
Belçikanın tedbirleri 
evvelden alınmış 

HERYERDE 3 K U R U S r ' Madrit paytaht olarak 1 
kalacak , 

Drüksel, 12 (A.A.) - Neşredilen 
bir tebliğde, Belçikanın icabeden bü
tOn askeri tedbirleri çok cn·cl almış 
oldujundnn )'eni nd;cr scvkil·atı ha· 
berlerinin doğru olmadı~ınTbildir
mektedir. l'ERŞEl\IBE 1:1 :NtSAN 1039 ~ lTh: 22 • SATI: 7634 

Madrit, 12 (A.A.) - Haber 

verildiğine göre, İspanyol hüku
meti, yakında Madrid'c nakleıde

cektir. Madrid, 1spanyanın hükU. 

met merkezi olarak kalmaktadır. ı 

fD.'.RE E\ 'I: Ankara C"..ııd. ISTAl\'DUL• Telgraf: VAKJT• Posta kutusu: 48•Telefon : 2U1lHYazz)-24370 (/dar~T 

itaıyanın bi~e karşı vaziyeti 
TEMİNAT VERiYORMUŞ, BiR ŞARTLA: 

evirme teşebbüslerini arkalamamak! 
Türkiyenin istiklal içinde güttüğü bitarafhğı ne bu temi~ 
nata inandığından, ne bu tehditlere kulak asflğındandır 
- Dünya sulhuna hizmetini 
İTA L ~ ~ N~ ~ R bunda gördüğündendir 
Bu ağzı değışt1rmelıd1rl~r 

Bütün Jtalyan gazeteleri, Jtalyanın bıze 
lca.rıı, Balkanlılara kartı,. da~a. açıkça, ;y u
lııuıiatana ve bize karı• vazıyetını ele almıılar. 
a· p . t Jgrafına göre bu gazeteler ltaly!'--
ır an s e di ... . . t J 1 llın ~ unaniatana kartı ver gı temına ı, ngı • 

terenin çevirme planına kapılmamak kayıt ve 
tartına bağlamııtır .• lY oksa, Arnavutluk, Ege 
denizine sıçrama laJ~ ~lac~ktır ! . 

Jtalya gazetelermın bır vakıa~ ken~ ... '. he-
8a.plarma çevirip kullanmakta gosterdıgı bu 
ı>ropağanda maharetine "aferin!". dememek.el
den g~lmez. Şuna İpret etmek i~tıyoruz: (_~ıze 
Yir olmıyanlara yar olmayız) dıyen bu aozle
ıin arkasına dizilmit ıu tehdit palavralan bere· 
ket versin Refik Saydam kabinesinin harici &i
Yatetini v~ bu kanpk dünya .bidiaeleri karıı•m· 
da kati bitaraflık azmini millet mümeaaille~e 
tasvip ettirdiği günden iki ~ aonra aöy~ennııı 
bulunuyor. Bu iki vakıa tarihı arasındaki farla 
gözden kaçıranlar bizi adeta ltalya ~ıkııtırmı§ 
ta öyle bitaraf kalmııız samr~~r. G~lıba İtalya 
Ra.zetelcri de hayalen olsun böyl~ bır taaavvubö. r
dan istifade zevkine ermek için bır yandan y .. 
le bir ağız kullanıyorlar, bir y~ndan:da Anka· 
~anm bitaraflık politikaıı lngıltere ıle Fı:ansa 
için bir hezimettir havasını yayarak ?na 1!1~f!· 
d k buna inandınnz tecrübesıne gırışı· 
ıramazaa k b • ğanda 

Yorlar. Ne yapalım, dşuntlan ırTpu··rrkfyae bahsi 
d . F k t ltalyan oı anınız 
efrı.. a a.. deği,tirseler çok iyi ederler; .biz 

~e mce ıu agzı . d Ih" cocuklanyız. Bıta· 
'.Yurtta sulh, ci:}ıan a auhd·ciine kulak verdiği-
~a!lığım~zı .ne ttaly~ !lir ~e de, evet, ilave e
blızden ihtiyak" etınıtız '· t a bağlanıp kal
delim, tunun ve bunun temınd. :enfaatimiz ka· 
dığunızdan! Bitara~: ~ed 1 

bunda gördüğü .. 
da.r düya ı1ul~unalnıhizmb~ teı:inata inanıyoruz: 
- .. · · Bız ya z ır I · ·••UZ ıçın... • tın t ttalya gazete en 
l"ürk orduiunun temb ki i;ından kazanacak· 
bir propağanda el.)' 'T·· u kün izzetinefsine do
lannı daha fazlaııy ed b~r1 . 1 .___ kt ide e e ı ır er. 
Q.wunama an e • b. iddet hareketinde 

İtalyanın herhangı · ı:: vermesini elbette 
~azı konu komtUYİ, ~;mı;gı addederiz; ancak 
ıyi telakki olunur • ı l yhime bir teıebbüıü 
böyle tcıniab (Benıın) a 1 e da bir kayda bağla
a.ı-lcalamıyacakaınız yo un kın buluruz, hem de 
rnal'ı da hem o aa~8Jya jfalyanlar tarafından 
kıymetsiz .•• Huı~ıy e ti ğa bu teminatı ver· 
gelince .•• İtalya rna; ı:an bu teminatın kar· 
rnemiı mi, ve Arndavu .. ul degı"'"I bütün hüviye· 
• l .. t ın· atını a aoz e , 

Biz yalnız bir teminata .inanıyoruz: 

Türk ordusunun 
teminatına 

ltalyan a'1u~rlerP Ar11(1 vuflara ateş C'c1tr'ken .•• 

Londradaki Bulgar 0rta Elçisi : 

Bulgaristanın Balkan devlef-
lerile olan anlaşmalarını ihlal 
niyetinde ~lmadığını bildirdi Arnavutlukta yeni bir hükumet kuruldu 

(Yamı 8 incide) • • 

İtalyan kıtaları 
Yunan hududunda 

·-::::-::~==========-=;;;::;:::;:::::=::-:::--=· -:-::;-. : Arnavutluk tacı ita\ yan K rahna ver1I ?~~k 
i (Yazm B incide} 

1 Fransanın tarzı hareketi 

Dört Sovget torpi
tosu Portsait'te • 

Port Said, 12 (A.A.) - l>ort Sov- !UUrcltebatının karaya çıkmnsınn mü- 1 
yet torpidosu limanda demirlemiş n saadc edilmi~lir. Son et torpidoları 
Kahire ile l\foskovn arnsmdn resmi kısa bir müddet kaldıktan sonra uznk 
dlpJomnt~ münasebetlerin mevcut doğuya doğru seyahatlerine devam . 
olmamasına ra~cn ilk defo olarak edeceklerdir. 

Bugün Daladye farafından bir 
beyanname neşredilecek 

Nazırlar meclisinde alınacak askeri 
tedbirler izah olundu 

(l'a:ısı 8 incide1, 

Alman propağanda Nazırı 
........................ -.............. _·-····-·-············· ........ _ .. 

Dr. Göbels tayyare ile · dün 
şehrimize geldi 

.\lmnn Nazıl'J Ha't'a fstasyonnndll (Yazı31 8 lnclde) 
"Xı ıgı em .di., 
tiyle almamıt mı ı . olunabilir ki dostlu- H o L LA N D A D A 

H . d vlet tasavvur A t 
angı e .• (ltalya karıııında mavu. 

ğunun d~reces1!1~bilıin ltalya kendi hüviyeti 
!u!c) hlllıne getir bir devlet toprakla~ı,. ona 
ıçınde kaybolmut b•ttabi öyle oldugu ıçm -
bile kanmıyarak :-ve 1

1 
an teminatına olan iti

İşgale koıtuğu gunh tta y nııştır. Böyle iken biz 

Y,un_!ni~~ın J!P!ak ~tü~lü~!!_!'oz'!!ıJ!Cağ~~ d~i~ 
ltalga, Yunanistana kat'i 

teminat verdi 
~ 
rnadı bir kere da a bıardaki aamimiliğimizin iyi Lahaı e, 12 <A.A.) Hollanda a-

bitaraf bulunuraak, tunl. b•r veıikı1tıını vermiş ol- janunın bir tebUAine göre, seferber· 
niyetimizin en )cuvve 1 1 ** ll~e tevessill etmek lcabelli~i takdir

de hnır bulunmaları için bazı lh-
rn:ı ıa~z;,.m=ID~ZZ?~,...,,,.. ..... ,...,..,..,.,.,...,.......,.........,..._,.....r,.ıı11 rnr\'!l'm1 R fnf!iRP) ... ~ 

Hudut boyları 

tahkim ediliyor 

Başvekil Metaksas, Musoliniye teşekkür effi 
er MiM 8 ncide) 
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işaretler: _...__._.. 

ikinci Refik Saydam 
hukometi iş ihtilafı Yerli kumaşlar üzerinde 

Angilikan kilise 
baş piskopisi 

Denizbank ve tica· .şe~rimitde . 
Kralıçenın kızkardetı 

-1- • • 

ikinci Refik Saydam hükumeti h' I ı 
389 reyle ve ittifakla Mı11et Mec- Mümessiller mayıs ayı 1 e yapan ar mı var 
lisinin itimadını kazandı. Bu iti- sonuna kadar seçilmit 

nızamnamesı 

machn albncı Büyük Millet Mec- olacak Z b f b •• h • • • 
)isinin ilk hükiimetine aÖlterdii: ftçiJerle iş sahipleri arasında a ı a u m u ı m l ş l n 
alilcanm dereoesini ortaya koy-ı·çıkacak ihtillfların halli için ha. tahkı·katı ,·ıe meşgul 
ınek itibariyle dikkate layıktır. zırlanan ''İt ihtilatı nizamname. 
Yeni Meclis milletin efkarıumu- si,, nin tatbikatına ait izahname Al. k d ı üh" • b. B" k w l d 1 · • • • h"" • . ·ıe ak a a ar ar m ım ır mese -ı ır ço magaza ar a ngıliz ma. 
ımyeı ... en taze uvıyeti 1 • dün Ankaradan lstanbuJ İş böl - len.in tetkikiyle meşgul olmağa lı olduklarından bahsedilerek sa-
ıettinnekte ,.. yeni hükiimete ye. gesi amirliğine bildirilmiştir. başlamıştır. Mesele şudur: tılan yüksek fiyattaki kuma!J}a. 
ni lladiseler karpsmcla icra sala- İzahnamede ihtiWların halli • Bunclan bir müddet evvel bir· rm mühim kısmı yerli mallar çık 
hi,etini wrmektedir. ne hk çahpcak olan ve bütün it çok kimseler lktıaat Veklletine 1 mJttır. 

tkiaci Refik Sayd.m hükumeti yerlerinde bulunmuı lhım ge - ve diğer bazı ali.kadarlaTa bazı 1 Bu yolda en fazla halkı alda. 
Meclbe eski hükumete nazar., len mlimessillerin mayıs ayı so. şikayetlerde bulunmuşlar. piya. tanların tüccar terziler olduğu 
iki 78Dİ mesele ile seldi: nun~ kadar muhakkak ıurettc se. ıada bilhassa kumaşlar üzerinde meydana konmlJltur. Bunlar ku. 

1 - Türkiye Cumhuriyetinin 
tüii ~ tek.ıbill eden tef· 
kilit zaruretiyle.. 

çilmıg olmaları tebliğ edilmekte. yerli mallanmızm aleyhine ola. 1 pon ~klinde gösterdikleri yerli 
dir h amirliği bUtün if yerlerine rak mUhim bir hilenin yapıJdığı. ı kuma§ları lngiliz kumaşı diye 
bu yolda tebliğat yapmağa hazır. nı bildirmi~lerdir. 

1 
ıürmekte ve 30 Haya çıkacak bir 

lanmaktadır. llk tahkikatta ta hemen bütün elbiseyi 60-70 liraya dikmek • 
2 _ lhrici meselderıcle a1u\an Buralarda yapılacak intihap . kumaş mağazalarmın ve bilhas- tedirler. 

teAirlerle. 1
1
ardan sonra. seçilecek müme21il. sa hem kumaş satan, hem de el. Esasen bugiln hemen her dük. 

Refik s.7c11un bükiımeti kabi- er itÇilerle i• sahipleri arasında bise diken tUccar terzilerin yer. kanda ibUtUn kumaşların A\TUpa 
neytl ilci nld1lik ~ ... na.. _çı~k herhangi bir ihtiWı bita. 1i kumqlarmı, tiurlerine ecnebi malı olduğu .iddia edilmesi de bu 
ye ~ T~ ı..siYe""'-D\lbU· raf bir ıurette halle çahgacaklar. mmeleketlerin damgalarını vura.! işin ne kadar ilerlediğini göste -
nan ~ •lihi,nti kulı..n.n ı dır. Bunların halline muvaffak rak sattık lan anlqılm1ttır. Tah. ı ren bir delil sayılabilir. 
Ban-idi lla baldo, mmılek•tin in- olaniadıklatı ihtillflar viJAyeUer. kikat derinleıtirilince kUD18.§ ya. j Alakadarlar bu nıühim mese. 
~ •• .ır bir ..ı.: de kurulacak komisyonlara ve o. pan bazı yerli fabrikaların da bu lenin kati surette önüne ge('.mek aa.- -,,~ 11.flUD te~ l -
li ::1_ .1 ıı..... 1 ___ .. radd da Ankaraya sevkedile - i•te önayak oldukları görUlmii•. i"in. Ankaradan emir almıo. bu. •t ... ..,.lfıi'NMJ uuu~ı.. .,, ~ '.il °" 
ı- cektir. tür. Kumat tüccarlarının yaptık. lunmaktadır. Yapılacak tetkik _ 
mr. ı ' :Viicuda .. tirileD tetki)attan bi- -o- ları siparieier üzerine bu fabri. lerde yerli oldukları halde Uııer. 
ıincW Mftnekelit ~ Muht.-at Bir hasta otomobil kalar meaela bir İngiliz fabrika. j lerinde ecnebi markalar yazılı ku 
Veldletiaia ibldasıdır. MW-kelit içinde öldü sının markasını aynen yerli ku. maşlar müsadere edilecek ve sa. 
Velırlleti bmmiyet ve keyfİ)'et ~- Cağaloğlunda Muaahipu.de so. maşlara dikmekte, mağazalarda 1 bipleri hakkında da kanuni ta-
bı.n,le Türkiye CumhuriyetİWn kağmda otunn Huaıı ofJu HU. da bu kumı.9lar İngiliz malı diye I kibat yapılacaktır. 
nakliye politibıuıuı sösterdiii scyin dün gece birdenbire fena. satılarak halk akiatılmaktadır. 
olppluğun zaruri bir neticesidir. la~mıı, Gillhane hastanesine git. -------------------------

Mlimkelit Veületi İmparator- ~:.k Uzere bir otomobile biıımi§- Slladiyedeki cinayet işçilerin sigortası 
luk .. vrincle ne kemmiyet ne de Fakat eoför hastane kapısına 
keyfiya itibu{yle lıir nezaret mev gelip arabanın kapısını açmca, 
- -'-a .-1.:l.L İdi. Çiiınkü, 

Arap Hasan 7 aene, 
4 aya mahkUm oldu 

Mütehassıs çalışmalarını 
bitirip Amerikaya gitti ·-.. _,. r-... Hasan oğlu Hüseyinln öldüğünü 

ne mill lalldl nsıtaaln, ne • •· görmu,, zabıtayı haberdar etmiş. 3. 9. 938 günü gecesi, ağabey. 
si Enveri, Suadiyedeki evlerinin 
kapısı önUnde bıçakla boynundan 
vurup öldüren Arap Hasan Ya • 
'9in1n haJdrPM\l'kl ~ 4'lıi ,,._ 
ğır ceza mahkemesinde verildi. 

lşçi yerlerindeki mümessiller 
bilhassa patronların ahbapların. 
dan, temasta oldukları kimseler. 
den ve onların adamlarından ol. 

lann tlbi olac:aklkı tarifelerde ti~ ' r. 
. dnletia •spri bir rolG meftlıt · Muayene sonunda Hüseyinin 
de~•da." "" kalp durmasından ökl~ anlaşı. 

o.niryollannı yabancılar ya- tarak defnine rıitiüt' veriımltth'. ~ac&Jqfr. 

)>ar, • -· !eCDlll>i .,aenqaye, 
~elde eder, Wifeleri yine 
onlar istedikleri aibi tanzim eder
lerdi. MüNh'-ıin tehre malaıuı 
olanlaJ:i iNie yabana sermayesinin 
hülcmii al~da- icli.. . 

Demiryollann İap.aı ve 1fletil.. 
mesi yahancı ellerde bulunduğu 

pı.i, kemrmy~ ilMriyle de mik. 
~ tan Pek mahdut idi. 

60 .....U imparatorluiun 
kurduiu ~.._ ;ıtlım~ ka· 
dar 70lu Cumb&U"iyet idaresi on 
...a. tamemlacfı. Tarifeler de 
milli lair amlaiyet aldıo Yal itini 
llir imm hizmeti addedeın devlet 
llu ip.1 milli fktı•clm IMr ;parçası 
tıelikld etmeie mecb~du. Bunun 

İçin bre llİlılııliyab ile -- 'Ye -
ya n.ldi,eciliiini aynı maktllcla, 
•JDI hechfe yarv bir bale koy
..ır, ll7DI preasiple idare etmek 
Wr :dll IU'ettİ. 

Euaen deniz nakliyeciliğinde 

kabotajın ~darclan Türklere 
seçıımei, Türfc fertlerinden devle
te intlraJİ p bİr M)'I' tmp et• 
mitti. 

M0 hle Vtıkiletinia lııa prensi.,._ etnııfawla Wdplı t8Wi idi. 
Onan Wr wlralet halini .aa..ı bir 
zararettl. 

--o-.-
Mahliit çay satan Mahkemenin tesbit ettiğine gö. 

lktııat Vekaleti tarafından ha. 
zırlar..an ifçi sigortası kanun pro. 
jesi üz.erinde tetkikler yapmak 
Ulere davet P.dilen Milletler Ce • 
miyeti mesai bllroau mUdUrU Or. 
vald Ştayn Ankaradaki çalıflll&
larını tamamlamJ!t ve ııehrimiz 
yoluyla Amerikaya gitmittir. 

J3alıkpazarmda çaycılık ya - re, Huan Yuemin çok sarhog 
paıt Fıltınanın, çaylarının mahl<it bir hal5e kahvede ötekine beri. 
olduğu anlqılmıı, birinci sulh ce kine aatapn afabeyalni dıp.rJ 
za mahkemesine verilmişti. çıkamut, buna kuan Enyer de 

:Mahkeme, dün çaycı Fatmayı Huandan evvel eve gelerek ka
l ay hapse, 1 ay dUkklnımn ka. pı önündeki çmar ağacmın arka
panniasına ve 1 lira da. para ce.· ama saklannuetır. Biraz sonra 
zasr &!emeğe mahlcllln etmi3tir. Hasan Yuemin gelmie. eve gire

MUtehuaıe tarafından verilen 
rapor Veklletçe tetkik edilmek. 
tedir. Yakında bütün i3çilerin si. 
gorta edilmelerini temin edecek 
o~ kanun projesi katt iekllni a. 
lacak ve Mecliae sevkedilecektir. 

-o--

y eni bir müze 
Maarif Vek!leti hınit viliye -

tinde yen.iden bir Türk bllm e. 
serleri müzesi açmaya karar ver. 
mit, hazırlıklara 'başlam11tır. Mü 
zeye konacak eserler teıbit edil. 
mek tıuredir. 

--o-

Çocuk Bayramı 
proarramı 

Hi.kimiyetimllliye bayramı ve 
Çocuk Haftuı propammı tes • 
bit etmek üzere dün vilayette va. 
li nıuavini Hüdai Karatabanın 
baıtkanlığı altında bir toplantı ya 
pılmııtır. Toplantı geç vakte ka
dar devam etmiştir. 

Halkevinde Konferans 

ceği sırada Enver kaf aama bir 
taş atarak tlstUne atılmıt, kar. 
dqini altına alıp dövmefe baş • 
lnmııtır. 

-0--
Bir ara fenalat•nffasan Yaae. 

min cebinden çakıamı çıkararak Ayasofyadaki tarihi 
raatple aallam11, &kabında En - levhalar 
ver bayılant yanma uzanmıştır. Ayuofya camlinde bulunan 

bet bU~ levhanm cami mq.t:e 
Dotnıca eve rirerek uyuyan olurken bulunduktan yerden a. 

Huaıı Yuemfn aabahleyin k~l. pğıya indirilmiı clduklan ya. 
kınca kapı önUnde tieyanI keeıl. Zilmll ve Maarif Veklleti de lev
mif bir halde apbeyalnin ölU.U halarm niçin indirildiğini tahkik 
ile kaqılıpnJI, yakalanarak ad. etmek Ur.ere genel mlifettitlerini 
liyeye tealim edilmiftlr. göııdermiıti. Tahkikat evvelki 

Mahkeme Huan Yaseminin su. rUn tamamlanmış, levhaların tek 
çunu '49 uncu maddeye uyar bu. l'1'1' yerlerine konmasına karar 
larak kendisini 22 sene ağır hap- verilmiştir. Yalnız kararın tat. 
ııe mahlriUn etmlf, ancak azaltı. biki Nevyork aergiain.e--giden mil 
cı sebepleri göz 6nllnde tutarak ıe mUdtlrUnün avdetinden sonra. 
cezayı 7 sene • aya inclirmiftir. ya bırakılmııtır. 

Selaremtnt Halktvlnden: --o-- ----o-

1514/1139 cumartesi sllnll aqamı Profeso··r Pı.ttard'ın Neıriyat Koqreaine 
saat 20,30 da ninılıde Bay Emin Ali "d k b"l 
Yasin tarafından (Adabı muafetet) gı ece ta 1 er 

Yiae milli ekonominin devlet adlı bir konferans •erilecektir. dunku konferansı Neşriyat kongresine iştirak e. 
cibuı taıroııf~ lnldpfı için J'L Konferansdan sonra temsil kolu decek olan tabileri seçmek Uzere 
pılan ldmıııitler iktisat Vekaleti tarafından haıırlanmıı olan (\'a,a- • b dün akşam saat 17,5 ta derleme 
ile ticmet orpD1annı t.aııilrı ede- yan aın> ve <Mahcuplar) adlı piyes- Bayan Pittard da U- direktörlllğünde bir toplantı ya. 
celc dh•zlal"ID a,n, ayn vek1let- ler temsil edilecektir. Dneli)'eler gün. bir konferans pılmıştır. Toplantı neticesinde; 
ler haW ........._ zaruri lalmıt- ve ev sellreterlllinden tedlrit edilir. • Elyas Yayar, muallim Ahmet 
lır. Veriyor Halit Yaşaroğlu, Remzi, Semih 

Ticaret Vekaleti milli mahsulle • ~ Konferans vermek üzere ııehri. L\itfi Erciyaş ve Hilmi Çığıraçan 
rin sab)ı, ve iç, dıt Türle ticaret _ PerJemb. Cuma mize gelen Cenevre ünivers!tesi seçilmiılerdir. 
politikasını tanzim edecek bir ci- > profeıKirlerinden Bay Pittard i. Maarif müdürlüğü de orta ted • 

..- 12 N SA~ ıs l'\ISA~ haz olac:lıldıt. ~ ekono- .-. · · kinci konferansını dün akşam sa riaat müesseselerinden gidacek 
mik bubrand.n .mı.er bir bclırana ~ 22 Sefer 1 2B Seftr at 18,30 da Üniversite konferans üç öğretmenle bir ilk tedrisat mil 

uaa r- 166' Kasım l!\7 Kasım 
düıtütü hir zamanda bu cihazın salonunda vermiştir. fettiş ve öğretmenini bugün se-
da müstakil Wr de.tel müessesesi Vak1tler : Vasi. jEzanl Vasa ~:ıt Mevzuu "Merkezi A\TUpada ci. çecektir. 
olman kadar taWi bh- t•Y olamaz. - - - - talı taş devri,, dir. -<>-
Bilhassa ticaret tekniii ve ahna- aan•• ı ·ıs 2.ı ıo ııs rı 23 ıo ıı; Bugün de saat 16,30 da Bayan Türk el işlemeleri 
cak kararlar balmn·ndan bu ve'ka 0

••• 12 ı;; fi 2' ı ~ 14 G ~8 Pittard kız öğretmen okulunca ı Güzel Sanatlar Akademisi Ma-
• ikindi HHı8 1:111 UM lf 11 

.... iMi- bti idi. "Jan Jale Ruao,, mevzuu etrafın. arif Vekaleti ile temasta buluna. 
ı-...- All•a1n 1847 1200 1147 1200 

... !ajAııiı 1ree..aet1 iki ve. vata• ~ 22 1 36 21> 28 1 217 da bir konferans verecektir. Kcn rak "Eski TUrk el itlemeleri,, ad. 
lcileti w.a,te Mr zararetla ifadesi 1111 •ali l '8 9 12 3 ıe s fit feranı iki kısma aynlmış oJdu • 1ı bir eıer hıwrlamağa karar ver. 
olarak lhda. lfbuln sönnüttür . .._ _______ _._ .... 

1
1undan ikinci kısmı cuma gilnU mlttlr. Eseri Bayan Melek Ce • 

SADRt ERTEM ayni saatte devam edecektir. 111 vUCude getirecektir. 

ret müdürlüğü Milyarder M~rgen d 
H "ki d . d . geldı er ı aıre e yenı Amerikanın meehur ıenı· 

teıkilita göre rinden milyarder Morgen K 
lağvediliyor isimli yatlyle. içinde İngilis 

Denizbank ile Deniz Ticaret !içesinin kız kardeei ve .._ __ 
Müdürlüğilnün yeni teşkilat pro. ! Anglikan kilisesi baıs piako 
jeleriyle alacağı ~ekil münakale; Morge~ ve iki. lord olduğu h 
ve muhabere Vekaleti tar.afmdan dUn Pıreden lımanımıza ge 
kararlaşmı§ bulunmaktadır. Ha.1 tir. Seyyahlar tamamen h 
ber aldığımıza göre, h2r iki dn. mahiyette ge:mıektedirler. 
ire de lağvedilmekte, Denizbank ŞehrimiJJde bir kaç gün k 
Deni.s yolları umum müdilrlUğü caklar, mü.z:elerl, camileri ve 
ve den.iz ticaret müdilrlUğü de ğer görUlecek yerleri ziyaret. 
Limanlar Umum MüdürlUğil is., tikten sonra Akdeniz limanla 
mini almakta, teşkilatları da u. gideceklerdir. 
mum müdUrlUk Unvanlrı.rına g~ Korser y&tı 2180 tondur. 
re yapılmaktadır. Deniz yolları · yanm en güzel ve en bOyWt 
umum müdürlüğü ve limanlar u.1 larmdan biri olan bu gemi 
mum mUdürlUğU deniz ielerile a- yeni iı:,p_ edllmittir. Yat 
llkadar olduklarından merkez • bahçe açıklarında demirlidlr. 
le~i tstanbulda bulunacaktır. De. 
niz yolları umum müdürlüğü fab 
rika, havuzlar, liman f~letmesi, 
gemi kurtarma, Yalova idarui 

Şehirin temizli 
Be!ediye ve zalHta 

gibi müştakil mUdürlilklerden tedbir &hJOr 
mürekkep olacaktır. Deniz yolla. a-h i t i t t 1 Udn-1n,;;.ı, 1 di~ ~ r n em ı u u maıı e 
rı umum m un..,,uY e .,~r 

Udu ıukl k
. 

1 
• t . fmda yeniden eıulJ tedbl 

m r ere ım erın ayın e-
•. 1 ki · h ·· l"' deW"ld" alınmak Uzeredlr. Bu mUn 
oı ece erı enuz ma um gı ır. 

-o- betle dün akşam Ttllyette "'{: 
• 1 ·· rükt" Doktor L6tfl Krrdarın reisli 

Az resım e gum en de kaymakamlarla •mnlyet • 
mal kaçıranlar doru, temizlik muduru Te cll 

Fort fabrikasından aldıktan alAkadarlarıo ittlraklle bir 
yeni malarlı eski ve hurda gibi ıantı yapılmıştır. tkl aaat 
g&itererek u resimle gUmrUk. fazla ıUren toplantıda veh 
ten geçirmek auretııe kaçakçılık temtzlltt meseleıl 1örU9Ulm 
yapan iki tüccar bakkmda'ki tah- uı 
klkat bitirilmek Useredir. Şim • rV. aı'ı B 1 dl Re'_. d 
dlk• __ , te .. dah' L.,. .. ,, ve e e r• uu 

l v-ye rore ı &&"6AÇI-
hğın bUyllk mahiyette oldufu an. tuba mUdUrlerlne mUhlm blr 
lagılmışrt.r İki tUccar uzun za. mim &önderml$Ur. 

da be 
. . ._ devam et "Yaıın ıörtllen tlfO n elll 

man n rı aynı •~ • 
mektedirler. Haünen.in zararlan 11 hastalıkların ıtmdlden 
binlerce lirayı geçtiği tesblt 0 _1 lenmeıine mUteallik tedbir 
ıunm~tur. GUmrUlder idare11l rln ıözonune almmuı icap 
~ehfrde mU'hfelff ı'ıflleeeselere sa. mektedlr. 
tıle ve-yetle§t.frlm manam mtL Sebzeler ve me~&lvla. 
saderesine bqlamıetır. Ayni za. kanmadan ve pfemeden Te 
manda bu ıuretle gümrükten k&- bukları soyulmadan yene 
çak olarak geçirilen malların tes. gıda maddeleri bu hutalıkl• 
biti için de çalqılmaktaclır. aebtp olduklarından halkın 

Kaçırılan efY& arumda bir Iha tiyle al&kadar bu lıte kont 
otomobile lhım olan biltUn ye - vazifesinin Ye mUcadele siste 
dek parçalarla, otomobil l&Stik • nin tesisi en önde gelen b 
deri ve motörler vardır. prensipUr. 

:- • Emniyet tetkilAtının naı 

Trak geldi dikkaU celbecUlerek tehrln 
Trilye sahilinde karaya otu • hUcra yerlerindeki merkez, 

rarak kurtarılan Denizbankın rakol n mevkiler tlmdlden f 
Trak vapuru limannnıza getiril.1 llyete geçlrllmlıtlr. Bu it ! 
mig, dUn sabah Halice sokularaklemnlyet mUdUrllllOyle temu 
Kasnnpaşa fabrika havuzlarma;dllerek faall7et esaılarnı 
çekilmiştir. programlqtıntmuı ve neti 

o nln bildirilmesi." 

B• t hk"k tu e • e Bundanbaşkaunnlyetmtl4 
ır a 1 a z rın rU Sadrettin Aka da merk•ıl 

Yedi Zabıta memuruna re bır yayım netretmıı. ıı: 
ıerltırle sabıta memurla 

iş:en el ç&:ctirHdi ıabaı.ıarı betten mbaren .,t 
Haber aldığımıza göre, mUd· ları kontrole tıkıp ttlk'1renl 

dehimumiUk mühim bir tahki_J kirletenleri, kapıJArının IJnl• 
kata el koymuştur. Emniyet ı. 1 ne aııı qık çöp ten•keal koy 
kinci şube 1kncl kısım memur-'ıarla dUkll:ln ıUprUntUlerhd 
ıarı.ndan yedi kişinin bazı hırsız.! pı önleripıe bırakanların. darlı 
ıarı himaye ettikleri yolundakJ 1 cezalandırılmuını blldlrmittl 
lddlıı.lar uznine emniyet. mu•' Bundan baŞka emntyet mtı40 
dUrlUğU tarafından tahkikat ~lUltı merkezlntekl tube mtı-40 
vo dun de bir cnrmn meşhut ya-

1 
teri ne muavinleri 4e sabıta 

pılmıştır. I kllltını kontrole memur 
Bn lıldlsede Ba,}tomlaer Ö· m::.....lş:_tı_r_. ______ ~_..-.. -

1 
mer, Komiser Emin, Muuın l Halkevinde Konfe.--.--·
Burhan, Memur llmai.I Halim\ Halkevlerin çocuk 
ilo Ulvi ,.e Cemal lsmınde yedi balam d 1 • 

ı erı en 
zabıta memuru methaldar gö-1 Eminönü halkevinden: 
rUldUğU söylenmektedir. t Sos al ardım pbemis tad 

Para alırken görUlenler Ulvi f cı.: bey hafta devam e 
ile cemaldir. ICeyfiyct mUddei·ıum h 'çareamba evtmizbı 
umumlliğc blldirllm!ş, m\lddeiu- ~:ı~aki aalonund& ( 
mumt muavinlerinden Reşa; işe ıbakmU) dersleri açılacaktn'. 
•azlyet etmiştir. ı denleri Ur. Naci Somenan 

-o- cek ve ÇoCuk baftasma raa~PI' 
Konferruıa te!ıiri 26 nisan 939 Ç&J1&111ba gilntl 

Beyoğlu halkcvindcn: at 1' te bqlıyacak ve diğer 
13. 4 939 pertem be günü sa.at talar dertlere saat 11 de bat! 

18.30 da evimizde Bayan Mefha. caktır. 
ret Ersin tarafından verileceği i· t Bu clenlere muntazam de• 
lan edilmif olan •'Çocuklara rUt- edenlere birer 'Vlllk& ft m 
vet ve mtlklf&t venı\lyellm,, mev l .ıp birer hedl19 wrlleeelrtlr. 
zuundaki konferans, konferansçı vam etmek isteyenlerin evialm 
nm rahatsızlığı dol:ıyısiyle tehir: rolUll& mttracaatJ& kayıt 
edilmiıtir. lyapbrmalan rica olunur. 
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. -$eh.ir rÖp~rfaJa!i: 

'Bahar ve si ya set Amerikada bitaraflık kanununun Fili~!i'ı~~iil~~tcelc 
Yazan: Osman Cemal . ı.ondra, 12 (A.A.) - Gazete-

il'da:~:· .!~ ~:ıd~:~1:~:.~:ı~::: s~:::~~=: :~~:::~:~;:~·:E~: tadili müzakere ı eri ha ş ı adı ~7.~.~:·:,:::i;.~=:li:ı.~~:.~:~~~~ 
e hiç de mUnasebetl olmadığı hal· k rede halletmek teşebbüslerinden 

.1 k rlne kurulmuş olan salınca ta Vaainırton, 12 (A.A.) - Me • Bu gazete ancak milletler n • bahsctmekte:lir, 
"e - bir mizah rrazeteslnde ~I • !i ~ 

.. ~·urek gıdıklayıcı bir Urpermc busan meclisi hariciye encümeni zimkar da\Tamrlar ve Roma -
e ış olan bir yazımı aklıma se- " ı n 
t 11 ,. haykırışarak ko an Yura b·ıtarafhk kanununun tadili mü. Berlin mıhveri ciddi bir mukave. 

rE lrdl. Şimdi ben de bir aynı bu· " 
kP unmıyan bu ynzım, tabii, oldu·. ablalar... zakerelerine başlamıştır. 
ylh ib . but Bu cUnbUşten biraz uzakta Muhtelif hatiplerin bu müıalrn 

met noktası bulursa harbin önü. 
ne geçilebileceği mütaleasmda 
bulunuyor ve diyor ki : 

Daily Herald, Büyük Britanya 
nın enternasyonal buhran dolayı· 
siyle bu meseleyi hemen halletme 
si lazımgeldiğini yazıyor. 

İngiltere Kralının 
Kanada seyahati 

Londra, 12 (A.A.) - Dllıt 
Kral ile B. Çemberlayn arasında 
yapılan görüşmeler hakkıri:la mü 
tal::a beyan eden Daily Ekspres 
~azetesi, Kralın Rupulse kruva
zörü ile değil Empressof Britain 
vapuru ile KanadJya gitmesinin 
karar altına alınmış olduğunu tah 
min etmektedir. 

Zira amirallik dairesi makamatı 
başvekile kuvvetli bir harp 'kruva 
zörü olan Repulse'in bu gerginlik 
devrinde Avrupa &ularını terket· 
memesinin muııaccah olacağım bil 
dirmişlerdir. u .g 1 kelime kelime, )a b koYun keçi ve d ·ı ı' su"rdükleri s Umle etimle ve tamarolyle ha· ve sağda eş, on • . reler esnasın a ı er 

Daily Telegraph gazetesi, Lon- Mısırda iki kasaba harap aldtırımda değil· hatt!\ onun ser- onların sevimli kuzulnr
1
_
1
,· şteJ ~ fikirler şunlardır: 

:11 • ıı:.1 kları Solda e' n ar Guyer (Cumhuriyetçi): Dün -
J.!l 1evhasını bile hatırlayamt)·o· tan ob n ... . 'bah esin - ah 

Roma - Berlin mihverinin ye. 
gane anladığı dil kuvvet dilidir. 
Ruzvelt İtalya ve Almanyadan 
çok daha. kuvvetli olan bir mil _ 
lelin bir harp takdirinde kayıt
sız kalamıyacağmı Roma - Ber 
lin mihverine ihtar etmiştir. 

dra Filistin konferansında bulun. oldu 
c:iılru 

1 
z me•· ıasınrn bir engınnr ç ya yeni bir umumi harbe t am. 

~ nı. Aklıma gelen ya nı 1 bir hendekle ayrıl • mUl edemez. Kcllog paktını imza 
mu§ olan delegelerin ekserisinin Kalılrc, 12 (A.A.) - Aşağı 

ıuudur. Bakınız, bu ıne,·zuu bu- den gen şc;e 0 ri tarafında "den 63 do\•lcti, mezkur paktı ye. 
l& t ada k u kiln olduğu mış olan srnrrm e ' ... 
d rsaca ve m ın . cik memeleri dol"'un ve nilemek için Vaşingtona davet e. 
tClbl aslına uygun olarak sıze penbe b ibl arada bir diniz. 

e de cömert bir tor 8 g • 
Jll anlatayım: ! sallanan nazlıların Faddis (Demokrat): Bitaraf -

GUnırah bir bahar gunu ... iltl tara a. \' bil b"t'" k ld • ıısı alaca bir inek... e yanı lık kanununu s u un a ın 

Ruzvelt, gazetecilerle yaptığı 
mUlakatta bunların A\TUpa vazi. 

Kahireye gelmiş bulunduklarını ~iısırda kAln Maha])cl Kebir el· 
ve Mısırın Londra elçisinin de Ka ,·arında iki kasaba bir yangın 

bireye döndüğünü ve müzakere. net!ceslntlo harnp olmuştur. 32 
lerde birinci !derecede bir rol oy-, kişi ölmUş, 300 kişi yaralanmış· 
n·yacağını yazmaktadır. lır. 

... Dutun kırlar, çayırlar, baştan· nnz · d nız ve anayasanın umumi bir ziyeti hakkında kendisine sorduk 
vb k başında renk, biçim, tavır, e a. 

si aşa yenıyeşll otlar, renk ren • ben harp halinde Reisicumhura ver- !arı suale cevaben "Vaşington 
,. Clı:ekler >e tttrlU tUrlU kuş cıvıl· naz cihetiyle tı11kı aııaslıina l ~ dig"i hareket serbestliğini devlet Post" un bu yukarıdaki makale. 

aı· tıı ze"·en gUzellerin gUze a ac . . d b , arı, böcek vızıltıları ve insa· J reisine bırakınız. sini okumaları tavsıyesın e u • 
• nırı iliklerini ikslrliyen bahar bir yıwruca.k... c h · t ') · Bütün !unmuş ve bu yazının açık ve doğ 

,_o "'rakit, öğle ne ikindi arası... Fish ( um unye çı · 
ıı; kuıar 1 ı de • 1J t b"ıtaraflık kanunu, mutaarrız dev ru olduğunu söylemiştir. 

ı ı: n ... Oooh, ı;el keyfim gel! -ıer a . 
GUrbuz başakları, barıt ve ı- raftan, her köşeden. batt~ her Jetlerin kim olabileceğini hükume Vaşington, 12 (A.A.) - MaL 

bir kıble rUzgtıriyle hep sa· dlbl d tin evvelden tayin etmek arzusu. buat mlimessillerinin bir içtimaı 
t ax.acın. her yeşBilğln n en, 

do~ru ba,,.gın baygın kırı • e. '-'l k na istinat etmektedir. esnasında Ruzvelt, beyanatta bu. 
• kl esen rUzgArdan, kokan "' ı;:e . 

tnakta olan diz boyundaki e k n tne, öten kuştan, Tızıldayan b6- :Maas (Cumhuriyetçi): Bitn • lunarak Amerikadaki buğday ve 
t ?laları, avnı rUzgtırla sathı ı· f k raflık kanununu tamamiyle orta. pamuk fazlasının kalay ve lastik 

rş \•ı " d cekten, hayal, şevk, neşe ış ı· 
rcıkıaşan mızı bir gölU an ırı· dan kaldırmak icap eder. Bu ka. mukabilinde ecnebi memleketler. 

lt Yor rıyor. nun hakiki bir bitaraflık pren. le mlibadelesi~ dair ayandan 
• u l in Derken. nasıl oldu bilmem. Ul 
Cunıerden cuma oıduğ C U ld kin· tarlası ile enginar siplerine uygun değildir. Byrnes tarafından ileri sür en 
n.ıın baharın bu tatil gUnUn ' so a. c arasında ve payan • Vaşington, 12 (A.A.) - ''Va - programı prensip itibariyle tas-
h:ıat baharın sinesinde geçlr • bahc;sı~ın·i! !cinde 0 gUzelle- şington Post,, gazeaesi Ruzveltin vip ettiğini ve tatbikata geçilcce. 
e\ lste~·en ylrml, otuz alle sız b r e~ 'u nazlı naz- "Eg~ er harp olmazsa son bahada ğini ümit ettiğini söylemiştir. 
U " b ı Uzell ~·avrusun ' M ·1 h 1 ·ıt · "Llo tepc;eıılş yeşllliklerio, u r n g • . 1 laca inek Varmfpring'e tekrar geleceğim" x umaı ey ' ngı erenın, ~ • 
llk l i klerln bu tUrlU Iı yalamakta o an a yolundaki sözlerini mevzuu ba~. landanm ve Belçikaıun Bumes'in 
l'lU ~:n tcı~·;l~ııarı ı{c böcek birden irklldt, kulaklarını dik:~ sederek bu sözlerdeki harp tabı. programına karşı alakalarını cel. 

it\ \"ızııtılar~nın ye insanın lllkle • rek hızla geriye dönd~ı;eb:~u- rinin Amerika dahil olsun olma. betmek için hariciye nezareti ta. 
U~ rıııı iksirllyen bahar kokuları • mesiyle beraber, acı derok sın garp medeniyetini hayati bir rafından bir kaç gün içinde tc. 

nııı tam içine ,tam ortasına ye rUşle yavrusunu ~a ik:~: kala- tarzda vuracak olan umumi bir şebblisatta bulunulacağını ilave 
(1Cbodur, tıknaz incirlerle yUksek, yavru öndo, kcn~ı ark e ba~ıa- harbi kastettiğini tasrih eylemek ctmişirir. 

arvan c,~vlzlerin gölgelerine · balığa doğru seglrtmeğ ~ ::te:::d:.:ir:.:·-----------------------
arıınıışla.r: hattanın çeşit çe - dılar. 1 bir karışır 
t )'orgunluk UzUntUlerini geri· 1şte o anda ora ar b ğ 
e atıp şimdi öuracıkta tam bir gibi oldu. önce, dizboyu u -
Uzur tam bir rahatlık ile ha- dayların, arasından bi11ur kah · \ 
ıı.tta~ kAm alıyorlar. kabalar savurarak topladıkları 
Sa"'da solda yer yer yemek ıohosa. şenboil renkli sellncilı 

tı • 1 1 ııerlndcn fırlatan 
ıcıtraıarı yer yer çay scmnYer· demetler n e b k 

• l ' ı ve nç kızlar çı&-lıkları asara 

e•r t!'/~~r h~~ı~ar!~~~~~:r:~ hat· ~~l ya,·rusu gibi darmadağın ol· 

r•t~ l'eşllllklere uzanıp uyku kes· dul ar. k da kö!';ede papat
b t:lterı kadın, erkek ihtiyarlar... Sonra enar i ~o l~ran mlnl
ol dıırınadan ve tatlı tatlı baharın ya, cayır ~iı~rğ şaş:.nlık ve kor-
1 gllzeıHğlnden, hayatın saadc - miniler an rak dell ,glbl an
ıt tın.den demYuran orta yaşlılar ... ku il~ hn:;:!\oşuştuıar. Tnt· 

lltıde bir etraftan toplamış ol. neler ne ıar ı·e;·lfll gUIUşler, 
fi llu1. ' tya. ve ça· ıı konuşnıa • ~ 

ıı.ları kUcUcUk papa f Jar bl-den sustulnr. 
O ~ır 1 ı getirip gram o on ' 

~lc;:eği demetler n k k ·e \·ayvan cevizler -
ı ıı 1 lne uzatan YU se ' · k 

llelerine, nine er d birinin en ust dalında o -
tz il r sonra, en x. el ' otıan minimin c ... . anlar tcl(lşla babır ı . 

dit b bu.ı:.day ye ar- ıan 'ur 
ll oyunu ıgeçen b kah· 
ale.tın arasından. billür lar_:_ :Ne oluyor, ne ,·ar, ne olu· 
abaıar savurarak toplndıkları yor'? (Dtmamı 11 sayfada) 

lohosa şerbeti renkli gelincik • ----= ~ 
~-- _ - ' .., 

GÜNDELİK 
N01 L,AR 

YAZAH: Dr. Cemil Süleyman 
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... ·nsan akmlarını, bir yığın et 

orgun ı ..,.;ın·· 
Ak§am tramvayları, bu .Y dört tarafına ta,şırken, b~6 .... ~~ 

Ve kcınik halinde ınemleketıl\. e ·ine ina.narılar, gegen bır :Un. 
\·crtnedig~· aadeti. yarının getır~ g ll' götürüyorlardı. Yaşa. 
ıu ı 5 ı 'nde bın tese ı ., 

k önıre mukabil, kalp en d herkes emindı .... 
maktan herkes memnun, istikbal en 

* * * b' . ldu . d' Sabahın ırı o • 
"h d l smak ısle ım. k 

Gece biraz kararga ı ? a~ ltında uykusuzluktan an· 
ğu halde zabitan, siyah a~aJurl~:~a adikilmlş, sessiz ve hareket. 
lanrnıa gözleri mevhum bır no~ } iliyle meşgul oluyorlar. 

• w k biJrnıı.•en ınesa 
sız, günün bit.ip tükenme .,, 

dı, Birine sordum: · · 
D . · t · ·enlerin proJesı. - eve ışı... ölde kazılan ar ezı) .. . . . 

bedi. Yanında oturan, ~ r dolaştım; bir gUnlUk omUr ~ç~ 
nı gösterdi. Büroları birer bıre baktım. Herkes, uyku ve .ı~tı
insanların nelerle uğra,ştıklarma kfetmicti Büyilk binanın ıçın-

.. d leye va ':o' • B"t" .. 
rahat saatlerini bir ınuca e ibi duyuluyordu. u un ~· 
de saniyelerin sesi, bir nabız at1~~~larm üzerinde, istikbal, bır 
~Un yorgunluğunu taşıyan genç 
01Uın gibi tehdit ediyor; b niın için katlanacaksın .• yalnız 

- Bu zahmetlere yalnız ~ 
benim için yaşıyacaksın ... di~or u. hep istikbalden bahsetti. 

a· Jedını. bana k~ 1 k h lierkesi ayrı ayrı ın ' 1 klar }tarp, !eda iir ı , ep 
1•. BUtlin bu mücadeleler, yo~n u ' 
on · · · So duın onlar da· un ıçınınış... r • . d'c'diler. 

- Saadet istikbaldedır ... 

Şimal kutbunda 600.000 kilo
metre murabbaında bir saha 

Alman hakimiyeti altına girdi 
llerlln, 12 (A.A.) - Kaptan 

Rltscher'ln kumnndasındakI 
Schwabenland vapurunun şimal 
kutbuna yaptığı sefer neticesin· 
de GOO.OOO kilometre murabbaı 
genişllğinde bir saha Alma~ ha
kimiyeti altına girmiştir. Kap· 
tan Rltscher, dUn cenup kutbu 
mıntakalarından Cuxhavcn'e 

gelmiştir. 
Alman hakimiyeti altına gi-

ren nrazi ş:ırktn ve garpta kut· 
ba do~ru sarp bayırların muhat 
bir buz sahası ile tahdit edil· 
~ -

mfştlr. Bu arazi parçasının ce
nubunda pek dtk kayalıklar var 
dır. 

Schwabcnland vapurundan U· 

çan Alman tayyarecileri buz sa
hasının bnşlndığı yerde karaya 
inmişlerdir. 

Keşfedilen arazinin hudut 
noktalarına gamalı hac;:lr bay
raklar dikilmiştir. 

Cenup kutbuna yapılan buse· 
fer Görlngin himayesi altında 

"Alman keşflyat cemiyeti" ta
rafındnn tertip edilmiştir. 

Belki haklıdırlnr; belki hayatta, hakikaten saadetle geçen 
günler de vardır ... Fakat haberiniz ol~adan gelip geçmiştir. :,a
adettiği şeyler, dönilp arkanıza. baktıgınız zaman! enkazını. gor. 
düğünüz mazinin külleri arasında kaybolmuştu:. Kubbede bır s~
da kabilinden, baki kalan, yalnız onun haz.ın ve matemli ya. 

dıdır! ... 
* * * 

9 llkteşrin 915 ... 
Derecei hararet krrk buçuk... Dalgınlığımın arasında bazı 

sesler işitiyorum. Hastalık ikinci devrini yapıyormuş; biribirine 
bcnremiyen dört fikir .. Hümmayi racia değil.. tifo olamaz.. Ci. 
ğerlerinde bir şey yok .. olsa olsa Malta. hümması .... 

Malta hümması .. Hindistan vebası .. Asya kolerası .. isterse 
Çin maçundan gelmiş bir la un olsun .. Netice ayni değil mi? .. Ma. 
amafih, beni tesliye etmeyi de unutmuyorlar: 

_Ne ehemiyeti var! .. diyorlar. Bir kaç gün daha .. Hiç kim. 
se hattadan, aydan bahsetmiyordu. Doktor Abdi Muhtar §CD çeh. 
resiyle karşıma çıktı: 

- Mcra.k etmo ben seni kurtarırım .. dedi. 
Vaadetmck tuhaftı; fakat i~ime emniyet geldi. 

* * * 
Geceyi çok sıkıntılı geçirdim. Hlimma ve hezeyan içinde, göz. 

lerime garip hayaller görünmeye başladı. Bir rüya değildi. Fa. 
kat gözümli bir gaflet bürümü§tü. Duvarda asılı duran kılıcın ka. 
yışm.a gözüm ilişti. Üç mlinllani çizgiden, duvarın üstünde, bir 
kadın hayali tecessüm ediyordu. Dikkat ettim, beni çok alakadar 
eden bir çehre! ... Derin ve manidar çizgileri var. Bir dost, bir 
sevgili çehresi... Ses vermeden, bir saniye gözlerini kırpmadan, 
cansız ·ve hareketsiz bana bakıyor. Uzun sarı saçları, tatlı mün. 
hanilerin üzerinden dalgalana dalgalana iniyor; kalçalarının ü. 
zerinden, ilk sabah güneşinin yaldızladığı altın şelaleler gibi dö. 
külüyor; derin düşünceli kederli başı, ~efkntle bana doğru eği. 
Iiyordu. Bir şey söyliyecek gibi bir kaç defa durlaklar:ı kımılda. 
dı. Çok uğraştı. fakat bir şey söyleyemeden büküldü ... Ortalık 
ı§ıyınca o hayal kaybolurdu, fakat gözl~rim oradan hiç ayrılmadı. 

* * * 
Nkşam olunca pC'ncere!ere kesif bir duman çökerdi. Küçülr 

Görüp Düşündükçe - - - - -
Ne olacak? .. 

Kime raatlaraan, gözlerinde bir endiıe bulutu ile aoruyor: 
- Ne olacak? 
Ömürlerinde siyasetle uğra§mllmıt, bu konuyu kafalann"Cla 

bir gün bile miınfir etmemİf insanlar da aynı t yi ıoruyorlar. 
Hem kendilerine, tarihe, coğrafyaya, yakın geçmiıin hadiuleri
nc, milli gnyclcre, ''hayati ıahn,, lara ve daha bilmem nelere da. 
yanan bir körLüğüm, böyle kolaycacık çözülebilir mi? 

Gerçi aramızda, son vak.alan gözden ~irirken, kimseyi be. 
ğcnmiyen, ve kimsenin hakikati gönncıdiğini böbürlene böbürl~ 
ne söyledikten sonra, yine onlann hükümlerini kendine mal eden 
zıpçıktr diplomatlar yok değil. 

Fakat boolar, kendileri muhtaç dedeler aibi, bafkalanna 
himmet c~miyorlar, ve: 

- Ne olacak? 
Sualleri kariııında, yalnız çok mi.nalı sandıklan bir sükut 

ile put keıiliyorlar. 
Süküt, cehlin peçesidir. Fakat aptallıit öı'tiip ıözlerden 

sakhyacak yaşmak h nüz bulunmadı. Zekiıız IUIUft aala.n poatu 
altındaki anırııtan 't'laha tehlikeli aayılır. Marifet, ıorchıı.c:ak 
hale gelmeden susmağı bilmektir. 

- Ne olacak'? 
Bunu herlu•ı sorabilir; ama böyle ıuallere herkes .,; • • • O· 

remcz. Siyaai hadiseler, muhtemel neticeler, ancak çok genit ve 
yüksek görüılerin kRplı)'1'bileceii varlıklardır. 

Yalnız zeki, sade biJıi 'Ve kuru bir ıiyaai terbiye ile de kes
tirilip nhlamaz. Tam iıtihbarlı, ywuek antenli malümat hürola
rma c'.ayanmaclan, hadiseleri, doi'uı ve olu,ları için:de incelcme
don verilen hükümler, her zaman yanlıf çıkabilir. 

Yazanın hafızası hasta ve müsamahası aenİf olaa bile, ~u
yanlar, nldatılmağı hiç aevmezler. Bir iki ıdeneyiıten aonra o im. 
z.anm üstüne gülünç bir &afaata takıp geçerler. 

Arrunızda hala gazeteyi yarım günlük ömrü ole.ın bir kağıt 
parçaıı halinde görenler var. Kıymet veıikası diye ıaçma aapan 
§eyler söylüyorlar. Sanat ve edebiyat, bu türlü bofboiazlddan 
belki kaldırır, ama zaman ve hadiselerin ölçüıü olarak kullanr. 
lıua, tiikİn yelkenli gurur gemiıi çarçabuk ppa oturur. Ba)Ta· 
mı yortu, ıarahı ıirke~ sülünü yengeç çıkan kahraman falalatm 
ıusacaklan günlerdeyiz. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

elektrik lambasının, karanlık kö§elerde dalgalanan ııolgıın ziya. 
sı, bir akşam güneşi gibi, engin bulutların jçinden görUnürdU. 
Bir rüya değildi, fakat başımın içinde bir cihan yaşıyordu. Göz:.. 
lerimin önünde aydınlık bir ufuk açıldı. Yüksek dağların, karla: 
örtülm~ azametli fahikalarında, yalçın kayaların üstünden, 
kırmızı göıJerini batan güne~ dikmiş .siyah kanatlı kartallar 
gördlim. Dalların.dan buzlar .sarkan yüce çam ağaçlarının gölge. 
sinde, derin uçurumlardan ses dinleyen, uzun boynuzlu, ceylan 
bakışlı geyiklere rnstgeldim. :Karanlık mağaranın önünde, kor. 
kunç yeleli muhteşem aslanlar dolaşıyordu. Balta. değmemiş, in. 
san gölgesi geçmemiş vaihşi ormanların içinde bir başıma dola. 
§irken, .sarı saçları altın §elaleler gibi kalçalarına dökUlen bir 
kadın hayali, beni oraya, güzel renkli dağ çiçeklerinin süslediği 
gizli ve karanlık uçuruma sürilklüyordu. 

Geçtiğimiz yollarda, yırtıcı hayvan pençelerinin keskin tır. 
nak izleri vardı. Dikenlerin, yabani sarma§ıkların bürildüğU kuy. 
tu ye>"lere, zehirli yılanlar ilşlişmli.ştü. Dikenlerden derilerim 
Sl)-Tılarak, ayaklarımdan kanlar akarak, dar geçitlerden geçtim; 
gözlerim karararak, yüreğim ı;:arparak sarp kayalardan indim. 
Yamaçları baygın kokulu nergisler süslemiş; çınarların gölgele. 
ri billür kaynaklara aksetmişti. Yolumun üzerini örten böğürt· 
len.leroen toprakların lezzetini tattım; bir çalının üstüne konan 
bUlblilden aşkın teranelelerini dinledim. Bir el, bana saadet va
adeclen bir kadın eli, elimden tuttu; beni uçuruma sürilkledi. He. 
yecanla gözlerimi' açtım; bu bir rüya değildi; beynimi gaflet 
bilrümüştU!... 

14 İlkteşrin ... 
Kaç gecedir penceremin önünde hazin bir hayal duruyor. 

Çizgilerini pek fark edemediğim slizgün çehresinde, benim çekti. 
ğim ıztırapların tcellümü var. Benden ayrılmıyan gözlerinden, 
hasret ve şefkat, bir hüzün kadar gizli ve sessiz akıyor; yürekten 
gelen gözyaşlarını benden gizlcmekiçin, heyecandan rengi kaç
mış dudaklarının' üzerinde, açan ve solan bir çiçek gibi, elem ve 
tebessüm dolaşıyor. Kaç kere kalkıp yakından görmek fstedim. 
Göilerinin içinde yanan şefkati, onun dudaklarından tatmak için 
yüreğinı sızladı. 1'""akat gözlerim ona yaklaştıkça, tahassür ve 

(Devamı oor) 
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Baki hakkındaki müsahabe 
m ünasebetile 
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LiGiM /J Halkevi Başkanı Eı;ıin.önü 

cevap 

:Emlnönii Jlalke'1 Bıışkıuu 
A"IU1 Sırrı lJ<'\ r.rıd 

Emlnönü Halkevlnde Şair 

:Bakt için ' 'erilen konferansa 
dair Fi.k:nt Adil, Sadri Ertem'e 
açık bir mektup fazını~ 'o bu· 
11a Eminönü Halkednln verdiği 
cevabı muharririn ikinci hir nıa· 
k.alesl lle neşrctmiştik. Diin E
ın.laönii Halko,•Jnden Fikret A· 
clflln Jkln~ı mnkalesb~ dair şu 
mektuba al<lık: 

Sesafs ve gösterişsiz faaliyet· 
teriyle memleketin kU1tllr ha· 
yatında gUn gectikçe 'daha ve· 
rlmll olmağa tnlışan Hn.lkevle· 
rindo!l birinin idare ve nıesull· 
7etlııi Uzcrfne alan bir Halkevl 
mUnteslbl eıfatlyle, bu sahada 
l!teneıı izahatı cevapsız bırak

mamatı btr Tazlfe sayarım. An· 
cak bunlnrın bUsnU niyet ve ııa· 
mJmf)retıe yapılmış olması şart· 

tır. Cevap verişim, yazınızda bu 
hUsnU nlyoU bulduğumdan de· 
ğtl, t, t.uu tavzihe muhtaç bazı 

noktalar gördUğUmdendlr. Tek· 
rar ediyorum: 

l - Balet fçfn (Gece) tertip 
edilmiş dcğtldlr. Herhangi bir 
şahsiyet hakkında bir gece ter
tip etmek tein jübile veya. yıldU
nUmtı gibi bir vesile olmnst Hl.· 
zrmdrr. Dnkt h:ıkkrnda böyJe bir 
·vesllo olmadığına nazaran, (Ge· 
ce) tertip etmek hatırımızdnn 

gecmedl ve gazetelere verdiği
miz (EmlnönU Ha.lkeyinden) 
başlıklı tobUğlerde de ancak 
(Bakl hakkında musahabe) kay 
dınr lrnyduk. Bazı gazeteler 
ı ' .:ı:Us sırnsında buna. (Gece) 

· vermiş olablUrler. Sizin 
• 1 musahabenin mahiyeti· 

• 
verıgor HARPUTLU _ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı YAZAN: 

ye sltem ctıueğe hakkımız ;rok· 
tur. 

Muvakkar Ebem Tolu~...-.:::;---

2 - Halkevinden bahseder· 
Jrcn cemi mtıtekctum sigasiyle 
(E\·lıniz) tabirini kullanışım, 

Halkevinl kendimize hasr ve 
tnhsls etmek lsteylşlmden değil, 
bellti sizin gibi cemi muhatap sl
ı;nsını kullanarak (ETJnfz) de
mek suretiyle kendimlıl bun
dn.n hariç bırakmak i&temeyl
şlmdendir. 

3 - O gece ben bulunama
dım. GUnUmUn, hattA bazı gece· 
lerlmln blrcok saatlertnl Halke-

-36-
ğil biltiln kabile kadmlaruu da yük bir iştiba ilo yenildikten son 
nralarmda hiç bir yabancı yok- ra. ortaya Amerika yerlilerinin 
muş gibi meydana çıkarmıştır. baş yemekleri olan mısır pilavı 

Dedi. Reis bunkmlan da ~k Sofrada. reis genç ve orijinal geldi. Şehirliler buna pek rağbet 
memnun olduğunu etrafındakiler caz.ibell bir kadını şehirli misa. göstermediler. BaJ:I yabani kök. 
alenen ilanından Jfade etmek is. firlerine takdim etti: !erden yapılmış bir salatadn.n son 
tiyordu. - Mala! .. karım?.. ra da muz, ana.nas ve patates c.. 

Kendi hususi çadırına doğru Mala biraz kısaca. boylu olmak.. vet patatesle karışık yapılmış lbir 
yürümeğe başladılar. Burası ne la beraber hatları fevkali.do za. tatlı yediler. Kızıl daınl~ yahut 
~ olsa bir Mrayt demekti. Ha. rif bir incelikte yaratılmış gü- rengindeki sıcak §arap insanı ko. 
kı~aten, duvarlar iri yelken bez.. .ıel vücude sahipti. Kızıl çiy ba. kusuyla. sarhoş edecek kadar tc. 
lermden ,.e halılardan yapılmış kır rengindeki tabii dalgalı ıaç. sirli .fdi. 
olmakla beraber temel ve çatı yi. lan çıplak omuz ba§Jarmı örte. Yemek bitmiş ve sıra eğlence 
ne kamış ve a.ğaçtr. Lakin içinde cek kadar uzam.ıştr. Alnmdan ge- programmm tatbikine gelmişti. 
atla dolaşılacak kadar geniş bir çip başını dolayan bir sırma şe. Dansludan evvel bazı erkekler 

"Tinde geçirdiğim halde, mnale- saha tutulmugtu. rit saçlnrmm yeglne ziynetini teş salıanm ortasına gelip ok numa. 
sef her gUn Te her gece kaı- ı Adam Şeriften ve arkadaşla- kil ediyordu. Kirpikleri simsiyah ralan yaptılar. Arka arkaya ve 
mak suretiyle bu konfcransln· ı rmdan pek ha.zetmi~ti. Hele ara. ve mUbalağalı derecede mundu. ufak aralıklarla dizilmiş yedi ta.. 
rm hepsinden faydalanmak im· ı larında cihan şampiyonu Demp. Gözleri, her an yeni fakat meçhul ne ananası tek okla birden delip 
kt'lnını bulamıyorum. Esnsen seyin bulunduğunu duyan teJonil bir mana taşıyan uka kaynakları geçirdiler. Havaya fırlatılan iri 
Halkevl rcisleı1no bllUasıla nü·• kabile efradı !büyük bir merakla gibi hareketli idi. Büyük ağzının patatesler atılan oklarla, düşe • 
bet beklemek gibi bir vazlte bat çadırın etrafmı doldurmu§ _ daima ıslak Ye buharlı hissini ve. cek yerde sevgilisini atma alıp 
tahmtı e<\lhnemlş olmakla. bera- lardı. ren dudak hatıan cazibeli bir te. ka!:an bir kovboy halinde uzak. 
ber. konferanslardan dalma Is· o gece mükellef bir .z.iyafet ve. bessUm ta.şryordu. Bembeyaz di~- Jara uçuyordu. 
tlfndc edememek, her şeyden rildi. Yerlere büyil.k büyük ha.sır- ler, ağzın her oynayışında sol ya.. . . .. 
evvel şahsan benim icin bir mah 1ar ve balılar yayılmı.~t:ı Ortada nağmdaki kahverengi ben.in al. h l~lerınden canlı bır yay gıbı 
rumlyettfr. gayet büyük bir ateş yaıc°ıJdI. Ku.. tma gelen gamze kadar n:ız:ırr zı~~:r~e; ya!a.n ~?nç ~ir kırmr. 

4 - Halit Ziya Uşaklıgil için zular, domuz yavruları, karacalar dikkati ,;:ekiyordu. . Y:1 tm. ~ınde .? ka. r . Kırm k b"l . . . dar harıkulade marıfetler göster 
vaktile yaptıfımız gece hakkın· uzun demır §işlere geçirilmiş ka.. ~zı a t e ... reısını~ kansı diki etraftan Utfı' alk • k 
da. o zamanki yazımzda yaptı· labaltk bir grup tarafından haz.zr. Mala VÜcut ve 7.eka a.hengınin te. . • . m ış rş. ~?ta 
t;ınıı csplriler herkesten fazla tanıyor. çevrile ~vrile kızartılı. keınmuı etmi§ bulunmasma rağ- ~ır a~~zelerı yüks~~~ekte ıdı. At. 

yordu men yaşça on sekizle yirmi ara. arr dortnala silrduğil halde on -
bf'lni memnun etmişti. Eğer o · smda kadardı. Bu kadar i"'-':e ele. da. n ona ondruı ona atlıyor, diz. 
gecenin bUtUn gtina.lıı benim Yemekler, alaturka. sinilerle yip sık dokunan kıakançl;k mef. gın~ere sanlıp ayaklarını yere in. 
konferansımın blr buçuk saat beş altı kişilik kümelerin önüne humları kısa bir tanışı1clıktan dirı)"Or, tekrar srrta. binerek tek 
devam etmesi ise, dlnle)'icilcr getiriliyordu. Reisin sofrasm<ln sonra fevkalide seksapelli bu ne- nyak fir.erine kalkıyordu. 
bunu hllsnli niyetime bcı.ğışla- şehirli misafirlerinden ba.ska yer-
sınlar. Halit Ziya Uşaklıgil gibi li !bazı kabile mensupları bayan. ~~mahlukun şehir ternkkilerince Bakır tepsi üzerine de içlerin. 

ıarl.yle beraber ver almı<ı' .... dr. E. ıle fazla dekolteli addedilecek den bir silahşör tabaıv-..a. ile re. edebiyat tarihfmizin en mObJru " ~.uıı b. 
slmalarınuan biri bakkıııda yaı>· vet Bayanlariyle diyorum. Zira dır kıyafe~ taşryarak arzı en - islerinin ba..~ harfi olan M yl. lıu. 
tığım ıı.açtz etUdU daha fazla Mojuya gündüzkü bir iki saatlik ~ ~tınes~e mani olmayışı şa .. sursuz yazdıktan sonra ortaya 

rnülikat aonunda misafirlen· hak şı aca şeydi. gayet büyük bir kazan getirdi. 
kıaaltma.k elimden gelmedl. 

' - Kendilerinden konteran.a 
ve7a tohbet rica ettiğimiz arka.· 
daşlar, bllft.lel.isn~ ricalarımızı 

hUsnn tel!kkl ederek, E,·JmlzJn 
raıılfyetlne lştlrak etmek trıteu· 
nu esirgememektedirler. Bun· 
dan dolayı kendlJerlne dnlma 
mUteşckklriz. Bu tcşekklir, ~ırf 
clavçUmlzo icabet suretlylo gös· 
terdlk1erJ nezaketten doI&yıdrr. 
Yoksa. ken~llerinic, bu iştiraki 
en tabii ve tcten gelen samimi 
bir fş olarak telAkkl ettiklerine 
şUphe yoktur. Bu değerli arka
daşlar bu işte o kndıır samimf 
ve feragatkArdrrlar ki, bnıan 

kalabalık blr dlnleylcl kUtlesl 
bulmadıkları zaman bile, hlQ 
mUnkcslr olmadan, 'sohbetleri· 
nt beş, on arkadaş karşMında 

kmda emniyet ve itimat peyda Bayan Mala ipek kadaı· yumu. ler. Bunu aşure kazanı sanmayı. 
etml§ .. ae kendi haremini de. tak bir nevi hasır örgilallıiden •ya~ r.ız! .. Ağzı hayvan derisiyle bU· 

pılmış 1940 Holivut modeli ,ma. zillmüş ve muazzam pir da..-u.I ya. 
mukabil, hazan da. salonun mu- yolar b içimincc bir libas giymi~ pılmış. Bu davul ne olacak diye 
saadeslzlJğinclen dolayı yer bu· ti. J.!Uşekkel göğüs kalçaları bu ~ehiriiler merakla beklerlerken 
lamayıp gelenlerin t.~ ·riye dı>n- kifayet.siz örtülerin de kapaya • on tane genç ve hoş kwn omU
dUğU geceler de coktur. nııyacağı bir canlılık halinde zundn Mala gelip o kazan davulu. 

6 - E~;lmiz faaliyetinin ku· idi.. nun üzerine yattı. Namaz kılar 
~ursuz olduğunu söylemek htı; - Karım Mala, ayni zamanda gibi bir hareketle kıvrıla kıvrıla 
bir zaman hatırımızdan ıgeçmc· kabilemizin dans kraliçesidir doğruldu. Diğer kızlnr da yerde 
mlştir. Delki eksJklcrimfzf her- Mister!.. kazanın etra!mda yakılan ateşin 
kesten evvel blz m tltertfiz. Bu Üç şehirli nile içinde en güzel alevleri ortasında <)yunJarma baş 

kendi karısı olmakla beraber Ma. Jadılar. Daha uzak kenarlarda 
catı altında toplanan arkadaşlar 
kendilerini her şeyden en·eı 

ladan yanm saattir göiierini bir belki elliye yakm erkek dizlerine 
tUrlü ayıramıyan coğrafya pro- yerleştirdikleri trampet veya da-
fesörilne hitaben Mojuya böyle ha doğrusu darbuka şeklindel-i 
hitap etıni§ti: deri ~Jetlere yumruklarilc vuru. 

- Ya! .. çok güzel!.. çok hoş!. yor, tuhaf bir tempo çıkanyor _ 
Kılavuz tercü.manlrltta deva}ll lardı. Üç dört tane de ağızla. öt

rine emin olunuz. Ancak hUe- ediyordu. tilrUlen ney gibi ~algılan ve bir 
nu niyet ''e samimiyet istemek - Yemekler biter bilmez dans tane de zilçeden mUrekkep or-

mUtevazı birn fikir amelesi ad· 
dederek feragatle ~alışmağı ka· 
bul etmiş insanlardır. Takdir 
nya mcthnsena beklemedikle· 

haklarıdır. b I k' k 

la bernber en makul \"e :ısı 
sinirleri kamçılıyacak 
birli idi. 

• VAKiT 
ARO~H TARİF'F.SI 

lfrmltkel 
lclndt 

A)·lık 95 

!lemle~ 
arı•~ 
155 ~ 

3 aylık 260 '2~ ' 
O aylık 475 810 ' 
1 yıllık 900 1600 ' 

Tarifeden Ballcao 9;,.ıl 
için ayda otuz kurut dil~ 
Posta blrli~e ıirmeyen )"C~ 
ayda yetrnı, he~er kunıt .,, 
mcdillr. 

Abone kn}'ılınt bildiren ı!'! 
hıp •e telsraf Ocretlnt. ,,.._ 
parasının post• uya bank' 
)·oııımı Qcrellnl idare kendi 
zerirıe ohr. 
TQrki11enln htr poıla mtrkı1" 

l' AK/Ta abone ua:ılır. 
Adreı delllşllrme Ocretl 

25 ı..uruştur. 

tI..lN OCRETI.ERl 
Ticaret l!Anlarının nntı' 

$atırı sondıın itibaren iUrı 1 
talarında 40; iç sayfalard• 
kuruş: dördüncft sııytad• .Ji 
ikJnci •o QçUncüde 2i birl~ 
4; başlık yanı tnsmcce ' 
dır. ...ı 

Biiriik, tok denmh, ldlT 
renkll nan verenlere ayrı ~ 
indirmeler ynpıhr. flesmr iU~ 
nn a:ıntlm - satın 30 1.;uruşır 

TiCARi MAJllYETI'E ouu~• 
KÜCCK 1LANLAR 

' Btr defa 30, ikJ defas1 $0. 
defası 6J, ~ört defa ı 75 ,., 
defası JOO kuruştur. Oç • 
illın \'erenlerin bir defası ~ 
vndır. Dört satırı geren nınl ~ 
fazla salırlan beş kunıştıtt 
s:ıp edilir. 

lli:nıel kuponu gelirtll~ 
kllçD.k W1n toriful vn:rdı 
lndirftlr. 

\'akıt hem doarutlu doltO' 
)a kendi l d ı:ıre l'Crinde, htul ~ 
kora caddesinde Vakıt Y~ 
altında KEMALEDDiN tıt.., 
lli'ln Bürosu eliyle iJAn ~!:i 
eder. (Büronun tr.lefonu: :!Od 

................ _ ............. - ... :d 

!Alemdar sinema 
r 
! . tKt FtLM 
İ Büyük Val• 

• ~irmedtkçe Te yahut teh- yapmaktan zevk duyacak kadar 
, • :ıuu yapmadıkça kimse- ruh a11aletine aahiptirler. Duna 

aş ıy:aca ... ·estralan ! vardı. 
Saygtlarımla... Reisin emrini tereUman herke- Bu aletlerden çıkan vahşi bir 

Hnlke,·i Başkanı se bildirmişti. Kızartmnlar bü .ahenk melodisi monoton olmak. L .. _ ..... .:.~~~~~~'· ·-' 
z =--

... 
Karamazof Kardeşler 

Yazan: Doatoyevski 

Ç.,.ı~ Hakkı !Ota. Ceılaia - 150 -'!!I! .. 

Dedi. Sonra iiç kere haç çıkardı. 
lıtintak hakimi: 
- Acele etmeyiniz ... Aynı Grigori 

sizin hakkınızda o kadar ağır bir ıaha
dttte ~ulunuyor 'ki... 

Diye devam edecek o!du. Fakat Mit 
ya ayağa. kalkmı~tı: 

- Bir d.al-il:a efendiler .. Yalnrz bir 
daki1:1le.Z, gidip Gruşinikaya müjde ve· 
reyim. 

Nikola da Jnlkaralt: 
- Hayır, h~yır ... Olmaz artık ..• Diye 

bağrrdr, maden? plakalı adamlar, Dimit 
riyi sarl:hlar.. Fakıı! zorlamağa hacet 
kalmadan .delikanlr, kendiliğinden otur 
du. Gülümsiyerck: 

- Ne tuhaf, diyordu. Ne tuhaf! .. 
Ben, yalnız ona bütün gece beni harap 
eden 'u kan ka~~sunun üstümden si. 
t!ndiğini ve k1til olmadığımı müjdele· 

8*1ıı V' 
llttya ıesine hOrmetk!r bir Ahenk 

vcrere'lc Ye herkes~ tyrı ayrı gör gezdi
rerek: 

- Efendiler, idtdi. O benim niıan-

lımdır. Bunu bilmc'i lazım ıelir ..• Ooh. 
Teııekkür ederim, te~elckür ederim mub 
terem efendiler, müjdenizle beni dün
yanın en büyük azalımdan kurtardınız. 
İhtiyar Grigorinin ~stümdc çok çok 
hakkı var. Beni ku.:oığmda taşıdı. Kü
çüklüğümde, üç yaıanda iken beni li
ğenl:3e o yıkardı. Herkesin benden el 
çektiği fena zı.manlarda ol bana baba
lık etmİ§ti. .. 

Hakim: 
- Siz de onu ... 
Diye söze karışmak istedi. 
Mitya, diNcklerini masaya dayadı 

ve: 
- Müsaade edin, müsaade edin ... 

Zihnim karmalcarı§ık.. Bırakın da UL 

c k ker.:ldiıni toplrrayım.. Kolay değil 
efendiler, kolay değil... Bir adamın ka
fasına, davula vurur gibi vurulmaz ... 
Hele oluk &ibi kan fııkmraa ... 

- Azıcık ıu içseniz ... 
Mitya, yüzünden ellerini ~ekti. Gü

lümsedi. Gözlerinde canlı blr parlaklık 
vardı. Kendine ~clditi anla§tlıyordu. 

Tavırları da değiımiıti .. Artık etrafın
daki ;idamlardan ürkmüyor, onlara ken 
di ayarında insanlar gibi müsavi bir 
yükseklikten bakıyordu. Sanki bir sa
bah, hiç bir şey olmamış bir geceden 
sonra gelen bir sabah vakti ansızın 'kar 
şılaımııiardı. 

Şunu da söyliyelim, ki Mitya, "ft
pravnik., le sık aık goruşur, evine 
gider gelirdi. Yalnız şu son ay içinde 
aralarına biraz soğukluk girmiıti. Yol
da delikanlıya rastladıkça. kaşlannı ça 
tar ve ancak terbiyesinden fcı:lakarlığa 
razı olamadığı için selamlardı. Bu hal. 
Mityanın gözünden kaçmamıştı. Müd
deiumumiyi daha az: tanrr, fakat niçin 
olduğunu kendisi de bilmediği halde, 
zaman zaman evine giderdi. Sinirli ve 
garip huylu olan kansı, onu ıcvinere'k 
karıılar, hoelanmı' görünürJü. H~ki. 
me gelince, onunla. ancak birkaç kere 
kadınlara .dair konuşmu~tu. Pek sıkı 
fıkı değildi. 

Mitya neıeli bir tavırla: 

- Nikola Partenoviç. görilyorum ki. 
çok usta ve mükemmel bir müstantik-
siniz ... Size ben de yardım etmek iste-
rim ... Verdiğiniz haberle, yeniden dün 
yaya gelmiş gibiyim. Size hizmet bor
cumdur.. Çok açık kalpli konuşuşum. 
size garip görünmesin, Gerçi biraz da 
sarhoşum ama, size akrabamdan ''Mi· 
yosov,. larda rastladığımı hatırlıyorum. 
Eftndiler, sizinle kendimi bir tutamı-

_ _ ez_.,,,. __ 

ya.cağım. Vaziyetim buna müsait olma 
\:lığını anlıyorum .. Bu vaziyet, bütün a
ğırhğiyJe omuzlanma çöküyor. Grigo
rinin pek fena bir suçla beni itham et. 
tiğini E.Öylüyorsunuz .. Onun §ahittiğin
deki ehemmiyet büyükt:ir. Buna aklım 
eriyor. Fakat bütün bunlarla beraber, 
§U it uzun sürmiyecek, netice kendini 
göstermekte geçikmiyece'lı:tir. Madem. 
ki ben masumum, hakikatin ortaya çık 
maması imka!lr yoktur. 

Mitya, tatlr ve pek samimi bir he
yecan içinde hızlı hızlı fiÖylüyor ve kar 
'ııındakiler senli benli ahbapları imiş 
gibi geli~i güzel konuıuyordu. 

Nikola: 
- Şu halde, size atftdilcn suçu kati 

surette ret ve ink!r ediyorsunuz, dc-
mek. Bunu, böylece zapta geçiyoruz. 

Dedi. Sonra yavaş sesle zabıt 'katibi
ne bu noktayı yazdırdı. 

- Zapta mı geçireceksiniz ... Bur.da 
not edilecek bir ehemmiyet mi görüyor 

·sunuz? .• PekSla öyle ise yum ... Ne is
terseniz yapın .. Size benden bol bol i. 
zin .. Yalnız bari şunu da not edin: Za 
vallı bir ihtiyarcığa giddetli bir carbc 
vurduğu için kendbi suç.1u buluyor. 
Evet bu noktadan kendimi itham edi· 
yorum. Ama bu, benim iç ilemime ait 
bir hükümdür. Sizin bu mahrem varlı. 
ğa girmeğe hakkınız yok. Gönlün içi
ne girilemez. Babamın katli İ§ine ge
lince .. Bunda benim hiç bir alakam 

==ı 22&2&111 
yok. Tepeden tırnağa kadar masuat' 
Bunu bana atfetmek canavarca bit 
nat olur ... Size zaten ıuçsuzluğutıııl 
bat edeceğim. Sonra, siz: de §Üphel 
niz:den ötürü 'kendi kendinize güle" 
siniz. 

Müstantik: 
- Dimitri Fiyodoroviç, dedi; ,, 

olunuz ... Sorguya ba;Jaı::3k i~in oe4' 
vermeğe eğer ra.zr olurnnız, bir .,; 
üs tünde anlaşmamız ~~rek Söylerıl 
ğine göre babanızla aranrı: iyi değili 
Sık ıık kavga edermişsiniı .. Nete, 
bir çeyrek saat önce om1 öldürmeif 
le zihninizden geçirdiğinizi söylt~ 
niz. ''Ben öldürmedim; fakat öldii~ 
i tediğim zamanlar oldu . ., diy~ fi' 

niz. 
- "Böyle mi dedim? ... Birçok )İ 

ler böyle düşündüğüm olmuıtur, ~ 
ne yazık, ki bunlar zihnimden g~,.. 

tir. _.) 
- Bana 'kar§r bu hıncın sebeplf' 

bize söylemek ister misiniz? 

Mitya, somurtarak ve omuzlar:rıd t 
kerek: 

• · Bu iz&.hatı ne yapaeaksmıı ~ 
diler? .. dctli: .ben, hislerimi sakl•-;I 
dum. Bütün §chir halkı bunları ,J 

Hatt~ manastırda Stareç Zosidl"". 
hücresinde de bunu söyliyeli çok o~ 
dı. Aynı gUnün akşamı. şahitler 11 Jı 
runda babamı dövdüm ve tekrar l"I 

(Dcvıum var) 
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ı- Abdülmecit ı!e!r!E! 1 
1 Tanri;at Paşaları 

1 1 yazan : Asım Us· 

Bir sivri akıllının maceraları! 

-27 -
lan birer hükumet kaydınn dü -

Bu da hıristivan tebaanın. emel. 
~ bı mem şüyorlar.,, . 

lerine nail olmak için ecne 
1 

· t · l h n vı 

~:::ı.~,.m:ı::~ =~·~. ~-~ ~:~~:;~:,;:~:,!:.~:~:.~7~~1Bı·r kardeş k"'v'e1asıl I · t 1 
Yoldan müı:ıkülata uğratmak ,ıstı- ghmelır"lkt"üridıaurefseinlcirdçinc mlüzuu'"slU~mlunnollaarn_, • u. • 6 • R a a v o ve T 1 ya r o Yen devletlere de müd~hal~ fı:. 
satı verilmem"esi i~e roUmk~. • l . ldukların t l b t t 
labilir. Bunun yegane ç_a~esı ıse ddan.nn ~~~~ei~

1

1:~t~~~l~ ederler v~ c ınaye e l l Ankara Radyosu ziği. Jnl.aolFar: \"eciOhk~· ~ 0 '11n"r~ ~~;: 
h hancın yar- .. an. nefık ersen. U)aıı · • ıristiyan tebaanın . . w müslüman memurlar onlardan H ,,. d • • t . " •• •• d mi Rıın Ahıskıın. Radife ?'e) dık. 1 -· dımı ile Umit ettiklerı şeylerı dog geri kalırlar ve bir de hı.:istiy~ a f Senı n arla yuzun en .Pcr§cmbe 13-4-939 Hicaz peşrc\'i. 2 :-. Sad.~llah. ığnnın 
rodan doğruya padişa~ları ~ara. tebaaya bu kadar fazla yuz verıl. Hicaı ylirük semaısı - Nıdcyım. 3 -
fından kendilerine verılmesı, bu t b h t kt '-' ı ı 12.30 Program. 12.3ı> Türk müıı H A ·r tı 1 Hl z :,arkı • He-

d 1 t mekten mUslüman e aa oşnu ÇI ıgı an aşJ ıyor #i - pi. 13 :\lemlekel saat O"arı,· BJ'an~ BCJ r~ ~)" n - ca 'k F -tebaanın mUsaadatça ve eve ibi mütalealar tabii ola. " nim halım rınıkınlı. 4 - Refı .er 
k k her sa ol~az g . .. \ ' C nıcleoro~.>ji hılbcrleri. 13.15 - 14 sıın - Tanbur tnksiml. !> - Bimen Şen 

hizmetlerince, hu u ça, . • rak zihinlere gelıyor. Bu muta-ı ·~ Sivas, (Hususi) 'ısıdır. Diğer kardeşi ile arala • \fiizik (Senfonik pl&klıır, opern ar· _ Hkaı şnrkı _ Yıllar ne tabuk ı;eı:-
hada ilerleme hususunda. saır lealann başlıca mahzurları teş - - Şehrimize b:ıf ·mda iiç ya§ fark vardır. yaları ,.c Mire - pi.). 111.30 l'roı:rum li. 

6 
_ Dedenin • Hicaz şarkı • Şıı 

devletlerin tebaalarına gıpta. e. kil ettiğine de şüphe yoktur. An. Jı Kayadibi nahi. Sessiz ye mesut köyün her köy 18.35 Müzik CXeşdi ıılaklnr>. 19 Ko karşıkl dııAda bir :r~şil. 7 - Jlicaz 
decek sebeplerin bertaraf edıl. • cnk şunu da dikknte almak UL yesinin Kabnsa • Jüsü gibi bunlar da kendi yuv:ı. nuşına C%ir::ıat saati). 19.15 Tilrk ınil· saz ıemaisi. s - SelAhattJn Pınar -
?nesi, bunların kenc1'iler!ni • bır r k" zikrolunan ulum ve l::ıl köyünde iki ]arının sıcak kö~elerınde köy işle. zi~i <Fıısıl heyell). Cıılnnlar: Htıkkı ıınııam şarkı - Aşkınla silrilnscm. 
-Uslilman devlete mahkum ın • zım ge ır ı . . .. ; . 1 w h ti t l Derman, Eşref l\:ıdri, "11ns:ın Çür, 9 - SelAhattin Pınu • HOzzım şar-
••• fünunu tahsil etmeksızın ve mus. kardeş arasında rıy e ugraşrp aya arını at ı ve l}nluk Uccaı, Basri t'rıer, Hamdi To· kı - Seviyordum onu. 10 - Falı l\a· 
sanlar gibi görmenıesidir.,, IUmanları etrafımızda . ~uluna.n bir tarın yUzUn. ahenkli bir ~ckildc yn~atmak - k~-. Okul an: Tahsin l\arnku~. 20 A· pnncı _ Hilzıam şarkı _ Büklüm hülc-

''Vakıa bugiln bıristiyan U:ba. seviyeye yükseltmeksızın b z den zuhur eden tadır. Jans, rııeteoroloJJ haberleri ,zir:ıııt hoı lüm ıırmıı saçın. 21 ~lemleket ~aal 
adan devlet memuriyetine gır - Türklerin bu mUlkü hıristiyaf'.Jar k:ı.vga feci birci. İki knrdeşin araları son günler. snsı Cfiyal). 20.15 Turk müziği. Çıı· a~'Rtı. 21 Konuf>m:ı Ulaflal~k spoı- ı;H 
?niş olanlar yok değildlr. Bunlar olmasa da idare edemiyeceğimiz nayet halini nl- de bir tarla. ekmek meselesinden l ınnlar: \'ecıhc, cc,·dct Çağla, Hem ,·iııi). 21.15 Esham, tah~·ıllt, kan~--

b ı n müslüman 1 ,_ d l l b l d H Feri:ııı, J\em:ıl Niynzi Se)'lıun. Oku. 11 ı. t borsa ı (fJyat) 21 ... , aYni rütbede u una . - k b" hakikattir İkinci dere- - mıetır Bu husua. o ayı açı mış u unuyor u. a- "Dnl:ır- ~lah t K d " k ' yo - ııu ·u ı. • • ecrı ektedır açı ır •. .. . , · . . . . .. ·•.. · • mu arın nş, •ucle · Tok . ·eşeli plakl:ır • R. 21.SO Müzik n eıı 
lardan asla ayırd ı mem . . • cede madem ki gayrımushm te - ' ta yaptığım tn...'lltıkatı bildiriyo. vaların ıyı gıtmesı yuzilnden her söz. ı - Karcı~ıır pcşrc\'i. 2 - Sc fonlk pltıl,1Rr). 22.30 l\tilzlk (Mtloıl 
Bu gibilerin tabii olarak bı~ ~ı. baaya bundan iki yüz lene evvel , rum: köylUnün tarla i~lerile meşgul ol. l!ıh:ıılln Pınıır • J\arcığ:ır şarkı - s:ı lcr \'e solistler. pi.). :2S MOzlk H ,

1 
Yeceklcri olamaz. Fakat ~ınsti. • ettiğimiz muameleyi ta!~ik.e de-1 Kacasakal köyüwnde oturma~ • duğu sıra iki kardeşte tarlayı ek. na glinül ''erdim. 3 - !Jdı Ahıııeı · uand ~pi.). 23.4~ _ 24 Son aJan~ , .. 
Yanlardan devlet memurıyetlerı. vam etmek mümkün degıldır. Ve ta olan Mehmet oglu Ahmet Çıy. mele istiyorlar; ve evvelce arala. Karcığar şıırkı • Elimde iken r.ımin. lıerlcrı ,.e )'uınkı proıır:ım. 
ne girenlerin sayısı ile a~~i ~a- madem ld onların hamileri olan idem ve Yahya iki karde~tirler. rmd:ı geçen sözler dolayısivle a. 4 - ~ükrilnüıı - Karcığnr şnrkı - Yebancı Radyolardan 

· tt ol:ın muslu 
1 

1 t kr 1 y h Jln,ı:ı Lir ü•nitle bel:ledıııı. 5 - llnl~ sıfta ve vazıye e - ve iki yüz milyondan ziyade hür Ahmet Çiydem henüz genç de. ra an e ar açı ıyor ve a ya tfırklisli - l "rfıılıyıın l'Zı•Hleıı. 6 - Seçilmiş Parçaln.r 
lnanların miktan hıristiyan Ye tebaayı şamil bulunnn büyük ve 

1 
necek yaşta toy bir köy deli itan- kardeşi Ahmedi bulaTak: Cc,·det nl!ln - Keın:ın talmmi. 7 - PrQgramdal.:i ııal:illtr 'J ılrkiye saa-

rnUsJüman nüfusu yekfuılarma k ·etli devletleri yok ederek - Ahmet bu tarlayı bu yıl ben Raif lıel ın - l\:ırcıRıır şarkı - <_;iiJü ti u:erinc ııt ö:/IC"dc11 so11ra •• i saat. 
göre makul nisbctte değiİdir. Hı- uv; Ud hale ve ifsatları s p Q R ekme'k istiyorwn, diyor. · ~or sc\'di~im. 8 - Bedtbıının - Ilı o!ar.a1: 11uilmi,tir. 
ristiyan memurlar müslüman me bun ann m a , k b'l d Ahmet ise: ~az şıırkı - Mümteııç :ışkınla. 9 - ı OPER.\L.\H \"E SE:\F0::\1 
-urlara nı"sbetle :ıdetçe pek az.. nı tamamen menetmex a. 

1 
e. B d v.1. H 1 S:ıdctıin J\:ı:rnnğın - şarkı - J~ıe scnı ıw:;srrnı.Ent 

"' ğildir. Memleketimizin idaresi~- - -- - - en razı egı ım. er yı se,·en bcnım. 10 - Hüsc)ni sıız lie· 8.20 Kolon~ıı: Şumann, Pfıtıner. dır. Halbuki bunla~an terlıiii;e de arzettiğim yoldan ba.~ka bır Bu haftaki maçlar sen ekiyorsun, bu yıl da ben C- mıtisi. 21 :'>lemleket saııt ayarı, 21 8.30 Hcrlın (C'z.un d.): .. Alda. 
görmüş olanların, ma ıye vem . - meslek tutan veya şimdiki siya- Heden 7'trbiycsi /slanbul IJolgesi kece~im; diye cevap veriyor. Konuşma ()lizah saati). 21.15 Es· (\'erdi). 
kiye ve sair idare snhnlarmda ~- r ·za devam edersek Allah Futbol Ajanlığmdaıı: Yahya dişelrini gıcırdatarak haın, tah,'ilat; kambiyo - nukut bor. !l.10 n.·c~ıa' : Bc..clho,cnin, Brnhm 
cn.p eden uliım ve fünunu ta~.sıl se ımı e. . . 15 - 4 - 1!139 Cmn:ırlcsi günii )a- kardeşinin üzerine yürüyor; be - sası Wlal). 21.~5 Neşeli t>liıklnr - H 'ı;ın scnronllcri. 

"kd n gun göstermesın devletın ınkıra.z uçu k 1 'l1 30 1\) - ' k ( L' - ,-k ı. 1 s r 10 'J'ıırlno-r.·. "I.olıengrı'n" (\"ıı. etmiş bulunanların mı a • v • pıl:ıc:ı · ın:ıç :ır: linde ta~ııclığr kamayı çekerek: ~ · · uzı nU\ u or .. es ın - e • -.. -
den gu"'ne artıyor. :Bu vaziyette. o. rumuna yuvarlanacagım göste - F.F:-.:EHUAHCE STADI ~· d ' .. .. .. . 

1 
Necip Aşkın) 1 - Bohn:ınyi - Rııp · ncr) .• 

ren deliler vardır. Onun için ar. Cııılnlıı"cnrJcr - Bc"lerbe~ i. Sıı.al 15. - \.'ım 1 gorursun, se:ı. mı a a. ı;odi. 2 - Glessmcr - , Kırl:ıngıçlorın 10.30 J;y,cl l.ulesi: Offcnbach. la.nlar devlet idarelerinin kendıle. " ~ " k b · d'y k zavallı 
rı"ne kapalı oldugwunu gördi1kçe zedilen tedbirlerin bir gün evvel Hnkcm: Ş:ıh:ıp ŞışmnnoJtlu. Yun lın· ca sın en mı 1 ere \'edaı. 3 - Dorcherl - Bir gcccıılıı 1. (lıccc \'. sonrn): ..,..rahnu'ın 

alınması gerektir. Zira Ifakta. kemleri: Hıfkı Aks:ı~· \'c Tnlip ~ür- Ahmedin üzerine kaması ile yük. roınıını. \'ah. 4 -.ı.eopold - 1\11. rls· 4 üncü scnionisi. aev]et varldntının üçte ikisini · · ı · Ah t k d" .. k d · t! k ~ı · ı · .... SERLER r.1~ 0 "'nleri göstermesin devleti kan. l>oğanspor - 1-encrbnhı;c. Snııt enıyor. me en ı oz ar esı h:ıd l0lalırnsı. ~ - nünne ~e • .., :ıı el· .OD". • ll •• ı .. ı.)l \ E \Ü•'· 

kendi hemcinsleri tarafından ve. gu füt fıa( ilult din ve mil.· 6, 15. ıtnkcnn Halil Galip Ezsii. \':ın tarafından vurularak btçağımrt lılscll' tiem~lre1e\· operetinden m:ırş • 7 .30 Beri in (Fıun D): Ph·nıH• 
rildig"ini, bu varidatın menfaa • aliyeye o a . . bakemlel'i: .Feridun Kılıç 'c Eşref d ·ı · .. ı~ Final. 6 - Jfanns Löhr • Tempo: J.:on~eri. JJ 
tinden. sadece baŞkalarının müs. Jetimiz bUtün bütiln salfıpsız ka- Mutlu. erin yarası le "JŞAçDCe....'\·e sızt. Tempo! Bolop. 7 - Pacherneu - a. )lünıh: Eski musiki. 
~-~ı·t oldugunw u dU~lnerek ve gö. hr ve cemiyeti Allah etmesin ber • • • !ar arasında ye_re diliJllyor.l Sf \'Jyana aüJtl. 1) Kütük .ıecll Teıml. 8. J.onclra (R.): finl3ndinı nıu-
1..e.1. S'" bat olur. Hulasa bundan böyle l6 _ 4 • J939 rozor günü )'opılncnk KöyJUler yetıgiyor, yara ıyı - 2) Operada balet mOı:IJi. 3 - Gnı- ılkisi. 
rerek kendilerinin dcvl~t ~aza • bizi karşıhyan tehlikelerin mcv. mnclar: va.s me1!11eket hastanesin~ geti • hende ııczinU. O Praterde atlı karın- 8.30 Pnris (PT'f): ?.larcel Duprc 
rmda adeta bir sağmal ıne mer. di etinde ve hcmmiyetindc as. SERE!~ STADI rirken yolda aldığı yaraların te- en . . 22.so Müzik (Solistler - pl.). 23 (Or~ konseri). 
tebesinde tutulduklarını anlıyor- c~ .~ dd'"t etmemelidir. Anııd.,Juhisnrı. Bozkurt. Sanı ıı,15 siriylc ölüyor. Katil kardeş va. ~~üzık <Cıızbancl - pi.). 23.45 - 24 Son 10.15 ı.ondnı (il.): Bacb'ın kanlı-
lar. Bun.dan dolayı hariçten ge • la şuphe ve tere u Hakem: fızct :\1. Apak. Yan hakemle- kayı müteakip knçmı§sa da alı _ ııJnns haberleri ,.c yarınki pros taları. 

Ve kurtulmanın çaresini aram. a. k mm 
len her türlü fesat seslerini can 1 d ri: Fikret Kayral ,.e Ziya Ku)uınlu. nnn jandarma tedbirleri ile 24 sa • 11.30 Roma gr.: Vb·olonçello kon-

r k d" bulmakta sürat iltizam etme ı ıJr. lliliıl, Kurıuluş • Beykoz, Kurıuıu, at sonra •.··akalanmış ndlı"ycyc ~-s ıerl. kulağiyle dinliyorlar. 'e en ı. D r y ıx C 14-4-939 
t k 1 çık 0 ( cvann 'V~ muhtelitlcri. Snnt 13. Hakem: Ncc- Jim edilmiş ve hakkında icap e- • uma 12.5 \'arşova: Eski Leh musfkiıl. 

leri için hizme apı _::~ - ı:fct Gezen. Yan hııkcınleri: 'J'nnk Ö- HAFiF MUSiKi VE OPERETi.ER 

d •• ı •• / zergin ,.e Nuri Bosut. lstanbulspor, den adli tnhkikat:ı başlanmıştır. 12.30 Program. 12.35 Türk nıüzl. 3.10 Radlo Paris: Orkestra. 

iz m l·r e o um e Beyoğluspor-:Süleymnnl)C, Şişli ıııulı ği - pi. 13 l\lcnılekct snat ayarı ,ojan~ G.:w \'arşo\'a: J\IAslk dnns ha\'I• 
ıclilleri. S:ı:ıt H.45. Hnkem: Alımcı Çocuk bakımı dersleri \'e meteoroloji hnberlerl. 13.15 - 14 tarı. 

h Ad • Aderıı Göğdün. \'on hakemleri: Ş:ızı Miiıik CKnrışık program - pi), 17.30 7•35 \'iran:ı: Halk musiiksi. 

l Se ŞC'lırlmini llcıll:r11indt11: L' (1 k ı 

netl·ce enen a l 'fczcnn ve Adnnn Akın. Doijnnsuor - norıuşmn n ·ı llp larlhi dersleri - 8.35 \'nrşoYa: Hafif musiki, 
F ld 18/4/1!13[) s:ılı ı:unünden flilı:ıren' JI lk · 1 kJ \'ef:ı. Saat Hi,311. Jlııkem: er un rı ·e\•ınc en na en). 18.30 Program. 9• Beromilnsler: lstokholm'dcn 

Kılıç. Yıın hakemleri: llnlit Galip Ez l\ızıl:ıy Hemşire okulıı üğrclmcnle- l 8.35 l\lüıik CBir kuartet - pi.). ]{) nnklen halk ııa,·aları. 

Ş h b n l rinden B:ıynn Fııtmn Enerı;n tnrn· r ı91r. Tü ı.: ü · :-.· 

Kardeşl•nı• o•• ıdu•• ren ~ .a 1 gü \'C Eşref Mut u. \Onuşm11. . " r. nı zıgı (Fasıl 9.10 Münib: "Gasparone" ,(Millüc-* * * fınd:ın nnzıırl Ye :ımcll olnr:ık Jın~ıu heyeti). Çnlanlar: Hakkı Derman, Eş- ker).' 

Cezası tecl•ı edıldı /Jc(/c11 TtrlıiyC'si /stanbul JJölucsi vckçucuBk bd:ıkınıı derslerine lınşlanıı· rlfcf J\ndrl, H:ıun Gür, Unsri Üfler, 9.15 Fr:ınldurt: Hnfir parçalar. 

Y · Asır 
ı · (Hususi) - em 
zmı(, 1 Me 

fotoğraf muhabiri B. Kema -
tenin sekiz yaşındaki oğlu Yıldı-

b h a;aat dokuzda 
rım pazar sa a 1 k 

' b . ~ra ık. .. telgraf ha erı o 
evve ı gun . . n kur. 
bildirdiğim gibı bır kazanı 
hanı olmuştur. . 1 

Çok elim bir tesal:lüf eserı do ~ 
. bec yaşın a rak B. Kemahn on :ı .. 

mesulu o
oğlu Şahap bıı kazanı~ . ve altı 
bırak mahkemeye verı!mışk ceza-

hl: A edılere ay hapse ma um 

sı tecil olunmuştur. d ki fo-
B Kemal Kemeraltın a . 

• • •1 • efradıyle 
toğraf atelyesinde aı esı 

b hı kahvaltı et-
hirliktc pazar P a .. k" 

k "d' Kahvaltıyı mutea ıp 
rne tc ı ı. .. k n 
c-ah Mete atclyenin ust ısmı -
Y ap ,d nda yastığı altın-
daki •atak o ası ' 

y tabancayı çıkarmış, 
da bulunan Eski sis 

ğ baclamıştır. 
kurcalama a :ı teclbirsiz-

b tabancayı, 
tem olan u h birdenbire 
liklc kurcalıyan Şa ap 

atcc aldırmıştır. · ı .. 
T odaya gırm :. 

Bu sıraıda aynı kendi ya 
k .. '"k Yıldırım, 

bulunan uçu du Çıkan 
d duruyor . 

tağının yanın a ·ne isabet 
bcynı kurşun Yıldırımın . · inde 

k nlar ıçerıs ederek yavruyu n 
yere ıerr.ıi§tir. h tahancsine 

Yaralı memleket .• a~at sonra 
nakledilmişse de ıkı t r Yav 

. . yuııunuf u • 
hayata gözlerını b nine 
nıya otopsi yapılarak ey 

karılmı§tır. 
saplanan kurtun çı • . ölü-

Tedbinıizlikle kardc!fının 

Atleli:m A/anlıuuıdan: co ·tır. u crslcre de,·anı l'tmek isti- ıımdi Tokay. Okuyan: Celal Tok· 
9

_
30 

Napoli gr.: Musikili komedi. 

k n13an ı - Fcnerbnhçe sah:ısı koşu pisıı ~ciin::;a:t~!·~:. için e'' sekrclcrli(ıine ı ses. 20 Ajans, meteoroloji haberleri, 9.30 Slr:ısburıı: Nisan süviti (Yj-
mLine sebebiyet verme suçu cs:ıslı bir sııreııe ınrnir:ıt ,;ôrıncktr ---- ıirııat borsası Cfi:ral). 21).15 Türle mü- dor). 
dolayı Şahap asliye cezada m~ha: oldugund:ın 16 • 4 - 1939 pnzıır günu _....___ _ _ _ J0.50 Sottenıı: Okordiyon orkestraııı 
keme edilmiştir. şahap hfıdJseyı yapıımıısı enelce k:ırar nlıınn nlınnıı ( VAKiT SPOR MU" S-A

8 
.. _
4
_K_

4
.__, ıı.ıs lııtokholm: H:ılk 'konseri. 

ld au g~bi anlatmıştır. muıo:ılı:ıknlar :ı3 - 4 - 1939 p:ız:ır gu- Si \ 11.SO J.ille: Orkestra. 

od"J;ilaBharKe e:!;:ıe~:~e ~~~~::ıa:: ~~:~ce ~·~~ı.~ı~ı~~ı~~- pa!:~~~:~: ;:~:~:~ Futbo~, .Güreş, Yüzme vv..,..,... ........ _______ f 11.30 !~~D~oA~ •• uS~M~U·~~s,~JKlissıtasyonları: 
ı en · . . B m:ısı taknrrlir cııııış olan ntnı:ı 'e - - y ••vv~ " 

içinde bildiklerini söylemıştır. n. otlnııı:ıl:ır lG - 4 - 1939 pımır ı:ıüıılı 8.45 Hilversum 2; 11.25 Ver§ovaı 
Hadiye Mete ise, kurbanı ve. suç- snbahı sn:ıl 10 do Fenerbııhçe ~:ıh:ı· ve Atlehzm Amatörlerı· 11 .. 30 N'apoli gr.; 12.15 Roma ırr.; 

wl bulunan bu hadıscde sıııda ~:ıpılııcnllını.l::ıu Lıu müsabııkıı- t".25 ı.qndra (R,); 1 Londra (N.). Jusu og u w A d • 
hadete muktedir olamıyacagını lor.ı gırınck isliycn ııllctlcrin cuma raSIO a PiYES, KO~FERANS YE 

şa . . sunu nkş:ımııııı kad:ır lıöJııc atletizm KONUŞMALAR 
b::ytdadn. et:::~~ını iıgal eden B. ajanlığına ınurncnat ctmeJerJ tebliğ SP o R 5.55 Pıris (Prf) : "Bugfinkil fiir'', 

ıa .. olunur. 9.55 Königsberıı: .. MilfetUı" .<Go-Sabri Atamhaner tesadüfen muc. ı - Aşağıda isimleri ynıılı lı:ıkem- gol). 

rim olan ve &uitaksiri ol~ıyarak Jerin lG - 4 • 193[) pazar gunu s:ıbnhı ı~. J{olonya: Piyrs. 
kardeşinin ölilmüne sebebıyet ve. ı-·cnerbııhçe st:ıdınd:ı bulunm:ılnrJ ri- r vı 1d1z1 n 1 

Şahabın tabancasını kurcala- ca olunur: , l 
re~ da içeri giren kardeşinin Ali Hız:ı Sözcr:ılp, Cemil Uzunoğlu, ı 

f
d ıgkı sıdraa olmaksızın, tabancası a- J\fızıın, \'nsfi, Nazmi, Neriman Te· 
ar ın . kil, J·üruzıın Tekil, Bııkır, Uışnrnn, 

1 "yle kur"unun ısabet et-
t:ş a ması :ı: • k Ihsan llelor. 

• v • • e surlunun beraetıne a- 1Jtdc11 1'ubiycsi 1.dmıbııl Bolar.si tıgını v :ı: • • 
·ımesini istemıştır. Bisikltl ajanlığ111ı/(ltı: 

rar ven . ow• t db" 
Asliye ceza ~S~~~lı~.ı, e ır- ı - Seri bisiklet yarışl:ırıııııı sc· 

. l'kl kardeşinın olumune sebe- kiziııcisi lG - 4 • 1!139 pn:r.nr gliııii s:ı-
sız ı e k ı b ı ı kt 

Ve tabancayı urca ar :ı u yııpı :ıcn u·. 
b• t veren · 8 30 ·1 b ıyeh. b"r ı"htiyat tedbiri almıyan 2 - Yanşa lam s:ınt . un :ış· 
ken ıç ı lnnnc:ıklır. 
suçlunun Türk ceza k~n.ununı~:n 3 - Ynrış yolu: Topknpı salı.ı~ı 

• • malddesi mucıbınce wr öniindcn lı:ışl:ıın:ık \'C a~ ııı "erde bll-455 ıncı . ,, ,, 
'"ddetle hapsine ve 30 lıra mek üzere Sili\ ri Jrns.1b:isının ilcrisene mu 

para cezasiyle cezalandınlmasına sindeki i5 inci kilometreye kadnr 

cak 18 yatını doldurmamış ol. gidip gelme olmn.k uıerc 150 kilo· 
an • metredir. 
d wundan cezanın yarısının tenzı 

ug ,_.. . • 4 -; Bu yarışıı iştirak edecek olon 
Jiyle altı aya mab11;~mıyetine ve bfsiklctçllcrln yıırış saatinden C\'\'Cl 

kendisinin mahkQmıyet sabıkası hıızırlanmış olduklnrı holde ynrış Y<'· 

bulunmadığından bu cezanın da rincle hıızır lrnlunm:ıları \"C isiınlcri
tcciline karar vermi§tir. ni hakem heyetine kayıt cllirmcleri 

liizıındır. 

• 

seçıyoruz 
( BıRINCıYE 

I 

Bir Bisiklet . 
Futbo?cıı Şeref (BeşiJ..-tcış) 

ikinciye: - Şık ~e kıymetlİıo bir uıat: üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir gapka; beıinciye: - ,Bir ıenelik 
Resimli Hafta abonesi: altıncıdar. onuncuya kadar: Birer bo
yun bağı: 4 kişiye birer çift ipekli çorap: 10 ki9iye birer adet 

Tayyare piyango bileti, onbeı okuyucumuza birer Jiıe bil-
yükkolonyn; 15 okuyucumuza birer şi~ küçUk kolonyao 25 ki. 
şıye birer tuvalet sabunu; aynca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

MUsabakaya ıştirAk Koponu : _39 _ 

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

HALK OPERETİ 

t 
(Bu akıam 9 da) 
ZIR DELILEll 

;um:ı akşıımı Zo:o Dal
' mas gecesi 

Pnzar Arllsllcr müsnmeresi Son gece 
Pnzıırtesi hnlk 11inemnsı. 

------------
ERTUGRUL SADİ TEK 

~" ~ T:!:~~t~U 
J e ~ 5chzadebn~ı (TURAN) 
.. tiyatrosunda Abdillbak 

J:fnmidin CEŞBER) inin saray faslı ve 
( Kadınl:ırm ccnesi) Yodvil 2 perde 

Atilll ,.c l\liçe ''arycte grupları. 

fstıkballn ş:ıfaklannı aurla ;ör
mek lstlyorsanıı Çocuk Haftasında 
Çocuk Esirgeme Kurumuna a11mt 
yardımda bulununuıl 



• 

Yeni anketimiz 
Tarihten bir yaprak: y [ d "' . t. - - -. - -- o yapma sanatı egış ı 

SiLAH ~ • • 
l ___ T_u_· rk_k ..... ad_ın_ı _n __ as_ıl_o_lm_a_h_dı_r ?_I mrlu'dr. Fakat tap ur .... temm 

Hüseyin Cahit ve Muhiddin~~;:*~:;:$ İİ)e yol 08Sll yapİllf '") 
Birgen'in fikirleri !'!:":t~~= g;:, =;;, _ - • 

Koş dedikçe kanatlarını, uç dedikçe :=ı~·::d:, K:"'!kb;:;;: Eski Arnavut kal- · 
baacaklarını göste,ren bir mahlOk :"W:::'a= ~~ :e=:bt.~ dı· rımlarından sonra , 

olmak istemiyoruz... :i:" ~= ::!lL.,!İr V:U~ yeni caddeler 

1 

y Az AN : ~ ~7hanöe Muhammed Pey-

N E R •ı M A N H ı• K M E T - At ya Sa'd; enam baham fc. 
da olsun.. demiıti. 

Muhammedin bu ıözü, muharip Şose, her memleketin 
...,.. ........ ..,..,""".!f:'!ıll tan da siliılenir giyinir, ev idare- leri gayrete.!.~~ içind~. Fa-. ~üşterek ihtiyacıdır. Es

sini öğrenir, yemeğini pişirir, ço. !"':t maluat oldünnek,, degıl mı , kı Arnavut kaldırımla
cuğuna. bakmasını bilir. Modern idı. rından sonra parke cad
Türk kadını icabında hayatını ka Harplerde dumdum kurtW'IU- d 1 •h t f it 

k il 1 
. • .... 1 - e er ve nı aye as a 

zanabllmek iktidarına. sahiptir. nun u anı ması ınsanı goru mu- 11 d b k . d• 
F_,__ · · · edilmi ı · yo ar a n a§ a şım ı 

Çalışır işe gider. Fakat asıl va. yor. ~t nıç•.n. ıcat ~· . I· Y1 
'. • 

zifesi evde olduğunu unutmaz. can ala'bılınek ıçın degıl mı? •• Ok de en son usuller ıle yenı 
~0-----·Meobur olmtıdıkça hayat müba. bile bu gaye ile yapılınııtı. AJkICl ~oseler yapılmaktadır. 

reze.si meydanına atılmaz. Fakat ızhrabını anlatm:ık için kalbe anp Medeniyet dünyasının 
·insani eahsiyetf her mülahaza • lamruı gösterilen ok, saplandığı en son icadı olan maki
nın 4P.rtüne konduğu için kocası • vücuttan en mahir operatörlerin l 'l b il 
nın haksız zulmüne katlanmaz. eliyle bile çıkmak istemez. ne ~rdı e u Y

1
° akrın n

1
e 

Bir lokma ekmek jçin erkeğine Bir zamanlar Pariste ''Yaralı ns §ekıl e yapı ma ta O .. 

boyun eğmez, icap ederse kendi kedere yardım,, cemiyetinin top· dukların! anlatan bu. ~a .. 
'kendisini besler. Fakat bütün lant111nda bu bahis konuıulrmııtu. zıınızı hır Fransız ılım 
kalbi ve ruhu ile aile bayatm.ıı Konferansta Gazen adlı bir cerrah mecmuasından aldık. 

Atı1.:etimlz6 cevap ııcrcn 
Hii$eyin Cahit Yalçm 

bağlıdır. Çünkü hayatta. o ana. ş.öyle diyordu: 
dır. - Zamannnızda ailahlann men 

Muhiddin Birgenin 
fikirleri 

zili o derece yükselnıjıtir ki, üç 
bin metre mesafeden vaktiyle gra 
tüf eğinin yumu§ak kurtunu bir a-

- Hangi kadından bahsediyor clanun vücudunda hafif bir bere 
sun uz? Ankaranın Yenişehrinde bile "ücuda getirmezdi. Şimdi Lo 

Geçen bir ka.ç ay zarfında ka. oturup ılki dil söyleyen modern bel tüfeklerin~ mahruti kurıW'lla. 
dm bahsine dair ıgizli bir fısıltı kadından, §arkl Ana.doluda ço. n bir:- ada.mm vücu'dünü delik dc
h&linde olsun, açıktan olsun ulu cuklarmı sırtına. bağlayıp ~ğiy ,ik edebiliyor.,, 
orta pek çok şeyler söylendi. le oduna giden kadından mı? NiYAZi AHMET 
Değersiz birer dedikodudan ile- Çün 

ri •tm· b i lerl • d' .. kü Tilrkiyede kadının yn. 1 b d tam y n!:tmlar 
gı ıyen u r vaye~ şım ı şadığr türlü türlü hayat sahası a.rsa unu . ~ am a.r- . 

burada tekrarlamak lilzumsuz ... ve h h 1 . . Bır erkek gıbı ... 
dur. Yalnız, acaba bugünkü Iç. t• i erardısa ~ · Bçın 1ayndabırh ka~~ !kisi ortası kuş dedikçe kanat. 
ti i .. d . ıp v r. un ar n angısı 1 ded'k h cakl~ ma dunya a kadına venlen h kkmd ki f'krl 1 anru, uç ı çe · a 
mevkiin derecesi ~dir. Onun ne a ., a 1 m soruyonıu • gösteren bir mahlılk olmnk ve bir 

gibi bir kıymb~-var" Bunları ye. nuzz. ed • • kurbağa gibi işine geldikçe suda 
• ann ersem sızın, nasıl olma- . · k d , 

niden bir daha ortaya ikoymak d ... k d . işıne gelmedıkçe ara a ) aşa. 
zannedersem hiç te faydasız ol- ~1:11 ~- uır;;n:;: a ~ orta tktıp.te mak istemek hi.ç bir şeye benze. 
mıya~k. Böı.z: şel bı~ k ad nı 0 sa gere ır. miyor. Bu atadın tipi kadın ola. 

.. • y e ır a mın nasıl olmıı.sını 1 kd l '-k Gunden güne başka bır şekle be . i t . . rak tatsız, mes e aş o aıu sı. 
. ' nım s ememın ve ıstememe. . . . 

başka bir nizama gıren hayat ı. min hiç eh . ti kt 1 lacı bır tıptır. 
çindeki kadının nasıl olması icap sanlar insema-:11nıye ,'!.0 di·kurl · . n. Ben bugün kadm çalışsın mı 
tti w. • k , u.ıa n .-:a.e erme 1 1 . . de ma e gını ve adının modem va.s- - d ... 1 h t . •W• .. c;a ışmasın mı .mcse esını • 

gore egı, aya ın Jstedıgıne go 1 H t · t d·w· 
fmda llcler topladığını çizmek i t• t ek'll 

1 
. nasız bu uyorum. aya ıs e ıgı 

· · 'tti uht lif .. ·• , re ç ıma § 1 er a ırlar. Yıne zaman bizim istemiş veya iste • 
ıçın, gı m, m e goruş 'e zannedersem siz bana ötedenbcri . · · 
fikir sahibi olan en değerli mü. kla "k k d k tl . memış olmamIZin hıç bır ma.ıınsı 
nevverlerimizin bu husustaki dü. t ks~l d·a ın kand·e erme mevzu yoktur. Hayat herkesi .ıaten ça. 

. . . eş ı e en ve a ın çalışmalı mı 1' .. 
eUncelennı sordum. 1 . . b' k 1L5tırıyor. Çalışmanın şek ı mus.. 

Hüseyin Cahit Y alçm'ın 
cevabı 

- Modern kadın nasıl mı ol • 
malı? Allahş. insanları sipariş U.. 
ı.erine yaptırmak kabil olsaydı ... 
Emin olunuz ki biz ne söylersek, 
ne hulyalar peşinde koşsak i§ yi. 
ne olacağına varır. Yani insanla. 
nn ne huylarını dcği~rebiliriz, 
ne onlara istediğimiz fikri, ahla
kı ve maddi §ekil ve hüviyeti ve. 
re biliriz. 

Onun için, izhar edeceğimiz te
mcnn Uerin ameli bir faydası ola. 
cağı zanniyle değil sadece bir te. 
menni ve hayal kabilinden, size 
bazı şeyler söyleyebilirim. 

Modern Türk kadını her şey • 
den evvel muvazenesini muhafa. 
za etmeli, kadınlığını kaybetme
den milletin sosyal ıhayatmda ro. 
IUnU oynamalıdır. 

Modern Türk kadını her şey. 
den evvel bir anadır; bir aile o
cağının en esaslı bir direğidir. 
Fakat dünya.da her şeyi bu vazi. 
fesine feda etmemelidir. Bir ana 
olmakla bir kadın olduğunu unut. 
ması icap etmez. Bir kadın olmak 
la beraber süs ve ziynet eşyası 
haline düşmesi katiyen lazım de. 
ğil. Ayni zamanda yüksek bir in. 
sanlık şahsiyetine sahiptir. Bir 
vatandaş olduğunu dn unutma -
malıdır. 

Modem Türk kadını mı? 
O her insan gibi ahlakı -
run ve karakterinin temizliğine, 
meta.nıetlne ehemmiyet verir, fi. 
zik temrinlerini yapar, mektebi . 
ne gider, kabil olduğu kadar okur 
ve ihtısa.s peyda eder. Bir taraf. 

mese_esı.nı ır ere daha hallet. tesna. Kadın cinsi içerisinde pek 
mek ıçnı sual soruyorsun.uz.. kUçük bir zümredir ki çnlışmnz. 
Eğer böyle ise cevap vereyim: Köy kadını yüzde yüz çalışır. 

Kadın benim şimdiye kadar söy- Kasaba kadını yil7..de dıo.ksan ça. 
lediklerime nazaran bizde henüz 

1 
trşır. Şehir kadını da kimi evde, 

kadmdrr. Bu kadın biraz memle. kimi sokakta ve fnbrikada oL 
!etin tarihinden, biraz cinsinin mnk il7..cre bu dn yüzde se~::.sen 
irsiyetinden, biraz da bugiir..kü çalışır. Geriye kalan yüksek sr. 
baytın umumi şartlarından ilham mf ın müstehli1k kadrnıdır. Bu 
alarak dcendisine bir t;ekil vere _ çalışsa da olur çalışma.sa da! Bun 
cektir. larm güzelleri pek nadir çatışır, 

Kadının şu veya bu içtimai tip 
şeklini alması Jçin söyliyeceği • 
miz sözler boştur. Çalışma kabi· 
liyetinde olan ve çalışma za.rure. 
tini hisseden kadın çahşacak, .di. 
ğeri çalı:şmıyacaktır. Güzel kn. 

ötekiler de hayatlarının gidi§!ine 
bakarlar. Bu şerait içinde kadın 
çalışsın mr, çalışmasın mr diye 
düşünmek dahi fazladır. Çünkü 
o zntc-ı çalrşryor. 

dınalr çalışmayı en az ve en güç I 
sevenlerdir. Hemen hemen dün - ""'"''~ . ..-..... 
yanm her tarafında bu böyle olu. 
yor. Bizde de böyledir. Gilzel ol
mıyan kadını da bugilıılfü hayat 
ckaeriya çalışmağa sevkediyor. 
Onlar da çalısıyorlar. Hayat kcn 
dilr.rine hangi işi arzederse ve 
kendilerinde hangi işi yapmağa 
temayül varsa· onlar da o işe gi. 
rcr1er. Yaşamakta olduğumuz 

hayatın bütün hakikati bundan 
ibarettir. 

Be~ kadınların ınasıl olmaları 
hakkındaki fikrimi söylemeğe 

bile lilzum görmüyorum. Onlar 
nasıl olmak ıaznn geldiğini ken. 
dilcrinden ve hayatlarından al:ı.. 

caklardır. Ya.lnız nasıl olmamala. 
n hakkındaki fikrimi isterseniz 
söyliyeyim: Kadın olacaklarsa 
tam kadın olsunlar ve rollerini 
buna göre tamam oynasınlar. Er. 
kek olacaktan yani bizimle bcra.. 
ber hayata atılıp karşımıza. rakip , 
bir hayat kuşu olarak c;ıka.cak. lf 

lrvln maklne&lyle böyle nıül•emmel uolla.r lgapılıuor. 

J ğü gibi, büyük bir otomobil şasesi 1 ~ı cihazlardaki havanın haftll'et1 
Bundan bir sene evvel yolların üzerine oturtulmu§tur, odun ile iş 250 derecedir. 

pişirilmek suretiyle yapılmasını liyen bir gazojcn'e maliktir. Bura- Bu hararet toprağı kurutmakta 
mümkün kılacak bir makinenin i- da husule gelen ~az, ıascnin alt· ve nem tabahhur etmektedir. Bu 
cadından bahsedilmİJ ve bu yeni tarafına münharifen yerle§tirilmiı vaziyet makinenin 400 derece ısın 
icat herkes tarafından yalwzca olan birçok yakıcı cihazlara dağı- mıı yakıcı cihazlarına kadar de
''Enteresan,, bulunmu§tU. Bir se· lır. Yakrcı cihazalrın iki tarafı da vam etmekte ve hundan onra top 
ne evvel enteresan daha doğrusu ısmnu~ havayı muhafaza edecek rağın 11uyu tamamen almnu§ oldu· 
tuhaf bulunan bu makine 'bugUn bir §e'kilde husust bir tertibatla ğundan şose pi§meğe başlamakta• 

tatbikat 6Clhasına gCçmi§ ve top· kapatılmrıtır. Bu §ekifde elde olu· dır. 
rağı pişirmek suretiyle şoseler nan makine, toprağı pişirecek bir Dört yüz: derece hararet ile bazı 
yapılma~a başlanmıştır. Bu usul f ınn haline aokulmuıtur. yollar piımektedir, fakat bu daha 
ile yapıJan yollar bilba~ şirrWye Kızğın hava .tekmil yakıcı cıthaz ziyade kumlu mmtakalarda kabil· 
kadar ihmal olunmuş arazi ve hu- lan dolaştıktan sonra yeniden ıga- dirdir. (400) derecede pi§m.i§ yol· 
susilc mUstemlekcler için biçilmiş zojene dönmekte ve bl5ylcçe ma· lar lda kabili istimaldir, iakat ha
kaftandır. kincye gelen ilk hava)'i 'lsıtmclkta· 1tiki blr yol yapabilmek için hara· 

Yollann uzun seneler yalnızca dır. reti ôaha çok uzaklara 600 dere-
krrılmış taşların silindir vasıtasile Makinenin §asesinin Uzerinde ccye kadar yükseltmek lazımdır. 
sıkıştmlmalariyle vücuda geldiği ve yakıcı cihazların yall!ann.da ve Esasen makine bu harareti vere
malUmdur. Yirmi seneden fazla altlarında kalan kısım da hususi bilecek vaziyettedir. Hararet dört 
bir müddet bu usul kullanıldıktan bir ısınma vasıtasına maliktir, Bu yUzü aşınca toprak (bilhassa killi tf 
sonra nihayet katranlı yolların in- tertibat ile de yakıcı cihazlarda do olursa) pi~meğe ba§lamakta ve bir l1 
şasma başlanmı§ ve asfalt yollar la§an kızğın havanın 1dereccai ay- kiremit haline gelerek yavaı ya- h 
her memlekette taammüm etmi§ti. nen muhafaza olunabilmektedir. vaı çatlamakta ve 'kırılmaktadır. 

Taı cihetinden ve para cephesin- Makine birçok büyük kamyon- Böylece yolun üstü ihemen hemen 
den zorluk içinde bulunan mem· larda ve traktörlerde görüldilğü ayni cesamette birçok taşlarla do· 
teketler ijin kullanılabilecek en gibi kız;ın hava ile çalışmaktadır. lu bir manzara arzetmektedir. Bu 
müsait usul son defa icat olunan Fransızca ''Gaz .des forets,, tesmi· vaziyetten sonra yolu öylece kul· 
"Pi§inne,, usulüdür. Bu §ekildeki ye olunan bu gaz mühendisi İrvin- !anmak da mümkün olduğu gibi 
yollar bilhassa Avusturalyada ya- in makinesinde benzin vazifesini yolfan silindir geçirmek suretiyle 
pılmaktadır. görmektedir. mükemmel bir şose de elde olu-

N etekim bu icat da bir Avustral Bu makinenin kullanılmasında nur. 
yalı mühendis olan Mösyö 1rvin esası odun oHuğu için ormanları Kazanın çalışması dainlt bir 
tarafından ortaya atılmıştır. b:>l memleketlere fevkalade elve· kontrola tabi tutJmakta ve yolu 

Mösyö lrvin, Kinsland mıntaka ri§lidir. meydana getiren toprağın cinsine 
sındaki yollan yapmakta iken ka- Makine hareket ettiği zaman ga göre hararet ayar edilmektedir. 
!i miktar;la taş bulamamış olduğu zojen vasıtasile elde olunan yakı- Piıirilecek yolun toprağına gö· 
için nihayet yolları pi§irme usulü cı havanın harareti makinenin ön re makinenin ~-.ırareti .de 13,50 de 
ne varmıştır. Netekim killi toprak kısmından kazan cihetine doğru receye kadar sıkarılabilme'ktedir. 
ları pişirerek kiremit yapılmıyor gi.dildikçe çoğalmakta ve kazan- Hararete göre yapılan tecrübe· 
mu?. dan makinenin ön kısmına doğru terde her toprağın başka hararet IU 

Mühendis lrvinin icat etmiş ol azalmaktadır. ile piştiği görülmü§tÜr. Fazla ha-
du~u makine resimde de görüldü- Makinenin ön kısmındaki yakı- raret muhakak toprağı pişirme· ,

0 
mekte bilakis bozulmasına sebebi- h.ı. 
yet vermektcl:lir. 

Mühendis İrvin Avustralyanın • 
.siyah topraklannda yapmış oldu
ğu birçok tecrübelerde bu toprak
lar için 925 derece hararetin ta
mam olduğunu tesbit etmi§ ve ça· 

So l lr§malarma bu esas üzerine devanı 

n S 
~;:~r~ mükemmel yollar elde et· 

Mösyö lrvinin ma'kinesiyle pişi· 
1 rilcn herhangi bir yoldaki toprak· 

ve Franşot Ton ıar gayetle sert küçük taşlar hali· 

da 
Con Kravford 

arfık 
ne gelmekte ve silindir geçtikten 

ayrılıyor s?nr~ mükemmel b~r asfalt yol va· 
zıyctı arzetmektcldırler, 

Con Kravford kocası Franşot Ton'dan ayrıl
mak için mah~:c:-i'i~yc müracaat etmi§tİr. Fakat 
Holivut mahkemesi, artistlerin böyle ikide birde 
boşanma kiçin dava açmalarına artık bir nihayet' 
vermek istemiş ve artistin talebini reddetmiştir. 
Con Kra vford'la koc~sınm tekrar barııacakları 1 
zonnediliyor. Resimde, iki artist, boşanmaya ka
rar verdikleri zaman !ion danslarını ederken gö-
rülüyor... 1 

Makinenin azami harareti pra· 
tik olarak makinenin seyir &lirati}" 
le ayar edilmektedir. Makine sür· 
atle seyredince hararet daha azdır, 
~ünkü topı;ap pişmek için kafi va· 
kit bulamamaktadır. Makineyi dur 
durarak deği§miyen fızami hara· 
retle yolu pişirmek de asla doğrıı 
olamar, çünkU bu takdirde topra1' 
tan çok sert bir kaya elde olunı.ır 

(Devamı 11 ımrıtdnJ 
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Telılikesiz bir nakil vasıtası ' 

Ev-kadın 

- -----------------·--
makinesiyle vinç maklneılnl 

calıştırmıo ve araba71 "lincla 
dıramı üzerine sarılan kablolar 
ile kaldırmıştır. 

Uzun zaman ldrol\k as&lllÖr
ler tercih edilmekte Jdl. Fakat 



ttaıu bize " · ı· .... ltalyanm Yinlanis-· Göbels geldi D 
R--~l?(~~mllav•fJa.,, ~~!~~ ... !~~!~.! .. ,. tana teminatı Dr~::::1,!;:1'::;:~1l=:~'. antzlg için 

lar hakkında, si) ast ufalıa· 
fillerdo ilılirildijiııc göre, Yunanıs
tan:ı H~fı~ıı..1;ıraıılııi-Lı11 tıeııı~ekçtin 
lngiltcı:·e tilrafındah tasıh 'uı· edılen 
çevirme sı s teıuiııe 1irıu~ıne:si ıarliJ
le ıRı.ıteLrdıer Bu mahfiUer', J\ıgıJ. 
tere t:ır:ıfıntlan Polon) :l) a 'erıleıı 

Jarantb:e lıeıızer bır ln&Illz raraıı 
tisi llalkan memleketlerine de 'eril· 
Jiği takdirde Amavutlulµn işıahni 
Ege.)'9 'e Karadeul.ac. doiw yeııi .bir 
ltalyan l ayıltaaımıuı takip edecelıni 
ilave etmektedii. 

Büliıa gazeteler, lııailiz sistemine 
ıirmemeleri ·;in AUna, +\Jakara, Bük· 
reı ve Belarada bir ilitar mabıyetın
de tdAkld ettikleri '\".Uyctl ~*Ad u .. 
ıun kayıt v~ işaret ediyorlar. 

Bütün ıazeleler ltab anın, Tür ki) e 
ile Yunanlslanın kendi limaalaruıı 
yabancı iilolann aarinlf nt11ıttlertal 
müıamq ile karfılayamQ'acatını 
bild.ldJ.Ol'lar. 

Corri4tre Paciaao, lliikro1t Ankaı·a 
ve Atinaııın İtalyan emelleri .karıı· 
ıında BelBradın 16ıterdl11 aniayıtı 
ıöstereceklerıni üınit etmekte, aksi 
takdirde "'.butil• ltir lıalyan toprail 
olan 4,..-.uııutun Eleye le Kara
deııl~ dqlnı bır sıçeama ı.atuı o· 
labilecejiıU" .bildirmektedir, 

1T4L)'"ı J~PANYADAKt 
Kl1'ALAJU~:I ÇEK,!CEK 

Londra, 12 (A.A.) - Havas - Se· 
Wıiyettar bir ka)'naklaa 'eriltıı ıııa
lılmaıa ıör~. lt11lyeu lliikflmefr henuz 
lsp14nya 7arıbı adasında bulunan 25 
bin hııJy~ nererınln önwnüzd~ki jJ(j 

mayı..sta frank.onun merasimle ınad
ride airmesinılen sonra ııerı çekme-
1i lnıiliz bllkQıneUııe vaadetıuiştır. 

Dlf ffletı kohutesı 1.U&u ulleden 
ıonra &eynelınilel vazı)'eli bu yenı 
halyaıı t~hhüdOne ıöro telltik elmiş· 
lir. Keza, komite .B, .Mu$01iııi, H. 
Çembert.rıı'c IQnderileo n Arna· 
vuUuktllld balyan icraalıuııı sebep· 
terini 'llılatan hususi bir mektup 
müııdere~ahna dt vakıf blllUnmıaktıı 
idi. lılıuollai bu mektubunda• Aroa 
vutlllk fftalinia tacım - ltalyaa an· 
l~~lrle Ja,iç .biJ' •ureUe ıayri ka· 
b!l,l , lllı\f; olaaa4&1mı bildirmekte ve 
bar.1,1 arsuıunu lefit eylemektedlr. 

Komitenin içtimaı ıki saat silı ıuii 
VJ B. Cemberlayo lle Lord Hallfax 
da topJnbda mır bulunmıqlardır. 

ltaıyamıa Yunaııbıan u bpanya 
~te~eri•e. 
mJteniil ln~liZ • İtalyan anlaflllala· 
rinı-:'liiıaUbre1ere kapıyı kapama
mak içln, reshetmeıne) c karar \'er
IDİŞ oldiılu haber nr'1mektedlr. 

B. ~mberlayn > ann avam kama
rasın~ Y.&bıanislaf\a kart• her. lurlu 
tehdidin lngilLereye .karşı ga) ri dos· 
tane bir hareket teşkil 'eılecclini bil· 
dlrece\ı:tir. Fakat aynı be) analın 
TOrkiyeye de ıf8Mil olup olmı)aıc:ıAı 
henib meehuJ41ilr. 

Her halde )alnız bir tararıı 1'ir ln· 
ıili .. •ara11tisi derpif edilnıekte n 
Polonya. içıo, 'olılulıı Mıbi karfıhJdı 
müz:ıheret laalıbutlerı ııte\ zuubabis 
bulunmaktadır. 

lspsenya bik.ıtıııda 'alma-n malılm•· 
ta ıöre, 33 w 2' martla ltah an - Js. 
panyol v• Alıup • bpanyo.11.lustlulr. 
muahedeleri imzalanmıştır. Bu mua
hedeler bir ademi taarruz laahbüdiı
nil ihtiva etıııekle, lukat Jasriheıı 
askeri bir müzaheı·et 1'1ıuldesinl ib
tin etnıemektedir. 

Salibiyoltar la1J1lız ınulıfılleri, büy
Je blr vufyet icintle- lıalyaya karır 
oldu&tıt libi. ,lapau•H~ ,karşı d11 bir 
Jngilu. ~r'1f'l' ı11.1Uıı~u111 me~cul 
oldutu ~anaatindedlı:Jer. 

iyi maldmat alıın mııhrilJere ıtüre 
başvekilin b11zı ınüş:ı,·irleri ve ez
cümte Sfıttöu ve Hoare, l pıtn) aJah 
kıtaatdu çekmek mukabilinde ltııl) a· 
ya Balkan 6l'1Üh'ÜnÜ jaı-antı eden bir 
sisteme si.rme14 tcıkUfinde lıııluııul 
masını derplf edi) <ıı:Jar. Bu sisleııı 
bır um~ Akdenız paktının ıı!..Jını 
temin eilecektir. Duba en-el hal· 
)an • Fransız ihtıllfının btHi ıcup 
cdecektlr. üsi tııkdirc.te bu pıtkl 
Doğu Akdenizine ıuuhh:ıtıır k.;ılac:ak 

tır. 
B:ııka lafsHll i~künı me\·cul Je

lildir. 
Fukat iyi nıalumat alan mahrillı:r 

ıuna kartidırlet ki, lıtgıllz hükümeli, 
mihveri ayırınırlc ınilıııklin olmasa du 
hi ltalyıiuo Mulan)Ull talıiiyel111l 
:u:altnıak · çiıı bawn ga) retini. sarfc 
mektdelr. 

nuı.c,a.üilSTJ\~I~ 1 Elll~Atl 

;uı q...memldtttln idnloJtk mabi#et· Atın., 19 (A.A.) - Atına a- rlmlze gelmlttlr. Alma 'I p f d 
le kovalis)onlara Birmesini reel Te Jansı teblll edl1or: Nazır öğleden sonra saat Uç nya 1 e 0 onya arasın a 
bituat'lıiını teyit eden beyanatından lt 1 'U'- 1 h t U F buçukta Yeşllköy ta~are lıtas· 'd 11 k ı L -şl 
lllıiı~ıl~ıjı 17ekUtle, Ankara hükılnıe- aya uu.S a & g zarı orna· yenı en muza ere er ;Dtl ayaca 

li lurur111d'an ahnaıı vaziyet Paris ıl· 
1 
ro dun Yunan hUkameU reisi yonuna inen 'tayyare tt<ten beş 

ust ıuabfWUilMle 1enl l>ir lnllili• ,.. Metallsaar slyaret ederek ltal· arkadaşlyle birlikte ~mıı. ha- Polonyadaki Almanlar kaçıyor 
ı•'hımz h %UDeli 'e Halayın sulhen yan hUkfımet reiıl Musollnl na· va latuyonunda tıtanbul Tall 
.erkı .bıdr.kındıaki Türk - .l'ran'u ıaıQ· ınına aıafıdaki tebltgatta bu· muavini Hüdai Karataban, Al· Dantzig, 12 (A.A.) - Dantli-
otkerplc!l"min ueUce:;izliiine .bir ifa l'llum"•tur: man konsolosluğu erk&tıı ve ger Vorposten gazeteal, ek.eri· 

ret olarak fellkki e~lrnektedlr. _. 
-.:ı::MBERLA\.N'IN BUGUNKü YuııaııiBtana kareı gfıya ltal- şehrimizdeki Alman guete ve si kadın ve çocuk olmak tızere 

BEYANATI yanuı bir harekette bulunacatı· istihbarat ajansı mtlmeatllerl 40 Almanın PoloflJalıların iti· 
Loodra, U (A.A.) - Times ıaze- na dair dolatmış olan veya do· tarafından karşılanmıtl•rdır. saflarından kurt\llmak lçln Po· 

c.si, )'arın B. Cefiberlayn tarafından latabllecek bUtUn oayialar ya· Dr. Göbels, otomobll~erle dbğ· lonya hudo~unu geçerek Dant· 
1ap1Jtıeak .beyunaıın çok ileri tidece- p 1 t U k d t t 1 lltl t 1 ld k 
Jluı ve Dolıı Akdeniz memleketleri· landır. Bu şayialar ancak tah· ruca erapa as o e ne a ar z ı opra ına ca e m 'o u -
nhı ve bil-- Yuaaıılıtaa ile Tilr- rlkçl ajanlar tarafından yayıla- gelmiştir. larını yazmaktadır. 
tiyenUı bUtilnJüjllne verUecek her blllr. Fatlet İtalya Yunanlsta· Alman propaganda nazırı Bu gazete, bu mllltıollerll}. 
tUrlU zararıu lnıiltere larafındaıı Dln toprak ve adalar tamamlılı· kendlalnden m.Ullkat lateyen Polonyada uğramış oldukları 
ıa1r~ dostane tellldti edilecelfni bil· 1 '"' k ,1 bl klld 1 t gazetecllere, bu zlyareUnin sa· fena muameleler ve ltlıafiar tl· 
dlrl)'•~ ına eu at r fe e r aye 
~ •AXY.&'JA lTALYAX etmek fikrinde oldutunu teyit dece seyahat maksadlyle yapıl· zerinde la~ar etmektedir. 

an.d.ull -- 81ıer. Patlat İtalya, iki memle· mıo oldull.\ için hiç bir 'beyanat- Dantılg in naıyonal • ıoıya· 
Llladra, 11 (AA.) - ou.teıer, keti blrlblrine balhyan samimi ta bulunmıyaaclını, daha önce llst mahaftll, ılmdlkl vaılyetln 

ltMJall luteetm• 7aldea ~ doatluk ballarını idame '\'e da· gittlll Atlna ve Kahlre 3ehirle- "Sudet memleketinde 1988 ey· 
~ ~ mar euaekte. ha sfyade lnkltaf ettirmek az- tinde de beyanatta bulunmadı· IUlUnde mevcut olan va1l7etl 

D.aU T ,,._ ..,. lndedtr tını blldlrmlttlr. hatırlatmakta" oldutunu beyan 
Y e-..a-, Illaily Her&W, Da. Pl • 

fırtınalı oldutu aöylen~ bu mil 
llkat eaouında Polon1anın Al• 
man hududu civarında atdılf 

ukerl tedbirler mevzuubahll 
olmuştur. 

Llpıkl, yarın Berllne döne 
cekttr. 

Burada tabm!n edll~lllne s 
re mllltıtıer cemlyetlnin kontra" 
lu kalktıktan sonra Dantslg ıoı 
kalaul edilecek ıtatU itinin d 
tane blr ıurette halll için Al
man1a ile Polonya arumda m t1 
zakereye bqlanması thtlmntf 
mevcuttur. 

Varşova, 12 CA.A.) - fyt ma 
ıamat almakta olan mahatll B 

uy lll:lpr..., w JIU&l' aa.u C&dbt'• ''H rlcl Dr. Göbels bugün de şehri· etmektedirler. 
çık•-'-·· oW .. -u -.nrw Roma, 12 (A:.A.) - • · mtzde kalarak şayam dikkat Berlln, 12 (A.A.) - Söylen· Fon Rlbbentrop'on bu a7ın ye 
-- -- ,,_,,, • Je Nezareti tebUA ediyor"• dl I d B Ll kl-4 "" b 1 rst LO&tiAB ~il )H7GUN A • yerlerini gezdlkten sonra yarın dli'lne göre Varşovaya avdete· • n e • PB J .. aa u ettıa• 
~~ B. Metaksas'dan bir mesaj a· tayyareslyle Berllne dönecE'k· den Polonya sefiri Llpskl, Al· ıırada Almanyanın ln•lllJJ • Leb 

Lwıdra, 12 (A.A.) - Lertıar kama. ıınmıştır. Yunan Başvekili, bu tir man. Leh meseleleri hakkuıda tarantlal hakluadakl noktal na 

:!:.ıa:---..!:ı:::: H==- mesajında Yunantıtanın mUlkt . hk' Almanyanın sarih tekliflerini ıanna ltlret etmle oldutunu 
wyoaaı. v..ıyıu v• ıawae•a Akde. tamamiyetine müteallik olarak Hollandada ta ımat hamil detudlr. Bu huıusta ec- beyan etmektedir. 
1'lz v~~ iaJa edecektir. vermiş oldulu teminatta dolayı ( Bqtarafı 1 incidt) nebi memleketh~rlnde dolaşan Alm,aa mahattılnln lstlhbarl 
ç~ •"tM•IK !Z&a&Tı B. :Musollnlye tel)ekkUr etmiş· ,aylalar zannedllclltıne göre Al· rına gbre, B. Fon Rlbbentro 

ı.oa.ıra, 12 {A.A..) - GudeJ.w. tir tiyat sınınarına emirler "erilmlttir. nın Polonvava ka,..ı ser- bu raranUnln 1988 tarihıt Al-
~lSr-e, lıl, Çaılıvıanı·ıa 1&nll AYam • Amsterdam, 12 (A.A.) - "Nieuve manya " ., •y 

Kamanr.a.ıada ıapaca,ı beyaaat WDu.. KeaaJ, B. Metakıasın son Rotterdam-ıche Courant" gazetesi ya- dettlfl taleplerden bahseden man - Leh ltlllfınnı ruhu il 
mı bir tanda ı.lld:dt l4l1ıa1f aıu llltar. gllnlerln hAdiseleri yttzttnclen İ· zıyor: Völklıcher Beobachter gazetesi· gayri kabili telif oldutunu • 
cıuı i~ olaaı•au:. B. Çeıııaberlayıa. talya lle Yunanistıı.n arasında Paskalya günlerinde 800 amele nln blr makalesinden net'et et· Alman h0k6.metlnln İngiliz • 
lıııutanaıa "'l\l. Ak4ıtn•st1MM Jaer tUi- uzun bir dostluk ve sulh devre- Grebbe kanalında çalıştmlmı,tır. Bu mlştlr. Bu gazetenin blldlrdltl Leh tlfahl ltllltının tahriri bit 
ıu yw aaked lal'Mtı ıaumue lı1r .ııa. ıi açmı' oldufuna 1Jahsan ltanl kanal Hollandanın feyezan husule taleplerin bundan 15 gtın eTVel ltlllf haline gelmesi ta.kdlrlnd• 
reket olarak tei&Jlkt edeceıı.t Ye •ta.. & lll t kt dl r getirmek ıureliyle mildafaası si•te-
tııko t&l>lrilıda ,. uıuıcıaı taylJa bulundUaUDU ve e me e . minde birinci derecede bir rol oyna· Almanyanın Polonya elc;lıl ta- vaılyetl yenlden sözden ceoır 
ve tuWt ıdlctktlr. Atına, 12 (A.A.) - ttalya hl\· maktadır. Şimdi itler cerek Amers- rafından Varşovaya tebllt eclll· met mecburiyetinde Jralacalt-

Gaatei.er .lll\lltere& ıı&r ... teUl kflmetll11' Yunanlatanın ve roort, gerek Yeenendaal taraflarında diğl Ulve edllmektedlr. nı al5ylemltttr. 
laaklandakl l&1ft~ ..._ 4nam K f d ' nın mUlkt tamamı· sllraUe ilerlemektedir. Öfrenlldlflne göre, Llpskl, B. Foıı Rlbbentrop, Lehi.ta 
etm•te v• Jıla ~7ıeUll'IA laellla& bir or 0 a ası Hudut boylarında da tahkimat 
~ _, ........ all'e ..... do.. yeti hakkında Yun!lnistana te· hummalı bir faaliyetle denm etmek· Von Rlbbentrop lle bu aynı ye- nın Almanya tara.fm4(&1l "d('Jt 
aı11 IMllb&ltW1n1ClfıOn• ..... m.Jıte. mlnat vftmlş olduiu resmen te· tedir. dlslnde yaptıtı mtıllkattan son- lula mtınafl'' tel&k'tl ecıtlmek· 
ıD,r1*. yit edilmektedir. ra bir daha Alman harlclye ne- te olan ukerf tedbirlerine ele 

O&Mteler, iN 1u1aeırıa. cWa &ovyet A ti kt • zarettne utratnamıştır. Pek telmih etmtıttr 
bllyQJc eltlll •· Ma1'ld JJt lMcl Bali.. Filvaki ,gazeteler, Londradan rnavu U a yanı ----------------· -----
t&U arumcla c:ere,aıa .... sOrUfme. selen Ye bu teminatın bUyUk F t 
lerl tık JIAU~. Brltanyaya verilml' olduğuna hUkOmet kuruldu ra o 88n1 o a·' rzı 
._.. ,.... ~el lWliD- dair olan haberleri neşretmeıt-u u. 

illiif1~'"'~r.tuolh'Y,cle,P4v t· ~ ~ ~ @k t 
JU: me).~edt,ı:Jef: dibi Yunan bu'chıauna T&rmaclan ıon e 

B. çemberJa,YDla Avam Kamaruuı. k ti Arnavutluk komünü olan Biklicbtı-
ftalya hUk~metlnln aynı a · 1 , · 1 d. da. yapacağı l>eyaaatw metni dumiıı.. yı ışga c.nıış er ır. 

yoiılara vı J'r&all& ve Sovyet hUkt\. ve resmi teminatı Yunan hUkii· Tiran, 12 (A.A.) - Kont Ciano, Parfs, 12 (A.A.) - Nazırları tlhd&f etmesinden endi,. ~ 
ıneUerWı bll411rilmJfUr. .Bu beyanat metine de vermiş oldutunu ha- saat 13.30 da tayyare ile Tlran'a gel- meclisi, bu sabah Lebrun'Gn rl· mekte41r. 
~llterenın Akdemı& •tatlld tablrın.. ber verecek mevkide bulunmak· mişlir. . yasetlnde toplanmııtır. Fr&ILIJS malıafUI. İtalyan kr 
deA ~yi kaedet~ çok .larllı olarak Belgrat, 12 (A.A. Saliluyettar Şfmdlkl A'f'rupa vulyetl Jıar- taatınm tapufada bir harekete 
blldlrUekUr. ti:aciilis JıUkbnıtl, temı. tay,ız. mahalll, Yuıoslavya hu·arından Ar· şııında Fraıaıaıun lttlhaı edece· ıecmeslnden korkmaktadır. B11 
ıaa~ aahatmı ııaAıııaktm oldutu ka. • , • • aavutlcık hududunda veya AdrlyaUk • 
d&r l[ll.fatle ~· da tefmil e • Berhne gıdıcek heyıtımız uhlllnde aıkerl bir takım tedbirler #1 tarzı hareket hakkında Fran· hareket. 
mek ~etıpd.edlr. 
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alınma, olduluna dair haberleri tek· sa hUkCımetl namın" yarın Dala· 1 - Umumi harp halinde Ce• 
Datİy Telep-aph cueteld, B. Ç•m.. Ankara, 12 (Huıust) - Hit· zip etmektedir. dler tarafından neşredilecek o- belUttarık'a, 

berlaJAltl A.r'.ıa&'rllUUld& ıtuııuuın u. lerln 50 nci yıldönmll mUnase· Roma, 12 (A.A.) - Tirandan bil. lan beyanname ittifakla tasdik Z - T~nca'ra kareı yapıla· 
aılU.~'fldde&ıe teiııdt edee•l1D1 bll. betiyle Alman hUkametl tara- dlrillyor: • . edilmiştir. bilir. 
ılirmliltdf. . fından davet edilen TUrk heye· .Arna.vuUuk KUeaeHD. Mecliai bu. Daladler umumt vazlvet hak· Ayn1 mahafll, Faslı kıtaattıı 
a~ ~ iN ıueteye ıore, gün kabul etUli takrirle ıu hU1ualan • " F I d dll I oldoa...na 'fe 

Liby~~ ~ ,.ık~ l~aa tl yarın akşam BerUne mUte· karar aıtma aımı1tır: kmda izahat vermiş ve alınma· a.sa a • e m ş au 

:ıut.atinuı Tmıus hududwı.dan KDır vecclhan hareket edecektir. He- ı - şımdlkl ArnavuUuk rejimi dUı sını istediği askert tedbirleri Madrltte yapılacak zafer geçi 
ve Sudan hududuııa ıeçUfi hakkında yet Nafıa Veklll General Ali mllftllr ve bu rejtmdeD dofan anaya. anlatmıştır. dine iştirak etmeyeceklerine r 
1ns1!1a bWtOmeUDe maıamat ıelmlf- Fua.dın relıllil altında Orgene· ıa kanunu mWsa.dır. l\Iecll!.'1, hAdlaelere karşı koy· şaret eylemektedlrler,. 
Ur. ı Asım GUndttz General Per· 2 - .Auamble tarafmdan tam iL mak l\zere alınan yeni tedbirle- Dlploına•I maiıant, fngtılz ıntl 
Bwıdan dolayı ukert mahfiller, hı. ra ' l"'"i-Ue bir hUkQmet te•"11 edllmi• k ı•t t..t k Uhl bir UI 

ım~ ıutaatuwa ıcab.uıda 1:n1 teprakları te:v Demirkan, Falih Rıfkı A· .... ,,_ ,... ,,_ rl kubul etmiştir. na a • 1 \j•D ço m ın 
derhal mUdataa eCıebllııaek tçlıı takvi. tay, Necmettin Sadak, Hüseyin Uri _ BUtUn AnıavuUar ltalya tara. Bonnet, son buhran -esnasın· &Ulbareke olan Tancaya kartı 
19 edtlıneal ıuzumwıa. kani bulwımak.. Cahltten mUteljlekklldlr. fmdan •arfedllen yapıcı ve refah ve. üa Fransa tarafından yapılan bir taarruz vukuunda tnglltere· 
tadırl&r. rıcı ıaau18u mbmettarlıkl& kaydede. diplomatikı teşebbUslerl anlat • nin mukabil harekete geçeceği 

Roma, 12 (A.A.> - Stef&Dl Aju. -o- ti rek Anıavutıutun hayat n mukaddo. r.rn; ve lnglltere Ue diplomasi nln muhakkak oldulunu be7an 
8J bildiriyor; - PGpolo d1 Roma ıue. 10 ayhk tahs11at ratmı ltalya ile blrl.,ttrmeye ve bu. ettatektedlrler. 
te11A1ıı Parla muhabiri yuıyor: nun iQID dalma ve daha sıkı tea.nut sahasındaki te,rlkl mesaisinin 

Loadra ve Parla tarafmdaıa Balkan Ankara, 12 (Hususi) - 1938 munuebeUerlnl takviyeye karar ve. ehemmiyetini tebarüz ettirmiş· Pıırlı, a (A.A.) - B. Dala.· 
lırda Anıavutıuk me1eleli mUnue. mali yılı on aylık tahıillt yekfl· rirter. Bu tuenatwa mtllbem ol&ra1ıı tlF. Nnzır, A·nupanın hallhaıır- dler'nln yarınki beranatı radyo 
beUMı ihıJu edilen telAf vericl maıua 217.587.218 lirayı bulmuş· Arnavutluk De ltaıya arumd& anlat- dııki vaziyetinde Fraosanın tar- il" nı,reclllmlyecektlr. Bu be 
ı:aıauı AtlDa, Ankara ve BUkreıi uU. n u malar 1fıPdacaktn'. 
totaıtter blr kcwaU.ycma allrUklemek tur. • _ .Meam1ıl• Arnavutluk taamın zı hareketine saik olaıı b&tlıea yaııat, Fransanın Avrupaoın 
tçlll en 1y1 çarı olup olmadıfı ye.km. ttaıya kralma Te balefterllle anedll. preııılpterl nnlatmıştır. vazlvf ti kar,111ndakl mevkllnl 
da anlqılacaktır. Bu kovallllyouda In ar devletlerine ıUsumu veçhlle yardım mesinl k&r&rlqtmlUflardu'• Sarraut, Fransııda yafayan ta'!'lr eden kısa bir teblllden t· 
giltermııı kin açık bir surette &ib"W-j ıaıkb ve ihUmallni az çok tereddUt Tirana, 12 CA.A.) - Yelll A.ru... ecnebJlerln kont~ole ve bH\ ah· baret olacaktır. 
ınekt:ı, .fakat ltalyaıun hlçblr zamaa ve ıUphe ııe karıııamaktadırlar. vutıuk h~tı 111 aıretıe tefkll edil. valde btmlar4al letlfade etJU· -------------
te1:ıdit etmedllt ve kendlledle dalma! Bu mah.lller ne Yunanüılaıun, ne mlşUr• 
u.ıııiml mUnuelıeUor idame etUtl do. de TUrkiyenlıı İll,&"iltere ne ka!'§ılıkh Ba~eldl ve Nafia nuırı: Şefkat esine dair tanzim edflej ttc 
j'u AkdeAızi devlıt:erlJıiıı klrı o k&. bir tedafW ltUfalu kabul edemiyecek Verlaci, Hariclre: Dlno Cemi, Aclll7e: kararnameyi meel111in tasvibi ne 
'1&r vuzuhla .-1lmemektecllr. Aaade. lerlDi, zira böyle bir ltUfakm bUytık Cafer, Maltyı: AUzoll Feysi, Ekono. arzetml~tir. 
luıia. Yu11u fell.ketııWa muuıu ltaıya devleUer aruında umumi bir harp vu. mi: Bctra Andon, ııaartt: Ernelt .Meclisin lı;tlınaından eYTel 
defıtdir. 811rlyede Yll"lelQ ltaıya de. kU'IUlda kendllırinl derhal ileriye ata. Kolici. Donnt:ıt, lngllit ıcftrint kabul 
fildir. FlllatiDde kanlı bl.diMler çı'ka.. catını 11Udlrlyorlar. 
ran İtalya defildlr. Londr& ve Pari. Slyut maııtl!ler, In:"llterenlıı de bu. Hırvatlarla geçen etmiştir. 
sın ortaııtı lelip. dU§tıreıı hiddellıı4e, nu anıac1ıtını ve Yugoalavyaya 1ım. Paris, 12 (A.A.) - Diplomasi 
cozdan kaçması mllmkUn olmıyaıı tabı diye kS<lar ıerek doğrudan doğruya müilakere}er m:ıhaflli, B. Muaollnl'nkı B. 
rlkı'l.nılz cephelerde blr nmlmlyetaiz.. ger kse bilvasıta hiç bir garanti tek. Belarad, 12 (A.A.) - Hırvat Çemberlayn'a göndermlt olduğu 
hk m vcuttur. 1Urki;>e ve Y\lllaniı. 11..l göndermediğini kaydetmektedir. . ' . • .._,. • d -eJttup ile Romanın Altd•dlt 
ta::ı li raıısız, lnglllz W} ıklerlnde bu ler. 1 Partı11 lidcrı Ma~e11 ın aua aşı ua ':r 

memı ketıenı aıt topraı.ıan heıemon.I Bu mahfillere göre Yugo tavya Eer Koıotic, buıün B•lrra.da gelerek stııttrsUnU defl•t1rmek taı~YV'U· 
yalarına Alet olarak Jt:.ıllanmak ribi line ve Romaya ıumat etmektedir. müttehit muhalefet partisi reisle. r4nda olınadığı ~e1tlrnctekl ftal· 
rizh b r .m:ı.aıat mevcut olduğunu corl Pek tabı! o'aral< bir gUn t.u itiır.at rini hilk}imetle J"'ırvatlnr arasın- yan teminatının ancn!'t ispanya· 
r.1 kle h:ı.a i !emiş olmıyacakl:ırdır. bozu!JuİlJ ta .dlrde Yugc ıavya bU.

1 

da cereya::ı etmekte olan müzake- c1nk.I ftalynn gönUllUlerlnln &eri 
l...oi.ld ... 12 (A.A.) Stefaıal Ajan. tUn kuvveU~le kendlııi mUdafaa ede. 1 . • • _. ı.. b :i t 1 .. 1 ~" il t Ub dile bile· 

aı bıldırlyor _ Sol cenah gazeteleri cel<tlr. re cr.n vazıyctmuecı na er ar c • ~e d meı:u e ecr e e 

Cemiyetlere :vapılacak 
yatdımlar 

Geçen Hilelerde oldufu gibi bU 
sene de viliyet bU.tS91inden ba
zı cemiyet ve te~ekkUllere yar • 
dJm edilecektir. 

Da.rilMaf a!taya 15.000, fakit 
talebenin iatıeSlne 5000, Şile diı• 
qanserine ırsoo, maarif cemiye. 
tine 2000. ekalliyet hayır cemi • 
yetlerlne 10000, içtimai muave 
netler içiıt halkevlerine 8:5000; 
halk tef)dlitma 30000, çocuk kil 
tUphanelerine 500 lira yaıdJm 
dilecektir. 

Bundan balka htaııbu! hal· 
kevine a ıc 65000 lira ard 

t!r:.lı ! Nevır ChrotıLle hUkümeti F:ı't:ıt lmJlye kadar Wyle 'tir en~ m'§tir. cerlnl beyan etmektedir. 

..._~11'1ılım- _M!lll!~~4l ~IPl4lll!~.:l ı 1> n ' 1ng,1,. no "'~"' d"b" • yl •:·• &• t reo k hl bir > Muhalefet Ilı! l<rl bu mtzo- Du mabafll, lng!ltere bükü 
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Muahedesine göre nası l mukabele 

1 k edebilir A r O a V U t ll l - Yunaniıtanla bir 

Bir İngiliz ' gazetesi bunun 
tarihini anlatıyor 

Londrada intişar eden ingiliz. 
ce ''Raymolds,, gazetesi yazıyor: 

,''Arnavutluğun ehemıni~eti, 
lı.~ız olduğu hıevkidedir. Adrıya
tıgin ağzında İtalya ile karşı kar. 

§rf'adır. Bu itibarla Adriyatiğin 
agzını tutmak imkanlarını ko
layı~tırncağı umulmuştur. 

tejik ehemiyetini ltalyaya amade 
kılmağa hazırlandı. 

!talya ile Arnavutluk münase. 

b t 1927 de tedafüi bir ittifak. 

1: i~tikrar peyda etti. Bu ittifak 

sayesinde ltalya, ~915 ~~ahe • 
desile kendine verılen sozun ye. 

muahede , 
2 - Türkiye ile olan 

anlaşmayı takviye. 
Fran3ızca lntran. gazetc3in. 

clcıı: 

"Manchester Guardian,, gaze • 
lesi "Mussolini harp etmeden a
labilecek olsa Mısırı veya Tunu. 
su ilhaka kalkardı. Fakat bunu 
yapamıyacağı için Arnavutluğu 

aldı,, diyor. • 

ltaıya, uzun senelerdenberi Ar. 
ıı.a\~tluğu kendi nüfuzu al.tma 
geçırnıek emelindeydi. Harbı U. 

rine getirilmemesinden kaybetti
ğini az çok tela.fi edecek kadar 

Arnavutluk ffzerinde bir nüfuz 
ve hikimiyet temin edebiliyordu. 

llari.taila Arnavutluğu ~gal eden ltalyaımı Al.dcııizdc7d bahri ils1cri 7•a1ın çizgili hatlar1a ;~
ret olımmıı.~tıtr. Diğer ')ıOktalı i§arctlcr de .Akdenizdeki lngili: - Fransız bahri üslerini göst~r
nıcktedir. 

Arnavutluğun işgali ile Ro. 
mn - Bcrlin devletleri, .demok. 
rat devletlere yeni bir darbe ile 
cevap vermiş bulunuyorlar. Hal. 
buki, demokrat devletler henüz 
İngiltere, Fransa ve Lehistandan 
ibaret olarak bir müdafaa birli
ği lrurmaya çalışıyorlardı. lnUJniden önce Avusturya. - Ma. 

Ca.tistanın muhalefetiyle karşı· 
1aıtrğ1 için buna. muvaffak ola. 
lnarnı§_b. 

k .. l?,ıs senesinde itila..f devletleri 
11~Uk milletlerin hakları . 

~1' hulasa iktidarları dahilinde ne 
arsa. satma.ğa hazırlandıkları 

~l:lıan, İtalyayı da kendi taraf. 
' çekmek için onun Ama. 

"ııtıu.k hakkındaki taleplerini ta. 
'en tanımı§lardı. 
19 ~~an tam 24 s~.e A ev"\·~l 
1 15 senesi nisanında ı tılaf de'V • 

i~Ueri Londrada f talyay~ bir .v~-
~ bulundular. Vnit şoyle ıdı: 

l927 ittifakı, her iki ikide da. 

hi yekdiğerinin emniyetini ga. 

ranti etmek bakımından müşte . 
rek bir vaidi tazammun emekte 

idi. 

İtalyanın Arnavutluk üzerinde 
bu kadar nüfuz ve hakimiyet sa. 

hibi olmasına rağmen, o memle. 
keti istila etmesi neye atfoluna
bilir? 

Bir tahmine göre, Berlin -
Roma mihverinin Orta AvTUpa. 

ya hakimiyetini istihdaf eden 
planını biraz daha ileri götürmek 

içindir. İkinci sebep te, Arnavut. 
Jarm İtalyanlara karşı gittikçe 
artan nefreti.. 

Arnavutluk kraliçesi 
Tiranayı nasıl terketti? 
Bir hastahane otomobili ile yo!a çıkan 

.Kontes Jeraldi'nin hazin ma:erası 
Son posta ile gelen Avrupa gazeteleri 
Arnavuth1k Kraliçesi Kontes J eraldinin 
Tiranayı nasıl terkettiğine dair, mütem
mim olarak şu tafsilatı vermektedir : 

Minarelerin Uzcrine çıkan en iyi dostu, Kontes Szcrtlıos 

gözctilcr, sahilde mtistcvli mil· vardr . 
lfarbi Umumi bittikten sonra 
.\rnayutluk parçalanacak. Cenu. 

~1 Arnavutluk, mühim Valond 
Bu nefret 1931 senesindenberi letin askerleriyle toıırnklarını Lohusanın ve henUz iki gUn-

1flıanfyle l tal yaya verilecek. 

Orta Arnavutluk, merkez Ti . 
~a §ehri ve b~licş. liman Draç 
it birlikte ltalyan himayesine 

~l'keo.uecek. Şimali Arnavutluk 
~a önceden Karadağ tarafın • 
"il istenmiş bulunuyordu. 

ıkral Zogo, Arnavutlukta çıkacak 
berliangi"""lb r dalıih hadise esna. 
8ında ttalyaya uker ihraç et . 
mek hakkını veren muahedenin 

bilhassa 0 maddelerini yenile · 
mekten istinka..f etmişti.. •• 

Ve İtalya, lıUcum etti...,, 

lL Gazete bundan sonra, ltalya • v "il!ya sulh muahedelerinden 
J...e ganaim taksiminden . evvel nın bu hareketiyle hem 1 tal ya -
l'ııavutıuk sahillerinden hır kaç Arnavutluk muahedelerini, hem 

illi} •· da de Adriyatik denizinde statüko. 
g atede bulunan Sasseno a - d n 
ı.~l ele geçirdi ve bu aday·ı·tah. yu muhafazayı tazammun e c 
'llftı d ! talyan _ Yugoslav muahedele. 
~i ederek Adriyatik denızı? :· . . 'zde statükoyu ga. 

ltıevkf' . d h kuvvetlendırdı. rını ve Akdenı 

mUda!aa eden Arnarnt gönUllU IUk yavrusu kUçUk Yeliahtın 
\'C askerlerlnnl kanlı boğuşınn· yattığı oda tamamen mavi dlS· 
sının tafsiJAtını bağıra bağıra şenmlştf. 

bfrfbfrlerlne bildiriyorlar ve Duvarlar, eşyalar, yatak tn· 
minareden minareye gecen söz· kımları her şey mavi Jdl. lkf 
Ier bir telgrat cabukluğuyla tA hastnbakıcı b:wulları hnzırln

gcrilero kadar yayılıyordu. mnkln meşguldü. HaV'a knrnr· 
Tirana üzerinde ltaly;ın tayya· ı mış, gece oluyordu. Odada ha

relerinin uctuğu sırncln, sara- fit bir ışık yakıldı. 
mda mukaV"emet emirleri ver- Kmlm emir zabiti lı:eri glrc-

~ekle meşgul olan l<rnl 7.ogo, rek her şeyin hazır olduğunu 
bir aralık yanmdnkf crki\nıhnrp hnbcr verdiği zaman Kralir;e: 
ıcrden birine: - Hlç olmazsa yarına kndnr 

_Kraliçe, hemen burnclnn bekleyemez miyiz? cllyo Adeta 

gitmelidir, dedi. Bunun lcin ne yah·ardı. 

ıttzımsa hazırlayın.. Zabit sellim vererek kışncn: 
Biraz sonra Kral sarayının ö· - Maalesef, dedi. 

Artıat:utlul: Kraliçesi --, 

Bir ay içinde Almanya Çekos. 
lovakyayı ortadan kaldırdı, Me. 
mel'i yuttu. Şimdi de ltalya Ar. 
navutluğa yerleşiyor. 

Bu suretle, bir taraftan Me. 
mel'in ve Çekoslovakyanın Al • 
manyaya ilhakı üzerine Lchis • 
tan, diğer taraftan Arna vulluğun 
i§ga!i ile, esasan şimalinde Al. 
manya, garbında İtalya hududu 
olan Yugoslavya cenuptan çev. 
rilmi§ bulunuyor. 

ltalya, ayni zamanda Yunaniı;. 
tanın elini kolunu bağhyacak ve 
Makedonyadan geçerek Bl1lgaris 
tana elini u1.atacak bir vaziyet 
te almıştır. Bu vaziyet, Bulga -
ristanın Romanyaya bulunduğu 
tazyiki takviye etmi§ oluyor. 

Bundan başka, ltalya şimdi 
Seli.nik ve İstanbul yolunda bu. 
lunmaktadır. Almanya Romanya. 
yı hAldmiyeti altına almak ve ni. 
nayet Karadenize inmek için za. 
man beklerken, İtalya da Ege 
denizine inmeye hazırlanıyor. 

Londrada müthi~ bir telAş var. 

~, ını a a . k su ranti eden lngiliz - İtalyan an. 
ret· lto adasını ele geçırme . • l asını bozmuş olduğuna işa. 
l>:ı 1

l'le, Arnavutluk berbangı z.a~- aş~ . . v kilinin de, 1· 
f .. lrıda tehdit edebilmek. hatta. retle 1ngılız Baştle ~ t hdit et. 

nUne bir hasta otomobili geldi. Bu sırada Kral da karısının - Yakında huluşacağımızı U-

Yeni darbe karşısında İngiltere 
memnuniyetsizliğini saklamıyor. 
Bu hareketin Yugoslavya ile Yu
nanistam bağlanmış bir vaziyete 
getirmek te İngilterenin Leh -
İngiliz misakını tamamlamak i. 
çin düşündüğü daha geniş anJa.ş. 
nıayl}, onların girmesine mani ol. 
mak maksadını güttüğünü anlı • 
yor. 

Balkanlan kontrol altında bu
lundurabilecek şekilde Arnavut. 
luğa yerlc~<m İtalya, Oniki ada. 
Jarda da Türkiyeye yakın bir va. 
ziyettc bulunuyor. Bu .suretle, Fi. 
listinde ve Iranda !ngiltereyc kar 
şı, Suriycde de Fransaya karşı 
karışıklık çıkarabilecek bir va -
ziyettedir. 

ııı . .. da. t Jyanın Arna vu ugu e 
lıa en onun dahili i§lerıne mu . a ir.atına muhalif ha. 
b le etmek imkanını elde etmıf tiğini ve tem • ld ~ u hadise. 
u.ıl.Utu reket etmekte o ugun ' 

Yordu. d'·rt gün ev\'el bildiği halde 
\'ıı liarbi Umumiden sonra Arna- dent s~o etmeyip tatil yapmağa 
<lıı~r 1912 de başlayıp 1914~ de ~~~~ni söylüyor. 
· ·«ıuş bulunan Arna\•utlugun 
ı'lihıA 'd n baş.. ı as hareketine yenı e 
ia~ışıardı Fakat her iki taraf 
Çı:ı • 1 r ve 

Zararlı olan çarpışma 8 

Çete .. 1 c:tir 
di llıuharebcleri işi guç e,,. .~ 

· l3innetice !talvan askerierı, 
~dr~ muahede~inin şartlarını 
~buı ettirmek için Arnavutluk · 

kaldılar. 
V l3unun1a beraber Arnavutlar, 
r,ersaYda toplanmış politikacı~a. 

11 
kendi memleketlerini taksırr etrn . , 

le e~ine imkan verecek vazıye 
a· &0riinmüyorlardı. 1920 eenr 
~llde Başvekil ve rnüslümn ' 

Zo Ur>lardan birinin }ideri Ahmc 
&"onun idaresinde toplanan A:· 
\'Utlar, İtalyanları çekilmege 
ecbur ettiler. 
13ilahara cumburrelsi ve daha 
llr t zogo a kral olmağa namze . 
e ..... ı · h"rrı-.. , eketine az buçuk bır u 
et lemin edebilmek maksadiylc 

atdrnı üzerinde pazarlık etme~ 

Kraliçe hitkln bir halde ya- odasına girmişti. GUrUltUden 
tağında doğrulmuş, kocasının çocuk uyandı . .Ağlamağn haşln· 
yüksek sesle mütemadiyen ver· dı. 

mit ediyorum, dedi. 
Otomobil hareket ediyordu. 

J{rallcc elini kaldırdı. Kocasını 
son defa selı1mladı. dlğf emirleri dinlcmcğe çalışı- Kraliçe derin derin içini ce-

yordu. kerek: 
Yatağın yanında kendisinin - Madem ki mutlltk elzem, 

ııo yapalım. diye söylendi. 
Gözlerinden yaş boşanıyor, 

Cnlrnt hıckırmıyordu. Bundan 
sonra hastab:ıkıcılar tam mana· 
siyle IJltkln bir baldo olnn Ye ll· 
dcta cansız gilıt kendinden ge· 
çen Kraliçeyi büyUk bir ihti
mamla yntnğındtın kaldırdılar. 
Snrnym koridorlarından geçire· 
rek hasta otomobiline taşıdılar. 

Bir dadı minimini veliahtı göğ
süne bastırmış annesinin peşin· 

den taşıyordu. 

Hastn otomobilinin etrafında 
1.>ltler vardı. Beyaz bir pelc· 

; in giymiş olan Kral çocuğun 

,ladısına yn vnşçn: 
- Ona. iyi bak, sana emanet 

ediyorum, dedi. 
Sonra karısına dönclU: 
- Şimdi ,dedi, artık gidiniz. 

Kraliı:c. yaşlı gözlcrhıi açtı. 

Kocasını bir el işaretiyle dalın 
yakına çağırdı ve bitkin bir ses· 
le ı1dctn fısıldar gibi: 

- Yanında kalayım? Ne o· 
!ur? diye söylendi. 

Kral otomoblli gözlerden 
kayboluncaya kadar sessiz ses· 
siz takip etti. 

Hasta otomobilinin 150 kilo· 
motrellk seyahati IJln lıir inkıta 
lcincle geçli. Fenerleri söııdlirUI
mUştU. 

'flranayn akın eden gönülllilf'?re 
yol vermek için mütemadiyen 
durmak icap ediyordu. ŞaCakla 
beraber, Krnllı:e Florine kasa
basına geldi ve lwrada mevcut 
tel{ otele yerleşti. 

Mulıabcrat tamamen kesil· 
miş olduğu 1cin kocnsıııclan hlc 
bir haber alamıyordu. Ye has
talığının bütün ıstıraplarına 
rn~mcn yanındakilere mUtema· 
diyen Kraldan haber soruyor -
tl u. 

Sant 7 ele Yunan hllkünıetl -
nln SeH'ınikten yolladığı yardım 
cldbi yetişli. Bunların içinde 
Yuıınnlstanın en meşhur dok
lorla rındnıı Yuros vardı. 

Arnavutluğun işgali İtalyanın 
aleyhine de netice verebilir. Bu 
iışgal şimdlki halde Balkan dev. 
!etlerini sükuta sevkedebilir, fa. 
kat onları endi§eden uzak bırak. 
mamıştır. Diğer taraftan dörtte 
üçü milslüman olan ve islam 
memleketlerinin tarihinde büyük 
bir rolii bulunan bir memleketin 
gadre uğraması herhalde Hal • 
yanın nüfuzunu artıracak bir fCY 
değildir. 

İngiliz nüfuzu da ayni zaman
da büyük bir darbe yemi,'i bulu. 
nuyor. Bunun için, Ingiltcrenin 
de şiddetli bir mukabelede bulu. 
nacağı limit edilebilir. İngiltere. 
nin bu mukabelesi iki şekilde ol. 
malıdır: Biri Yunnnistanla bir 

{/Jel'<mıt 11 inriclt) 

Kraliçe ile talihsiz vellahtın TR· 

hat bir seyahnt yapmaları için 
blltUıı tertibatın alınması emri· 
ııl verdi. e bu hususta menfaattar görU-

a n İtalya ile Yugoslavya arasın. 
0.Ynaınak yolunu tuttu. 

ltaıya en çok fiyatı \'eren dev. 
~~ .01du; ve kral Zogo memleke-

11\ iktısadi mcnabiini ve stra. 

l · 1 Bari tıc Brcndfaid cıı gr7rıı f talyaıı 1."1ıvııet7cri Ar. 
l~ ıT.·aru a l ~ . 1 ı : Draç linv.ııwıa çıl:an ıyor. Aşayıda bır Anıaıııd §C ı. 

Kral Zogo, karısının kulağı· 

nn yaklaştı ve menfi ccvabmı 

mırıldandı. Sonra. dalın hızlı 

olr seslQ: 

Yunan meclisi reisi, doktor 
Yurosa. çektiği bir telgrafla 
Krnliı:e ile çocuğunun Scllıniğe 
kadar seyahate de\'am edecek 
nı.zlycttc olup olmadığını soru· 
yortlu. Mllsbet CC\' np nlıncn Yu
na.ıı ~ükumetl Florine ile SclfL· 
• &PıtSındaki JOlda, znvallt 

Ve Kralfçe gene hasta oto
mobfll ile, yaşlı gözleri d alma 
arkaya, yani kocasını bırYktığı 
yere dikilmiş olarak SclAııiğc 
clotru yoluna devam etti. 

navııtlııgıtn .. ;J,. hafif Jtalyan taııkları. 
ri so7'akıarı1w.u 
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osunun .dünkü • ayyare pıy 
~şidesin e z nan nu,naralar 

Biletlerine ikramiye çı'<mış olanlar Eminönünde Tek 
kollu Cemal kişesinden ikramiyelerini alabilecekler 

1 

No. Lira No. Lira No. No. 

----- ---- ---
3 

17 
84 

156 
188 
199 
235 
286 
293 
294 
392 
422 
465 
494 
504 
514 
525 
S28 
562 
592 
638 
643 
763 
808 
862 
906 
994 

1015 
153 
184 
255 
263 
374 
380 
392 
395 
519 
555 
605 
631 
66.2 
692 
726 
739 
783 
829 
845 
883 
957 
993 

2072 
77 
91 
94 

177 
185 
193 
222 
244 
257 
272 
273 
278 
324 
338 
356 
J.69 
419 
481 
501 
529 
530 
569 
579 
607 
665 
687 
688 
742 
774 
875 

3014 
32 

114 
143 
231 
265 
315 
448 
465 
467 

70 638 
40 690 

500 767 
70 779 
40 792 
40 801 
40 926 
40 4044 
40 52 
70 64 
40 112 
50 133 

SOO• 184 
500 235 

40 • 305 
50 324 
40 360 
40 419 
50 434 
40 446 

200 552 

40 595 
50 621 
40 789 
50 799 

500 864 
'JO 874 
40 931 
40 5060 
40 • 96 

40 115 
50 186 
70 311 
40 332 
70 347 
50 351 

40 383 

50 409 

70 422 
40 435 

500 451 
40 502 
40 544 
50 600 
50 721 
40 701 
70 756 
50 761 
70 796 
40 804 
70 831 
40 839 
50 858 
40 946 
70 969 

500 6013 
40 97 
40 132 
70 z77 
70 143 
40 214 
40 291 
40 333 
40 J40 

200 351 
500 365 

50 456 
40 549 
40 571 
40 605 

500 617 
.so 704 

500 706 
500 734 

40 777 

40 831 
50 842 
50 874 
50 898 
50 915 
70 976 

200 7032 
40 42 
40 66 
40 99 
50 102 
40 130 
70 275 
40 294 
70 383 
50 388 

1000 396 
70 474 
70 512 
40 521 
40 557 
50 571 
50 631 
40 657 

40 674 
40 736 
40 746 

500 793 
40 798 
so 904 
40 923 
70 957 
40 996 
50 91& 

200 8130 
'40 131 
40 211 
50 216 
40 330 
40 373 
70 399 
70 ' 415 

40 451 
50 477 

500 487 
40 485 
50 556 
50 614 
50 654 
50 716 
5() ;123 
70 733 
40 770 

40 '178 
50 812 
40 828 

200 879 
40 888 
4'0 923 
40 9079 
70 88 
40 94 
40 129 
50 154 

500 158 
40 221 

500 230 
40 23.7 
40 250 
40 277 
40 350 
50 453 

1000 469 
50 510 

518 
40 592 

40 601 
40 632 
50 644 
40 688 
40 605 

soo 700 
40 826 
so 864 
40 949 

50 994 
50 10099 
40 100 

500 106 
500 125 

50 192 

200 254 
70 311 
50 314 
40 323 
50 356 
70 371 

500 399 
40 410 
40 518 
40 550 
70 579 
40 592 

50 686 
40 781 
50 876 
50 882 

40 928 
40 986 
40 987 
50 988 
40 l 1053 
40 128 
40 261 
40 303 

200 367 
70 392 
40 395 

200 398 
40 459 

50 473 
40 488 
40 517 
40 546 
40 583 
40 605 
50 629 
so 789 

500 803 
40 855 
40 895 

500 904 

70 915 
40 931 
40 957 

200 12006 
50 55 

40 120 

40 124 
70 144 
40 153 
40 111 
70 197 

1000 257 

1000 278 
50 297 
70 302 

200 324 
50 336 

1000 428 
40 463 
40 529 
50 650 
40 657 

200 693 
500 740 
50 747 
50 808 
40 826 
50 856 
.,o 912 

40 958 

70 13003 
40 125 
40 152 
50 153 

70 232 
40 2~9 

40 281 
500 323 
500 351 

40 375 
40 399 

40 436 
40 H3 

500 • 466 

40 467 
50 481 
50 490 

500 493 
50 581 
50 586 
50 600 

500 635 
40 65 l 
40 734 
70 750 
40 766 
50 780 
40 S41J 
50 871 

40 905 
50 927 
50 965 
40 991 
70 1408.5 
50 129 
.50 151. 

Lira No. 

40 154 
40 18& 
40 200 
40 217 
40 286 
70 507 
50 554 
50 569 
50 649 
40 705 
50 716 
40 727 
40 769 
40 766 
40 797. 
50 819 

500 888 
50 908 
50 96.'i 
70 979 
50 988 
40 15069 
40 131 
50 154 
40 200 

, 40 212 

1000 248 
40 280 
70 292 
70 374 

500 452 

'40 536 
40 570 
40 636 
70 64!) 
40 '652 

40 745 

50 749 

70 822 
300 828 

40 849 
40 926 
40 976 
50 16008 
50 80 
50 85 
40 159 

40 224 
50 319 

500 325 
50 375 

500 391 
40 410 
40 474 
40 492 
50 625 

200 645 
50 670 
40 786 

70 759 
70 837 
40 859 
70 892 
50 912 
40 933 . 

3000 957 

50 971 
40 975 
40 993 

500 17057 
70 74 

500 142 
40 198 

500 247 
40 270 
50 329 
40 359 
!;0 394 

50 403 
40 415 

40 488 
40 517. 
40 52~ 

40 833 
70 867 

40 977 
40 18004 
40 197 

200 254 
40 352 
40 3415 

Lirn No. Lira No. 

40 361 soc 226 
70 368 so 242 

200 377 40 295 
40 433 70 334 
50 446 40 425 
40 470 70 432 
70 567 40 516 
40 575 50 535 

40 599 50 553 
40 613 40 584 
70 617 70 626 
50 6.32 500 649 
40 657 40 650 

500 658 40 665 
40 690 40 698 

40 770 500 710 

500 881 70 764 

40 92') 70 776 
70 954 40 991 

40 1928R 70 23062 
1000 329 50 75 

40 35:l 40 116 
40 357 50 118 

40 391 1500 127 
40 571 40 217 
40 600 40 244 

40 653 40 246 
40 790 40 300 
40 795 40 365 
50 866 40 388 

500 ası 500 476 
200 891 40 494 

40 937 50 556 
soo ıooos 50 569 

50 ~ 70 5~2 
so ıs 40 678 
40 58 50 696 

50 155 500 717. 
50 151 40 749 
40 212 40 780 
70 3..54 50 788 
50 396 200 813 
40 427 40 816 
50 492 70 842 

40 506 70 852 

40 570 40 878 

50 608 50 885 

50 654 40 950 

40 729 40 999 
50 764 40 24212 
40 777. 50 233 

200 810 40 327 
40 912 50 422 
40 948 50 456 
40 970 70 488 
60 994 40 504 
70 997 40 670 
50 2103 ı 70 681 
40 3a so 685 
50 35 70 734 
70 51 500 797 
50 66 40 872 

500 79 70 899 
70 9~ 40 905 
50 121 40 25012 
70 135 50 27 
40 211 40 lM 
40 258 40 l ı 1 
40 296 70 203 
40 297 40 312 
40 315 500 327 
40 326 70 344 
40 347 50 436 
40 457 1,0 494 
40 567 70 500 
40 534 40 504 
40 594 70 545 

500 6~0 50 658 
500 933 40 662 

40 660 1000 768 
40 71·1 40 859 
40 763 500 870 
40 776 50 902 
40 810 40 911 
40 847 40 933 
50 879 70 944 
50 895 50 26002 
70 937 40 16 
40 22141 40 89 

500 160 40 127 
50 222 70 141 

Lira No. Lir:ı Uo. 

--~-

40 175 
200 229 

50 553 
500 305 

50 417 
70 443 
70 454 
50 581 
50 588 

iO 694 
50 698 
40 702 
40 735 
50 804 

500 844 

40 884 
500 924 
40 925 

500 27038 
50 124 
40 174 

500 201 
50 255 
50 26·~ 

40 356 
40 417 

500 430 
70 481 
70 489 

200 658 
70 701 
40 704 
40 728 
70 843 
40 850 
40 897 

40 980 
40 28003 

70 39 
200 126 

40 141 
40 209 
50 25" 
40 305 
70 317 

50 347 
500 380 

40 411 
200 479 

50 554 
500 576 

50 573 
40 673 
50 685 
so 699 

50 749 
40 801 
40 863 
40 849 
40 902 
40 999 

50 29034 
40 61 
70 63 
40 64 
50 68 

50 73 
40 157 

200 170 
40 173 

500 2ıı 

500 237 
500 256 

70 280 
40 290 

soo 378 

50 473 
40 540 
40 574 

70 650 
70 693 
40 707 
7C 745 
40 808 
70 924 
50 951 
4C 973 

50 985 
50 30003 
40 29 
40 94 

157 

50 172 
500 176 

40 178 
50 201 
40 245 
70 277 
70 290 
50 371 
40 390 

200 433 
50 523 
70 570 
40 657 
70 740 
so 765 
40 779 
50 795 
50 83!) 

40 821 

100() 931 
40 31119 
40 125 

500 256 
40 360 
40 407 

500 493 
50 517 
50 541 
50 524 
50 534 

200 63·1 
500 661 

40 685 
40 698 
50 699 
50 719 
40 724 

40 756 
40 780 
40 791 

200 828 
50 833 
40 875 

500 880 
50 909 

50 946 

~y 32018 
200 38 

40 52 
500 126 
500 206 

40 221 
40 241 
50 273 

500 793 
40 454 
70 524 
70 543 

70 637 
50 694 
50 741 

so 801 
40 873 

500 893 

200 883 
500 912 

40 957 
70 960 
40 978 
30 996 
40 33008 
40 50 
50 189 
70 224 
?O 250 
40 360 

~ 50 375 
40 386 
70 432 
40 482 
40 537. 

200 613 
40 618 

200 651 
40 634 

50 744 
40 78li 
'40 874 
70 878 
4C 939 
4C 34028 

J •• ,,, • • • ':: • 1 • • • • .. ... • ., • ... • · t-- .... _ .. ' . " . 

Liro No. 

40 
40 120 
so 130 
50 214 
Sı. 2i9 
40 296 

500 397 
50G 423 

40 425 
40 506 
50 5S9 
5Ô 592 
40 634 

500 688 
40 774 
70 789 

200 854 
50 898 

50 937 
40 945 
70 35043 

40 
70 

200 
70 
50 
70 
40 
70 
40 
40 
40 

40 
40 

200 
200 • 

40 
500 

7() 
50 

500 
50 
40 
50 

500 

40 

50 

500 
40 
40 

500 
40 
40 

103 
131 
153 
155 
191 
207 
270 
285 
295 
297 
373 
399 
410 

413 
447 
494 
502 
505 

542 
543 
590 , 

595 
608 
617 

628 
669 
805 
808 
872 
856 
902 
949 

40 36134 
500 165 

50 172 
500 250 
500 310 

40 349 
70 412 

70 423 

200 444 
40 467 
40 506 

500 668 
40 687 
50 746 
40 751 
40 771 
50 834 

40 874 
40 891 
40 37002 

40 57 
40 61 
40 89 
40 326 
70 373 

500 430 
40 406 
sa s21 
40 530 
40 542 
50 557 
40 678 
70 701 
70 712 
40 719 
70 739 
70 814 
40 906 
'10 946 

Lira 

50 
40 
40 
40 
40 

500 
40 
40 
40 
70 
40 

40 
50 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
50 

500 
50 
40 
40 
40 

500 
70 
40 
40 
50 
40 
40 
70 
50 
70 

200 
500 

50 

200 
50 
50 
70 

500 

50 

40 
40 
50 
70 
so 
40 

40 
50 

40 
lıO 

40 
-<O 
50 

50 
40 

500 
50 
70 
40 

500 
soo 

1000 
40 
40 
40 
~o 

500 
40 
50 

500 
70 
40 
50 
40 

500 
40 
40 
40 
50 

40 
50 
40 

70 
.ı:o 

10 
40 
70 

No. Lira 

950 40 
978 70 
987 50 

38004 40 
32 40 
62 40 

74 50 
90 50 

111 40 
123 50 
133 70 
163 40 
165 40 
196 50 
211 40 
229 1500 
279 40 
289 40 
2~5 50 
344 50 
352 40 
380 40 
335 zoo 
4i0 so 
496 50 

498 40 
502 50 
515 40 
535 40 
596 40 
634 40 
650 200 
720 so 
73-8 50 
713 40 
810 50 
851 ~00 

905 40 
923 70 
945 50 

390~7 10 

117 ;ı 40 
176 40 

195 40 
213 500 
233 50 
293 200 
412 40 
462 40 
468 40 
442 50 
481 50 
501 500 
561 50 
556 40 

588 500 
514 40 
670 50 
686 200 
692 40 
727 70 
725 50 
871 70 
879 40 
88S 70 
907 $00 
998 40 



Niğdede imar hareketleri başladı 

rn 200.000 Jlrn: Mnlatyada zi-

l at mUdUrU Ekrem; Milas ilk 
mektep hadcmosi öm . ı er, zmtr 
devlet dcmlryolları cer atel· 
yesindc Snlm, Cihangir GUndUz 
ııpartıman ikinci katta B ayan 
.\ngellki. Samsun hUkQmet ko· 
nağında zlrnnt l\l'tUbi Mustafa. 

40.000 Hra: lzmirde Akseki 
bankasında Raşlt ,Aydında Ah
met Hayri, Beşiktaş Tuzbaba 
17 numarada Cemal, Kumkapı· 

,, Nlğdedf'n 1.ir m!\nur.:ı da bakkal Vclak Manidls, beşte 

Niğde, (VA KIT) - Ne vadi J yorsa da randıman ftrbnrlyle bir partası Çakmakçılar Valdc 
rliyebilirız, ne boğaz; saatlerce bunların arasında mukayese hanında Tellıl.h Rahmet ve bnk· 

iıntldat odcn karşılıklı iki silsl- yapmak pek mnınkUndUr. kal Mehmet. 
IE'nln arasına serllmiş geniş bir Niğ'do zengin bir merkez ol • ::5.000 lira: Karaköyde ko-

ha ... Ve bu sahanın l•ısmen roamaldn beraber kıymetli diye misyoncu MaYropolo, Tokatta 
daralan bir yerinde Arap mtmn anılmnğa ltiyik eserlere kavuş· Singcr dikiş öğretmeni Dayan 
tı yapısı Uzcrinc inşa olunmuş muştur. Fikriye ve ortağı berber Musta· 
bir kac bin taş binanın bir ara- Bu eserlerin, yapıcı kabili - fa. Konya maıtye tahstl şubesi 
~·a birikmesinden husule gel. yctıerden doğduğuna şUphe e - şefi Kadri ve 4 arkadaşı. 
nıı" bir şehir. dilemez. Belediyesi ve ,·lll\yet :?0.000 lirn: Bilecik orta okul 
Eğ<r yeni tnrzı mimari üzeri· bütçesi pek mUtevnzı raknuilar· öğretmeni Fikret. lstanbulda 

ııo yapılı heyaz ve renkli bnda- la yaşnynn bir memlelıot içine mUcelllt Sıdışynn, Unlversltedc 
ııa yemiş binalar göze çarpmasa busunun lcaplnrına uygun mo- hndcme Ali, Samsun Buğday pa· 
UzaJctaıı bir ırak menılekcti his· dcrn eserler serpiştirmek ve böy zarında bakkal Ra~im. 
!ilnf verocelc ... ' lece muhitin insanca yaşaynbll· 15.000 Urıı: Beyoğlu Asmalı· 

Durası Niğde'dir. meslnl temin etmek, hor halde mescit 10 numarada Dcsplna, 
Kurulurken. o zamanki icap- bllrllk bir muvaff:ıkırettlr. Samsun demiryolları istasyon 

lara göre. oldukça itina .gördU· 1ş bilmekten ve "icat" hasle· ambarında Kemal, 1zmirdc orta 
ı';U anlnşılryor. Fakat uwrinden tine rnallk bulunmnktnn doğar. mektep hademesi Ramnznn ve 
ıızun zamanların silindiri geçti· Niğde, ynkın zamana kndnr ortağı lokantacı Ahmet. 
ğl için harap bir memlclcet ha- knrnnlıklar memleketi imiş. Bu 10.000 Uru: Bakırköy Araba· 
llne gelmiş. gUn bu şehrin gecesi gUndUzUn· cı solrnğınan 104 numarada Sey· 

BugUn, şehrin çehresindeki den farksızdır. Gayet kuvvetli fi ve Abidin, Ortnköyde ınnna\• 
bu harap manzarayı silmelc için bir cereyan şehrin en kuytu so. Nuri ve arkadaşları, Orcludn 
lıUyUk imar faaliyeti ,·ar. Bu bn koklnrma kadar nur serpiyor. tsmail Rıza, tzmir Torbalı Dlr-

reket iki yıldan beri başlamıştır. BUlvarın iki ynnındn yepyeni nil köyUndc Şnban. 
lkl yılda yapılan davranışlar, ve modern binalnryUkselmiştlr. ------------
harnbcye dönen bu orta Anado· }Inllta, imar ruhu telkin edilmiş Kurtarma yurdunun 
lu memleketini yUzUne bakılır \·e umumi mUesscselerden maa· ,hır h3le geUrmlştır. da eşhasa nlt gUz•l yapılı bina· yeni şekli lsta!!yondan başlıyan parke - Jar vucudn getirilmesi de temin Galatadaki kime<siz çocukları Çckoskn>ah-yanın Almanlar tarafında · · - . . k rta ketmek rııccburiyetindc kaldı B l ~ ~şgalı uzernıo bfıfün Tahudüer tabii m '-'·-H 

11 radde, Niğdeyi Cumhıırivct edilruiı;llr. Ş~~rin hıı.ı·etl umu- u rma yurdu dü~künlcr evi nıunta• · ıın ann ıçıııdcıı ıs w.ıe.· 14 
• .,,,..,~ ı.r. 

TOrklycs!nln şehirlerine bc~ze· miyoslndeki harap manznr.;İ ile birleştirilecek ve yeıü mUes. rctta ı::,ı;:,:::;•~OTtar'. ?lma~ığı için hıulut harici adilme~ ı:7.::c. ı:;:;ıııdraya git~ıiJ]ler, f<lkat 
!en hirekeUn ilk eseridir. Bu ellen YO gözleri okşayan bir seoenin adı "Şefkat yurdu,. ola - " "'mak '81eyıııco hm-eketkıriM r f" lt.§ r. 

1

~ Yahıldı mutlak mı ' kt Ya1ı~dileri !i'Jk• ""~ederek 1"Y 1--: • ~ ~ m idahauf et mi.ş ve TeSimde görı·(·1;u:n·; z~ 
Caddenin yanmda yola engel o- manzara yaratan bu go .. ı dav· ca ır. tercih cWklcri . ,-,- ~ YfJr&Gnnc bindırmeğe ı;a!·-·'- d _,.,. 9~ 
l•n •erci< harnp ve gerekse ye· rnnışlar, orta Anadoluda mo· d -• "'ve toınfDTOYI hareket etti ı . ,. • ...,_r ır, lf'<ıl«lt hapa! do ı.attd ıız...,·· "' T a uııkoymuştur. mı yecekkrint aljy~Jer·"iha t l" '9' ııı binaların kU!esl lstlmldk e· derıı bir memleket yıtkacıtmlş- erfi eden zabıta Bir harp'"''''"""" 9 

• • ' Y" po .. onlan Londra. 

Ü 

c ır. Resimde ders alan Hintli t-'-'1..-'-~~ tün mcmlel~etlcrdc gc .. " ..... ,_ ta-dilmiş. Cadde, hUkOmet önünde tir. Bu muvntınkırotln dmlll memurları mim cd'1mekt d" "" .,.. kelorl••• .....Z kullan·'--• ba 

hirkaç y~n nyrılıyo~ Bu kısım· Niğdenin ynpım "~isi Faik ~ Gala~ komi~rlerind N cl ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~g~~~~u~~~-~~~~~~~~~·~~:·~~~~~-en a , 

da uzun Mr hUlvar göze (arpı- tUndUr. Erenköy komiseri Mazlum ikinci j 'ff 1 
Yor. !'<iğdede iki sene gibi kıs• bl r şube komiserlerinden Aziz başko. n g 1 ere i fr yaya Şehrin bntısınclan başlıya - znmanda mnddf imkAnların kıt· miserliğe. muavin Ali Rıza, Rifat 1 k ' a c R s A l Bahar ve sı·ya t 
rak tarşmın bir kısmını, hUkO - Jığlna rağmen, bu derece geniş komiserliğe. polis memurların. naSI mu abele se ınııt önl!nll yarmalc suretiyle imar faaliyeti doğuran, bunun· dan Neşet, Cevat, Yaşar, FahreL d - Ankara 12-4-939 _ (B<ı§ taraf 3 ilnclüle) K 1 tt" 1 k ı,, "" · ı 1""' 01'"" 

8 0 
acak, saaUerdenberl, ha· ınahallolerc doğru uzanıp gl - la beraber. oehrln sosynl haya· tin Cemil, Raşit, Ziya, Adnan, e ebilir ?. Hizalarında yılıJıı: ı 1 N J 

den bUh·arın eŞlnl hor ,·UAyet tına calibi dlkknt bir istikamet ema e ın B ender, J,ütfi, Tah. ( dl; na:;mnı1 e muamele ıörenler- flf \"O J k bl ın ... rlt"'.Zt'nde ,gKrnıelt nıUmktin yeren cumhuriyet idaresi, Niğ· sin _komis.er muavinliğine terfi Baş tarafı 9 uncııda) • ",.,, 12 d k 

1 1 

r kıble rUıglrlyle '" '-' u 1 h s,:ıtı:s riyallarıdır. e apanış gürbüz başaklar b 

•!eğildir. Gercl yurdun her ya- deyi yarın daha ileri hnmlelere etmış erdır. mua ede, diğeri Türkiye ile olan ' ı aygın baygın ııında geniş bir ımar vo kalkın- bazırlmpaktadır. Çanakkaleden Klizım, Antalya anlaşmayı takviye. ÇEKLER ___ ::ğ:a~;~ı~~akt~ ve nynı rUzglr· ına hareketi müşahede olunu· ıı. G. dan ömıer başkomiserliğe terfi e. lngiltere Yunanistnna temı·n t ı.ondra 5.93 şan fT • rma an kıvırcıkla· derek stanbul kadrosuna "eril- verebilir ve icap ed b n K«ıoık . ı '" ekin gölUnUn bir ta-
. St d 25 000 k" 'l'k mi§lerdir. na zorla. kabul ett• ersbl? unu o. Paris ı2;·~8j rntı, sanki birdenbire dehşetli Beşiktaş Bakımevı a yom • ıtı ı . ıre ır. Tilrlıl- ""'"" . 550 bir kasırgaya tutuımuo gibi ka· olacak y 1 ye ıle de, boğazlardan scrbestç 1 Cene'\'re 6.6625 rıştr dl l3eşiktaşta süt ve mektep ço: o yapma sanatı geçme müsaadesi ve Akdenizi: .ı\msterd:ım 28.41 ler ~·o z boyunu geçen okln· culıJarı için yeni bir bakım •" Dolmabahçede yapılacak yeni şarkındaki müd f d ""ı;" 67.2m • ır llldırım hm vn zlkzakı binası yapılmasına knrar "eril- stadyomun inı;a tekniğine ait hu. (Baf tarafı 7 ncide) için derhal bir :.,~a a i5 birli~i 1 llrilk<el •0.802• ile •ata 11-0la devrilerek naglha· trıiş, bu"'tçeyc tahsisat konmuş • susat istişare komisyonu tara • ve bu kaya silindirin tcsi .1 k lir. aşma yapabı. 1 Atina 

2

1.

315

0 ni kopan b:r kıyametin bize doıı.. d ·ı · t" St d rı e şe • Sofya 1.0925 ru il ı d t> 

tur. Ancak bu bina Barbaro6Un ftndan tcsbit e ı mış ır. a yom lo girmez, k"lmaz. ltalynnın Ad '"""d 

1

_

56 

• er• itini gösterdi. 
lilrbesl civarındaki binalar kalk., 25000 kişilik olncak, her ,,.yir - Makinenin su,.,; saaıte d"k kenderun h :~•j Mtalya. la. '""'°'' 14.035 GUzellerln güzeli alaca yav· lıktaıı. sonra türbe)'• nazır bir ar- cinin oturacağı yerler bulunacak. met« ile yfrmi dört t o uz . d k" . --: a zmır - üze • lludaoeıl• 2S.9025 rusunu öı.Une katan nazlı inek 
tada yapılacnktır. tır. Sahada y~di k~?.in!n ayni": - da mütehavvil<Hr. me " uasın- rın e '.. ıh_tıraslarmı unutmamış llüh" 24.0'75 çoktan ahırını bulmu• ~oy l 

manda koşabılecegı bır koşu pıs- Bu sü.at k" . 
1 

.. olan Türkıye tekrar İtalyan "h llelı"d O.OOM rın k 
1 

"a un a· 
-o-- tı· 100 idmancının lbir anda dua t"d' Y kma ınenın ça ıtma sur- lirasının buralara ·ı ı . Yokohama 2.8925 1 • oı: !erin, kuzuların, oflak· "ld" • ..,, a ı ır o sa he h . b" çevrı mcs' "h arın PC"l'•rinden art k 

20.116 ag

"'aç dikı ı b"l ki · k - k · ' ang• "yolda t" 
1 1 

Stokholm 

3

'-"2 •" ı •apan yapa ı ece erı sıca ve sogu giderken tabiı' dah .. ı· ım:ılini gauet tabı'ı" o1 k • 30.5-, taşı ·vetlşomezdf. 
• bük• t k" · · a aur.ıt ı hm- ' ara dil M k , 

lle!ediyece Beşiktaş, Adalar, su tertıbatı, ume er anı ıçın k<t edobilmekt d" B · • ı;iinccektlr -

0

' ·••• 23.9025 l{adıköy. Sarıyer, 13eyko•. 1)s - hususi yerler, misafirler ve spor. seyl esil.ali de;,~'-. u §<~ıl?•~ . . 1 1 fkra 1 Hepsi de ancak Yarım daklka-~Udar, &kırköy, Beyoğlu knza- oular için ayrı mahnller, gar.ete. lometred" mı olarak ıkı kı- Londra, lııgıl,,,._e ile Fransa E•ı•nl ı ı, ı ar nın lclndo geçan bu fena beren ları dahilindeki yolara son za - eller için mutena bir yer olacak- Makin:r- olu . • - nın derhal h""'kete geçmeleri ili. 1 Sivas. Erıllrum ııı 19.075 mcrc a.rasxıda herkesin k trıanı--~ıa 20.116 sUs a~ncı dikil- tır. Gazetecilerin Avrupada oldu. maz.da y 1 b" pışı~mege başla- zım geldiğini nnlamışl rd . . TUrk borcu 1 peşin 19.10 tan gBzUne ilişen au old'u~.ıa • 
• ö.Ju t> • • d ' d k ·ı n evve ır nevı sapan v a ır. Zı 1 "" IQi§tir. ğu gıbı maçı se)Te erKen a ·tı o taS 1 t k . ası- ra, m!hver de\•l ti . 1 . insan biletinden kal 

_.,._.- ile yazı yazmaları için makine ko rin?-~ dcpr~. _1
1
5 - 20 .antım de- Akdenizin garp: en spanyada ---------~-- b k ın ve blr 

h • nacak yerlerle altı adet telefon k"l;g•~ ' ~uru molrtefü. Bu ~o- !eri altın 1 "~".""ını kontrol ,:~~ ı:etroden uzun, Uzer! 
T aksiın Ba çeıı bulunacaktır. h~ :isi~~~,.!'~;, ~==·"'' kuşı da- bir teşeb:u: mn~ '.çı~ lspanyadn Fatih a k t~an gözle:ı~: fa~eneylş~i bir 7ılan, genişleyor Stadyom bir buçuk senede ik. d ın olunmakta- y . e gırıştıkten sonra 1 s erlık şubesinden: bir karı aşı glbı ııçmıe, dlII Taksinı bahçesinin a~ka kıs - mal edilecektir. ·~·- . • unanıstanı bir tarafa bırak ' 332 Cci!"'elce davet edllen 316. istika ş dışnrıda, meçhul bir rtıır.daki bostanın beledıye namı. -o- t ~hebndıs !rvınin makineleri va rak ve Rodos üzerine da a - çıkarılanı31)33ve bu sefer davetiye ··dl,,·ordmııc. te doğru alablldlflne et· 

ııa istlmlôk edilmesine karar ~e- • , • • • " ası ' 'I oenodonb"i Avustral- rak Akdenizi - yana - b 1 doğumlulardan ve " · riJmiş t bbu .. se rririşilmiştır. Taksım helası ınsa. cdıldı yada yollar yapılmaktadır M k' k n şark havzasında un arla muameleye tabı· yokla • • • "e eşe • . . : . . . . a ı- ·ontroıu elle . ma k • -t:crası alındıktan sonnı Taksım Taksimde yenıd~n ııı'ia edılen n'.nın hır ay zadında yapnğ> yol yorlar. rınc almaya çalışı - muam':gıı .bakaya ve saklılarla Bazan insanlar da böyle de· 

bahçesine ilh•k olunacaktır. helanın ynrın bcledıye tarafından mık~a<ı (1600) motredic. Fakat . . h" e erı tekemmUI eden ve ~il midirler' 
___,,_ tescllilmfi yapılncak , .• meydana makıne gece gilndilz çah§Ur ld ğ lngıhz amiralliği !tal . ıç askerlik etmemi' Olan ( . · 

b

. bakan eski hela derhal knldrrıı.' takdirde bu miktarın ik. : ı·ı ı sunun Şarki Akdcnizd yk~n fıl?. de) sınıfma mensup ı·sı~mperıyaat. saaTdıpetlkı, baharı, hayatı, Det• ... , 

D 1 

".tekte ı k _ ı mıs ıne y . . e ı vazı k A b 'VJ • 

um upınar ın · nıaya başlanacaktır • ~ı acagı tabiidir Çalıcma b" enının mühim surette k • as ·ere " k a· u kadar l 

1

,. .... ] - · :. sı ıraz len . 
1 

uvvet ~ev e ıleceklerdir k d nıau Ye bu 
agvco unuyor - ac" olsa da sorınayesinln hi~ ol- ııu::'~ş- odluğunu düşünüyor Bu. 2 - Şubede içtima günll 21 . : ar hayvana birdenbire ıehlr 

Duml upnı:ır yatı okulu hazi - Yeni bir sergi ınası ve yalnızca odun ilo mü kem- la ıçın, spanyanın. y un~nls - s"'.! 939 cuma sabahıdır. nı- e mczl e~ m 1? 
'••dan iUbnrcn ıağvolunacak, 1 mel yollo• elde otmey; mümklin kıl - ~~n ve Tilrkiyenln, ittifak - 1 ~ - ~del vereceklerin bedel , nıan Cemal JL\YGLI 

buradaki ı;o<uklar kÖY yatı okul· Bu sene za~f mda. • slan bulda ması son ""eler zadında mlihe ı aegılse bile, bitaraflığını tem~· ~rı 20 aısan 939 -be akş; t:ır-m gönderilerek tahsilerini o· J y~~ ~a~~~ıı:~ı-ı~l~~:~t~çılacak,I dis 1rvinin makinesine rağbeti a~~ t~~mtk .f!kri?dedir. Bu, Fran~~ ma kadar kabul edilfr. . 
r >:ar Ja lamamJıyacaklardır. m ukala g . tırm•ıtır. J d . n_gılız dı plomasisin!n ilk h • .- Gelmlyenler hakkında ka 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Ram• A 
Tabim. Tallmh 

1 Ytlın efıdır. e. nunı takibat yapılacağı ilAn olu -
n~ • 

Teleron: 41553 Mene Urta apartmaa 
bafka her ıiin i, . ~a8yene: Paı:aT'dn 

e kad1r. 



12 -VAKiT. U NiSAN 19.19 ------, .... BOYOK VE KOÇOKLERE; 
İtimat ile verilen ve azamı yirmi dört saat içinde solu 

lan dilşürttıeğe kat'l tesirini gösteren Srhhat Vekaletinin resmi 

müeaadeaini haiz iSMET SOLUCAN BtSKOVtT 
!erinin piyuaya taklitleri çıkmıştır. Sayın vatandaşlarnnızm 
kutula~ üzerinde dalma (İSMET) markasını aramalan ve iıı. 
temeleri menfaatleri icabıdır. Her eczanede bulunur. KutUBU 
20 kuruştur. 

Boğaziçlnde Emirglnda ~irgm sokağında yeni 50/52 numa 
ralı blnanm enkazı taşlan hariç olmak üzere 1000 lira tahmin be. 
delile açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazmı M.Udür. 
Jilğilnde görillebilir. İ.steltliler fen işleri mUdUrlUğilnden alınacak 
vesika ile 75 liralık ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 
28 4: 939 cuma gUnil Ba&t 14,30 da daiml encilmende bulunma. 
hchrlar. (2) (2506) 

Türk Hava Kurumu 
27 ncı T er.tip 

Büyük Piyangosu 
Birinci keıide: 11 Mayıs 939 dadır. Büyük ik

ramiye: .~bin liradır.Bundan baıka: 15 bin, 
12 bin, 10 bin liralık ikramiyelerle (20bin ve 10 
bin) lirahlC iki adet mükafat vardır. 

1 

Dün ve Yarın ı ıı 
ı 

Tercüme külliyatı 
Satış yeri : 

VAKiT KITAPEVI 
1-1 O kitaplık birinci seri 
Numara 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuru; 
100 
100 
75 

4 Devlet ve tbtilil 731 

1
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı I 75 
7 İşçi sınıfı ihtili.li 60 
8 Ruht hayatta IA§uur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı Il 75 

795 
Bu Serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 26 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 
4 lirası ayda birer lira öden. 
mek Uzere dört taksite bağla
nır. 

SAHiHi : ASIM US 

Neşriyat Müdürü: il. "Ahmet Sevengil 

Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

ıl 1 ~ ~ l·ı· ~~ l!ıı 
1 

1 1 - 111 

ııııuııı ıı 

BUGÜN: KU~BARANIZA!ATACA.GINIZ ~ 5!iif RU~ 

..... 
•• 
-=-~~. ~~-- ·---· 

• 

.. -

, __ , 
1 

t;ocuk Hekimi 
DR. AHMET AKKOYUNLU 

Tnksim • Tnlimlıane Palas No. 4 
Pnznrdan maada her gün 

snnl 15 den sonrn. ------------Dr. Hafız Cemal 
L O KMAN HEKiM 

Dahiliye mütehass1$1. 
tatanbul Dh,anyolu. 
No. 104, Td: 22398 ...................... 

1 R~~T!~~ ~T~~~~~sı 
Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

1 si karı11ında eski Klod Fare;rl 
sokak No. 8 • 10. Öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

! 

' 
inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
ı - Şartname ve nüm.unesi mucibince 20.000 Kg. kalm kın. 

nap kapalı mrf usuliyle mUbayaa olunacaktı-:. 
II - Muhammen bedeli 17.000 ve m~vakkat teminatı 1275 

liradır. 

Il:L - Eksiltme H 4 939 cuma günU snı:t 15 de Kabataşta 
Levazım ~ı;hesi mlidüriyetindeki alım komisy~nur.da yapılacaktır. 

JV -- Şartname ve nümun.eler hec gfüı sözü geçen şubeden 
.. par.-: A'haalJWr. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 gü
venme parası makbuzunu ihtiva eqecek kapalı zarfların eksiltm'3 
gil::.!i en geç !aat 14 e kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mu. 
kabilinde verilmesi lazımdır. (2015) 

Sanatkar Aranıyor 
Devlet Demiryolları Um~m Müdürlüğünden ·: 

YARIN: KURACAG ı N ızı: EVİN : TEMElİOİ R - - ....... .... . Z AY J 

24i9 numaralı bisiklet clıli~·ctna
mcıııi z::ı)i cllim, .. ycnisiııi nl:ıc:ığını· 

''dan eskisinin hükmü yoktur. 

Eskişehir şimendifer f arbrikasında çall§tırılmak Uz.ere tesvi. 
yecı, tornacı ve kaza.ncılıktaki bilgileri yüksek derecede olan sa. 
nal erbabı işe alınacaktır. Ücretleri imtihanda gösterecekleri eh. 
Hyet ve liyakate göre tesbit edilecektir. İmtihanlar Ankara de
posunda, Eskişehir cer atelyesinde Alsancak cer atelyesinde Ye. 
dikule cer atelyesinde yapılacak ve matlfip evsafta görillenler 
tavzif edilecektir. Taliplerden Ankarad& bulunanlar cer dairesi. 
ne, Eskişehirdekiler cer atelyeslne Istanbu1da bulunanlar Sirke. 

• a o 990 J 

~--;~, C·. . - . 
ZIR:A#.TAIANKASI 

.. 

\'artkls (K. l. 57) 

7. Ay! 

Tıp Fnküıtcsinılcn nlıJığıın Jıü,· i · 
yel ''nrnk:ısını kaybettim. Yenisini 
:ıl:ıcnüınıcl:ııı eskisinin hükmü yoktur . 
1392 Fikrd Vroıip (K.t. !iG} 

cide 9 uncu l§letme mUdUrlUğüne, İzmirde bulunanlar da Alsan. 
cak atelyesine müracaat etsinler. (1247) (2417) 

TDrklye Cumhuriyet Merk'ez H•nkası R ı 41 1939 vaziveti 
AKTiF 

Kaıcı: 
Altın san kloırramti 162813 
Banknot • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • • 

Dahildeki Jluhabirltr: 
Türk lir:ısı • • • • • • 

llarl,ttkl lluhabirler: 
Altın: safi klhıram 9 C54 61' 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • • • • • • • 
Diler dövizler •e borçlu 
kliring bakiyeleri • • • 

lla:ine lahvilltrl: 
Deruhte edilen evrakı nnk 
diye karşılığı • • • • : 

Kanunun 6-1 maddelerine 
tevfikan H:ıılne tarafından 
Yakl ledlyal • • • • • • 

Sentdt.I cü:danı: ....... 
Ticari senetler • • • • 

Eıham ve tahvildl C'Ü:danı: 

~
Deruhte edilen enakı nıık 

A liyenin karşılığı esham ve 
lıhvilAt itibari kıymetle 

B· Serbest esham Te tahvil:lt: 
Avanılar: 

Hazine)'e kısı ndell nans 
Altın Te döviz üzerine • • 
Tahvildt üzerine • • • • 
Hissedarlar • • 
Muhtelif • • • 

• • • • 
• • • • 

24.140.860.-
0.864.625.-
1.034.00. .... 06 

2U.236.04 

12. 736.038.3.'l 

l).437.:JO 

ı 1.888..202.56 

liJS.748.?>63.-

16.307 .. ·ııa.-

ı 08.823.058.28 

4 ı .r,....>S.002.sı 
7.944.307.0:i 

2.515.000.-
140.3.11.73 

7.808.722.-

Yrkln 

Lira PAS t F 
Sermaye • • • • • • 

i htiyat akrtıl: 
Adi ve fevkalade • • • , 

S:i.040 . 11SO.<Ml Hususi • • • • • • • 
~44.236.04 Ttdavüldtlcl Banknotlar: 

Deruhte eclilcn enııkı nakliye 
Kanunun 6.8 inci m:ı~Je-

lerine tevfikan hazine tara. 
fından vıki tediyat . . 

2-1.020.708.11 
Deruhte edilen evrakı nak-
diye bakiyesi . . . . 

K:ırşılı~ı tamamen ıltın olarak 
ilhetcn tedavüle nzedilen 

142.3:>t.~J7.-

108.82.'J.058.28 

40.503.350.86 

10 .473.0 :i.'J.73 
4.000.000.--y 

12.016.909.76, 

388.481.701.Dtl 

Reeskont mukabili ilheten 
teda. • azed. • . . . • • 
Tılrk liraıı lltvduatı 

Döviz Taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövlzleı 
Diğer dövizler ve ılacakh 

klirin11 lı:ıklyclcrl • 
l\lulıtcli f • • • • • • 

2.712.2.'W.ıt 

6.000.000.-

158. 7-18.:163.-

16.397.816.-

142 .851.2-17.-

10.000.000.-

ö0.000.000.-

4.319.34 

27. t 07 .664.40 

Yektn 

Lira 
ı:».000.000.-

8.712.234.11 

2ıt .&>1 .247.-
27.219.1~.45 

27.201.983. 7 4 
08 .907.t 76.61 

388.481.191.91 

1 T•mmın: 10~8 tıırihlnıf,.n ftihııren : hı.nnto hııddi .... 4ı .~ltın \17,rfne r 


