattının en 
mu elemanı Murtaza. 16 ncı da
kikada takımının ilk sayısını 

kaydetti, bunu 35 ncl dakikada 
yine Murtazanın kafa. ile yap
tıfı ikinci rol takip etti. Birin. 

Galataara': .:;_5 ~ip ~~ kerlek boyuyla ilçUııcll oldu. 

lldDıCikata.-:ide;Gal&tuarı.y --~-------------~----~~~...,.....---~~~~ 

~;81ı~dla...,ı.tebini3i- Ankara pisini 
GünUn ea mtllıı. mlilabl.k.& • 

it birinci k&~ ve geçen 
Mnenin Mrineid Xaırp ile yi. 
ne ~n lelltn.in üfnciai BOc 
kurt arumda. iıcli ·n maçı da Ka. 
ımp ekJpi '31 e kaııp 41 •YI ile . 
b~ 

İkinci Klllİle :kupası 
Demitaporla Beylerbeyi i 

RakiPlerini Y eneliler ı 
• Beclın TerblyHl kupası lçtn 1 
Sklilc! kllme takımları arasın -
u tertlp ıdlleıı mtiıabakala.ra 
ltn Şeref Te Kadıköy ıtMlların 
ela de\·am ıclfldl. 

~: .. r .. r ıtaaında lleyltrbe,.ı ile 
''-ılublaar takımları"Saml • J{emkMttmW.. ·Uk 7-pa?s ~ Mtml'U olan :Ankara Pi. 

. .. ; k~mllll u. karşıla.ttılar. !ininin in§GGh niltoyetlenmif ve kiifat reımi dün yapılm~tır. 
fit ... ı dnrede k i.kim 07n17an Yııkan&a,• tMtıde7cefimtfttl bu modens apor '"4hallinin /o. 

t<& t rakip talıclnln mUkem - toğrsft g~kt«lir. 
..ı kurtır11Jl&~1 yUzUnden 11k · ·• 

1.: ımı 1011111 bitlNID. Beylerbı. F fb 1 . • · el dene böylece 2 - O bitti. 
)"l nlll&79t ikinci -deTrenln orta. U 0 a J an 1 . RUıglrı · arkalarına alan Top 

farında ıoll~lerl Taııtaıi~e bir Orhan "tıtifa Etti ka.pı • Arnavutköy karışığının 
ııa11 ka7«ederık maçı kazandı- ikinci devrede mağlftblyetten 
tar. . !atanbul mınta~aıı fu~bol aja kurtulacalı Umit edlUyordu. 
Ka4ık81 11tadında.kl Demir • nı Stlleymanlyell .Orhan Öktem. Nitekim 4 ncU dakikada Maruli 

.,or • Jtadık619İıor mllaabakaaı ·belediyedeki TaıUeılnin çoklu· nın kornerden gelen topu rakip 
ltlfnlı!aa ıonnna tadar Demir. tundan, ajanlıktan lıtifa et • kaleye ıokarak bu Umldl tak -
QOrlatarıa kaiıtr UıtUıılUlU mişUr. lılen?k' bir menba.dan Tiye ettlyıe de, Ka11mpaşa. Ga. 
altıa4a s eçti Te neticede .Kadı- ölrendlllmlze göre, Orhanda~ latupor muhtelltlnln gayretli 
lı:\iltll•r btr.e kar,ı on bir gol • bo,alan. aja.nhi& latanbulıpor-
Je malltp oWuli.r. lllt · dene lu Kemal Halim ıeUrllecıktir. kornerden gelen topu rakip 

ıerln.ı fırsat Terdlrmediğlnden 
6 • 1 ntha11tıınmift.l. · mUsaba~a bu vaziyette 2 • ı 

Kaaımpaşa • Galataspor karışı
fının galebeaile bltti. 

Galip takımda: tzak, MUm . 
taz ve bilhassa Murtaza çok mu 
vaffak oldular. Merkez mUhacl 

.;t mln alırlığı birçok fırsatların 

kaçmasına sebep oldu. 

MağHıp ekipte; Sabahattin 
çok sert ve favullU idi. Bu ta
kımda, göze çarpan yeglne o
yuncu merkez muavin Maruli 

oldu. 

Ha'kem Eşref Tevfik mn~ı 

oot ıuaeı idare etti. 

En. Er. 

Hüseyin diyor ki=-Ben danışıklı güreş yapmadım Halil 

geçen seneye nazaran on misli iyi maşallah ... 
Bu senenin ilk profesyonel gü. . ıallahı var! Geçen .seneden on rni• 

reşleri dün Taksim stadyomunda 1i iyi... Bu pehlivanlık! Yenerim 
yapıldı. Beş aydanberi güreş gör- de yenilirim de, başpehlivanlık bf 
miyen iki binden fazla meraklı na ebedi değil yat 
dün seyre gelmişti. Güreş feıderas - Gelecek haftaki güreşleri ka 
yonu tarafından yeni.den yaptm- 1 ..__ bul ediyor musun? 

- Otelime gelip parayı peıirt rine ince bir minder serilmişti. 
lan ring kurulmamış, toprak üze- ı 

versinler, bak gürepr miyim, güllk olarak Çatalcalı Recep ile , 
Malkaralı Mustafa güreştiler. reşmez miyim. Bedava güreş an-

cak Tekirdağında yaparım. Baba
Mustafa hakim bir güreşten son-
ra on sekizinci dakikada Recebin eskili bir soğana beni güreştirmek 

istiyor. Ben onu Tekirdağına ça
sırtıru yere getirdi. Bunlardan sorı 

ğırıyorum. Oraya gelsin. Ona büra Bulgaristanlr Mehmetle Tokat-
yük bir baş soğan ikram edeyim. 

lı Mehmet güreşti. Tokatlı Meh-
Ben peblivamm. Kim parayı ve· met 15 dakikada galip geldi. 
rirse g'iireıirim. Son sözüm bu· 

Hayrabolulu Mustafa ile Ada. d ur. 
pazarlı Servetin güreşleri çok sert Y. R. 
oldu. Servet birkaç defa Mustafa-
run sırtını yere getiı:idi ise de üç Tekirdag'1ı bir teMikeyi saoo.ş- Şikat Gelecek 
saniye olmadığından sayılmadı. tururken Haber aldığımıza göre ge!jen 
Bir aralık Servet: seneki güreıleri tertip eden Asım 

- Yahu elli defa sırtını yerde sık sık töyle bağrranlar oluyordu: dün Almanyaya gitmittir. Meşhur 
tuttum. Hala tuş olmadı mı, diye - Belli, belli ... Neticeyi biliyo- pehlivanlarldan Şikat orada bulun 
söyleniyordu. Fakat çok sürmedi. ruz. duğundan kendisjyle bir mukave· 
Altıncı dakikada emeline muvaf- - Ta~m ~ql,SonuJ:ıda ber~ le yapacaktır. Bundan batka bu 
fak oldu. Tuıla yenerek galip gel- 'bere kalacaksınız ! ıene Hindistanda Raca Rinci is-
1di. Filhakik~ .• -·~tnttNH!"+minde bir pehlivan ile Estonyadan 

Tekirdağlı Bekirlc Karamürsel- Halil altta, Hüseyin Uıtte iken da profesyonel Eehlivanlar getir-
li Ahmcdin güreşi de çok sürme· düdük çaldı. tecektir. 
di. Ahmet On iki dakikada tuıla Pehlivanlar alkıpız olarak sah-
galip geldi. dan çıktılar. Yalnız daha evvel ya-

Nihayet sahaya Türkiye baıpeh mma gelıni§ olan. Babaeskili İbra.. 
livanı Hüseyin ile Manisalı Halil him, Molla Mehmet, Yanm diln
çıktı. Hakemlerle yapılan görü§· ya Süleyman baılarını sağa sola 
me sonunda şöyle bir ilan yapıldı: sallayıp garip garip gülüfiiyorlar-

" - Tekirdağlı Hüseyin güre. dı. İbrahim şöyle söylcneiyordu: 

§İn ycniıinceye kadar olması iste- - Hüseyin sana yakııır mı bu! 
di. Fakat Manisalı Halil bunu ka- Benimle güreşirken böyle mi du
hul etmiyerek bir saat güreş ya- ruyordun. Atılsana... öldüresiye 
pacağmı ileri sürdü. Neticede ha- güreş yapıyordun. 

kem heyeti güreşi bir saat olarak Bu pehlivanlar güreı bitince ha 
kabul etti.,, kem heyetinin yanına gittiler. 

Bunun üzerine orta hakemi ola Halk giireıçilerin etrafını urdıiı 
rak Sami Karayel çıktı ve güreş bir sırada bir genç hoparlörle ilan 
başladı. ediyordu: 

İlk hamleyi Manisalı Halil yap- " - Gelecek hafta Hava kuru· 
tı ve kısa bir zaman sonra Hüse- mu namına burada profesyonel gü 
yini yere düşürdü. Sağdan sob:lan reıler var : Bu güreılere, Babaes
bir ıcyler yapmak ister gibi görii- kili İbrahim, Molla Mehmet, M.i.i
nüyor. Hüseyin kapanmış duru- Iiyim, Kara Ali, Yanm dünya Sil 
yor. Bir dakika sonra Hüseyin kal leyman, Peblivanköylü Mustafa, 
kıp Halili altına aldı ve bu suret- Hayati iştirak edecek.,, 
le başlıyan güreş beş dakikalık Babaeskili İbrahim yanımda i-
bir fasıla müstesna sonuna kadar ken şöyle demiıti: 
zaman zaman karşılıklı hamlelerle " - Hüseyine de, Halile de 
devam etti ve böylece bitti. meydan okuyorum. Fakat görecek 

Halilin daha çok atak yaptığı siniz ki gelecek hafta ikisi de bana 
görülüyordu. Hüseyin şimdiye ka çıkmryacaklar. Halil ile Hüseyin 
dar görülmemit bir şekiMe cansız canciğer ahbaplar. Ondan yenişe
ve ağır güreşiyor, kimsenin kur- mediler ..• 
tulmadığı kafakol kapmasından Hüseyini giyinirken gördüm. 
Halilin kolayca sıyrıldığı görülü- Şöyle diyordu : 
yordu. - Halk anlamıyor. Zannediyor 

Güreşin tatsız ve cansız devamı lar ki, ben danı1ıklı güreşiyorum. 
seyircileri sinirlendirmişti. Arada Böyle bir ıeY. olamaz, Halilin ma-

Dünkü maçta tri bilnlerinden bir manzara 

Giire§leraen bir g~rlln~ 

At yarışları 
lzmir koşularmm ikincisi 

dün yapıldı 
İzmir, 9 (A.A.) - Bugün )'arış ve 

ıslah encümeni tarafından yapılan 

ilkbahar yarışları, lluca alanında 

binlerce halk karşısındıı. yapılmış -
tır. 

Birinci koşu: Üç yaşındaki yerli 
ynrımknn İngiliz erkek ve dişi ta~ la. 
ra mahsus olup mesafesi bin nwlre 
idi. 9 tayın iştirak ettiği bu yarış 
neticesinde: 

1 - Fevzi Lütrinin ~irvarnsı, 
2 - Fehmi ve Arifin Önkesi, 
:ı - Rifat K:ihynoğlunun Yılın:ızı, 

ikinci koşu: Dürt ve daha yukarı 
vuştaki helikon Arap al Vt' kısrak la
ra mahsus crlup mesafesi 1800 metre 
idi. 

1 - Fehmi Yuralın Alılen·işl, 
2 - Ihsan Al!ıııın Ynmıını, 
·ı - .Salih Temelin Musulu, 
Pçüncü koşu: Şimdiye kııdıır ka • 

Lançları yeküııu 1000 lirayı doldur • 
ın:ıy:ın 3 yaşındaki h:ılisk:ın f nıdJi7. 
erkek ve dişi tu larıı mahsus olup 
mesafosi 1600 metre olan bu ko,uya 
6 tay iştir:ık etmiştir. 

1 - Fevıi 1.iitrinin \'aıa~anı, 
2 - Salih Temelin Ilatıray ı, 
3 - Gene Salih Temelin Ecesi. 
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Beşiktaş3- Fener-O 
Netice almasını bilen siyahbeyazlı takım bil· 
hassa ikinci devrede güzel bir oyun çıkardı 

izmirdeki maçta Ankaragücü Doğanspora 4 - 1 galip geldi 
Mfııt küme maçlıırınm eı1 j~f# 

nıUhlınlcrlnden biri olan Fen<'r-
baJıı;e • Beşiktaş m üsalı >ı 1 , 
dun Şeref stadını kaplıyaıı on 
bin kadar seyirci önilnde yapıl. 
dı, 

'. 1ki bin altr yliz kırk beş lira 
hasılat yapan bu mUsabaka 'I • 
S'ıhan r ' _ Ilı rekorunu kırmış oldu. 1 

.. 
' . 

h.arışık takımlar mUsabakası 
bittikten sonra. beklenen mü -
lıiın maça cvvcıa Beşiktaşlılar. 
onlan takiben ele Fenerliler ta-
raftarı , 

nrnırn alkışları arasında 1 
sahnya çıktılar. 

Htrsamettin topu 'iıglardaıı 
çıkarıyor 

1 
l\Itisabakanın orta hakemi Şr "· 

: Tezcan, yan hakemleri de 
hnıet Adem ve Adnan Akındı 
Lisansı tetkikten sonra saa~ çe aleyhine bir korner oldu. 

beş ' e on kaln başlıyan nıaça iki Feyzinin kale önlinc dUşUrdü -
tarar dn. şu şekildeki takımlari- ğU bu atışr merkez mühacim 
le .dizildiler: Nazım gilzel bir kafa ile tamam 

.. ncşikta<;;: Mehmet AU _ Hüs_ ladr, top sarı la.civertıilerin ka· 
nu, İbrnhinı - Hüseyin ]\edil 
l' . } ' ' . eyzı, Ja,r:ıtl, llııkkı, Nazım, 
Şeref, l~!;>rd. 

lesine girdi. 
Bu gol Fenerlileri çaJışmağa 

sevkettiyse ıde topu mlltemadi-

l
• Feneı·llnhçc: 1lüsaıncUin • yen havalandıran sarı Ucivert. 

- n~a~cbJp • U~şnt., AngcHdi~, 
Ankaragücü • 4 
Doğanspor - 1 

-
İzmir, 9 (A.A.) - Milli küme 

maçlarına bugün de devam olun. 
muştur. Ankaragücü bugün Do. 
ğansporla. yaptığı ikinci maçını 

• da bire karşr dört sayı ile ka. • 
zanmıştır. 

tık devrenin 10 uncu dakika -
smda. Muzafferin uzaktan attığı 

, bir golden sonra Ankara.gücü 25 · j inci dakikaya. kadar hakim bir 
oyun oynadr. Fakat, 26 ncı dakL 
kada beraberlik sayısmr yapma. 
<Ya muvaffak olan Doğanspor dev 

Ilal..-TC'I ve Na::ım Fener müda.. ;e sonuna kadar haklın oynama. 
fa«.sım yarıyorlar. sına. rağmen gol çıkaramadığın. 

Ali Rıza X . • dan haftaym 1-1 berabere bitti. 
Bsnt, n~s~·i~ acı, Şnlınn, Ya~ar, !kinci devre başlar b~lamaz, 

' l\:ur' Doğanspora oyununu kabul etti-
ğ 1 ayı Fenerliler kazandı - ren Ankara.gücü, tesis ettiği bi... 

1 çln oldukça şiddetli esen ve k 1 · top k kimiyetle hasını a esıni tazyike 
ru ontroıunu nıtişkülleştiren başladı. Hamdi, 25 inci dakika -
B Zgftrı arkalarına almrşlardı. da. Valıaptan aldtğr pasla ikinci 

una. tnukabil maçın ilk dev - ve bir dakika sonra. da Uçü.ncü 
resini Siyah beyazlılar yaptılar, golü yapmağa muvaffak oldu. 
lop muavin hattından geri gel- üstüste yapılan bu sayılardan 
di ve Ustnste iki l•'ener akını sonra bocalamağa başlıyan Do. 
Beşiktaş kaleJine kadar yaklaş ğanspor karşısında tamamen ha~ 
tı, fakat netice almak mUmkUn kim bir oyun tatbik eden Anka
olınadı. Birinci ıdakikanrn so - ralılar 38 inci dakikada Abdülün 
nunda Beşiktaşlrlar sağdan seri ayağiyle bir gol daha yaparak 
bir akın yaptılar ve bu andan maçı 4~1 kazandılar. 
itibaren Fener nısıf sahasına Bundan evvel Üçokla Alsancak , 
Yerleştiler. ' arasında yapılan maçı, çok heye. 

tLK GOL canlı geçen bir çarpışmadan son 
Ucüncil ılakikada, Fenerbah. ra, üçoklular 4-1 kazandılar. 

Ji'encr oo B~ftl ~ 7ecilerini1ı 76trla'Y'!.Ş1arı "' 

liler bu suretle rakiplerinin o./ topu biraz sUrüp - iki rakip mu. 
r_un sistemini kabul cttilderi i- clafi üzerine geldikten sonra • 
':ın muvaffak olamıyorlardı, çok müsait >aziyette olan Nazı 
lıücum hatlarında da başta Ya-· ma yerinde bir pas verıdi. Beşik 
şar olmak iizere Naci ve bilhas- taşın bu akıllı merkez muhaci . 
sa Şabanın fevkalade kötU bir mi de hafif bir solla sağ köşe
oyun çıkarmaları birkaç kere den ikin~i golü attı. 
teşebbüs ettikleri akınları se • Artık oyunun neticesi malüm 
mcrcsiz brraktr. olmuş gibiydi. Nitekim Fenerli. 

Devrenin ortalarında. iki tn.1 ıer bu andan itibaren bUsbUtUn 
raf da yavaşladı, oyun gittikçe bozuldular, Esat merkez mua • 
zeykini kaybederken ilk dene vine, Ali Rıza soliçc, Angeli<lis 
l - Q Beşiktaşlılar lehine bitti. de sol hafa geçti. Bu değişiklik 

!Kl.N'C! ITAPTAYI\I de bir netice doğurmadı. 
İkinci devrede Fener takımı nu arada sıklaşan Beşikta., 

küçük bir değişiklik yapmış, akınlarından adeta bunalan Fe. 
l\~aciyi sağiçe, Şabanı da sağa<:ı ner müdafaası, sert bir Jyun 
ğa getirmişti. Sarı rn.civertlilc - tutturdu. 
rin başladığı bu kısmın ilk da. 1.JÇNCÜ GOL 
kikaları m Utevazin geçiyordu. 
Fakat yavaş yavaş siyah beyaz 

irlar. tekrar hA.kimiyeti tesis eL 
tiler. # 

1K1NC1 GOL 

Şerefin ve Hakkının kaçırdı
ğı mliteaddit fırsatlardan son
ra 17 nci dakikada Hakkı 18 

29 ncu clakikaclaki Şerer -
Hakkı kombinezonunun seri lıir 
inişinde, Hakkının sıkı bir şülU 
ne IIUsamettln ancak seyirci 
kaldı. Top üçüncü defa Fener 
ağlarını bulmuştu. 

Hiç ummadıkları bu farklı 
mağHıbiyete dUşen Fenerliler, 

J.. 

pas üzerinclo kendJsine yerilen (Devamı 10 uncuda) 
~-~,----- - -·· 

........ -Jlariciye Veldli ve Fenerbah çe k"lübil reisi Şiikriı Sararoğlu 
oyuncular la görü4iiyor 

Atletizm müsabakaları 
"Aftın çivi,, karşılaşmaları dün 

Haydarpaşada yapıldı 
Haydarpaşa Lisesi sahasında 

yapılan Altın Çivili abna ve atla-I 
ma müsabalmlarmda alınan neti
celeri a~ağıda veriyorum: 

KATEGORİ: I 

Gülle alma: 
1 - Arat Beşiktaş 
2 - Şerif B. H. E. 
3 - Bülent D. L. 
4 - Mehmet H. P. 
KATEGORİ: III 
1 - Muammer R. G. 

(Y. R.) 
2 - Necmi D. L. 

3 - IIayri O. O. 
KATEGORİ : IV 
1 - ihsan Ş. T. 
2 - Kemal 1st. L. 
3 - Stavro S. H. 
Uzun Atlama: 
KATEGORİ: I 
1 - Halit D. L. 
2 - VclJat Üniversite 
3 - üçtek Zograyfon 
KATEGORİ: iV 
1 - Yaşar D. L. 

2 - Şerif D. L. 

13.10 
12.20 
11.62 
11.61 

13.22 

12.50 

11.84 

12.8( 

12.00 
11.89 

6.31 

5.95 
5.78 

5.78.5 
5.62. 

3 - Kemal H. P. 
KATEGORİ; I 
Disk Atma: 
1 - Arat Beşiktaş 
2 - Bülent D. L. 
3 - Tevfik K. P. 
KATEGORİ: IV 

1 - Fuat G. S. 
(Y. R.) 

2 - Ulvi H. P. 
3 - Kemal İst. L. 
KATEGORİ: III 
Cirit: 

1 - Fuat G. S. 
2 - Kemal !st. L. 
3 - İhsan Ş. T. 
Oç Adım: 

KATEGORİ: I 

1 - Halit D. L. 

5.31 

38.44 
34.16 
34.07 

34.24 

31.65 
30.45 

41. 72 
41.61 
41.53 

13.36.5 
2 - Vedat Üniversite 12.67 
3 - Feyyaz B. H. E. 12.30 
KATEGORİ: III 
1 - Şerif 

2 - Yaşar 

3 - Şevki 

D.L. 11.97 
D.L. 11.61 

11.P. 11.57 
NAlLl MORAN 

~DUd mlV.ısaı~akası 
························-······································ 

Dün Kadıköyde yapılan karşılaşmada 

Vefa-HilAl 1-1 
berabere kaldı 

Futbol şild maçına dün Kadı
köy sahasında devam etdi1di. Bu 
haftanın yegane müsabakası Hilal 
ile Vefa takımları arasında idi. 

Son zamanlarda sürplizri neti.ce 
ler almakla iştihar eden Hilal eki
bi dün de kuvvetli rakibiyle bera
bere kalarak meşhur sürprizlerine 
bir yenisini ilave etti. 

Bu müsabakaya iki taraf da şu 
şekilde çıktxlar: 

Hilal: Murat - Akif, Muam
mer - Suat, Zeynel, Cevdet -
Lutfi, Rüstem, Hakkı, Salim, Ra. 
uf. 

Vefa: Azat - Süleyman, Se
fer - Şükrü, LU.tfi, Namık - Ne 
cip, Sulhi, ı"!\1uhte§eım, Abduş, Ad
nan. 

Oyuna Hilal başladı ve üçüncü 
dakikada Raufun attığı bir frikik
ten birinci gollerini kazandılar. 

Bundan bir müddet sonra Vefa. 
dan Abduş sakatlandı ve oyundan 
çıktı. 

Vefalılar Sulhi ve Muhteşem 
vasıtasiyle yaptıkları birçok akın• 
larda netice alamadılar ve devre 
Vefanın hakimiyeti altında Hilal 
lehine 1 - O bitti. 

İkinci !devrenin ikinci .dakika. 
sında Sulhi beki atlattıktan sonra 
e~1pe bir vuruşla beraberlik go
lünü yaptı. Beşinci dakikada yine 
sulhi.. ikinci golü yaptıysa da ha
kem bunu ofsayd addetti. 

Bundan sonra oyun Hilalin tek 
tük akınları ile ve Vefanın haki• 
miyeti altında devam etti. 25 inci 
dakikada Hakkının bir şütünü di .. 
rek ve 28 inci dakikal:la Sulhinin 
güzel bir şütünü Murat kurtardı. 
Yine 3.6 mcr dakika.da Raufun attt 
ğı frikik direğe çarparak geri çe .. 
kildikten sonra maç başka gol ol
madan 1 • 1 berabere bittiğinden 
bu karşılaşma gelecek haftalarda 
tekrar edilecektir. 

S. N. 

Beykoz - Kurtuluş 
Ankarada dünkü maÇı 

4 - 3 kazandı 
Ankara, 9 (A.A.) - İkinci kar 

şrlaşmasrru, Ankaragücü stadında 
kalabalık bir kütle karşısında yi
ne Gençlerbirliği ile yapan İstan. 
bulun Beykoz - Kurtuluş muhte
lit takımı, büyük bir mücadeleden 

sonra 4 - 3 galip geldi. 
Bir gün evvelki maçta sahayı 

4 - O gibi oldukça mühim bir fark 
la mağlUp olarak terkcden Bey. 
koz - Kurtuluş muhteliti, bugün
kü maçtan muhakkak galip çık. 
mak için çok azimkar oynuyor. Fa 
kat Gençlerbirliği de aynı suretle 
mukabeleden geri durmuyor. İki 
taraf muhacimleri de kaleye ka
dar sürüldükleri akınlardan bir tür 
lü netice alamıyorlar .. Maçın, bu 
suretle, süratli ve heyecanlı bir 
tarzda devamı esnasında Gcnçler
birliği sağiçi Muzaffer elde ettiği 
bir fırsattan istifade ederek takı
mının ilk sayısını yaptı. Fakat, 
Beykozlular, çok geçmeden Şaha
bın s:kı bir şutu ile beraberlik 
sayısını kazandılar. Ve devre 1 • ı 
beraberlikle bitti. 

!~inci devre, ilk haftayma .na
zaran daha çetin fakat o nisbette 
de favullü oldu. Hakem B. öme-

rin fazla müsamahakar davranma 
sı, aldıkları yaraların tesiriyle sık 
sık yere yatarak kıvranan oyuncu 
Jarm adedini arttrryordu. 

Hatta, bu lilzumsuz sertlikten 
dolayı fazla gerilen asabına Mkim 
olamıyan; Gençlcrbirliği aağaçrjt 

ile BcykoZ' • Kurtuluş sol muavi"" 
ni arasın.da bir müddet için boks 
maçını andıran yumruk mücadele 
sine de şahit olduk. Bittabi bu htl 
dise, çok temiz ve dostane bir ha
va içinde başlıyan maçın nezahe
tini ihlal etmiş ve hazır bulunan" 
larm teessür ve teessüflerile kar. 
şılanmış trr. 

Netice olarak, bu devrede, biri 
penaltıdan olmak üzere Beykoz ., 
Kurtuluş muhteliti Taıııaşın aya
giyle ikinci, üçüncü ve Şahabın 
sıkı bir şütü ile de dördüncü sa. 

yısını yapmıştır. Buna mukabil ' 
Gcnçlerbirliği de takıma sonra.dan 

iltihak eden Alinin muvaffakiyet
li oyunu ile ikinci ve üçüncü sa
yısını kaydetmiş ve maç bu suret• 
le üçe karşı dört sayı ile muhtelit 
talumın galibiyetiyle neticelenmİ§ 
tir. 

Nci::ım, Be§ikfa§ın iki ııci golilnü atarken ' . . \ 
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Londraya dün teminat verildi Romanya Hariciye Nazırı 
memleketine döndü 

ı·r--- Heyecanh Zabıta Romanı _ _. 

Başta1a/ı 1 ıncidı memlekete gidecekleri zannedili. 
yor. ..-------T E B L 1 G KURUKAFALARIN ESRAR 

~ ısilc hark'i} e nazırı I..ord llall
faks bugün ltalyan nıaslahnt • Londra, 9 (A.A.) - İngiliz 

bahriye askerinin Korfu adasına 
çıktığına dair Bertin ve Romadan 
çıkarılan haberlerin tamamiyle 
asılsız olduğunu Reuter Ajansı 

tebliğ etmektedir. 

İstanbul, 9 (A.A.) - Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Sa. 
raçoglu ile Romanya Hariciye Nazırı Gafenko arasın.da yapılan 
mülakat neticesinde asağıdaki tebliğ netredilmittir: 

lngilizceden ÇeTiren : H. MONlR 
ii zn rı Jle Uç de fa gör il m Uş ve 

hUyük Bı itnn~ n hUkfnneUniıı 

ııı ..:ı zkör hareke ti colc 'ahim bir 
tarzdn tcH\kl,l ettiğini 'e bu hu 
sustn lııglltered cki azimktlr duy 
gulnrı hiçbir şUpheye mahal bı -
rakmıyacak tarzda ifade eyle _ 
miştir. 

- 12-

İtalyan mnırtabatıuzarı ltal -
yanın Arnavutluktaki hareketi 
ııin katlyeıı o: ava inhisar edece
ğini mutlalc Dlr surette temin 
eylemişti". 

Lord 11~..l'faks bu temın,.tı 

senet ıttlhaz etmiş Ye keyriyt'tl 
Jnglltcrenin Roma bil} Uk elci _ 
sine 1e bildlr:nl~llr. 

PAP..1STEKt 1Ü? ı\KERELEJl 

Paris, 9 (A.A.) - İngiltere 

hUyUk elçisi bu akşam Dala.d -
ye 'e Bonet ile ~ aptığı nı UlAkat 
esnasında Lord Halifaksın bu. 
gUn Londrada ltalya maslnlıat
gilzarı :ile yaptığı konu malar 
hakkında izabat verml 'ir. 

İtalyan maslahatgUzarı, ltal 
yanın .Arnavutluğun i tlklA.llne 
dokunmak fikrinde olmadığına 
Akdeniz statükosuna rla;) et e _ 
dcce~lne ve imclil.J bt\di eterin 
İtalyan bUki\meti ile Kra l Zogo 
arasındaki mlln ebetler ç rce
\csh.I gecmilen bir lbUIUt n 
ibaret bulunduğuna dair temJ. 
nat vermiştir. 

I..ıord Hallfaks, Jogllter hll -
ki\m tinin Akdeniz tnt Ukosu -
nun ve billınıı0 n Yunanistan ''e 
Korru ada ı bal ımmdan muha. 
faza edildi ini orm ek lıu u un 
dakl azmini kati bir lisanla ta 
rJh eylemlştlr, 

İnı;lltcre bt ~ Ul~ l f inin D 
ladye ve Bonnet He yaptığı mu. 
lAkat Frn11c:ız 'e lnglllz hUkQ -
ınetlerln\n bu me eled ki gö -
ruı, birliklerini bir k er dab:ı 

tamamlyelle tebarUz ettlrnılş • 
Ur. 

YUNAN1STANDA 
HEYECAN 

• 

Pariı, 9 (A.A.) - Bugünkü 
paskalya gününde hem Pariste 
hem de Londrada hummalı .bir si
yası faaliyet olmuştur. Bu, enter
nasyonal vaziyetin ve bilhassa Ak 
deniz vaziyetinin dof rudan dog'
ruya bir neticesidir. 

İtalyan hükumeti Arnavutlu. 
ğun istiklaline dokunmak fikrin.:le 
olmadığını ve Akdeniz ıtatiıkosu 
hakkındaki 1ngiliz - İtalyan anla§ 
masına riayet edeceğini İngiliz 

hükumetine bildirnüıtir. 
İtalyanın Arnavutlukta yapma

ğa hazırlandığı hareketlerden vak 
tiyle be.raber edilmiı olan Yugos. 
lavya bu hareketler kar~ sında 

büyük bir ihtiraz göstermekte ise 
de Arnavutıuguıı işgali Yunan Is 
tanda heyecan uyandırmı§tır. 

Vaziyetin inkiJafını takip ede
bılmek için Fransız hariciye nazı · 
rı Bonnet katiyen Pariıten ayrıl

mamıJ ve Büyuk Britanya hüku
metiyle daimi temas halinde kaL 
mııtır. 

1TALY AN TAYYARELERİ 
FAALİYETTE 

Roma, 9 (A.A.) - Stcfani A
jansı neşretti fi bir teblif de, Arna 
vutluk üzerin.de uçuşlar yapmak
ta olan İtalyan hava kuvvetleri. 
nin bu sabah tekrar faaliyete geç
tiklerini ve İtalyan kıtaatının El
basan'a girdiklerini bildirmekte
dir. 

Bu tcblifde İtalya hariciye na
urı Kont Cianonun tayyare ile 
Tiranadan Romaya döndugü de 
bildirilmektedir. 

ZOGO SELANtKTE 

Roma, 9 (A.A.) - Hariciye 
Nazırı Kont Ciano, İtalyanın bazı 
;ayialar hilt.;"ına olarak Korfu ada 
sına karıı hiçbir harekette bulun
mıyacağını ve Arnavutluk devleti 
nin hakimiyetini ihlal eylemiyece
ğini İngiltere büyuk elçisine ka-

Türkiye ve Romanya Hariciye Nazırları lstanbuldalri te
lakilerinden istifade caerC'k ıon hidiıelerin ıııfı altında, mem
leketlednin Balkan Antanbnın çerçevesi içinde mütterek ve 
mütesanit menfaatlerini tetkik etmitlerdir. 

1ki Hariciye Nazm, Balkan Antantının, h ede-fi ldost ve 
müttefik milletlerin emniyet ve iıtiklilini takviye etmek ve 
komıtu milletlerle <:>lan l:agları Setanik Paktı zihniyeti içinde 
sıkılqtırmak olan sulhcu ve azimkir siyasetinin azimle devamı 
lizımgeldiii hususunda mutabık kalmıılardır. 

• • •• • ••••~~ .............................. ~ ........................ .1 
tiycn temin eylemiıtir. Şehrimizde bulunan Hariciye 1 "Tebliği gördünüz. Buna ilive 

Roma, 9 (A.A.) - Tiranal:Ian Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu ve edecek hiçbir fCY yoktur. Ameri
tayyare ile ~Önen Kont . Ciano Rom~y~}1ariciye nazırı Gafen-

1 
kalı bir meslektatınıza da ~yle. 

Berbat Venedık sarayına gıderek ko dun ogleden evvel Perapalas di~im gibi, Türkiye Hariciye Ve
Mussolini ile çok uzun bir müla- otelinde görüşmelerine devam et. kili ile benim aramda mü.zakere
katta bulunmu~tur. mifler, öğle vakti Beyoğlu ıem. ler olmamııtrr. Çünkü müzakere, 

ÇEMBERLAY ~ LONDRAYA ti.nde ufak bir _gezinti~~ mütea. birbirine aykırı veya hiç deiilse 
DÖNDÜ kıp Parkotele gıderek ogle yeme birbirine benzemiyen menfaatlerin 

ğini orada yemiglerdir. telifi yolunda bir cayreti tazam.. 
Londra, 9 (A.A.) - Çember~ M'"t k"b P l t ı· .. _ 1s • x u ea ı en erapa as o e ın- mun eder. Biz aramızda asli böy-

layn, bugun saat 7130 te k~)Ja. de lstanbuldaki yerli ve ecnebi 1 b: k ık .. 
dan Londraya a'det etmiştir. b . . . . ~ .r ay rı 1 muıahedc etme-

mat uat mümessıllerını kabul e- dık. Dostum Saraçoclu ve ben kar 
Londra, 9 (A.A.) - Çember - d h . . V kT S ;.ı , . .. . en arıcıye e ı ı araçog u 'e §ılı'klı malUmat almak ve iıtiıare-

layn, 10 dakıka teelıhurle Kıng- Romanya hariciye nazırı Gafen d b l · · 
seross jı:ıtasyonuna gelmiştir. · . .. . .. . : !er e u unmak: ıçın buluıuruz. 

. ~ .. .. . . ko son ıkı gunlük gorll.5melerı Ve tam fikir ve duyıu mutabaka-
Bar;ıvekıl, yorgun gorunmekte ıdı. etrafında beyanatta bulunmuş · · ·· 
Vaktin erken ve gun'" leröen pazar - tını muıahede ederek de bu An-

lardır. t k ı b' b' · · · ı· · olmasına ragm-en oldukca kain . · · . . . • tan ı uvvet e ır ırımızın e ını 
Hancı)e Vekılımız Saraç - k k üh'" l · s· · · 

'balık bir halk kUtlesi tarafından oğlu demistir ki: ~ :.~~. m ki ur berı.z. f ı~ı· tcımı~ e-
alkışlarun~tır. Mumaileyh halkı • ~ .. . e 1 ırım • u se er 1 e 11 ıı-

b . t b .. 1 1. · b" h 'Dost ve muttefık Romanya - .. ımız bilhassa kuvvetli olrnu•tur 
ır e essum e ve e mın ır a. . . . :r :s .,, 

k t 
. . 

1 1• 1 d kt nın harıcıye nazırıyle memleket- Bun.dan sonra Hariciye Vekili 
1 e e ı ı e se am a ı an sonra o. . . . • -

b
.1. b" . t' lerımızı ve Balkanları alakadar miz Şıikrü Sararoı;;lu Ankara eks-

tomo ı ıne ınmış ır. d ı :s ~ 

S 10 d u ... a k~l t b" e en mese eler etrafında çok fay presine yetiımek üzere Perapalas a.at a ~ve u e ınası. d 1 ö .. 1 t k B .. 
.. · b "k h lk B k"l' a ı g ru~me er yap 1 • u go • otelinden ayrılmıı, Romanya Ha-

nın onune ırı en a a.~ve ı ı .. 1 b' dah .. t rö' k" 'k' 
tekrar alkışlam~tır. Çemberlayn. ruşmle kert n: 

1
. ~ gosb e ı 1

1
1 1 riciye Nazırı Gafenlco, kendisini 

k 11 • k d t b' mem e e rıca ıııın u mese e - Haydarpata garına kadar refakat 

ıp a1sını sak beryalra t ~st_ane ır !er üzerindeki görü., birliği tam le te,.yi etmi,.tir. 
se ... m a mu a e e mış ır. b" h k -1 d t kt d" :s :s 

ır a en ı e evam e me e ır. Romanya Hariciye Nazın Ga-
ÇEM'B1'::RLAYN - HALİFAX Bu ihengi bir kere daha miııa- r k H d d .. ı G 

MÜLAKATI en o ay arpaga ~n motor e . ~ 

1..ondr:ı, 9 (A.A.) - Hariciye 
nazın Lord Halifax, Çemberlayn 
ile ) anm _aat görüstükten son. 
ı a Ba§vekaletten ayrılmıştır. 

J..ondra, 9 (A.A.) - Hariciye 
nazırı Halifax ile B. Cadogan im. 
paratorluk müdafaa koıuıtesin • 
d n s:ıat 16.30 da ayrılmışlardır. 

Londra, 9 (A.A.) - ''Pı ess 
Associntion,, bildiriyor: 

hede etmek fırsatını vermiş olan lata rıhtımına celmıJ ve kendısı 
arkadaşım Mösyö Gnfenkodan ay- için sureti mahsusada tahrik edi
rılırken, bu ahengin devam edece- len ''Daçya,. vapuruna binerek 
ğine kanaat etmekte olduğumu me:nleketine dönmüttür. 
söylemeliyim. Rumen Hariciye Nazıriyle bir-

Müteakiben Romanya Hariciye likte ıtehrimize gelen Bükreıt elçi
Nazırı beyanatta bulunarak §U miz Suphi Tanrı8ver de Roman-
ıözleri söylemi;1tir .: yaya dönmüştür. 

lzmir limanının ihracatı 
l zmlr acenteler lıirllğl liste_ 

ine ıınza ran me\ sim lptldasrn. 
dan 1 Nisan tarihine kaadr lz -
mir limanından dı~ memleket -

lere 71616 ton uzum ihraç e -
dih 1 tir. Bunun ;,013~ tonu Al 
wau ıt} a gonderllmiL')ir. 

Alman kıtalarının 
seferberliği 

Paris, il (A.A.) - Hlrçok ıazeleler, 
Alınan~ :ınııı ukerl h:azırJıkları hak • 
kında t.ndı elerini izhar edi~orlar. 

Figaru ~ıı ııııli'ıınalı Hrıııellcdir: 

- Pimpl... bizde 
isim ve adreslerini 
rehber var mıdır? 

- Var efertdim. 
- Getir! 

.doktorların 

gÖ6teren bir 

Pimpl, rehberi ıetirdi. Leroy 
bu rehberin "M,, harfiyle baılıyan 
isimleri ihtiva eden knmını tama
miyle zözden ceçirdi. Dr. Mort 
diye bir adam yoktu. Leroy kcn. 
di kendine söylendi : 

- Ben bu ismin aahte oldufu-
-ıu esasen farketmittiın. 

Rehberi bir tarafa atarak cebin 
den bir mendil çıkardı. Menl:iilin 
içini:len iki kurukafa çıkarıp masa 
nın üzerine koydu. 

Bu kurukafalarııı esrarını mu
hakkak anlamak lazımdı. Her bi
rini yecin yeıin eline alarak dik. 
katle muayeneye bafladı. 

Leroy yarım saat kadar <&Üren 
bu tetkiklerinden eli bot çıkmadı. 
Zira, kuru'kafaların üzerinde o aa 
ate kadar keşfei:!emediii bir hu
&uıiyet görmüştü. Her bir kuru
kafanın tepesinde ufak bir delik 
vardı. Demek ki, kurukafalar, içi 
dolu yekpare bir kristalden iba
ret değildi. Bununla beraber içeri
si boıtu.. . Kıyme~ itibariyle her 
biri 'birkaç §ilirtlen fazla etmez
di. Uikin garabete 'bakınız lri, her 
birisi için bir insanın canına kı
yılmıttı. 

Niçin? 
Luoy, oturdufu sandalyeye sır 

tını dayaınıı, derin bir iç sıkıntısı 
içinde lbu ''niçin., i dilfilnilyordu. 

Soıi'ra birdenbire ayağa kalktı. 
Kurukafaları avucuna alarak tek
rar mendilin isine sardı. Şapkası
nı baıına koydu ve binadan çıktı. 

Yolun az ilerisinde bir taksi o
tomobiline atladı. Şoförün, eline 
bolca bir para vererek ~·xoven 

Garden,, semtinden geçmek~r.ti
le ''Leyn Teatr,, mevkiine götürül 
meıini istedi. 
Sabahın o saatinde aeyriscfer 

(azla olduğu için toför bazı defa
lar yavaılamak mecburiyetinde ka 
lıyordu. Hele çarıı semtinin kala. 
balıgına girildigi sıralarda otomo
bil enikonu yavaşlamış bulunuyor 
du. Böylece bir sokağı dönerken 
Leroy otomobilin kapısını açarak 
dıprı çıktı. Otomobil yoluna de
vam etti. 

Hariciye nazırı Lord Halüax 
yanında daiıni sekreter Cadogan 
olduğu lıald saat 14,45 te lıarL 
cı) e nezaretine Çemberla) 'in ) a
nından dlinmüştür. llalifax Çem. 
ber1ayn'in yanına g:tmeden ewel 
Yunan el is:nden ba ka Fraıı ız 
elçileriyle de yarım saat görü -
müştur. J..ord Hallfax saat 15 te 
imparatorluk kurmay reisi ge
neral Gort ve deniz kurmay reisi 
ile görilşmUştür. 

Son harta içinde 160 tonu Al 
IJlaU)a)a olmak Uzere 266 ton 
Uzum ibra atı kaydf'dılınlştlr. 

!.' :) ,ı ada UzUın üzerine mua • 
mtıle duıgundur. 

Wıppeı tıl 'e Eberfeld .4.1111111 xırh 
it rırl:nl:arı lı:ısmen Rıır vadisini ter
lcederek Hollanda l.ıınburıı'una clol
ru ) aklaşınakladır. 

Alman erkanı Jıarbi)eo;i Crefcl<l'e Az sonra önünden bir taksi o-

Londra, 9 (A.A. l - Kurmay 
imparatorluk müdafaa komitesi , 
imparatorluk genel reisi general 
Gort ile deniz erkA.:nı harbiye re. 
isinin iştirakiyle toplanmıştır. 

Lord Halifax ile Cndogan saat 
16,30 da toplaı tıdan ayrılmışlar

sa da komite müzakerelerine de. 
\ am etm · tir. 

PARİSTEKİ GÖRÜŞMELER 

!ie\ im içinde ) apılan incir 
llır :ıt. -41361 tondur. Bunun 
l. b • _ tonu Alman) n) adır. Son 
1afta1111 ihra atı 258 tondur. 

S ı lıarta l~lude ltal}a}a 114 

ton , l ıısiltere~ e 11 tou ze) tin. 
)U ·ı ihraç edllınlşl'r. l'i~as.ı 

•ı fl ,,H lll", 

ıelıniştır. Hundan ba,ı.:a Sluttırr:ıt • tomobili daha geçti. İkinci taksi 
taki lıeşiııri ı..olor<lu ile ~hıu~teı 'ılc- birincisini takiben geçip gitmişti. 
ki altıncı kolordu l'rankhıı llaki ı _ Leroy, bu ikinci taksinin geçip gi. 
kınci ordu J.;ıtaatı ile takvh·e t"dıle-
rek kı.ını ormanda bazı harabllıı lıu ciişine gülümsiyerek bakt· ... Yaya 
1ı111ın:ıktaılır. Contıın\("e golü rırn _ :taldırımııi.da durup bir si!:!ara yak 
ı ııul:ıki ) erııllı ı:ır.ıjlanııa son gı\n . tı ve çar~ının kalabalığı içine ka· 
ler<le ııııilıiııı ıııikdıırıl ı ~·enı ı...ııın oıı rıstı. 

l:ır gclm şlır, ı -Yirmi dakika sonra, hiç kims 
1 .inri ordunun Lutün hu hııre •

1 

tarafından takip edilmediğ'ne e
kelleri, Mıırıılıtc1.I uıl i ııri J.:olorılu- min bir halde ''Emniyet San-
ııu11 ,.c S lzlıurgd ıki Alp kılaatınııı . v d . . "riyordu Ve ora 
ser• rlıcr c<lilınesi) le taınaml:ııınıı~ - uıı:ı.. aırcsıne gı k ''K. k f 
ıır. I Jan çıkark:n, artı uru a a-

Paris, 9 (A.A.) - Birihiri ar .. kü.lete gelmiş ve Baş\ekıl Dalad. A~er sr-\kh::ıtı ı.lolu)ısile ıltm Brr liır,. yanında yoktu. Onları muha-
dından Yunanistan ve Polonya ye ıle bugün ikinci defa olarak linın lıirçok malı:ı lldeıı ııe çılıııı·Y. lıiı faza edilmek üzere orada bir ka 
elçilerini kabul eden Fransız ha. gorüşmuştür. hnle gelıni~lir. ıaya yattrmıştı. 
riciye nazırı Bone müteakiben J>aris, 9 (A.A.) - Daimi mil l.ondrıı, !I < ~ . .\.) - Sııııday Di'l • Leroy bundan gonra iıe giri1-
lngiltere bilyük elçisi ile ve Ar. li müdafaa komitesi saat 17 de ııntch g.ııcte c; in i 11 bilılirrli~ine 1töre, :nek üzere planını düıünmefe ko-

harbı"e nezaretinde Baş\·ekı" l Da l.oı el llıılı r.ıl,!'\ , Enı .. ıııcen'i Sen isin 
navutluğun Paris maslahatgü - " - ı 

1 d ' · · t" it d t 1 Alııı:ın).t \e llolnnılad.ıki ajaııl:ırı • yumuştu . 
... n Pren• ''ehmet Abı"t ı"le go··. a ye nın rıyase .. ı a ın a 0 .P an. 'f 1-· d"l k 'k' 1 vardı B ...,. ., .w 11111 goııderılıği ııı .ıl(ınıalw isli:rnı c - a .dp e ı ece ı ı yo · 
rUşmti~tilr. n~~ş .. "e uz.u~ mud~et, lngılt~rc ılrı rk lıı1h oıı cı·lıir lınrl'l,ttiniıı lıir :-i, Solo Smitin Dr. Mortun peıin-

parı·., 9 (A.A.) _ Baş\·ekı'l Da bu'-.·uk ele; ısı harbı'-'e nezare. t.ın. e , . 11 1 1 •. ı· 1111 . . d" . b' 
.. J " 'goo;tcrı~ 'e .ı ı n ııı:ı ı:ırcı\c ı .. o ı - den gelerek' içenye gır ııı ınayı 

ladye bugün oğleden sonra bari. gclıı~ceye .~adar deva~ e~~IŞdr. · unu \C ılıklatörlıiklerın hakiki ın:ık gözlemek ve Dr. Mort denen ada
ciye nazırı Bone ıle gôrüşmüştür. ı MılU mudafaa _komıtesının bu ,aıı rı11111 llol:ı ıııl:ırn bir t11arru1 ?ı - mı bulup meydana çıkarma'k. .. Di. 
Dl·g- er taraftan Baa"e'· "ıl Fr •ı topl::ı.ntısma bahr.ye, hava ve ha. lıı i: ııııu lıııı:ıııı ıırkud:ı"Şların:ı bildıı c-~y li • an., zl . 1 . l h . . ı·l, tir. ğeri içerisinde cinayet itlenen liıks 
deniz ve hava nazırları ile de u. rıcıye nazır ~rıy arıcıye ge - pırı<. 9 ( \ . . ) _ r.enl'' icH 'l'.ı. otomobilin sahibi igor Stronski-
zun bir mülakatta bulunmu!;tur. nel sekret rı Leger. genel kur. ı 10u ~ "Orıı' ı (' .. ırnutesinde 'unoı : nin hüviyet, ve bu iıteki rohinu 

may re:si general Game'in. ami. 1 ı ı 
RElSlCUMHUR HAUlC1YE ral Darlan. ıvcncral Villemin, Hoııı rı ıl .ı ılol:ı• ıı . h ıı. ıa ıeı r-re Ö;!renme <... Zira lgor Stronski. 

1 b •ün· Aı rı "ııtlııilıııı ısıt:ılı t:ırıınıııl ı .1 1 E • h kk r: :la istintak 
NAZIRINI KABUL ETT miı ' mle'.-c orduları genel mü - ııır ;,1111.ıı ıl.ıııııı ıY. Brl,ıırıul lıul.:iııııeti m~l:tu rmenı a "k~a derecede 

Reisicumhur Löbrön bu s balı fctt i g"n r::ıl Bu-hrer, .Amiral nonı ıd 111 \(" Bl'rliıııll'n 0\111 ı. 111111_ edılırken ıay~nı. ~1 t .... 
haricjye nazırı Eone'yi kabul ey. Bouı ra-;ne .• miral Leluc \e ge. l ı lı ı eı ıılllııı:ı:ııııı nl.ıraktır. \ ugos. korku ve telaı ıçınde ıorunmı..t 
lemiştır. 1 neral Calson i<>tirak etmi ler .. Jr. ınn :ı tıpkı M:w.ıri tı;ın gilıi hiç ılr- - ve Leroy üzerinde ıuphe uyandır 

ıılsr :\l•ıı "ı ,c 1ı hrı':ı lnkh.HI mı tı. Hariciye nazırı öğleden sonra Bu top1nntıya riya et eden Ea 
r tiril rr'.tır. l - r ııııı' :ı'e 11""' r.oo;lt. ı..e oy, Dr. Mort'un girdili bi-

l J t 1 t d h · nayı akşam karanlıkları atı an 
Ingiliz bil)ük elçisi ile görüş -,vel,il \e milli mUdafaa n zn D:ı.- ı i r~e. ınr ~ııı rısisl ııııılı.ıriliııde iılıli.l ba kt 
mili tür. ny e, op an ı n sonra arıc ye ılunılıı ~ ıı rızrı "· ıl.ı ıııırııı ııııııtaka . f k b ld 

Atina, 9 (A.A.) - Arnavutluk Diğer taraftan haber alındı · ı. n z ırı B net c!e hazır o'duğu hal. 1113 ·" ı ıJ.ır ık H lırl!,i de pıııı:ala _ sonra yoklama~ muva u u. 
,Kralı Zogo ile maiyeti bugun ôg na gore Ea ve'ul Daladye'nin <!c. de ın .... ·ıt r b y ·k el 'sı He y:r_ ıı. t' ktır. 1 1ıoı Stronakiye ıelince, bu a 
leden ıonra Selinik'e gelmiıılcr- niz ve ha\ a nazırlarıy:e yaptığı mi dal ika ,.· r·· mü t '" r . hr:ırl ı ılul.ı~:ın d iler lınr.ı h lıcı 1'- dam nelen korkuyordu acaba? 
dir. 1 mülakatta genel kurmay rei i ge. \ MHli müd:ıfa:ı komjtesin'n top c ,ıturr. \ uııııııistan. da 1 i~lıll ' 111 ~11 " ı Leroy doıruca Stron<ski'nin ya. 

Arn-uk ~a•vekni ne Nazır neral Gamelin de h:ızır bulun . 1 n!..ı ı h~ '.n d:ı h"" bir teb'ig- MilııI:ır eılılmr\;tedır .. Rı.rk•c '
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" zıhanesine gitti. Yemek vakti he· 
.,,.uu ., , , ııl.ır rıı.ıHI hık '!l;;ıhıllcrııııle lıulu- .. . . j v • • k•t' 1 p 

1 rı Larfssa istikamet"r. le yoll rı• mt tur, n/\ r JiJ 'e • Vı r.;"'i rn"'. r1 r da ııaıı \'ıınıınl t ıııa ıı i t t\orfıı arla,ınııı nuz ıır:nt§ o uıu ıçın il ıp e 
a devam etmişlerdir, Dunların 1 Pari11, 9 (A.A, l - İngiltere bü "'il. et fi' 1tt b"r kctumi) et muhafa. ,, ı lıııh ıın 1.:ıtııatı taı 3fınd:.ın i•ıcali dısarı c; ıkmı,tılar . 

• \ • y.t • e o :-ıclan da ecnebi bir yük elçisi saat 18,50 de Baş,·e - z:ı etmi§lcrdir . ıı~ı, ıııulıtcıııelllir. t Yalnız bir katip bulunuyordu. 

Leroy, gazetecilik zamanl 
kullandıgı ve üzerinde batka 
ıer yazılı muhteliE 'kartvizitl 
den birini vererek tıor Str 
den bir mülakat istediğini ıöY 

Kitip kartvizite baktı. 

Leroy'a dönerek: 
- Hiç de &ÖrÜ§ebilece 

zannetmiyorum, dedi. Otonıo 
nin çalınması ve çalınan oto 
linin için1:Ie de bir Ermeninin 
sedi bulunmasından sonra ke 
sini ıık ıık ziyaret eden gaı 
lerden o kadar yılmıştır ki, 
rini görmek istemiyor. Maa 
bir kere de sizin için tecrube 
yim. Belki kabul eder. 

Katip içeriki odaya geçerek 
zerinde ''Direktör., yazılı b 
bir cam kapıyı vurdu. İçeri ' 

Kapı açı~ığı sırada Leroy 
riden iriyarı bir adamın golg 
görmüştü. Bu adam pencere ön 
Je bir masa başında oturuyor 
Ve sırtı kapıya donüktü. 

Bundan başka katip içeri ıi 
ken kapıyı aralık bırakmıştı. 
pımn hemen yarubaşında bir 
manto görünüyordu. 

Leroy ıüratle hareket et 
mecburiyetindeydi. Ve muh 
surette lgor Strons1ci ile koO 
ması lizımdL Katibin aralık 
tığı kap~ilan içeri sıyrılarak 
mantonun arkasına saklandı. 

Oradan ne konutulduğunu 
ti yordu. 

(Ar 1oa.tt uaf') 

Avrupa nasıl taksir1' 
edilecekmiş? 

Ba~tarafı 1 i 

Zanne:!ildiğine göre, Alma.ıs 
ıle 1talya arasında mü~terekeh t 
bit edilmif bir pli.nın tatbiki ı:ıı 
zuu bahistir. Şimdilik hareket ı 
yaya aittir. Fakat Alman 
ltalyaya harp levazımı ve a 
mütebaaaıalar ıöndererek yar 
da bulundufuna dair uzun za 
danberi verilen haberler teey 
etmektedir. 

Bu plan mucibince, Avrupa 1 
suretle iki memleket arasında 
sim edilmektedir. Arnavutluk ı 
Yunanistan doğru:lan doğru)' 

İtalyan nüfuz mıntakası ve hat 
İtalyanın himaye idaresi otar 
ayrılmıştır. Yugoslavya ile lapa 
ya yine 1talyanm siyasi n fus 
na tabi o!acalc:sa da eko:ıomik 
hada Almanya faik bir vazıyet 
olacaktır. 

Almanya Cermenligin bin seıı 
denb:ri besledikleri arka do r 
geni l:me siyasetini tekrar ele • 
lacaktır. Almanya 1939 Eytuıun 
kadar kendisini Sovyetler Birl' 
den a>•ıran butun memleketle 
boyun 'u uk altına alacagıru uTl'1 

ediyor. 
Polonya bu saha.da birinci n 

marayı te,kil etmektedır ve si} 
si Alman mahafili, Polonyanın t 
iki §ıktan birini intihap mecburı 
yetin:ie olduğunu açıkça sôyl 
mektedir. Ya siyasetini Roma 
Berlin mihverine uyduracak, ya 
hut da Avrupa harituından silil1 
cektir. Almanlar maksatlarına h• 
betmed .. n varacaklarını ümit cdı 
yorlar: Polonyada ekalliyetler ar 
sında bir hareket uyandırılac• 
ve Polonya hudutlarında da daı
rui huzursuzluk ve er.ilite yaratı 

lacaktır. 

Ekonomik muahedelerle Al~ 
yaya ba~lı bulunan Romanya 
ha aıkı bir. tarzda Almanyaya ti 
kılınacak ve Romanya üzerind 
tazyik yapmak için de Macarist 
kulan lacaktır. 

Alman zihniyetine glSre, Ort 
Avrupada eli silih tutar yegan 
millet Almanlar olacak ve onları 
etrafında askerlikten tecrit edil
miş ziraat memleketleri buluııa 
ca'lct r. Bu memle'·etlerin ,, aıifeS 
Almanyaya iptidai ma.!C:el .. r ye· 
tirmek olacaktır. 



iş rnayatımazdakn yennDlkDeır 

·" Türkiyede endüstri Karagözün 
:ı~rşe yarzyan yollarımızın uzunluğu 40 bin 
; demiryolları 7 bin kilometreyi buluyor · 
b Türkiye endüstri bakımından 
o ::Umhuriyet devrinden önce çok 

n c':eri idi. Yurdun makine, demir -
c~ •olu, fabrika durumu ihtiyacı 
te >nlemekten çok uzak bulunuyor
uıl lu. Memleketimizin içinde yeti· 

başına ge en er 

ıı ien ve fabrika yardımile kulla • 
ed lllacak bir hale gelebilecek şey -

er hep A vnıpadan getiriliyordu. 

Cumhuriyet ilan edildikten son 
u.ı ·a hükumet bir durumu dikkate 
irC Lldı. Memleketin zenginleşmesi ·et • 
s çın birçok tedbirler almağa baş
sı adı. 
ur. 
d~ Endüstrileşmek için beşer yıl

ık planlar hazırlayarak yerinde 
rt ;atbik etmeğe başladı. Şimdi ya· 
~· nlan. §~ker fabrikalarımız mem. 
t eketın ıçindeki şeker sürümünün 

(81 r p 
Karagöz oyunu, öyle zannedi • J :kapan kurulmuş .. Ayr gibi bir sı· 

yorum ki sizin en fazla sevdiğiniz çan tutulmuş! 
oyunlardan biridir. K - Ayının kim olduğunu ben 

Bizim, Afacan d:ı karagöze sana sonra gösteririm. 
bayılır. Biraz da oynatmasını öğ. H - A!.. Sen misin Karagöz, 
renmiş bugün size ''Karagözün ba ne oldu sana? 
şına gelenler adlı oyununu oynat K - Ne olacak, elinin körU .• 
mıya karar verdi. Bize geldi. Biz Görmüyor musun? Sana 18.f an • 
de size onun bu oyununu gösteri- latmak için aşağıya koşa koşa ge 
yoruz. Bakalım beğenecek misi- Iiyordum. Derken, acele ile çama 
niz? şır ipi ayağıma dolaştı işte Uveyz 

Perde açıldığı vakıt da Hacey· gibi asıla kaldım. 
vat yalnızdır. !Kendi kendine H - Ne olacak şimdi? 
söylenir. K - Ne olacak, gelip beni kur 

- Of.. Biri olsa beni dinlese taracaksın. 

0 
>nemli bir kısmını karşılayabili
yor. Kayseride kurulan tayyare 

t~rabr'k 
~ 1 asında binden !azla amele 

o söylese ben dinlesem, fakat o H - Ne münasebet efendim, 
söyl,.meden hep iben söylesem, o benim boyum oraya yetişmez ki .• 
nu ·.t ·a lafı ağzında kaldığı için K - Ayağını öpeyim Hacey • 

' atlasa. Haddim olmıyarak ona gü vat bir merdiven kur da beni kur 
zel güzel laflar söylesem .. Mev - tar. 

' ;all§tyor. Yine Kayseri Nazilli e: .. . l , 

ııf' . reğlı ve Malatya dokuma fab -
rıhkaları kumM noksanlarımızı ta 
ti 11aınalamaya "uğraşıyor. 

i· bU~astanıo.nuda kendir, Kara • 
~ te demır ve çelik, Erganide 

~akır, hınit~e sellüloz ve kağıt, 
llrsada Merınos, Gemlikte sunı,' ~ 

ıpek I • 
:i ' 6Partada g\llyağı, Zongul· 
akta S'" "k ı omı ok, Paşabahrede Do1."1tmq. tezgahlarından, yapı ;şlc"rindc çalışan kd. 

canı ve · !•-'u • eışe, ın tabyada. çini ve . dm erkek ve f;OCUk i§çilcr 
kimyevi maddeler fabrikaları · / 

dt .. Türkiye .e?dilst~i bakımından biliyor. Türkiye, Osmanlı !mpa ·\işe yarar bir v~y~te sok~~ktan 
yukselmesıru temm etmek lizere ratorluğu zamanında Avrupanm 1 sonra tekrar Tür.kıycye gondc • 

el çl alışıyor. Bundan b~ka özel ça. adeta lblr eköııomi sömürgesi ha. rerck bize satıyordu. lşte Tür • 
ışmalarla kurulmuş olan mücsse . . . · · · k 

v selerin sayısı .ı- d'"rt . 1. lıne, gelmıştı. Tilrkiyeye yerleşen kiye Cumhurıyet hükfunetı u -
~ o mıs ı arL b" k . . b d ·· 

• mıştır. Bunların serm 1 . 63 ırço yabancı §ırketlcr bütün rulduğundanberı u urumun o -
aye erı te . . . .. ıed·~· · 

milyon lirayı 'bulmaktadır cım ışlenmizi ele almıştı. Mem nüne geçti. Yukarda soy ıgımız 
o nl l . leketimizde yetişen ham madde.. endüstTi işini eline alarak düzelt 

sma I mparatorluğunun · b la 
pek bakımsız olarak bır ~ leri yok bahasına alıyor, mcmle- miye ve zenginleştırmeyc aş • 

aktıgı k tl · "türü' • d b ı yollar harap olınuc k"" ...::ı e erme go y_or, ora n unu dı. 
ri• op, wer yı-

kılmıştı. Bazı yerlerde nehirler, 

göller bulundukları yerlerden ta
şar, köyleri tarlaları basar k"' • 
lil .. . ' oy 

' , yu ~ıyana uğratırdı. Cumhuri. 
)et !hükCimeti bu <forumu dikka_ 

:eı:~dr", Bilyük kentler yapıldı. Su 
§ ~oluna kondu, yolların bir 
kısnıı asfalt bir kısmı da ı::ose 
olınak u "' . .. zere Yeniden yapıldı. Ye~ 
ru koprUlcr kuruldu. Şimdi ona. ~~.......,..~ 
rılan ve · l§e yarıyan yoll:ırm 
~nluğu 40,000 kilometreyi ibu~ 
uyor, Demiryolları da aynı su• 

rette ilerlemesinde devam ediyor 
ve uzunluğu 7,000 kilometreye 
Yaklaşmaktadır. 

iRaradeni.ze. Akdenizc ve doğu 
batıt.·a b 11 . d b -.r u yo ar sayesın e ag· 
1k~?dı. Doğu AnadolunUDı en uzak w~...:....~LOo;.,""--...-.-- · 
n"'elnrı·n k d t nl ,,...... Yc•ı"ı 1:ıır!'1rrı fabrilxı.7arda1(ı m..o. ~ e ·a ar re er ça -~ - ' 

~öDlfifD~CC~ 
Ortadaki yuvarlağa varabilmek 

için hangi yoldan gitmeli? 
Yukardnki re • 

simde birçok yu · 
varlak yollar gö • 
rüyorsunuz. Bi -
zim tavşan kar • 
deş ortadaki yere 
,..iderek, orada bu 
J 

ıunan yumurtala • 
rı almnk istiyor. 
Kamı da pek n -
cıkmış. fakat knrı 
şık yollardan ras -
gele birini takip e
dip giderse iş uza
yacak. Siz kendisi 
ne bu ycllardan 
en yakınını göste · 
rir misiniz? 

dcrn ma1;inclcrdcn biri 

Biraz gü~elim: 

Tarih Dersinde 

- Ne zamandanberi okula de
vam ediyorsun? 

- Istanbulun zaptından beri! 

Okula Gitmemek için 

Bir falcı ins:mm istikbalde ne 
olacağını . söylüyordu. Küçült 
Gülseren atıldı: 

- Kuzum, benim de falımrı 

bak. tiıerde büyük ad~m olmaz
srım okula hir. gitrniyeyim ! 

Bir Daha Vursan ... 

Bir adam çuvala şişe doldur • 
muş gidiyordu. Yolda karşısına 

elinde sopalı bir polis çıktı. Sopa 
ile çuvala şiddetle vurdu 

- lc:inde ne \'ar? 
- Bir daha vurursan hiç bir 

şey kalmıyacak ! 

lam işimizi rastgetirse .. Yar ba - H - Yar bana bir eğlence me~ 
na bir eğlence, medet ey.. det. 

K (Pencereden bakar) -Acele l{ - Eğleniyor musun Hncey· 
etme geliyorum. vat? 

H - Ne münasebet. 
H -Aman bana bir eğlence; K _ Ulan .. Münasebeti falan 
K - Ulan, geliyorum, patla - kaldı mı? bak karşında ba.saşağı 

ma dedik a!.. 11 d k b 
sa anıp unır en sen yar ana 

H- Yar bana bir eğlence, me bir eğlence deyip duruyorsun! 

det!.; H - Yar bana bir eğlenceme 
l{ -Şimdi sana gösteririm (a.. d t ı e ey ... 

şağı gelirken ayağı ipe takılır, K _Kuzum Hacı Cav Cav, be. 
asılr kalır) Tu, Allah ınüstahakı- ni kurtar. 
nı versin herif .. Ayağım ipe do- H-Kcl aktar mı dedin? 
lıı.ştr. Asıla kaldım. K _Hayır, çolak Mtihtar! IKu 

H - Aman dostlar.. Galiba zum nlnyı bırak da beni kurtar. 
H - Guguruk ... Ben sc-ni nasıl 

kurtarabilirim? Sen evdekilere 
seslen de onlar ipin ucunu koy _ 
versinler. 

J{ - (Karısına seslenir) Hu, 
abla! 

K. Karısı - Ne var herif? 

K - Kuzum ablacrğım .. Ace
le ile çamaşır ipi ayağıma do -
laşlı .. Asıldnn kaldım. 

K. Karısı - Oh, memnun ol • 
dum. Belandır çek.. Hem baıın 
se:;lcnmc. Ben çocuğu uyutuyo. 
rum .. 

Uyusun da 7Jüyiisün niıı .. ni 
Biiyii.sihı de oğlum nin •• ni 
K - Gördün mü belayı .. Ku _ 

zum Haceyvat, bari sen lakırdı 
anla da beni kurtar. 

H - Yar oana bir eğlence .. 
Yar bana bir eğlence. 

K - Şimdi b:ışlıyacağmı eğ • 
lencene .. 

H - Canım Karagöz, ne telS.Ş 
ediyorsun? 

K -TelS.Şı var mı ya! .. Başa· 
şnğr durmadan ciğerlerim ağzıma 
geliyor. Ah bir aşağı insem. 

H - Orasını ben de biliyorum 
fena mı salıncak safası yapıyor· 
sun .. Sen kurtulursan beni bir tc 
miz döversin. 

'K - Tövbeler tö\•besi.. Yalnız 
tekme vururum. 

H-Ne dedin? 
K - Telmede hamur yu!uru. 

rum, dedim. 
H - J{aragöz, inanayım ırıı? 
K - lst.cr inan, ister inanma! 
H - Peki öyleyse, inaumıyo. 

rum. 
K - Eşek sudan gelince~ ka

dar döveceğim. 

H - Ne dedin? E.:;;ck ile 1\iığıt 
hnneyemi gideceksin? 

J{ - Sonra anlarsın. 
H - Ben eve gidiyorum, Ka· 

ragöz. 
J{ - Aman Haceyvat, rica e

dedm, benim çareme bak. 
H Ne ise, dur ba 

(Lütfen sayfayı f-evirbıiz) 
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. 
hıaana <:ok uzak ve tarihi gibı za ettiği istasyona sığınan zavaı Onun i('ln lhtims gUnlert arlıl 

~eldlğl halde çok yakın zaman lıları öldUrmlye gcl<'ıtl<'l'l kır l>ltmiştl. Onun yalnız hlr ihtira 
!uda, Mornmartr'de "Pigal baciyle dövdll. Vt• 11skl'rllkten ,,ı kalnııstı. O cln kllçllk kızın • 

meydanı" clvarmda Adeta bir çıkarıldı. Ondan sonra yapma '><'slcnıek. Hu altı )aşında hlı 

Ruı prensliği vardı. Bu prens· dığı kalmadı. Ateşli çingene .. ılgındı. "Jaktf' diyo çatırırdı 
ilk Rus muhablrlnlnden husu

le gelmişti. Uunlar başka yer
lerde I• bulamayarak yahut da 
hulmak tıtemlyerek bu eğlence 
maballeılni seçmişler, klmlsı 

nıUzlkacı, kimisi dansör, kimle! 
aşçı, lj&rklCI, kapıcı Tt!I bar gar 
llODU gibi geçinip gidiyorlardı. 

O samanlar Plgal meydanına 
çıkan yokutu tırmananlar ma· 
rl, Jurmıar, beyaz elbiseli gU
mllt ft~lrllklerl parıldıyan ka· 
zalı:l~rın pırıl pırıl ışıklı kapıla 
rıa Onllnde ıezindiklerinl. sarı· 
eın ~aseaelerl, yorulmaz ba 
ealllı ~rlres çocuklarının bıçak 

!arla dolu atızlarını hatırlar \'(' 
gör1lr &lbl olurlar. 

Ben de oralarda haftalar, ay
lar ıeçtr4lm. Bu ıarlp, acı Ye 
rıtıraplr mullltte ne ·ukalara şa· 
hlt olmadım. 

Dualar kötü huylu patronla 
rın tllnde ve başkalarının zevk
lerine hizmet için didinip durur 
lardı. Pek ~oklarının astızade 

olup olmadıkları hakikaten şUp· 
heli tdl. 

Bir Amerika'.: kadını beye -
canlandırmak ıcın ne prenallk
ler .,. ne generallıklar ihdas e· 
.dflmesdl. Fakat ben ki orada 
aylar, ıeneler geçirdim. Benim 
lçla hata etmenhı lmklnı yok· 
tur. 

lft•e1l haldkt bir amiralin 
bana kapı açt.Jlrnr, bir kabve 
garaonanun carlçenln alayında 
miralay oldutunu ·n bir k:ltar 
"&lanın Rua7anın en bllyUk al
•estnln lımlal taşıdılını ·n • .,. 
·pice sarayına kabul ettlll a
'amlarclan babştf bekledljiDl 
.ördüm. 

Fransa kadar bU,.Uk blr e7a
ıettn yaJlsflliD kan11 ber akşam 
ilk gelen ve kendisine bir lc;kl 
ıamarlıyan ·tik erkekle karaalı
t• Jıarıttılını •ördUm. 

Bu utn yerlerde bir aerıU· 
zeşte uğradım kl bende bir ef. 
ıannl mual tealrl bıraktı. 

ı,t.e burada oıı.u anlatmak lı 
tlyorum. 

Bu adamı eok eevdlm Te oaa 
çok harr•n olclum. O kadar .a· 
tetll btr llaJat surıyordu ld ek
eerlya ba,talannın zaranna ya· 
flJO?H 4a dalla çok bltUn ıara· 
rı kencllane teli. 

t.ml 'Pren ıı:rlatof ldl. Kar-
kMJada blr Rus ana ile GUrcU 
bir J.aHclan dolmuştu. Zen&In 
ve çok asil bir ailenin çocutu 
ldl Ve bu GUrcU Ruskarışığı o 
kadar ıuuı bir adamdı ki •. BeD 
ona ruUadı&ım uman elllılne 
TaklaıpllJtı. Kartal ball::1Jll, hl
l~ ~'rik, UDD bofl111 dlıitdlll::. 
palt oaualu -.e llatıarı terte
Dlh. .......... caıaııo blr adamdı. 
ıtH ele kadar Ruayada ll::a

«lıalMla dit•• llalktL Hle blr 
ll::Mla •• s&HI clelikUllJ'a tn
lJ• ..... astık e4e•l1ordu. 

SGara JlaaçariJe aGaderlldi. 
ZaMt olarak. orada dlSYtıştl ve 
yaralaatı. :ruat çabuk tylleş-

•lfU. 
Yalaa41 katıtblmc1a mubafa-

lozlariyle dllşUp kalkıyor. aile 
sinden kalan mirası 'ur patla 
sın, çal oynasın kumarla., kadııı 
la bltirmiye çalışıyordu. 

Ve oıın bir nı kadaı:ı ınuam('ks' 
>cJPrdi. 

Çok lç<'rcll. MUthls lçndi. Ki 
lolarln, fıçılarla lçC'r 'c hiç UC'I 

Harp ırntıarın<'a tC'krar zalıit il etmezdi. Hayatı g'hl knrmu
elbisesinl gl).di. Kolu kırıldı 'rnrı ık'"" dastant bir şekildl' I· 
Bacakları tutmaz oldu. Kurşun .zerdi. f<,;tiği zıtınnn, iı:ıte o za. 
la delik deı,,ik oldu. j man gllzPI :uııatırdı. MacPrala 

Fakat, öyle yapılışta bir a • rını, knvgnlarını. aşkln.rınr vr 
damdı ki yaralar \e kıı·ıklar Uç IP!illkl<'ılni ~·ırıl ı;ıplak anlatır 
dört haftada geçiyor, yeniden rtı. 

yepyenj bir adam oluyordu. \'c 

iyileşince tekrar yaralanmıya ~eçmlş cocukluğundan hahSC' 
t'ldeta koşuyordu. derdi. Çllnkll bu Y.'rnnsız İna('<' 

Rus lhtlllllnden birkaç gUn rapcrest sulh ''" harı) kitah 

Meşhur Tolstoyun <lizlndr 

evvel Petrograda çağrıldı. Ken 
dlıl gibi yirmiye ~akın deli za· 
bite Grandük Nlkola bir sara) 
ihtilı\li teklif etti. Gayeleri Ça 
rı hal' etmek idi. 

Fakat cok geç kalnııelardı. lş 
~izler Ye açlar yollarda slllhlar
la göıı:Ukmuvıer 'fe kö e bas;:Jarı 
na topJanmıl}lardı. 
Nihayet bolşe'fizm celdl. Prens 

şimale gfttl. Orada Çerk<'sler 
den 'fe Kazaklardan bir siinri 

'lll!Plliffnln hakiki )'Cğenl idi. 

Fakat IJU d<'ll gtlulcr gc>çlyor 
hı. Mornmartr ölmek Uzere idi 
R·ıs barları kapılarını ya\·a .. 
ra,·aş lrnpı~ orlardı. \'c> kapıla· 

ı·ıu c>şlklcrlnd nı tık kalııakl• 

kazııklara p k tC'sadliC cdilmi 
yordu. 

O uman Eriıtof l1'"onten) so 
ltağında bir ot~lio kth;UcUk bir 
(lehllzinl otelciden kendisine 

alayı kurdu. Onunla "Arkau- ~·erllmeslni rl~a etti. Ve oraya 
kelsk" şcbı'ine bUcum etli ve bir iki kitnr çalımla b r keman· 
şehri ıaptettl. Ve şehrin mU-ıe- r•ı yerleştirdi. 

sinin ha:dnelerint ~damlarına 

datıttı. Bu urac.la f ngillzler gel
diler ve Eriıtofu yağma sucun
dan idama mahk<km ettiler. Bu 
idam hUkmll yalnız kAğıttn 'e 
llfta kaldı. Eristor o akşam ha· 
reket ederek Babrlcbrazdan, 
Karadeniz sahillerine indi. 

Bu, mUthlo bir seyahatti. 
Memleket karışıklık içinde idi. 
01Um ve Yallı tp her an 'nUnde 
ldlı Fakat &chstQ( ağı:ırıııla Rus 
ıarkıları, altında atr bUtuıı bu 
karışıklı~ı rUzgl'lr gllıi geçti. 

Beyaılara iltihak etınişti. Fa· 
kat onlarla da ge~lncmedi. llat
t.A bu •arip ve sefil adaaılar ıU· 
rosu onu iğrendirdi. Az daha 
kurtuna diziliyordu. Fakat eli· 
ne geclrdlii bir kılıt ve bir mat-
rakln ellerinden kurtuldu. 

Sabnden bir gemiye iŞaretle. 
ederek bir sandal kendisini n 
adamlarını bir vapura göturdU. 
Vapurun sahibi bir macera dcs 
tu çıktı. Bu adam aynı zaman 
da benlQı de dostum olduğu l~ln 
vatanın hakiki olduğunu bili
yorum - lıtanbula doğru yola 
A;ıktılar. 

llaUç uzaklardan gözUktüğL 
-zaman Eı·Istot' Jngillzler üıı·a 

rrndnn idama mahkl\m cdilmlı:: 
olduğunu hatırladı' e di~lerinln 
aruında bir buçerle remidec 
ıuya atladı. Karaya ayak bas· 
tıtı saman İngiliz devriyeleri 
kendimi 7all::aladılana da hal 
H tun kart11ıncla biç bir şllp
be7e dDşmecten gene bıraktılar 

latanbalda gDnlerce ıefil gez
di. Ve bir gtln Parlae doğru ha 
rellet etU. Gayri tbUyar1 Morn 
111utre dotru çıktı. 

Unutmak için. dost oldukları 
için Uç beş klşluln an('ak uğra
dığı bu yere ben de giderdim. 
Votka, bol bol içilirdi ve sarışın 
çingene kızları melankolik şar· 
kılar sö~lcrlı>rdi. Sonra birden· 
bire coşnrlardı. Yolgn kenarın· 
dakl köylerini hntırlamışlar gl· 
bi toplnlrlerdl. 

Bir sabah, dehllalnden çıkar· 
ken bir kalj buhranı ueUce-.. 
de KaraJ<azak gec;lp cltU. 

l\lornııınrtr'd" hayaletler u· 
nutulur gl<lcl'ler. Fakat bu u· 
zun \'ekara hayal Mornmartr 
uykusudarıoın gözlerine Parls 
!'lahahları başlarken nra sıra 
ı;drlin Urm o, ... 

oıııd Kessel 

1 

j 

Net;:.JOrk M1"gİlfftfie l•gili; 1.Cl.l .. 
1 

gi:zıelliğtni teJMil etmek \&zere, : 
•3n'gi gü:ıtJi., olarak Jli! .Ayna j 
Koutant stçilmiftir. LondTalı 
biT kız olCM Mi,, Ayna !! yoşında i 

t:e 180 aontiM boyundadar. 

(Baş tb.rafı 1 "~) 

Hadımağaları Vaid« 
SuJtanı nasıl boğdt 

Yazan : Niyazi Ahmet 
Hadım Siileyma.ıı afa, caıuala. korkudan canlannı kurtarma 

rı vasıtasiyle kendisine bir aui- lunu an.maya başladılar. He 
Aast hurrlandJimı haber alır al ri bir köteJe alıamiftl. Bi.r 
maz., on dört hadım ağumı ya • mı, ilk hücumda yaralanmıt 
nına çağırdı ve: leyere~ ltlrUnUyordu. 

- Beni öJdftnnek için karar Gözlerini kan bUrUmllf h& 
verınitler, dedi. meler, tam Vabte Sultanm 

Afalar ,korku ile yerlerinde kr. kapıaıu geldikleri vakit lçeı 
mıldadılar. Valde Sultannı 11Ml: 

buııclan sonra bllıbUtUn geYşe. SWeyman ağa ilbe etti: - Geldtnla mi?. 
lilerse de siyah beyazlılar da - Beni öldürür veya nefyeder. Diyordu. 
ı - O tık galibiyeti kAfi ıörmue lene ıizin h~liniz nice olur. Hiç Valde Sultanı kendi adar 
olaraklar ki, Hakkı ile Şerefi birinlz rahat kalır mıamız? ve atalan bekliyordu. 
geri çekerek sıkı bir müdafaa. _ Kalamayız.. Bili de öldü - SWeymaıı afa kumudı. \ 
)yunu tatbtkrna baeladılar. Hal rUrler.. Sultanm ne demek iatedifin 
buki bu sistemin aksine bare · - O halde beni öldürmek isti. laını§tı. Derhal cevap verdi 
ket etmiş olaaydılar. sayı ade yenleri bl& ölclGrelim.. - Evet, pldiler, chp.n 1: 
1inl yllkıeıtmekte hlc;: de zor. - Ölcftlrelim.. runu.ı.. 

luk çekmtyeceklerdl. Tarafey - MeeeJe IU idi: • Fakat Valde Sultan da ı 
ulu son gayretleri arasında ve BClylk Valcle Sultanın taraf. lerin yabancı olduklarını a 
• ilk devrenin akılne olarak - tan Bektq .... Valcle Sultanın mıştı. Bir an ne yapacağın. 
nUsabaka cttUkçe aUratlf blr kenc1imne dalma ahir olan nü. fQndU; kaçmak imkwı.ıı. 
~ekllde denm e\u ve iki taraf fuzmıun llU'llldllml g&ilnce, bu. pı gibi oclaJan clolqmaya 
1a uıdyeti dejl,Uremediil lçln na lmil olaDlan ortadan kaldır- tadı. Yepne çare odadaki d 
gUnUn bu oıUhJm kartılaı,ma11 maya karar vermlltl. ilk alda ge. lann birine girip ,udemr 
3 - o FeDerbabc;enln mailt'ıbl . len Kapa aPaı SIJeJm&n. padip.. Ö1le yaptL 
yetile nlbayetlendl. hm muallimi Reybaa ft mUAhJp Hademeler ve hadımlar 

NASIL OYNADILAR? laman ajalardı. girmlf. Valde Sultam anyc 
Bcşiktaı; takımı, galibiyeti ha Süleyman aP karan verdik. clJ. OariJ81erden biri, bli ı 

kettiren güzel bir oyun çıkar - tenlOlll'& vakit 19Çirmeclen hare. adamlarm Valde Sulanı mı 
dı. Kale,dc Mehmet Ali, mftda _ kete pçtl. Kendtlhle adık Jb kak 111111te ~anı 
faada ııusnU kusursuıdular. yirmi BaltaclJı da allüludJnlı. &amıtt; ona .kurtarmak l.tl 

lbrahim ayağından ziyade ka Gece yan9I el etek oekffiace ya- du. Elinden gelen bll' tek 
Casile oynamak. hatasını yaptı. vqça, hademelerin uJUdutu Bu vardı. Ona bafvurdu: 
Mua,·Inlerden Hüseyin. BasrlJl od1nm pencereıdDt plerelr fçıerf. - Valde Sultan benim. nı 
ı.ri marko etti, Bedlt ve Feyzi '9 ..re.-11: yorauııu!. 

- Bey pflller .. BaU.t rahat Diyerek önlerine dikildi. iyi idiler. 
M:lhaclmlerden Ha)atl. kuY- uyuyonunu.. Uyuıa balra1DL Sadık eariye camnı verme 

v-etıl rakibi Re..,at karşısında Hademeler talkın ııakm bqlL retiyle sadakatini iabat e 
rını kaldırırken o aıı<nlerine de. istiyordu. Fakat oııu tanıc sıfırdı. Buna muka.bil Basrl de 
vanı etti: - Hayn-.. Sen V alcle Sulta: 

genç eleman HUseyin karşısın. - Yeniçeriler .beplmiai ölclar. iilahL· dediler. 
da aynı ya&iyete dU tU. .~~111.,,,..,.. ....... lar. a R.,_lar, "O. cleiil Jü u 

Ra1r1ı:t, ~ \ibrt ,.a • yilk Valde Sultanla ittifak etmit- elbette bu odadadır . ., diye 
tııar. Nas.1m, bu. Hk1 a.c"ıl.de l« .. Plıdieahımm da &ldtlrecek • tarafı arafbn1orlardı. Nil 
merkez muhacim takımın bu • ıer •. Bektafı tahta çıkaraeaklar, buldular. Bir el dolaba aa 
gUnkll galibiyetine yeılne A • Valcle de OD& nracak.. bMlln hm ile çekti. Artık J 

mildir. Eşrefi, asabiyete kapıl · Bu kor'kunç ve tepeden. inme le kalmımı~. 
madığı lçln tebrik ederlı. haber, bütün Hu hademe.leriai Valde Sultan yan 816 bir 

Fenerıtlere sellnce: 1 Uaam, bir saniye içinde a,.ıdanclırch. de icll: 
yedltl her no eoıcıtt 4e hatalı Hepai ıillhlanarak aofaya. çık - - Benden ne Mrtiyorsunw 
ldL :Mlldafilerdcn Lebtp, takı • mıştı. Diler odalarda uyuyanlar tm mı?. Danan öyle Jae ht 
mm en i~·ı oyuncusu idi. Yaşar, d d 1 t · a uyan ırı mış ı. vereyun.. 
anc:ak biı· mUlekait t.nkıında yer Yeniçerilere en çok dipwı o. Ur.erindeki mücevherleri 
.·la bilecek kablUyette cör:UlU • !alı RiriJlc:i oda hedemMi idi. ~ avue dairtm&Y& bltJaciı. 
yoriu. 

llaf hatunda cenahlar iyi, 
merkeı4e Auplld'8 7ot s\bl7«1i. 
Sarı l&clvert mtlbaclm battı dtıa 
kU maçından sonra battanbaşa 
değl!\mek mecburiyetinde 'kal -
dıtını bir kere daha lsbat etil 

Şa:d. Adnan, Ah.metten mtl • 
rekll::ep bir numaralı hakem KfU 

pu dllnkU sor maçı ddden ıUzel 
bir şekilde idare etti. 

o. )1. ,it. 

Dün ve Yarın 
r ercome külliyat 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-1 O kitaplık birinci serı 

Numara 
1 Safo 
2 Aile Çf'lllbert 
3 Ticaret, Bank:ı. 

Borsa 

K\ll'U 

190 
100 
75 

kil eok anu ettikleri Yeniçeri Bu esnada hadım ajalardı 
aP1Jlı bep ocaktan yeti"81eN ri, perdenm ipini 'kesmekle 
ftrili,yor, kendileri terlt ettlrll· guJdft. ftinl bltJrditten ı 
miJOl'du. J'aJrat baDlanll oclabL Valde Sultana yaklqt.ı: 
pu Valde SUitanı fnluiJle -. - Buyurunuz aultanım, · 
verdi. MaiJetindeki hademeltN rumuzu buna doinı uzatuw 
gt1r11t1 etmemeJ.erini ihtar etti tanım .. dedi. 
ille de 1riıDlle ö dinleyecek YUL Oemanh aaltanatmm entı 
,ette delildi. Mdnlba dieJenme. Valde Sultanının can verifl 
dijhıi g&iınoe eline ~ MJ' rlh söylNiıı: 
dllneii her -mankl sftli kullu- •'V GJ.fe 1oclt1I w dmuvl bi 
mak ı.tedi. Eüi çamlar bardak mrta oldwğıc için 1M.ıyli ... 
olnultt'1. 'iimle ,~çe1e#i. Bunn&Rdat 

- Bre mel'an .. diye Dir .,. çm. 'nklonndtm aeyMbei 1'.vn · 
~ lfa4emMr odabqdarmm ohnk ceDMll f!ZMlelnW 
lmrine 1dlcllln etti. Zaftllı oda • clGr effi.,. 
ba'1, bir tek kelime IÖyıemep 
;rakit bıu)amaclı. Can korkuaıı üe 
etrafmJ saran hademeler, ilri da
kika içinde kendiaini parçalamq. 
•ardı. 

Süleyman aja memnundu: 
- Aferin evıatıanm .. 
Diye onları teşci etti. Sonra ön

. erine düşerek Valcle Sultaam da. 
·resine doiru yürildll. 

N~AJu 

~öz Hekimi 
Dr. Maral Rami Ay 
TıbitQ • Tali1n•ıme Urfa apa 

Tf't.fon· 41553. Mu•~: Plıl 
hRska ht-r gun l t - 18 e kadar. 

H üanü Muatala 
Valde Saltan d&lneinJ ~ yiiı t>tŞ TABiBi 

lladım muhafua ediyordu. Baı . 1.....,..1 Akı Valde ., 

itte onu, ben orada tanıdım 
Biraz matrur bir ball ,•ardı 

Yorulmak bilmemi. FlşekUkJert 
pınl panl gtımııtten lla:aalc elbl 
9e8'I glJ'ltnlJ. Kalpalı dalma sol 
katının DatDne etikti. ıltıtttn 

bllll7dlnl orada gllrUltUJerln 
kaYgaların, lstP.rllt bay~ınblrla 
rın. aartıotlukların ve çlnsen 

Jt -a.t'llf llmt .... ~. mllslllnlll, keman eeatnln lçtn-

~------.. Uiiİİ--lilİİİİ• 
1 

Dr Hafız Cema 

4 Devlet ve İhtilal 
5 Sosyalizm 
6 J. Rasin külliyatı 1 75 
7 lşçi sınıfı lbtillli 60 
8 Ruhi hayatta lltşuur 60 
9 Isf ah:ına dqğru 100 

tapı oğlanı. ne olduğunu anlayL 1 "' 
"\&dan hademelerin çekici alt111 ......... 
ia ran verdi. Diğer hadımlar, __ .....;...;..._. ...... ____ ~--~--~--~ 
Akhisar belediyesinden: H -~ ..-.. ol • te tUıaJedlm. 

•! Bala• bir bar 111 .. nrtt olur· 
Jt - ADM .u.tahalnnt ~ ıla. 8uaD tlı keba;ları ellndr 

(..,.,-. Mr ikili c1e fiil~ salonu b .. tan ~kateder n 

LOKMAN HE K 1 M 
t>ahıhvt mütehiıls1u11. 

lstanbul l>ıvanvotu. 

No I04, T~t: Z239tt 

llMıqftt Jmpr, ~ bir •lfterlaln taba~ına bir har 
:1 __._ -.JllD'.) Of!.. _men, L k d AN lYRA 1 ~-.. --mapmJa. ı:erle etleri keat"r hıra ır ı. Dr. Rf K 
..-..; ___.. _..._ (A~ Bnerl1a mntterilerl arasın RöNTGEN MUTEHASSISI ~,..... Y..7-· .1'..-
kaDsar) ..ı pıii. ••-•S. arlan da eski ••treslerln& rastlardı Tir~. Bozkurd Kuuthanc. 
_.., 1reç1 ehlı mata ..ı.. U. itte o saman hap n saadet si kaqnmda eski Klod Fare 
lu • .... ,. ' !_ AJt Jııe Preuln yözUode aynı umandr sokak N~. S • ıo. ötleden son 
ra.ta, Mır .... kapma illl8e pi maaaJqanb. ra 3 ten 7 ye bdar. 
de a&tlbA. Oalan •saktan tellmlardı. ___________ .. 

10 J. Rasin killliyatı D 73 

J 
"195 

SÜ !-erinin fiyatı ~5 kuruş. 
tur. He~ini alanlara % 20 f 
i!konto yaptlır. 236 kuruşu 

1 J'E'~D almdıktan aonn kalını 
4 lirası ayda btrer lira öden. 
m<.>k Uzere dört tak!lite baf.a
nır. 

( ı 132) lira 99 kurut keelf bedelli Akh.İllar belediyminl 
taayon caddesi elektrik teliatı kapah sarf u.uWe yapa1u f 

meaine istekli c;ıkma.dllmcJaa %1 MilaD G pereembe sUd 
15 e kadar olan bir aJ nUcldet içinde ~ ve llyitl hat 
teklif edecek talibine pazarlık MI retile lhale ol0111cajı D&n 
-ıur. (213i) 

Üniversite RektörlO~ünden : 
Tıp P'akUıteai Çocuk hutal ıklan ve balmm kliniği uf 

bğı açıktır. Asi.tanlık talimaı. ...tnde saetarilen ıart.lan 
olanlarm Tip J'akWteei dekanlıfına mttracaatlan. (2369) 
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Rad70 l!le\·enlerln çok he ğendlğt, takdirle alkıeıladığı bir Alman ten bari kul ... 

Türkiye mümessilliği umumi sahş deposu: Sadettin Sönmez, . Sigalas ve ortakları ... 
Sirkeci Horaıanciyan Han No. 7-8 Telefon 20412 Satıı •alonları: Beyoğlu Tnkatliyan Oteli kartısı No 237 N. Stefanidis, M. Logotetis ve Şıı. 
GALATA ·: Bankalar caddesi 38, ; 1ZM1T : Faik Nushet Belgin. 
SiRKECi : Hamidiye caddesinde No. 37, Nihat l§ık. il KARAMAN : Ferit özer. 
OSKUDAR : Hakimiyeti Milliye cadde&inde 47, M. Ziya Özaçıkgöz ü KARADENiZ EREaLISt: Yusuf Çaıtabanoğulları. 
ANKARA H. Ali Demircan, Yeniıehir. g KtLtS : M. Nuri Topçuoğlu. 
ANT AL y A . : Ömer Hakkı Göksoy. 1 KONYA EREaLtSt : Cevdet Apak. 
BODRUM Veysel Bar : TRABZON : Ali Rıza, Miraç ltıllar. 
ÇANAKKALE : Mehmet ~li Kızoğlu. ·-l[Iİ1 H TOKAT. 

1 
: Uysal Kardeşler Ahmet Mehmet. 

EDREMiT : Hüseyin Rahmi Genç. 1 Konya : Hamdi Bettav. '(,,_.. 
DIY ARBAKIR : Mevlut Evırgen. JILJIJ~ ~ URFA : Zeki Anlağan. ~ 

ESKiŞEHiR : Re~ep lnöntepe. l Bursa Şadi Erler ve Abdullah. 

i 
GAZiANTEP : Ah Özahı. • • .. • Bartın : Hacı Süleyman zadeler. ı 

Anadoluda acentalarımız bulunmıyan yerlerde ace~t~lık ıçın muracaat edenlere derhal tafsilat verilir. Müracaat yeri - Türkiye 
~Müm~~llı~ Hora3anci~n Han S~keci ~8 ;~~~ 

50 Yaşında 
olmama rağmen 

SOLMUŞ 
BiR CiLTTEN 

"Bütün dostlarım, bu derecede 
&enç görünmek için neler yaptığımı 
~r:1Y~rlar. Takriben üç ay evvel, 
50 ıncı senei deVriyemi tebrik için 
misafirlerim gelmi§ti. Tenim esmer 
ve sertti. Gelenlerden birtok kadm
lann, cildin unsuru olan Tokalon • 
krem· • · ti · mı ıs malı De memnuniyet-
bahş semereler elde ettiklerini öğ
rendim. Benim mütereddit olmama 
rağmen tecrübe etmeğe karar ver
dim. Her akşam muntazam yatma· 
dan evvel pembe renkteki Tokalon 
kremini ve sabahlan da pudraları· 
rnadan evvel beyaz renkteki Toka· 
10~ kremini kullanmağa başladım. 
Bırkar gun·· sonra "ld" . :. , cı ımın yumuşa· 

Yip tazeleştiğini ve bir hafta niha· 
yetinde daha g öründ"" •• w - ~ h. . enç g ugurnu 
ıssettırn. Bugün, üç 'ay oluyor, o 

derece · cazıp ve şayanı hayret bir 
semere elde ettim ki bütün dostla 
run ancak 38 yaşında oldufumu 
Sdylüyorlar.,, 

Akhisar Belediyesinden: 
Muhammen bedeli 5 ooo lira olan Akhiaar belediyesi için a. 

lmacak buz makinası ka~alı urf usulile yapılan ek!iltm~e yapı. 
lan teklifler belediye şeraitine uygun olmadığından 27 Nısan 939 
perşembe gün.ll saat 15 e kadar olan bir ay müddet içinde çıka_ 
cak ve liyiki hAd fiat teklif edecek isteklisine pazarlık suretiyle 
ihale olunacağı ili.n olunur. (2132) 

Y~NiT[SLiMAT---+--_ ~ 
ILMü~ A BE RLEl2i M i2 

--+--"iı-----t--

Cild unsuru olan pembe renkteki 
To~alon kreminde Viyana Universi
tesı profeSÖrlerinden doktor Stejs
kal idaresinde genç hayvanların cilt ' 
1e.rinden iı::tihsal \'e ''Biocel,, tabir !...--4-..,tA::+-+-+--t--t--rh 
edilen \'e tıpkı insan cildininkilerine 
rnüşabih genç ve sıhahtli, zengin \'e j 
kıymetli cevherler hülasası \'ardır. 
Beyaz renkteki (yağ31z) Tokalon 1 -~-+-r7"::.. 
krerninde ise taze krema \'e zeytin-ı 
Yağı vesair besleyici unsurlar var· 
dır. Muntazaman her iki kremi kul· 
!anınız. Ar;ık, yumuşak. düzgün bir 
cilt temin etmiş olacak~ınız, Fay· 
dalı scmere:.i garantidir. Aksi halde 
iade olunacaktır. 

1939 
RESiMLi HAFTA' nın 

Jt~nn<'-A denlerlnl takip cıllnlz. 
Ru İısanı kolayca elde Pd~kıtiniz. 

Dr. Necaettm Atasagun 
Sabahlan 8.30 a kadıır; ak~:ııı•

ları 17 den sonra L!ilcll Tıı).)Drt' 
\p. Daire 2: ~o. 17 ele hastolurını 
kabul eder. fT,ltfo11 : 239~:o 

' 

DAı.IAYUKSE:IC 

rAiZ, DA~A EYi 
ŞAR,TLAR, T~MiN rD~R 

WOLANTS~ QANK-UNI NY. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Altıncı keşi de: 11 Nisan 939 dadır. 
BUyUk lkramly., 200,000 liradır 

Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 1 O bin 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

Çektiği ıstırapların 
mes'ulü kendisidir 

NEVROZiN 

KaıeJerini tecrübe ebniı olsaydı 
ona cehennem bayab Y•tatan bu 

muannit bapğrmndan eıer 
kalmıyacaktı. 

NEVROZIN 
Bütün ııbrablan dindirir, baı ve 
dit afnlan ile ütütnMlsten rniite
YeJlit afn; sızı ve sancılara .... fi 

bilhassa müessirdir. 

NEVROZiN 
Mideyi bozmaz, 

Kalbi ve 
böbrekleri yormaz. 

.'arisin en son modeli 
kadın şapkaları Beyoğlunda 

BAK ER 
Mağazalarının yeni 

Kadın Şapkaları 
1 Dairesinde teşhir edilmek. 

1

1 
tedir. Geliniz; intihap 

ediniz. 

Vakıt Kitapevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 31-40 4 CÜ ıeri Kr. 
31 Rasin külliyatı IV 60 
32 Mctafüık 40 
:m lskcnder 60 
34 Kadın ve sosyalizm 100 
35 Dcmokrit 25 
36 Dinler tarihi 125 
37 Fılozofi ve sanat 40 
38 Etika 100 
39 Heraklit 25 
40 Ruhi mucizeler 75 

6:10 

Bu ıerlnln tlatı 6.50 kunııtur. 
Hepıini alanlara ~ Uıde 20 lakon. 
to yapılır. Kalan 6.20 kurutun 
220 kuruşu peşin alınarak mUte
baklai ayda bire; lira ödenmek 
Uure Uc: takatte ballanır. 

S.\111111: ASDI l'S 
~cşrıyııl Müduru: it. Ahnıtt ~evenılı 
Basıldığı yer: VAKiT Matbaaın 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 
20 Niandan 17 Nisana ka:lar muhtelif hatlara 

kalkacak vaparlann uimleri, kalkış ıOn ve 
uatleri ,... kalkacaklan nhtımlar 

Karadeaiz hattına - Satı 12 de (E'ce), Perıembe 12 de (Cum· 
buriyct), Pazar 16 da (Abu). Galata rıhtrmındap. 

Bartm hattına - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (01· 
gen). Sirkeci rıhtımından. 

hmit hatt,,.. - Satr, Pertembe ve Pazar 9,30 da (Uğur). Top· 
hane rıhtımmdan. 

Mltdartya hattına - Her gün sut 9 da (Suı) ıistemi vapurlar· 
dan biri, ayrıca Cumartesi 13.30 da (Trak). Tophane 
rıhtmundan. (15 Nisandan itibaren sabah postalan aaat 
8,45 de kalkacaklardır.) 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 de 
Trak), aynca Ça11amba saat 20 de ('Olgen). Cumartesi 
saat 20 de (Antalya). Tophane nhtımmdan. 

Kara'biga hattına - Sah ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıh. 
trmından. 

lmroz hattına - Pazar ıaat 9 kla (Tayyar). Tophane rıhtrmın

dan. 
Ayvalık haftma - Çart1mba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 

(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
lemir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıht:unm· 

dan. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Dumtupı. 

nar). Sirkeci nbtımından. 

Not: Vapur ser erleri hakkında her türlü malumat aşafıda tele
fon numaraları yazılı acentclcrd~n ölrcnilir. Karaköy Acent.tlill 
- Kııraköy, Köprübaşı T. 42362, Galata Acenteliği - Galata. De
niz: Ticarcli Md. Binıısı altında T. 40133, Sirkeci Acenteliiti - Sir
kııl'i. '.\'cılcıı ~olonu 1'. 22740 

.... llİlll ......................... .. 

·-!starıb~I Beledivesi fla11lar1 

Tahrir neticeleri doğrudan 
doğruya tebliğ edilemiyen a
razilerin bulunduğu mahalle 

A. iKavak 
Mirşah 

Yahköy 
Beykoz 
lncirköy 
Pataba.lıçe 
Çubuklu 
K&nlıca 
Anadoluhisar 
Göksu 

Muhatapları adreslerinin öğle • 
nilmemesine binaen doğrudan 
doğruya tebliğ edilemiyen tahrir 
neticelerini havi v&rakanın uıl. 

dığ:ı yer 

A. Kavak ~skelesi 

" ,, 
Yalıköy camii meydanı 
Beykoz iskelesi 
lncirköy camii meydanı 
Paşabahçe iıkelesi 

Çubuklu iHelni 
Kanlıca iskelesi 
Anadoluhisar iskele.si 
Anadoluhisar iskelesi 

Beykoz kazasmm yukarda yazılı mahallltı içinden tahrir ectl. 
Iip sahiplerinin adreslerinin öğrenilememesine binaen do~an 
doğruya tebliğ edilemiyen tahrir neticelerini ihtiva eden bırer 
varakanın hizalarında. yuılı mahallere asılarak bugün kında 
illin olunduğu 2901 sayılı arazi tahrir kanununun 8 inci m~ 
mucibince illn tarihinden itibaren bir ay içinde vaki tahrire ıtı· 
raz edebilecekleri alakadarlara tebliğ olunur. (B.) (2380,.) 

Devlet Demiryoilan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanl~r1 

Muhammen bedeli 55.000 lira olan 14 adet lokomotif ye .aıon 
verenleri 22-5-1939 paıarteai ıUnü sut JS,30 da kapab nsf utu 
lü ile Ankırada tdare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite ıirme1r iıtiyenlerin 4000 lirahk ıau..Ukat teminat IJe 111· 
nunun tayin ettlll vestkllan •• tılrliflerini aynı ıUn Ult 14,10 ı 1ra· 
dar komisyon reisliğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler 27 S kuruıa Ankara ve Haydarpap veznele· 
rintle aatdmaktadır. 2183 



, 12" . . - . • • . . • . • • • : 

Tane Kuruş ·Tane Kuruş 

Samsun 25 (Madeni kutu) 45 Sipalıi ·25 [Madeni kutu) 50 
, . . . - . ~ 

Samsun 20 30 Sipahi 20 35 
Salon 20 35 Yaka 20 30 
Çeşit 100 145 Çeşit .50 72,5 


