
HERVERDE 3 K R ' Göring ıtalyadrn ayrıldı 
Roma, 17 (A.A ~ - Dlln ak§nm 

l.Iuasollnl ne Mare~ Görlng arıuımda 

Yel11den bir buculr ııaaUlk bir mOza. 

ltere olmu§ ve bınun'a G!Srlıı.,"'1n r~ıı. 

ınt z1yaret1 bftı:ıl§tlr. Bu ak§am Gıl, 

rlnc Almanyay~ dönecektir 

i 

Tunusta ltalyan ] 
tiyatrosuna tecavüz 

Homa, l 7 (A.A.) - Stcfanı Aıan ı

rıın Tunmtan öğrendiğıne gore, dun 
ı::rt c ltal~ an th atrosuna ıec~I\ uz. ol 
muş !\"C beş el siltıh atılmıştır. lki t. 
ınrl an atılan kurşunlardan l aralan • 
mı~tır. Tunustoki ltoh•an kolonısi 
infial içindedir. 

fJ>:\RE E\' I: Ankara Cad. ISTANBUL• T~lgraf: VAKiT* Posta kutusu: 4&•'!'elefon:21'13(Yaır)-24370'1ttnul 

Ankara - Paris- Londra arasında görüşmeler 
Mü;ak~~~k;in -g~k~n-d~--~-;v~/ik -.-bir 
surette 

Milli Şef 19 Mayıs stadyumunda 

Milll Şer fnönü'nün ev,·e)ki gün Ankorada Beşiktaş '" An~anıgucü 
müsabakasının yapıldığı sırada 19 mayıs stııdyomunu şcreflendırmişler
dir. Resmimiz. Milll Şefi macı ınl..:lp ederlerken gösleri1·or. 

Ruzvelf in mesajı ve dünya sulhu 
Yazan: Sadri Ertem 

' Amerik" Curnhurreiıi Ruzvelt 1 dan kuvvet alarak doian cereya • 
totaliter devletleri .. _:.1 ... uıe oır 1 nın &Onunda milletin arzuauna te
mesaj v_.,~ Milletlerin hukukuna ka1biil etmek istese bile bütün hüs. 

1 ıayet ve tecavii:zden aarfma • nüniyetlere rağınen muvaffakıyet 
-~ • •

1--..ini ve on Mnelik bir temin edeme:tler 
garanti verilmesini istedi. Bô)' ~ iiiıilt'w-...,. .. 

RuzveJtjn dütünce.i inaanidir • .,.ela sae:nlhıbie lfıUlti ...... 6n 
taluJdıuku da arzu edilir. E...... kav.etlerden biri harpten eVYelkj 
totaliter devlctlerfo vaziyeti harbi dünyayı l'erİ çevinnek, diieri Ro
ulah edecek harikulade ıbir kud - ma imparatorluğunu ihya et!Mk 
ret cleğildir, Harp felaketi artbr- arzuıuna dÜ§tüler. 

maktan ba§ka ıbir ıeye yaramıya· Utopi mihver devletleri, bu 
caktrr. Totaliter devletler için bept l'tik b. --ı. tti• 

~ • b' . se en po ı ır ~~·re arze . 
maglu ıyet, harbın mukabil cep· Halbuki bu iki memleketin kendi 
he tarahnda.n mukavcmd yarııı 
haline sokulması neticesi olarak 
mukad~rdir. 

Bugünkü seferber vaziyet de 
totaliter rejimler için gündelik po 
lib"ka §Bbfatmdan daha ilen ma. 
na ifade etmekte değildir. 

Gündelik fıadiselerin tesirinden 
kendinizi ldırtaranık vaziyeti mü· 
talaa eder&eniz milletlerin refahı 
namına ciddi bir tedbir almmıf 
olmadığını ıbütün gürültülere rağ 
men görürsünüz. 
Avnıpanm derdi politik değil .. 

dil\ Politik ve romantik bazı saf • 
h'!lar ara:tmesine mukabil tama-

bünyesit:ıe uygun bir ıiyaıet takip 
etmeleri, ikbsat ciha.zlamu bun -
bra uydurnm1arı en milli, en ha • 
kiki politika o1urdu. Bu politika.. 
nın Almanya için tahakkukuna ma 
ni ohn Yenay nnıahedeai idi. Bu 
muahedenin bir miUetin inkitafma 
mani olan hükümleri çoktanberi 
ortadan kalkmıı bulunımktadrr. 

İtalya için de Habeı menıleke.. 
ti • insani bir hiı olmmnakla be
raber - iyi bir tecrübe sahasıydı. 
Fakat iki nokta da bir kenara bı
rakıldı. 

• • • 

Posta ve Telgraf Umum Müdürü 
Nazım dün şehrimize geldi 

«Halk radyolarınm fiyatı 30 
.,._.._"" 

Sovgetluin Londra Sefiri Malıkl 

Londra, 17 (A.A.) - So,·ı·et seriri 
lfalsld ile Fransız. sefiri Corbin bu
gün harlciyc nezaretine gitmişlerdir. 

Almanya 

Romanyadan 
istiyecek? 

ne 

nrayr geçmtyecelflr. » 
Posta ve Telgraf Umum Müdü· 

rü Nazım dün ıchrimize gelmi§
tir. Umum mül:lür kcndisile görü
ıen muharririmize !U beyanatta 
bulunmu§tur: 

- Yeni posta vagonu alacağız.. 
Bunlar hem posta nalcliyatmda 
kullanılacak, hem .de seyyar ser • 
visleri yapacaklardır. Telefon §e • 
bekelerimizi de takviye ediyoruz.. 
Bu meyanda Şi§lideki santralin in. 
şası bitmiştir. Sipariı ettiğimiz 

makinelerin gelmesine intizar e • 
diyoruz. B.u makineler geline• 
2000 kadar abone kaydedeceğiz:~ 

Varşova, 17 (A.A.) - Berlinc Aynca ıehirler arası telefon teıi·ı Posla Umum Müdıırü Xazım 
gitmekte olan Romanya Hariciye sabnı de takviye ediyoruz. Halk 
nılZlrı Gafenko, Karakova'da bir telefona pek rağbet göstermekte varidır. Yeni radyolar gelince bu 
kaç saat Beck ile görüşmü§tilr. ~ir. Çorlu, Kc§an, tpsala üzerin • rakam bir misli artacaktır. 

(Yaza&ı 8 incide) 

Fransadaki 
İtalyanlar 

Harpte Faşistlerle 
çarpışacaklar 

LD 17 (A..A...) - Franaada bul 
lt&Jyanl&r bJrllgt konı-reaJ burada 
l&ıımııtır. 

Birlik genel aekret.erl Cocch1 16' 
dili nutukta Franlada POO bill, TWlUI 
ta 100 bin, Amerlkada 1 mllyou ve 
ter memlekeUerde dıl ~ bin ı 
nm yani bütün İtalyan mllletl.nln bef 
te birinin dııanda yqadıfmı l:.aür 
lattıktan sonra fB.§1.sUerin taarruıl 

lcarııamda Fransadakl •İtalyan] 

duyduğu nctreU ifade et.mı, ''o de 
mi§Ur ki: 

"Harp takdirinde Fransadakl ltaı 
yanlar mutaarnz fll§lııtlerln maJlObl 
yeU için harp edeceklerdir. Bmmll 
çlndlr ki, harpte Fransız 

lcaydolunacağn:. Q.ımhurlyet a.akerl 
ara.smda askerlik edeeeflz. YalnJS bl 
zlm kendi mllll bayrağnnız altmda dl 
'rilıecettz, ÇünkU, bu harp Fransa 
lt&Tya arumda değil medentyetln 
htırrlyelln zaferi utnmda vuku bu1'. 
ca.ktır. Bu da, blzzat ltaıyan mmetı 
ntn zaferi demekUr.,. 

men ekonomiktir. 
Yenay sulhünclenberi Alman • 

yada milleti kurtaracak reel bir e. 
konomi aiıtemi ve politikası ku • 
rulmac?ığı gibi, ltalyada lda mevcut 

A v:rupsnın büyük harp 10nraıın 
danberi geçirmekte olduğu bir ta
knn krizler vardır. Bu krizlere top 
yekun mukabele devletlerin otarıi 

Berlin, 17 (A.A.) - Havas den Yunan hududuna kadar yeni 
Yarın Berlinc muvasalat edecek bir telefon hattı yapmıya karar 
olan Romanya Hariciye Nazırı 

Gafenko Çarşanba günü Hitlerle 
gör~ecektir. Bu mülakatla Ro • 
manya Hariciye Nazınnın resmi zi 
yareti nihayet bulacaktır. Mama. 
fih Gafenko hususi olarak bir gün 

verdik, inşaata yakında baılıya • 
cağız. 

Yeni denizaltı gemimiz 

~eopolitik ıart)ara tetabuk edecek 
bir ıiyaıetin temelleri abhnamı§ -
tır. Bugü:rı mihver unsurbnnı 
tefkil eden bu· iki <!evletin poJiti· 
kası tali ve yabana sebeplerle ro
mantik ibir &afhaya sckulmu§tur. 
Tali ve yabancı sebepleri habrlar
ken bunların ba§ucunda bu iki 
memleketin antikomintern müca. 
deleye yabancı kuvvetler tarafın • 
dan adeta a1lcıılanarak sokulduğu 
''C bu alkı§1ara güvenerek ütopik 
davalara dü§üldüğü muhakkakbr. 
Her iki faıiz:min g?trbi Avrupaya 
girecek !komünist tehlikesine kar_ 
fi birer bekçi halinde ikame ec'il
diii ve bu bekçi teşkilatlannın 
büyük kapital memleketi olan lo
gilteredeki bazı zümreler tarafın -
dan himaye ve yardım gördükleri 
tarihi birer hakikattir. • 

Bu rejimlerin kurulu§lanndan 
bahsecliıitniz milletlerinin hakiki 
ihtiyaçlarına mukabi) ba§k!l emel. 
lerin birinci plana ~miı olması
• İfaret etmektir. 

Milletin hakiki arzulanna mu • 
lc:'\hil Politik" kol'1"''h~zon1Rnn -

kalelerine çekilmiılerdir. Otarı::le:n 
~yiik devletler, ham maddeye, 
grda maddeıine ve aanayi tekniğe 
sahip olan devletler kendilerini 
koruyabilmişlerdir. (Devamı 8 incide) 

Halk için ucuz. radyolar temini 
maksadile ecnebi firmalarla temas 
halindeyiz. Bu radyolann kıymc· 
ti 30 lira~ gcçmiyecektir. Hali • 
hazırda Türkiyede 20.000 radyo 

Fakat gıda madc~lerine ve lwn 
maddelere aabip olmıyan Jtalya 
ve Almanya bu iktuadi mücadele· 
den çek müteessir oldular. Hila 
da çekmekte olduklan ızhrap o • 
tarşinin vurduğu darbelerin tesi • 
riledir. Bu rniJletler haıJ,le leğil, 

Macar Başvekili ile Hariciye 
Nazın Roma'ya gidiyor 

fakat· 
ı _:_ Hakikaten milletlerinin ya. 

ni genit halk kütlesinin hayat ve 
Bu seyahate ehemmiyet veriliyor 

refah aeviyesini yükseltecek bir Budapeşle, 17 (A.A.) - Macar A. 
k janu bildiri)'Or: 

eko:ıomi politikası takip edere , 
2 _ Beynelmilel tesanüt esası

nı milli iktısat cihazlanna tatıbilc 
edecek çareler bularak temin müm 
kündür. Bunun dı§ında y3pılacak 

D. Telcki ,.e Scnky, Romaya hare. 
kel etmişlerdir. Yanlarında ltalya 
orta elçisi B. Vinc ile hnriciye l ük 
sek memurları \•ıırdır. İstasyonda Ro 

hareketler nihayet harpla, ıelalet. ihtirııslara veyahut ütopilere gö -
le neticelenecektir. Kin ve ndre· re değil, hakiki ihtiyaçlara göre 
tin bir yerde medeniyet, insanlık, tanzim edecek bir yeni milletler 
ve refah tevlit etmesine İınÜl1 cemiyeti kurmak, ve kollektif em • 
yoktur. niyet sistemini mütterek garan • 

Rejimlerin kabahatinden halk • tilere hağloıak yegane çıkar yol· 
la:-ın meı·uı olmasına hiçl>ir za • c!ur. 
man beıeri vicdan nza göster • D ünya girdiği çıkmazdan an -
me ... Runıtn için ~ri tt~vıtlın cak lbu ... ,...tte 1on-tula:hilir. 

manya "e Yugoslnya orta elcileri 
tarafından selAmlanmışlardır. 

Paris 17 (A.A.) - Cenup metlıııatı 
.\Jacar Başyekili Teleki ile hariciye 
nazırı Caky tnrofından Romaya ya • 
pılacak olan seyahate lıilyük bir e • 
lıemmiyct atretmektedir. Tahmin edil 
diğine gore, tetkik edilecek millıim 
me elelerden biri de Macaristan, Ro 
manya 'e Yugoslavya arasındaki ruu 
ııasebetlerdir. Yakında Yugoslav mes 
lektaşı ile gör~ecek olan Kont Cas. 
kynln M:ıcarhıanla Yugosla\')'8 ara. 
sındaki müşldlıilln halledilmesi icln 
tavassuıt:ı lıulunnı:ıı;ının ihtimalden 
Üuk olmadıtı illı,.fl ,.dılmekt,dlr. 

.. ............................... -..... ._....___......,_ ... ---™~\. ..... ..-
Saldıraya dün bayrağırilız çekil 

• 

Şanlı bayrağımı: 'el: ilen Saldırag 1/manımı:da 

Almanyada Krup tezgahların. 
da ill§a edilen Saldıray denizaıtı 
gemimız evvelki gece saat 10 da 
limanımıza gelmiş, Dolmababçe 
açıklarmda demirlemiştir. 

Dün sabah donanma kuman -
danı w erklnı gemi,. giderek 
gezmişlerdir. Saldıraya dll,n Türk 
\;&yt"Ri?t ı;:Pkihniştir 'Rııgiinfo'!"<lP 

bir de merasim yapılacaktır. Ge. 
mi 21 mil !ilratinde olup 950 ton 
luktur. Almanyıınm Kfel limanm 
dan limanımıza 10 gUn Uç saat 
te gelmi§lir. 

Saldır&y dün geoe Halice g\r
mietfr. Uzun ~yahati dola.yı!!y. 
le kirlenen teknesi ha.vuzda tC' 
mb:1eneeı-k ve hoyana<'a'khr 



2 - VAKiT 18 NiSAN 1939 

Nevyorkfaki 
pavyonumuz 

Heyetiıniz ıerefine bir 
ziyafet verildi 

Nevyork - Anadolu ajansının 
huıual muhabiri bildiriyor: 

Buraya gelişindenberi heyeti
o:ıize karşı bilaistisna biltUıı ma
afil tarafından gösterilmekte o. 

an teveceUh, memleketimiz. hak. 
mda Anıerikada beslenmekte o. 

Fakir çocuklara 
yardım 

Himaye heyetleri ve 
Esirgeme Kurumunun 

birle§mesi zaruri 
görülüyor 

ı Denizbank ve Denizyollarında 
Yeni yapılacak değişiklikler 

tespit edildi 

an aemapatinin açık bir ifade- 1lJc okullarda okuyan fakir ve 
;tdir diyebiliriz. Bu sempati te. yoksul talebeleri himaye etmek 
P.lıüratını inşaatı bitmek Uure maksadiyle dört yıldanberi tetek
~lunan Türk pavyonlarına kar. kül eden himaye heyetleri faali. 
fi halkın yakın .alakasında da yeti fakir ve yoksul ilk okul ta. 
~örmekteyiz. le-besini himaye etmek bakımın-

Fllh kik v Uf 't t rzd dan faydalar temin etmiştir. Bu 
a a çogu m rı a a t k·ı· kübik k"U 'd 1 eş ı attan önce ilk okullarda Ço 

,_.__ dşe 1 ere gı en ynTU~ı akrilm cuk Esirgeme Kurumu teşkilatı 
, ... ...,ın a pavyonumuz r n k . • . 

· tarihi .. k k t nım olmakta ıdı. Çocuk Esirge_ 
~ın. ve yu sc sana K . . 

~ ğm ti 
11 1 

k h k me urumu mensuplarıle, hıma. 
arıı ın msa o ara er e. . . 

ır- ..wtzn il 1 ktad N k ye heyetı teşkılltı mensuptan a. 
ıw. 6 ., n a ma ır. evyor d 

· i k 1 'd k' rnsm a son zamanlarda bazı 
sın uran ar ve sergı e ı 1 t k d tak" t kt ça ışına anlaşmazlıkları mev. 

a ı ya m an ıp e me e dana çıkmıştır . 
~anlar arasmdııki hP..kim knnaat, · 
rtlrk pavyonunun. bütün sergi i· İddia edildiğine göre himaye 
inde ilıerlne en çok alahayı ce. heyetleri Çocuk :F.J.sirgeme kuru. 
:ecek bir yer olacağı merkezin_ munun biltün gelir membalarını 
le<"r, kendi çe\Tesi içerisine almış ve 

1 Nitekim bu kanaat sergi reisi llk okula devam etmiyen talebe. 
\fr. Whalen tarafından Tilrk he lere yardım etmek imkanları güç 
eti reisi Doktor Vedat Nedi~ leşmi§tir. Diin bu mesele etrafın. 
re verilen ziyafette gerek da- da sa~~hiy~ttar bir zat bize §ı.ın. 
~ sahibi ve gerek serginin Av. ları soyledı: 
ıJP& kısmı komleerl Mr. Conson "- llk okullarda kurulan hi. 

mdan ifade edilmiştir. Seç. maye heyetleri Çocuk Esirgeme 
1r davetli karşısında Mr. Kurumu yerine kaim olduğu için, 
n, gergi adına söylediği nu. kurumumuzun bu sahalardaki 

!lkta. haziruna rurk heyetinin çalışma vaziyetini müşkülleştir • 
elafni ve az.alarmı ayrı ayrı ta- miştir. l 915 yılından itibaren 
İtmlf ve pavyonumuzun yilksek ilk tahsil çağında ve ilk tahsil 
mvaf!akıyeti hakkındaki lruv - çağına henüz gelmemiş yüzlerce 
etli ümidini ifadeden sonra cum. ~·avrulara kurum muhtelif bakıtn 
Uriyet TUrldyesl He eski lmpa. lardan yardımda bulunrri~. bun. 
ıtorluk arasında bir mukayese ların yetifmesine bir hayli emek 
~parak demiştir ki: sarf etmiştir. 

"Ankarada .u~ saat içinde ser- Uç yıldanben himaye heyeti 
l mukavelesının e!!aslarını ayrı teekilltı ile Kurum 1:eekil~tı, va
Jn dairelerle konuştum ve mu. rldat membalarmın hep nynl sa. 
a.veley1 imza. ettim. Temas et. halara isabet ettiği ve gaye iti. 
ifm memleketlerden hiç birinde bariyle de, çocukları koruma ol. 
ma benzer sürat, nlftka. ve kav. duğu için çalışmalar ltarışmak • 
~Yii bulmadım. Yeni Türkiyede tadır. Evvelki yıl yapılan bir top 
unana verilen kıymeti görUnce lantıda, bu vaziyet turih edil • 
lki imparatorluk g\lnlerlnl ha. - miş ve himaye heyetinin ilk o. 
rUlınn. !stanbuida bir \'17.e mu. kul çağındaki çocuklara, Çocuk 
ıne1'9lnl tamamlamak için Uç Esirgeme kurumunun da ilk okul 
Uta kaybettiğim hatırımdan çağına gelmemi§ ya\TUlara yar. 
lç çıkmaz.,, dınıı kararlaıtınlmıftı. 

M:r. Halen de söylediği kısa Fakat ayni gaye uğrunda ça-
r ırutuktn, Tilrk sergisi ve Tilr lı§ıın bu f ki teıklllt ayrı ayrı ça. 
e hakkında alaka ve sevgi iz. lışmalarmda istenilen randımanı 

lr eylemiştir. vermemiılerdir. 

Sergt heyeti reisimiz Vedat Bu iki t~tkilltı ibirleştirmek 
·r verdiği cevapta, memleketi. çok yerin.de bir hareket olacak • 
lln Nevyork sergisin.& verdiği tır .. ,, 

---<>-miyetin .Amerika ile daha .., • • • 

bir surette taDt§mağa olan Bogazıçı seferlerı 
erin arzusunun bir delill olduğu-

anlatmr11 ve ibUtUn hu yakın. Bahar tarifesi 21 Nisan-
a ve barışı hasretle ve endi. da tatbik ediliyor 

ile beklediğini, Nevyork sergi. 
nln bu gayeye doğru bir adım 
uğ\mu söyliycrek sergiye mu

'1falayetler dilemiştir. 

Şirketi Hayriycnin Boğaziçi 
seferleri için hazırladığı ilkbahar 
tarifesi 21 nisan cuma sabahın • 
dan itibaren tatbik edile~ektir. 

Bu slyaf ette hazır bulwunak • Yenı· t rlled k t ·r l • . . a e ış an e8 ne na 
olan Amerıka.nm Brezılya bU. zaran fazı d V• ·kl"k kt 

ı · 1 d ·· 1 d' V• k '-" a egı31 ı yo ur. 
• çıı e soy e ıgı ısa ·uır Yalnız sabahlan Boğaz iıke1ele· 

iıtukta TUrkiyede vaıif e !le bu. rlnden ve akşamlan köprllden 
:Dmadığını fakat, YunSJlıstan - doğru seferler konmuştur. Pa • 
[ak! memuriyeti ~ırasınd~ mem. zar gUnleri de sabahlan köprl\ • 
btlmizl ziyaret ettiğim işaret den Boğaza ve akpmlan Boğa:i:· 
!tlkten aonra az bir zamnnda dan köprüye olan poıtalar çoğal· 
lrklyenfn vUcude getirdiği in. blmıştır. 
lllbı ve dUnya barı§ma oları biz. 
!etlerini hayranlıkla takip etti
bıi bilhassa tebarUz ettirmiş. 
r. 

Muayeneleri vapılmıyar 
vapurlar 

Deniz Ticaret Müdürlüğü müd. ·!------------ detleri geldiği halde muaye'!eleri 
ini yaptırmayan gemiler hakkında 
ıikı takibata giri§miştir. · Birçok 
şilepler limanlarda tutulmu§ ve se 
ferlerine müsaaJe edilmemiştir. 

:E 

> 
:.:: 
-=ı: 
1-

~akıtler 

Salı Çarıam. 

18 NiSA~ 
2 erer 
162 Kasım 

Vasa.IEunl Vııu C:ı.:n! 

' Bunlar, derhal havuza alınacak 
lardır. Ayrıca b:.itün vapur sahip· 
lerfne muhakkak surette val:tinde 

Deniz bankın lağvedilmcsile 
yeni kurulacak Deni:zyollan U • 
mum MüdürlUğil te3kilatı hak • 
kında· Ankarada Münakale ve 
Muhabere Vekiletile temnıla.r 

yapan D:?nizbank Umum Müciü· 
rU Yusuf Ziya Erzin ve Deniz • 
Bank ispektcrlerinden Rnufi 
Manyaı dün sabah §ehrimize dön 
mUşlerdir. 

Muhabere Vekaletine bağlı kal • 
ması ve Deni7.i.şlerini kontrol et· 
mesi kararlaştnıştır. 

Tahlisiye ile gemi kurtarma f. 
d:ırelerinin de müstakil olarak 
idare edilecekleri söylenmekte • 
dir. Kasımpaşa ve lstinye fabri • 
ka havuzlarının ne eekil alacak • 
!arı henUz belli değildir. 

BütUn bu teşkilat için hazırla. 
Ankaı1adan verilen haberlere nan yeni kanun projeleri tnma

:öre, şımdiki Dcnizbnnk te~ltilatı men hazırlanmış ve Başvckale . 
ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan te vcrilmi§tir. Oradan meclis en
biri Limanlar Uınum MUdUrlü · cümcnlerine havale edilecektir. 
ğU, diğeri Denizyollan Umum Kanunların ancak on giinc kadar· 
müdilrlilğildUr. meclisten çıkacaklan anlaşılmak 

Denizyollan umum mUdUrlü • tadır. 

ğil yalnız dahil ve hariçteki li · Diğer t.nmftan Denizvollan t:. 
manlar arasında yapılacak vapur mum Müdürlüğüne 'taY:in edilen 
seferleri ve eilepçilik işleri ile lbralıiın l{cmal bugilnlerde Aıı • 
uğraşacak, Limanlar umum mii • I karadan şehrimize gelecek ve 
fürlüğü de Fenerler mUdUrl\ik • derhal Denlzbnnkta umum mü • 
!erinden teşekkUl edecektir. De. dür vekili olarak işe başlıyacıık -
ııizyolları umum mUdUrlüğü Top tır. Şimdiki umum müdlir Yusuf 
hanedeki eski Denizyollan bina· Ziya Erzin veda ederek banka • 
sında kurulacaktır. Limnnhır 11· dan ayrılacak, vazifesini lbrahim 
mum müdürlüğii ise bugünkü Kemale terkedeeektir. Deniz • 
D~nizbank hlnasmda ~s,lışncak . bank Jağvolarak Denizyolları u -
tır. mum müdürlüğü kurulduktan 

Deniz Ticaret mUdürlüğUnUn sonra da İbrahim Kemal veni 
doğrudan doğruya Münakale ve teşkilatın başına geçirilecektir. 

Şişhane karakolu 
Arıa yüzünden Belediye 
:!e Defterdarlık arasında 

ihtilaf çıktı 
Şişhane yokuşunda eskiden kal 

ma. bir karakol binası vardı. Bu 
bina son gUnlerde yıktırılmış, ye. 
rine yeni bir maliye binası inşa. 
11ına ._...,, .,., • -· ı.~-1!f\.1ı. ~••&w~n ~u 

arsa yüzünden j>elediye ile def· 
lerdarlık arasında ihtilaf çıkmış.. 
tır. Belediye buranın mezarlık 
olduğunu ileri sürerek defterdar. 
lığınibu arsayı belediyeden istim
lak etmesi icap ettiğini söyle • 
mekte, defterdarlık ise arsanın 
milli emlakten olduğu iddiasında 
bulunmaktadır. lhtillf bir hakem 
heyeti tarafından hallolunacak • 
lır. 

-0--

Vali Ankaraya gidiyor 
Vali ve belediye reisi doktor 

Lutfi Kırdar dün düşkilnler evini 
gezmi§tir. Bugün de Şehir Mec. 
!isine riyaset edecek, akşam tre
niyle Ankaraya gidecektir. Vali 
Ankarada: Belediyeler Bankasın. 
dan yapılacak 5 milyon istikraz 
i§ini takip ve halledecektir. 

-o-

Florya gazinosu 
Floryada inşası kararlaşmış o

lan asri gazino dUn 64532 liraya 
ihale edilmiştir. 

--o-

Hk tedrisat müfettişleri
nin toplantısı 

Şehrimiz ilk tedrisat müfettiş 
leri dün killtür dircktörlüğUnde 
bir toplantı yapmıılardır. Top -
lantıda ilkokullann son bir bu -
çuk aylık faaliyet devresinde y:ı. 
pılan i5ler görüşUlmUştür. 

Hileli kumaşlar 
Tahkikat derinleştikçe 

hakikat meydana 
· çıkıyor 

Piyasaaa yerli kuma§lan ln 
giliz malı diye satanlar hakkında 
yapılan tahkikatın gcniıletilme· 
siııe lüzum görUlmUıtUr. QµnkU 
..,.._ .,--..... "' "J•l'u••I" .Uaa~ ...... au '-1lll· 

minden de fazla oldufıt aııla,şı~ • 
mııtır. 

Bazı fabrika ve tUccarlann bu 
l§ üzerinde bir eebeke ile çalış • 
tıklan ve yerli kumaılan lngiliz 
damgası altında kıymetinden bir 
iki misli fazla fiyatla aatmnğa 
muvaffak olduklan meydana ~ı· 
ka rılmışt.ır. 

Tahkikatın neticesinden sonra 
hazırlanacak raporlar iktısat ve
kiletine gönderilecek, bu suret -
le kat'i tedbirler alınacaktır. .......... 

Madam Atina tahliye 
edildi 

Bir müddetenberi birinci asli 
ye ceza mahkemesinde !uhea te§ 
vik ve randevuculuk suçlann • 
dan mevkufen muhakemesi ynpı 
lan Madam Atinanın duruşmaı~ı 

na dün de devam edilmiştir. 
Birkaç aydanbcri ınevkuf bu· 

lunan Madam Atlna mahkeme -
den tahliyesini istemiıs ve kendi
sinin 600 lira nakdi kefalet ver. 
diği takdirde tahliye edilmesi ka 
rarlaıtırılmııtır. 

Madam Atina dün akşam kızı 
Zi:zi vasıtasile adliye veznesine 
600 lira. yatırmış ve tahliye edil· 
mi~tir. 

-o--

Yalova Kaymakamlığı 
Yalova kaymakamlığına Çorlu 

kaymakamı Niyazi tayin edil. 
miştir. 

KISA HABERLER 
* Münakale ve Muhabere Veki· 

li Ali Çetinkaya bu hafta içinde 
ıehrimize ıclecektir. 

• 19 mayıs jimnastik şenlikleri. 
nin tertibatı için yakında vilayet· 
te bir toplantı yapılacak bu toplan 
tıd:ı lise ve orta okul mü.ciürleri <le 
hazır bulunacaktır. 

den geçerek Bükre'e dönmüştür. 
e Havanın güzelliği dolayııile 

evvelki gün Florya, Sua::liye ve 
Kalamışta denize girenler görül • 
mÜ§tÜr. 

* 23 ni~anda Beyoğlu Halkevi 
kimsesiz çocu1clara elbise, ayakl:a 
b1, ve çamas r tevzi edecektir. 

:f. Denizbank Umum Müdürü 
Yusuf Ziya Erzinin, açık bulunan 

•Dn•• r; 17 10 2·1 !') li 10 29 

:f. İstanbul limanında mevcut 
mavnalar ihtivaca kafi gelmedi _ 
ğinden Bartır.da yeni mavnalar 
in§a edilecektir. 

muayenelerini · yaptırmalan, aksi 11- Ziraat Vekaleti Bartın ve ci· 
Ziraat Bankası idare meclisi re · 
iıliğ!ne tayini kararla§mııtır. 

takdirde şiddetli cezalara çarptı - varındaki ormanlardan iğri ağaç 
1

1 

rılacakları bildirilmiştir. keıilm~ıine .mü~aadc ettiği .cihet~e 
Muayenelerde tamire muhtaç ora.dakı denız ınıaatı genı§lemıf 

ld kı .... 1 .1 b t bulunmaktadır. 
1° . u arı goru en gemı er, u a. • • Kahirede bulunan beynelmi • 

..., ________ _.._..-
1
mıratı yaptırmcaya kadar ıcf cr • lcl havacılık federasyonu reisi Ro. 
den alılconutacaktır. manyalı Prens Bibcıko tehrimiz.. 

, •.. 1214 522 1218 r; 22 
9'1ndl 15 fi!) 908 ısıo !HYl 

••m 185? 12001'"'3 12 00 
lf•t•• 20 28 188 2080 188 
tn••k 128 8 87 8 28 884 

• Geçenlerde Yenişchirde yıkı· 
lan ve birl:aç kitinin ölümüne ıe • 
bep olan apartmanıJan sonra bu 
gibi hadiseleri önlemek için ~hir 
deki büti.in maili inhidam binala· 
rın tesbitinc geçilmittir. Bunlar 
derhal yıkılacaktır. 

,--------~~-'_). T 

istanbülda sağlık 
faaliyetleri 

!36 bin lira ıarfiyle yeni 
bir hastahane yapılıyor 

Mınl~ 
Harp m~ydanında 
ve sulh rrasasın

daki ku~ve 
Sıhhat işleri Vekaleti memle. (Yn:zan: HİJ\:l\l.BT ~ı CN1R) 

ketin .. sağlık iş!cr! He meşgul ol· A\.Hl'PAI>Aın hldlscıcri 
mnk uzcre yenı bır çalışma prog. 11 A lı\ h• 
ramı çizmi§ bulurunaktadır. sım 0 \Ttıpa arı ·l' 

B b d 
ı·ckcte geUrdikten sonraAmer 

u programın en a§ın a mem • 
leketin ihtivacına liızım olan ye. knılan ı1n fnı> eden n1Akayı gOi 
ni dispnnse;ler açmak, doğum ev. ı-cı·cl>: Uil'lc~ik Aıncı·ikn J)C\ ıet 
leri, hastane ve sanntoryomlar lcri ncbicumhuru nuz,·elt. blr 
tesis etmek ayni zamanda mev-1 IJc"" nıı tn hulunu}l gcnJf bit 
cut olan b~ gibi teljkiliı.ta yeni 

1 
6 "' ... plAnı teklif ev 

pavyonlar ilave etmek gelir. Bu 1 tı: ı\lmnnyn \'C 1tnlya<lnn otıd 
hususa ait olmak üzere her vila. 1 1.nılıu· de' Jete tcminnt '\"crlJınt• 
yet için yeni sağlık kalkınmaları ıc;lni .istiyor. Almnk ümidinclc ol· 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu dıığu nui~bct cc\aplnı·ı, ııHik•· 
arn.da !stanbulda yeniden Bcyoğ. dnı hlikftmctlcrc bildirerek cıcr
lu hastanesi yanında 436 bin lira hnl mUna:dltlh mcselelcriJI 
sarfiyle vHiyet tarafmc;lan bir "ıufızakerc yoluyla" halledilnt~ 
hastane vUcude getirilecektir. slnc Uııayak olacak. nu ara<I• 
Bundan başka Heybcliada sana- bütiin millcUcrln dünya plyat., 
toryomuna 100, Haydarpaşa nU. mda alış veriş etmeleri ve •'bet 
mune hastanesine de yeniden blrlnln mu llhane ekonomik: 111· 
100 yataklı bir verem pavyonu yatları f<;ln lüzumlu olan tpcJ• 
yapılacaktır. Köy dispanserleri - aai ınad<lclcrl elde etmeleri 
nin kurulması için de tetkiklere 
devam edilmektedir. 

T erkos gölünde 
Kömür yüklü bir kayık 
battı, 5 kişi boğuldu 

mnkstıdJyle millctlerarası u~· 

ret yolunun atılmasının temin• 
uğrnşncak. 

Otuz de,·lete teminatta bıı• 

lunulması, ''büyllk öltilde" blf 
t~kllftlr. nıı "büyük öl<;üdc .. 
teklifin tatbik :Lhnsı bulaml'· 

Bala.ban k()yünden be§ kişi ev. mnsı dn, "büyük ölçüde blr ak· 
\'elki gün Terkos gölünde kayığa siilllmcl" u:randırarak · mezk<ır 
kömür yükleyerek karşı sahile , otuz de\'letln blı- cephe teşkil et· 
doğru yola çıkmışlardır. Yan 1 ınc_lnl mi icap edecektir? )"anl 
~~lda k.ayık su alarak batmış v~ ı' her biri ayrı ayn ınc,•kt '°e '\'"&~· 
ıçındekılerdcn Ha~anla kardcşı yctte bulunmnlnrına rağmen. 
Hüsevin. Sevki v,. So,·lrot D<>ğ"1 • uh ı~ı..ı~ ... ,,. •·lz~i ı hizasında dJr
muş, be§incisi kurtulmuştur. Hn. sel~ yoklıynrak tı:-I chfüa. d ·ado 
sanl:ı HU'seyinin cesetleri bulun. dnllnn<lıı·ınnk suretiyle hlr ~kın· 
muştur. 

Mezarlıklar tanzim 
ediliyor 

d hlil;ik ıııcc;;clcye mi P'lr,.,_' 
trr ~ ... 

Al.mnn matbuatmın diinkil 
gn.zetclcrinıizo akse<len müta· 
lealnrı9 ''müzakere ,.e adalet 
bcklcmenln feci bir 'aziyete Mezarlıklarda bir mUddetten

beri b8.§ltyan tanzim işleri de • 
vam ediyor. Bakırköy mezarlığı. müncer olacftğını, Almanyantn• 
nın dahili yolları ile esas duvar. kendi zaraı .. na olarak tecrfibe 
larının bir kısmı, Merkez.efendi cttiı;,rtni'' \"C binaenaleyh hu gl· 
mezarlığının etraf duvarları ve l>l denemelere bir daha glrnıek 
dahilde1ti yolları bitmietir. Feri- lstcıne<liğtnl lh as ediyor. 

köy mezarlığının cephe duvarla. .Alman cfkl'h'mın bHylece, nı,... 
rı da tamamlanmıştır. · z.lnin _ doğnı ,·cya yanlış - ba· 

--o- zı "haksızlık:larına''t "mlisa,at· 
Gümrükler Batmüdürü- sızlıklıu-ına0 işaret etmek lstc

nün dünkü tetkikleri diği nnlnşılmaktadır. 

İttanbul Gümrükleri Baımüdil. ı~ııknt Almanya9 
1'hnksız''t 

rü Methi dün muhtelif gUmrUlde· "müsn\'atsız" gördüğU Tazlre· 
ri dolaıarak muamelit ve çalı§ • tinden JıayU u7.aklaşmıştır. He· 
r.ular etrafında tetkiklerde bulun· 10 son bcş9 altı ı;encllk gayreti· 
mu§t:ır. BaşmüdilrUn bu tetkikle· nlt hep 0 ••Jııık. ı~lıkn, ''mUsın·at · 
rini gr.t'İflttcceği ve bazı mıntaka 1 ku fh i ·le kendi hft• • ız ı mc um l -
lar~aki r,ümrüklerı tetkik etmek 1 .. ndclc~e hasret· 
.. • w kımınt an - n1uc.. J 

uzere uzun bır seyahate çıkacagı 
1 1 ı~· 1 .1 Aa,·et -"'llAl· 

nı "t . ,ınacııa c~ ı u • "-u u 
habeı alınm;ştır. • 

-<>----' ifi mii1..akcrc masalarına, •ıld 
Alman:ra glbl oturacak değil· 

Mudanya hattına i§leyen (Ur. H~rp nıcy<lanı için kendini 
vapurlar kıınctlt bulan bir mtllc.t, sulh 

Mudanyaya ya'lun Trilye sahil· ,.0 miiznkcre mns:ısında <la aynı 
lerin.:Ie karaya oturarak kurtarı • lmn·ctt bulur. nır de tercihan, 
lan ve Kasımpaşa havuzlarına alı- böylesini tccl'iibe etmelidir. 
nan Trak vapuru için Avrupaya ------------
sipari§ edilen saç1ar yola çıkarıl. Sultanhamamı 
mı§tır. Çok seri yapılan muamele· 
ıcr dolayısile varurun önilmilzde 
l-i pa.?ara ka "l;.r tamir edilip se • 
r erlerr başııyacağt sanılmaktadır. 

yangını 

Yangının Trikotaj f abri
!<asından çıktığı anlatıldı Diğer taraftan kazan tuğlaları 

deği§tirilen Marakas vapuru d.a 
cumartesi günü istinye dokundan Atabek yangını etrafında mUd 
denize indirilecektir. Marakas ve ıleiumumilikçe yapılmakta olan 
Trakın tamirde olmaalrı yüzün - tahkikat son gUnlere kadar s~mc 
den Marmara hattında yalnız ka • re yermeden devam etmiş, fakat 
laı. Sus vapuru Istanbul ile Mar • müddeiumumi muavini Necati • 
mara iskeleleri arasındaki sefer - nin gayretli çalıımasile niha • 
leri yapamamaktadır. Tarife bir -\yet ateşin nasıl ve nereden çıktı· 
çok teahhürler ve intizamsızlıklar ğı tesbit edilmiştir. 
la tatbik edilebamektedir. 6 • 7 milyon lira zararla ticn. 

--o-- ret lı:ıyalırr.ıza bir darbe vurnn 
)ümerbank bez fabrikası ynngın Atabek hanındaki triko • 

Sümer Bankın Bakırköyünde.1 taj fabrikasından çıkmı§lır. 
ki bez fabrikasının peşin ve aprcj Trikotaj fabrikası idare memu 
dairelerinin cumartesi ve pazar ru Suavi, tedbirsizlik ve dikkat.· 
günleri açık bulunması belediye. sizlikle yangın çıkmasına sebep 
den istenmiş, belediyece bu istek,olmak suçundan alcyhin44ava a. 
rnuvafık görülerek izin veril - çılarak ikinci sorgu haldmlljtııe 
mfıtir. verilmi§lir. 
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Türkiye Yakınşark is- I V r ht d ... , .. .. .. . 
!ikrarının anahtarıdır ran. e ıa ının ugu.nu munase-

Talebeler biribirini 
cide edecek söz 
söylemiyecekler 

İngilizce TaymİJ gazetesi "Tür bir mevkie maliktir. Bu bakımdan 
kiyenin roJU., ve "istikrar amili,. Ti.irkiyen:n tekr:ır ihrazı ehemmi· 
ııerlev~ .altı•da güzel bir ma yet etmesindenberi, herkesin onun 
kale neşretmİ§trr: dostluğunu aramasından daha ta· 

"Atatürkün ölümünden sonra bii ne olabilir? 
Tilrkiyede bfr' ayrılık ve dağılma Türkiye dahili inkişaf hareket· 

!erile me"gul olduğu cihetle bir 
başgösterectğini sananlar bu zan- s 

statüko devleti olarak telakki e . 
larınm beyhude olduğunu görmiiş 
]erdir. 24 saatten daha az bir za.. dilebilir. Gayesi, herhangi bir hi. 
man zarfında Atatürkün silah aı- .diseden uzak durmaktır. Bu iti • 

barla istikrar verici bir amildir. 
kadaşı ?..<illi Şef İsmet İnönü onun 

· · . . Komşuları üzerindeki nufuz ve te· 
yerıne geçmış ve selefının progra· 

k• ..ı ğ" •• 1,, .... · •'- siri de dikkate alınacak olursa, 
mrnı ta ıp e.uece ınt ı ;ın e,, • . . · h • .._., ..,. t ~·akınşark ıstıkrarının ana tarı 

Bedbinler, bunu da Uıtıy..... mesabesindedir. 
karııla~p bir kaç gün lda~a ke. Böyle bir mühim vaziyete sahip 
hanetlerınde devam etmışlerııe olan Türkiyeyi birinci sınıf bir 
de, bu kehanetlerin hakikate zerre devlet a;darnının idare etmesi de 
ce u~an tar~fı çıkmamıştır. Tür.ki· çok şayanı şükran bir hii.disedir. 
ye yıne eskı kuvvet ve vahdetın· 
de devam etmektedir. 

Türkiyenin milli enerjileri he -
men tamamen, memleketin teki -
mUlU üzerinde temerküz etmekte· 
dir. Harici siyasetine gelince, onun 
yegane arzusu çizmi§ olduğu te • 
':rakki programinr haleldar etme~ • 
aizin takibe imkln verecek uzun 
bir Avrupa ıulhüdür. 

Bu program tatbikt hususunda 
memleketin zengin tabii ıervetle· 
ıi~den çok kuvvet alıyor. Her şey 
<fen evvel Türkiye kendi kenl::lini 
b"eıliyecek va:ıiyettedir. 

Keza ıanayi ham maddeleri de 
bilkuvve kendisine kifayet edecek 

rad.dededir. 

Kömür ve kromdan yana zen -
gin olduğu gibi timdi, demir, ba. 
kır ve manganezi <le, ticareti ya • 
pılabilecek mikdarda iılemeğe ba 
lamıgtır. 

tr·~ı, yünü vardır. Gerçi pet • 
rol iıtibaal edemiyorsa da Roman 
ya, Ka\kasıcu .... x ... ı. p•trnl c:.:ı • 

haalrının teıkil ettiği kavsin or . 
tasında bulunduğu cihetle bun.dan 
da en:iiJe etmiyor. Yalnııı: kauçuk 
ve tenekeye ihtiyacı vardır. 

Dahilen Türkiye derecesinde is 
tilaar peyda ebniı olan bir mem. 
.eket, doiru bir harici siyaset ta· 
kip edecek me'Ykide demektir. 

1933 ıenesindenberi, Türkiye 
Balkan paktının ileri gelen bir uz· 
vını vt: 1937 ıenesindenberi de 
Irak, !ran, Afganiıtanla akdetti. 
~i garbi Asya misakının ruhunu 
teıkil etmelctc!dir. Bu itibarla 
(Araplar dahil olmasa dahi) Tür· 
kiyeyi Yakınşarkta en ileri gelen 
nUfuz ve kudret olarak mütalaa 
etmek yerinde düşer. 

Fakat 1936 senesinde boğazlan 
yeniden talıkim etmek imkanını 
elde etmesindeki muvaffakıyet, 

Türkiyenin bu ittifaklardan elde 
ettiği beynelmilel ehemmiyeti bir 
müddet için gölgcı:le bırakacak ka.. 
dar ehemmiyetlidir, O sıralarda, 
Habeı ve İtalyan harbi Milletler 
Cemiyetinin boğazları garanti ede 
miyeceği hakikatini ortaya koy -
mu§tu. Bilhaaaa Almanyanın Ren 
havzasını askerileştirmeıinden ıon 
ra gayri askeri mıntakaların uzun 
boylu öylece kalamıyacağı anla • 
şılryordu. 

Türkiye olgun, nefsine itimat 
eder, .düz, doğru ve sakin düşü • 
nür bir memlekettir. Bir Türk si. 
zi yeni fabrikasına götürecek olur 
sa şöyle dediğini işitirsiniz: 
"- Bu henüz bir ~ey değil. On 

yirmi sene içinde bakın ne kadar 
daha iyi olacak.,. 

Garbi Avrupada bu kadar ileri· 
yi aklından geçiren nerede? 

Türkiyenin Akdenizdeki 
ehemmiyetli mevkii 
Dünkü posta ile gelen Deyli 

Herald gazetesinin diplomatik 
muhabiri V. N. Ever, İngiliz Baş. 
vekili Çemberlaynin Yunanistan 
ve Romanyaya teminat veren nut 
kun.dan bahsederek şöyle diyor: 

"Mister Çemberlayn'in parlamen 
toda bulunduğu beyanatta yalnız 
ıKı ıurprız varllı. Dlı ı, Ronıony::ı. 

ya teminat vermesi, diğeri Tür • 
kiye hakkında sarih bir şey söy . 
lememesi...,. 

Muhardr bundan sonra Ro~n 
•
1 

1.... u . a ı ı... • ı 11, • 
ya ı e Yunanıstanın vazıyetını 

anlatarak Türkiye bahsine gelip 
öiyor ki: 

"Türkiyeye gelince, 
vaziyet hakikatte sarih
tir. Yunanistan garanti 
edilince, Türkiye de ga
ranti edilmiş olur. Ve 
Türkiye, Yunanistan'a 
yapılacak bir hücuma, 
kendisine yapılmış bir 
hücum göziyle bakacak-
tır. 

Fakat Türkiye 
0

ile yapılacak an -
laşman:n tam sözleri ne olmak ta· 
zım geldiği henüz Ankara ile Lon 
dra arasında teati edilen telgraf • 
!arın mevzuu halindedir. .Mister 
Çemberlayn beyanatta bulunur -
ken .de, bu muhaberat, kat'i bir 
söz söylcmeği temin edecek neti. 
ceyi vermiş değildi. 

Bununla beraber, orta
da asla bir mesele yok
tur . Türkiye Akdeniz 
emniyeti sisteminde mev 
kiini alıyor. Hem de pek 

k.. . " mühim olan mev ıını ... 

betıyle Tahran şehrı donatılıyor 
Ankara, 17 (Hususi) - M 

teplerara'tı maçlar da sporcu 
lebcden bazılarının müsabak 
yecan·nın tesiri altında biribi 
ni rencide edecek tarzda hat 
zan çirkin sözlerle sahadaki a 
daşlar na bağırdıkları nazarı 
kati celbetmiştir. Vekalet m 
mtıdurlerinc bundan böyle bu 
münasebetsizliklcıre meydan 
memesi talebenin irşat edi 
lüzumunu ileri sürerek gö 
diğ: bir tamimde şöyle deme 

' 

B. Foruhar ile mülfikntlnrı çok 
samimi olmuştur. Nazır Alam, 
majeste Şehinşah ve Iran hUku. 
meli namına heyete hoş geldiniz 
demiştir. Müteakiben yüksek zi. 
raat mektebinde çay içilmiş ve 
samimi hasbihalde bulunulmuş -

i ,-.. _, tur. B. Tarhan Türkiye heyetine 
1 , .. .ııa: kar§ı gösterilen ihtimamdan do. 

layı B. Alam'a teşekkürlerini bil. 
- ......... ,,,,. · dirmiş ve heyetin kendisini ken-

,..._~,. · di memleketinde hissettiğini kay
deylemiştir. 

dir! 
''Türk çocuğuna yaraşan 

Tahrandan oir göribıii-§ 

Heyet Tahrana saat 18.30 da 
varmı~tır. Pehlevi caddesinin 
mcthalindc heyeti bir askeri 
müfre1.c karşılamış ve iki kardeş 
memfeketin milli marşları çalın • 
dıktnn sonra B. Tarhan askeri ta· 
zim merasimi eden mUfrczeyi tef. 
tiş eylemiştir. Civarda toplanan 
halk Türkiye mümessillerini ha • 
raretle nlkışlamışlardır. 

çe duygularım ve kardeşlik 
sinin tezahürüne vesile olma 
cap eden mektep sıwrunun 
asri karakterlerini kaybet 
mucip olacak bu nevi hadis 
önüne geçmek için mektep i 
terinin müsabakalardan evvel 
lebcyi irşad etmeleri ve spor 
matı hükümlerini kendilerine 
trrlatmaları lüzumlu görül 
tedir. Gerek müsabık sıfatile 
haya çıkan, gerek de seyirci 
rak etrafta yer alan talebenin 
nilmiycn hadiselere sebebiyet 
memeleri için mektep müdür 
avinlerilc beden terbiyesi mu 
!erinin kendi mekteplerinin 
sabaka günlerin.de sahada ve 
beteri arasında bulunmalarını 

Tahran, 17 (A.A..) - Bir kaç 
gün sonra İran veliahdinin dü. 
ğünü dolayısiyle yapılacak şen. 
likler için şehir donatılmakta ve 
her tarafta zafer takları kurul -
maktadır. 

Ecnebi heyetlerden bir kaç ta. 
nesi gelmiştir. General Wey
dand'm riyasetindeki Fransız he. 
yetinin de bugün buraya gelme. 
si beklenmektedir. Heyet. dost 
memlekete Fransanm iyi temen. 
nilerinl bildirecektir. 

Tahran, 17 (A.A.) - Iran im. 
paratoriçesi ile Mısır kraliçesi, I. 
ran veliahdi, prenses Fevziye dün 
öğleden sonra hususi tren.le Tah. 
rana varmışlardır. Daha şafak 
sökerken şehirde tavsifi imkan • 
sız bir şevk ve heyecan ve hum
malı bir faaliyet görülmekte idi. 
Tahran pitoresk bir manzara al. 
mış, her tarafta bayraklar dal • 
galamyor, zengin tezniyat umu. 
ınt hayranhfl çekiyor, biltiln ~
relerde sevinç eserleri görillilyor. 
du. Sevi~tcn taşan bir kalple 
mutattan evvel uyanmış olan blL 
tün halk veliahdını karşılamak 

için sokaklara dökülmüş, herke. 
sin elinde istikbal programı bu. 
lunuyordu. Alayın geçtiği bütün 
güzergahta çiçek buketleriyle ta. 
lebe ve izciler yollarda, yeni ev. 
lileri alkışlamak için memleketin 
her bucağından gelen ziyaretçi. 
!erle bir kat daha kesafet peyda 
eden ahalinin önünde dizilmişti. 

Finlandiya ve Norveç heyetleri 
dün sabah gelmiş ve hariciye ba. 
kanlığının mümessilleri tarafın. 
dan selamlanmışlardır. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
B. Rana Tarhanm başkanlığında 
14 kişiden mürekkep bulunan 
Türk heyeti dün öğleden sonra 
Tahrana varmış ve hariciye na. 
zın B. Alam tarafından karşı. 

lanmıştır. Türkiye askeri heyeti 
de akşam üzeri Tahrana muva . 
salat etmiştir. 

Tahran, 17 (A.A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildi. 

büyük elçisi tarafın.dan karşılan. 
mış ve saat 17 de Kemece'ye var
mıştır. Türk heyetinin, hariciye 
nazırı B. Alam, kolordu kuman. 
danı Ahmedi ve teşrifat müdiirii 

Heyet, kendisine tahsis edilen 
güzel bir otele inmiştir. 

Kubilay ihtifali 
inkılap şehitleri için Menemende 

büyük bir ihtifal yapıldı 
rim.,. 

Ergani istikrazı çe · 
Ankara, 17 (A.A.) - lk 

reli yüzde beş faizli l!l33 
nl istikrazı tahvillerinin b 
Maliye Vekaleti :rııcrltcz Da 
sı ve diğer bnnknlnr ınUıp 
lcrlyle noter huzurunda) n 
on ikinci ikramiye ve altı 

Menemen, 17 (A.A.) - İnkı. 
liıp şehidi Kubilay ve arkadaşla
rı için Kubilay abidesi önünde İz. 
mir ve Manisa ile civar kaza ve 
köylerden husust tren ve sair na. 
kil vasıtalariyle Menemende top. 
lanan heyetler mektepliler, izci
ler ve binlerce halk tarafın.dan 
büyük bir ihtifal yapılmıştır. lh. 
tifalde lzmir vali muavini, müs. 
tahkem mevki komutanı, parti 
teşkilatı Jıeyetleri,Manlsa vali ve 
kili, parti teşkilatı üyeleri, Me -
nemen kaymakamı, belediye rei. 
si, Salihli, Alaşehir, Turgutlu, 
Bergama, Foça kazalarından gc. 
len heyetler \'e bir askeri kıta ha. 
zır bulunmuştur. 

lhtifale saat 14.30 da askeri 
mızıkanın çaldığı !stiklal Marşı 
ile başlanmıştır. Marşı takiben 
İzmir Parti teşkilatı adına avu -
kat Ekrem Oran \'C l\lan.isa par. 
ti adına da Azmi Önakm tarafın. 
dan birer söylev verildikten son. 
ra, ordunun en genç subayı teğ· 
men İbrahim Ökten kürsüye çı. 
karak ateşli bir hitabede bulun. 
muş ve demiştir ki: 

Kubilay, varlığındaki asalet. 
ten, damarlarındaki temiz kan
dan almış olduğu hızla eşsiz inkı. 
lflıbımızın temeli ve Türk evladı. 
mn biricik hazinesi olan Türk 
.Cumhuriyetine darbe vurmak is. 
teyen haydutları boğmak için a
tıldı. Kubilay, medeni insanlığı, 
vicdan hürriyetini, koruyarak öl. 
dil. Eğer bir gün vazifemiz bizi 
de in.1<ılap için, cumhuriyet için, 

hayatımızı fedaya davet ederse, 
Kubilay kahramanlığı hepimizin 
aınal!ı olacaktır. 

Bunu takiben öğretmenler a • 
dına. İbrahim Gökyayla ve ~lene
menliler adına da halkevi ba11ka. 
nı Kemal Önder tarafın.dan heye. 
canlı nutuklar söylenmiştir. Söy. 
!evlerden sonra abideye yüze ya
kın §Ükran çelengi konulmu.5 ve 
'bir müfreze asker tarafından ha. 
vaya Uç el ate~ edlhnek suretiy. 
le inkılfip şehitlerimiz selamlan • 
mıştır. 

Buradan Menemene gidilmiş, 

Cumhuriyet Meydanında Ata
türk heykeli ziyaret edilerek §Ük. 
ran çelenkleri konulmuş ve gece 
de Menemen halkevinde lzmir 

mortl keşldesinde: 
Numaraya 

121.313 
115.770 
11.920 

150.4!)0 

1G9.992 
62.738 
G4.636 
70.808 

1G4.292 
198.295 

halkevi temsil kolu tarafından Ve ayrıca 289 
"Kanun adamı,, piyesi temsil e. lira ikramiyo YO G.200 tat 
dilmiştir. clo amorti isabet etmiştir. 

1 
Görüp Düşündükçe 
-,, ,,,_,, -~ ~ -- ..-. ,_. _...__.,,,,, 

Bahardan önce yaz 
Dün, bir otobüsün benzin, ter ve pabuç boyası kokan et 

ne girince, bahRrdan önce yazın geldiğini anladım. Tepelerde 
nüz taze ve serin rüzgarlar estiği ve htanh-.ıl h.svaıına inan 
madıiı için arkamda pardesü de vardı. 

Oturacak yerleri, iıkence kafeslerin:? benzeyen bu Nuh 
manından kalma arab'\da aoför biletci ve polisle birlikte 

:r I -

lıir kişi, zıplaya, çalkana giderken her tarafımdan ter bet 

riyor : 
Dün Qğle vakti Kazvin'e muva. Ruzveltin mesajı 

salat eden Türk heyeti Türkiye hükumetimize bildirildi 

Alnımda ve !l'kaklamnd-ı yürüyen bu akıcı ıslaklığı du 
ca i~ildim. Ben sırtımdan belime ve kulaklarımın nrkas 
b!>ynuma Goğru yuvarlana yuvarlana İnen terden çok tiksini 
O, baıhyınca, benim bütün huzurum kaçar. Huysuzlaıırnn. 
nırım ki silsem de, terim kurusa da onun geçtiği yerlerde 
kan, cilalı ve tozlu bir tabaka kalacak. 

Türkiye o arrada davasını öyle 
b:r ciddiyet ve isabetle ortaya koy 
du ki, kimıenin bir ıey ldemeğe 

Enıette faaliyet 
Ankara, 17 (Hususi) - Ame -

rika Cumhurreisi Ruzveltin mesa
jının metni Amerika büyük elçili. 
ğine geldi. Büyük elçi suretini 
Hariciye Vekfüetine verdi. 

Her otobüs durağında bir duş yeri yok, ki imdadımıza 
tiııin, Akıi gibi arabalann ds bütün pencereleri sımsıla k:ı 
Motö'iin kızgınlığı, kalabalığın zehirli nefes 11caklığı, biç 
madığınız bir aandalya arka<laıın kah omuzunuzı:la, kah di · haK:kı olamadı. Emet, (Husu~i 

Çanakkale ve Kara.deniz boğaz muhabirimizden ) 
· ~ · -= t~ı-•-:.,..at. Türkiyenin - Kütahya vilaye. 

diplomatik ve stratejik nufuzunu tinin §İrin kasaba • 
_ .• . ı.Icntrö mukavelena. !arından biri olan 

r.ıc:ııi ahkamına göre, boğazlardan Emet, 3150 nüfus -
geçecek bütün gemilerin geçi§ ludur. Ahşap köp • 
tarzlarını murakabe hakkı onun • riıler ve arnavut kal 
dur. dırımları ~ras· n.Qa 

Bu itibarla Türkiyenin doıtlu.. 762 evi ihtiva eden 
ğu Akdeniz devletleri için fevka· bu kasaba::la gü::el 
iade ıayanı arzudur. Hele Ka.ra • içme suyu künkler· 
deniz l:ievletlerl için bilkuvve e • le iki kilometre ın~ 

sa:stır. ııafeden nakle.dilmiştir. 
Bu boğazları tutan Türk ordu. Belediye reisi Nazım Taner ve 

lan iyi techiz edilmi§. şayanı iti· arkadaşları mütevazı bir b:itçenin 
mat askerler.dir. ahengi içinde çalı§maktadtrlar. 

Türkiyenin donanması da. sa - Kasabanın haritası ve planı ha· 
yısız müsait limanlara sahiptir. zırlanacaktır. 

Pek az memleket bu kadar hllcim' · Emette son zamanlarda elma, 

500 kay;sı, 1500 vişne, 17 5 ::.·r-· 
fidanile, 1500 kilo akala pamı· ~ 
tevziatı yaprlmı§tır. Resimde tütün 
ve anason zeriyatında gayreti gö· 
rülen ziraat mualimi Hilmi Ere • 
nin yaptığı tevziat esnasında halk 
tan bir i:rup i:Örülmektedir, 

Edebiyat Fakültesi 
Dekanlığı 

Yüksek muallim mektebi mü • 
dürü Hamit, üniversite Edebiyat 
Fakütlesi dekanlığına tayin edil • 
miştir. 

Başvekalete verilen 
layiha 

Ankara, 17 (Hususi) - Mu . 
"1t.bere ve Münakale Vekaleti teş· 
kilat kanunu layihası hazırlana _ 
rak Başvekalete verilmiştir. Lli • 
yihanın bu hafta içinde Vekiller 
Heyetinde görüşüleceği bilahara 
Meclise verileceği anlaşılmakta · 
dır.' 

de ta~ımak belası biribiri üstüne ayn iıkencelerdir. 
Bir yerde okudum; belediye alacağı borç paralan geliri 

lere harcayacakmı~. 
Otobüs, mutlakA bu işlerin en başında gelmelidir. Bu 

iki taraflı bir ehemmiyeti var: Hem para kazat:lılacak, ha:n h 
rahat yolculuk imkanları veı·ilecck. 

öküz soğuklarının dahR ferman okutması lazımgelen 
lerde termometreler böyle alsbildiğine fırlarsa, önümüzde 
kunç bir yaz cehennemi bizi bekliyor <lemektir. 

Atıı.larımız, "Görünen köye kılavuz istemez!,, deri 
Ama, bu: "Görünen tehlikeler ıiper istemez!,, <kmck değildi 

Şimdiden onu kartılamağa ha:urlılnalrm. Çünkü malu 
yaz lata benzemez. Bir toprak mangal iki üç parça kömür, 
fakat kalın bir gocuk bizi soğuğun buzlu desteresindea ko 
bilir. Ama yazın kızgm h.svasmdan sade soyunmclda kur 
mayız. 

Bütün İnanrılar1n aksine, ben yazt, zenginlerin mevsimi 
ye tanıyorum. 

Hakkı Süha GEZGiN 
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Romanya ve Yuna
nistana teminat 
Karar Londrada nasıl 

verildi 

Polonyada Al~anyanın 
niçin gözü var ? 

Nfyuz Kronik! gazetesi diplo
matik muharriri mebus Vcrnon 
Bartlet, Başvekil Çemberlnyn'in 
Romanya ve Yunanistana temi· 

nat sözlerini ihtiva eden beyn
nntınrn ne yoldn hıızrrlandığını 
anlatan malClmat ..,·ermektedir. 
Bu meyanda Londra diplomatik 
mahnfllfnde hasıl ettiği akisleri 

Romanya ile beraber P olony a ·A vrupada 
en çok petrole malik olan meml ekettir 

e yazmaktadır. 

lfUnth anlaşmasını mUteakıp 
Polonya, Almanya. ile araların
da. bir uçurumun açılmış oldu· 
ğu neticesine varmıştı. 

Orta Avrupada ve Şarkta ba· 
yatını temin edecek bir varlık 

arayan Almanya Çek arazisini 
V. Bnrtıet'e göre, teminat lrn· ilhak ile maksadına muyaffak 

rarı, son dakikada verilmiştir. olclu sayılnmazdı .• ÇUnkU ıgerek 
Eğer böyle bir tedbir ahnmnmrş Sudet nııntnkası ,gerekse Çek 

olsaydı, hariçten tazyik ve dn· toprakları Almanyanın ihtiyacı 

bllden parı;alayıcı tesirlerle Ro· olan yiyecek maddelerini tcınln 
manynnın 1klncl bir taarruz he· etmekten ı;ok uzaktı.. Bfllkfs 
defi olması muhtemeldi . Almanya Çelt topraklariyle be-

Teminat kararı beynnnt ya· raber bUyUjc fabrikalar elde et
pıldığı ı;Unün sabahı saat 10.30 mlş idi., Ancak bunları çalıştı· 
sularmda. verilmiştir. Bazı hU· racak ham madde YO halkı bes· 
kfımet erkAnr da, bu teminatın, ı liyecek hububat ihtiyacı bil' kat 
Şarkt Avrupa de,·Jetleri kendi daha artmış idi.. 

aralarında bir serf garanti an - Çek topraklarınıu işgali ise 

!aşması yapıncaya kadar tehir 
edilmesinde bir mahzur olmadı· 

ğı kanaatindeydi. 

Polonyanın menfaatini snrsı· 

yordu. Çekoslornkya Polonya 1· 
cin işleyen IJir fabrika vnzlyc

, 
... 

Po7rnıya orrltılart ıx-.,l.ıcmandanı 

rakamlar bu ldC' mızı teyit e- cıkarabilecekleri kanııatfnde· 
docek mahiyettedir. dlrler .. 

1936 senesine kadar Polonya 
bUyUk bir gayretle piyasasında 
Alma~ mallarına. rekabet etmiş· 
tir .. Nitekim 1924 senesinde Al· 
manya Polonya.nın ihracatının 

yU:r.do 43 Une mUştcri idi.. Bu· 
na muknbfJ Polonya itbalrıtının 
yUzclo 34 UnU de Almanyadan 

min ederdi.. 
On sene zarfında bu nisbet 

bel' gUn biraz daha düşmUş ve 
bugUn ancak Polqnya lle yUıd<' 
15 nisbetlnde m Utekabil bir ti· 

Polonya aynı zamnnrla Avru· 
panın en zengin ve en gtızcl or· 
ınnnlarınn maliktir. Her sene 
bUyUk mikyasta kereste ithal c· 
den Almanya için bu husus da 
ehemmiyetlidir . 

Polonya aym :rnmaoda fevka· 
iade zengin yemiş bahçelerine 
maliktir. Mey\'a ağaçlarının 

miktarı (19.8:>0.000) kadardır. 

llayrnn cihetJnden de Polon· 
ya fevkalfide zrmgfodfr. 3825000 
at, 10!!00000 bUyUk başlı hay· 

~aretlcrl kalmıştır.. rnn, 3025000 kUcUk başlı bay-
Halbuki Almanyanın "Şarka ı van, 7060000 domuz, Polonya. 

doğru" siyasetinin yolu Uzerirı-l nın başlıca servetini teşkil et· 
de bulunan diğer memleketler 1 mektedlr. 

Almanya ile dalın şilmullU Uca· : Polonya sınat bakımından da 
ri münasebetlere sahipllrler •. ihmal edllmez bir varlıktır. Bil· 

tinde idi. Nitekim Polonya da 
Londra diplomatik maharl· Smigli 

ÇekosloYakyaya hububat ihraç 

Polonya ise lktısadi hayatındn· 
ki milli birlik sayesinde her gUn 
Almanyadan biraz uzaklaşmak· 
tadrr .• 

hassa dokumacılıkta başta pa· 
muk olmak Uzere, keten, ken· 
dir ve nihayet ipekli Uzerine ca
Iışnn bircok !abrlkalar Polon· linde mUbahaseyi mucip ı0lan edl ordu 

noktalo.rdan biri bu idi. Y • hP.den Almanya için ideal bir Yarşovanın devamlı gayreti yanın tktısadi varlığı üzerine 
1 Çek topraklnrınm Almanlaı ı varlık kaynağıdır. neticesinde Polonya ticareti Bal çok mllsbet tesirler yapmakta· 

Diğeri, beyanatta 1sınl zikre· tarafından işgaliyle Polonya ,.c 
9 

• tık denizinde Alman limanla· dır. 
.dllmlyen memleketlere taal!Qk . -) Alman zıraat mlltehassıs· 

Çek mUştorek nıcnfaatıeri sar- lnrı Polonyanın lJugUnkU randı· rından da. çekUmiş, evvelA. Dan· Polonya maden cihetinden de 
ediyordu. Şöyle ki: sıldı. Polon, .. anın '~acarı"st•ın ile zig bll11 hare de Gdynı·a limanla 

" m • mnnrnı birkac mhıline c;rkarta· u - zcn~indiı· • .Busun için her sene 
"Evveli\ bir memlekete, son· müşterek bir hudut teklifi do bilcceklerl için Polonya görUn- rı ile Polonya deniz ticaretinde elde edilcın köınür miktarı (30} 

ra diğer memlekete teminat ver Almnnlnr tarafından şiddetlP. dUğllnden birkaç misli zengin çok ileri adımlar atmıştır. Bu· 
mek sistemi, aynı sarahatle reddolundu.. demektir. gUn Gdynla yalnız Polonynnın 

zikredilmemiş olan memleket 
aleyhine bllvasıtn bir tahrik 
teşkil etmez mi? 

"Bu vadide bilhassa Yugos
lavyayı mevzuubahis edenler 
çok olmuştur. 

"ÜçUncU nokta, Mister Çem· 
borlayn'ln - sual sorulmndıkc;a 
ismini zikretmediği - Sovyet 
Rusyadau bahsetmeyişi mesele· 

sidir." 

"OOrdUncU noktaya gelince, 
Mister Çemberlayn'Jn lngiliz -
!talyan dostluk misakını teyit 
•ylemesl hayret uyandırmış· 

tır. O misak ki, İtalyan a sker· 
Jerlnln İspanyaya, Arnnutluğn 
vn Llbyayn scvkedilmcsUe mU· 
temndlycn lhlU edilmektedir." 

Vernon Bartlet sözUnU ş6ylf' 
blUrlyor: 

"lngiltere hUkQmctinln şu 

dakikada bile taarruza karşı 

bir mtlştcrek mUdafaa sistemi 

vUcudn getlrmeğo hazır olup ol
madığı cnyı sual görülmekte· 
dlr." 

Son haftaların hı\diselcri, Al
mauyanm Memeli işgal et11kten 
sonra. Danzlg Uzeı1ne bUyllk te· 
sır yapması ve böylece yavnş 

yavaş Polonyaya el uzatması, 
bu memleketin lktısadt varlığı· 
nın Uı;Unctl Rayş hUkCımctinl 

cezbetmesinden ileri gelmekte· 
dlr. 

l.ngiltenenin PolDUJ."nya ver
miş olduğu knt'l teminat Uzeri
ne tavsayan Alman iddiaları Po 
lonyanm siyası varlığını parça· 
lamaktan ziyade lktısndl bUtUn· 
lUğUnU elde etmek gayesine ma· 
tuftur. 

Hltler lıugUnkU Polonyanın 

yeni Almnnyanın hayatını tc· 
mtn ''e idame ettirebilecek lılr 
iktısadi varlığa mııllk olduğunu 

görmektedir .. 

Almanyayı cezbeden Puloıı

yanın bugUnkU lktısadt vazlye· 
ti nedir! .. Almanya Polonya ile 
nlçln bu kndar yakından alft.ka· 
dar olmaktndır? ÇUnkll: 

1) Polonya heı· şeyden e·Hel 
olr ziraat ınemlekctfdlr. Bıı cep 

3) Polonyanın nUCusu ,;ittik· 
cc artmaktadır. Bu tezayUt ya· 
nn lçhı çok hararetli bir piyasa 
\'aadetmektedlr. 

4) DugUnkU Polonyada sana· 

Bnltık denizine açılan ağzı de· 
ğil, llyn• zamanda bircok komşu 
devletlerin do ihracat limanı-

dır. 

MUıılh konuşmasını mUteakıp 

Polonyanın Aimanyadan uzak· 
yl hayatın inkişafı .Almnn men· laşmasiyle, Alman iklısadlya· 
faatlerlnl sarsmaktadır. 

tınm diktatörü Mareşal Göring, 
,Alnınn~·a. Polonyayı işgalden 

zlyndc l!oıonynnııı Ut tısadl ha· 

yatına hdkim olmak ve tıpkı 

Romanya hakkında. tlUşUndUğU 
gibi Polonyaıım zengin toprak
larını calıştıraralt bu şekilde 

hem kendi ihtiyacını temin ve 
hem de Polonyayı kendisine 
mlişterl yapmak emelindedir. 

yeni Almanvanın e<>k bUvll k z:ı,. 
rarlarn girmiş olduğunu takdir 

etmiş idi. 
Polonya mesaha. ltıbarile Av

rupada altıncı vaziyette gelir .. 
Mesnhası 389 bin kilometre mu
rabbaıdır. Nüfusu :H milyon· 
dur. Zirat bakımdan Polon:ro 
cok bUyUk varlıklara sahiptir. 

Bunun 1çin de Almanya Po· Polonya çavdar fstihsalatı 

lonyanın slynst \'arlığını yık· bakımından Avrupada ikinci o· 
mnktan ziyade mUU iktisadını Jarnk gelmektedir. Arpa ve Yu· 
ortadan kaldırmağa çalışmak· laf istlhsalAtı da Avrupnda Uçün 
tnclır. Halbuki bugUnkU Polon· cUdilr. Fakat bunların en mil
yada ı;öze çarpan en bUyUk ha· himml Polonyanın patates fetih· 
rekc-t lktısadl hayRtlnkl milli saHl.tı bRkımmdan Anupada 1· 
birliktir.. kinci vaziyette bulunuşudur. 

Nitekim on seneclenberi bu 
milli birlik Almanyayı Polonyn 
piyasasında dalma mllşkUl vaıi
yete sokmaktadır. Veı·eccğimiz 

Polonynnm bugUnkU zirnt ya· 
zlyeti budur. Fakat Alman zl· 
raat mlitehassısları bu ,·erimi 
on sene zarfında. birkaç misline 

milyon tondur. KömUr ile bir
likte birçok demir madenlerinin 
do bulunması Almanyanm sa· 
nayl programını ·scnlşlctmosine 
yarıya.cak Yazlyettedir. Bugün 
lçin Polonyada 36 yUksek fırın 
\'C 68 marten fırını hali faaHyet· 
tedir. 

Polonya, (Rusya hariç olmak 
ilzerc) Romanya ile birlikte 
A 1.-r:unada en <:Olt uetLO.W :m.tı.llk 
olan bir memlekettir. 1.ı,.ınko 

sanayii ve çinko ihracatı bakı

mından da Polonr-.ı Birleşik A· 
merika Devletlerinden sonra 
dlinya piyasasında ikinci vazl· 
yettedtr .. 

Polonyaı. 11 iktısarH birliğin! 

yıkmak ve b6yleco bUyUk Al· 
manyanm hayat kaynaklarını 

temin etmek isteyen Almanya 
Şarkn. doğru açılış siyasetinde 
Polonya milli lktısadt hayatını 
cllnc nlamndr .• 

llugUn çok bUyUk hamleler! 
başarmış bir '·aziyette olnn Po· 
lony~ 1928 senesinde ticareti· 
nln yüzde 34 unu deniz yoluyla 
yapmakta. idi. Bugün ise yUzde 
72 sl deniz yoluyla yapılmakta 
ve böylece Polonya. daha chycn 

--------------------~-
• VAKiT ~ 

A"aONE TARlFESl 

lfrmlekel Mtmletıl 
tt, l,inde dı~ırıda 

Aı·Jık 95 J55 l\f• 
:ı 

3 ıylık 21i0 42~ ,, 
6 l)lık 475 820 " 
J yıllık 900 1600 ,. 

Tarlreden Balkan Blrli~1 

itin ıydn otuz kuruş dllşOtllf 
Posta blrli~ıne ·rmeycn )'erit~ 
ayda yeım iş beştr kuruş ıaıf 
m etl ili r. 

Abone kayJııtı bildiren me~ 
fUp TC tef~raf Ücre!lnf, oboflf 
parasının po!\ta vcyı banka lJI 
yollama ücretini ida~ kendi t 
zerirıe alır. 

Türlduenln htr posta merke:ft14 

l 'Ali./Ta abone ua:rlır. 
Adres de"iştlrme (ktctl 

25 luruştur. 

iLAN OCRETLERI 
Ticaret ilinlannın saotlr11 

satırı sondan itiharen ilan $91' 
raıarındo 40; iç s:ıyrotarda 5 
kuru,; dördüncü sayfada 1 

ikinci ve OtüncOdc 2; birincid 
.. ; başlık yanı lı:esmeı::c :5 ur• 
dır. 

lliiyük, cok dc\"amlı, L:Uşel 
rcnkll illin \"erenlere ayrı aJt' 
indirmeler yapılır. Resmt lltınl" 
rın santim • sahn SO kuru~tuf• 

TiCARi MAHiYETTE OLMIV.4~ 
KÜÇÜK iL.ANI.AR 

Bir defa 30, iki defcısı 50, a 
defası 55, dört dcrası 75 "e ~ 
defası ıoo ı.-uru~tur. Oç artı 
illın '"erenlerin bir defası bedi' 
vndır. Dört $lllırı ı;eçcn UAnlarıı' 
faıla satırları beş kuruşton lıf 
şap edilir. 

lliımel kupona geliruıter' 
kiiriik ildn tarif esi uü:de ' 
lndlrllfr. 
\'akıt hem doğrudan doğrtl" 

y:ı kendi ld:ıre yerinde, hem A" 
.kara caddesinde \'akıt \'ur"! 
altında KEMALEDDiN IR61" 
1Iiın Bürosu eliyle Ulı.n ı.:a;f 
eder. (Büronun telefonu: 203 d 

::; .... _.. ........... __ __.. .......... ~ 
JAlemdar sinemas. 
i 

1 
11'..l .t' ILM 

Büyük Valı 

1 FoksJurnal. ,. .. 
: ........ . 
················-·······--········~ 

şeraite 

dır. 

1't• 
kavuşmuş butunill8 

Tlcnretint 
tt 

deniz yoluyla. 1 deı:ı 
mln eden Polonyanm d' 
harp filosu bulunmadığı gibi tıl 
niz ticaret filosu da bUyU'k t• 
varlık ifade etmez .• Bu elbet , 
Polonya Alınanyanm datrot te 

cUdl altındatlır. ıı• 
Almanyanın Danılg'i ve nlı" 

''el Kul"'·ar'ı işgali halinde · ıu lonyn iktısadt hayatına Bil 
denizi kapıları kapanmış olıı.c;. 
o zamnn mecburen Polonya 
tısadt birliği sar .. ·' · ~ -·· 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

- Tabii unutmuştum ... Bunda u.k· 
lıyacak ne var ki? .. 

- Li'ıtfen bu silahı nasıl ele geçirdi
ğinizi anlatınız. 

Deli'kanlr, havanelini çıkarken, .nasıl 
aldığını söyledi. 

- Peki, bu Aleti alırken, ne düşünü .. 
yordunuz? Niyetiniz ne ildi? 

lere hitaben, sert bir sesle söylenmişti. 
Müddeiumumi, soğuk bir tavırla: 
- Biz, bu türlü kızğmlıkla söylen

miş sözleri zapta geçiremeyiz. Sualle
rimiz, size garip görünüyor ve kızdırı
yor. Halbuki onların, her biri hesaplı 
ve gayeli, ehemmiyetli şeylerdir. 

Dedi. 

kaklıkta bir kapının, bir .dolabın arl<' 
sına saklanınm ... Bu tanımadığım d~f 
man benim nereye saklandığımı pek ı 
Lildiği halde, bilmiyormuş gibi ıı:ta"1"' 
nır .. Verdiği azap daha keskin otıııt1-
kork.umla daha çok eğlensin diye ... iti' 
siı:in de şimdi yaptığınu: tıpkı ona ı,tıt 
ziyor. 
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lüyor, hiç bir şeyi saklamıyarak ıerçe
ğin bütün acılığiyle belirmesini istiyor
du. 

Anlatırken, kendisine çevrilen dik
katli., duygusuz gözler yava§ yavaı ıl· 
nirine dokunmağa baıılamıştı. !çiniden: 

- Daha dün birlikte kadınlardan 

bahsettiğimiz şu çapkın çocuk ve şu 
sıska herif bu kadar candan konuıma· 
ğa layık adamlar değil. Samimiyet ıös. 
tcrme'lde hata ediyorum galiba? ... 

Diyor ve "Tipoçev., in l>ir mısramı 
okuyordu: 

"Dayan, mı:tin ol ve ıuıl., 
Ama, yine devamdan kendini alama· 

dı. Madam Koklakovun ziyareti hika
yesine gelince, tekrar nc~elendi ve hat
ta izahat arasına bu kadına dair taze 
bir fıöracık da katmak istedi. Fakat ha 
kim Eaded dışında kalan bu fıkraya i
zin vermedi : 

- Asla gelelim. 
Dedi. Dimitri, buna da ses çıkarma

dan, hiklyesine klöndü ve Madamın e· 
vinden nasıl kapkara bir ümitsi.sliklc 

çıktığını, üç bin ruble bulabilmek için 
yol kesip insan boğazlıyacak bir çılgın
lık buhranı geçirdiğini de söyledi. Gru 
§inikarun: 

- Gece yarı&ına kadar hesapla meş· 
ıul olacafız ! 

Diyerek kendisini aldattığını ve bu 
zaman içinde kaçtıfını bildirdi. Fenya 
için de: 

- Onu öldürmcyi§im tle merhame
timden, hükumet korkusundan falan 
deiil, sırf vaktim olmayışrndandır ! 

Dedi. Hakimler, bunu da not ettiler. 
Mi~ya, yazının bitmesini kırgın bir 

tavırla bekledi ve babasının bahçesine 
nereden, nasrl atladrğınr anlatmağa baş 
layınca, hakim, onu durdurldu. Bir bU
yük havluya earılr havanelini çıkara· 
rak: 

- Bunu tanıyor musunuz? .,. 
Diye sor.du. 
- Hani bakayım?.. Ha ... Anladım, 

anladım. Evet tanıyorum. 
- Onun hiç lafını etm~migtini:ı; de, 

unuttunuz sandık. 

- Alırken ne mi düşündüm? .. Hiç· 
bir şey .düşünmemiştim .. 

- Bir niyet ve kast olmadan al•nır 
mı ya? .• 

Mitya yavaş yavaş kmnağa başlı· 
yordu. Genç müstantike fena bir gülüş 
le bakıyor ve bu cinsten adamlara kar
şı gösterdiği açık kalpliliğe ocıyoridu. 

- Şeytan alsın şu havan elini! .. 
- Öyle ama... Bir sebep llizım her 

halde ... 
- Peki öyle ise, ortalık karanlıktı .•. 

Ben de bu havanelini köpeklere kar§r 
kendimi korumak için almrıtım. 

- Karanlıktan bu kadar korktuğu
nuza göre her sokaf a çıkı§tnızda da 
böyle siliihlamr mıydınız? 

Mitya: 
- Lahavle ... Efendiler, siıinle konuş 

mak imkanı yok. 
Diye haykırdı ve sonra zabıt kfttibi· 

ne dönerek: 
- Yaz bakalım dcıdi; havanelini ba. 

basınr öldUrmek, kafasını patlatmak 
kastiyle aldı ... Şimdi artık keyfiniz ol· 
-!u ya den.diler? ... Bu son sözler hakim 

- insaf efendileri... Şu havanelini 
alm:§ım. öyle bir :ı:amanı~a niçin aldı. 
ğınu ben ne bileyim .. Aldım İ§te, belki 
elime geçtiği için, belki de laf olsun di
ye alnuşımdır... Ayıp bunun füıtünde 
bu kadar durmak.. Geçelim rica ede. 
rlm. Yok, eğer yine ısrar edecek olur
sanız, bir tek kelime bile söylemem. 

Delikanlı, böylece kestirip attıktan 

sonra masaya dirseklerini dayayarak 
başını avuçları arasına aldı. tçin:de ka
baran fena duyguları yenebilmek için 
duvarlara bakıyordu. Gerçekten de i
çin.de ayafa kalkıp §U heriflere isyan 
etmek ve: 

- Defolun karşımdan, tek kelime 
söylemiyeccğim işte r !sterseniz beni 
işkence çarkına geriniz 1 

Demek i:ıotekleri ~alkanryordu. Ama 
kendini tuttu ve: 

- Şunu biliniz, ki efendiler, ıoizi din· 
Ierken, rüya görüyorum ı;amyorum. 

Bende hazan bu hal olur... Çok ldcfa 
karanlıklar içinde kendisinden ç_ok kork 
tufum meçhul bir dü~manm beni kova. 
ladı~lnı cörürUm .. Utanılacak bir kor-

Hakim anla~ılmaz bir merakla ,or 
du· 

:.__ Demek böyle rUyalar görüyor•~ 
nuz. 

- Evet ... Zapta geçirmiyecck ınitıİ
niz? .. 

- Hayır! ... Ama çok earlp rüyatatf 
mz var, demekten de kendimi alamıy• 
cağım. 

- Şim:ii artık ruya değil efcndiJe! 
I~orkunç hakikatin içindeyiz ... Ben k1J~ 
siz de avcısınız. 

Müstantik yumuşak bir tavırla: 
- Mukaycseniz hakaız! 
Dedi. Mitya h:rsın hırçın: 

- Hayır, hakıız değil... Belki blr et 
niye karşı böyle hareket etmekte 'kt11' 
dini.fi mazur göriiyorııunuz; fakat nıet4 
ve asil duygulu adamlara böyle ahret 
sualleri sormak, acı bir işkencedir. 

"Sus kalbim, ıuı! .. Dayan, metin t) 
ve ıuı !ı 

Cevabını verdi ve sonra: 
- Devam edeyim mi hikayeme? 
D~e sordu. 

(Devamı 1:ar) 
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Akde n; z de hangi iktisadi 
menfaatler çarpışıyor? 

lngiltere,Fransa ve /:iatl[g~-
t .k vazige erı n. ın stra e j l .. kanalı. Çanakkale boğazı, 

Akdeniz ua vzasında doğru· \ e;> ş ndep'dlf. 
dan doğruya menfaati olan dört Babnaıe ıar Sicilya gecldlne 

Bir ~ivri akıllının maceraları: 

d Italyan 1 l 
bUyUk devlet vardır. Avrupa a· 1 Habeşistan araz s n· 

ı sahip o up 
ki diğer devletler ictnse Akden • biJmendebl nezaret alt1-

f t- den Ba ı ŞI· zın ehemmiyeti ticari men na 1 bilir ,.e Fransız arın • 
na a a 1 1 S lorfnln derecesine göredir. 

1 
Afrika munakalcs n ar· 

Bununla beraber yalnız A"I· ma • dan kontrol edeblltr ve 
Radvo ve ıivaııo 

~ı rzın don~ a ı B en ruııa nııntakıısında. de&• • a ,·utıuk sahlllerly e r • 
mil· Arna d · 

dlfer kıtalarında yaşı)·an dl 1 arasını kapıyarak A rıya· 
letıer de Akdenlıle ya doğrudan lkz denizini kumandası altına a· 

fktısa· t 

A nkara Radyoıu 

Salı • 18-4-39 
dofruya, ya bilvasıta ve labllir· 
den baflıdrrlar. 1n. lllzler Akdenlzle Atlas 12.30 ı>roııram. 12.35 'I'ürk müzlAı 

ı g dakl munakalelerln! Pl. 13.00 Memleket sanı ayarı, oJon~ 
İtalyan ar I Okyanusun ndan yapar ,.0 meteoroloji haberleri. 13.15 Mü· 

Akden1zde askeri ve sıya.s Ccbatuttarık boğ~zı rt le ın: zik (karışık program • Pi.) 13.45-14 
hAklmlyetl ele alabtımek fçın Malta adasındakı Uslc Y • konuşmn ıknclın snall - Ev hn.rnıı-
ltal anı eski nomaıılar za· glllzler, 1talyanlnrın Akdeniz· nıı ıll) 18.30 program. 18.35 Müı.lk 

Y ar ıraşnıaktadtr. d ki usıerlni kuvvetsiz bir hale (Oda müziği • Pl.) 
lnanındanberl u 11 :Mı· e 19•00 Konuıma ıTUrklye poıtuı), 
:Roma ile Kartaca, Roına e de koymaktadır. d vasıtnsl .. ·lo 19115 TUrk mUzllf (Faııl heyeU), 

ki devirler p tsald ve A en " ' H klu sırlılar arasında es or ' 1 Akd i Tahatn Karakuı ve arkadaşları, a 
Yapılan harpler dalına Akdeniz lnglllzler Kızıldenlz n en ~ 'Oennan, Eıret Kadri, Huan GUr, 
htkl 1 ti ı~ın olınuştur. ltal· ,.e Hint Okyanusuna olan kapı Hamdi Tokay, Baart ütıer. 20.00 A. 

m ye ldntu gibi, za· 01 ellerinde bulundurmakta· jant, metorolojl haberleri, zlraat bor. 
Yanlar, eskiden o hAkltniyet l· ları aaaı (fiyat), 20.115 Türk lıılllzllf: 
tllanımızda da, bu Akden1z· dırF. ransrzların Akdenlzin gar· Çalanlar: Vecihe, ııe,at Erer, Ru. 
cin utraşıyor. Fakat, r -u- d' ıen Kam, Cevdet Kozan. okuyucu_ 

Uk b i ... bındaki .... 8 ,·kllerl muhkem .r. k de TUkubulacak bUY ... lar: Muufter nkar, Safiye To ay. 
hareb den muvaffakıyetle cıka· Garpta Fas, Tunus Ye Cezair; ı - Buselik pcırevl. 2 - ltn Buse. 
btı 9 

1 . harp eden de,•Ietle· şarkta Suriye sahilleri ve Kızıl· ilk makammda beltc • Her rı:ırdUgtı. 
mek çın 11 1 serbest bu· deniz ağzında da Clbut1 vardır. 3 _ Şakir Atanın • Buııellk maka. 

re bu denizin yo ar Uk der f dern mmda ıarkı SUnbUlllstan etme et. 
lunmak Ilıımdır. DUY ıe,·azı· Hallhazırda 1nglllzler n mo ra.tı. -t - Rq.t Erer - Keman tak. 
letıer aıkerlerlnl, harp mUs· ve son sistem Uslerl CcbelUtta· ıımı. 15 - ::ahakm - Buselik maka. 
lllatını nakledebilmek ve r1k, Malta ve Adcndedlr. Bu Us- mmda ıarkı - GönUI vermez. 6 - IIJ 

temıekelerlnden serbest nakli· lerin bir zayıf tarafları, hava· Selim - Bu aellk makamında ıarkı -
k için Akdenizde dan gelebilecek taarruzlara kar· Bir pUr cefa. 7 - m Selim - Buac. 

Yat yapabllm~U re sahip olmak d r Dlnaenaleyh, lngillzler llk aaz ıemaıaı. 8 - Ne,etkArm -
•tratejik mev e ttalyan· şı ı • d Mahur ıarkı - GUcendJm ben sana .. 
azminde bulunuyor. k cbu· Akdeniz yollarını yalnız ona;· 9 - Falzenln - Nihavent prkı -
lar lngillzlerle yn?ma me 

1 
malariyle değil, aynı zaman a Kız aen geldin çerkeıden. 10 - Sa. 

rıy~Unde oldukları bir Akden z havalardan da emniyetle mU· dettlıı Kaynatın - Nihavent ıarkı -
harbinde CebelUttarık, suveyş dafaa edebllmek icln müttefik- Kirpiklerinin gl:!lgeal. 
. kkale boğazı arasında· • 0 .... -'"a.1. .. '11~.... 21 00 Mem1eket saat ayan. 21.00 ıto 
\e Çana b d ,. ....... _ ... ..,,.., uıuuı· Tam emniyeti temin edebil- nugma (Hukuk ilmi yayma kurumu). 
ki C•

01
' A•:ıı~ettdirler kl erzak, mek de meydana getirilecek ye· 21,115 Esham, tahvilA.t, kambiyo nukut 

)'a r-v phane nakledebHsln· nı' ittifaklar sa,·eslndo olacak· borsuı (fiyat). 21.2~ Ncşell plA.klar 
asker ve ce J R. 21.30 Mllzlk (Radyo orkestrası, Şef 
HH •• tn•. Avıı1 vo~Mlo, ~ ft'.Qıular V.n, Praetoriua). 1 - Henry Rabaud - Er 

Llby& ve adalarla olan mUva· Ber ut ve Clbutlden tam mal}&· loSU• op. T 2 - v . A . x -n - ~. 
&&lalan emniyette olmak icap •lyJe fatlfade edebilmek Jçln Ak· ıonı tıol minör, op. ıaa. a) .Allesro Con 
der. CebelUttarık Jtalyaoıar denize komşu kun·etll de,•let· Brto, b) Andante, c> Menuetto • Trio, 

ı ti haizdir d> Altegro. 3 - :ran Brandta Buyı 
itin hayaU ehemm ye • !erle dostluk mUnasebetleri te- •·saızburg,, 11erenatı, op. 151, 2) Alleı. 
Bu ehemmiyet dolayıslyle ıs- min mecburiyetindedir. Akde· ro Koıto, b) Larghetto, c) Adagio 
panya hAdlselerl İtalyayı cnn· nlzln garbını müdafaa edebil· Aual, dl AJlegro lıılolto. 22.30 Mııztk 
Jan allkadar etmlşUr. meleri icln Fransızların Kor· (Opera aryalan Pl.), 23.00 lıılUzlk (caı 

Şlmaıt Afrlkadan ham mad· ı·ıka ve Tunusn bUyUk ehemm.l· bant Pi.), 23.415 - 24 Son ajans ho. 
1 Ak berletl \'e yarınki prorram • deler celbeden Fransız ar • ıet ,·ermeleri, bu me,·k1lerın 

denizde vapurlarını serbeatce birinci derecede birer mUıtah· 
scyrlsefer ettirmek mecburi· kem me,·kl olmalarındandır. 

k mus· ı k r yetindedır. Uzak Şar a, lnglllzlerle Fransız arı 0 • 

Çarşamba - 19-4-39 

12.30 Program. 12.315 TUrk mllzlğl, 

Çalanlar: Fahlro Feraan, Refik Fer. 

R. Vaı;-ner. Lohe.ngrln operruımm mar. 
oı. 17.SO Konu~ına (lnkılAp tarihi derı 
lerl • Halke\·lnden naklenJ. 18.80 
Program, JS.~ JJ:Uzik (KirtUzlar • PIJ 
19.00 Komııma (Ç'.ocuk Esirgeme ku. 
nımu). 19.115 Türk mUzlğt (Fasıl he. 
ycUJ. Ceıtıı Kokse3, Tahsin Karakuo. 
ve Safiye Tokay, çalanlar: Jlakkı Der 
man, Eşref Kadri, Hasan GUr, J-lam. 
dl T6kay, Baarl Üfler. 

20.00 Ajana, meteoroloji haberlerl, 
ziraat borııuı (fiyat), 20.15 TUrk mU. 
zfğl, Çalanlar: Fahire Fcrsan, Refik 
Fcraan, Cevdet Çağla. Okuyanlar: Sa. 
dl Hopes, Semahat özdeneeıı. 1 - Be. 
glh pe~revl, 2 - Kemani Badinin -
Se~Ah ıarkı - Ruhumda ölen natme. 
de. 3 - SallhatUn Pınarın - HUzam 
ııarkı - Bilmem niye. ( - Ahmet Ra 
simin - Seglh ıarkı - Benim Mn 
ncmııln. 15 - Cevdet Çağla Keman tak 
simi. 6 - TUrkU Göreatn mi geldi. 7 

- TUrkU Boşan dağlar boşan. 8 - U. 
dl 1brahlmln - KUrditl hlcazkAr ıarkı 
- Sineler qkınla inler. 9 - Kemani 
Sehakın - Kürdili hicazkar ıarkı -
Çılgınca sevip. 10 - TtlrkU Akcıam 

olur kervan iner yokup. 21.00 ldem. 
leket aaat ayarı. 21.00 Konuıma. 21.111 

Esham, tahvlllt, kambiyo • nukut 
borsaııı (fiyat), 21,215 N~cll plAklar 
R. 21.30 Temsil (Vapurda .•. Piye1). Ya 
zan: Ertulğ'llJ ŞevkeL 22.00 lrlUzlk (KO 
çUk orkestra • Şef: Necip Aıkm). l -
Thnler • Kukuk polkuı, 2 - Koch. 
mann • Ebedi arkada,ıık mllrfl, 3 -
Leuschner • Mazurka fantezıet, 4 -

J. Strauss • Hızlıla~a vaıat, 15 -
KUnnekc • Dana ıUltınden andante. 6 
- Sorge • I~ıklar yanıyor, 'l - Yun 
kel • Polka, 8 - Frick • Rende kendi 
evimde ~blvim. il - Traw ~ ll':ujlaan 
etratmda armonJler. IS.ÖÔ Ko.flr <O.. 
bluJt Pi.), 28.-.S-2c son a,faa. h aber. 
lerf ve yarınki ııroırram. 

Y;ıbancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Programdaki ,·okltler Türkiye sna· 
ll üzerine ve ü~Jeden sonraki saal 
olarak verilmiştir: 

10.15 
10.15 
10.30 

OPERAJ.AR VE SE:-:FONt 
KO:\SERT.ERI 

neromüıısler: Ştrauss proırr. 
Franklurl: Şubcrt. 

temlekelerl do, ..... , ,.lle bağlı bu· kutan en bUyUk mesele, ltalya· 
lunan Fransa, Suriye ve Kızıl· nın coğrafl mevki itibariyle Ak· 

denizle olan munasebatını Ak· denizin merkezinde bulunuşu· 
deniz yoluyla temin etmektedir. dur. ttalyanlar, bu vaziyet do· 
Bundan başka, muttefikieriyle layıslyle havalara hAkim olmak 
Olan mUnasebatını idame ede· iddiasındadır. Her ne kadar 
bilmek icln Bogazlat ,.e Karade· Akdenlzln garbında bu lkt dev
nız cevrcslndekl devletlerle de lct kun·ctll hava üslerine sahip 
dostluk munasobetleri Icinde iseler de, şarktaki vaziyet böyle 

EyCcl kulesi: Chabrit'r ,.c 
Slruinski. 
Ttırlno ır.: "Neren" (Boido). 
Varşoya: Suman'ın piyano 
konçertosu, r.ch musikisi. 

san, Kemal Niyazi Seyhun, ZUhtU Bar. 
dakoftu, okuyan: )(Uzeyyen Senar. 11. 
ı - HlcazkAr pcorevl. 2 - Lem inin 1 l. 
- H!cıı.zkAr ıarkı - Son &§kınu can. 
landıran. 3 - Suphl Ziyanın - Hicaz. ODA l\IUSIKJSI VE KONSERI.ER 

8.15 Bükrcş: Nefesli Alcller kon-

Yaşamak mevklindedlr. değildir. 
lngiltereye gelince Çanakkale boğazına hAklm 

Bir müstemleke imparator· ve sahip olan devletimiz, çoğra
lul;u olan lnglltere devletinin ft me,·kil ve askeri kuv,·etl do· 
en Yüksek menfaatleri Akdeniz layısiyle Akdenlzde yapılmak 
~·oııarının emniyetine bağlıdır. istenecek bir değişlkllkt~ en 
Akdeniz bu devletin bir k6prl1· bUyUk roıu oynıyacaktı r. Kara· 
6UdUr. Müstemlekelerinin dört· deniz havzasında ynşıyan l GO 
te Ucu Akdenlıln, Kızıldenizln milyon insanın mukadderatı. 
\'e litnt Okyanusunun şarkında· muhtemel bir harpte bitaraf kal 
dır. Bu itibarla, İtalyanların sa da, kalmasa da, devletimi· 
z~Dtetmek istediği Akdeniz hA· zln iradesine bağlıdır. 
kinııyetl Jı,glltere imparator· suven kanalına ve Fllistlnc 
lutunu doğrudan doğruya alA· iden deniz yolu Uıerlnde bulu· 
kadar eder, lnglllzler bu hAkl· g an ,.e birçok adalara sahip o-

h nl n Yunanistan da coğrafi mev-:ınlyot için her dakika silA asa- a bU Uk se\•kUl· 
rılrnrya hazırdır. kil dolayıılyle, Y 

ı roller oynıyabtlecek ibir 
Ruayanın vaziyeti ceyş 

.,.., ı a çı vazırettedlr. 
'"usya Avrupa pazar arın • ltaı ... ·a, lnglllzler tarafından 

kabilmek için vapurlarını Ça· " 1 
k bir ablokaya alınacak o ursa 

nakkale boğazmdan geçirme d ı U 
Yunanistan bava ve en ı s· 

ınecburlyetlndedlr. ıerl dolayıslyle ittifak edeceği 
Fransızlarla Ingtllzler zora Uk hl 

gelince Afrikayı dolaşnrak U· bUyUk de\"letıere en bUy z. 

zak Şarka ıtideh11irler; fakat, l· metl görecektir. 
Yuıroslavyanııı roıu. donan· 

1 alynnlar Akdenlzden dışarı çı· .. 1 d 
b i ması olmadığından deniz er ~ 

kamnz, muvnffakıyetslz r ı 
harıı nctkcsindı-ı bUyUk devlet- ynlnrz Dalmacya sahllleriy e 
ler • tarnfından Adrlyatlk denizine mUnhasır 

ln ""nannı'll11rı ki de hava kun·etıerl· 
hu deni 1 ı ·nde boğuiablllr- kalaca sc 

z n r;ı • e mUkemmel bir saha olması 
le~ n 

A.kdcnizln anahtarları sayılan itl~aı·lyle, ltalyanın şark kısmı· 
l'n mUhlm stratejik me,·ıcıter, j nı dalmt bir tehdit altında bu· 
CcbeJUttarık, Sicilya gecldl, SU· ıundurmıya 7arı7ablllr. 

klr ıarkı - Ehli zevkin, 4 - Kemal .. 
Niyazi ~:;t•n Kemençe taksimi. 15 -
SUkrllnUn - Muhayyer şarkı - Ya. 
dmda o aevdalı yqll. 6 - Sadettin 
Kaynak - l\luhıyyer prkı - SQnne. 
yl göz öldUrllr. 7 - SalAhatUnln -
Muhayyer ~rkt - Gökler perlıl &'ibl. 
ıs.oo Memlel:et aaat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 13.15-14 ldUzlk 
(RlyaaeUcumhur bandosu. Şe!: İhsan 

KUnçer). l - C. Urblnl - DUğtln mar 
ıı. 2 - C. Parea - Mazurka. 3 - Ke. 
ler Be!A. • Macar UvertUrll, 4 - Gou. 
nod _ Faust operuından fantezi, ıs -

seri. 
8.15 nerlfn <Uzun D.): Kuartet. 
9. J.ille: Shopln. 
9.30 lstokholm: Koro. 

1l.l5 Brcsla\·: \'i;roloncello, piyano 
11.15 J.ondra (N.): Roma kuarleli. 
12. Budnpeşle: Keman. 
12.15 Hadio Pnrls: Dchussy progr. 
12.15 \'nrşovn: Kuartet. 

H \FIF .MUSİKi YE OPERETI.Jm 
3.5 nadlo Poris: Orkestra. 
8. lstokholm: Meşhur klllsikler· 

den. 

o. 
9. 
9. 
9.40 

Buda peşle: Çigan orkestrası. 1 
l\lünlh: Hafif musiki. Ü . . • t 
Yarşon: Halk orkestrası. nıveraıtenın ef 
J.ondra CN.): "Çingene aşkı" Sfocmaoılarınuza tc~kldir 
(Lchar). 

ı o.ı ı> 

10.15 
10.30 

ıı. 

11.30 

1. 

Dreslav: Halk musikisi. 
Viyana: Opera pırc.nları. 
Pııris (PTT): Operet pcırçıı 
ları. · 
Bertin: Bahar musllı:bl. 
Birçok Alman islas:ronları : 
Hafif parçalar. 
Dudape~lc <Suberl). 

Pl\"ES, KONFERANS YE 
KOXUS~IALAR 

6.25 I..ondra (:\.): lnun ve si
lahlar. 

;.ıo 

9.10 

8. 

Eyfel: "Beaunıarchaig'nin ai· 
le hayatı". 
Be rom ün ster: Milletler Cem İ · 
yeli raporu. 
Kolonya: Habb~ldt'n Hhneler. 

10.15 J.aipılg: "Ademle Hn"ıı". 
12.40 Budapcşte: tnııilizre havııdi~. 
12.45 Bükre~: İngilizce handls. 

ERTUGRUL SADİ TEK 
Şehzadebaşı (TURAN) 

tiyolrosunda bu gece 
PÜSKÜLLÜ BELA 

\'od,·il S p. 
(Konya) milli Çulracıoğulları; Bilyük 
snz hryeli; .4.lilfl Sere Ye Mice uryete 

grupları. 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BıRINCıYE 

Bir Bisiklet ' 

A~mdar, Alkazar, Asri, 
lliMl, ipek, Kurtıtlu4, ~ 
lck, Milli, Sakıarya, Saray, 
Park, Sumer, Süreyya l"afa, 
Şık, Taıı, Ta.ksim. 

Şehrimizin adları yukuıd& 
zıh 19 sinemnııı Onivenf 

geçimi olmıyan çalııkan 
için her Yll birer burs verme 
reUyle, yUce bilgi evimize 
h yardımda bulunmuılardır. 

Adları üniversite teref 
!erine kaydolunan vergili• 
cılarımıia üniversite adma 
teşekkUrlerimin ulqtınl 
değerli vcsatetinizi rica 

Türk inkılap tarihi cıeı~m 
yıl 11 mayısta sona 
İmtihanlar da 14 mayıata 
caktır. 

Fufbo1cu Sulhi (Ve/o) 
Ilı:inciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir 

iskarpin; dördüncüye: - Bir ıapka: befinciye: - Blr 
Resimli Harta aboneıi; altıncıdan onuncuya kadar: Birw 
yunbafı; 4 kiıiye birer çift ipekli ~orap; 10 kifiye birer 
Tayyare piyango ·bileti, onbeı okuyucumuza birer flle 

yUkkolonya; 15 okuyucumw:a birer ıiee kUçük kolanyao • 
şlye birer tuvalet sabunu; aynca 150 klgiye muhtelif cb-. 
diyeler. · 

Müsabakaya ıştirAk Koponu : - 44-
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1 - YAKIT 18 NiSAN 1939 

Şehir röportajları 
Bir çift çorap 

320 lira 
1 r-laşidin dükkiinın

.hu 
J 

da garım saat I Şarlonun elli·n~ 
ci yıldönürnü 

Senelik çorap maırab 
(32.000) lira 

Son z:amanlartia ipekli çor' 
!arın fiyatları üzerinde bir bıf' 
münaka§alar oldu. Çorapların f 
halı ve çürük oldulı:lan ileri ıuP 

~ <omiki Şehir · her müşteri ile 
an kendi dilinden konuşuyor 

dil. Halbuki Holivudun ipekli Ço 
rap fiyat rekoru insanları Jıarr' 
te bırakacak derecede yüksekti! 

'Gecen gün, gazetelerin bfrl, 
pmtk Naşfdfn açtığı :pfyango

ıı dUkkAnından bahsederken o· 
un, oraya gelen her mUşterl 

r: • ayrı ayrı şivelerle ve tıpkı 

Dlarla birer hemşeri, yahut ak
aba imiş gibi konuşacatını ya-
17ordu. 

Biz önce buna pek Jnanma
uıtık; takat dUn bir kahvesini 
•mek Uzere Naşldln Beyazıtta
t yeni dUkkAnına uğrayınca 

aeaelenln doğru olduğunu öğ
tndlk. lşin tuhafına bakın ki, 
aııt. dUn sabah biz oradan ge
uken bizi blle kendi şh·e ve 
hçemlzle dUkkAnına çağrrmı· 

a başladı: 
- Oo.. Buyursunlar bayım, 

a;rurun da size şöyle, kırk se
lı :P\lntoluk tarafından okka· 
ısa bir yorgun kahvesi dlzdlre
lmt Merak etmeyin, gelir, bl
w oturursanız, sizi bir buçuk, 
;l ıUt.undan fazla traş etmem! 
, Biraz sonra, biz Naşltıe karşı· 
klı kahvelerimizi içerken o, 
1tkAnın önünden, koltuğunda 
'.r tatlı tepsisi ile geçmekte o· 
1n mavi şalvarlı ve Halepli tat
loıya seslendi: 
1 - Faddal ya hacı baba, fad· 
\ı, taddal! 
Jlıtlyar tatlıcı birden anlama· 

lP ıordu: 
ç- Lebbeyk ya delikanlı? 
-Taalehun fıddukkan! 

l: Tatlıcı hacı: 

ı - EsseIAmun aleykum! dlylp 
kkO.na daİdı. · 

9 'Naşlt! 
- Ey .• keyf hatrek tn,aallah 

' hacı. bAbA.! 
:-Mebsut ya evlAt, mevsut! 

-Ooh! Enelmemnun velmes-..., 
lr velmahzuz ya hacı bAbA! 

t Burada dayanamayıp Naşide 
1
trdum: 

v - Baş tarafı pek fena değildi. 
t t tarafı ne bicim arapça böyle 

'hu? 
b Gülerek: 

- Bu, dedi, bizim sahne arap· 
d'SI! -
h Sonra hacıya döndU: 
T'- Uşrup ene 11\gahul 

ıı Bacı: 

4 -Ayva.At 

•Bu seter, Na~it şiveyi, lehce· 
unutup lstanbul şivesiyle baş-

- iyi ama, ayYayı nereden 
alım şimdi bu meYslmde hacı 

ba? Sen ayvadan gec de ltah· 
iç: 
acı, aynı tavırla: 

-Ayva.Al 
Naşlt, çattık der gibi, olr 

tlddet bana baktıktan sonra, 
trden kapıya fırladı: 
- Vay canım, ciğerim, vay l· 

1 SOZ\lm, usta Savam! Nirden 
alil~ nlreye gediyon böyle! 
N•şldln iltifat ettiği bu zat, 
edlkpaşada pastırmacı lncesu
l uata Sava idi ve derhal Na
idı ıu cevabı verdi: 

- Sen beni nlrden tanıyon 

•1le hey gidi? 
- Nasıl tanımam, gozuhu se

e)1m, sen bizim tncesulu pak· 
.ı Anastaş dayının yeğni de· 

t)musun? 
- Anastaş dayının yeğenlU

IDe yeğenUyUm emme, ya sen 
ılmlerden ol uyun bahayın? 

- Ben de Balıhbazarında zab 
lıeı Gocabıyıkoğlu Ağa plyo
Jm Blld gardaşının eski ortak
a.ıımdan değUlmUyUm ya? De 
&7dl, gel, buyur, bir gayfemlzl 

• •• lot 
O da içeriye dalıp. bir sandal· 

&7& oturduktan sonra bu İefer 
r,,.ıt yoldan gecen eli cantalı. 

orta boylu, kır tıaçlr, tıknazca Dün, her tarafta harp için nu• 
bir bayana seslendi: tuklar ıöylenir, ıulb namına teh· 

- Vay Bayan Dercuhf, vur ditler yapılırken, kurtlar kuzula· 
gertaz kor? ra teminat verir, mihver muhar -

Kadın birden dönerek biraz rirleri uyku tavsiye ederken, ben 
Naşfdf sUzdUkten sonra: bütün bunları unutmağa karar ver 

- Şuga gertam kor! miıtim. Çünkü havada öyle bir 
Na it· ılıklık, öyle bir ıehvet vardı ki. 

ş · bunu duymamağa, sindire sindire 
- Daha erkendir canmm! Ne tatmamağa imkan yoktu. 

vardırklm şlm~ik bu sahatta Ve kırlara çıkıp gezindim: 
çarşıda? Daha carşı yeni acıldı Nereye gidiyordum? Bilmiyor-
ise müşteri henUz çıka! Hele gel dum. Yalnız, burnum havada, top 
sel de bir kahve, yakl bir cay rak, taze çimen ve bahar kokula.. 
grhampurem ! rını ıarhoı olana kadar ciğerleri-

Kadın, tam kapıdan içeriye me uoldurarak yürüdüm. Yanıba
dalarJcen birdenbire Naşidl ta· ırmdan, saçları peri§an, yüzü kı .. 
nıyıp da ağzını acmasın mı: zarnnı bir atlı genç kız geçti. t .. 

- Ka, sen komik Naşit değil- çime dolan kok.ulara atın kokusu 
sin he? da kanıtı ve o anda, büyük ceddin 

- Benzetiyorsun? Adem Babanın niçin cennetten 

- Nasıl benzetoorum Tıpatıp kovulmağa razı olduğunu anla -
Naşldln kendi zatısın! ~o, ıııenin dım. Onu affettim. Hem de kıs • 

kanarak! 
Şehzadebaşındakl teatro tllkkl-
nın· fflAs mı etti ki şimdik, gel· Sonra, yalnız yolda, yalnız ba· 
din bunun burasına da komikll- ııma yürüdüm. Yürildüm. 
ğl burada edoorsun? Önüme bir kır kahvesi çıktı. O-

N l ..... it d bl t turdum. Biraz ıonra, yanımda kü. 
e se, ... aş • onu a r a- '"k b' ra"'gmcn, kır cüccs·ıne 25 kuru-= ,.u··k bı"r kasabada 

f t tt k • n t k çu ır ıakallr adam peyda oldu. :ı: ':: • 
ra a o ur u · ...... n sonra e rar . .. . Ve dün 16 nisan 1939 idi. Yani ş ı k ·· ı· k.J E Bır kır cucesı sandım. Gayet tatlı ar o şar ı soy ıycce n. vve -

Mefhur yıldız Eleanor poff 
şimdiye kadar en pahalı Ç~ 
giymek rekorunu muhafaza edi 
yordu. Artistin ldansederkcn ıf1 
diği kasıklarına kadar uzun ço 
raplann çifti beı yüz kırk fıattf 
yani bizim paramızla yirmi Jir•f 
idi. Fakat son günlerde bile ısı'f' 
hur dansöz yıldızlardan Cinf 
Roger bu rekoru kırmı§tır. sarı 
~ın yıldızın yeni çevireceği fili 
için hazırlanan çoraplann çifO 
8000 frank yani 320 liradır. 

Bir çift çorap 320 liraya ol~ 
ca Eleanor Povelin rekoru biİY .. 
bir farkla kmlmıı oluyor. 

Holivutun senelik çorap sarfi 
yatı 50.000 lngiliz lirası yani t.t 
riben 320.000 Türk lirası kıytıl' 
tindcWr. Birçok büyük masraf 

lara katlanan ve dünyaya her '* 
yeni bir moda çıkaran yıldızJıtı' 
ufak masrafları arasında sayıl" 
çorap masraftan muazzam bir '!" 
kUn tutmaktadır. 

oradan geçen seyyar zUccaclye- b" ·· ·· d K 1 y büyük Şarlonun ellinci yıldönümü ! la şarkıyı unuttu. Büyük bir ceht 
ı 1 dl 

. ır yuzu var ı. o t ugunun al -
c ye ses en : tından kitaplar çıkardı, yelpaze Onun bütün filmlerine hakim sarfedere'k hatırladı, titrek bir ukala ve ruban sefil olanlan aııf 

- Boynozdlyoz Behoraçf! gibi açarak, almam için önüme rustai bir dekor ve bir ruhi halet sesle ıöylemeğe baıladı. Biraz te§hir ederek, zalimleri güJullf 
Herif bön bön içeriye baka· tuttu. Gözlerim, bu yelpazenin i- içinde bu garip tesadüf beni cid- sonra suratına bir 1ey atıldığını mevkilere koyarak beıeriyetin bıf 

rak: çinde bana hiç de yabancı olma • den memnun etti ve Şarloyu, kim hiHetti, bunu bir ikinci ve üçün. cını alıyor, kalplere bu yoldan "1 
B dl k k ? yan bir kita kabına ili d illüm· senin hakkına tecavüz etmeden, cü takip etti. Sarlo patates ve cü- diyor. : v:~:: v:::ki? e eres ıedim hatırfadım .1 ' g kimseyi tehdit etmeden bütün klün rük yumurta yağmuruna tutuldu- Şarlonun cllil.d• lrorkunç bir / 

' .. '.. . • . yarun' 1calbini fethetmek sırrına ğunu zannetti, gözlerini kapıya • lalı var: 
- Ki haber be, ne var kl ça· Gulumsedım: Bu kıtap Şarloya 8 h . t' • d"" ilnd" 0 k k d tti' B b K,.hkaha! o kahkaha bata-,., • • • • • m z arıye ını U§ um. nun ra ıar ısına evam e . om ar- .. , •:r, 

ğırıyoraun, aabah, sabah 1 aıt bır kıtaptr. Uzerınde kle resmı .k\ll'.Qıığu beıeri saltanatın hudut _ dunan ttı oıid.u. Niharet pr 1 tarıru birisinin üzerine r.,..,. .. .ı: • 
- Est-a dukln, aynıunçu buy- v....ı. ~u :Kar§ısnnıa ı>nı-mrtana. billı, ve ~qrıo gozferlhı açugı a- ne .. elıni şaşırmaz, muhakkak~ .. 

nu, ay munçu havadar, ay m.un,, Hatırladım: Bu kitabı ben, bun riilltıiinin hiddetlerinden nasıl tit. man, üstüne atılanların... Para rur. Hatt~ "gülünç olmanın °~ 
çu nezaretli! dan yedi, ıekiz sene evvel yaz - rediklerini, gülünç kaldıklarım olduğunu gördü. dürmediği,, memleketlerlde ~11.e. 

_ Oh, iyi ya işte, cık dUkkA- mııtım ve roevcu.diyetini bile u - hatırla::lım, ve büyük Şarlo, du - Halk, onu daha 6 yaıında iken Ş2rlonun elinden kurtulmak ıçil' 
nın damına, bak keyfine, tuka- nutmuıtum. daklarırna, ne zamandır kaybet - ıevmi§ti. bir te'k çare vardır: Onun filaıl1~ 
mina! Kitabıma 10 kurut iııtemesine mi§ olduğum bir tebessümü iade Bugün Şarloyu sevmiyenler. o· rini yasak etmek. Ve Şarlonun .ı.. 

_Yel bir kave it be! verdim, memnun balcı§lan altında etti. na, alelade bir maskara diyenler !imleri bazı memleketleı-de yasak" 

B d l 
ı.ı k ilk sayfasını açtım. GözlerimC' §U Ona teşekkür ederim. var. Böyle olması da tabii ve ıa - tır. ÇünkU Şarlonun yegane dUt .. 

- e ava mı çece"' z ave- 1 .
1
. • beP 

1
, satır ar ı ı~tı: * * * · zım. Çünkü, dünyctia böyleleri ol. manı diktatörlerdir. İ§te bu se 

y :_ Kave bedava ama clgarası Charleı Spel\Cer Chaplin 16 Şarlo, ilk sahneye çıktığı za • masa, Şarlonun kıymeti ve bik - ten Şarlonun çevirmekte otduğd 
nisan 1889 senesinde Londrada man 6 yaşında imiş. Londraya meti vücudu kalmazdı. Şarlo, ya - son filmin ismi "Diktatör,, dür. 

Dün ve 

62 Lcneit il. · 
63 Liza 

64 Evlilik 

yarın 

65 Gizli Pamuk harbi 
66 Biz:ans tarihi 
67: Senyolbeo& ·AYrupa 

Cloğdu. civar, askeri bir merkez olan kü- radılışlarında fena, mütehakkim, Fikret Adil 

Bir 

t1r 
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, arasında görüşm~ler Y~_b. Saim üçüncülüğü kazandı 
Berlln, 17 (A.A.) - Rantağ 28 :nl. hurreisl oıız, Huzvelle bir lelgrıırııö~ Yuzbaşı Cevat Kula ve Cevat 

KURUKAFALARIN ESRARI 
Ingilizceden Çeviren : H. MÜNİR 

-1' 5 -
anda lı;tlmo.a davet edllml§tfr. B. Hlt. dererek, J.endlsinin allcen:ıbııııc hnı_ G u k d • • d 

!er bu mUno.ııabetıe 2 nlsa11da B. lı hıırı:keline iltilınk elti ini bildir . ur an a ıyı erece aldılar 
~ Ruzvelte cevap verecektir. miştir. - Ne gibi? 1 _ Evet, polise kar§ı beni böy-

' 1 Roma, lj (A . .A.) - Havas ajansı O 17 (• A) • .,. Nls, 16 (A.A.) - Husust ınu- farkla yUzbaşı _Saim P. olatkan _ Ne gibi olacak? Mort ile lece himaye ettig~ı·nı· kabul ede-bJldlrlyor. llııwn, "· · - .nıoerJ.:u habirlmtzden: 
ıuııslahutgüını·ı Jun Farr, Heisicum - Ok auındakl at.ıyle. UçUncU, Ye 

1 
üç arkada~ı. lüks otomobili rıh - lim. Ya öttkiler? Yani Ermeninı·n, H. Ruzvelttn mesajı hakkındaki rc.ıı. J( t d d ı 

mı hattı hareketin mentı olduğu anla. lıur lhız,·clle aıönderilıııek !izere DUn burada ynpılnn konkur!- an~ .. a ın akı atıy~e c e ~ltın·ı tım civarına götürdüler. Gece evine getirdiği kendi adaml:ırı? 
ılıyor: Fa§lst mahfiller mesajı tota. M:ıckenzie King'deıı JJir ıne :ıj al - pik'c TUrk, Rumen, Fransız, ln- cı, 1 uzbaşı Cevat. h.ula GUçlU yarısı, hemen kimsenin bulunma- Onlar, Ermeniyi benim çağırdı· 
ter devletleri .ııon sözlerini mutlaka m~t;~~jd:ı. Hım ellin leşehJJüsünJen gillz, lrlanda, Bclclka, Porte· ile ~~uncu gelmiştı~. dıfı muhakkak olan ıssız bir so- ğımı ve yalnız olarak buraya gel-

...aöylemek vaziyetine dU§Urmek için bir harııreıle l.ıııh edilerek mesajın her kfz, Letonya Ye Polonya olmak : lizbaşı Cevat Gtirkan, Akın· kağa soktular. O sokağa girer mesini telefonla benim söylediği. 
manevra olarak tavılt etmekte ve cı ıle 14 Uncu 1 t r · il d ·ı· 

kısmının ehemmiyeti tebnrüı elliril- Uzere 78 alla dokuz ekip lşt!rak o muş u · ıırmez, zava ı a amı otomobı ın mi biliyorlar. Neticede onu be-mihver hlı; bir kimseyi tehdit etmedi_ I' u ı iki ı 
dikten soıır:ı şö~le denilmektedir: etmiştir. •US n yapı an ne mUsa· içenine alarak vurdular. Vurduk nim öldürdü"üm~ sanıyorlar. • ği halde mesajda. bu mihverin barıaı ır. 

''Reisicumhur, Jıarpten sonra de - B U ha kalla da YltzlıaŞı Saim Polat· , tan sonra üzerini aradıkları sır.a Dog~ rusunu istersen cinayet oldu • tehlikeye koyduğunun 1lau edilmesin ,,11 Jııırpt ne,,. 1 lıı·r 11 k r u m snbnkaya iştirak eden . ı - ' 
2 lden dolayı hiddet göstermektedirler ... ' e e su 

1 
·on eran_ tl d ~ 1 kan, Yüzbaşı Ce\"at GUrkan be· da ben göründüm Hemen bir ke- ğu gündenberi onların evine git ; sı toplıınıuasıııı teklif etmektedir, hiç a ar an, .r ransızlardan Uc, Bel- ı · ' -

, Bununla. beraber bu mahtlller barqm bir memleket ınedeni.)·cti \•e kendini "ikalrlnrdnn Jkl, lngilfz, lrlanda, rabere dokuzuncu .gelmiştir. nara çekild iler. Benim geçip gi- meğ.e cesaret edemedim. Orada 
• mihver için meıru telAkld edilen hak. " " · D d k k k 1 b b 

kurı:ı.rııı:ık için ününe çıkan Lu fır. p 1 .un an sonra 1 ·on ·ur ar, dece~imi sanıyorlardı. Eğer oto. enı eklediklerine eminim Beni ludan vazgeçmek manasına gelmesi o onya, P ortekiz Ye Rumenler· :ıo N" 
8 

.. ı . · 
sıııı rı:ddedemez. Kano.un ı.oııışu-.ıı • d bl . • ıırnn, .. ,fılyısta Romacla ve m obilin lambaları yanmakta ol- takıp ettiklerine de şüphem yok ı icap edeceği ve anealc Alman ,.e !_ en rcı· at olmak Uzere on tw 1 • • • 
ııun Jm rnııl.:nl Jı:ırekellni lasvip ve ~ son muırnbaknlar da 8 Haziran ·,saydı, filhakika geçip gıdecektim. Bunu çok ıyi biliyorum. Çok iyi >ıtalyan lstelderlnln tatmin edilmesi de. 11 1 1. • 11 . ı ·-· at parkuru hatasız ba!'armıştır. 

mokrasllerln totalltcrlere 1tarşı has _ Ya 
1 

ru 
0 :ın vazı~e 111 

Jcap e il'< 
1 lıl 1 ·ı l 6 II:ızlranda BU kreşte yapıla- Faka t gecenin o saatinde öyle bir biliyorum. Onun adamları efendi. 

~ bir ce\·ııplıı 1.:nrı:ılıtn:ıcı:ığını h:ır:ırclle B" ı ı " ı ı 
?Mne mııkaatıo.rdan ,•azıreçmelerlle le. ' ır ne ye ııaıarnıı ııç snıı ye l"a ~tır. soka kta, lambaları sönük bir lüks !erinin intikamını muhakkak ben-liınit eder.,, 
mln edlleblleee~lnl llAve eylemekte. otomobilin bulunması benim §Üp - den alacaklardır. Bundan çok kor 1
dirler. lT.\LYA:-1 GAZETl::LEHINt:-· Bu··yu"k Mı'llet Meclı·aı·nde k ·~ hemi davet etmicı.ti. Bunun üze_ uyorum. B d b k -• --'-fili k "'F.SH1\'A'l'l :r 

un an 31 a a)... ........ er on. .... • D T f s k 1 Abd ur- rine otomobile yaklaştım, Ermeni Ştronski nefes nefese idi. Ko-l !erlU'.184 ve mUzakere usullerine muha_ Ü n ay u r ö m e n i e 
1 ·li!Urler ve meselelerlı:ı çok mUteaddit Rom:ı, l 7 (A.A.) - lııılyıın ınntbu- ark:ıda§ınızın vurulmuş cesedile caman alt dudağı korkudan tit _ 

:ı lı buguıı Huzvellin tekliflerine kur. h M b~rabcr, onu vurmalarına sebep o· rİ)•ordu. Küçücük go""zlerı· en•1 ı" -• ve karıoık olduğunu ve ruıcak birer ı k • ft · ı - - .. 
birer ele alınablleceflnl teyit ediyor. ŞI \'DZİ) el ıılınışlır. r a m a n ' e e yem f n e f er lan feyi buldum. şeyle etrafa göz gezciirmekteydi. 

Bu teklifler, 1,:ıl>n Lir iddiıı, siilün~· 
lar. lıir kiislnhlık \C ıııfılhiş lıir cah:ılcl Anknru, 17 (A.A.) - BU~ lik çilerek meclis binası inşaatı Lesny sözünün burasında ha-

'ı ALMA:N' :MATBUATI NE DİYOR tezahürü suıetınde la\!>İf ulıınm:ık _ J:lillet Meclisi bıısüıı Şemsettin masrafları faslındau 90 kUsUr fifçe gülümsedi. Fakat, esraren. 
1 Berllıı, 17 (A.A.) - :Matbuat, Ruz. t:ıdır. Gı:ızelelcr Rım eltin Jıiızııt ş:ılı Gtinaıtay'ın lıaşkanlı~ındn top· giz kuru kafadan açıl:c! bahset. 

sııın d:ı lıilcııru c)lenıektc ,.e mes:ıjını blu lira indirilerek Millet Mec- d' y 
1 

d 
calUn teklltlerlni alMl ve gWUnç ola_ dııhıli rniıl:'ıhazal:ırdan miilheın bir lanmıştır. llsl 1938 yılı btitçesine ıııunzauı me ı. a n :z şunu sor u: 
ırak tavsl! etmektedir. Gazeteler, HJt. I .,. J k Celseniıı a"ılnı"'~· 1 tit k - Gelip Ermeninin hüviyetini 

la ırı..: 'c ı:.ırpcilik ol•ırıı. lel~kki , !. .. .;ıııı ıı en ııı tahsisat olarak konıılmasıııa alt ıı1erln Almanyanın Sovyetıer Birliği ile e) lenıcktcdır. Antalya melıııslltğuna ı:ıe~ilmi~ . . niçin meydana vurmadın? 
o.ynl mo.snya oturmıık ıutcmedlğlnl ~. füızvellın td:llrini istihfafla reli i. kanun Hı.yıhasıyle orman umum Leroy sözünün burasında ha-

ı~a.n edeceğini yazmaktadırlar. Hıtıer, olan Hatay devlet reisi Tayfur , 
11 l bUyUk bir ihtimalle Sovyctler Birliği çiıı ileri .:;uriilcıı c.liğer bir delil de Sükmeıı lle Gazlanteı> mebuslu· ıııUdüı;ug~ 193 ~ ma .yılı lıiitce·ı vaya kaldırarak: 

b Auupııııın .L:endi işlerine \'ilsondan ~ ı:ılnc ı 8 bııı kUsUr bın liralık _ Vaz·ıyet·ım"ı anlayamıyor mu. JNle demokrnaUerl hallho.zırds.kf ey_ vuna SC"ı'lcıı Jlatnv Ba"'vekllı' 14 
sunra Aıııerikııııın lıir d:ılı:ı kurışnııı. 0 

• ~ " "' 

nelmllel vaziyetten mesul tutacaktır. sınıı ınüsn:ıdc edemlyeccklir. Abdıırrahnınn Melek meclisin munzam tahsisat ''erilnıesine sun? 

Bcrlin, 17 (A.A.) - PollUsche und Xilı:ı)et gazelt"ler gerek Musoliııi- sllrekli alkı~ları arnsmda biri· ait kanun lAylhasını mUzakere Dedi. Benim bu işle alakam ol-
Ulplomo.tısehe Corrc.spoudell%, 1$. Ruz. niıı gerek JiitlcrJıı aynı roıh\Cr zih- birini tnkıben kllrsllye gelerek ve kabul etmiştir. duğunu polisin biımesini istemi-

~ \eltill mesajına hUcum ve bu Hıika. rıi)clılc lııırekct euecckleriııi )azı - and Jcmlşlerdir. Meclis, Ç11.r~amba gUnU top· yordum. Dilimi tutmağı tercih et. 
J• yı '•BUtUn dUnyaya yayılmış rckl!lm,, ) orlar. · 

Bundan sonra ruzııameye ge· lanacaktır, tım. diye tav.ıt ederek :netlccalz ımıacatı. Populo Ji Honıa g ıcloi, Ruz\Cl -
1 Lı bey"n etmekted!r. - Fakat polis seni itham e. 'tl .. ıiu ıuııııı:ısız lıı:ırcketlne .karşı J~onl 

E Bu gazete, B. RUZ\ClU Sovyet Rus. Ci)anonun aziıııl.ar, duı·ii'it \'C aC"ılı: ou··g""' u··n masrafları Kızılatıın senelik dccek değildi ki.. Sen bir gün 
t ya ııe Flllatlııl tehdide nıaru2: de\•letıer ııuıkuııu ı;ıknrmnktıı ,.e bu nutkun hrı • J önce:len otomobilinin çalındığını 
:ı ıı.ra.ııma ithal etml§ olduğundan dola. kikl bir sulh siyaı.eıl olduğunu beyan •• ., • k • onlara bildirmiştin. Bu suretle 
yı taratglrllkle itham etmcltle ,.e A. elıneklcdir. nın onüne geçı mesı ongresı hAdiı;e m ahallinde bulunmadıgın 
merlka relslcumburunu Hltlerlzm!ıı Hcrlin, ı i (A.A.) - llltler )lüııilı. b 

lki arziye binasının <ır<:sı:ıda 
dar bir yol üzerinde bulunuyor -
!ardı. Bu yol, rıhtım cluv~rlnr nın 
arasındal:i ivic:ı~lı yollarclcın bir. 
çoğu gibi tenha idi. Ancak he
men ara yerde, birbiri üzerine yı
ğılmııı, kocaman bir l•ule halinde 
birçok varil görünüyordu. 

Stronski, Leroy'u:ı kolundan 
tutmuş, heyecandan titreyen se::i. 
le ~unu diyordu: 

- Leroy ... bütün bunlardan be 
ni sen kurtaracaksın. Sen bana 
yar.dım edeceğini vaadettin. Sen .. 

Fakat sözünü tamamlayamadı. 
Ağzı hayretle açılmıştı. Leroyun 
omuzu üzerinden bakan, korku 
içinde gözlerile ummadığı bir 

manzara görmü~ gibi beti ben ~i 

D h·ı· y k" l t' Ank 17 ' AA ) K 1 iıbat edilebilirdi. Mort sana u lU~manle.rı ile teaauUdUnden dolayı len .A \'llSlıırytıyu. .P:ıllene gelmiş \ t a 1 ıyc e a C 1 ara, \ . . - IZl ay . .. . ~. 
l muahaze c) lcmektedlr. L:ııra ordusu kıııuııııd:ını tieııerul \'un vilayetlere bir tamim Cemiyeti 19·~9 yılı kongresi bu. ıh barı yapmanr soyledıgı zaman Leroy birdenbire arkasına dön-
f nu g:ı , diyor kt : Hr:ınçhttsclı tıı.rafındıııı 14ılaut.ı.1 tun saat on;a. BU;vllk MiUG.t.M bilhassa bu noktayı düşünmü~tü. dü. K~e ~bi _y..!fılmıa olan vıu·:t 

soldu. 

• "EylQl tıl'ındakl buhran e:ınaaıııdıı tır. füller oradaki ıı kel'l kıl:ııılı tef. gönd e rdi lisi ikinci reisi Aydın mebusu Besbe1lı"'Mort, scınn otomoblllnl, lcrın, st aşlarına korkunç b ' r 
l B. Ruzveıt, muralyano bir ıurette Hıt.. ıı~ elruişlir. Anlnmı, 17 ( Husııs1 ) D nhill- doktor ~Iazhar Germcn'in reis _ Ermeni için bir ölüm odası ola - ç•ğ gibi ileri doğru kaymakta ol. 
1 ıerde Bohemyo. meselesi ıı:ın bir hal JAPONYA GAZETEl.l:Hl NE ye Yeka.Ieti dUğUıılerde yapıla· liğinde rnerkeı..;, umumi binasın_ rak kullanma~ .niyctin~eydi .. Ne - duğunu gördü. Birden geriye sıç-
L "ıuretl bulunacağı Umldlnl uyandırnıı~. I>lYOR? cak fuzult masrafların ilııUne da içtima ederek 1937-3

3 
yılı ticede Ermenının cesedı senın o• ra.dr. Fakat biran içinde kendini 

tır. MUtealtlben lngııtere ve Fransa ge"ilnıesf Ye bu suretle evlenme t bT · in:1 e bulununca bit toparla a · S k" 
l taratındo..ıı Almanyayı . ihata etmek Tuk)o, 17 (A.A.) - Jap<.ın ıııııtbu- ı. hesabatı tetkik, kabul ve merke- omo 1 ın 1x .. ' - yam yan şışman trons ı. 
1 lçln açınca yıı.pılan harekatı te,,çl fçln .ııı, .Huzvellın tt'h:rııCl:mııı uıun ula- c:ağuıa girenlerin mn raflar ya- ~i wnumt heyeti ibra edilmiş ve tabi senin de ba~ın belli.ya gire. nin, kollarını imdat istermiş gibi 
Jber şeyi yapmııtır. 1 dıy~ ıuenub:ılı~ etıneltec.Jir. parak borçlanmadan e\'leııme- 1939-40 bütçeıııi tasdik ve mün. cekti. Mort'un seninle şahsi bir biçare bir vaziyette havaya kal. 
ı Amerika relıılcumhurunun ılmdlkl J:ıpou)ıı}a bu ıeliraflıırıı t.1111 lıir !erini teruln için yllQyetlere nıU· hallere yeniden azn intihabı ve ihtiliifr dmadıfı için, bilal:is dost dırdığı eımada, kocaman var:l ci"-
~'h:ıreketı de bu cer~cveye dahlldlr. ı.ul.diııet ile ınuttııli ulnıuştıır. Hu klg lıio.ı bir t.anı1m gôodermlşllr. Bu yeniden murakipler seçildikten bult· ·nuz için sana bu şekil- zisin:n müthiş b:r gürültiyle u. 
l Der ?.rontag, mesajı, •'Tahrlkr.tı nrt_ rafhır dlploınlllik bir ıııruiıuôen lıaş_ tamimde şöyle deniyor: sonra kongre heyetinin l\lilli Şe- de ) . • etmiş oldu. zerine kapanmakta olduğunu [..:!" 

tırın:ığa matuf cırkln bir ihata mn, l:ıı bir şey deaııdir ,.e euıeı·ııııs~ un:ıı .. Ullğli ıı lerde lsrafıu meıı 'ı fe faik tazimlerini, Baııvekalete, dü. Eir saniye içinde bütün ce. 
1 nevraııı", "lktraadl mena!ll gözlerde vıızlyeti lıic ueijiştirıueınıştiı'. l:iıııı • . 

( bUyUlmeğe matut ltUstaho.ne bir tu. hırı fııgillere ilhaııı ctıuışlir ,c uüıı· lıakkındakl knnuııuıı hUsnli tal- Büyük Millet 1'1eclisi, Büylik er. Sahipsiz şekerler ı:aretıni toplayarak tckr::ır ileı:le -
zak .. diye tavsif etmektedir. yıı ı;lıılükusuııuıı ıuulııı.fıı.ı.ıısıııı islih- bik ve tııltip edilıııemeslnueıı ge· kanıharbiye riyasetlerine derin U ... 

11 
tt 

0 
. .. "k yip Stronskiyi bi.:.tün kuvvetlle 

· S lh k A d b klk1 bl ,, r 1 •- ı l • ·•· .. k 1 ' l ' · l d ıl ç zun mu~· e en en gumru • kendisine çekti. Ve 1·üylccc onu, • u , anca vrupa a a · r ... :ı e) erue ... ec ır . .nLııC'ı·ı.ııııın . vru- re - şc ı.r Ye :asaua ar a gerelı sııyg arını ve tayyare ve ocuk 
1 

el b" "k 
9956 

k"I k . _ u 1
Ll1Ultuk mUsa\•atı lemlne:ttlği ve butUn pa işlcriııe l:ıın).<cıı!ıırıı gü~ıernıekten kö ı d l ~ Es' K 1 k d t er c ırı en ·ı 0 şe crın sa· bir ölüm ehrat:'I hal:nc:e "Öc;en · y eı· e er cnrue ~uc.ına gireıı ırgeme urum arı ar eş c~. h. . 'd d'l k t 

1 
k b • 

dUnya. bol•evlzme ltar•ı mUcadele ir:ln lıaşka JJir ınııhi) eti ~oktur. 1 . . kilaA ta mubabbetlerı·ru· aı·z \'e ı"b. 1 ıplsız au e ıbere Isla ı ması ·la • varı'l ~ n uh • l ' '-d" ~ ,.. genç crııı s:!'teml1 IJ1r itikat ese- yıgını ın m a ., :a.t tc.ı ı-
c blrlc'}llğl zaman hllkUmran olabilir. Japonya) 11 ı;elııı<'c, siyasetini Je • 1 1 1• ~ 1 . t" . t rar aşmış ve u ma arın mem c - Jinden kurtardı cımma. lir varil 

I' · ı· o a!'ak \·erilmesi Icap edcu he· aga ı:ongre rıyase ını memure • k t ·-'h 
1
. h kk d v k"ll H 'rADRİ.,,.,,EN ~'KSELE ..... SESLER ğfşlireıııez. Japon _ ,\ıııer ..:uııııı Jı:ı. . t" I e e ıu a ı .a ·ın a e ı er e· d d" 

1 ...... ... ... .ı. u ., lli "el •ı le du~u l d l mı• ır e l!Şer :en onu:ı o:nuz:.:n1 rar -rıcl :sı) aseline mutee:sslrtir. Anıenlı.:ıı " ~ · t> n er e yapı an " · } etinden müsaa.:le alınmıştır. :r 
ıı Madrit, 17 (A.A.) - Ruzveltln me. lıugünkfı A uupa lıulır:ıııııım lıakikl luzuli nıasra flara karşılık ol· Şimdiki vazifesi dolayısiyle ce I parak fe:ıa halde canı } <:.r.mı~ .ı. 
Mjı hakkında yegane mUtalea beyan uıuillerınl ıınJarııok istemiyor. 'J'oı. • nı:ık il ~cro şuradan buradan miyet merkezi umumisi reisli~in Dununla berai:ı::r bir suitcfchhü 

.)O .'\sahi SııııiJuıı ~ıızelcsi de, lıiız:ıı uoı·c para tedarilr etmek zıırure- d~n istifa etm~§ bulunan B~v:. ıAln1anua Romanya- me uğram ş olmaiarı ih~imalini 
Amerik:ıd:ı H.ııt\Cil tekliflerinin Al- tine ull;ıtüklcri ve bunu yapını- kıl doktor Refık Saydama cemı. ı ' . . göze alarak derhal kııpıya C:o~ru 
rll:lll)ll \C Jt:ıl)a l:ır:ı.frnd:ın kobıılüııc .)'alllal'lll da Jlnrnsızlık yllzlin· yete 1925 yıJındanberi yaptığı da11 nQ ıstıyec flk ? koştu. 

E e:len Yıı. ı;azete.sl, .Amerika reıs:cum. 

l burunun te~ebbUsU fle istihza etmek. 
le ve r;b'}le yazmaktadıı·: 

Bu me.saj, hnyalpereııt Amerika re. iınldin olııı:ıdı~,ııın ıeslım eclıldıAini I ' ki 1 . 1 . ltl dil büyük ve d eg· erli h!ı.metlere bir U ' U i , Orada toz toprak arasında bir 
·Js cumhı.runun mutadı olan Amerikan elıcnınıiyellc ka.) Jetıil.':ten ı.oııı·ıı < eıı n t erııı ıcra e rme ,. 

~'\Ari ve tiyatroya yıı.kı!jır jestlerden: mezkur ıeklirlcrin dıılı:ı zı.):ıdc dahi. lcrl gibi birçok gençlerin de bu mukabclei şilkan olmak üz.ereni- (Ba§ tarafı 1 ncidc) adamın elinde sandık a;ıraya mah 
:dir. 11 ~i.)aset ııı:ıks:ıllıırı ıülliiiüııli )azı- sebeplerden e\'lenmektcn ka~ııı- z:ımnamei esasinin 50 nci mad~:e_ . daha kalaca"!: ve İngiltere ile Fran sus bir demir parçasile yere çök-

l Bu gazete, 1tıılyıı. ııe .Almanyıı.nın yor. d!klan anlaşılmıı.ktndır. si mucibince fahri reislik ve aza. 1
5a tard.n~a:ı I?omanyaya verilen müş c!.duğunu gör.:ü. Fal:at ye -

s'.!Ahlıı.rın tahdidini \'e B. Ruzvcllln Daha ilk teesslisUndc fcnu hk Unvanların ı tevcih ve diplcm- g::ır:ınti meselesini Alman Hari • :e çü:nelen adam, Leroyun gcJı;i. 
mdl tavsiye etmekte olduğu lktısa. çı·nıı·ıer JaponlarJ şartlar altında kurulan aile yu- donör itasını ittifakla kabul ey. c:ye nazırı Von Rib:ntrop ile i:ni görerek, clcm:r p~r~asını bı· 

dl mllt.ııı.vatsı7Jığln ortadan kaldınlına. 1 lı'verek topl tıcıı "h t 1 k b" · · 1 •• d 
1 " b l öd k ı · ,, an ~ I'\a nı aye ver. müzakere edeccl:tir. ra ·ıp sıvıştı, ıran ı~ıncc guz en smı iltizam etmıı:ı olduklarım l!Avc et. va arı agır Ol'Q arı eme cın 

m kte ve Sovyet Rusyny tecavUz c_ k 1 ııı!ltcmndlyen çırpınmakta \'e miştir. B erlindeki Romanya mahfilinde k:ıybol:nuştu ... 
d !meme.sini talep etmenin kabalık ovauyor ııihayet uu· hal aile huzur ve sa· -o-- söylendiğine göre, bu gara:ıtinin Leroy tekrar Strosl:ini:ı yanı• 

~ ı olduğunu yazmaktadır. :Meğer ki, bu. /lorıl:ong, 17 ( A. ot.) - Arı/11 vr adetıı~I kaçırmakta, bu yUzclen Antalya kaza l{ongrcı;İ bir taraflı ola rak kalacağına dair na dönmeğ'i düt::ndü. Stronsl:inin 
J nun sabcbl, Rusyanm Fransa ile lngll. t:iııl.·oııa sıjj111111ış olun Jupoıı .kııvııel G., fen',:odan te:nı"nat ı"stenı"lmesı' etrafını şimdi, gürültüyü işiterek birçok u:rılmalara sebep olmalı t I d " · tc enin yam başında ve lnsanlyetper_ /uim: l/uıı ııı:lıriııiıı ııimal şarl:isiıı op an 1 koşup gelen birçok hamallar sar. 

' r Amerika rC'lslcumhunınun toto.11. Jc11 lıııwm cılrıı Çin l:ılau/ı i.'tıll bir taclır. pek muhtemeldir. Bu taltl:iirde Ro 
ııı:ticc elde drııişlrr l't: dıi~11w111 brırul Devletin nlırus siyaseti tııc· A ntakya, 17 (A .A.) - Anado

1
- manyanın her hangi bir devlet t<: :n·~ bulunuyordu. ter devletıer.n tamahına kurban olınal: 

1 t'ln vikaye etmek istediği ZB.\'allı kU. 
ı ı;Uk mll'etlcrln nr~ında bulunmıı.sı 
ı olsun .. 

MOSKO\'ANIN CEVABI 

dun ela atarak ~lnıcıl idİl:a111eli111/r. rlııde men rı al~isler yapan hu lı~ ~jansının husugf muhabiri bi - rafından Rcmanyanın hudutlar. Stronski onlara mümkün oldu -
o<.ll'Ctl~tıııyu b~'?laıııı~lurılır. • \"ll:~iyctiıı ön ll ne geçi 1 ınesl !çi il dırıyor: . . . 1 hakkın.::la baş!caca v~rilecek ga - ğu ka:i:ır soğukkanlılıkla: 

lluıııuııdu Çın retelul aılmııı' 1111111 • 1• . k d . 1 •li Cıımhurıyet Halk Partısı An. rantileri de memnunıyetle karcı.ı _ - Birşey olmadr diyordu ... Sn-• 1;.· 1 . 1 1 . 1 ,. ~ımı ne n aı uııııırıı ıncc s j , :s 
lımle ·ı 11111110 .ııyı ıştııı • r 

11ıı.ış erı ır. 1·e .,.e ·h·ı· ıı·laıııııış \"C z·ını"'ıı za takya kaz:ı kon~resi, parti bina- l:ıyacağı cevaben bildirilecek . dece bir kazadan ibaret!.. Bana 
U•ı mıııta' ·u /luil uı•ıııı ıU .ı/ıııııdrc 1 " ' Z • • " '' .. • d • 1 B · 

· " • ı . . sın a mera~ım e ac:ılmıştır. u tir !.m~ey olmad ! Moskova, 17 (A.A.) _ Taııs ajansı c nııı/Jıımlııılır. 1 nı ;ı ıı tat l> ık . ed ilnı ış tıı l ı ına l na Ü • 
1 1 

·ıt.t k T l · 
, . m nasccet e te~ cı 11. r uran e. · · N J e St k" b" •ı bildiriyor : llıılıart'lıe llıııırıı eu11Tt'lrnııı şrırl.111 meler lıiiklı mlc>rhıiıı tr.ııııııııcıı . . • • . . I!om<ınya H:ırıcıye azırı Ro . • roy ve rons ı sonra ır 

, 1 1. 1 ., , . . 1. , , •11 • .cırda•T mebusu P..ahmı A"nlc hır _ ·~ h d 1 t" · "tt"l St ı · k S:wyct.cr Birli~! ytlksek Sovyct mcc 1 '.' lr. .r~ır _'lll' 111111.~lır. ,..ııı .ııı ! ı. rrı yerine gı:til'ilırıesl ehemmiyet iP .. _, •. . m .. ny .. nın u ut arının tadilini :13 ıserıyc gı ı er. rons :ı en. 
1 Iısl d \'anmm reisi B. Kalenin 16 ni. şı.ılıl~llı lıı~ lcıurrıı: ya.ı. cıml: fi.m.f.ıı•ı tcbliJ olunur." musah:ıbe y:ıpmış ve pr.rtıııın al. ka~iyen ret ettiğini de söyleye. Jiline koyu bir çay ısmarladı ve 

sanda B. Ruzvelte a~ağıdaki telgrafı ıu'Jllı şltrdır. J/ıı ı; ı·lıır /. ' ıuı tir: 1 tı va;fını h::ılkın gayet kolay nn- cektir. Rus usulü üzere limonla içmeğc 
çe'<mlitlr : ıııirualıııııın ıı:erlııdr.dir. Jııılwrrlıe -o- Jıvabilece;;.i roJ·iide i.,.nh etmi.. 1 . b:ı ... ladı. Fakat bardal!ı tutan eli, 

J ' T. l I 1 1 p }' } ·' h ' hl J _, .,.~' , J - Parııı 17 ( A A ) Romanın- :r -"Almanya" llalyn hUkfımeUerlnt yr ırırı so '"' ıırıııı" 'l'ıwııı eıliuur. O ıs ~ . .-.n .=.rctra ~rı tir. Bund:11 Eorr:ı l:n::a idare he. II .. ~· · · - ' ,, .. heyecandan öyle titryor.du ki, i-
t"- llA u . arıcı ve Nazırı Cafenko. Berlin 

ap ıt;mız as ne m rncaattnn dolaJiı ---o- A nkara, 17 (Hususi) - Ual:il yetıyle vilayet kongre mtimes . "' ~ çindeki çay dökülecek gibi olu-
derin B<>mpatıml ve samimi tebrikle•!. ,_, • • j tih .1 l r l . h . . 

1 
• • • •• • ve Lond:aya yapacagı seyahatten 

• mi bildirmek benim için ZC\'kll bir \'8 r,açan mu n ac 1 r er 'Ve vı o unan po ı:: erın arcı . sıl.erı seçılmış .. ır. I\on;re az~S?- sonra 25 ni:;anda Parise gelecek yordu. Boğuk bir halde ı:elen se-
l 1 d ' r:ıhlarının vilayet huddJuna ka . 1 "•t r·1 ·ı ki' 11 ·ı ~I z fedlr. Te eb!:ıU'lUn!lz ln eli-an lan 1 . ya <a an 1 n n mu~ C"41 ;:a::ı VC Sl re. 1 a nş. ve i"; gün ıJe burada !:alacaktır. Si:: : 

~ nın muhnf"ıııwnı rıımlml ıım .... --·· <hr vcrH..ii~i l·ni>er alın:nı~tır. 1 :a· hr1n l::ı.b•ıl et' i!:lcri blr tn '·rirc - Görüyorsun ya T~eroy diyor 
1 ... s t s ·ı nı" ı " ' ll.ı;) r:ı, ,ti ( \. \.l . S.ıhi l rıoıı.,· li·J·e nl;i':-d'.lrlııra b:r tnm:m '."an. • .. t" . . 1 1:: ı ..J C'" .. l h 

,, n • 'lvye oııvn "t r .>1- "' r• • 1'0rc. raı ımızın ı:;cne ·~c:.·n"l .ıll. or.ıyorsun ya ..• Bun ar, ep, lıl\·f:ı r · 1. ı ııı in l\fl!H' iri ncl•ıı . ı· 
1 

t • 1 • ~l 
rlnln 'kn'p'cı1•ıllc rn c1er1'1 ı lr r•·ı , . . . • . • , mı~ pc ! ~re nyın ::rı ve ı ~t,. ~1!lli Pcf !ntiııUnc. kcnnrcnin eay- nası Türk \·e r-arti ba '-'raklnri'-'lcj' öldü-:.ile:ı Ermcninirı adamlarıdır. 

b 1 .. 1 l.ı .ı \ 1111:111 )ti eni ını ~u .. ı:l · ıııı' . •.• • . . ı· J ,, 

u lli ,.tll 
0 du!hın<l:ın cnıln olııb'llr \'e ııııı s:ıılcrc cıııılslir. ı;rm idc ırı•ı k:ı aıt c• ı gcr rr:emnrlar gıbı harcırah tı \ ' C bağlılıklnrmın nr-•ın:ı kar:ır donatılmıştr. Kol"!.~reye bUtün Benden intikam almak istiyor· 

ıtnlz.,, ~·:ık ııııılı:ı<'lr Jııılıınııyorıl u. U ıınlaı verilm esi lazımzehJ;!ini bildirmi~ verilmiş ve kongre dağılmı11tır. ~öy ve ocak m ümessilleri hıtirak lar/ - - · -, 
Bucno~-Aire~, 17 (.\ .. 4..) - Cum . kıır:ırıı ~ık:ırı lııı:ıııı ışl:ırıiır. •tir K ongre m ünnscbctiyle parti b i.I etmi~lerdir, ~ ( Devamt var) 
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Arnavut Kraliçesinin 
.!!ençliğine ait hatıralar 
~kdeniz kıyılarında, ilk balo, Zogo ile 

tanışma ve hazin akıbet 
vutlıık Kralının Juz kardeşleri 
Prenses Sadiye ve Huklyo bu DlirU: venn Ş;§)jp>ka mo~eDa 

. , 
Era1U;enin diiğiiniiııc a:t bir 7ıatıra .• 

Arnnnıtlıık J\Jonliçc ... ı .Jcral<li· [ rn o akşam derdini kllçUk kar
uin ~·irand:uı bir gece ~ nn..,ı lıiı· deşi Vi rjinyny4 dBktll. 

gene kızdan çok hoşlandılar. r 
Etrafındakilere bunun kim ol-

duğunu sordular. Öğrendikten 

sonra yar.lnrınn çağırdılar. Ko· 

nuştulnr ve bir fotoğrafını ister 
diler. Gene Jcraldlıı bu çok asil 

kadınların isteğine hayır diye· 
nıcdi. lştc büyUl< bir aşk mncc· 
rnsıııın mukaddemesi bu fotoğ
raftır. 

~IŞANLANMA 

Bu balodnn blrlrnç gUn sonra 
Jernlclin, artık muallim olarnk 
1,;alıştığı daktilo kurslerlna git· 
mek için hazırlanırken bir ml· 
safir geldiğini haber verdiler. 
Bu misafir Arnavutluk Kralı 

Majeste Zogo'dur. ÇlinkU Jeral· 
di olu fotoğrafını gören genç 
Kral, can ve yürekten genç kı· 
za aşık olmuştur • 

lüal Z<ıgo da yakışıklıdır. U· 
zun boylu, zayıf, scınpntlk bir 
insan ... Yakın pek genç sayıla
maz; çllnkU kırk ynşını bulmu~
tur. Fakat ancak otuzunda gO 
rünilyor. Binaenaleyh Jeraldi· 
nin de kralı aynı aşkla sevmesi 
ne hic bir mani yoktur. 

Jın tn ııaklJyo nrn.lın ııuı l~~~c-ı 11;:1 kız annelerinin yamndnn 
rck memleketi ıın"ıl tcrkt.'ttıgıııl kaçmağn \"C öz yurtlarına dön· 
lılr ı~rnıı ız gazele inden naklen meğe karar yerdiler. Yalnız na· 
okııJ·ııcıılnrmıı7..n ,·crıniştJk. Bu- sıl kaçacaklarını dUşündUler, 
giiıı derccttiğiıııiz ynı:uln dn ;linkli paraları yoktu. Fakat 1.ıu 
l\:rnlit;o Jcrnldinin ~ocukhığu· 

ııu, 1ınJynyn kfü;iik ynşf.n ııa.,ıl 

~cldiğlni, Zogo ile na"ıl t.anı~tı· 
~ını \'e Jınyntmn ait diğer Jıntı-

Bu mUIAkat bir evlenmeye 

.rtadnrcık bir mani çocukları Ur- doğru yllrliclU. Kısa. bir zaman 
l<litmedl. "YUrUye yürliye gide- sonra iki seYglli birleştller. ltal
riz" dediler ve bir gece evden yan hariciye nazırı Kont Clnno 

l"nlnrı lmlnenksını7.: 
çıkarak yalnız başımı yo~a dli· kraliçenin amcası Kont Aponi 
zllldülcr. bu nikaha şahit oldular. 

"Bugünkü .Arnavutluk Krali 
ı:esi Joraldinln Kral Zogo ile ev· 
lenmesf hakiki bir aşk romanı
dır. Yakın bu aşka d~ir birçok 
masallar soylcutl l, fak at haki
kat bu husustaki masallardan 
~ok daha güzeldir 

Bu seyahat 1talya hududuna Arnavutlar bu evlenıneyl se-
kadar arızasız gcçti. ltalyan hu· ,·inçle karşıladılar. 
dudunda kızlar tevkif edilerek 
aunelel'inc iade olundu. Fakat hugtiıı kral olmak talii 

Seneler geçti. Anneleri l•'rnn- ile UÔ'~muş olnn 'minimini bir 
sız ta'bilYeUnl kabul etti Ye ya\"ru, bir Yunan uclırbıdc atcş
l<~ransız .Albayı Jfro He evlendi. lcr lçcrislndc hnsta yntnn bir· 

JoraJdin asil bir ailenin kızı· Jeraldhı annesinin düğün gU · 
dır. Dedelerinden birisi olan nUnden sonra hiç mesut olma · 
Kont Antuvıı.n .Apoııi Fransız 

hükumeti nezdinde .Avusturya 
hnırn.ratorluğunu temsil etmiş· 
tir. Kont Parlste, Fransız hüku· 
met merkezinin en güzel bina
larından birisi sayılan bir bina-

dı. O, daima Mncnrlstanı, öz ba
basının gömUldUğll toprakları 

dUşUnUyor, Akdeniz kıyılarında 
geçirdikleri muhteşem hn~·at, 

gözünde çok kıymetsiz bir şey
dir. 

da oturuyordu. Jlraldln bu sırada memlekc· 

Bu zatın oğlu olan Rudol! A· tine dönme}{ için çıkan bir fır· 
ııonl çok güzel bir ltnlyan kon· satlnn istifade etti .Tahsilini 
tesiylc o\'lenınlştir. Rudoll ile baba yurdunda bitirmesine izin 
bu ltalyan prensesinin sulbün- vermesi için annesine yalvardı. 
den gelen Lul Aponl, Jeraldiııin Izin aldı ve Mncnrlstanda Kuzi· 
büyük babasıdır. Bu zat eski A· ni Kontes Zertosun yanma yer· 

,·usturya - Macaristan impara- teşt!. 
toru l<'ransun Jozef tarafından Bu kadın Jcralclln !çin ikinci 
Budapeştc saray mareşalı nas· bir anne olmuştur. l\fncaristann 
holunmuştu. Mareşalin oğlu o· dBI\en, Arnavutluk Kraliçesi bir 
lan JUi Aııoni Pariste tanıştığı sannt öğrenm ){arzusunu izhar 
ı;Uzel bir .~mcriknJı kızla c,·ıcn· elti. Dnclaııcştc dal\tilo kursla
di. Bu evlenmeden Uç luz doğ· rma dernm etti ve daktilo dlıı· 
du: Jeraldin, Ylrjinya, Clula. loması aldı. 

AKDENJZ KIYILAHINDA 1IJK BALO 
DlH. GENÇ KIZ KUc:ük Jeraldln artık çok gli· 

J a ralclln sekiz ynşıııdayken zel bir kız olmuştur. Bu genç 
babası nnsızm ölclU. Dul kalan kızın lllt gilliğl balonun, hayatı 
annesi uc kızlyle beraber }~raıı- için çok mUhim neticeler verme
.sa:ra gelerek yerleşti. Bu suret- si mukaddermiş. 
le kUcUk Jeraldln çocukluğu· Budapeştedo verilen bu balo· 
nun ilk senelerini Akdeniz ıu- da gene kı~.!n güzelliği ve za:a· 
vılnrının ılık ve güzel dekoru i· fetl herkesin nazarı dlkkatınl 
~crlslnde yaşadı. 1 cclbetti. Baloda bulunan Arna-

Tatıı bir kış gcçlrmelc Uzere 
Kan şehrine gelenler saçları a
çık tune ,.0 iri gözleri deniz ren
ginde çok gUzcl lıir l<ilcllk kızla 
karşılaşmışlar ,·o bu güzel ço
cuğu tatlı hir batıra gibi daimn 

a ıı ıu ışl nrclı r. . 
Hu kUc;Uk" kız güzelliği kadar 

da zeki idi. Dalın on yaşınday
ken hem fransızcnyı, hem de ma 
carcayı gayet dUzgUn ,.e pUrUz· 

sUz olarak konuşuyordu· 

kadının yanıbaşmda ağlıyor. 

YeryUzliııde milyonlarca insan. 
genç kraliçenin bir peri masalı 
gibi başlıyan ve devam eden 
ömrUnUn hu felfıketli r;Unlerini 
anlatarak tıpkı mnsallarda ol· 
duğu gibi mesut bir neticeye 
erişmesini can ve yUrckten isti-

.Amcril::ı.da · .,,,ıırıcılıkln sckizseneyc m:ı'ıkllm e>dill'n, 
meşhur da,·anrn kahramanı Ja mes Hines on Uç gUn hapisle 
yatmış, 50 bin lira ,·crereköde mlş ve serbest bırakılmıştır. Re 
simde (sağda) avukatill! beraber otomobilde ıg" ·'llllyor. 

Sabık Cenubi Afrika Cumhurreisi 

definesi Kr~ger'in 
aranıyor ... 

Her sene olduğu ı;ibi bu seııc !inde Brednstroıı şelırlııcle otur· 
de bazı macera hovcslllcrl Cc· makta olan Do \\'et ailesinden 
nubl Afrikaıun sabık devlet rci- Uc kardeş sabık reisicumhurun 
si KrUger'in definesini nrnmıyn hazinesini bularak ıııunzznm 

ı:ıktılar. bir sen-ete lrnnışmak iı:ln son· 

Cenubt Afrika sabık cumhur· 
reisi, 1Jocrlerin 1 n gillzlere knr· 
şı Jınrckctlerini id nre ettikten 

sonra çok muazzam bir yekuna 
baliğ olan hazinesini Kay mın· 
takasında meçhul bir yere gö· 
merek lsviçreye çekllmlş ve o
rada ölmüş idi .. 

BugUn Kay cumhuriyeti dahi · 

suz bir maceraya atılmışlardır. 
trç maceraperest, en-eke K rU· 
gere yardım etmiş olduğunu ld· 
din eden h!r .yer11nlıı mihman· 
darlığı ile yola koyulmuşlardır. 

Bu yc-rlinlıı ifadcslııc göre a· 
bık reisicumhurun hazinc~i Pı • 
torlc ne Pletersburg arasında 

hali bir nııntnknc1a bulunmakta. 
imiş .. 

Do \Vet kardeşler nıurnffnkı
yetlcrlndeıı fevkalade lımlt' ar 
olılukları ıcın hliküme>te ınura· 

C'aat ederek kendilerine \'l rlle 
cek olan hissenin miktarını sor
muşlardır. Şimdiye kndnr ele 
geı:ıniyen bu muazzam SN\ e>tln 
gene de bulunamıyacağı ileri 
sll rll lmckter11r. 

Bu sırnda bir ,·alc'a, bu mini· 
mini dimağda bUylllt bir facia 
tesirini bıraktı. Jeraldin bir 
A'lln ~nncslnin yenidPn e,•Jen -
ıııek llzere olduğunu ha.her nl -
dı. Bu haber çocuğu çok UzdU 

Finike ciıxırı.n.da Adı-asan kayalı'kkırmda karaya oturan S<idıkza'de vapurunun par~1anmiı81na Tc'arar vcril;t'Vi§tir. Rc.simlcrimizdo 
geminin nasıl karaya wriluğu görillWyor. "' 

V/AKUT a 
ab~ne 

o o u fil) lb!J :2 

' 
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Yeni nesrivat: 
Yazı dersleri Şarkın cennetleri 

,. 
c: Tüccar zekası Çanakkalede 

K d b h · Hamit günü 

İstanbul Erkek Öğretmen oku. 
lu öğretmenlerinden Fevzi Selen 

(Baş tarafı 7 ncid-e) 

ile Şükrü Özaltan tarafından bil. dünya cennetinden bir parça olan 
yUk bir itina ile hazırlanan Okul. bu bahçe, beş on lira irad getirdi. 
larda Yazı Dersleri adlı eser çık- ği için, nargile ile mü.steri ağır. 
mıştır. Bilhassa ilk okul progra. layan adi kır kahvcc.ilcrine ih:ı.le 
mına göre Temel yazının el yazı. 1 olunur. Yani buda aşağı yukarı , 
sının ve dekoratif yazının nasıl Sur kasabasındaki patlıcan hikft. 

yizli ve bereketli bir parçası oı 
suyu gUneşi mebzul Antalya i 
bu kadar zamanada ihtiyaç ye 
dur. Saksının içinde gnrııUl 
tohumu, on günde yapraklar.; 
filiz açar; sarmıya başlar. su~ 
mucizedir. 

oza_n ,. Q ir zrszzlık hô. d İ·ı Çanakkale, (Hususi) _ Çok 

ses l n l meydana ç l kardı f canlı Ve ~cyeca~lt bir §C'ki~:le kut-

Kozan, (Hwmsi) - Bundan 
bir kaç gün evvel Kozanın Bucak 

1111 köyünde şöyle bir vaka cereyan 
etl etmiştir. 

va: Mehmedin ~linl Ayşe ile oğlu 
ol Hasan aralarında ötedenberi de. 

vam eden karı koca kavgasından 
istifade etmek isteyen gelinin 
komşularından Hüseyin günün 
birinde gelini çağırarak kızım: 
Kocanla aran iyi değildir, diyor. 
Bu adnm seni nasıl olsa günün 
birinde 'boşayacak; boşandıktan 
sonra sefalet çekmemekliğin için 
kayın tabanın parasından al ba-

• na getir saklayayım. Boşandık. 

tan sonra sana veririm t Gelin de 
kayın babasına ait ve ıiçinde pa. 
rasr bulunan sandığı kilit uydur. 
mak suretiyle açıyor, içindeki 
paralardan 400 lirasını alıyor. 
Kendisini kandırana. veriyor. Bir 
kaç gün sonra. bir tarla satm a
lan kayın baba., para için sandı.. 
ğt açtığı zamanı 400 lirasının ek. 
sik olduğunu görüyor, ve qbıta. 
ya mUraacaat ediyor. Zabıta u
zun boylu tahkikat yapıyorsa da 
faili kulamıyor. Bundan azap du. 
yan gelin vaziyeti kayın haba.Bı. 
na. anlatıyor; parayı kendisinin 
aldığını ve Hüseyine verdiğini 
söylüyor. Zabıta bir defa da bu 
cihetta\ tahkikata girişiyorsa qa 
fail bltta'bi fnkli.r ediyor. Yakayı 
dinlemekte olan !Kozan tüccar. 
Iarmdan Abdullah Çevik zabıta
ya. b!r fikir veriyor, ve diyor ki 
bu ada.mm tUtUn tabakasını ba.. 
na veriniz; ben Bucak köylJne ve 

ailesine götüreyim, göstereyim; 
kocan Ay§Cd~ aldığı parayı is. 
tiyor diyeyim. Bir deta da böyle 
tecrübe edelim.!. Zabrta.nm HU • 
seyinden aldığı tütun tabakasiyle 
çcketl Abdullah Çeviğe veriyor 
ve Bucağa failin ailesine gönde
riyorlar. :rtıtün tabaka.siyle ceke. 
Uni gören kansı bahçeden bir 
çömleğin içinden çıkardığı 310 
lirayı Abdullah Çeviğe teslim e. 
diyor; Abdullah Çevik te getirip 
zabıtaya veriyor. Para da lbu su. 
retle ve Abdullah Çeviğin zıekil-
ı sayesinde meydana çıkıyor. 

Kadın yüzünden 
işlenen cinayet 

Komn, (Hususi) - Dünkü gün 
ozan ceza mahkemesinde bir 
tll davası neticelenmiş, suçlu 

O yıla ve 500 lira tazminata 
ahkum edilmiştir. Hadise §Öy. 

e cereyan etmiştir. Saimbeylinin 
arakuyu köyünden Dal Ali ya. 

da.ki metresi Fatmanın !bir 
kayıbolduğunu ve bir kaç giln 

iira da ayni köyden Ahmcdin 
anrndn bulunduğunu görmüş ve 
etresini kaçırdığından muğber 

lan Ali, Ahmedi öldürmek üze. 
b:lhanelcr ararken güniln bi -

'nde Ahmedin yolunu keserek 
ir pusu kurmuş ve geçerken bir 

silah atml§ fakat isa:bet etti. 
memlştlr. 

hntct, Alinin peşine düşm~ ve 
kalıyarak Saimbeyli zabıtası. 

teslim etmi~e de isbat ede. 
ediği için serbest bırakılmıştı. 
İkinci vakadan daha ziyade 
üteesslr ve muğber olan Ali ge · 
n sene Ahmet kendi evi önün. 
ki su arkını temizlerken çit. 

n örtilmilıJ duvarı delerek sili. 
yle birlikte Ahmedin yanına 
klaşzyor; ve kahbece endaht 
i~'t>r. Öldüğüne kani olarak 
çıyorsa da Ali birdenbire öl
yCTek katilin kim olduğunu 
lamak için "son kuvvetini sarf 
erek ayağa kalkıyor ve Dal A. 
i görüyor. Esasen Dal Alinin 
fiili irtikap ettiğini köylüler. 
görenler oluyorsa da mak • 

Ahmet son nefeste verdiği f. 
esinde de kendisin! Alinin 
duğunu eöylüyor. Mahkeme 
iln esbabı eubutiyeleri topla • 
tan sonra Dal Alinih katil ol. 

lanan Mımar Sınanın yıldönl • 

duğu kanaatine varınca idam ce. münd.~n .. ıonra. bugün de Halkevin 
.tasma mahkum ediyor; metresi- de Buyuk Şaır Abdülhak Hamit 
ni kaçırmasından aralarında h Tarhan'ın 2 nci yddönümü şairin 
sumeti nazarı dikkate alarak ~: dehasile mütenasip bir şekilde a· 
lüm cezası 30 sene ağır hapse ve n.ılrruştır. Usta~rn hayat ve eserle· 
maktulün nilcsine de 500 lira tnz. rı ha~kında dıl, tarih, edebiyat 
minat itasına mahkum ediyor. şub~sı .başkanı kültür direktörü 

LStıf Öktem tarafrrldan bir saat 
süren çok §ilmullü ve kıymetli bir 
konferans verilmiş, büyük üstadın 
sanat karakteri tebarüz ettirile • 
rek tahlil edilmiştir. Müteakiben 
öğretmenler tarafından üstadın 

ö~etileceğini izah eden bu eser, 1 yesini hatırlatan bir garip idare . . • • • • 
zengin yazı örneklerini ihtiva et. sistemidir!... Bırıncı Kanunun sonu, kJe c 
mektedir. Gayet nefis bir suret- *** tası ... Palto ağır geldi; fnct 
te tabedilmiştir. Her öğretmenin Antalya çarşısı. eskiden pito. ketle~l;' .şehri dolaşıyoruz. öl 
kUtüphanesinde bulunması lazım reskdi; şimdi kübik olmuş! .. Fa. Y'~megını Doktor Burhanın Jdl~ 
dır. lstanbulda, Ankara cadde • kat bu kübizm, ince ve giizcl ka. vıllasmda yiyeceğiz. Candan•• 
sinde İnkılap kitabevinde satıl ·. dınm çehresindeki zarü kalem deş ... Gemiye kadar geldi; bt1 
maktadır. Fiyatı 75 kuruştur. oyuncularına benı.cmiyor: koca a!dı; bahçesitıe götürdü. Alın 

karının başındaki kuşlu şapkayı rıyle kazanılmış paranın me~ 
hatırlatıyor. Kübizm, garb::ı de. sı .. Ye.sil yaprakların arasııı İz mitte 

Belediye intihabı 
yeniden yapılıyor 

VAKiT kl•tabev'ı hasın.dan doğan, mimaride, başlı ?.it~~ gibi ı~ık Veriyor; daJl~( 
ha.sına bir bahis sırasm:ı geçen ustunde le~z ko~ulu mandalı!! 

.. 
1 
bir ilim ve san'at işidir. Cahil du. lar sarkıyor; enlı ve 5effnf yı 

lımit, (Hususi) - Devlet Şu. muhtelif eserlerinden parçalar 0 • 

r~sı. t~~fından ibtaline~ karar ve - kunmak' suretile bu tesir yatatıl -
nll3ığmı evvelce yazdıgım beledi·! mış ve tören edebi bir şölen halin 
ye intihabı tekrar başlamış bulu - tle alkışlarla sona ermiştir. 

Dun ve yann tercüme varcı kalfasının karasından çık. ~kların .a~~maa zUmrüdden 

k ·· ır t mış, bir kaç zevksiz ve hendese. vızeler gıbı ıri muz hevenkl 
U ıya 1 siz şekillerle, kübizm taklit edile. görilnilyordu. Tabiatta o ne~ 

No. 11·20 ikinci seri Kr. mez. Eğer Almanyaya Fransaya renk, ~e ne gözU okşıyan bir 
l ı Gorio baba ıoo 

1 
gidip görmek zor geliyorsa, ıs. henkdı ! ... Kanımızı ısıtan, iıı: 

12 Deliliğin psikolojisi 50 
1 
tanbulda, Suadiyede. Türk mü. na can ve neşe ver:n ılık ve pi nuyor. Uzun münakaşalar ve de • 

dikodularla uzayıp büyük bir ih . 
tllaf halini alan belediye işleri dev 
Jetin yüksek alaka ve müdahalesi 
ile en salim bir neticeye bağlan • 
mı~ ve her iki tarafa mensup nnla· 
gamıyan zevattan 96 ki~i belediyt 
ua namzedi ilan e.dilerek batkın 

yüksek takdirine arzedilmiştir. 
Parti genel merkezi tarafından 

yalnız: lzmit beleWye seçımıne 

münhasır kalmak üzere Parti tali· 
matı haricinde ilan edilen bu ita • 
rarda Milli Şefimizin, Ba§vekil ile 
Parti Gend Sekreterinin imzaları 
bulunması halkı son derece min. 
net ve §ilkTan içinde bırakmıştır. 

Şimdi herkes istediği ve İzmit i· 
çin faydalı olabileceğine kani bu -
lunduğu zatları ıeçmeğe ba§lamış 

tır. Bu işte valimiz Ziya Tekelinin 
iyi niyet ve samimiyeti de halkı 
çok memnun bırakmııtır. 

Seçim hiçbir intihapta asla gö • 
tülmemiş bir aHl.ka ve heyecanla 
devam etmekte; sabık belediye re 
iıi Kemal Öz ile arkal:la§ları ka
hir bir ekseriyet temin eylemelc • 
tedirler. Halkın seçime gösterdiği 
alika. ve tehacilmü daha açık gös -
termek için ilbeyc lüzum var ki, 
izdihamdan belediye binası çök -
mele ve yıkılmak tehlikesi göstcr
mi§, hmcahınç dolan binayı bo -
§altmak mecburiyeti hasıl olmuş. 

tur. 
Yeni belediy.e heyetinin :fzmite 

çok hizmet edeceği kuvvetle muh· 
temel bulunmaktadır. 

Müstakil ressamların . . 
ıergısı 

İstanbul müstakil ressam ve 

heykeltraşlar birliği şehrimiz Hal 
kevi salonunda güzel bir sergi aç· 
ınıştır. Sergi, valimiz Ziya Tekeli 
nin yüksek himayes~nde olarak 
vücut bulmuştur. Sergiı3e 100 ka· 
dar eser te~hir edilmektedir. Eser 
terin sanat kıymeti hakkın.da bir 
mütalaa yürütmek mümkiln olma
makla beraber içinde kıymetli tab 
lolann bulunduğu ileri sürülmek. 
tedir. Sergi, tzmitde ilk defa vü -
cut bulan bir sanat hareketi ol -
mak bakımından bilh.assa alaka 
toplamaktadır. 

Müstakil ressam ve heykeltraş· 
lar birliği sanatkarlarını tebrik c· 
deriz. 

13 ilkbahar selleri 7s1 hendislerinin yaptığı villaları, Be Şa~ktn .~ennetlcrı .f 1 
14 Engerek dUğUmU 60 yoğlu caddesindeki dilkkan cep. lak bır guneş vardı. Hendekler· 
15 I!asin killliyatı III 7!5 helerinide görmek kafidir. o kenarında, portakal ağaçlar1" 
16 Samimi Saadet 50 memlekete. zarif olmak, kıymet altında, daha ~ zaman marge! 

17 lstatistlk 30 verilmek yakı§ır... ller açmış; soguk memleketl~ 
18 Çoc.uk dlişUrtcın!er 6-0 turfanda mahsul yetiştiren 
19 İlim ve felsefe 30 *** bahçelerinde bahar başlamıştı 
20 Mevcudu kalmadı , . . Benim göz.lcrimle Antalya, ik. Sepetlerimizi yemişlerle doJd 

_ Iı~ ve coğrafi vaziyet itibariyle duk; bahçe aralarından, ırnı 

530 Nısdcn, Kandan, I\:otduiirden da- ken.ıırlarmdan şehre döndük ... 
Bu serinin flatı :5.30 kuruetur. h~ aşa~ dcğ~ldir. Konya altında * * * 

Hepsini alanlara yü?.de 20 iskan. gu~l b!r plaJı, ~enup kıyısında Gemiye döndüğüm zaman (ı 
to yapılır. Kalım •.24 kuru§un gcnış bıı:_ k~lugu vardır; şehrin neş, Bey dağlarının en yü~ 
1,24 kuruşu pc§in alınorak mUto- b~lundugu yu~k k~yalıkh sa. zirvesini aşmıştı. Manzara, broı' 
bakiııi nyda birer lira ödenmek hılden, Akdcnızm lacıvert engin. bir levha üzerince, kabartıl~ 
4.izerc Uç taksite lfl\ğlanır. _ leri .~örünür... ~ bir peyizaja. benziyordu. Iş:ıJcli 

~ ~ev!~,t~P..~mi~yol,arı .~ ve . Limanlar.t; 
~.:~ JŞl~trn~·~JJrrt~·m. idaresi ilanları.. .. 

Guneı;ı, ~Y ~agları?ın arkasın. söndükçe koyulıı.şıyor; penbcÔ 
dayken, korfez:.n !e~rık manzara. eflô.tun,kırınızıdan menekşe, p 
sr, durgun ve go!gelı sularda kay. dan turuncu, maiden yeşile dol" 
naşan renklerin efsanevi güzelli. bir. renk, bin ahenk kaynaşıyc; 
ğ~.' tabiatin bu kadar değişik ve sular kararıyor; her şey bir lı 
goz alıcı eşkal ,.e elvanı, dUnya. yal, herşey bir rüya oluyor ... 
nm hiç bir tara!ında , hepsi bir • • • 

l\fuhammen bedel ve muvakkat teminat miktarları aşağıda 
yazılı 1 ve 2 No Jı listeler muhteviyatı susta. çelikleri ve fren 
hava sevk boruları ile sürşoför boruları ayrı a}TI ihale edil. 
mck Ilzcrc 2 ,.;...S_JD3Q tarihinde eum.a. günü -a.t 5,20 da .kapa. 
lr zarf usulile Ankarada idare binasında. satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin listeleri hizasında. yazılı mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifle. 
rini ayni gün sıı.at 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
liızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 1\falzcme dairesin. 
den, Haydarpaşada tescllllm ve sevk §efliğinden dağıtılacaktır. 

Liste 
(:?5S0l 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
No. Malr.eme 

1 Sustn çelikleri (91.5 ton) 
2 ~"ren hava sevk ve sür§of 

boruları. 

(5900 adet fren, 150 adet 

Lira K. Lira K 
12900,00 967.50 

arada görUlmemi§tir. Biz, gece onda Antalyayı tt 
Antalya şairi müteveffa Da. kediyoruz; karanlıklara sokUI' 

nunçiyunun "Allahın müsmir bah rak sessiz sessiz uzaklqıyoru# 
_çeleri" ünvanıyle dünyanın j§ti. Ufukta, ~an bir. clıği ~-'" 
ha.Bım celbettiği Türk vatanı bıu Şenrin fenerleri kiiçüle küçi1V 
rasıdır. Bu topraklarda tabiatın kayboluyor; fakat eark, dai~ 
bin bir hazinesi saklıdır. Altm aydınlık ... Menekşe renk koyul~ 
renkli leziz portakalları, kaybeL nı.rş; fakat o ufukta. renkler ' 
tiğimiz müstemleke~eri bize öz. ıısıklar solmuyor. Antalya. ip c 
letmemiştir. rnda ... Mebzul bir güne~ yağmuf 

Gülün, yaseminin, karanfilin altında, bereketli topraklard• 
ve me~kşenin, bahçe duvarların. fışkıran hayat kevserini altın tıt 
dan taşdığı bu cennet kfü;esinde, dehc.koymuı;ı; hazinelerinin kal' 
iklim, çiçekli bir bahara benzer. sım açmış bekliyor; bu le~ 
Yağmur yağar; güneş açar; top. tatmıyanlara, bu ı§ığt görmiyeı" 
rağın içinden hayat taşar. lcro ha}Tet ve ıztırapla göderi" 

Elli sene evvel Mısır. Sahrayı dıkmie, bu nfı.za, bu isliğnif 
Kebire giden yolun üstUnde su. benim gibi oda şaşıyor; oda ıtJ1i 

3500,00 262,
50 

sı.Wuktan kavrulan bir çöldü. Bu mana veremiyor! ... -----------------------------_:_ _____ ..:.:= gUn oraımu dünyanın en zengin - 2l Mart 93!1 -
nUrşof borusu.) 

(BUGÜN· KU_MBARANIZA·ATAGAGINIZ ~ 5· KU~~ l 

-,_ 

-

-------------... ------( -- . 
-

YAR,N·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR 
= ~s· r 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI. 

mamuresi hfıline getiren, insan "Karadcnl:." 
eli, insan gayretidir. Arzın en fe. Dr. CE.l\IfL SU! .. EYM.ı\~ 
~-=--=--=---=-~~~--~~~~~--~--~~~-/ 

Türk Hava Kurumu 
27 ncı Tertip 

Büyük Piyangosu 
Birinci keşide: 11 Mayıs 939 dadır. Büyük iJr 

ramiye: 40 bin liradır.Bundan ba§ka: 15 bil!: 
12 bin, 10 bin liralık ikramiyelerle (20 hin ve ıO 
bin) liralık iki adet mü'ı:afat vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etınef 
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmif ~ 
lursunuz.. 

-~~~~~~~~~~~~--~--------:...--' 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan: 
Heybeliada. Verem Sanatoryomu için 1000 metre gri be' il 

1500 metre Perdelik Krem bez açık eksilt."llcye konulmuştur· 

1 - Eksiltme 19·-4-939 çarşamba günü saat 15,30 dl 
Cağaloğlunda Sıhhat ve !çtima.i--:V!uavenet .Müdürlüğü bina.!1116' 
kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Gri renkteki bezin metresi 70 1'rtıı' 
renkteki bezin metresi 120 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti: 187 lira 50 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyonda gl5reb1

' 

lirler. rA 
5 - lstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasfyle !?~" 

sayılı kanundıı yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat gıı~. 
ti makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli gUn ve sııtı 
komisyona gelmeleri. (2246) 
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Vakıtın bir. sagf alık büyük hikô.gesi 
"'7$§.J.1l0"'ffı>V4..M-- - -A- S K E L • Telefon acı acı çaldı Hfımet· ı 

ot :•;:;.::::~:~~::::iyen 
d D lıtl· bir mnıyö ılıl telefon a 

ADAM 
Yor nı adam· dedi: ltlD acele ol· 

• kkak <tutunu ıöyllyerek maha 
sizinle konuşmak ~çln ısrar edl· 
~or. il 

- Kim olduğunu bildirme y· 
di .. 

ma· - Bildirmiyor.. Yalnız ki 
dam size şunu ıöyll:yebUlrlm 
sesı bana biç de yabancı ıeıme
<lt .. Her halde taka 1apmak i•· 
te)"en bir doetunuı oıma.ıı .. 

Madam Klodlt Bolen hlzm:~~ 
çiye acır gibi battı; tonra 1 

dU: kek 
- Zavallı Metanı .. Blr er 

telefonda niçin lımlDl Y«m•ln 

ki.. D te 
Kalktı ıalonda açık dura • 

lefonun batına aitti .• 
- A.Uo •• 
- Mad"m Bolen mi konutu· 

Yor" 
_: Evet, kiminle ıtsrOJUJO-

rum? ldum. 
- Şimdi muteeaılr o . 

dlkk tinizi celp 
Sen de naıarı a kendimi 
•tttlf mi zannederek 
nıeıut aa111or4um. 

- Fakat rica ederim. kim ol· 
dutunu111 blt4lrmeıtııntz. 

- Size kim oldufumu blldlr
nıezden evvel mtııaade buyuruhr 

1 nm4an ba • •anız baıı batıra a 
1 

ı 
•ede)'tm.. BOJlffl belki ıım :.ı 
11öylemete hacet kalmaı "H 

neden mtlıstacelen telıton• ~a-
0 G" iırtbflmı da anlamıt 

nuı .• Dinle •-= altlı bir 
zert Jra41 1 emı 
tayyör 1l1mlttlnlz .. 

ılze ıuç ortaklığı ya· ı meniz evvelA. bent hayrete dU·ı - Maki dersiniz.. 'gece fena bir riya ıGr4Um .• Ta-
lattırarak şUrdO .. Bir oyun yapıyorlar zan. - Peki benim kDoUk M&k· 21madıjım bir erkıtle bilmem 
pıyor. bit ıiz de Pler, Pol ve· nettim .. Fakat bazı teferruatı 11m .. Şim41 •anılpanya .ısmarla nerede buJutmuıum .. Blrdenbl· 

-Ve taalbl bir film ıöylemık dQfUnUnce merakım arttı .. Ha· manızı vı b•na ll&nıatt etmtlll· re HYrtmln teılrlrle Ulnıatk e· 
ra aobtr onunuz delil mi?.. yatıma alt teferrtıatın tamamen zl emrediyorum.. dl1orum •• J'akat muhatabım ce· 
tea çeldnlJ 1 anltJorum, madam b1Unmesl beni hayrete dUfUrdU. Maskeli erkek tnkallde ae· Yap olaru kahkahalarla suı. 
Bunu çok 

1f in de bu takayı u- Merak ettim .. "Gldecettm" de • tellydl hatt& copundu .. Batan dikten IOJlra: "Slı mubattak 
ve bunun ~evk du,uyorum.. dlm .. Fakat bu ıefer de: "Bir dikkatini aarfederek Madam OllllUınıa.. Ben bir tırtandan 
zatmaktan vabancının randevusunu naaıl bat•• •ır feY deflllaı •• Çebrntz 

verme· J DolAnf mtmnua etmete çalıtı • uadam Bolen ceT&P kabul edebilirim" diye dUtUn· H tllmııı bir adam .. " dt1or. 
TJll. d de ·am yordu. ince bir huaaalyet aötte· 

sine vakit bırakma an ~ dUm, fakat ıonra bir yabancı. rerek hayattan, aşktan balaHdı. lfte Makt ba ru1adan uyanın· 
etti: k ferefl· nm bu kadar ince teferruatı yorlardlı. ca ılıln haldnnll4& biç bir ma· 

- Bu şaka1ı uzatma bilmesine lmkln olamıyacalı Etraflarına bakmata Yalrlt ltuııatım olmadılnıı llatırladım. 
ı bana vermenizi rica edece· ka!ıaatlne vardım .. Bir yabancı· buldukları zaman m~ların tın sır ~·•ili tuur1u1ea l>fr macerarı 

!m size fU teklifi yapabilmek nın ırl salonu, beyaz telefonu, 
&• •• kl mlttlm • halaımı, oldutunu farkettller. IUrQ\ltdtnla .• Sili maal ... f ta· 
icln eve gelmenı:a~~ ema1ke1i bankadaki hesap numaramı b~- Balo nihayete eriyordu .. lladam :umarnrum .. BU,Un batınııa bir 
Bu akşam opera Si mealne lmkln yoktu .. Bunun • Dolen: k~ıa ıc' .ıt olaa ıamlnlıl tltN-
b ıo tçin iki davetiyem var.. • zerine ıetmete karar verdim.. - Hatıl, beni otomoblllme med•n •asetele-'e otO)'&bllece-a ıımemlse musaa- .. ..., 
zlnle blrJlkt~~ıu.nuz?.. Madam BoJen muhatabının kadar teşyi ediniz.. Fakat hAl& ffm. Hatt& ıfll tqbetaem, tar· 
do buyurur mukealnf kaldırmak lıteyor • maskenizi kaldırmakta tarar mı betu; •.11 anlıyaml)'aeaıım .. ll.I· 

_Fakat.. du Buna vakit kalmadı .• Ka • edeceksiniz?... ca ederim mukenlıl kaJdtrın .. 
_saat ondan itibaren opera· val.reıı.· kt• B 

1 1 
Bana kim oldutunuıu llYleıtn. 

d b ı a - Neye 1arar . •• en • ı t nın kaldırımı uıerln e u un • - Dansetmez mlılnlz? dedi. Umltalzce aenn çehrt1lz bir a· 
··a,,..ım .. YtızUmde ılyah bir mdall .. l k k 1 k 1 ti 
w ., l A k d larımdan ancak dam olarn a ma ı yorum .. 
ke Olacak .. otomoblllnlz ce - r a af 

'- t l b alm danı lptllA. - Rica ederim, böyle lUzum· n ılze elini uzatmak ,ere- bir.aç ane1 e · 
zama ğım mı bilmezler.. Anlatıldı, siz' suz sözler söylemeyin .. ?tnl başkasına bırakmıyaca • 

ne Pol, ne Pler, ne de Robersl· - Ntcln sacma buluyorsunuz. 
- Fakat, mösyö ben.. nlz.. - Bana çok sUsel bir ıece 
_ saat ondan sonra ılzl bek· - Peki fU halde kimim?·· .. eçfrttlnfz .. &.rtık matt1Dl1l lıal 

.. im Merak etmeyin .. Ne e 
Uyecee .. Kalktılar, blrllktt9 bir vals dırablllrslnlz diyorum Sl&t tık· 
bir serseri, ne de hayduddu:··: vapma .. a başladılar.. rar görmeklC' memnun olacağım 
Yalnııca ıeılml tanıyama ı.. J • 

nıza mUtee11lfim. Allaha ~:::~- Erkek fevkal&re maharetle da::_ Benimle niçin böyle konuş· 
ladık madam .. Aktama 1 • idare ediyordu. Madam Bolen tufunuzu tahlil ediyor musu. 
rcıı.. 11 Ma· takdlrfnl gizleyemedi: nuz? Blllyqr muaunuı kalbini· 

Bl l&hza aUk~t ett er.. 1 ze rlden v. olu bulmama vesile ... _ ~olell lıabat lıtemel• ha· - Hayret .. dedi .. Ben de b r 
~-· l&e tarafta• telefo- yabancı ne danıetmenln hiç de nedir? .. 

-;a bot olmıyacağını zannederdim.. - Evet .. lfaskenlz .. Fakat ar· 
nan tapand1tını durdu.. tık 

0 
maskeyi kaldırmak vakti 

Reseptörü yerine asarken gU- - Fakat biz yabancı değiliz .. gelmiştir .. 
terek omuzlarını silkti: Bll~khı çok eski ahbabız.. Erkek asabtyetle mi, yeisle 

- Her feyden enel ı.o,11 
sinirli olmayın.. Bana sellnce, 
ben de ılıt 1eTlyorum .. Nitekim 
bu rece son olarak tattılım bu 
maske de sevgime en suıel bir 
mltaldlr. 

- Dofr mu ıöylU7or1unuz. T 
Ltl\fen bana izah edin. Bu ma
ce ra ~'lreye varacak. Sonra. tim 
1.tıye •·adar beni bir kere olıun 
kollarmı:-:ı almadnırı .. Ben bir 
ço ... ıı k <le:mm her halde .• 

B\• ba ... 11 kapattılar •• lluılkl· 
nlu al! 1'1'fD• 111arak daDHtme· 
1.;1 ba,'atldar. Madam Bolen kol 
ıarıada :iöncuııu bu erkelin ıU· 
zet gOılerinde yer etmiş bir acı. 
nın lılt:rırl okudu .. 

ter seçti .. Madam Bolea 
babete b'r mana venne 
tırordu .. 

"Acaba ne yaptım 
dUtUnUyordn .• 

Cieçen gQnler lladım 
blo bir 1e"ı handla 
Tlikfnmez lll\ftıtl nlb 
bir lmltalzllft dGntl)'O 
ttla ronıerl bot bir h 
tinde kotan ıanllr 1 
bl 1DaD&111 seçiyordu • 

Bir tabab itlerini ta 
llıere bantara ıtttl .. 
lı:enllılnl kapıya kadar 
dırek ha11rlad,ılr mat 
erteıl ıabau eve 10Uı 

IÖ)'ltdl. 

M&clam Bolen direk 
edip merdivenlerde h 
fa ıtdecellnl dUtUnUrlE 
rektörtın: 

- Katı.. dl71 ıu1-
4arclt1 •• 0&711 lbtlprl 
40n40 • Direktir: 

I'lrettör.111 bitap• 
mrıı artasr kapıya d 
ıan bo,.ı-ı, t•Dlf omull 
bir 4~11kanh idi, parlat 
tJ bir mUıtalldtmfn el 
yordu .. 

- Hay bay mOIJO 
l:ıaeen b3D de yana 
denizi rica edecektim •• 

Bu ıe1 Madam Bol 
ola en derin köteelne 
retti. Mtrdlvenlert mı 
tarak bankaya strdl .. 

çantadan ~k defterini 
resmi el~lsell adamın 1 

seçerken bllbaua yere 

HıtJrJkaten öyle 141.. Madam 
'noten bu nefleelblHyi dUttillJ~ij. 
guıumsedt ı01lta tekrar ••11•~ ~;~-.:~~;;~~-~~·1~~Madam Bolen belln••n baf t 

Jl11mr elblaeJf ad~ 
i' .• ~ .. ·bl~i'fl'atııiiBiftj de:ı.erl aldı, dl 

hına: gf ınmlt 
- DUn akşam naaıl Y 

k için ml bu 
oldu&umu söyleme k lhti· 
kadar acele telefon etme 
Yacını duydunuz? dedi. 

- Rtca ederim .. tkl dakikanı· 
zı lütfediniz.. Mesele yalnıı dUdn 

mbı 1untı e 
ile bitmiyor .. Perte k bir 
tnavl Wki ile ıUılU acık ~en bun 
ıııanto &lymlt idiniz. Ya nıı 

ıiıe geçen ae· 
lar değil madam. at1mlt ol· 
n d h evvelki sen• 

e, a a il elblıelerl der-
dutunuz tekm enl& geçen 
hal ıayablllrfm .. M d battnız· 
•ene 25 eylül tarı~:: .~ılU fev· 
da kUçUk kutlar 

41 
Arnı 

ka yar ·• kal&de bir t•P n elbise 
~Unlerde ıttzel bl~ m; ıı.. H

Ciytyordun~-· Ma a otdu&ıı • 
nelerden beri taşımıı taktı-

aıetıerl ve 
nuz bUtUn tuv yabUlrtm .. 
tınız mucevberatı ıa 

derim mö•J6 · - Fakat rica e 1 bana 
Dutun bu ıöyledlklerln ı 
bir eey ifade etmiyor .• 

.. l& tanı1aml1or· 
- Ve beni ha k ılıln 

ıunuz detti mi T .. ~· :ı::ı ırl ta· 
tok gUzel ıııııenm f •·nı bu· 

aaak fınaw 
lonunuıda otur ,oseı aa· 
lamıyorum •. eımdl ı!;aı telefon 
tonun köşeılndekl ti aıkf10r 
rnaklneıtnl a1abtre

11
,:kl ben ıl· 

ıunuı detti mı• Ha .. 1 Jı•ell 
kınım a .. 

ıe o kadar 1'• ra cadde1lnde 
bankanızın Ope J!Umaranı 

1 nu beıaP bulundu u • blllrorum .. 
ın 4 783 oıdutuıı:adar yakın 

Slr.e kendimi bdu ne 1azık ki, 
1 bal e 

hlsaettlj m bir yerim yok. 
kalblnlad• ufak 
Hakikaten acı .. 

1 ekten ken Klodlt Boleıı ıu m 
dini aıamı1orclu: • 

41 uaınısı 
- Bu bir ,ata IH nuD••' 

ae~rtFatat t~~Jac&k t•J' .. dedi. ee 11trldıfrnı llf .. ttl: 
't'arlblertne kadar batırlıror.: - Sesim ılse biç bir ter lf'ade 

-· sızce belld, evet, fakat ben· 
co bayır .. dedi. 

•c- ı-..ı taparken Madam elini ıapkunua au 
Bolta otomobillniıl rahat kol • rUrken, dller eJIJ,le M 
tutl&rtD& 10mu1muı. ellnl mu· terini Madam Bolenı 

sonra bankadald hesap numa etml7or mu' • • • 
o kı' on, on iki tane ma1kell 

balo oldu .. Her balodan birkaç 
ınat evvel aynı ses Madam Do· 
ıenl telefona catırıyor Te at. 
,amkl baloya davet ediyordu. 

tell d01tuna usatarak mOıaade Madam Bol•• 4oa 
lıtemlftJ .. Ba. kere llab mu· adamın bcraa, ata ... 
tattan uıun bir maddet bu si· yoktu .. Baratmaı bir 4 
ıeı eller! :ıwelarından bırakma· botlufu kapatryordu .• ~ 

rasr Gri talon.. - itin tuhafı da bu ya! .. Se· 
D~dJklarında tebe11Umll ye· tlnlse dikkat ettikçe •izi kendi· 

ntden belirdi: mt 7atın blnedl1orum .• 
t - Ben ılıln daimi prettltkl· dı, ıonra hafit bir eeıht: iti sUıel cöz bu aYallı 

- Tuhaf •• dedi .. Bu ııca ıH 
bana bit de yabancı delil .. 

h ide Çok kibar bfrl-1 
"Her a it 

,. diye dUtUndll ye g me· olaca ... 
te karar verdi .• 

••• 
nın kapıaında ııuıaıl o-

opera 1 ıttı saat 
tomoblll•r tıra an~ ılr;b elbl· 
tam onu cde~e=u~~k bir 41tkat 
.uMraa r 

k ıabalrtıD aruından seç 
ne a batara yaklattr .• Madam 
rek ara t mobilinin tap111nı 
Bolenln O O ık bir 

at elini uzattı .• Çok ' 
açar 1 otan Madam Bo· 
tuvalet gl)'ID t t k eHne da· 

bu kuvntH er e 
ten k otomobilden indi .. yanara 

Bonjur . dedi. 
;ubatabı cevap yermeden e-

4am Bolen reni arka· 
tııdl •• 11:1ua borlu ıenlt omu•· 
d&flD•=.. bir dııtkaıılr oıclutunu 
111, stl memnun oııta .• yaıuno 
ınrnnce ll,alı mukeBID altın· 
..aıırrlaa -·el ıöslerl ıeçlll1or· 
dade ••-

da. odlt Bolen arka48f1Dln ko-
KI ... andl merdınnlerl ... 

ıuna 1 ~ldala batladılar.. Jrla· sizce çıa 
dam aoıen. 

_Su .. ıır de dUalz mi oldu· 

nua?. dedi 
Sonra. mullatabıaın biç do 

a M taraftan oımadıtını ıo· 
uım a 
rtıaoı eneli. o batladı: 

-JtandHanasa ı•ldlllml IÖ· 
runc• tatrrdınıs delil mi• .. 

rınısım. 

Brkek bu ıözlerln tena t11lr 
yapmıt olmatından korkarak 
derhal devam etti: 

- Ya!"lb snrueuru, .. dedi.. -ıydınlat 
0 

du.. 1184 

_ Maamatlb benden çekin· 
menlze uııum rok .. itimat ede
blllnlnlz. Hattl ılıe lllnıafk bl· 

MadAm Bolen bu d&Tetler
den bUyUk bir be1ecan du)'U • 
yor. mukoll balo cecelerl eyden 
çıkmıyarak mukell dottanun 
tel.-fonunu bekliyordu. Hemen 
her detaaında da blsmetçl: 

••• 
J!Jrteat ıabah Madam Bolen 

henuı 7atakta iken hizmetçi ça· 
JIDI, tHete T8 mektupJannı se• 
tlrmlftl • Btl7Qk maYI bir zarf 
nuan dikkatini celbettl. Tecet. 
ıueıe açtı .. Mektupta: ıe edecek deflllm.. - Mö17ö Xakı madamı tele· 

- Bu da blraı tuhaf dolruıu. fondan lıtlror .. diye Madam Bo
Bu tözler userlne erkek danı ıe:ıln tatlı httyecanını körUlclır

edın çtttlerln ortaıında durdu.. dl .. 
Titrek bir seıle: B!rlblrlnl takip eden balolar. 

- Rica ed•rim .. Beni tahrik da ,.ecele: daha ıuratle ıeclror-
etmertn .. dedi.. du. Makı ılyA elblaeıt itinde 

Madam Bolen: tamnmen kapalı yllıUne ralmen 
- sız mubakak blraı dellıl • fevkallde gUıol bir erkek oldu· 

rıta • Jrlaamaflb ben bu aktanı ıu binini verl7ordu .• Klo~lt bu 
Jıer baretıtlnlıl bot sorm•I• suıel erkelin kollarında danu. 
tarar Yerdim .. lltedlllnlı Slbl derken ta•ll ba7allere dalmak· 
lıar•ket edıblllrslnlL Merak et· tan kendini kartaraaı1ordu .. 
meyin, mutıntı bakllll bUYIJt· Maamaruı Klodlt bu maceraya, 
timi aalda1'or •• SltlD hasırla • bu b11yal11rl saımekten keadlnl 
mıı oldutunus 01'UD& strlro • alamıtorda da.. Bu sıııtte J'al· 
rum .. Buton rece bana 1aınısea nız 1rartp bir maceranın tatlı••· 
"Klocllt" 411• lllt&p etmenin de 41teıl delll ,aynı samancıa toa· 
muıaade edt10rum.. ıuı bir 1&&dıtln aqell clı mey. 

- Peki .ıonra .• 
- Bu kadar acele etmeyin .. 

eonraarnı dUtUaUrtız .. Hem ö1· 
le ıı.annedlyorum ki ılz beni ta
mamen tanımayonunuı.. Öyle 
olsaydı, tamamen 1erbeıt oldu· 
tum halde ula yoldan cıtıamı1a 
catımı da blJmenlz ı&ıımdı .• 

cuttu. 
Madam Klodlt balo gecelerin. 

den bUyUk bir zevk alıyor: 
Haydi bana lllnıa,t edl· 

nlz. 
lJlye stızel arkadatınr zorla • 

yor .• Suıtutu zaman yeniden ı,. 
rar edl7ordu .• 

''Kalbimin ıeılne ceTap ve
ren Klodlt .. Sana Allaha ısmar
ladık derim .. Busun aana bitap 
eden bu maskeli adamı bir da· 
ha rnremlyeceklln.: Geçlrdlfl • 
mla emıalılı geceleri bana ba · 
tıelarsın delil mi? .. Seni ıevl • 
yorum .. Fakat artık karanıııı 

gömUlmefe de mecburum .. ÇUn
kU bu oyunun tehlikeli oJmaıa 
bae1a4ılnu bl ... 4l7orum. Sen 
ma.aıeuf bir teytanı, net, «• • 
çon sece iöJledltta- albl. bir ter 
tanı, çehrellı. ıaımılı bir loaanı 
ıeTmele batladın •• Bun•an ta· 
u,.n mıuee .. ır olma. bana da 
11.n"l etme .. Ben aana 11.ylk bir 
IDHD dettHm •. Ben il~ bir Mr· 
ntl ,hlo bir ahbabı olm11an n 
lknn lllllrlntrı blroot Jraaarla. 
rı 1.•1lunan ıavaıır bir mab16· 
kum .. ıııter me11te 1alnıı senet 
ne hallot ilmi• qlurdr, blıt bt~ 
bir kunet a1rramudı. Fakat 
bundan dat.a mtltlllt 01ıe Dok· 
ıanlar Tar ki .. Nakletme Klodlt: 
llusUn HDI ilk Ye IOD cltfa öpe 

aJJak bu "ak olmu,tu .• B 
ktıl&tla dudaklannın l 
yalancı bir tebentlm 111 

- TetekkUr ederim. 

Dedi n kua1a dolN: 
dU .. Namına bir oek dol 
Sonra ıır.aını beklı41.. 
11 eatınımca kasan 
Veznedar parayt ıanrt 
korkak bir ıesle: 

- Atf .. deralnlı, bu 
rap adam da ldmdlr? .. 4t 
du. 

Bu, zavallının blrl41 
yl terbiye ıörmtlt. fakat 
ıteıtC!edlr .. Baracla herk 
dl1e onunla etlriir 
bir ntlra da m•Uıı:tlr 
sile çocutu idi • llnat 
cın btıtun tartlara mali 
ıattd, ıenott, stıse141. 

sOıeldl.. Onu ~- eakld 
nm .. Mektepte birlikte o 
tut .• Sonra harbe ctttlk. 
elik.. itte harbla aette 
dl onu lllo bir 7erd• t 
tar .. Bu bırap 7811 berk 
lrutu:ror.. Ben 4• ona 
ıldıni .. 

Madam Bolen: 

- ZaTallt clıUkaall •• 

DIJo mırıldandı •• 
- Jfaaleltf veya maalm~m • 

nunlye öyle .. 
- Nı demek lıtlyonunm .. 

Oauncu baloda idi .. Kak• il&· 
dam Doırnı blraı )'OfCUD sör-
4U.. Yllltl earana19. d9lert çu. 
turlara .. moım1tta.. Birinci 

rlm .. Ali .t ıımarladııı •. • yDkıelmlt oıao raıtan 

- Bunun ıfacı de, bence 4• 1'Ptedl1or4u •• 
- llabattak · ebemml1et1 yok.. danıtan tonra: 

Mektubun alana 4&..1\1 iki••· 
tır llln edllmlttl: v ... , ... , ...... 

- Mu: "kkak ti aem 
hal •• dtcll. 

cok acemice •eltftlrl:S•n ba 
BiltU• ıaJHttalH br acı ıelaal- -Bu tlae surur nrl1or muT 

1 bana ille de raa - KatJJ"•D Telefonumun il· 
- Sizce ehemml')'etl olmıyabl· - Hasta mııınıı? •• dl11 tor-

lir .. Fakat benim Y&ltyetlm mtlt 4u. 
ror.. 1.,sn 11 meraka dtıturmtlf oldatuna 

- ta ha~ ıattı• ctrtl60l'Ulı o tadar •• 
b n klal• T.. 11 )alak• - Batlbttn dotra .. JllW.. 

-"'1ef ......... 

kUldOr. Mesel& ıtıe btıUln ıe· Madam Bolen titret bJr _. 
ce )'&11lDC& .. •817.0" 4119 hitap le: ... _..,.. 
edemım 1aı.. - Dinle Maki .. clt4l. ~ 
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n • Rahat ve sağlamclır. 1 ı Bu ayakkabları almakla ik
tısad etmiş olacaksınız. Hali 

Boğaziçi vapurlarına mahsus ilkbahar tarifesi 20 Nisan 1939 Cu- hazırda yerli ve ecncbfmah 1 

ma sabahından itibaren tatbi kedilecektir. zengin çeşildlcrimiz vardır. ı 
Geliniz, görünüz ve intihap 
ediniz. 

ZAYl - ÜskUdarda 1463 nu
maralı araba ile yapmakta ol
duğum seyyar ekmekçiliğe alt 
ehliyetnamemi zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. - Hakkı. 

Falih Sulh Birinci llul;uk Malıke
mesinden: 

939/208 
Arif Hikmetin ikametgAhı meçhul 

Yaşar Bulen aleyhine açtığı tılacak •• 
davası icio ilanen yapılan tetıugatta Pırınç unu 
mahkemenin muayyen buluntlu~tı • 
14 - 4 • 939 saat 10 da mahkenıeftl' Mercımenk UDU' 
hazır buıunmadığından biltaıep gı- Be ely 
yalıen mahkeme icrasına ve on beş z e unu 
gün müddetle ilAnen tebligat ifasına Yulaf unu 
karar verilerek müddei Tekili tara· 
rından mübrez senetteki imzanın in- Patates unu 

ıı:~~ • ı ı~' ~!:: ~'ını 
·- - -

karı halinde istiktap ve tatbikat ya- p• . . t 
pılacaktır. İnkar ve iliraı etmezse ırmç nışan ası 
vakıaıarı kah~ rn ~~rar etmiş audiy. Kornflör (Mısır büiasası 
le büküm vcrılccegınden mahkeme 
günü olan 5 - 5 - 939 saat onda malı· Bakla UDU 

kemcae hazır buıunmad~ğı ~e gıyap Fasulye unu 
kararına müddeti kanunıyesı zarfın. 

ı ı u.wıııı 

: . '. : , . ':' ·. 

da mraz etmedi~i takdirde gıyabın· Nohut unu 
lla hüküm verileceği tebliğ makamt-
ııa ı.aim oımak üzere nan oıunur. Arpa vesair hubuat 

(28089).. unları 

ZA Y1 - T. C. Ziraat Banka • 
~ . :· .. ~-... ; . ; .. ' . :·.... :. ·. ·~ . 

srnda 11835 No. lı hesapta kullan- Bu müliemmel ve eşsiz müstahzarat tabii İh· 

. - . 
NAVIGAZIONE-VENEZI~ 

I Jğrayacaklan Limanlar Vapurların laiml~ri ffereket Günleri 

EKSPRES HATLARI 

lre, Ilrlndisf, Voncdik, CEUO 7/4 
Triesto ADRIA. 14 / 4 

CELIO 21/4 
1 alata nhtmımdan her ADRIA 28/4 
·uma tam saat 10 da QUIRINALE 5/5 

. 8/4 
•ıre, Napolf, Marsllra, Cl'ITA' di BARI 22/4 ' .._ Cenova 6/5 

1 

11&1\t to da Galata 

Rıhtımından 

Pire, N ~oll Marsilya, 
Cenova 

f'V&la, SelAnJk, Golos, 
ıl'ce, Patıas, Aysarands, 

Brindlsl, Ankona, 
Venedik, Trleste 

ilAnik, Midilli, bmtr, 
ı ~· Kalama.ta, Patrııs, 
tindlsl, Vencdik, Triesto 

Sulina, Kal~, lbrail 

İstanbul· PlRE Saat 24 h. 
,. Napoli gün 3 jours 

" Marsilya. ,, 4 " 

Meran o 6/4 
Campidoglio 20/4: 
Fenicia 4/5 

Bosforo 13/4 
Abbazia 27/4 
Spartivento 11/5 

lseo 6/4 
Albano 20/4 
Vesta 4/5 

Vesta 22/4 
Spartivento 26/4 
Meran o 3/5 
lseo 6/5 

Campidoglio 5/4 
Abbazia. 12/4 
Fenicia 19/4 
Spartivento 2614: 
Meran o 3/5 

Akhisar Belediyesinden : 

Saat 17 de 

Saat 17 de 

Saat 18 dl' 

Saat17dc 

Saat t7 dt' 

'1500 lira bedeli keşifli Akhisarda yaptırılacak sondaj ame. 
yeai için kapalı zarf usulile ilan edildiği halde istekli çıkma
ğtndan 11 '.Mayıs 939 perşembe günil saat 15 e kadar bir ay 

laıı mDddet içinde .çıkacak ve lA.yıki had .fiııt teklif edecek olan 
steıiliye pazarlık ıru.retile ihale .. olunacağı il~· ol\ll'tur... (2608l 

• 

dığım mühürü zayi ettim. Yenisi • ti h kik" k 1 "' d 
ni alacağımldan eskisinin hükmil ya~ımıihzın ~ • lı91a5r§ı ıMgı ıNr. • Ç B •k 
yoktur. ı ar tesısı: . urı apa eşı taş 

lbrahim Garip 
. .. • (K. 1. 60) 

SAHİBİ : ASl!\f US 

Neşriyat Müdürü: R. Ahmet Sevengll 

Basıldığı yer~ VAKiT Matbaası 

Gayrimenkul sahş ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

.. 

Bay Hasanın 12785 hesP p No. sile Sandığımızdan aldığı 
(400) liraya karşı •birinci derecede ipotek edip vadesinde borcun\!! 
vermediğinden 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı 
maddesine göre satılması icapeden .Analdoluhisarmda Göksu mev
kiinde Kandilli caddesinde eski 7 mü. ({ mü. yeni 13. 15 n uma. 
ralı kagir ve odalı dükkanı olan bir hamam tamamı bir buçuk ay; 
müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına 
göre yapılmaktadır. ArttırmaY,a.. girmek isteyen (57) lira pey ak. 
-çası verecektir. Milli bankalarimı.zdaJJı ıbirinin teminat mektu.c 
bu da kabul olunur. Birikmif}>ütün veVgilerle belediye resimle. 
ri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellfiliye rüsumu borçluya 
aittir. Arttırma §3.rtnamesi 20.4.939 tarihinden itibaren tetkik 
etmek i~ere sandık hukuk işleri servisinde açık bulunduru. 
lacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede 
ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları 
tetkik ederek satılığa çıkarılan, gayrimenkul hakkında her şeyf 
öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 6-6-939 tari
hine miisadif salı günü Cağaloğlunda. kain sandığımızda saat 10 
dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul 
mükellefiyeti ile sa.n,dık alacağım tamamen geçmiş olması şart. 
tır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 
23-6-939 tarihine miisadif cuma. günü ayni mahalde ve ay. 
ni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimen~ 
kul en çok arttıranm üstünde .bırakılacaktır. Hakları tapu si. 
cillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin. 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair ·iddialarını ilan 
tarihinden iti'baren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bera·. 
ber dairemize bildirmeleri 13.zımdrr. Bu suretle haklarını bildir
memiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmryanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malUmat al_ 
mat isteyenlerin 938/ 1447 dosya numarasiyle sandığımız hukuk 
işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* * * 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alman gayrimenkulü ipotclc gös. 
termek isteyenlere muhamminlerimizin koyrnu~ olduğu kıymetin 
nrsfınr tecavUz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar 
borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (2620) 

1939 RESİMLİ HAFTA 
Her nüsha yeni bir gföıellilc ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz f 
. ' 

~--

~1staJJbul Beled;vesi -ıariar1 
-

Uskllda.ro.a: Tenbeı Hacı eh. 
:met mahallesinin Demirciler l!o. 
kağmda 73 ııuınaralı dükkin. 
Fatihte Hoca Hayrettin mahal. 
!"sinde Süpürgeci sokağında. 8 
numaralı Efdal zade medresesi. 
Kara.gümrükte Kara.gümrUk ma. 
hallesinde Kilise sokağın.da· 8/ 4 
numaralı dükk3.n. 
Beylerbeyinde Çamlıca. sokağın .. 
da 3/5 numaralı Hamidi evvel 
mektebi. ~ ... 
Üsküdarda Atikvalde mahallesi. 
nin camii sokağında 4 numar~lı 
Feridunağa kütüphanesi. 
Galatada Topçular sokağmda 2/2 
numaralı dükkan. 
Atpazannda Kirm.asti mahalle. 
sinde Celep Mehmet ağa medre. 
sesi. 
Cibalide Üskübi mahallesinde Ka 
ranlık Mesçit sokağında Muhit
tin Kovacı medresesi. 
Usküdarda Selmanağa mahalle. 
sinde Karacaahmet caddesinde 
79/ 81 numaralı dükkan. 
Tepebaşmda. Meşrutiyet cad. 

aesinde 14 numaralı dtikkan. 
Mercanda Yavaşça Şahin mahal. 
lesinde Uzunçarşı sokağında 240 
N. dükkan. 
Üsküdarda Hesnahatun mahalle
sinde lskelebaşı yeni dünya so. 
kağında 2 numaralı Mihrimah 
mektebi. 
Aksarayda Çakırağa mahallesin 
de Tramvay caddesi sokağında. 
29 numaralı Bekirpaşa mektebi. 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahalle. 
sinde Tarla.başı sokağında 49 nu
maralı ev. 
Beyoğlunda Emincamii mahal. 

lesinin Samancı sokağında 47 
numaralı Emincamii mektebi. 
Fatihte Kirmasti mahallesinde 
cami avlusu sokağında Bahrise_ 
fit Çifte ayak medresesi. 
Üsküdarda Atik Valde mahallesi. 
nin cami sokağında 48 numaralt 

'12,00 

228,00 

96,00 

60,00 

24,00 

1224,00 

180,00, 

48,00 

54,00 

100,00 

60,00 

30,00 

42,00 

168,0() 

60,00 

300,00 

5,40 

17,10 

7,20 

4,50 

1,80 

91.80 

13,50 

3,60 

4,05 

7,50 

4,50 

2.25 

3,15 

12,60 

4,:SO 

22,50 

Atik Valde mektebi. 144,00 . 10,80 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yamı mahal· 

ler teslim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya. veril. 
mek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri 
levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösteri. 
len ilk teminat makbuz veya. mektubiyle beraber 4--.5-939 per. 
şembe günü saat 14 buçukta Daimi Encilmende bulunmalıdırlar. 

-- (İ) (2630l 


