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Şarkı mfisabakamızda kitap kaza 
nan oku1 uculnrımmn illın ettiğimiz 
'\ ltaplardan hangisini beğendiklerini 
bize bildirmelerini rica etmiştik. Ki· 
tnp kazanan ve şimdiye kadar bedi· 
resini almamış olan oku:rueularımı
zın bu znhmeti esirgememelerini I 
tekrar rica ederiz. 

fDAl'lE EVİ: Ankara Cad. JSTA1''BUL• Telgraf: VAKiT• Posta kutusu: 4~•"relefon: 21413(Yazı)-2C370(/dnr~T '------------------------

Bulgar nıeclisinde 
muhalif mebuslar 

HükOmete şiddetle 
hücum ettiler 

Sofya, ıs (A.A.). - Mebusan mec
Uıinde muhalefete mensup birçok 
lllebuslar hUko.mete tiddelle bOeum 
etınlşlerdlr. 

Staynof, Bulgar milletini Celt • sıo
\'akya ve Arnavutluğun akıbetine al· 
tarnak istemediğini söylemiş Ti !j" 
!abalık bir Bulgar heyetinin m • 
:teli belirsiz müzakerelerde bulDD• 
ıtıalc üzere Berline ıitmek nzere oldo
lunu fllve etmiştir. 

Konl t:lano '.ArM 11u tlal' arasrnda 
/ 

Bir Alman filosu 
Akdenize geligor 

Bilhassa diler bir mebus da bııııtın
kQ vui)·eU 1915 deki nılyete ıeı
bih ederek Alman heyetleri S?fr•r: 
llelirken 0 zamanki hOkCunetın :d 
hiç bir taahbilde girişmemiş olduJu• 
na .dair teınvinal venniş oldutunu 
hatırlatmıştır. 

11 
Berlln. 18 (.A-A-) - .Alman deniz deldeıı olmak üzere altı knıvu6r ve 

- f' 

• 1'11n "&tİlanalta !alıınan f rtif1fz ve Framız BdJf!ııtrleil n, Ntrnr llonnı 

Fransa ile Polonya da müi.e
kabilen ga_ranti verdiler 

Çemberlayn ile Daladyenin beyanatları 
derhal hükumetimize bildirildi (l'azrır 6 ncıda) 

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

Almanya bugünlerde Polonya üzerine 
yürümeğe hazırlanıyormuş! 

Hitlerin yıldönümü münasebeti le Danzig' de 
nümayişler yapılacak mühim 

IIükQmet harici Jstiıabların lıf • mıkfmatr. bir aylık bir &"eziDU YAP. ekaerhl denizaltı gemis! olmak 11Zere 
lllOddet tehirini istemesi ve bu lale- mak ozere tspanyol suıarma bir tııo bir çok hatif tontııı.tolu gemilerden 

bin de kabul edilmesi nzerin~ :~::~ '"&ıdermeye karar verml§lerdJr. Bu !1- mürekkep olacaktır. L ı· 8 y A , D A 
leret mebusları protesto rnaka ıo iki.si Deutschland tıp1Dde en 9011 mo. 
l:llQzakere salonunu terketınlşlerdlr. 

Irana giden hegetle askeri isyan çıktı 
k lra. k fonraklarznda Mı~ırl~ münakalat 
ıtamız r ke~ılmış bulunuyor 

T •• rk kıtal arı karşı karşıya Parıs, 13 (A.A.) - Paris ·Midi ga-

M Ulda Irak ve u zeteslnin Kahire muhabiri, Arna\ut· 
US • ·ı • • ı " ı d ı luğa vukubulan taarruzun yerli aha-

b 
• b 1 erı n 1 se a m a 1 ar lid d Para, 13 (A.A.) - övr gazetest, f ra alt eml!kte ya.ngmlar çıkanlmıf CIL 

lerek Jr Jr e uyan ınnış oldu~u inCial yüzün· Dcrllnden lBUhbal' ediyor: dutu blld1rllmckted1r. 

ge . den Llbyada bir isyan cıkmış oldu-
ordlJ.IW1UD ..u.ııı ve muhabbeUerlnl 1 f..s1 Ali Rana Tarhan mut.uarn!m e. ğunu haber \•ermektedir. Mısır ih Almanyanm 115 nisan tarlhlnden ltf. Varoova. ıs (A.A..) - Poloıı.yam11 

lluauı, 13 o(A.A.) - ~ol~ ajan. 1 blldlrmtıtır. v1ne ve heyeUmlz1D dlğer azalan da Llh~n arasında billün münakaldt, hl- haren Polonya Ozer1Dc yürllml'ğe ha. Bcrl1D IJefirl B. IJpM, vazi!eal bap 
atnııı htı.IU.9! ınuh&blrl blldljor. Um1Z :MU5lll 11t.ILIYODUDda, Mu. Resthouse otcl1De mtaıııir edllml§Ur. JAmel lnkıtaa uğramıştır. zır olacağı ve diğer tarııttan Bcrlln ııa dönmek Qzere dUn Va.rıovadaıı q 

"-- t.zdl"'1Cl nıerui - ~::Uıaaarrıtı ceW Halit. Bey, mm. .Askeri kıta.mız kı§lad& Irak L!kerlc. Libyadan gelen bedeviler, ltalya- hllktlmeUnln Frankoya muUak suret. tılmı:otır. 
~ vellahdinin tenıs!l edecek taka kumaııd&DI l{aaDD )ı{.akaut, bele. riD1n mlaatlridlr. Mut.a.sa.rnf tara.Cm • nın hazulıklan ve ltnlyan kıtaatının te emniyet edlleblleceğl mOtaleasmda B. Lfpııkl. Vareovada B. Beck Dt 
~ memleke~ askeri ıutasmı dl re151 ııayretÜıı. polis mOdllrO ve dan dUn akoam heyet ıerefiııe bir zı. dahlle doğru yapmakta oldukları ha- bulunduğu t.ahm1D olunmaktadır. g8rO~ll§tOr. 
b&rnu Türk 'heyet1D1 dlln sabah kardeo ~ciye tqrl!at ıııUdllrO Tahain Bey yatet v~ttr. rekül hakkında bir takım malQmnt DSJlZig, 13 (A.A.) - Son gün_ B. Beck, dUn İngillz ve Japon ee.ftr 
,._,_ huawd tren ve Telltösek. ve Tllrk1YenlD Bağdat el<;lsl ve sair Musul, U (A.A.. )- Anadolu ajan. verıoektedirler. terde Danzig topraklarından gc_ 1erfn1 de kabul et.ml,ştır. ;,:x topraklarm& ~~ iStuyoıılarda yüksek ınemurıar taratmdan ka?F. amm huauat muha.btrl blldlrlyor: O~renildiğine göre, Tibestl hudut çen Polonya trcnıerlndcıı atıla.ıı be. Harlclye nazır muavtııı Kont Bzem.. 

ı !ırusuıa kadar Y ek ııaııuıı .aınt. laJ1Dll§tır• Tahrana gitmkte olan Türk heyeU mıntakaları ile Murıuk mıntakasında yanııamelerl Danzfg Ayan mecııaı Po. bcck, Yunan orta elçWnl kabul ~ 
-~rekd-~'Wdllnuk te'-~a'rı~-'y!• • __ _.ı.nmıs Bir uker1 matreze aeIAm remı1n1 ve L!keı1 kıtuı bu aabah otomobil. kargaş:ılıklar çıkmıştır. lonya hUkOmcU nezdinde en ~ddeW ml§tır. ' 
..... uau z.iM' ~· .., ~-- - bir aurette protesto etmışUr. Varoova, 18 <A.A.) - Ca.uıtelertlt 

tır. Hudut yaJcmiarUl~_,.~e~t&;:. ~~~-;:1~e~Uh:;:~ .:::~ h:: lerle Ker~Qke hareket etınl§Ur. lngilterenin Roma elçis·ı 1 Derlin, ıs (A..A..} - "Garp Polonya elaıerl.ııt Almanyanm &!kert Te l.ktL 
Türk ordu.suııun nıllın_.. ..... W".....,. • • ,.

1
• ._1.tır Birliği,, nJ.n 1uaatıarmdan kaçan Po sadt hazırlanmasma U%UD makaleler 

l!ııauı kolorduaU ıcurmaY tıe.ık&Jll ;; yeU• beraber askeri ~_. e- • Gö • dö dU Londra, 13 (A.A.) - Lord Perth, lonyadald .Alman ekalllyeUnden ıOÖ tahsla •tmlflerdlr. 
ba,ı Yuaut BeylA r1yaaetilld9 JI aaad&bat pakt.m& dahil lld devlet ring n ıdya.at hayattan çekilmek üzere on cO. kada.J'mm D!,!1%1g'e UUca et.mıı olduk. Elaıpreıı Poranny, btıgQnkG Aım.a 
sıoıı. ,.. demlrJol1&n nıtıdtlr ~- OfdUIUDUll nıUmeMiU kıtalar, ka?'fI Trııbtusgarp, 13 (A.A.) - B. Goe· ne kada.r Roınadan ayrılacaktır. Mu. lan haber verilmektedir. Polonyadald yazım 1ktıaaden b!Udn olı!\lfu kau 
ltrtrıden nıOrelclrep blJ' Jıe,.C ~0• ~ dlzllerek dotıt ve kardeoçe bt_ ring, Monserrat \•apuri)·le ltal:ra:ra matıeyh1D yerine sır Percy Lorralnc Atmanlann bir ı;:ok hıı.karetıere mı. aUııde ıarar etmektedir. 
ınrı ve Türk uyelln• ft cırdUld ~ P ~ ,.11mıemıftır, Heyetqnız n..ı hareke\ etmiıUr• ' ~ edilecektir. ruz kalmı1t1 oldu klan ve bat.ta. buııl&.. (Devamı 6 tıcıda) 
ıxı...u.ıe~ kM"del lrai' .__. 
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işaretler : 

ikinci Refik Saydam 
hükumeti 
- ıı -

iş ihtil aflarının 
ha ll i için 

ispanya sularına gide Zamgöre~ek öijret- ro RKIYEYi 
• • • menlerı teftış Anlıyamıyanlar ! 

!kinci Refik Saydam hükumeti Uzlaştırma nizamname
dünyanın en kararsız bir zama- ıi mücsacıelcrc bildirildi 
.nmcla iı batına geldi. Geceden sa-

cek tıcaret gem ılerı ~:İdö'nf:~~~~d;~o~:~~!: (Yazan: HllOIETMtlNII<) 

F k h""kO f" •• d "I l • ı l'ALYAX gnzctelerlnin son baha kadar hükumetlerin kaybol. 1ktısat vekAletfnce iş dairele· 
duğu, Avrupa haritaaının bir med rlnln teşkili ve iş kanununun 

ran o u me ınce gon eri en erı yapıyor iki gündiir yazdıl lnnnı 
• d hl'k ,. 1 b"ld" "ld" Maarif VekAleU, şehrimizde· okurken,gc~mfşgiinlcrimJzlha· 

ve cezir halini aldığı :uunanda 
Türkiye harici politikasının ifade 
ettiii manayı vuzuhla,. ıarahatle 
anlatb. Kabinenin beyannameain.. 
de zikrediLen harici politika bir 
§ahsiyet ve huausiyet anetmek

neşrinden ıonra iş verenler Jle 
işçiler arasındaki mUşterek ve 
mtltekab11 haklar tesbtt olun-

tamım e te 1 e I· yer er 1 lfl 1 kı 11se ve orta okul öğretmen- tırındım. nız, büyük kütük, t.a· 
!erini te ftiş etmek Uzere mev· rihin buminkiine benzer buh· Millt İspanya htikflmetl hari

ciye nezareti memleketimizdeki 
elçisi vuııta.aiyle denizcilere 
dUn m fl hlm bir tamim ıgönder· 

hilden en aşağı Uc mil acıktaıı f tti lfk e· 
cut bulunan umum mu e ş ranlı de,·relcrinJ rok görmüsfiz. secmeğe mecburdur. Bu suyu " . muş, bu nrnda fş~l ile iş veren 

arasındaki ihtilltlarm uzla~ına 
yoluyla ham mezkflr kanunun 
78 inci maddesi mucibince ltıçi· 
ler arasından ıc~llecek mUmes· 
!'llltere bırakılnuştı. 

kadrosunun dar olduğunu göre· IA\yik , .o nail olduğu.muz rnlh 
tecavüz eden gemiler derhal ıap k t ı t ''C karar vermlı: 

re gen 6 e m e. "' l'C rctııhı kısknnmn dcrccel~rfn· 

tedir. miştir. 
tedfleceklerdir. tetkiklere başlamıştır. de, gizil , .c açık, dıll'bclcmejzc 

Karta.gene mUstahkem me\·· Bu sene kadronun dar olma· yeltenenleri tiimen tümen gö· 
Paldarm} imznlann ehemmi7e• 

tini kaybettiği hini verilen ıaran· 
tilere sevinir gibi olmanın bir c:Ü· 

riim sayıldığı ıünlerde imzaya sa· 
dakatte.n, muahedelere vefakirlık 
tan bahsetmek ve hadiseleri sade
ce Türk noktai nazarına ıöre tah. 
lile tabi tutmak bu yeni hükume. 
tin dıı politikaaının karakterlerini 
tayin eden esaslı noktalardır. 

lktısnt veklleUııce bazı rlan· 
mış olan "1ş lhtllUları uzlaştır· 
ma. ve tahkim ni zamnamesi" bu 
mUmessllleriu nasıl seçilecekle· 
rlnl, uzhışmn şekillerini ve bu 
uzlnşmıı.ları tahkim usullerini 
lzah etmel.."'t.edir. 

Bu tamimde İspanya sularına 
gidecek veya oralardan g eçecek 
gemilerin ne gibi şartlara riayet 
edecekleri l'e aykırı hareket· 
ırJn ne gibi tehlikele rle karşıla· 

şacaklurı bildirilmektedir. Ta· 
mimde şu izahat verilmektedir : 

kiinln açıklarından Farela Tor· ar yUztinden teftiş işlerinin geri ğiislcml~lz. nu IUhnrla işin ncc· 
re la mesedan limanına kadar kalmaması için vekAlet Univer· mlsl dc~lllz. 

olan sahillerde de Uç mile ka- site profesörle rinden bazılarına 'Üstelik arnmızda bugüne kn· 

dar sokulan gemiler tahtelba· te ftiş T"atifelerl vermiştir. dnr görülmemiş bir ,·nhdot 'e 
hfrler tarafından batırılacak- Bu ıırofesörler evvelki gUn • nizamın lınsınu:uJn ıniidcbblr 
l ardır. 

J leı ·hangi bir nasyonalist ls· 
panya limanına gidecek cemile· 
ıorln de tercihan Palma, Ma· 

den itibaren k endile rin e ve rile n ,.0 snğl~m ııİr milli idare 'n.r. 
öğretmenle ri teftiı;e başlamış - Bu idareyi cllerlnrto tutanlar, 

lardır. harpler görmil~ kumrmc1nnlnr. 

Dünya mikyasmd.a be.kıldıiı :ıa 
man Türkiye harici ıiyaıetinin 

mert TC makul ıeciyesi daha gii2el 
daha berrak bir ıekilde meydana 
pkar. 

:Nizamname ile iş kanununuıı 
78 inci maddesi de tatbik olun-

!epanynnın Akdeniz uhllle· 
l'lnde Sagunto ile Adl'a lfmnnla
rr arasındııkl kısımda içinde n e 
bulunursa bulunsun herhangi 
bir gemi muhakkak surette sa· 

Orta tedrisat kadrosunda bu ~lya etler te<h·ir ctml~ ılcylet n· 
yıl zam görecek öğretmenlerin damları , ·e ek eri•:ctlc hu il 1 Jorka ve Barselon limanlarına d • 
sa yısı geçen yıllara naazran a- mezlvetJ bir ncfisde rl'metnıiş 

mıığa bnşlanacağından, il} dai · gitmeleri lAzımdır. ., 
ha fazladır. )' ii)tscklik l'O <llrııyct cnmiiı.eç· 

resi bölge Amirlikleri dUnden 1- Bay ve Bayan Pittard'ın 
tibaren mıntakalarındakl mu- dünkü konferansları 
eıııseselere tebligat yaparak, of· 

itfaiye teşkilatı 
ta kviye ediliyor 

Türkiycnin harici politikada 
gÖsteTdiği bu pbsiyet iki kuvvet
li temele dayanmaktadır: 

znmnamenln emrettlAl şekilde 

mUmesalllerln 30 m yisa kadar 

Şehrimizde bulunan Cenevre 
Unlverslttsl profes!1rlerinden B. 
Pittard dUn akşam sant 18.15 de 
Universite konrernnıı salonunda 
UClincU konferansı \'ermiştir. 

Teftiş işi mayıs sonuna ka • Icıidlı-. Bımlar bizdedir; Tür· 
dar tamamlanarak ha~ırlanan kiye Cumhuriyetini ldnrc eden 
raporlar vekllete hazirana ka· inc;anlardu-. 

Hazirandan itibaren itfaiye dar gönderilmiş olacaktır. Bir lAhzn bfle dii . iinmcmlM 
teşklltıtı tnkyfye edilecektir. 

aecllmeslnl bildirmiştir. 

ı _ Emniyatli bir iç politilut. Mümessiller 30 mayuıa kadar 
iş dairelerine blldlrlleeek Ye bu 

il - Kuvvetli, hcı- zaman iti. mUme slller lö hazirandan iti· 
mat olunur bir ordu! 

iç politikada kuvvetli olnuyan, 
tezatlar içinde çalkanan, bir cemi
yette dıı politika mut laka tahıi
yettiz; batka ~evletlerin arzuları
na, emellerine tabidir. Baıka isti. 
kaınetleı"den esen rüzgarlara tabi 
olan bir harici politikanm ne ka. 
dar milli olabilecerini tayin müı
küldür. 

Osmanlı imparatorluğunun ıon 

asrı ıhuna harikulade denilecek de· 
recede mühim misaller kaydetmif 
tir. 

Haft>uki "Milli vahdet,, e1aıına 
dayanan Cumhuriyet hükfuneti 

baren faaliyetlerine ltaşhyacak· 
ıardır. 

Va li Adalarda 
Vali ve Belediye Reisi Dok· 

tor I.Cıtfi Kırdar dUn Sular MU· 
dUrU ile birlikte Adalara gitmiş, 

Adaların au işini yakındnn tet· 
kik etmiştir. 

-0-

Eminönü meydanı 

Bay Pittnrdın konfernnsınıu 

mevzuu: "İlk insanların işleri, 
pedagoji ve spor" dur. 

ProresörUn bu akşam da ve· 
receği '' Aıyada yaşayan beşer· 

den e\'Yelki bir mahlftk" mevzu
lu konfernnsiylc lstnnbuldnki 
konferansları sona erecektir. 

DUn Dayan Pltlnrd da saat 
ıG.30 da kız öğretmen okulun· 
da "Jnn Jak Roso" mevzuu et
ı·nfındn bir konfcırnns vcrmişUr. 

KonCeransm ikinci kısmı bugün 

ele deva m edecektir. 
EmhıönU rueydanınm ge niş· -o--

letilmes i faaliyeti deyam e<.Ii • i rana gidecek lngiliz 
yor. Bıılıkpaznrı caddesi ağzın · Heyeti 
dnki bazı dUkkdnların yıkılma· lran Veliahtının Tahrnncla 

Yeniden şolör ve efrat alınaca
ğı gibi mevcutların maaşlarına 

da zam yapılacaktır. 
Bundan başım. yeniden bti 

yük bir merdiven, motopomp 
Ye gaz elbiseleri alınacaktır. 

--0-

Hasan ecza deposu 
enkazı 

Hasan ecza deposu enkazının 
s igorta şirketleri tarafından sU· 
ratla kaldırılması için belediye 
tnra!ındnn nlA.kndar şirketıe.r 

<iUıı ihtarda bulunulmu ş tur. 

- - o--

Sokak levhaları 
Noksan sokak levhalarının 

tnmauılanması için yeniden bin 
lira sarfedllnıeslne karar veril-dahili siyasetinde yekpare bir kit. 'H bi r mU teahhidc verBmiştl . ··aı1ılacak d U ''Utı mernsiminde 

leld" B ....t-. likti ki d hT ,, b miştlr. Bu iş yakında mUnakn ır. u y~rc r ' a 
1 1 

:l\IUteah'hft le belediye a rasın d :-ı buluıımıık uzere bu s obnh cks· 
uı saya çıknrılncaktır. 

01C$Cleleri harici politikanın rü:ı- ihtlltl. f tıkmış, bu yUzden yı k ıl· pr esle şeh rimize bir lngm z h e· 
karlarına göre istikamet alır lbir m a i şi ge ri k almıştı . Bu dtikka.n yeti gelecek ti r. H eyet akşam 1- --o-
uzviyet luıline giren memleketler I:ı rı , nıasra!ı sonra. ınU teahhH- rana doğru yollarına deva m e Çocuk Bahçeleri 
yanında Türkiyenin kudretine ve ten tahs il edilmek Uz.ere be ledi· deceklcrdir. l s tanbul vilAyeti ilk okullar· 
§ahsiyetine temelta!r olmaktaıdır. ye! e h emen yıktırılmasına. ka· Heyette, hanedana mens up da yaz tatili aylarında kurulan 

il - Türk ordusu emniyetli iç rar verilmiştir. bir zat ıı~ refikası da bulun· ı,;ocuk bnhceleri ile yakından 
politikaya sahip olan devletin bek Bundan başka Yenicanıi a, .• maktadır. meşgul olmıya, bunlnrın fdnl'e 
çisidir. Bu vazifeyi ruh ve kültür !usuna nazır 55 dUkkAnın cln Is- - - o- işleriyle temas işini kootrol et-
aeviye1iyle olduğu kadar maddi timltı.k edilmesine karar veril· Misafir yat gitti mcğe karar vermiştir. Çocuk 
kudretler bakmundan da ifu eden mtştlr. Evve lki gUn Pirede n llm a nr- bnhçeleıi bu yıl tnnı manas lyle 
tek istinat noktamızdır. -o- mızrı. gelen 'Milyarder Morgenin te rbiyevi ,.e modern bir şekild e 

Trak havuza alındı ,.·,ıtr iı·inde bulun:ın Anklllrnıı olacaktır. Dünyanın buhrandan buhra.na " '" 
atladığı, harp psikozı içind Deni ztlcaret mUdUrlUğU !en kilisesi bnşplskoposu, ln,gili1. 
çırpındığı günlerde Türk milleti heyeti dUn I<asuııpaşa harnzln- Krallçesinln kızkardeşl Ye dl· 
vazife.inin ne olduğunu insiyaki rında bulunan Tral-: vapurunu ğer ze,·ntla birlikte dUn akşam 
bir idrakle talı ttur etmekte ve muayene etmişlerdir. Vapurun Akdenize harek et etmiştir. 
eiinlcri kendi gÖriifüne a:öre tnh- teknesinde bulunan yaranın sac 
lil5 tabi tutmaktadır. levhalarından biri değlşth-llme· 

"Düny!\l ~ göre Türle görüşü 
nedir?,, Bunun da sarih olımyan, 
vuzuhla ifade edilmemiş bulunan 
bir tarafı yoktur. Cumhuriyet 
Türkiyesinin aulh fonnülü malUnı 
dur: " Yurtta sulh, cihanda sulh.,, 

den kanptılnmıyacası anlnşıl · 

mıştır. 

-0--

Deniz bank U . Müdürü 
çekiliyor mu? 

-0-

Berberler Cemiyetinde 
intihap 

Berberler Cemiyeti idare h e· 
yetinde mUddetleri bite n Uç tlza· 
nın yerine yapılacak intihap ek· 
.seriyet olmnması yüzünden ö· 
ntımUzde ki sah gtinUne kalmış· 

tır. O gUn ekseriyet olsun olma
~ın intlhıı.p yapılacaktır. 

Radyo abonelerinin 
sayısı artıyor 

Radyonun bir ihtiyaç olması

nın tnammUmU dolnyıafyle rad· 
yo abon eleri h e r sene bir miktar 
daha artmaktadır. 1937 sene
sinde 2 5.51 O olnn abone ndedi 
1938 kftnunue\'\"elinde 4G.250 
ye çıkmıştır. Halk tipi radyola· 
rın çıkması ile 1939 yılında a· 
bone adedinin ço k!aıla artaca· 
ğr tahmin edilmektedir. 

Yurtta sulhü temin ettik, ci. 
handa sulh için çalıtbk ve yine ça 
lııryoruz. Fakat elimi~ olnuyan 
hadiseler vardır ki, ıulhü tehlike. 
ye sokabilir. Böyle bir zamanda 
da vazifemiz beteri tehlikeyi mev 
:ziileıtinncğe çalıpnak, ve Türki· 
yenin inkitaf seyrini, yapıcı faa
liyetini, tabiatla giriıtiği müca. 
deleyi daha verimli bir hale koy
maktır. Bunun için de Uruni gay
retimizi sarfedeccğiz. Sulhü kur
tarnınk için, ve haı,:ıten korunmak 
için ç lııacağız. Sulh bizim için 
Cumhuriyet Tü"'iyesindc "Hür
riyet ve Jstikliıl,, manalarını ifade 
etti. Böyle bir sulhü kaybetme-

Ankaradan şehrimize gelen 
haberlere göre, Denlzbank U· 
mum MUdUrU Yusuf Erzin ra· 
hatsızhğmdan dolayı ynzifesin · 
den çeklleecktir. 

Yusut Ziya Erzin Ankarayn. 
oıUnaknle ye muhabere vekft.le· 
tiyle temaslar yapmnğa silmiş, 

fakat orada rahntsrzlanmıştrr . 

Yeni teşkllrıt ile kurulacak de
niz yollnrı umum nıUdUrlUğUne 

kimin getirileceği belli değil 

dlr. 

lngiliz krailçesinin 

mek vazifemizdir. 

-0-

Şair Hamit thtif ali 
.Şair AbdUlhak HAmit Tarhn· 

nın ölUmUnUn bugUn UcUncU yı l 

<lönUmU olmak mlinasebetiyle 

-o---

Kıdem zammı alacak 
ilkokul öğretmenleri 

imklln yoktur ki, Tiirkir<'nln 
mJllf mcnfnntleri en ufnk bir in· 
hlrııfla kendi <lüriist ve hııs~ıı"' . 
prcmdplndcn çıkarılıp şu , ·cyR 

Resmi ilk okul öğretmenle· bn Jstlknmctte Jstl,..mara nrz<'.d!· 
rinden Uç yıl muT"atfakıye.tıe ~a· lebllsln. Tiirkiye Cnmhurfycti· 
tıştıktan sonra. kıdem zammı ni i)i anlamak, 'loğnı kan·n 
ı;örmlye hak kazanmış olanların nink ve erkekçe bir teJAkkhıtn 

teftiş raporları tetkik edilerek a<lo ·e"ly1e miitalcıı etmcğc sn· 
kıdem zammı listesine ithal C· Taşrnn.k llhınn<hr. 

dllmektcdll'ler. Anh)"nna " lnislnek nz" gc--
Son kıdem 7.nmmı listesi alA· lir, derler ..• Anlnmnmnkln kal· 

kadarlara bildirilmiş olduğun· mnyıp Jğri gHrüşlerin ic;indcn 

dan bazı öğretmenler zam al· fio 'nı çıkmağn ça.bnhrnnlnrn, 
mı)'t\ 'hak • kaznndıkl rı halde h e r ~aman için " top, t;{if"k nz"' 
isimlerini listede göremedikleri gelmeı. 
için maarif mUdUrll\ğüne şfkA· -------------

yette bulunmuşlardır. Kubla"y ihtifali" 
Bu ,gibi öğretmenlerin vazl· 

yetıerl yeniden tetkik edilecek- Pazar günü şehjdin 
tir. heykeli önünde 

ŞlkAyellerlc maarif '·ek!letl yapılacak 
de all\kndar olmaktadır. İzmir, (Huıusi) - Her yıl Mc 

Diri-er tarafta n bazı öğretmen· nemende Ayyıldız tepesinde yaplı 
ler de kıdem zamlarının mun· makta olan Kubilay ihtifaline hal· 
tazam Yerilmemesinden dolayı kın geni§ ölçüde i§tirakini temin 
dahiliye ve maarif ·vekllettne için bu yıl ihtifal, 16 Nisan tari
mUrncaatıı. knrar vermişlerdir. hine nlınmıştır. 

-o- Pazar günü Menemende, inkı-
• 
10 aylık Belediye 

tahsilatı 

lap şehidi Kubillyın heykeli önlin 
de yapılacak tören, ıeçen seneler· 
den daha heyecanlı ve güzel ola. 

Belediye şubeleriyle rnUllıak caktir. Tören programı C. H. P. 
kaza larııı tahsil işleri Uzc rind e· başkanlığınca hazırlanmıştır. 
ki çalışmaları belediye r e isi Pazar ıünü fzmirden, Manisa 
tarafından gUnU ı;ilnUnc ehem- ve mülbakatından Menemene hu.. 
miyetle takip edllmelttdcir. Mn· susi trenler tahrik el:iilerek halkın 
ır sene sonunun yaklaşması mU· iştirakleri temin edilmiştir. 
nasebe tile tahakkukntın tnma· Törene Menemende saat 14,15 
ınon toplanması için yeuldc-n te fzmirden gidecek askeri bando· 
tedbirler nlınmıştır. Mart sonu- nun çalacağı lstikl~l marşıyle ba 
na kadar yapılan on aylık tnh· !anacaktır. Bunu İzmir ve Manisa 
siH\t geçen seneye nazaran bir Parti te§kilatlan adına slSylenile· 
milyon 200 bin lira bir fazlalık cek birer söylev takip edecektir. 
göstermekldeir. Ordu adma kıtanm en genç auba-

J>ün tahsil başmcmnrları ne yı tarafından bir eöylev verildik· 
nıuhnsehef hususiye memurları ten ıonra öğretmenler adına lda 
hesap işl e ri ml\dUrUnUn başkan bir ıöylev vtrileccktir. 
fığrn da bu mllnnse betle bir top- En son olarak Menemenliler 

lnntı yapmışlnrdır. 

kardeşi 

adına bir söylev verilecek ve tö
ren nihayet bulacaktır. 

Memenliler, tzrnirden gelecek 
misafirleri karırlamak üzere Jim. 
diden hazırlrk yapmıglardır. Ku. 
bil!y abidesinin etrafı tescir edil
mi§tir. 

:E Cuma Cumarte. -> 
:.::: 18 NiSAN 14: l"lSAN 
et 23 Sefer 2-i Sefer .... 158 Kasım 159 Kasım 

Vakıtler j va~ı. jEzaoı1j vasa JEz:.ol ----GU n e• 
OAıo 
ikindi 

5 23 l O 86 1> 24 1 O 8H 
12 H 6 28 12 14 5 2i 
1558 911 ı:rırıR !) 111 

Ak•am 18~8 1200 1841} 12 00 
ltti'nldn milletin itimadını ka- Üniversitede edebiyat fakUitesi 

zana.n Refik Saydam hükumeti tnlcb esi tnrarındnn bir ihtifal 
böyle mert, sarih bir harici poli ti- j tertip edilmiştir. th ti falc saat 
kn i le karınruza çıktı. 15 de konferans s:ı.lonıında bnş· 

SADRI ERTEM lanacnktır. 

Amerikalı Milyarde r Morsa· ı Krall~eslntn loz~nn:l eşl \'e Ang·ı to Ayasoryn 
nm oğiunun "Korscr" yatlyle Ilgan kilisesi başp!skoposu dUn le rdir. 
şehrimize gelmiş olan İngiltere Topkapı sarayını, bUyUk mllıcy· 

mllzeslnl 
Vat•ı 

gezmiş· ( im s ak 
20 23 1 87 2i> 2·. 1 ~; 
s o s 41'1 8ı:ı1 8 ~6 ' 
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F · .. Yugos- Dr. Göbels 
ransızlara gore b ·· ·d· 
lavların vaziyeti , ugun gı ıyor 

Yolda Belgrada 

~~~~~a~ya. örsı.~.k~~~~~. k~!~~'.~.~~ pa:=~~m~t~~~c:~:.~: :~: 
Türkiyenin 

vereceai karar 
tesU,j · B .Parıs •• Soır,,_ ~ te bulunuyorlar. beraberindekilerle birlikte ıehri· 
d• • n elrnaddakı muhabiri bil- y lavya •imdi ne yapacak? mizde gezintiler yapmıı, müzeleri 1

1'1YOI'• ugos :ır •• •• d l t y • T b"l kimse sililıa aanhp Uıtat. gormuı ve çarııyı o aımıı ır. 
~ ucoalav hüldlmeti Arnavutlu- a 

1k' rta aya gitmeyi aklına bi. Akpm yemefini Perapalu ote-
-.u,n iıgaJini pek de sevinerek kar. ları ~ ~m ve bunda da haklı- Jinde yemiıtir. 

ita/ganin kazandığı sevkulceyşi üstün
lüklerin kıymetini azaltabilir 

ıı aınad b le getırmıyor G b 1 b hah k" 
L nalk da öyle. d 

1 
Almanya ile Jtalya araaın- Dr. o e ı • u 11 saat se ız· 

Fransızca "Tempı,, gazetesinin 
Roma muhabiri bildiriyor: 

letnunusarud K t Ciano Yu. ır ark. "'kalmıt ve dahilden ide· de tayyaresiyle Yeıilköyden ay· 
toaıa e on da 51 ıfmI:ır b" h 1 nlarak Berline 'dönecektir. Şüphesiz, henüz Romada "mih· 

ver,, in Karadeniz ve Ege denizi
ne doğru ileride yapacağı bir yü
rüyüıten bahsolunnuyor. Fakat 
Yabancı siyasi mahafil iki büyük 
totaliter devletin, prka doğru yil· 
rüyüılerinde bir gün Boğaziçi kı. 
yılarmda kargılaşacaklarmı ihti. 
malden uzak tutmuyorlar. 

lıt V)'a ile İtalya arumda 193.7 rin ihtiIMlarla parçalanmıJ ır a 

1 lrttnda yapılan a.nlaımayı yenı- d bulunan Yugoslavya ne yapa· Alikadarlar, kendisinin tayya. 
Crlıek n_ ı · ti e resine "benzin almak üzere,, yol. l3 . 'U;ere Belgrada ge ~I · bilir 1 .. • 

t.J. IJ. ll1linasebetle !dostluk tezahura· Onlar için bugunkü halde, fe tia Belgra.da ufrayacağını söyle-
tt hpıJdr: Ziyafetler, balolar, av na talihi giller yüzle karıılamak. mektedir. 
&lcııccterf, kabul reıimJeri, ope· tan ve ıtalyanların Yugos~av me.n 

t\ıia. gala geceleri. Arnavutluktan faatlerine riayet e.de~eklerıne daır 
htbledildi ise bile her haı«ie ga· verdikleri ıözle ıktıfa etmekten 
>'tt lnUpbem bir ıekilde bahıedil· batka yapılacak bir ıey yok. 
l'lıittir deniliyor. Onlarm da yaptığı bu. ~usa~-
~ .. ,- ttal ı· . Prens Pavle'ye teıekkürlen-. ..,.§rldı~ına glSre o zaman ının b 1 • h 

l'lzıltr 6 d ar- • bildirmesini de u ıuret e ıza 
.,,_ sadece, Kral Zogu an nı . "Bu ünkü buh· 
"ili: bıktzklannı ıö lemiılerldi. Çün edebilirız. Duce . g . · 
ltQ lrraiın . iklil: bahsetmesi randa aldığınız vazıyetı takdır e· 
~, l~ ıst :nıcörlü'k 1ö1- derim. İtalya iki memleket ara· 
ttJo.... yaya kal'JI du. Hal sındaki iyi münasebatı bağlarını 
~·-.esı Romayı Jazdınyor k 

~ h '-!: tacını ltal· daha fazla aıkttaıtırma arzuıun-c.ogu u mev ..... 
~. ôor lu idi. Onlardan o ka dadır,. diyor. • . •. 
~ "•- al~ tı u ! İtalyanlar, Fakat İtalyanın ettığı vaadın 
it...., l"U& mJf JIU • Jab"J" ? 
-··~ Ortad kaldırmakla aynı .r:a· ne Jcıymetı o ı ır . 
, .. _ an · etlerinin de Belgrada İtalyanların !ıkodra. 

-.. Arnavut atır • b · r Ma 
\tıtııunu tatmin edeceklerini uı- ya cirdiklen ha en ge ıyor. • 
'it tdt 1 dı Onlara cöre, kral lQmdur ki, harpten sonra Yugoa
~ tti~:~::ı. haraca keserek eski lavlar bu ıehrin kendilerine veril· 
o~ııh b J . ibi idare diyor· mesinl ısrarla fakat beyhude yere 
' ey en g iıteyip durınuflardr. ltitU ~evl~t 

'- 1 Jeri kon! eransında bu arzu hıç dık 
t" ~ llgoslavlar ttalyanm bu 13z e- kate alınmadı. 
'i':ı. fazla ehemmiyet vermemiıle~ kal 
• -.aktiyle Osmanlı bmr<Uneti Bugünkll hal, olduğu gibi • 
b~ ritmiyecek bir karar ver sa, yine Yugoalavlan teaelli eder. 
~it &aman tncllb •e Fraıwı do- Fa1cat Dalmaçya sahillerini tehdit 
~nm İstanbul ~ırllnde eden diğer !darbelerden korkulu· 
~'ı>tıklan gibi Draç veya A vlon- yor. Zira İtalyanlar bu sahillerd~
}'\ llınanmda deııls ntımayiıteri ki Kattaro, Rapusa ve Spalat? cı
}'apıcatını .rannetmiılerdl. bi yerleri lıtemekten asil ıen kal 

t:'ıbt bir de balayonunus ki manutlardır. 
1tı1nn ]atalan Arnavutluk top- BugÜn Belgradda ttalyan1ardan 
r~ruıa çıkrveriyorl '.Anla,ılan, her §ey umulabiliyor. Bilmem lcQ.. 
burada kimse böyle bir ıey olaca- çük ve mUdafaaus bir memlekf. 
bnı hi"" ak1ma bile ıetirmemiı. tin bilyillc bir ordu tarafmdan 
t ~ mahvedilmesi Sırplann nuannda 
taln.n pıanlannı o kadar gizli ltaJyanlann ukert kıymetlerine 

t'ttlnuııar Jd Romanm ne ba..r:trla- hayranlık uyandırır mı? Fakat.l>il 
~lrru Belıradda anuk ıeçen çar ffv•m bir ıey varsa o da Sırpla· 
~1- gtlnO haber almıılardr. . : tt,lyan sözlerine itimattan 

• •• En basit ldilıünceli halk bı· kuvvetlenmiı değildir. l: 'Yuroslavya.nm ıon ıenelerdeki =~==-=-___;:-----:-;;-;; 
''Yaıetl pek Syle zannedildiği ka- TUrkofisi reis muavinliği 
dar mahirane olmadı diye dOJiln- Ankara. ıs CB~) - TQrlmtlJI 
lrlcy0 baıhyor. ;Bir taraftan Al. ,_,.,..... ı.tanbul TQrkotla 

bi re1.1 muav_ ... 
lllanyaya yarenlik ediliyor, r ta: mOdtıril Cemal zıya, lç Ticaret umum 
raftan da, ona karfı mUdafaa Umı mQdtırll KOmtu Rek pan. atqe ko. 

eliyle, ttalyaya dayanmaya ~alııı- mı-rtılfn• taytıı edlJnılflerdlr~ • a 
lryordu. . Hamidiye Gemıaı 

Arnavutlufun i11ali bu Qmildı Hamldlye mektep ıemlmlz 
suya diltUmıüı ve buciln Yug~- dUn öğle Uzerl Marmaradan gel· 
la"ıar .dalllete kapıldıldamu bı- Boğazdan geçerek Kara· 
taz g;ç olarak antanuıJardır. Zira :::1:: ~ıkmıştır. >-lınanya ile ltalya araamda anle 

GÜNDELİK 
N01LAR 

YAZAN : Dr. Cemil Süleyman 
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~--------- • • i cereden kayboluyordu. jo+: b" rüya cnbı, hayal pen 
ll'-'~'ak bırakan ır •· 

:Bu, içime dert oldu... meınleketıerden görmeye gelen baba. 
Bu akpm, beni. malt 

nıa. Yüreğimin derdini aıılattmı: an bi-
._ _ _ı_ anneme çok ben.Zfyor. Saçl 

- Baba.. dedim- Bu JUIUM&• yUzU görnrlyen beyaz ÇElı. 
ra.ı daha aarannll; yılalrdanberl .~::o kadar caıı1J, balallan o 
resi biraz daha. aolmUI; takat gözl r. bana verdiği bir damla· 
kadar derin.. yUreğlıni kendine çe1d~~akla.nnm arumd& emi· 
kanı, gene kendisi atmak ~.çbı :dikkat ederken. kemiltle~e 
Yor; benden aynlmıY~ g~ lezzetini duyuyorum. Bu kadm. hıç 
can veren o tatlı ana ıUtUn Yilrefimln içinde ııaı& onun kalblıı.in 
eUPJ:ı,e yok benim annemdir- ta benim gözlerimin içinden bakı. 
çarpmt.ıaı var. Gözleri, ;ıaya bir kan dalgası geçiyor; kendim· 
Yor; damarJarmıldan ~:u onun kanım hlseed1yonım; kaç 
de onun kalbinJ, onun gösle ' İkimiz de J>1r odada bir ya. 
gecedir, onun hayaliyle yqıyorum. evinde ondan ayıran bir canım 
takta gıl>iyiz. Yalnız beni, dllnya 

"ar, benden onu istiyor... . s.ir ...nruk gibi ağlamaya batla· 
Babanım g&1eri yapnnJIU,"' y-- • 

dı. Onun yüreğine bu yarayı ben a.çmıetmı. d k 
1 

__ ,,. 
dedim-~ geri e a an ~'4A· 

- Ağlama baba.. tten kurtul~yorum.. Az. yap.drm. 
lanna sakla.. Ben. artık ~,!'!,e Bayatın saadeti, btr damla göz
fnkat çok gördilın; çıolt ~---olan ıeY dalma acıdır! .. ' -
yaşına değme&. Jıı{adeım Jd .on ' 

lbrahim Kemal denizyol
ları umum muduru 

oluyor 
.Ankara, 13 (Huauat) -DenW>ankm 

llpaı üzerine tqkll edilecek Deniz. 
yolan umum mUdUrlUfUne UakQda.r 
tramvaylan mUdUı11 İbrahim Kemal 
Baybora. limanlar umum mUdQrlUğQ. 
ue R&un lıfanyum tayinleri kararla§. 
m11tır. 

Ecn.ebi mutehassıslarm 
mukaveleleri 

yenilenmiyecek 
Ankara, l3 (Hun.IS) - 1ktuat Ve 

k&.let1 &"ördOftl 1U%wıı tl.rıerlne Avru. 
p&da.n cetırtUtı ecnebi mQtehU111la. 
rm konturaUarmı ,..mtememete karar 
Yerdi. Ltman mQtehuam ll'onder Por. 
ten de bunlar arumd.adır. 

Vekitler Heyetinin 
toplantısı 

A.nll&ra, 13 (Huwıl) - DUn 1.nfüıU. 
oUn nl81111Dd• bir toplantı ya.pa.ıı Ve_ 
killer heyeU bıııUD de saat on bqte 
BqveJdlia relalltmde toplannuı. ıı:u. 
ma ıeo n.kte k~ar 1111rmU,tUr. 

\ o 

Nafia Vekili geliyor 
Ankara ıs (HUA\111) - Nafia Vekl. 

u GeaenJ AH ruat c..,_,,. .... seıut. 
nl JWtn Berflne sttmelt 0.N bu 
a1rpm ll&nket etuıer. 

Kırk kişilik bir Yunan 
heyeti gelecek 

s.ıAntk, ı3 (A.A..) - Anadolu A. 
jaumm ıı..uauat muh&blrt blldlrlyor: 

SeJ&nllt TQrk - Yunan muhadenet 

Onun için, bütün Balkanlarda 
en mühim mesele, Türkiyenin ala 
cağı vaziyettir neticesine varıJı • 
yor. 

Son zamanlara kadar Roma ile 
Ankara arasındaki mUnasebat iyi 
ve itimat verici bulunuyordu. Ar· 
navutluğun işgali bu mllnaaebat 
Uzerinde nasıl bir teıir husule ge
tirecek? Avrupadald son Müslil· 
man devletinin ortali:lan kalkmaaı 
TUrlciyenin vereceği karar Uzerin
de bir tesir icra edece le mi? 

Şahıen biz bunu vari.d görmU.. 
yoruz. Çünkü, Türldyenin miJJi. 
yetçillği, her ıeyden evvel, tama
miyle millt bir anlayıp. istinat et
mektedir. Fakat, daha dünya har· 
binin eonundanberi TUrk milliyet· 
çiliği İtalyanın hedeflerine kaf§ı 
son derece hassaa olmaktan geri 
kalmamııtır. 

ftalya, Arnavutluktan Balkan.. 
lara h:lkim bir vaziyet alabilir. O. 
nun için, Adriyatiğin ıark sahille
rinde vukua gelen hadisenin akis
leri Boğazda ve küçu1c Aıyada 

§Üphcsiz son derece derin olacak

tır. 

Binaenaleyh Tilrldyenin alaca· 
fı durum, vasiyeti tayin edecek 
&millerden biri olacaktır. TOrldyc 
nin cöstereceği abullmel ltalya· 
nın Arnavutluğu iıgal ederek ka. 
,:andığı seykulceyJ UıtünJUklerin 
kıymetini mühim mikyasta azalta 
bilir. 

Demek oluyor ki, Ankara hü
kumetinin vereceği kararın vazi-

cemJyeU ualarmda mQrekkep 3C>-f0 -----------
ldfllik bir cruP cemiyet reS.ı " 8 a. 
bık D&m'lard&D B. Ke!Yaru'm baf. 
kaD1Jtmd& memlekeUmJzl Jllyar.t •. 
deceklerdlr. 

Ontımlladekl hUlran içinde memle. 
keUmtze )'&paca.kl&n bu slyaret eaııa. 
moda Ymıaıılı do8Uarımıs ilk önce de. 
D1s yolu De t.tanbula Te oradan da 
Ankar&y& stdeeekler n d(lotlfle de E. 
dfrney. uırayacakJ&rdır. 

iktisat Vekaleti 
müsteşarlığı 

Anka.ra, ı3 (HU!'Uat) - lkt.ıaat Ve. 
kA!eU mUstep.rlığma TOrkotl• mua. 
\1nlerlnden Nihat OdabBftoflu ve ter. 
t1f heyeU ref.alltıne de deııi& mnateıa. 
n Mu.stat& Nuri Aııll tayin •dllmff. 
\erdir. 

Zavallı ba'bam. hezeyan ediyorum zannediyordu. Elini alnı. 
m& götUrdU: 

_ Ate§in çok yavrum.. dedi. Kendini üzme •• 
Beni öperken. gözlerimin ıı:lne sıcak bir damla dü§tU. Canım 

hiç bu kadar acımamlfb ... 
Gece •. derin bir sükfıt.. 
Orta kattaki büyük saat, gece yarısından BOnra Uçtl çalı· 

yor. En qafıda, uyumıık için sabırsızlanan nöbetçi. ta§lann Us. 
tünde, çivili ökçeleriyle .sanki yüreğime basıyor. Sesim çıksa yal. 

~~ git uyu .. diyeceğim. Gecenin ruhu, bir dakika gözü. 
nü kırpmıyor .. Bu saatte uyuyanları o bekler .. , 

Etrafta, baeka hiç bir ses yok .. Yalnız derinden bir horul. 
tu pllyor. BUtiln karargt.h, velveleli bir günden sonra, boe bir 
kafes gibi, cans-z ve h&lccant1z.. geceyi dinliyorum, her tara! de. 
rin.. her taraf aald.n,... saniyelerin nabzı duyuluyor; yalnızlık, 

içime vahi! bir ilrperme veriyor. Sanki karanlık köşelerden b~
lerle göz, binlerle kulak canlanıyor; gizli gizli beni gözetliyorlar; 
halecanmıı teceuUa etmek için gecenin sUkfttunu dinliyorlardı. 
Pencereye baktmı, ne bir hayal, ne bir rüya var .. Sabaha ka.reı 
elektrUder sön.mili; camlara, karanlık bir semanm derinliği ak. 
setmitti Gözlerim zulmette kaldı; başımı siyah bir duman btlrUdU. 

Gecelerin, kalp gözüne açılan gizli yolları vardır. Oralarda, 
bu dilny& ile nli.kası olmıyan ervah dolaşır. Bu gece, o yollarda 
kapa.mDlltı; annemin hayali gözlerimden silindi .. 

15 İlkteerin .••.• 
- Yangın var .. dediler.. Merdivenlerden bir çok insanlar 

tO§Ultu; arkumdan acı acı boru seleri J§itlldi. Ne oluyordu; ka. 
rarglh mı tutupıU§hı ? .. Koridordan, ellerlru:le kovalarla asker. 
ter geçiyor; alt katta herkes blribirlne giriyordu. Halecanla doğ. 
ruldum; mnkan gUrUltilyfl dirJedim. Meçhullt içinde kulağıma 
bir seti geliyordu. Bafnlmalar arasmda heyecanlı muhavereler 
iıitf yordum: 

- Ambarlar ate§ almıf... diyorlar. Eğer cephane ııandık1a
rma sirayet edenıe fellket? .• 

Elli varll de benzin varmı§ .. Yani bütün karargahı bir saniye 
içinde gökyüzüne uçurabilecek korkunç bit lnfillk! .• 

yette mühim bir tesiri olacaktır. 
Bunu düşünürsek ıon günlerde 
Bulgar Baıvekili Köseivanof,un 
f smet İnönünü niçin ziyaret etti· 

ğini ve Romanya hariciye nazırı· 
nın B. Saraçoğlu ile derhal niçin 
görüşmeye gittiğini anlamakta 
mütkülat çekmeyiz. 

Görüp Düşündükçe 
~ .-. - r-=-. ...__., 

«Hamid» i düşünürken 
"Hamit,, i ölümünün yıldönü 

- mü içinde anıyoruz. 
Himidin ölümü derken. bu 

•ÖZÜ yazarken, dille, hadiseler ara 
suıdaki uçunımu cörür gibi ol· 
dum. 

Bir adamın ölmesi ne demek. 
tir? ölüm kimler için kaçındmu 
bir almyaz111dır? Ali ölür, Jan 
ölür; çünkü varlddan, anc:&k na. 
bızl.arındaki vuruılar, cöiüıleriıa· 
deki nefea alıılar içinde yapr. 
Bunlar, bir befikle bir mezar ara
ıaKlaki ömür köprüsünün yolca· 
landır. Arkalarmda hlçbir iz ı. 

" nkmadan, aelirler, pçerler. 
Doiuılan bir çatıyı eevindinniı, 

ölümleri, bir çatın •ilatımfbr. 
Bunlar, ölürler. Yok olut. bunla
nn alınlarına yazılmııbr. "Lha· 

t zi~,, Te ondan çok ene] 0Lülı. 
reı,, iıtedideri kadar "Hiç l>ir ıey yok olmaz!,, diye bağll'lınlar. 
Bunlar, bitip tükeneceklerdir. ' 1htihale,, blıptan kalıba, mad. 
deden maddeye deiite deiite ıeçiı, bunlan yolduktan kurtara
~ 

Yine adamlar var, ki doiduklan gün dünya, büyiik bir un
a fırtmaı1 ile uiuldanwz. Fakat bunlar, kısa ömürlerine öyle 

gönül Ve kafa hhikaları ltidırırJar kİ, maddeleri bittİfi s\ia, 
afuldar acı çıiYclarla dolar. Duan bütün bir atan hile lııa 97· 
nlıpn atu"allmı almaz Yur, llCIU, dünywn l>ir ucundan öteki 
•cana .. -.. ,.,-dır. 

ölüm, dtM,. el türemez. Deh& i .. uli madde varbiı de
mek clefildir. Da İnMn himalayalamun üstünden, aurlar. Cili 
fnoçalan cı"hi ıelip ~er. Zaman elekleri onlan süze aıGzıe aom 
cevher haline kor. 

Yüzlerce. binlerce :rıJ ~ onJann aöderi. dilim"Ra ıiil&, 
onların duysulan sönüllerimizin eerveti Olur. içimizde llir hü
ıin deri!'liiini aezip de, clildea dadaia setinmedilimiz danu
lara li..,. kaftanını siydinnek ist07ince. oDlann kuklalan ola
nız. Onlan tekrar ederiz.. Deha, her aıırda, mil)"Olllarc:a aönüL 
de yaııyan bir ebedi7ettir. 

Burün, t.opnktan bir çukur İçİDcle bimidi U1JC1'QZ. Onan 
çukul'larda iıi fte?.. Hiç debi ıömülür mü?.. Gömdüı;imiis 
madde Himit, herkee olan Himitti. Bize timdi ona ara• ftl'· 

ilk i-, asli. bu et ve kemik mabfu.a11 olan Waat defildir. 
HAKKI SUHA GEZGiN 

Bir daY.Uta içinde zihnimden bin endiae geçti. Cuırmı kur. 
tarabilmek için. uzun blr koıidoru geçtlktell aonra, doksan altı 
ayak bir merdiveni inmek llzmıdı. Pencereye kadar gibne.k için 
di.ılerimde kuvvet olaydı, bağıracak, imdat istlyecektlm. Bqmı, 
mecalsiz. omuzlanma dtl§til, bir yığm kemik halinde yatağa u. 
za.ndnn. Açık duran kapıdan yanık lbir koku giriyordu; pence. 
reyi kızıl bir duman bUrüdU ..• 

Kulaklanına her sanJye bfr in!Jllk eadası yakl~ıyor; nefe. 
sini tutarak, duvarlıı.nn i!u.rlme devrileceği miltılıl§ am bekli. 
yordum. Elektrik telleri kopmuı; pencerelere, alevlerin kIZillığı 
akaetmi§tl. Kul~ pek acı gelen bağn§malar, derinlerden :i§i. 
tilen kumanda sesleri, yaklapn bir son dakika kadar mUthlo ve 
heyecanlıydı. Gecenin karanlığı fçfnde korkudan gözlerim bUyU. 
yordu. Bir sanJye daha. .. her eey bitiyor; ayaklarımm altında bir 
uçurum açılıyor; başmım ilstUne bir cihan devrlllyordu. Karyola. 
dan sürüklenerek Jndim; bir çocuk gı'bl emekliye emekliye kapıya 
kadar gidebildim. Ne bir ses ... ne bir :imdat... Heyecan kalbimi 
burktu_; bir ölü gibl taşların il.zerine serildim ..• 

••• 
Saa.tl'!r ıgeçmfştf. Beni tekrar yatafa kaldınn!Jlar: 
- Ne oldıın ? ... diyorlar. Hekim çafıtalmı mı? •.. 
Cevap vermek istedim. GöğsttmUn deıınaıu kesOmtı; bop. 

znna bir ~y tıkanmJfb. Sesim çılanıyordu. 
- Yanım s6ndlt ..• 
Dediler. Fakat beynimin lpndeki ateı, bUtUn gece devam et. 

ti; glSzlerimln f çip! __ bir alev sa.rdr ••• 

• •• 
16 tlkteşrfD. .. 
Bugtbı, fçünde b!r hasret acm var. G'eeeC!en'&erf !iqlmm u. 

cunda beldi~ babamın yqtı gazlerlnde, hayata çıktllmı Dk gil. 
nOn ııılmJ gMyorum. Tamam otuz yedi ay stlren acıklı 8mı11n 
ta.rlhf orada yqıyor. Fakat bilmem, o, benJm a.cılarmn duyu
yor mu? ..• 
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\\ Tarihten bir ıaprak: 
~- zwwwı 2-Ji -

Tepeden inme v 
LiGiM /J Bizde bir darbımesel vardır: 

Tepeden inme .. HikA.yesl de en· 
teresan. BUyUk balık kUcUk ba
hta nasihat eder. Der ki: 

HARPUTLU _ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 
YAZANı 

- Aman evlA.dım, bizim tein Muvakkar Ekrem Talü ,.__...,....__ 
btrcok tehlike vardır. EvvelA. 
dUşmanımız olan balıklara yem 
olmamak. Ondan sonra da in 
safsız insanların kurbanı olma
ıoak. 

BUyUk balık düşman balık • 
lardan nasıl korunulacağını u· 
zun uzun anlattıktan sonra in· 

-37-
kilen Şeri! ve arkadaşları scya. • Kız tarafı da karşılık olan bazı 
hat ve gecenin yorgunluğunu çr. hediyeler meyanın.da bir gerdan. 

' karmak için baı;,larmı beraberle. lık gönderir ki bu gerdanlığın 
Ilk pe~evler gayet ralanti de. rinde getirdikleri yastıklara ko. kaç tane taşı olursa o kadar sığır 

vam etmekte iken hafiften başlı- yar koymaz deliksiz bir uykuya istiyorum demektir. 
yan erkek seslerile takip edilmez daldılar. Evlenmeye taıip olan dellkan-
bir sürat aldı. Dans hızı fevka. • • • Iı da kızın istediği hayvan mik. 
lade oynak bir ritmde gözler ka.. Şerif ve arkadaşlarının ente. tarını tamamlar tamamlamaz gL 

sanlardan kaçma. onların hile- t k 
maş ırır en etrafın heyecan ve resan bir tatil zamanını geçirmek yinfr ku§anrr kız tarafından gön. 

Ierlne aldanmamak çarelerini sarhoşluğu son haddini bulmuş. lU.ere geldikleri bu kırmızı deri. derilmiş gerdanlık, bilezik gibi 
de 1&.ymış: tu. Binnisbe va.hşt ve yabani ka- liler hakkında okuyucularımıza süsleri takınır ve yirmiye yakın 

- Her yem bir do.ğtldir. Ba· vimler içinde de olsa dans ve mü. b:ızr malfunat vermeyi faydalı erkek arkadaşiyle birlikte kay • 
11 1emler, gırtlağı parcalayan zik başlangıçtaki eanat çerçev~ buluyoruz. .uatası olacak adamın :ıiyaretine 
lpelerdlr, ki onun bir ucu ln· sinden artık anlmı§, kırmızı de. Mojuyanm reisliği aıtmda bu. gider. 

ya1nrz kadınlardan mürekkep bir 
kafile ortaya çıkar. Güvey de, ge. 
lini omuzuna atar atmaz kaçırıp 
uzaklara giderler. 

Orada kalanlar arasında kav • 
ga yeniden kızı§ır ve bu uydur. 
ma mUcadeleyi köyün ihtiyarları 
gelerek nihayet durdururlar. Bu 
pukallıklar lbu suretle sona erin
ce artık düğün eğlenceleri ve 
danslara başlanır. Gece geç vak. 
te kadar, Şeriflere yapılan musı. 
ki, oyun ve yemek ziyaf etlerl bü. 
yük bir neşe lle devanı eder. san oflunun elindedir. Yutaca· rlli1erin, kırmızı ateşinin boyadı- lunan Komama kabilesi diğer Bu ziyaret esnasında sanki et· 

tın yeme evvel! kuyruk vur, ğı krrmızı hava, alevlere atılmak. yerlilere nazaran en medenisi! rafta kimseler yokmUI gıl>i or. Damat olaeak erkek, omuzun • 
yanında dolae, lylce emniyet et· ta olan bir nevi tiltailnUn de can- sayılmaktadır. Komomalı topra- talık bUyUk bir sessizlik içind~ da· götürdüğü k!zla bir mUddet 
tikten sonra yutmaya teşebbüs landırdığı bir şehvet kokusu ya. ğmı ekip biçmesini bilir. Aynca dir. Vt} evvelce de anlattığmıız meçhul bir istikamete doğnı ko-
et. Sonra bir de... yıyordu. medeni eartıar altmda olmamak gibi, sanki bir yabancı geliyor - ear kopr. Bet on dakikalık bir 

BUyUk balık sözUnU tamamh· Bir saate yakındır dansını, in- la beraber kara ve su avcılığı da muş vaziyetinde meydanda kim. yoldan sonra sahiden yonymaaa 
7amamıştı. Birden su dalgalan- sanlaşmıe bir yılan veya yılan • yapar. İçlerinde mühim bir ta. seler gözükmez. Delikanlı eöyle da yonılm1.11 gibi yaparak. kızı 
dı: bir hışırtı oldu. Kendine gel laşmış bir insan ha1inile nefis baka çobanlık ederler. KSllıSama yüksekçe bir sete çıkarak bir kucağından yere, otların tızerlne 
dlğl vakit kaçma fmkAnı kal· ve lirik bir kompozisyonda de. nehrinin eteklerinde yerleşmiş kaç defa kızın babasının adını ındirir. Ve kan kocalık o andan 
mıyan bir ağ kalesi içinde bu· vam ettiren Mala, etrafında ya.. olanları yalnrz sığır yetiştirmek. bağıra bağıra. çağırır. Nihayet itibaren başlamış olur. 
Junduğunu gl:SrdU. Ağla avlan· nan ate~in kızıl gölgeleri orta • le meşguldürler. Böyle olmakla kaynata yanında o köyün ileri ge-
mışlardı. sında canlı bir kor sütunu gibi beraber yakın tarihlere kadar bu tenleri olduğu halde kulü'besin • 

KücUk balık sordu: idi. kırmızıların bir arada yaşayı3 den çıkar ve .sanki bir şeyden ha-
- Sen kl düşmandan kaçmak Olgun veya cahil, kafalardan tarzlan pek basit ve iptidai bir beri yokmuş gibi: 

korunmak için birçok şeyler bl· ziyade gönüllerde düğümlenen bri halde kalmıştr. Aralanndaki iç. -"Ne istersin? .. Bu yanında. 
Uyordun. Bu nasıl oldu? esrar halinde hisler, damarlarda timai te~kilat ekseriya bir kabile kiler de ne istiyorlar? •. ., diye so. 

BUyUk balık ce\·ap verdi: do]a§an ve her an taşmak arzu. reisi etrafında toplanmış küçük rar. Buna cevaben delikanlı ga-

Redskinler alı§ verişlerinde ba. 
zı maddelere paradan çok daha 

fazla kıymet ve itibar g<Sstermiş. 
!erdir. BugUn bile bazı yerli kabi. 
leler bu taamülU bırakmamışlar. 
dır. O tarihlerin en makbul bir 

- Ey oğul, bu senln bildlğln I su duyan kan halinde, bu emsal- topluluklardan ibarettir. Bazı or- yet kederli ve mahzun bir ta. metaı da tuzdu. Kıyafete gelin
gtbl değtl, buna teperden inme siz manzaradan gaşyolmuş göz • manlık ve oUuk yaylfüarda kabi· vırla: ce, şJmdi hemen hemen hepsi ta. 
d l !erde istisnasız okunuyordu. le reisleri nüfuzlarını daha ge • -''Sana acıklı bir haber getir. mamen giyın' ip örtUnmUşlerdir. er er ..• 

Son senelerin ıst11Aları hep Mojuya, karısının hazıruna bah niş tutmuşlar ve hükümlerini da. dim! Kızınla evlenmek istiyo • İçlerinde medeni kıyafeti kulla_ 
tepeden inme oluyor ve bUyUk şettiği zevkin vahşt bir ihtira - ha ziyade şümullendirmişlerdir. rurn! .. ., der. nanlar da vardır. Başlarında meş. 
balıklar kUçUklere nasihat et. siyle acayip bir haz duymakta Böylece kendilerine bağlı adam. Derken bu sözde biribir1erin • bur tUylil papaklan bulunmak 

VAKiT 
·ABONE TARlFESJ 

Aylık 

3 aylık 
6 aylık 
ı yıllık 

Mtmleket 
lrindı 

95 
260 
'75 
000 

llemlı 

dııı 
155 
425 
820 

1600 
Tarifeden Balkan Bir 

itin ayda otuz kuruş düş 
Po5ta birliğine girmeyen )·er 
ayda yetmiş beşer kuruş 
medılir. 

Abone kaydını bildiren 
tup ve telgraf ficretini, ab 
parasının posla veya banka 
yollama ücretini idare kend 
zerine alır. 
Türki11enin her posta merkezi 

VAKlra abone ua:ılır. 
Adres deAiştlnne ücreti 

25 luruştur. 

iLAN 0CRJ:.1LERI 
Tiearet Ulnlarınnı santl 

satırı sondan itibaren ilAn s 
falarında 40; iç sayfalarda 
kuruş; dördüncü sayfada 
ikinci ve üçilncilde 2; birine 
•; başlık yanı kesmece ~ lı 
dır. 

B!lyfik, çok devamlı, kli 
renkli ilAn verenlere ayn a 
indirmeler yapılır. Resmi ilA 
rm santim • satırı SO kuruştu 

TiCARİ MAHlYl:."TTE OUllY 
KÜÇÜK lLANl.AR 

Bir defa 30, iki defası 50, 
defası 65, dört defası 75 ve 
defası 100 kuruştur. Oc ar 
ilan verenlerin bir defası be 
vadır. Dört satırı geçen ilAnla 
fazla satırları beş kuruştan 
sap edilir. 

lii:meı kuponu oetirenl 
kürük ilan tarif eıt vü:de 
indirilir. 

mekte devam ediyorlar. Eğer idi. lar vastıasixle idare ettikleri ba. 'den ve bir şeylerden haberdar ol- prtiyle .. Lakin çok eski devir • 

bUyUk balığın tepeden inme hl- Ses~fa~!·:Jdl D sit şekilde bir saltanat kurmuş· mıy~n insanlar arasında _hararet lerde anadan doğma denecek ka· • •••••••••• 
k A 1 1 blll 1 k ak er esı • anı durdu. Re. lardır. li bır pazarlık başlar. Oglan: d 

1 
k 

1 
ah 

o.yes n yor arsa sa ınm isin bağırarak verdiği bu işaret Redskinler ekseriyetle yetiş • _ Kızın için otuz sığır istedi. ar çıp a . ~ezen er veya m • 

Vakıt hem doRrudan ıioC 
ya kendi idare yerinde, hem 
kara caddesinde \'akıt Yur 
nltında KEMALEDDiN IRE 
llln Bürosu eJi)·le ilAn kal> 
eder. (Büronun teltfonu: ~033 

yalnız kUcUkler için olmamalı ili.erine her şey eusm\JIİU. tirdikleri mısır, d~rı ve bazı ne. ğini duydum. Bu çoktur. Bu ka- r~ ye~lerını kısa hasır veya de. 
dır. Dilber Mala, kendisinden da.. ba.Uarla geçinirler. Bol avcılığa dar hayvanı nereden bulayım? .. ., rılerle ortenler mevcuttu. Zengin 
----~-------N_. _A..,_. ha da çıplak olan on kum omuz- rağıiıen et halk eofrumaa her aiye dert yana!'. Ka'yıü.ta bu liaz.. "ff Jti~ Jntftftlti;' iitli1hnetin 

.................. ·-··--··-· ..... -.... 
1 Alemdar sinem 

Adliyeye verilen 
komiserler 

tarı Ur.eri~ uıanmış, geldiği gi. glin görünmeye~ bir k~ba.r yeme. lere hiddetlenir: tazyiki ile bil' nevi pamuklu kti. 1Kl Fll.:.M 
bl, sahadan uzaklaştı. Bir daha ği sayılır. Hatta sığır besliyen -"Nasıl? .. otuz sığır mı? .. Kim maştan yapılmış entariler giymiş Büyük y als 
da meydanda gözükmedi. Zaten kabileler de bile kasaplık hay. demiş?. Ben kızım için elli sığır lerse de buna uzun milddet alı • 

:Birçok kimselerden rüıvet al
dıkları iddiasiyle Emniyet direk. 
törlüğü tarafuıdan dün müddeiu
mumiliğe teslim edilen, b3§komi
ıer Ömer, Emin ile komiser mua
vinlerinden Burhan, İsmail, Salih, 
Unkapanı komiıer muavini Ulvi 
~e polis memuru Cemal birinci 
aorgu hikimliğine teslim edilmi§· 
lerfdir. 

beş his1erile de sarhoş ve sermest van pek udır. Bunlar asıl hayva- istiyorum!,, diyerek am kanaat şamamı§lar ve hiç te memnun F ok:ı Jurnal. 
olan halk, kulaktan bırpalryan nm sütünden yağından, derisin. etmediğini anlatmak istemekle kalmamışlardır. KadtDlannm .eils ı ... -· ----..-·------ı 
homurtular çıkararak dağılmak. den istifade ederlerse de gaye beraber müstakbel damadını ve merakı medeiıt insanlar kadar 
ta iken Mojuya mişafirlerini ya.. bu değildir. Bazı kısımlarında sı. mlsafirlerii kulübesinin içine da... barizdir. 

(Devamt var) 

Bir adam boğulmatkan 
kurtarıldı 

nma çağırdı. Şerif, Dempsey ön. ğır alış veriı;,te para yerini tutar vct eder. Nihayet bütiln köy hal
de diğerleri arkada reisin bulun. yahut delikanlılar evlenecekleri kının senelerdenberi mutat ettik. 
duğu hasıra gelip durdular. On- vakit seçecekleri kızı babasından leri muayyen bir ağırlık üzerinde 
Jar ayakta idiler. Mojuya yine beş on sığır vermek suretiyle a. iki taraf uyuşurlar. Lakin garibi 
tercüman vasrtasiyle sordu: deta satın alırlar. Mesela Ko. §U ki ağız kavgası hala bitme _ DUn sabah köprüden boğaza 

- Nasıl?.. mornalarda bir genç erkek çalı· miştir. Düğün gUnü kız ve er. kalkan Şirketi Hayrlyenln 60 

Hallievinde Konfera 
Beşiktaş llalkevinde 15 Nis:ın 

cumartesi akşamı Halkcvl \'ön 
kurulu Azasından Avukat Reşat 
nar tararınd:ın hukuk inkıUbı 
zuu üzerinde bir konferans verile 
lir. Konferansı ulusal bir temsil t 
edecektir. Fakat müddeiumumilik bu yedi 

kitiden betini ıuçıuz görerek hak 
lanndaki tahkikatını kesmiıtir. 

Kadınlar da dahil hep bir ağız. şıp çabalayıp bir kaç hayvan sa. kek tarafının davetlileri karşılık. numaraiı vapurunda bir kazn 
dan cevap verdiler: bibi olduktan sonra ancak evlen.. lı geçerek biribirlerine en ağıza olmuş, Salıpazarı acıklarında 

Bunlardan sadece baıkomiser 

Ömer ile Eminin rüıvet aldıktan 
anlaıılımı ve birinci sorgu hikim
li ği tarafından sorguyu müteakip 
tevkif edil.mitlerdir. 

- Şaheser!.. meyi düşünebilir. Hoşlandığı ve almµııyacak yakası açılmadık ok vapurun burnunda oturan bir 
VAKBTa 
a bone 

o l u nuz 

Mojuyanm Japonlaşan gözleri ab:ı.yı yaktığı bir kıza önce bazı kalı kUfürlerle hitap ederler. Bu adam denize dUşmUştUr. Derhal 
tekrar melez bir mana almıştı. hediyelr vermek !dettir. Sözde da yetmiyormuş gibi sonunda hi
Gururla karışık bir kıskançlık.. nişanlılık devresi olan bu ilk za. ribirlerinin Uzerine hücum ederek 
Kendilerine tahsis edilen bir bil. mantarda verilen her hediyenin dövilşür gibi yaparlar. Bunun ü. 
yük çadırdaki bölmelerine çe- ayrı ayrı birer manası vardır. zerine, gelin başta olmak Uzere 

durdurulan vapurun sandalı de
nize fndlrllmtş, sulara batıp cı· 
kan orta yaşlı bir adam baygın 
bir halde kurtarılmıştır. 

.. -. 
Kar:_amazof Kardeşler 

Yazan: Dostoyevski 
__ __./ 

onu öldüreceğimi söyledim. Bunu da 
berkeı bilir. Bir aydır gezip geçtiğim 
yerleride söyledim durdum. Ama, laf 
baıka, it yine baıkadır. Bu iç atemi, fi. 
kir sahası hakkında beni sorguya çek
meğe hakkınız yok ..• Resmi hüviyeti· 
nize rağmen bu mahrem yere giremez· 
siniz. Yalnrz bana ait ıeylerdir, bunlar. 
Fakat madem, ki vaktiyle, evde, sokak
ta. gazinoda bunlan söylemiştim, o hal 
de §İmdi de susmakta bir mana yok. 
tıır. Görüyorsunuz ya, efendiler. Size 
zorluklar çıkarmak niyetinde değilim. 
Ağu ithamlar kal"§rsmda olduğumu an 
lıyorum. Zevahir aleyhimde ... Herkese 
onu öldüreceğimi söyledim. İşte a~am
cağız öldürüldü. Bu cinayetin faili ola. 
rak tabii ilk defa akla ben geliyorum, 
değil mi? •. Hah! hah! hah! Sizi mazur 
görüyorum efendiler, baştan aşağıya 

kadar böyle bir zanda haklısınız. Ben, 
bile bu müthiJ netice karşısında hay
retten kendimi alamıyorum. Eğer ben 
öldilrmedimse. katil kimdir? .. Diye so
ruyorum. Siziien benim de öğrenmek 

istediğim ıeyler var: Babam nerede? 
nasıl, ne ile öldürülmüüı? 

Mitya bu ıoruıtan sonra, müddei
umumi ile istintak hakimine uzun u· 
zun baktı. 

Müddciumuml: 
- Onu odasında, kafası patlatılmıı 

olarak döşemelere serilmiı bulduk. 
- Ne korkunç ıey efenkliler! .. Ne 

korkunç ıey! .• 
Diye inliyerek masaya dirseklerini 

dayadı ve elleriyle yüzünü kapadı. 
- Devam edelim öyle ise ... Babanı

za karşı kin beslemenizin sebebi ne idi? 
Şurada burada söylediğinize bakılrrsa 

aranız~a bir kıskan~lık meselesi var
mış. 

- Evet kıskançlık ve daha başka 
g~yler ..• 

- Para kavgaları mı? 
- Evet, paranın da rolü var. 
- Annenizin mirasından üç liin rub-

lelik 'bir m~blağın bu kavgalara yol aç. 
tığı ldoğru mudur? •• 

- Ne üç bin rublesi! ..• Altı bin bat. 

ti belki on bin rublemi yemişti. Her 
yer.de bağıra çağıra bu haksı7.lıktan şi
kayet ediyordum. Fakat ben, üç bin 
rubleye sulh olmak niyetinde idim. Bu 
para bana pek lazımdı. Babam bu mik
tarı bir zarfa koyup yastığı altında sak 
lamrştı. üstünde Gruşinikanın adını 
yazdığı bir .zarf ... Ben, bu parayı ben· 
den çalınmış sayıyordum. Kendi param 
gibi illi o rubleler .• 

Adliyeciler, bu itiraf üzerine yine 
manalı manalı bakıştılar. 

- ·Bu nokta üstünde sonra konuşa
cağız... Yalnız eğer razı olursanız, bu 
zarftaki servete kendi paranız göziyle 
baktığınızı zapta geçirelim, olmaz mı?. 

- Yazın efendiler, yazın ... Bununla 
aleyhimde yeqi bir delil kazandığınızı 
görüyorum, ama umurumda değil. Ben, 
kendi kendimi itham ediyorum; anlı

yor musunuz kendim! .• 
Delikanlı bunları söylcl.Jikten sonra, 

yüzii gamla bulutlanarak: 

- Hakkımda evvelden verilmiı hU· 
'kümlcriniz v:ır .. Sizin içiniz çürümüş .. 
Fakat şunu biliniz, ki sizinle ko:u!;<m 
adam, mert ve alicenap bir erkektir. 
Birçok fenalıklar yapmış, lakin ruhun.. 
daki asil duyguları bozmamıştır. Gali. 
ba derdimi anlatamıyacağım. Bu mert
lik ateıi, beni her zaman yaktı ... Onun 
güzel varlığını "Diyojen,. in feneriyle 
arayıp durdum... Ve ..• ve daima kötü
lükler işledim... Yani hepimiz gibi ha-

reket ettim efendiler ... Hayır, hayır he 
pimiz gibi derken yanıJ:Jım... Benim 
gibi diyecektim.... Çünkü benim gibi 
bir ikinci adam daha bulunacağını zan
netmiyorum... Başım da ne fena ağrı
yor ... Ne diyordum? .. Ha, evet onun 
her ıeyinden iğreniyordum... Her ha
linde namussuz, bir .bayağılık taııdığı. 
nr görüp tiksiniyordum .• Mukaö:lesat. 
tan nefreti, palavracılığı, seytarılığı, 

dinsizliği beni... Ama madem ki artrk 
ölmüştür, böyle konuşmıyalım ... Şimdi 
başka türlü konuıuyorum. 

- Nasıl başka türlü? .. 
- Belki başka türlü de değil. .. Ama 

ondan iğrendiğim için üzülüyorum. 
- Vicdan izahı mı duyuyorsunuz? 
- Hayır viddan izahı değil, zapta 

geçinneğe 'kalkışmayınız... Böyle bir 
nefrete zaten hakkım yoktu. Çilnkü 
kendim de iyi bir matah değilim .. İster 
seniz bu son sözlerimi .deftere çekiniz!. 

Mitya bunları söyledikten ıonra, çok 
kederli bir hale düşmUştü. Sorgu hAki
minc cevap verdikçe, ıztırap ve yeisi 
artıyordu. İşte bu sırada beklenmedik 
bir hadise geçti. Gruıinika, salonun 
yanındaki bir d::laya götürülmüştü. 

Maksimovla birliltte idiler. Genç kadın 
ağlıyor ve bir jandarma kapıda bekli
yordu. Birdenbire ağlamaktan co~n 

zavallr, ·yerinden fırlayarak salona koş 
tu. O kadar ansızın fırlamıştı, ki kim· 
senin mani olmasına vakit kalmadan 

Dimitriye doğru koıup ıanldr. Her 
birden atılarak onları ayırldılar. Fa 
Mityayı durdurmak kolay olmadı. D 
adam, onun atıldığı tarafa sürüklcnı:JJ 
.zorunda kalıyordu. Nihayet kadını 
götürdüler. Telaş ve heyecan yatı 
Gruşinikarun kendisine kollarını uza 
rak götürWdilğiinü gören bedba 
genç: 

- Canım onl:tan ne istiyorlar? •• S 
suz bir insan böyle hırpalanır mı ? 

Diye bağırdı. Hakimler, onu yatı~ 
mağa çalıştılar. On dakika böyle geç 
Bu sırada Mikail Makroviç içeri gir 
rek: 

- Gruşinika aşağıya götürüldü. 
lendiler, müsaade eder misiniz, huı 
runuzda ıu talihsiz delikanlıya bir1' 
söz söyliyeyim? •• 

Hakimler· · 
- Bunda· hiç.bir mahzur yok. Söyli 

ye bilirsiniz. 
Yüzünde kederli bir baba şefkati 

liren Mikail: 

- Beni dinle Dimitri, ldedi; Agra 
fena Aleksandrovna, aşağıda Trifol1" 
kızlarının yanındadır. İhtiyar Maksl' 
mov .da orada. Ona anlattım, ki seıı• 
burada sorulacak suallere salim ıca 

ile cevap vermen lazımdır. Eğer ort• 
lığı te1aşa verirse, seni de şaşırtır. µe 
ki ne söyliyeccğini bulamaz, vaziyet 
ağırlaştırırsın ... Zeki kadın, i~i bc:T' 

(Devamı var) 
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Bir siori a'kıllının mcıceralm-ı t 
'( 

Bnistlya.nlarm alelıtllk devlet blr hakikattir ki Ali Paşa JAytha.. 

ınemuriyetıerinde istihdamı hak. sında hıristiyan tebaanın mUslU. kında hatıra gelen xnabzUI'larm manlara nisbetle devlet çerçeve. ---r===::=:::=:::~:~~~~~~~~===-:ç.-:ç.~~~~~~;~~~::===~~~~~±:!::~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~.:;;;~~:::::::j 
bir dereceye kadar bertaf8! edil. si içindeki mevkiini biraz müba.. r----=:-:~-=----=-------===== ınesi için devlet bi.znıetlerinde 18.ğalı görüyordu. Zira Ali Pa· ı M h k 1 1 1 kullarudnıak hakkı tllr\<ÇO oku· ea ·"Devlet hazlne8inin Uçte iki a eme erde 1 
Yllp yazmak bilıııeğe hasredilir varidatını hnistiyanlar veriyor _ R ad y o ve Tiyatro 
~::~~~:ı~~:::ı:; ~~~~~ =~~ll~~ı: Ustiş Şirketin·ı dolandıran yabancı >ıuzm, ne de malilm olan bUyük yor,. kanaatini açık aoyluyordu. Ankara Radyosu 
devletlerin aslA bir diyecekleri Ve hıristiyanlarm devlet varida. 5Q 1 · k f 1 1 olamaz.., tına bu şekilde. fazla nisbetlerle ıra e a et e tahliyesine Cuma 14-4-939 

••nu vaziyet karşumıda mille. hizmet etmelerini ondan fazla 
12 

lbn enf t bekl ğ h kl ld K · ı d ·30 Progrıım. 12.35 Tilrk mfizi-
lzin ter.biye ve mal\ıınatmı ıu. ~ aa . eme e . 8• 8:1 ~. u. arar verı i ili. p). 13 l\lenılckct saat ayarı ajans "1nıu dereceye götürmeğe çalı~. gunu teslım eder gıbı gorünil - Sah! il Ik • • ve molcoroloJI hobe<le<I 

13 uİ _ 14 lııak farz ıneııabeslııdedir. zıra yordu. O zaınanda askerlik ıııil· e r.' '""tiyl~ Uatif tay Afme.a mahkeımabıe getki· llOdk ( Ko"'" pnı8,..m • • .,iı 17 30 

lıu cihet husul bulınadıkça biz kellefiyetinln münh .. ıran ıııüslU. =~ ı~ketinden 8~5 br~ .dolanfa len Mehmet kaptan, Fethi ve Mus Konuıma (lnkdAp la<lh! de.;.ı.,İ . l>ılla!Uınanlar dayanaınayız, bile- man tebaa llzerinde olıııasmm ~u. 8 çu~dan aalıye bınncl .ceza talaıun muhakemelerine diln bak• :~•~kevlnden n• klen l · 18.30 Pros<am liı.. Ve ne yapsak ve etrafımıza kuk iktisabı bakımından ehem .ma Ahkemesınl.Je muhak~me edılert lacaktı. Fakat suçlular tam mah· K. 5 MüzJk (Dir kuartet - pi.). ıÔ 
tit duvan gibi kaleler çek11ek yl- mlyetinl Adeta hiç dikkate alını.. lman.H•rst Frıınke"'." ~uruım· keıııeden içeri girerken, Fethi ı.:,~.~:~"c.::~~~r~~~~k';'g"aı !F"" 
ile nıalilmatlı ıoiUetler 1ilr.e gale. yordu. ama dun de devam edılnnıtir. korkmuı ve .. r'as• tutarak yere "' Kadd, H•,.n GOr 0.:::;aİir~I· 
be ederler ve yavıı.ş yavıııı her Ali Pa.şanm bu tarzı ıııuhake· Ge~e~ ~clscde ••.~lunu~ iddia yuvarla!UN§tn. H•mdl Tokoy. Okuyo~: CelAI r::: ı.yı e1imlrden alırlar. ıııeslııl göz öntine getirmedikçe ettiğı g!bı tayy~r~ muhendısi olur Fethi bir hayli tedavi edilmesi- "~ 20 Al•"'• meıcnroloil lmbcrlcrl 

Fakat •'bis milletimizi terbiye Na.mık Kemal ve Ziya Paşa gibi olm_adıgının Münıh tayyare mek· ne rağmen kendine gelememic, z~r~at borsıısı (fiyat). 20.15 Türk mü~ ~e,im ve onun husulilne kadar o devrin genç münevverleri tara.. tebınden sorulmasına ve Almanya hak b sz saı#nı. nCafl~knJar: Ycclhc, Fahire Fer· ., da b k • mu eme a§ka bir güne bırakıl.. . ' e ı Fersnn. Okuyanlar: Ncc· 

"lı:i yolda ı!evam edip gidelim fmdan niçin elyaııeten ı;iddetll n aa . ' ~"~m getirtUıne&bıe ka.. m•ıbr. m~ Rı,. Ah'5kon, R•dlle Neydik. 1 -
.,.. lıır!ııtlyanlar& devlet daireleri. mllah....,lere ıııanız kaldığını an. rar vcnlmıııı. • U zunçarpda kundurac. çn• ğ< Hım "!''.evi. 2 - Sodulloh alanın 
ilin kapılamU açııııyalıııı. .. diye • laınak mUı;küldQr. • Fakat bunlara cevap gelmemiı· Zeki ça<:uk, dilkkhıdan ustasmm Hlcnz > ~'uk "maisi - ?<ideyim. 3 -
"'1ı: olunıak bu da mliıııkUn ola. LQtfl tarihine göre Ali Pa.şa za ti. Mahkeme ıahitleri ijinleıııeğe bir albn yllzUğil ile para"ru çaL Hacı Arır beyin • mcaz şorb • De· ~·· ve ı!ı-ılen define .... 11amak. manmda (Davit) efendi adında karar verdi ve polis birinci ıt.ube mı kal nım halim firakınla. 4 - nelik :Fer· - ~ ~ il' lid'" . • s I• ya anımıtır. san.· Tanbur taksimi. 5 - Dimen Şen 
bfımu: llzmı gelen toııllkeler vo bir Ermeni katolik taylı\ edilmiıı "' ur ıııuavını Zekiyi dinledik· Zeki birinci sulh ceza mahke· - ıı,.,,., ,,,.,. Yılfar no çabuk B•<-
l>ıalızurlar bize vakit veımez. ve uhdeoln• veıirllk rütbesi ve. ten sonra Beyoğlunda lcütilplıane· mcsl taral•nd'" 25 giln hapse !'· 6 - Dcd,.ın • m.,,., ıukı • Su 
Şu lıauile yuk&nda arz ve izah rllmlııtlr· Bu t&rilıten itibaren hı· el Kaps'i çağırdı. Kaps dedi ki: mahkilm edilmiıür. .arşı ki dalda bir > •ııt. 7 - Hlm Oltuıaıı tedbirlerin hemen alma. rlatiyan tebaaya vezirlik riltbesl - Fr .. ke bir gün otomobili ile iki , .. semaisi. 8 - Scllihattln Pınor • ~k umumt terbiyeyı· ileri götU. verilmek usulil bqJıunıştır. Da.. diiWıuma geldi. Otomobilindeki • me.hkıim hakkında 

11 

Drnım ıarh • Aıkınla •Drilnsem. ı takibat yapılıyor 9 - Seldhaııin Pınar - Hüzzam şar. 
l'ecek esbabm ikmalini dahi dev.. vit Paşa. telgraf mUdürU idi. Bir bayrak sviçre hilkfunetinin diplo· kı • Seviyordum onu. ıo _ Faiz Ka-
lotin birinci derecede fıılerinden ram•"'n gtinil oaılraum Ali Pa. ıııatlara mahsus bayrağı idi. tlç Hapishanede mahkGmlardan P!ncı • Hiluam şarkı. Duk!Dm bük· 
bilip ona göre elbirllğl Ue gece ı;anm konağında iftarda bulun. tayyare mecmua .. na abone olmak Hüseyin ve Hanidi para"' kabn. lum """' sacın. 21 '1emlokol .,,ı 
ı:lindllz çalııım&k ve bu yolda p&• dıığu esnada Davit Paşıı: lıt«liğlni söyledi ve gitti. ikinci ca bir çare dü1UnıııU1lcr ve hapis. "'"" 2I Konuım• (llartahk '"°'ser >ıL oaıfnıdaıı hiç k&ÇIDllWll&k - Ben müs!Omanlığı pek ... geliılnde "lsviçre hükfimeti,, ba• hanenbı heli UatUne isabet eden vlsl). 

21
•
15 

Esham, toh•HAI, kom· 

eri 

s d daki b" l>.ıyo : nukut borsnsı (Ci)al). 21•25 

nıuvafık olur. v m. Mani olmasalar ramazan- hklı 3 bin mektup kağıdı bastıra- amın uyük kalası sökerek Ne~lı pllklar _ R. 2ı.so Müzik (Sen· 
liıristlyan tebaanın fda.reel da camilere gitmeği arzu ede • cağını söyledi; tavassutumu iste.. satmafa karar vermiılerdir. Açık- fonlk p1'1klar). 22.SO tüzik (Melodi· 

hU8usunda bizim için milşldlltı rim.,, demiş. Ali Pa.,a da: di. Kabul edip bastırdım. Bunlan göı: mahktlmlar bunu ancak hapis ler ve solistler - pl.). 23 Mfizik (Caz· 
~Uclp olan ve buıılarm kalple • -Seııl\1 buglln1dl itibar ~e ı;e. gelip al<hğı •rrada Ncsip Erzan hane samaıırcm Recebe gatabile· iıond • pll. 23.45 - 24 Son njans ha· 

>inde devlete karşı kin "" dliı;. :drllğlıı, hristlY.f:!'1ıP l~dir:Y plı: adında bir milıtcriın içeriye "girdi. teklerini dilşüncrek kendi ine tek berlcri ve > onnki P'ogcam. 
llıanlık hisleri peyda eden. ııe • sa mtıaltıına:ılıga olan meyil ve Franke gittikten sonra Nesip: lif dmif]er, fakat Recep red ce- ' 
beplerin biri de lıhıde mat!Uba muhıılıbetln ıçln de~IL., - Bu adama kredi.,.,. aakm: vah• ile kendilerini haplohane lda Cumartesi 15-4-939 ~Uvııfık ıııektepler lıulunıııadı • Cevabını vennl~· meıhur bir l!olandmcrd.r, dedi. resine haber vennlıtit. 13.3" Program. 13.3S >1adk (Ne· ıından Rum çocu1dıınnD1 Yuna· Bu~~ de göoterlyor ki Ali Baoka bir ıeyden haberim yo!i!tır. Haplıılıancnbı taht.,m• Ptaeak şelf mil~i• - pi.). 14 Memleket u•I 
tıiatana ve Bulgar gençlerinin de Pa.şa hırlstiyaD tebaayı memnun Henıt Franke ıahitlerin sözle- derecede ellretkôr mahkllmlann •>an, aıons '• motooı-oloJI hahcrle-~usyaya go-nderilmesl, bundan etme. ldçin oiıl. ara dev.Jet teşkil~ rine karp: dün bu suçtan ldolayı birinci sulh ~~İı:"·~

0 

l~uErk muziği. Cal:ınlar: Ye· 

d i d U

'-=- k ler v rme ce mahk • ' eşa rer, Ce\det Kozanoğlu olayı bili.Un Jınistiyan tebaanm tı çm e m ~ mev ı e • - Ben lsviçr< bayrağınd<ımm :a emesınde muhakemele· Oku>""' M "'°"" llknr. 
1 

_ Evi: 
lerbiyo ve efkln:& devleti allyeye ğl lıe)llbqlı bir halis tedbiri ola. Iaviçrcli olduğundan kendisbıe nne baılannuıur. ~'''"'· 2 - Cemil beyin. Role'"'. l>ıulıalif o)mağa yUz tutmasıdır. rak tatbik e~ttf. . hürmeten takm•ıtım. Baoka bir Fakat suçlulardan Hamdi m•h· 

1 

• Dır nlg6hın kolbiml elli csı llıınun için do bir oa&t evvel mel<. Fakat Alı ~. mUrııeaat niyetim yoktu. Dedi ve sonra ıııah kQmiyetinl bitirdiğinden koyvcrli ~ ""ğ S•dc;ıın K•> noğın - falç şarb ': 
leplerin tan<iıııbıe. ve tevsllne ettiği bu tedbir Jıırlatiyan teba. kemeye bir istida vererek fU iti· m;ı idi. Bunun aratılma8' iç;n mu g~n:'.or 4oıurum~ lur >irmi sekiz )a~ 

"' i tediği gibi memnun hak ba şı. - .Evıc şarkı li ·· ı · 
\'e isl!m ve hırlstiyan çocuklar!· ayı tavm ney razda bulundu: eme §ka bir güne bırakıldı. kan ağlıı)or 5 _ \' 1 • uz crııu 

ta.L-ı- edem-''""'- Diğer ta.. • • ccı ıc • Kanunla nnı memleket ve millete yararlı ve UJJ.UA eııuv~.· - Ben suçsuzum. En büyllk l•crahnak taksimı 6 _ Sak" ,. • 
:.3- l U mali itibarmI ye öı·· F · ır ae;anııı 

hir tav.r ve terbiye dalıllindo ye. ~tan ~ve • • hatanı, Usüı okkeüne diplomab um ,,.lınak '"'"" •cın•i" • Dlr dıtb.,. llııınelerinl temin etıııek Jlzmı • rıne getirmek lçm aldığı tedbir. ıııUhendis olmadıfnn halde kendi· Konya hususi ıııuhaeobe dl· re dıt ~uıduki. ; - >".ratınok '"' 
dır.,. le_r do haldld ~ ıııa1I ıslahat ma. mi baylc göstennemdlr. Fakat ç•· rektıırlUfUndon ııı Utekalt B. Ce· s:mmı. 14.40 .. ilzlk (Bale mil · 

"Bundan sonra belli başlı bir hiyetlnde degıldl. 
1 

ted ht•P kendimi oevdlrdikten aonra vat evvelki akşam KadıköyUn· ııı: pi.). 
15

·•• Konuımo (Hukuk~;: 
M 

11 ISiahat namma aman, d ki ıuı )a)ına kurumu ll s h 
elldyet mahkemelerdendir· Bu a · ak ph bunu itiraf edecektim. Lakin fır- e evinde vefat etmiştir. Çok ~luka-. r h k - ay c wars). 

d b
irler cümlesinden olar To a.. ı k tıl . ,,c c ı u uk bııkuuından ı · tııU..,...eleri tanziııı edip bir e .. .- erli"o lnzl· ıat kalmad•. Yakahındnn. Ben MU ""'' hır muhnaebeol olan "' borç!" hukukunu •sı· l.tısırc1a olduğu gibi 1>Uıde dahi ne :ı.t:Uflrlıginln oe: g k 

1 
nih yilksek mUhend;s mektebini B. Cevadın ölUmU bbyUk bir te· I"~· ı1ıbu konrcnon; a;:,~;:~:~~; 

(il:od sivil) denilen kanun ter<ll· mamı lle nıo§lıur • d "; aer:' :: b;tlrdim. Fakat Dlplnn Enjenyör ese lir uyandırmıebr. Ali esine ta· nn len mdymnu.ıo ncş'<dılmktır) nıe edilmeli ve muhtelif ijavalal' Rıza P~a maı= edile : .;" k e lmtihanlanna glnnedll!im ;çın ... zlyetlerlııılzl sunam !7.30 l'ros,.m. 17.35 Mfü;k (D • llıulıtdif mahkeınelerdo vo o b .. bir koınısynn t M • • ~: dece telmlı;yen olarak kald•ııı. • mti • pi.). 18 Konuşma (Çııo :n• ~una tevfikan rUyet eclilm<1idlr. m(lıyonda.Dilyunu~•ye ktı B • Uıtiı tlrketinden aldığım 835 11- (--- - u e· llıınun da şeriat ~ ,!! ~~=k= Köre ~l~n ~ ;'>:' öıleyecer.~ _Şlmd?U' kendi- VAKi T SPO_R_ -M--U,-;-S_A_B_ 4-K-A-
8

-1..._( 
Yen dokunuimaksIZDl ~ i ilın nm gösterdikleri (Defteri Ke. berı~ otomo ı ~ temınat olara'k e~kemeler gibi tanzıın m • bir) idi ki bunun mUfredatma gi. ~~~ yor;m· ·r { kemeden artık f ~un. olur zannmdaynn.,, h kik ti anlamak im· yem ve ı ıra ımm esbabı mu Futbol GUreş YU 

.. Hulii.sa ıııüslibnall vo hırla- rlşne!ııv~. & u.:. zanııındanlıe. hallile say.ıma .. ıu lıtlyorum,. de- ' ı Zm8 • , tıyan bütün teba•tıDI din ve ~ ı;f'"'- ·..:,':ısız oepeısız ı.ımdı. d;. ve A lletizm, Am alö r 1 eri 
hepten başka maddelerde birıbir- .. ç~ter'l mücevherat ve hill. Bundan sonra söz alan mllddei- Arasında 
lerine ka ... crması ve aralarındaki ~ gos ı ~ tUrlil tUrlil eşyadan umumt Orhan Köni suçlunun Us-
re abet Ye kıskançlıkların a. • d b" çok nakit borçları da ti§ ıır eti o an rrdığınm sabit SPOR 

Yıldızını 
k 

·~- k lk tıyat vesatr • · k ·nı d 1 d 

?nası meydanda olan tehlikelerın .ın~ a B~arm ayrı ayrı fiyat· olduğunu 503 üncll maddeye göre 
'bertaraf edilmesi hususunda ye. va ı. takdirinde gösterilecek - 3 aydan 3 seneye ~ar - ce
gflne ilaç ve dava olduğu kana .. 1a::::ndll bertaraf edecek vesi. zalandmlmasını istedi. 
atındeyim.,, ~ \'e deliller buiunamazdL o. Bunu mUteakip müzakereye çe-

*** a . . geli§İ güzel, karaltıdan kilen mahkeme heyeti. suçlunun 
~le Ali paşanın Parls mua· nun ı~ bir takım tadilat ve ikran Uzerine Almanyadan sorul. 

~edesinden sonra t~k:"r Rus teh. =~At yapılarak mütebaki borç ması istenilen " §eylerin tahkikine 
lıkesi başgösterıne.sı uz.erine ~em 

1 
ifa ve ı.tif ası yolunda e.. mahal kalmadı gına ve 50 lira nak

l~keti tehlikeden kurtarmak ~çin :ce alıt verit oynadığı rivayet dt kefalet verdiği takdirde tahli· 
~lİşilnebUdiği halas yolu bun ; edilir. Hattl bu bahiste tsUnye- yesine ve klitllphaneci Kaps'ın i
ıbaretti: Hıristiyan teba8 Y1 m vi de bulunan Hafız Paea yalısı ar. fa.desinde bahsetti&i Nesip Eni· 
lUınanıarla her 88,hada ınUS& sa.sının ağzı dill olsa da ne l!lU. nin arattırılmuına karar vererek 
\'aziycte getirmek... ani retle almIP eatıldığmı söylese muhakemeyi baıka bir güne bı· 

An Paşanın ıayihasmdan. 1
• denilir. raktı. 

Yoruz ki o tarihle~e osın~~~: (Devamı oor) Bir suçlunun sar' ası 
Para torluğuna tabı olan ıııı ..,._ Yanların miktarı on milyon nU • iid'"..a:aTffff~ tuttu 
fus tahmin edili ormUI· Bir is. Geçen sene bir gün Mehmet 
latisUk malllına~a istinat et • fstlkballn şaraklarını nurlu g~r- kaptanın motoru Haliçten geçer. 
llliyen bu tahmin tabii hakikatin mek fstlyorsanıt Çocuk Haftasında ken, içinde Fethi, Mustafa ve Ha. 
ifadesi olamaz. Fakat hiç olrn&Z- ı Çocuk Esirgeme Kurumuna azamı cı adında \iç ki§i bulunan bir ka-
sa bir dereceye kadar bakOtate ,.ardımda bulununuz! yığa çarpmıf, denize yuvarlanan 
Yakın mı idi? Bunu da tayin et• _ _ _ kayık yolcularından Hacı idil bo· 

rnck mUşkUldür. Ancak fU ~ ·- _ . ~ _ .. _ _ :- ğulmuıtu. 

• 
seçıyoruz 

( BıRINCıYE 
Bir Bisiklet 

ikinciye: _ Şık ve kı r ~utbolcu SaMTlcıttin (G.S.) 
iskarpin: dördüncüye• YBn_ıct ı hır saat; üçilncüye: - bir çift 

• - ır şapka· b · · Resimli Hafta abo.. ·• al ' eşıncıye: - Bir senelik 
•• esı • bncıda yunbağı; 4 kişiye birer çüt . ~ronuncuya kadar: Birer bo· 

Tayyare piyango bil ti bıpe ı çorap: 1 O kişiye birer adet 
yükkolonya. 15 oku~ , on eı . oku~ucumuza birer şişe bU 
şiye birer t~valet sab:n~uza bırer şışe .k?çük kolonyao 25 ki. 
diyeler. u, ayrıca l50 kı§ıye muhtelif cins he. 

( ~U~bakay::şlirAk-Koponu: _40- I 
~~ -----

ırı~cme kurumu). 1 .hı 1urk muzır. 
(Fasıl heyeti) ÇaJnnlar: Hakkı Der
man, Eşref Kadri, Hasan Gür, Bas· 
rJ Oner, Hamdi Tokay. Okuyanlar: 
~in Karakuş, Safı)c Toka)'• 19 
Konuşmıı (Dış politika bAdiselerl). 
19.lS 1'ilrk müzığl (Halk ba\·aları • 
Slvıısh Aşık Velsel ve lbrnhim) Tal..· 
dim eden: Sadi Yaver Ataman. 19.35 
furk müzlCı {Eski eserlerden mfitc. 
şckkil program). Çalanlar: rahire 
Fersan, Hcfık :Fcrsnn, Cevdet ÇnğlL 
Okuy'lln: Muallim Nuri Halıl J>o;, ra 
20 Ajans, meteoroloJı haberleri, z • 
rant borsası (Ci).ıf). 20.15 Temsil. 
(Pereas ve Melizand). Yazan: Mauri• 
ce Maeterlınk. Tercüme eden: Ekrem 
Heşit. 1'emsıl esnasında Cemal Reşıt 
l>İ)anoda Claudc Dobussy'nin opera· 
sından "lnterlude'' ler talacnktır. 
21.15 .Memleket saat a) rı. 21.15 Es· 
ham, tab\ ilüt, knmbh o • nukut lıor• 
sası (fi)at). 21.25 Neşeli pUkl r. H. 
21.3P MLizik (Kuçuk orkestra • Şef 
~ ·ecip Aşkın): 1 - liangllıerger . EC• 
saneler ormanında. 2 - Schneıdcr • 
Meşhur röfrenlerdcn • potpurı. 3 _ 
J. Slrauss - Neşeh mis oııeretınden • 
Uusclcr nlsı. 22 Haftalık ı>osta ku• 
tusu. 22.30 Müzik (Operetler • pi.). 
23 Müzik (Cazl>aııd. pi.). ıs.45 • 2' 
Son ajans lıuberlcri ve yarmki prog 
ram. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmi§ Parçalar 

l'rogramdaki vakillt:r Türli.iue ıaa
tl üzerine ve i)ğleden ıonrakl ıaat 

olarak verilnıljtir: 
OPEHALAR VE SENFONi 

KONSERLER! 
8.10 Stullgarl; "Satılık kıı'' (Smc 

tana). 
9.10 Munib: Lisıt, Druckcr: 
9.10 Köııigsbcrg: Şuınann. 

10. Napoll gr.: "Gianniııi Schlc· 
ehi" ,(Puççlni). 

10.30 J>aris Prl' Konçerto (Moıartl 
"~askelcr'' (Fnurc). 

l. (Geco Y. sonra) Hadıo Parb. 
Konçerto (HandcU. 

1. Stullgurt: "l heodora" U\ er· 
turü (llılrıdel); Sonata (Bach) 
hu:ırtct Ploz rt); 1 ınci sen 
fonı (H ınuclJ. 

ODA MUSlKISl \'~ KONSEruıl\ 
7.35 Parıs l'l'T : Keman, piyano, 

şarkı. 
9. E) [el kulcsı: Keman, pi) ano. 
9.45 Fıankfurt: llrahıns konseri. 

10. Lillcl 1-Jilt, keman • 
11.30 Viyana: \ı)olonçello, pilano. 

HAl-11' .MUSIKl \'E OPEREl'Llill 
3.10 Raclio Paris: H:ıfif parçalar 
a . 1.ondra (1 ',): Orkestra. 
<i.25 Paris PT'l': Uafif orkestra. 
8. Kolon)a: llnlk programı. 
8 Londrıı (U.): Hafif radyo or 

lı:estm ı. 

9.10 l.lerlın: KIAsık halk hıı\"aları. 
O 30 Haınburg: Opera parçmarı. 

ıo. 

10.15 
10.20 
11.30 

"Kaderin ku\'\'cli" (Verdi), 
"Pal)açolar" (Leoncavallo), 
"Ca \ D.liera Rustücana" (Mas· 
cagni); "Mignon" (1'romas). 
"Atıcı" (Valıer); "Lohengrin" 
(\'agncr) \"es-
Romıı grupu: Studyoda operet 
Strıısburg: Dans hnnları. 
\ arŞO\ a: Hnlk programı. 
llırçok Alman istasyonlan 
Jlnfif parçalar. 

DANS MUSlKISl 
12.15 Londra, 1'urino iruplan. 
12.2j Londra (R.). 
12.45 Paris PTT. 
l.15 ol.ndra (N.) • 

PhES, KONFERANS YE 
KONUSMALAH 

G.20 1 ondra (N.): "SllAhlar ve 
insan". 

8.18 Homa l: lngılızce havadis 
9.SO lloma 1: Ruzveltin nutku. 

Hl. Homn 1: Akdeniz hAklmi) eti 

• B1'U CRUL SADİ TEK 
Şcbıadeba~ı (TURAN) 
tı) atrosunda bu gece. 
Dumbüllü lsmail gecesi 

lzrııır es Kralicesl (Meltıhat) ve saz 
_ ~eyctl ile bü~ ük milsamere. 

HALK OPERETi 
Tiyatrosunda 

Bu akşnm 9 da 
Zozo Dalmas gecesi 

ISTA?o.llUL KIZI (Operet 3 perde) 
Halk ıarkılan. Saıı'atkdr B. Sadi Tek 
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Yunanistan ve Romanyaya 
kat'i teminat verildi 

Parls, 13 (A.A.) - Bu al:ş:ım Baş· 
vekil Danldier Fransız milletine hi
taben metni Frıınsa Ye Ingiltcre ta
r:ırındıın müştereken teslıit olun:ııı 

.ış:ığıdaki hey:ınn:ımeyi neşretmi~

tır: 

ı:ransa hükCımeti, Akdeniz YC Bal
kan yarım adası statükosunun cclıreıı 
Ycya cebir tehdidi altında her türJO 
değiştirilme ine manl olmıya azamı 
ehemmiyet vermektedir. 

Son harın hl'ıdlselcrlnln doğurduğu 
büyük endişeleri nıızarı lllbare alan 
Frıınsı zbükCımeti, Romanya ve Yu· 
ııanistnnın istiklülini sarahaten leh· 
dit edecek ,.e Rom:ın:ra Ye Yunan 
lıilkQmetlerinin lıunu mlut Jı;uv,·etle
riyle karşı koymayı hayati menfaat· 
leri iktizıısından bulacaklıırı bir te
şebbüs vu'kuunda Fransanm onlıırA 

ıklidarındaki bütUn muavenetl der· 
bal l'&proakla kendini milkellcr bildi· 
ğine dair Romanya ve Yunanistan:ı. 
kat'i teminat vermiştir. 

Büyük Brilanya hükumeti de a)· 
ili hııltı harekeli ittlhnı etml~tir. 

Fransız hükCımeli, lngillere ile 
Polon:ranın do{;rudan doğru)·a ''e) a 
dola)'ısiyle tebdil edildi ı takdirde 
istiklı\llerini mildafaa lıu~usuıı<lıı kar
şılıklı yıırdı•ıd:ı bulunmıık için nktel
liklcrl anın,m:ıdlMl <lola) ı memnuu· 
dur. 

Diğer tnr:ırıan Fransız - J>uJon:> a 
ittifakı dıı Fransıı - Polonya hUkQ· 
melleri tarafından aynı zihni;, el dai· 
resinde leyit \'e tekit olunmuştur. 

1-'nınsa ve l'olon) ıı, kendi ha} atı 
menfoııllerini doğrudan doğruya Ye
yn dolayısiylc Jhlul edecek lıer teh· 
dide kor§ı derhal Ye doğrudan doAru· 
ya bilrilılrlerini müteknbilen saran· 
il edorler. 

llugun clçilerimiı lıu be) analı lıü· 
tün nliikadar hilküırıellere H diğerle· 

rine Ye bilhassa Yunanistan 'ile sıkı 
mnnnsebeUeri m:ıluru ol:ın 'l'ürki)e
l e lıildirmişlerdir. 

Çemberlay'nin beyanah 
J.ondı a 13 lrt.A.) - Boş\ ekil Çeıu· 

bcrlııyn bugün oğlcden sonrır nııın 
karnarasınd:ı ~·aııtığı Ley:uıatt:ı, par· 
J>tmentoııuıı l\'lımruı Jun:ıııu icap et
tıren son hG.diselerin Avrupııdıı ve 
bilhassa ~xrk1 Akdcniıde LilyUk bir 
endişe u)nndırdıAını su)lcrulJtlr. 

ll:ışvekll, 8 nlsıınd:ı .AroavutluAuu 
ı.ondra elçisinin büyük Brilauya bil· 
kümctinden J.:endlsini ilruitsizce mü
dafaa eden kilçilk bir millete yırduu 
ıçın clınden geleni yopmıısını iste
miş olduğunu s(jyJemlf ,.c: "ililtün 
ılun) .ı cfkurıuıııutniYesi bil' ı.lefa ua· 
ha im zorb:ılık tezahüru l.:ar~ısındu 
k\kalfıde müteessir olmuştur" dcıuiş 
ıır. 

Çeınberlayn, Bü) ük Orilıınya yar
dım garantisinin Yunnııb;lon:ı 'e Ho· 
ııııın) a) a ı:nın:.:ı ile mutabık olnruk 
tcşnıil edllrnış olduğunu lıildırıuiş· 

ıır. 

H.ı~nkil, .!\rııanıllul.:luki ltalyaıı 
lelıeasının zulme uğrıım ı!;I olılugu 
hakkındaki Jıikiıyelere lnaıııl:ınıı) 11-

c:ıı;ını kaydeltıkteıı ı;oııı :ı lııgiltere -
Jtalyan Akdenıı nnlnşııııı:.ınııı şimdi· 
lık reshine ı:ırul'cl olmadığını ~Ü) le
mi~ \'il Yunanlsl:ın ile Homııııyıı) u 
'erıleıı gıı:ırııli lıusıısunda aşağıdaki 

bcrıın:ılı '.) apıhıştır: 
1 ııgiltere lıüküıneli · ,Ak<leııiz ve 

ll.ılknıt yarım ndn. ı slalukosuııun ceb 
ren \C)tl celıir tehdidi :tltınd:ı lıer 

lurhl değiştirilmesine rıı:ıııi olmı;)ıı 

nz ımi ehemmi) et verrnektcı.lir. 
Bin:ıcnnle) lı lngiltcre hiiliiı nıeti, 

Romnny:ı \'e Yun:ınistanııı isti.klaliııı 

t:ı, lsp:rnyadalı:.i lıalran tayyare Ye 
lııyyarccilerinln de ıünllüler cel.:ilir 
çekllınez lıal) aya döneceklerini bil· 
dirmi,tlr. Büyük Brllanya bül.:ümt· 
il bu teminatı senet ittihaz eder. Bil· 
.rlik Brltanya hükumeti, lspany:ıdaki 
günullillcrln Qcrl alınmasını lnglliz • 
ltnlyan Akdeniz anıa,muının lı:ıyatı 
bir unsuru olara:ı. etltıkki edegtlrnlş· 
lir." 

Sulhu rnıılıaraıa husmundaki gay. 
retlerlmltde n i3•i niyetlerimiıde 

ıığnıdığuıuı birçok muvaffakıyetslı· 
llklere rajınen sabır ve tnhıımm01 
gö)terdlk. llugUn uruk J.:ıırnnlİI.; ol· 
rnııkla lıeraber lılltün lıu ı:ı1Tellcrln 

semeresiz kıılacaQın:ı inanmak hte
miyorum. 

liu ıırada mııhııldct sırıılurıııdan 

"Ya Sovyetler Blrlillni nt yapıyor· 
sunuı1'' sl!:dcrl l llkselrnJştir. 

Çembcrlııyn şö:rlc mukabele el· 
ınlıti.r: 

Eier So,·.)•etlcr Birliğhıden balı el· 
ıncdi J cm de, Souctlerin clçisi1·le 
daima temasta bulunmaktan fariğ ol· 
madun. 

Baş\'ekil sözlerini ,tyl1ı Liıirıııi,. 

tir: 
Yapılacak çok ıor bir nzifeıuiı. 

'ar. Yalnız bizim ktndi isteklerimi
zi llcAil. di~cr milletlerin de ne yap· 
rıı:ık iı;tedlkleriııi ınütılen clmu nıel· 
hııri)'ellnde) iz. 

Millelleriıı itlolojilcri her ne olur· 
sa olsun sulh lchındc \'e taanuzıı 

kıırşı ohm Lütiln ı.:u, Hıtlcrin bu bu· 
su:>takl eınellerlniıı tahakkuk edebil· 
ıoe i i~in lıütüıı sa;,•rellerlmizc dt· 
varu cdecetiiz. 

Uu Lnı:ıtaki az.ınhuizi yalnız kendi
ıuiıi tl1tlıa iyi mildafııa için d:ıhn ı.i· 

~ilde kuHtlleıııııek üzere değil, aynı 
nınnndll laıırruzu. uarayacıı.klarııı H 

lıfirriyellerini ka1·uelıoeınek i~in ıuu· 

kın-emele ı..ar:ır \·ereed:lerin l :ınııulu 
yer alnrnL: \azireıulıi :rııpnbilmek i• 
çiu t.le ).;unctlcndlrrueliyiz. Bu az· 
ıniıoiı.<le n ııldıRıınııc ledbirlc:rde \"e 
!Ju tedbirleri dııbn müessir kılmak i· 
dn ileride \'cteceiUmiz bütün kaı·ar
lıırın pnlAıncnto memleket n lıütün 
irup:ıaı torlu>1ıııı t.ı \'İP etmekte oldu· 
guııd:ııı ve ulııuc~111:ı kanaatim yar· 
dır. 

Çemberlaynin nutku 
tenkit edildi 

Loodl'll, 13 (A.A.) - Ayam kınıa · 
rasmda Çemberlayn'in nutkunu mü· 
teakıp süz alıııı mulıaldct işçi pnrli· 
si reisi Alllec bıış,·ekllin nutkunun 
kendisini sukutu lııyale uğrııttı~ıııı 

söylemi, ,.e demiştir ki: 

Arnıı\ ulhıQun orla<lıın 1.:ıll<lırılıııası 

herkuin emniyetine kıırşı l.ıir darlıe
Jlr. Arııa\'Ulluğa kar~ı yııpıl:ın bu lıu
rckrt, lnglliz - ltııl) an aıılatııı:ısiy· 
le glriştiiji ln:ılılıütleriıı ~Ju ulini la· 
taCındıın ilıhUinden ba~ka lılr şey de· 
aildir. Çeınlıerlnyn'iıı bu felAkelli si
yasete devam etıuel.; lsteıll!ıini ııöyle
rııesi lee sürü ınuciptil'. Car:ınlilcı· 

ı;iyuctiııi kolleklif eıuııiyeli talı:ıkl.:u 

kuııa kadıır iı.huııe Ye Lutüıı ınenıle· 
kellere teşmili liiııın<lır. F:ıkul, hUku· 
ıııelirı l.ıuyle lıir yola ıirtı.•eğini gö~· 
lerlr hiç Lir şey )okıuı·. lrıııilleı e. 
Fransıı 'e Sov~·clltr liirliyi ~r:ısın<l.ı 
tıım lıir anlaşma le is eınıel.: lu1.mı· 

dır. Uı.ı lıı; Jıü1"ıiıııct diicr :ımllıcu 

ıncııılekellerin dt illilı:ıl.: ııoı.ııısı ol:ı
uilecek l.ıir les:.ınüı dekl:ır:ısyonu y:ıp 
rııalıırı şurllır. 

Uıııııl:ın hıışk:ı, kalıiııcııiıı de mütr.· 
canis olması icap t-der. !jiıııcliki lııi· 
unıel, JUeıuleL:elİ lCı) ıki) le idaı t e· 

AölBrika ile ticaret anlaşması 
5 Mayısta meriyete giriyor [r KUR Ü KAFA LAbRi N°ES'n AR i1 

1 lngilizceden Çeviren : H. MÜNİR 
Radyolann gümrük resminden 
0/o 75, otomobillerin resminden 

0
/ 0 60 tenzilat yapıldı 

- 11 3-
- Evet, zannettik ki, ıenin ha. 

yatına kaıtcden bir baJkaar gel. 
mittir öyle mi? Sizi mütemadiyen 

t ebidit eden ve bu ıurctle ne yapa 
cağını pıırtan birisinin geldiğini 

saridın. Sen istintak esnasında da 

böyle ıaıkın ve ürkek bir vaziyet
te bulunuyordun. Söyle... Strons

lci .. Sana ne oluyor? 

un ardiyeler kısmına (irmesiıü tt ' 
min etmek ürere kapıdaki nöbet· 
çiye gösterilecek bir kfiğıt verclL 

Ankara, 13 (A.A.) - Türkiye Ue anlaımanuı tmUdadı mUddeUnce kon. Leroy, bir müddet ıonra rıhtııl' 
boyundaydı. Dalgındı. O kadıf• 
ki kendisini göz:etliycn ince utıJ11 

bir adamın farkınija bile değildi· 

Amerika Blrıe:tk deYleUerl aruında l aollde etmflUr. Bu mallar krom ve 
nisan 1939 da Ankarada imza edil. zımpa.ra cevherleri, boraka, palamut, 
mıo olan ticaret &AlatmLlllJllll ana meyankôkU, aucukluk barsak ve sa. 
hatlarını enelce bDdirmJfUk. Mea. tredir. 

Düşünüyordu. Acaba Stronisıc! 
nin anlatacağı vakalar "Dr. Mort •• 

un esrarını aydınlatmağa yarayJ" 
cak mıydı? Lui~ Selbinin kayl>D' 

luşuna dair bir hakikat meydarı' 
koyacak mıydı? Yahut kurukııfa· 
tara dair bir ipucu verecek miydi 

kQr anlaşma eaaılan h&kkmda bu ke_ 
re yeniden elde ettıttnıJz daha ttter. 
rUaUı ına!Qmatı aııatıya derc:edlyoruı: 

A.ıılqma muvakkaten 5 mayıı 1939 
da. meriyet mevkllne girecektir. Ta. 
ra!eyn ma1lo.n ıartsız en ~tyade mu. 
ıaadeya mazhar mlllet muamelesi kay. 
dm~an lslltade etmekte de\'am ede_ 
ceklerdir. 

Amerika Birle;ılk dcvleUeri muhte. 
llt ihraç mallarım.ıza değişik nlsbeUer. 
de tenzilat yapmış ve bu tcn.zllAtr, an. 
ıa,ınanıu merlyeti mUddetlnce mubata. 
za edeceğini konaolldc etmtıUr. Bel. 
llbaııı ihraç nrtınlerlmlz 11.zerlnden a. 
lmacak ,!.enzllAtıı rUmrUk reslfulei1 
ıunlardır: 

Sl:aralık yaprak tUtUnUn •'saplı,. 

beher libresinden 30 ıcnt, llbresinln 
kıymeti 7 •entten yukarı olan kuru 
incirin beher libresinden 3 ııcnt, ulın 
da çekirdeksiz olan kuru U.ZUnıUn be. 
her llbrutnden ı, 1,2 aent, kabuksu~ 
tmdıfın beher libresinden 8 ıcnt, muh 
tellt kilim, halı ve yol klllmlerinlo be: 
her ayak murabbaından 30 aent, kıy. 
met Uzerindcn yttzde 45 ten qağı ol. 
mamalt ıarUylc, ko.bultlu fıstığın be. 
her llbreainderı ı. l_ 4 sent, kabultıu. 
zwı beher libre.sinden 2. 1.2 sent, haf. 
ha, tohumunun yUz libresinden 16 
sent, palanıut hul&ıııısından kıymet u. 
zerinden yilzde 7,5, meyan k!ıkU hu. 
IA.saıımdan kıymeti Uzeı1nden yUzdc 
15, kuıyemlnln beher llbrc!!lnden 3.4 

ııeııt, ınıc taşmm l:ıymetl üzerinden 
yUz:de 10. 

Diker tıırattan Amerika Blrle~lk 

devletlrlne halen gUmrUk resminden 
muat olarak ithal edilen bazı malla. 
mn12ın tstıtade ettiği bu muafiyet, 

Buna mukabil Amerikalılara da, it. 
hal etUğtmiı muhtelit mallar Uzer1n _ 
den dettotk nlıbcllerde cUmrük tenzl. 
lltI yapılmıştır. TenzilAttan tıtltade 
eden belll bqlı mallar ve tenzlllt nlı. 
betlerini qaftya yazıyoruz: 

lgor Stronski susuyordu. Daha 
doğrusu ne söyliycccğini bilmedi 
ğinden ıusuyordu. 

Leroy, S tronskiye biraz daha 
Binek otomobilleri, her nevi ıut. yaklaşarak : 

!eri ve ak.lamı, karoeerl akıamı, te. 
kerlekleri ve aklamı yüzde 60, her ne. 
vl elektr1kll tebrlt makine ve cihaz. 
lan ytlzde 12, radyo ahiıe cihazları 

yUzde 75, rndyo için birleıtirllmlt mu. 
te!errik parçalar yUıde sa, yası, heııap, 
kayıt, tetrlk ve tnımlf makineleri ytı.z. 
de 12, bazı nevi 1glcnmtı deriler yU.z. 
de 40, bazı ne\1 atır derilerden yüz. 
de 5. 

Amerika Blrletik de,·letlerl, TUrkt 
yeden ithal edeceği mal bedellerin! ııer. 
bcııt d!Svlzle ödeyecektir. Türkiye de 
her bir takvim senesi içinde yapaca. 
tı mecmu tthal!tm aııgarl yUzde 11 ı. 
ne yakın Amerikan lthalltmm bedelini 
ııerbest dövizle 6deyecckt1r. Ancak bu 
mecmu ithallt lllzı da, son tnglllz ve 
Alman kredıterlne mahıusen yapıla _ 
cak tlhalAtm aene:ıl içinde bedeli a. 
denmlt kl6mı tablatlyle dııhll değildir. 
Diğer tara!ta.n TUrki)'enln lhracab 
mevainılik olmuı ve mecmu lthalltm 
ancak sene ııonunda kabl:l tNblt bu. 
lunması doynısiyle tcdl:re.tta bazı te. 
ahhUrler hııııl otmıwnı tabii tetAkld 
etmek icap eder. Bedeli ııerbest d.,vır._ 

le ödenecek aıı,...arl Amrlkan lthalltı 

mefhumunu, bu itibarla tAm bir takvim 
snesl için mtıllhaza etmek lltım ıettr. 

AnlQfmo.nm, mUnaııebat hacmtnl, 
iki memleket netine olarak daha ziya 
de genl~tetecl'tt ku~ette tahmin olun: 
maktadır. 

- Söyle, dedi. Ben reım1 zabı
tadan değilim. Ben hususi polis 
hafiyesiyim. Zabıta tarafından tas 

dik ve tasvip eldilmiş, kendi başı
ma bir takip bilrosu itletiyorum. 

Ve o kanaatteyim ki 'imdi takip 
etmekte olduğum bir işte bana 

yardımın dokunabilir. Bilmukabe
le ben de aana yardım edebilirim. 
Söyle 1 Evet, kimden korkuyor. 
ıun? Haydi anlat 1 

Stronıki birdenbire değitti. 

Gözlerine ümit gelmiıti. Yilzü he 
yecandan pembeleşti. 

- Bana yaıidım edebilir misin? 

- Yardım etmek imkinlarıru 

verdiğin takdirde etimden geleni 

yapacağıma hiç filphe yoktur. 
Stronski dilini kocaman dudak

ları üzerinde gezdirdi. Asabiyet

ten titreyen parmaklarını ıiyah 
kravatıUzerinde dolaştır\dı. Sonra 

söze baıladı: 
- Anlatacağım Leroy, dedi. 

Fakat burada değil, rıhtım boyun

da, ardiyeler kısmında buluşalım. 

Sen oraya git, kapı içinde beni 

bekle. 

ince uzun boylu ada.m müteırt' 
diyen onu gözlüyorldu. Derkeli 

İgor Stronski'nin kocaman boY" 
gözUktü. 

Beri tarafta gözetlemekte otal1 

ince uzun boylu adam da, bir!l'I 
içinde doğrulup iki tarafa baktı· 
Ve Igor Stronski kapı.dan içeri gi 
rerkcn ince uzun boylu yabancı 

da, gerileyerek rrhtrm boyundaki 
duvarın Uzerine süratle sıçradı· 
Tutunacak bir yer bulmuştu. Bit 
kedi gibi tırmanarak çıktı. Sonr' 
bir ayağını duvarın üstünden ata· 
rak içeri atladı. 

• 
Rıhtım boyunca uzanan duva· 

nn iç tarafında tamamen batk' 
bir dUnya vardı. Gen~ş ve yüksel< 
kapılan, örllmcekli pencereleriyle 

ardiyeler. üzerinden zinciler aal· 
lanan vinçler görülüyordu. Bu ar· 

d.iyelcrin arasından dar ve Arna• 

vut kaMınmlı yollar geçiyordu -vt. 
baıan bir ardiyeyi ötekine bağlı· 
yan köprüler göze çarpıyordu. 

---------------·--------- Leroy, Stronıkinin yüzüne bir 
daha baktı. Sonra: 

Bu ardiyeler arasında bazan gil 
ncş aydınlığına çıkarak, bazan bi· 
naların gölgesinde kalarak dola§· 

tıklan müddetçe, igor Stronski· 
nin anlattığı macera, filhakika en· 

teresandı. Ve §Öyleydi: 

Arnavutluğun şimalinde son · 
müsademeler oluyor 

- Pek!la, dedi. Seni oralda bek 

liyeceğim. 

Stronski bundan ıonra, Lcroy-

Fen emmurları 
arasında t~yinler 

Birçok ardiyeler i~lctmektc O• 

lan zengin tgor Stronski boraada 
b ir hayli para kaybetmi§. Kaybet• 
tiği paranın yelcunu üç yüz bin 
Sterlini buluyormu~. Dü§tüğü bu 
fena variyetinklen kendisini ancalc 
piyasadaki itibarı kurtarabiliyor· 

muı. fakat nasıl? Borsa.da servet 
kaybettiğini herkesten saklamal.c 

ıartiyle ... 

logonun tacını bir heyet pazar 
günü Romaya götürecek Ankııra, 13 (Husu.s1) - İstanbul ya_ 

Hoın:ı, 13 (A.A.) - Koni Ci:ıno, 

la)~ urc ile Tir:ın'd:ın buraya avdet 
etmiştir. 

Honı:ı, 13 (A .• 'ı..) - ll. Mu olini, 1· 
lal) a ile .\rıınrnlluğun Lirleşınesini 

it it için meııılekeliıı lıu ayın Hl ııcı 
pıı.1.:11· ıüııü salıalılan :ıkş:ımıı kadar 
ltulyaıı \'C Arıı:ınılluk bayrukl:ırı ile 
Junalılııı:ısını eııırelmi;lir. 

Tir:ııı, l:i (A.A.) - l>üıı Tiran'da 
milli eıııııi~ el için ilk gönüllü milis 
rııufrezesl ıe,kil cılilınişlir. Bu ınlir· 

reze, ltal~nıı koloıılurı ile fa~lst uıı-
url:u<l:ııı mürekkeptir. 
'l'ir:ııı, ı :ı (.\ .. 'ı..) - Öğrenildiğine 

14Üre p:ııııl' gtıııil lıir Arnavut he) eli, 
Roııı,I\ ıı gideı·ek .ı\l:ıjcsle Kr:ıl - im. 
ı.ı:ır:ııorıı Arıııınıllıık l;ıcırıı takdim 
cıltı:cktlr. 

Alin:ı, ı:ı . (A.A.) - ll:n·:ı~ :ıj:ınsı · 

nııı lıufüsl muhabiri bildiriyor: pı i§lri mUhendlsllğinden Ziya Alabay 
Arnavutluk J\raliı;esinin sıhhi v:ı· I Balıkesir yapı i§lerl mUhcndlsllğlne, 

:ıiyeti endişe vert-ceknınhiyetıc de· KUtah:ra • Balıl~esir haltında. çallf • 
ğil<lir. makta olaıı lıtitnllk ıetl Hayri 4'kay 

(Devamı var) Helıır:ıt, 13 (A.A.) _ Politika g;ı. Demlryollar ınout reisliği merkez la. 
zelesinin husu~i ıııulıalıirlcriııiıı lel· Umllk kısım şetılğlne, İstanbul Yapı 
gr:ırıarına göre, Arnınullukla \:11i- l§lerl nılman Tarık Sarp yapı işleri Musolı"nı"nr"n nutku 
ret şudur: merkez fen hyeUne nakledildiler. 

.Sahil ile Üleriııc.Jen geçilebilir yol· -40 liraya terfi edenler: Sltıop ten 1 
ı.ır ıı~criııde olun veya la)) :ıre mey· memunı Cemil Kurt Teklrdağı yapı Roma, ıs (A.A.) - Büyük Faffst 
dnııhırı Jrnluıı:ııı şehirler lı:ılyaıı kı· l§leri fen memurlarındnn Tank Da.! meefüıl bu gece ıaat 22 den 22,25 8 

ı.ı:ılınııı eliıı<lcılir. ~iın:ılc.Je ,·a1.iyel kay Ur!& yapı tıterl ten memurların. kadar top!anmlf Ye ltal)ıı. kraımat 
ılahn J.;:ınşıklır. l ~kotlra ve Alesyoıı d:ın Ahmet İspir Muş yapı tglert fen kendisi n halefiert için ArnavuUu'IC 
ch·:ırınıl:ıki Katolik ıı.şircllcr ~·ekil- memurlarından Tal1t Canmın, 30 lira.: .tacını kabul ettiği hakkmdnkl kıı.rıun 
ıııeı.:ıc olan ı\rıı:ı\·ulluk ordusullun b:ı· ya terfi edenler: Amaııya ıose1er ten 1 Jı\yihıılannı taııdlk ctml!;'tlr. 
kiyesine Jıücuııı cdcı ek ııilülılurın ı memurlarındnn ı.ıustn!a Olcer, Erzu. Faşlııt mec:ııı nln bu toplantııımdaO 
.ıl;mşlıırdır. Bu s:ılrnh .\rn:ınıııugu11 rum §OSeler ten memuru Sabri Bakrr, sonra lılussollnl \'e Strace \'encdi\> 
'iıı.al - doğu-.uııdıı y:ılnıı clıığlı aşi· Hakkô.rl ,oseler fen memuru Mustafa sarayının btılkonunıı çıkmışlar ve 
rclltr l:ırnfınd:ın ınııku,·eıııet merkez· Barım, Malatya oosetcr !t-n memuru j Strace meydo.nıı. toplanmıı olan krr1' 
1~1'1 leşl.:il etlilrııiş lıuhınıııııkladır. Rasim, Sarıhan • Ankara ıoseler fen bin kı,ıntn önünde meell11ln afnğıdtllcl 

memurlarından Mltat Mendere,, De. kararını okumuştur: 
saralıııten lelıdit edecek 'e Roıııan):ı <lenıi;)or. 
ve Yun:ııı Jıiıkuıııetleriııin lıuıın ıuıl· ~\lulıalefcl lilırral parıisi rei. i Sine- Mı sır Dahiliye Nazırına 

suikost 
Lodnra apteshanelerinde 

patlayan bomba 

ntzll şose'er f('n memurlarından Ali Arnavutluk tacını ltalyıı kralma tel< 
YUcel, Mımisn ,oscler fen memurlarm. ııt eden Arnavut mUcııııcsan mecll81, 
dr\n Turgut Ezer, GUmtlş!uı.ne şoseler nln mUttetJk kararma muttali olan btı. 
ten memurların1an Ahmet Ragıp, Kll. ytlk fa§iat mecll:;l, İtalyan mllletintn 

li kuvvetleri) le karşı ko) ıu:ı) ı lıayıı- lulr ıuilıver dc\·lellcrlnin dfiıı) :ıyı 
ti ıııcnra.ıllt'ri iktiznsıııdaıı uı'.ıl:ıc:ık· talıııkkünılrri :>İ)'ıısetl ııltınn ılmal.; 
l:ırı bir trşcLlıtı~ vukuuııda onl:ıı u hususunu lııkiıı ctıil.:lerinl \'C lıilhııs-
ıklıd:ırrnclnkl butfın kunelı .\lc <leı .ıı hu) uk lfrllıın}n tuıırıı.ldarmı islilı 
hııl yıırdıın )upıu:ıkl:ı kendıııı ınü· llar e)ledikltr ni sü)lemiı; 'e o dn 
l eller bilir • <\lll'e gıbi Su\') etler lıirliQI) le leşn· 

Hu he) analı, hilliln alal.:a<lar lıil· ki nıe at isleınişlir. 

K:ılıirc, ı:ı (,L\.) - Dahiliye ~azı-

rııı:ı l, :. rşı lıir sııil,:ı~ı Jııu:ırl.ııııış <ı· 

l.ırı Sl ıı~· ::"llı'iıı lıl.ır cemil t'li ıncn..,up 

lal'ıııd:.ııı r.ılh ki~i le' kir eılılıııişlir. 

I.ondra, 13 (A.A.) - lrl:ıııdo'nııı tabya şoseler !tın memur·anndnn Em. mukadderatını AmavuUuk mi let.ıcin 
cuıııhuriyclçl orıhmınun tethişçilcrl, ! nıllah Alıılmş, TcldrdaA' yapı ııııerl mukndderaUyle ruıırlık dost baC!arı e!. 

· . ten memurlarından Sa't, Buran yapı .. 
ılün gece hepsı ıle ııpdeslhnnelcrıle I l l A t CI nıısında birlc§tlren bu tarih! Mclsep 

.. . ş er ten ıııC'murlanndan s:ı ncr, 

kuıııeNere , e dil:erlerlne \'e billı:ıssa Müte:ıkılıen süz lıın mııh C:ı7.ıık!ıı· Birçol.: ı.ılrnııca ve iııfil."ıl.: ııı:ııldclcrı 
olmak uzere 11 suık:ıst yapııuşlıır<lır. t sevinçle selQ.mlar. 

Seyhan Ilı fqler1 mllhendlsll~ en me. F'atlst ltalya, askerleri ve s lı'.Uılarl. 
Buııl:ırııı G sı, T.ondrnda, 4 ii Co' eni· murlarınd:ın Snllh Ba,,~balıkc;;ı. le, kıymetli Arnavut milletine aııayl~I, Yuıı ıni.slaıı ile sıkı münasclıetlerı ruıı li<lcrlcrJen Churelıill, herl.:e in huy- ele ge\·ııı;şlır. l'y<le ,·e lıil'İ Birnıinı;lı:ıııııl:ı ynpıl- --.---- ----

hiııı olan Tiil'ki) c) e lılldirecej:iiı. reli iı;inde, Çtmlıerl:ıyn'in il6n elli· 
Fr.msız lıiil.iııııeli <le Lugün ıııüru:ı ih Sİ)rıscle l:ıru(lur oldul!unu ı>o) le-

sil lıeyııııntı.ı lııılunar.ıktır." ıııi' 'e lıalyun hilkCııııetlnln Lııriı ui 
Almanya Polonyaya 

yürüyecekmiş 

• terakkiyi, adaleti, ve mUşterek hudut. 
ınıştır. Tetlılşçiler, Karhur dü kal· Lı"tvanyada bır komplo tarın mUdafaııaiyle de rıulhU temin c. 
yüm es:ıslı ltonılıarlnr kullanmışlar· 

meyd -:::ı na çıkarıldı decek kudrettedir. 
ılır. ll:ısnr:ıt mühim ılciiildir, fol.:nı ~ Faılat meclisinin bu kararmm Stractı ll.1ş,ckıl ıııuleakıhen lnglllz _ lıal· niycliııe r:ıiiıntıı lıııly:ın ıııilletiniıı 

\an \kdcniz anl.ışııı:ı sı lı:ıkkıııd:ı, lıu· Akılcııızıle lıuollere)e k:ırşı lılr hn-
nun , imdilik reslıedılıııi~ eccğini :.Ü) lal \'c ıneıııııl nıücndele~iııe ıciri ıııck Baştara}ı 1 ıncıılı 
lcıııel..lc Lerıılıer demiştir ki: ı'llcdl~iııi zanne<lenıi) ccl•{liııi ılıi\l' \'arşova, 13 (A.A.) - B. Bitlerin 

lı i rı;ok 1:ırıılı 'ar<lır • Va!'§OYa, 13 (A.A.) - Polonya mat_ tarafından okunmasını mUteakip, Mu!!· 
--o-- buatı, Lltvanya memurlıırrnın ıılmdl_' ııollnl ;ılddetll alkı§lar arasında au ıcı. 

ki Ceı ninır hUk\ımetlni devlnnek ve ye. l ıa beyanatta bulunmu,ştur: 

"1.,hııl, lı:ıl) an hiikuıııelı, son lı:ı- t1111 ! 5tır. doğumunun yıl dfüıUmU mUnnııcbeUyle 
rcl.c İl le lcmınalıııın s. ıııinıil ctiııı l'lııırclıill, lıuıııın i~ indir ki, lnı.:I · • 

Alman ltalyan gemileri 
sigor ~a edilmiyecek 

rine n. Tubella'ln rlyıuıcti altında Al. , Son gUnlertn tarihi hıtd!selert tıl, 
man taraftarı bir hl\kOmet getirmek :ı:ım a~lmlz:ln, imanımızın ve kU'" 
m:ılt!llHliy'e Bcrl'n tarafından tertip vetlmlı:ln bir noUccııldlr. bu ayın 20 ııinde Dnnztg'tc mUhlm nU. 

ılıl.il clıııış olılıığııııd m dola) 1 h•e, lıL • lı.ıl) aıı \kdenız :ırıl.ı~ııı :ı,ıııııı 
~ııfl<'riıııi .ıı:ık ı;.ı he.} :ııı t'lıııcli) im." •c,lıiııııı ılusru oluıııı) ııc:ıt:(ı ıııüı:ıle.ı mny ı:oler yapılnc:ıktır. '.:'\evyork, 13 (A.A.) - Avrupadaki e11lmlş bir komployu ortaya <:ıkar. Dost milletlere kar§l dOl!lc;;ll H dfi~, 

Çemhel'l.ı) n lıal):ı ılc i) i ııııııııısl'" ııuJ.ıdır. llu usil le ld lııı :ıııl.ışııınnııı 
lıatı id.ııııe elnı<'I.: ıırzu suııu lılr kt·ıt eslıı ,\Jııı.ııı) .. nııı işiııc ~urıı~;ıl·:ık· 
dnh:ı chcııııııi) elle k.ı) <lcllıl. ıt·n sonr. .ır. 
lt.ıl).ın hukiıınt·lıııdcıı Lenıııı 1 u :ır- Clııılchill. So\'lclltr llirlıg;~ le ı:ıııı 
wıı n iştir.ıl. cllığiniıı dclılıni lıddı · lıir le.,rikl nıc"i.ıl, i.,h•ıııış 'c dtirl ll11l 
)onıııı" dcıııı~ \'C sö7.lerıııc şo) le ı1l' ... ııı ıııilll•Iİ ıır:ı,11111,ı lıll'liğı kııt'i olıı -
' "'" elmıştir : ı;ık lt"\İ'i ı~in lcdlıirll'r :ılıııın.151111 

"Mıı,.oliııi ::'ıl ıdril ııcçit ı e'ııı ' ııılt·ı ·" ~ı~c ı•lıııışlır. 
"' ır:ı bııım)'ad:ıki ş:oııiılliilcı ıni ılcr :\lulı.ırıı1.: :ır lideri lwr şe) ılı•n ('\ 
lı·ıl ı:crl çd:eedli teıniıı.ıtıııı !l rıı.,nn d \Upıl:11·a1 , ~l')tn Hv .. ıaıı)ıı ılc llııl· 
! ı lr\ it c\ lrnı ı~Pr. ,Aı.' ııı ımı•ılr. 1· •ari~ı. ıı nr.ı o; ıııd:ı ılo,tı·:ı hir Hnl ı,ııı. 
ıh an hııriei\·e nnzırı hoııl <.ınnı nın elde edılıııesi olıluğuııu ıii) le· 

il 'lındnld clı;iıni7.e \'erdiğı tcnıiııııl- mişlir. 

Kurjer Polııkl'nln ôğren<fig· ne g<lrt:' vaziyetin vahameti ılolayuıiyle deniz mı~ olduklarını habt'r verm,ktedlr. man milletlere kar§l da gayet açık o. 
Do.nzlg parljmentoııunun nasyonal sol! ııiı;oı tıı şır:ce.le I, Alm~lll a ve ltıı.lya. I --o-- !arak, kararlı ve aıdmll dUımancl' 
yallııt mebus.arı, 0 ı:;Un bir toplantı ya g\decok veya buralardan ge1ccek f'JI d • • , • hareket edecel!iz. GUnlUk bUyUk i:l· 
yaparak, mııı arın h:ırp muh:ıtara1arma ı:ar~ı nlSlr Or USll ız ın . e rı mız:<le btzı rııhat bırnkmasmı dU."lyıı. 

. . , Blgorta ejılmelerinln ve bu iki mille. k ld d dan rica ediyoruz. DUnya bllneJi(f• 
l - MılleUer Cemiyeti tı.ıı konıl erl_ I Un herha-ıgl memlekete gidecek olan a 1 r 1 ki dUn , ... dıı.lma olduğu gibi yarın cııı 

nln latl.aııını ' gemile inin sigortaya konulm:u;ın·n I\ ılıirt. 13 ( \ . \.) - C.n7.ell•lrriıı yohımm:da ıın~Il'ndnn yl\rtlvecc'1lz. 
2 - Dıınzlg"ln ruhıın Atnıgnya l'e 

1 
ıı -;-a edllmlo olduğ"unu 11~,·ı etmı,ıer_ ~·n1.ılı ., 111ıı ,:ıiirP, )!ısır ordu'iıınıto lıii-ı P.'>m:ı, ıa (AA.) - Hnv11.,: 

bir tk otdu!':'unun i' ınını, 1 dlr. tlııı 111!!ıuııiycllcr ~t:ri alınmı~ 'c Mu'!:ıo' lnl nutkunda "Dl'"m~n ıı•'I • 
3 ...... Scrbe t şehrin kc.nunt rtttU•U. Sigoıt:ı. !}lrl.ct'er', ııynt zam ndtı <!!. kılııaı kı~lnhrdu lopl:ınını,tır. tııı:ıiliı lct'er .. rlen bııhsederkcn hl\lk şöj '<' "· 

nll lc"tl dıır:ıl: t nz'nı <''mek n•• I;• a . "'er llmenıa-a 11lt ırlo:;orta rırim'erln'n <lrın ırnııı.ı~ııııı nwn~uıı bir çok pnrçn· ~ı-mr~tır: 

d ytc mrı~ ':erc! .. r~ ;irı •• ıme6.ııl ı~tı. I de Artırılmış oldu.; unu 111\'e ~yle. l<ırııı hıı••:iıı ı~ı.cııılcı İj e) c sclıııcsi "Kahro1'5U"l Fransa ... I'aıl .. , ı :o 
yeceklerılir. 1 mi,lerdir. • bcJ.denı)oı'. l kaya, Tunusn ... ,, 



- Bir okuyucumuzun mektubu 

o;·~~ş·;kJı-prüfCSYOıleı 
güreş istemiyoruz 

GUreş kl bizim mtıU ve en 
ti" 

~vglJI sporlarımızdan biridir. 
~t- lı'akat hByle olduğu halde be· 
ı. tı lm gibi ,güreşin, tA cocukluk· 

tanberi en hakiki Aşıklarından 
lanıar, son yapılan proresyönel 
UrcşJerden hiç de memnun kal
amışlardır. 

l>ekAlı\ biliriz ki ötedenberi, 
ra sıra yapılan danışıklı gU· 

r Şler \'ardır ki bunları, belki 
haz, l;eylrcller rarkedemezler. 
Laıun güreşe ve rıehllvantığa 
<!deten meraklı olanlar YO bu Jş· 
1
"tden hakkiyle anJıyanlar, bu 
ı;ıbı danışıklı güreşleri derhal 
"-nlar ve bu işe karşı nefret du· 
hrınr. 

ilen ki yıllnrdanbcrldlr başta 
't'e!{ırdağlı Hüseyin olmak Uze· 
~il kara Alileri, l\JUIAylmlerl, 
Ianısnır Rnretıerl, Molla Meh· 

lrıetıerı, Himmetleri ve daha es
kilerden tA Nakkaşlılara yarın· 
cal'a kadar hemen bUtUn peh· 
ll"anıarı .. nyct yakından tanır 
\'(! ~ 

OtıJnrın ı;Uroş tarzlarını, kuv· 
• ~ etıerlnl, oyunlarını gayet iyi 

llır·ırn ve bunların heınen hep· 
lilyte de cok yakından alAkadar 

• ~e dostum; sonra bunların diye· 

1 b 11lrtm ki bütUn güreşlerinde 
1' llluıımuşumdur. Onun lcln eld
e 

111 tUreşlc, danışıklı gUreşl daha 
tltı aylık yoldan tanırım. Ne ya· 

• ;1~ ki Takslmde en ıon yapılan 
Cklrdng1ı HUseyin ile .Manisalı 
aııı gUreşl bu danışıklı gUreş· 

• '!tden blrl idi. Ben, :Manisalı 
laını yeni tanıyorum. ı-~akat, 
ediğim gibi Tekirdağlı Hllae • 

:ı. ın. benim cok eski doatumdur. 
gUnkü gUreşe başlanmadan 

0 nce, iki pebllnn da soyunurlar 
~en ben yanlarında ldlm. Öyle 
kı bunların güreşten önceki hal· 
1 erı bic; de danışıklı .1Ureşe. 

ltlerln hallerine benzemiyor 
'~her ikisi de blrlbirlerlne tam 
hakiki gUreşe başlamak Uze· 
te olan iki pehth·an vaziyetinde 
blribtrlerlnc bakıyorlardı. 

0Ureşi tertip edenlerden hl~ 
ltln:ıse de bu işin danışıklı olaca· 
g,rıa dair kimseciklere en ufak 
hır renk bile yermcmişlcrdl. Der 
ken gUreş başlayıp da iki peh· 
11"nn birllılrlerlne saldırırken 

rlrcııcr lclndc güreşten an. 
la~·anıar a!nllaşrr gibl oldular 
,.(.'bana sordular: 

_ Ne oluyor, yok.sa danışıklı 

Türk Hava Kurumu 
27 ncı Tertnp 

Büyük Piyangosu 
. 11 Ma ıs 939 dadır. Büyük ik-

Birinci ketı?e: . ~undan batka: 1 S bin, 
ramiye: 40 ~mi. lı'ia.:1ı·~ramiyelerle ( 20 bin ve 1 O 
12 bin, 10 bın ıra ı ı .. , "f t vardır · · ı k "ki d t m u ca a · hın) lıra ı ı a e 1 ·k i•tirak etmeyi ihmal etmeyi-

y · t rtipten bir bilet a ara y gi 
1 enı e . bahtiyarları arasına rm § o. 

ııiz.. Siz de piyangonun mesut \e 
lursunu~ .. 

c Kısa haberler ) 
' - V AKIT 14 NiSAN 1939 

ANKARA MIEKTUBU 

Bu hafta yapılan yüzme, ·fut· 
bol, atletizm müsabaka la r ı 

3 - Kbım 

50 Meh'e Ku11bıafalama: 
1 - ihsan 48 5-10 

(Kızlar Arasında) 

50 METRE SERBEST: 
ı - Mualla B. T. E. 1,9 dakika 

Hukıik • Dil Fa.1cii.ltekrı 
maçından.. 

A. CEUL 

Ankara Günet Klübünün 
kon~reıi 

Ankara, (Huıusf) - Ankara-
nın yeni olmasına rağmen kuvvet. 
1i klilplerinden biri olan ve ancak 
mektepli sporcular hakkındaki 

aon karar yüzünden zayıf bir va. 
ziyete dUJen ve bunun neticesi o. 
larak lik maçlarından çekilen An· 
kara Glineı klübü yeniden ve da
ha eaaalr bir tekilde faaliyete ıeç 
mek üzeredir. 

Bunun için halen bu klübün ba
tınıcla bulunanlar klüp nizamname 
ıi mucibince klüp heyeti umumi
yeaini 18 Nisanda bir toplantıya 
davet etmişlerdir. Bu toplantıda 
idari heyetin raporu okunarak ib· 
ra ol\lnacak, yeniden bir idare he. 
yeti intihap edilecek, nizamname
de yapılmasına lüzum görültn ba
zı tadilitı teabrt etmek üzere bir 
komisyon seçilecek ve müra1dpler 
de intihap edildikten sonra klü· 
bür: müstakbelde alacağı vaziyet 
ve hattı hareket tesbit edilecek ve 
spor ıubelcrinin fuliyet program 
ları hanrlanacaktır. 

Kongrede yapılacak intihapta 
şimdiki idare heyetinin yanndan 
baştan değiıeceği ve klüp batkın 
hğ na da Denizli mebusu Bay Ne-

Avrupada spor 
İngilterede 

İngiltere ve Almaeya bu haf_ 
ta yapılan futbol lik maçlannm 
neticeleri §Unlardır: 
Blakpul .. Anıenal ı.o 
Brentf ord ·Preston Nortlıend 3.1 
Karltaı:ı Atleti k- Çelaea 2.0 
Grimsbi Tovn • Huddersfild tom 

3.3 
Liverpul • Birmingham 4.0 
Mançester Ünited - Leeds ttn.L 

Portsmut • Derbi Kunti 
Sunderland - Evert.on 

Almanyada 

ted o.o 
1·3 
1.2 

Danzig • Helbing 5·1 
Viktorya. 89 _ Admira 0.3 
Herta • B.s.k. St. Gillua.z 3.0 
Sb. Bresla.v - Viya.na 1.3 
Hamburger Sv. - Uypeşt Buda. 

ueft 1.2 
S.v. Böl _ Slav Lavrensian Ox. 

fon! 8-2 
Berlin, (A.A.) - Almanya.nm 

muhtelif §ehirlerinde dört maç 
yapmak Uzere mukavele aktet . 
miş olan lngiliz ekibi Everton, 
Alman futbol federasyonuna mil 
racaat ederek, bugünkü prtlar 
ve vaziyet dolayısiyle, Almanya 
seyahatinden vazgeçmek za.rure.. 
tinde kaldığını bildirmiştir. 

Boka 
Hamburg, CA.A.) - Hanseo • 

wn Hıılle'de 5000 seyirci önünde 
lt:ılyan ağır sılrJet boksörü San. 
le dö Leo ile 10 ravuntluk bir kar 
oılaşma yapan Arno Köblin gayı 
heı,abiylc galip gclmi§tir. 

Bu mağlfib!yet.e RejimeM 1. 
ta!ya.n boksörü, A~TUpa §8.J'Dpiyo. 
r.u HeU8er ile ka!"§ılqmak hak· 
kıru muhafaza etmektedir. 

~· 



---- . - - -

Yeni Millet Meclisi Binası inşaatının MU
nakasa ilanı. 

.Mfnfmfnl yavnınuzun ııhhatinl 

düş!lnilnOz. Onlara çocuk l\llrbala· 
ıvıın kraliçesi olan -.e en iyi !mal 
edilmiş, en fazla tekemmül etti
rilmiş, en sıhhl arabayı alınız. 
teni gelen 1939 modelinin 50 den 
fazla çeşidi vardır. Her yerden 
ucuz fial ve milsalt şartlarla yalnız 

. . . -
·~ .::::.f,.:.: . 

·---- --·-· .... ··- .. 
:;--:..:.:;:::.:t; .:;::;::.r J:-:!itr·~ 

T. B. M. M. inşaat Komisyonundan: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: An.karada, Yenişehirde Devlet 

ma.hallealndo yapılacak yen! Millet Meclisi ibinası iıışa.atL 
Kefil bedeli: 5.779.659 lhs. 30 kuruştur. 
2 - Eksıltıue 30 Mayıs 1939 salı gilnü saat ••15 on be§" te T. 

B. M. M. !nşaa.t komisyonu odasında kapalı mrf usulile yapıla. 
c:ıktır. 

3 - Eksiltme eartnamesl ve buna dair diğer evrak ve pl~ 
l&r IS() lir& bedel mukabilinde T. B. M. M. İqaat Komisyonundan 
alm&bilir. 

• - El:slitmeye girmek isteyenler 2490 numaralı arttnma 
ve eksiltme ve ihale kanunundaki şeraitten maada, en geç mUna. 
kasadan ooş gün evveline kadar İnşaat komisyonuna istida ile 
mtlracaat edet:ek bir ehliyet \•eslka.sı almaları ve bu vesikayı da. 
teklif mektuplariyle !beraber komisyona vermeleri şarttır. Bu ta
rihten sonra. müracaat edenlere v~ika verilemez. Ehliyet vesika. 
it alabilmek için istida ile beraber aşağıda. yazılı vesaiki komisyo-ı 
na tevdi etmeleri ıtzmıdır. 

Komisyon tarafından ~aatm yapılmaıııı kendilerine ihale 
edilenler "a, b, c, d'; fıkralannöa yazılı bulunan vesikalan veya.. 
hut not.erı:Jrc;e musaddak suretlerini komisyona tevdi edecekler
dir. Bu evr3k ln§aatm hitamile kabulü kati muamelesinin yapıl. 
masm& kad.v muhafaza ve teminat ile beraber iade edilecekler
dir. Bu vesikalar da mukavelenin mütem.mimidirler. 

A - Şirketin ismi, eirketin sahipleri, noterlikçe musaddak 
mall \"e fe!lD.l hissedarları ve bu hissedarların bu işin hitamına 
ka4a.r mUşterek olacaldarmıı dair noterltk~e musaddak bilhassa 
bu iş için h't1SUsi şirket mukaveleleri. 

B - MEteahhidin yaptıkları mimari kıymeti haiz olan işle. 

... 
' 

Baker magazalarmda 
bulabilirsiniz.. 

1 
Ve BAGr sayeıılnde bir çıoeok gibi korlmsmea kot&J', atlar, ata n bhıl1dete biner, Jdlreli: ~bl'. 

Tenis 01Jl&I', dans eder, güneo banyosuna alır. Velhlad btlttln ıpor llareketlerlnhe n.Jıat ve neae tıe 
38/1655 devanı edeblllrslıılz 

ldanbul Adlue Altıncı Hukuk Jlah· 

l;emeılnden: 1 FEMIL BAGI Artık kadmlara aym tlztlnttill '6Jılerlnl tamamen anuttmariqtat. 
Davacı: Konslanlln. Ve O kadar pratiktir ki; en ince elbiseler \'e dar mayolal' altmda bUe 
Dan olunan: Evyeniya: Galata LQ- E 1 X 

leci hanı caddesi G!llen sokak 6 sa- 1 F M L ve BA\:ll ıezllmez, kutı.na., kadm blle mevcudiyetini kat'lyyen an.hyamaz. 
yılı evde. ,.!. I X Mlkrob J'U\"&11 olan eski usul ı.ez ve pamuk tamponların bayanlaral 
Davacı: Konslanlfn tarafından da· m FEM L ve BA\:JI bllttbı hayatlarma .mal olan rahim .. tenaslll ve l1ıılr haatabkla.rml9 

vah Evyeniya aleyh}ne açılan ihtar iftl önllne ıeemfıUr. 

perşembe gilnil ıaat 15 .de"mahkeme· Beynelmllel Kadmlar Cemiyeti bayanların AYLIK TEMtzLbtLERINDE yalnrz, FEM1L ve BAGINI 
davası için davalının :13 - ~ • 9391 
mizde hazır bulunması luzmnu flA. 
nen lehli~ edilmesi üzerine pnomai· iiltatdirle kabul etmlşUr. FEM1L ve BAOI BUyilk Ticarethanelerde bulunur. Toptan sat:r, yeri: lstaL 
leylıin o glln ıeJmemesi yeya bir :ve- ı -
kil ıöndermemesine mebni hakkında bol b Bankast a.rlwımda Rahvucdar aokak No. 5 CA.."i LABORATlJV ABL 
gıyap karan ltılhaz olunmuş ve im-
lA kılınan bu karara ait ihbarname· ·--· Dil§ ·
nin bir nilsba~ da m~keme divan· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ 

Cinsi 

~~::~:c~~~~!~r~::~!~~i~:',::a~ı~oa; 1 aıNHaıSARLAR UMUM MU" DU" RLU" Gv U" NDEN 1 
:~~~~~m~:~~: ~üe~en~ t:~~~g oı~:~~~e _. 

(28865) 
Mik. Muhammen B.. .% 7,5 \eminatı 

rin listesini, bunların bedellerini ve işi verenler tarafından tan. ••••••••• 
zim olunan v13 hüsnü suretle taahhüdünil ifa ettiğine ve yaptık. 1 Yangın söndürm"e 

levazımı 
13 kalem 

Lira Kro, Lira K ~ 
534 . .U 4.0.08 

Eksiltme 
Şekli 

Açık eksiltme 14: 
lan ibinalard,. hiç bir ~ıza olmadığına dair bonservisler. 

C - Femı:. bissedann lô.n kal "500 000" beş yilz bin lira be.
dahilinde mimar! kıymeti haiz bir tek binayı müteahhit veya milte. 
ahhldin insa,at başmühendisi veya başmimarı olarak yaptırmı~ 
olduğuna Ja.tr vesika. 

D - Vesalke müstenit malt vaziyetin beyanr. 
ı5 - Ekniltmeye girebilmek için isteklilerin 187.139 lira ve 

78 kurtıelu?t muvakkat teminat vermeleri. 
8 - fsteldllerin teklif mektuplarını 2 inci maddede yazılı sa

atten bir sut evveline kadar T. B. M. M. lnşaat komisyon reis.. 
lifine numaralı makıbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postad1 olacak gecikmeler kabul edilmez. (1304) (2461) 

Fenerde Mollaa.şki mahS:te~inin Yatağan hamamı sokağında; 
13 No. lı kagi" bina tehlikeli vaziyette maili inhidamdır.Mahallinde 
yaptırılan tahkikatta: Sahibi bulunamamıştır. Tarihi ilndan iti. 
baren 15 gUn zarfmda sahı"bi tarafından yıktırılıp malızur\ı gide. 
tilinediğl takdirde yapı, yollar kanununun 44 Uncll maddesi mu
cibince belediyece yıktmlac:ığı ve hedi.m masarüinin enkaz bede. 
llnden tahsil edileceği Un oluııur. (B) (2543) 

••• 
Cfhtıü;irde Sormaglr sokağıyla Cinci Alt yokuşu arasında

ki 1059/1069/1077 harita. numaralı arsalar arasında dokuz metre ı 
mura.bbaı sah

0

alı belediye malı yüzsllz arsa beher metresi sekiz li. 
ra tahmin bedelile açık artırmaya konul.muştur. Şartnamesi I..e
va.zım. mUdürlilğünde göralebmr. lstekliler beş lira krrk kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya ıncktubiyle beraber 2-5-939 salı gü. 
nU saat 14 buçukta daimt t'ncümende bulunmalıdrrlar. (B) (2542} 

• • • I 

Senemi muhammen kirasr 36 lira. olan, Zeyrekte Zeyrek 
mahallesinde lbadeth.ane tokağmda. 64 nwnaralI Zembilli Ali E
fendi mektebi 940 senesi lfoyısı sonuna kadar kiraya verilmek 
Uzere açık artırmaya konulmuş ise de belli ihale günUnde is~k. 
lisi bulunm3.dığmdan artırma 24: 4 939 paza11esi gününe uza. 
tılmıştır. Şartnamesi Levazım MUdürlUğünde görülebilir. istekli. 
ler Jkl lira 70 kuruşluk flk teminat makbuz veya mektubile be. 

Çocuk Hekimi 
DR. AHMET AKKOY~'LU 

Tak~lm - Talimhane Palas No. 4 
Paznrdan maada her gün 

&aal ta den sonro. 

lıtanbul ikinci Noterliğinden: 
lsıanbuJ Altıncı Noter .dairesi her 

bir hakkında milteadc.lit vesait ve 
şerait dalresindo ayrı, ayrı taharri
)'al yaptırdığı halde son adreslerin· 
de buldurainadığı için kendilerine, 
üairesince teıJi:ı,•e etmek islec.liği 85 
şer kuruştan 595 kuruşun Salim Al· 
kın, PjJol Zeki, Küçükpazarda Zehra, 
Ihlamurda Mehmet Akif, Mühürdarda 
Rüknil, Hademe Ahmet, ve Pendikli 
İbrahim ve 105 kuruşun da .Mahmut 
Balabana nıüraoeallarında verilmesi 
kaydiyle cem'an 700 kuruş emaneten 
daireme tevdi elmiş ve adreslerinin 
malum olmaması hasebiyle keyfiye
tin herhanai bir aaıele ile ilanını ta
lep ve vaki müracaatı üzerine key· 
fiyet ilan olunmak üzere lstnnbul 
Vakıt gazete.,ine gönderildL 

Dün ve Yarın 
r ercüme külliyatı 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

t-10 kitaplık birinci seri 
Numara 
1 Saf o 

· 2 Aile Çemberi 

Kuru~ 
100 
100 

75 3 Ticaret, Banka, 
Borsa raber yu}!anda. yazılı günde E!Oat 14,30 da. daimi encümende bulun. 

4 

~dırB;~~ğl;" Kazanç itirazları Tetkik 
1

11 ~ 
Devlet ve lhtiW 

751 

Komisyonundan: : 
· 929 yılı içinde Teşvikiye mahallesinin Sil8.hhane caddesinde Sa. lO 

it paşa konağı namile maruf J:onağın bahçesinde 79/1 No. lu kulU. 

Sosyalizm 75 
J. Rasin külliyatı I 75 
lşçi sınıfı ihtilali 60 
Ruht hayatta Iatuur 60 
ısta.hana doğru 100 
J. Rasin külliyatı n 75 

795 bede mozayıkçılık yapmış ve 934 yılında da ikametgih adresi ola. 
rak Tarlabaşı caddesinde 17 :cı.;marayı göstermiş olan betoncu ve Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 
mozayıkçı Ropen Mutafyanm 929-932 yıllannda sanatını mukim tur. Hepsini alanlara % 20 
sıf atile değil seyyar olarak .icra eylemiş ve o senelere ait olarak iskonto yapılır. 236 kuruşu 
seyyar surette namına tnrhiyat yapılmıs olduğunu mukim sıfatı- peşin alındıktan sonra kalan 

Yangın aleti ve 
eczası 

Yangın tulumbası 

., hortumu 
Kamyon 

Satı~ kamyona 

Kamyonet 

.2 .. 
, 

5 .. 
75 metı'd 

2 ad&t·3 
tonlolt 

l adet 5,5. 
6 tonluk 
1adet2 
tonlnıt 

1adet1 ~uk 

1096.70 

595.-
118.87 

4800.-

4000.-

3100.-

3000.-

82.25 

44.62 
8.91 

360.-

300.-
'!(: 

233.-

. 22:5.----

,, .. 
" " 

Par.arlık 

Açık ekslltm6 

\ .. .. 
,. .. 

Açılt eK!lltme · ... ,. .... 

14.sO 

14.~ 
15 
15.30 

llS.•~ 

16.30 

16,45 

1- Şartnameleri mucibince yukanda clna ve mlktan yazılı 'I kalem mal~me hlwa.rıııd' 
gösterilen usullerle sa.tın alma.aktır, 

II - Muhammen bedelleri, 11iuva.kkat temlııatlan, eladltme saatleri hfza.Iarmd& gl5st.eril 
mlştir. 

m - Eksiltme 21.4-939 cuma gtlnn Kabata§ta üvazmı eu};esln deki alım komlsyonund& yapıll' 
ca.ktır. · · 

IV - Şartname ve listeler her gi1n sözi1 geçen eubeden alınabileceği gibi kapalı tınbl ~ 
yonu pllnı da görülebilir. · • • · 

V - Yavşan Tuzlası iç.in almacalr kamyon ekalltmeslne igtirali etmek isteyenlerin kataıol 
lariyle karöseri §ekli de dahltt tWima.tmi g3sterlr bir plln ile benzin 11a.rfiyatmı gösterir f ef' 
nt tekliflerini lhnle gilnünd~n 5 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz fen şubesine vermeleri ıazmıdJf 

VI - İsteklilerin eksil~ için tayin edilen gUn ve saatlerde % 7,5 gUevnme paralariyle rr.el 
ktlr komisyona gelmeleri. (21!2)~ 

isfanbul Defterdarlığından: 
Tarh No: İsmi sanatı 
202 Todori Bovinkof 

kömür tüccarı 
134 Hilseyin Remzi 

ve Hursella 
kuyumcu 

H R. Hardeker ve 
Abra yan 
komisyoncu 

277 Hacı Bekir çin' 
fabrikası 

277/1 " " 120/1 J ozef Basson 

225 

-
" 

komisyoncu 
Hacı Fettah Ali 

Rı?.a Scyf ullah 
' balı yıkama F.· 

" " 

-· 
Mahalle sokak 

Hubyar Türbe sokaka 36 

H. Aca .AlAettin 
1Abut han 

vergisi 
100 K. 

20 B. 

fhljamame 
3/ 95 

113 19 K.ı ' 1 4 / 2 
22 64 B. 1 

Süruri Dikranyan han .:f' 123 70 K. ' 3/ 31 
8 No: 24 74 B. r 

Hacı IK:öçek Nuru~. 
maniye avlusu 

" 
Hacı KCX.:ek Havuzıu 
han 25/ 1 
Hobyar Kaza!ker han 

" .. 

167 45 K. 1 

33 49 B. 
1142 28 K. ., 

28 46 B. 
·232 64 K. ,. 

4.6 53 B. 
124 91 K. 

24 98 B. 

• 

4136 

4/42 

3/ 83 

' 
157 20 K.- - 4145 

31 44 B. 

•• 

" 
Yukarıda adı ve işi, eski ticaret adresleri yazılı Hocapaşa maliye şubesi mükelleflerlnln y~ 

ticaret ve ikamet yerlerini bildirmemiş ve yapılan arll§tırmalarda. bulunamamış olduklarından Jıi 
zalarmda gösterilen yıllara ait kazanç vergileri ihbameme ile bizzat tebliği mümkiln olama~ 
ğından hukuk usulü muhakaiııelerl kanununun 141 ve 142 inci maddeleri mucib~e tebliğ yeri 
ne geçmek üzere ilan olunur~ (2513) 

namına matruh vergiye karşı itiraz.en iddia ettiğinden muma!. 4 lirası ayda birer lira öden. 
Ieyhln mezkiir 9.29-e32 mali yıllarına ait olarak seyyar suret- mek Uz.ere dört taksite bağla- , , -~ı 
te nanıma yapılruı tarhiynta nıüteallik vesaiki ibraz etmek ili.ere 11,n.ır··---------,I Gı·yı·me meraklı 
işbu ilin tarihinden itibaren on beş gün zarfında Gala.tada Rıh. 

Demir Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden : 
tnn caddesinde Hüdavendigar hanının 3 ünctı katmda ifayı va.. Göz Hekimi B ı · 
zife etmekte olan Beyoğlu k:tzanç itirazlan tetkik komisyonuna; ayan ara 
müracaat etmesi lüzumu ilan olunur. (2465) Dr. Murat Rami Aydın AvrupaıJnn husu§l suretle ae

3 

' 5 
6 
7 

8 
9 

10 
ıı 

VAK 1 T 
Cep Kütlllıplhıanesn 

'ızan ve Türkceye cevircnin adı - Sayıfa Krş. 
der (Volterden) Asım Us , 208 15 

ıi ınplyad oyunlan Vildan Aşir 120 10 
Kılerans Tcrras esrarı (Gıılopin'den) G. V. 304 20 
Yuıoslavya seyahat notları Asım Us 112 10 
Sark Ekspresinde cinayet (Chrlslie'ıJen) V. G. 3GO 20 
Etrilsk Vazosu ,(Prosper Melrrne'den) lla:rdar Rıfat 64 20 
Her memleketle birkaç gün Ofulıtellt milclliflerden) 
Ahmet Ekrem 352 
Son korsan (Fon l.fiknerde'den) Fethi Kardeş 376 
Kafkas hlkA)•elerl (Kazbek'ten) Niyazi Ahmet 120 
Son Ehlisalip muharebeleri (Kollinı'len). Ahmet Ekrem 276 
.,.tliol ta.ideleri Ni1%het Abbu 40 

20 
20 
10 
20 
10 

Taksim -Talimhane Urfa apartman tirlliğim ·yazlık modellerimi bir 
Telefon: '1553. :Mua:ı,·ene: Pazardan defa görünüz. isteyenlere pro -
başka her giln 14 - 18 e kadar. vasız patron çıkarılır. 

Diplom Ter:f ' . 
R~JTc~~ ~~T~~l~~sı Jı· P~~ ~!:~er~i~:~d~ııi· 
. Türbe, Bozkurd Kıraathane. sinden . Beyoıııu P:ırmakkapı l 13 
si kar!ısında eski Klod Fare [ Gayret apıırtmanı. Türk Poloevi ı 

i üstünde sokak No. 8 - 10. Öğleden son· ._ __________ _. 

ra 3 ten 1 ye kadar. 

-----------
Bu hafta çıkan 

Resimli Hafta' yı 
SAHIBt : ASIM US 

Neşriyat Müdürü: il. Alımtt Stvtngil 

Basıldığı yer: VAJilT Matbaası 
Okuyunuz 

1 - Tunceli Vilayetinde Elhığ - Erzincan yolu Qurlnd61 

ki ··~.famiki,, köprüsü Ust yapı~mın, demir olarak inşaatı (37.800) 
lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eltsiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 - Eksiltme 31-5-939 tarihine mUsadif çarşamba gUD• 
saat (16) da Nafıa. Veki.let.inde Şose ve köprüler reisliği odaıııJl 
da yapılacaktır. 

3 - Eksiltme fartnamesi ve buna müteferri diğer evrt' 
(189) kuruş mukabilinde adı geçen reislikten alınabilir. ...ı 

4 - lsteklilcrin eksiltme tarihinden en az sekiz gUn eVVV 
bir istida ile ~afıa Vekaletine müracaatla bu gibi in§aatı yat"' 
bileceklerin~ dair ehliyet vesikası almaları 18.znndır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dördüncil maddede bahsedll~ 
vesika ile ticaret odası ves:Jcaf'imı ve (2835) liralık muvakkat ti' 
minatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatr dairesiJJ4' 
hazırlryacaklan kapalı zarflarını ikinci maddeye yazılı vakitte' 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğiJll 
vermeleri muktazidir. (12G6} (2423) 


