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ırı ~- HERYEROE 3 KU BU S 
. ' Çinlilerin muvaffakıyeti Ruzvelt'in yeğeni tayyara 

ile dUşUp öldü 
Melaıiko, 19 (A.A.) - A.meri. 

. ık& Cumhurreisinin yeğeni Da· 

Hongkong, 18 (~A.) - Çin 
kuvvetleri dün Japonlar için çok 
vahim olan kanlı bir muharebe • 
den sonra Hua.Şien §ehrlni uıp. . 
tetmişlerdir. 18 tayyarclik Çm lt;l Rtw:elt, dün idare ~ttiği tay 

ile düşmüştür. Daniel Ruz. 
~ ıve ıf.a.Y3arede bulunan bir 

tK&am 7.0ltu 5lmilşlerdir. PER..';EMDE 20 ~"1SA. 1 939 ~ XIL: 22 • SAil: '1641-

filosu Sinkiedcki dü§man mevzi. 
!erini bombardıman etmi§ ve a. 
3ır zayiat verdirmiştit. 

ffiAR F. E\'T: Anbnı Cıuf. fSTANRUJ.• Trlgr:ıf : Vı'1CJT• Po~ta kutu~n: Hi~clefon: 214 1 3CYn:ıl-2 1370(/dnrtJ 

Fransa Hariciye Nazırının izahatına göre 

Haf "iığ"i -~eb~~n -işg~ı--;,fy~iiiıif ~ -~[;,,iıilığı~iia 
• -· -- . 

Hükümetimizin lngiltere ile müzakereleri 
Müzakere-ıamhır iıii
ıaşma ile neticelendi 
Anlaşmanın teferruatı hakkında 

bugün malOmat bekleniyor 
• Dün ak§am geç vakit memnu· ı ma, mahiyetçe ayrı olmakl~ bera· 

nıyetle öğrendiğimize göre Jngilte- ber, Yakın Şarkta esaslı bır sl!lh 
re ile ;fürkiye arasında aiyaıi ma· cephesi kurmaya matuf ve tahmın· 
hiyette bir anlatma akti için bir lere göre İngiltere - Romanya · Yu
ınüddettir cereyan eden müzakere- nanistan arasındaki anlatmaya 
ler müıbet bir neticeye varmııtır. Türkiye de İ§tİrak etmit bu

. BaılangıcıMilli Şerin Baıve- lunuyor. 
kil ııfatiyle J..-.~.-cıı.ya. yaptıgı zıya- Ancal<. yanlıt bir tefaire yer hı· 
:ret .c.amanlarına çıkanlabilecek o- rakmamak için ahvale vakıf olan· 
~~n b1u~lat'!'anın, batka ıiyaıiha- lar §U noktayı tebarüz ettiriyorlar: 
ıse erın dogduğu bir zamanda o- Türkiyenin dahil olduğu kom· 

kun
]u u ona dünya ıulhuna hizm~t ba- hme_ıon J.J.lh kombinezonudur ve 

mda da miiateana • 
kuancL·~··•ctn-. . gı rtı ı ı su ve oat u bağh-

Romanya ve Yunanistan. dev- lıklan için icabında haaredeceii 
Jetlerini herhangi taraftan bir ta- ke-ncli kuvvetini gene icabında ken
arruz kar§ııında lngilterenin de di ihtiyariyle artırmıf olmaktan 
müdafaaya i,tirak için yakınlarda ibarettir . Hasılı muayyen devlet· 
teminat verdiği ve bu teminatın Iere kartı kurulmuf bir cephe ma• 
~ürkiyeye bağlılıldan olan iki dev- hiyeti yoktur. Ortada sadece kendi 

1 leto taalluk etmit olmasının nasıl sulhumuzla beraber umumi sulhun 
Lir kıymet aldığı malUındur. muhafazasına hizmet edici bir ted-

HükUmetimizle yapılan anlaş- bir vardır. / 

.ı dair teminat verdik 
Bone, mebusan meclisi. hariciy 
encümeninde siyasivaziyeti anlat 

Paris, 19 (A.A.) - Harlclyc 
Nazırı Bone mebusan meclisi 
hariciye encUmenlnde enternas
yonal vaziyet hakkında uzun t· 
zahat vermiştir: 

Bone, Allcante'do mevkuf bu
lunan Fransız konsolosu ilo ko· 
mUnlst Fransız mebusu Tillonu
nun yakında tnbllyc olunacak· 
!arını :;Xylemlş ve Fransa fle ls· 
panyn arasındaki lhtll!fh mesc· 
lelerin halledlldlğlnl g6rmck ar· 
zusunda bulunmuştur. 

Sonra, Fransız vo lnı;l

llz hUkQmetlerlnln son hafta· 
lar içinde gayretler Hrfettikle
rlnl n sulh teşkllAtı \•Ucu da ge· 
tırı:n.eye talıştıklarını anlatmış, 

Fransız Hariciye na.znrı Bone 

bu gayretlerin daha şimdi 

mesut netJceler vçrmfş ol(lu 
nu söylemiş ve Fransız-Olfkfı 
tinin teşebb:tlşlerlnl bildir 
tır. 

Polonya hakkında demi 
ki: . . 

Pransa, Polonya. - l<.,ransız 

Ufakını 6tedcnberl slynseU 
, esaslarından biri olarak ta 

etmiştir. lnglltere ilo Polon 
nın karşılıklı yardım taah 
lerlni toyft ctmclcrlndcn dol 
derin bir sevine duymnktay 
JJu yardım şartlarını Fr.ansa 
ktirıcU tamamlyle tas, ip ede 
. Bone. Fransanın Yunanı 

(Devmnı 8 incid 

"Paris,, Transatlanti
-. __ a.s yapıldı 

Amerika sergisine 25 milyon,luk eşya götürecek 
vapur .Havr limanında battı 

_A_l_m_a_n -D-e-vl-et-( 

•~~~~~~~~~~~~·~~~~~-• Reisi Hitler 

7 tayyarelik bir hava' Belediyede euounsonciyııdönumu 
kutlanıyor 

fl.lomuz Tahrana vardı 250 memur BugunAlmanCumhurreııil:Iit. 
ler elli yaırna basıyor. Bu müna.. 

aç 1 kt a k a 'ıyo r sebetle Alman yada büyük §enlik· 

1 

Jer yapılacaktır. Führerin memle. 

Suilııastten kurtıtla1ı "Normandi" 

Haber verildigine göre Hazi.. kete olan büyük hizmetleri her 
randan itibaren belediye kadro. tarafta minnet ve §Ükranla anıla. 
sunda 250 ye yakın memur açıkta caktır. (Devamı.• 8 inoiile) 

:~;::::· ::::::a:::~:: -~M;;-a-r-eş-a-:1:-:F:--e-v-z:-i -=ç=-a-:-k-m_a_u_v ı_n_K_e_r_i m-e s-i-. ~A~·a.zy~,Sşl !..!.8

8,~ncl~de) roda tasarruf edilen memuriyetle. 

re ve münhallere sırası geldikçe Muazzez hazı·n merası·mıe go"mu"ldu .. tayin edileceklerdir. Tamamiylc 
açıkta kalacak olanlara tazminat 
verilip verilmiyeceğinin de henüz ~ 
tekarrür etmediği söylenmekte
dir. 

• -- Tayyarelerimiz bir 1/ÇIC§ csnasıniıa . ...,,, Tokyoya mesaj 
Tahran, 19 (A.A.) - Pars A-ı hnda bir ıran f1ılo_su tarafıdn. gönderirmiyecek 

dan karşılanmıştır. nış esnasın a 
Jansı bildiriyor: • . yapılm a • ve hari ı Y~ington, 19 (A.A.) - Ame. 

.. kk"l 1 n askerı mcrasım !< • • 
7 tayyareden muteşc ı 0 a . f . mümessilleri rıkanın, Bcrlin ve Romaya gön. 

'l'ürk filosu dün Tahran tayyare ı cıye nezare ının . 1 derdiği mesaja milmasil Tokyoya 
F"lo Zan· (IJevcmıı S incıJeJ • • .• 

tneydanına varmıttır. 1 bır mesaj gondenniyeccği riya-

b. h b d seticumhur sarayından ve bari • 

Göğüs göğUS8 ır ~-~-~~~ .. --~---~-~--~-~!..~. ~ii~~ nezaretinden bildirilmekte_ 

-Çh;fikr Kaif eng 
şehrine girdiler 

.)adonlar 34Ç>O ölü b1raktılar 
o· ..... 8 ncl.ıe) J 

Ceza gören 
esnaflar 

Ceza listesinde hangi 
esnafm isimileri var 
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Bulgarca Dneı ga~etesi
nin bir makalesi 

r Bulgaristan Türki
yenin samimi dost· 
luğuna güveniyor c;uk~ııe;:~~~!!~' Ceza gören esnaflar 1 

Yeni terimler 
Yeni ders yılına kadar 

tesbit edilecek 

Cumhurreisimizin 
Spora alakası kadar tamamlanacak Ceza listesinde hangi 

Bulgar Başvekili Köseivanofun Maarif VekAleti bu sene ilk .Maarıt VckA.leti lise ve orta (Yazan: H1Kl\IET ıuı-.1R) 
resmi organı Dnes gazetesinin 13 iş olarak okul kitaplarının vak- esnafın ı·sı·mıerı• var ?. ol=ul öğretmenlerinden müte-
tarihli sayısında Bulgaristan ve tinde yetışmeslııl temin için fa- şekldl bir komisyonu yeni te· C Ul\lHUURI~tS1M1Z Büyiik 
beynelmilel dlı1di.seler isimli baş. a!Jyete gecmiştlr. Basrıı direk· Bele.diye daimt encUıneni ta- ı Köpril altında manav Asador, rinılerin tetkikine memur et· 1nönii geçen ı•aznr An· 
makalede deniliyor ki : törlUğU, hangilerinin tadil edil- rafından yeniden birçok esnaf !\lahmutpaşada !fl numaralı mişti. Terimlerden değişecek· kamStmhna şeref ,·ererek bir 

''Tarihi ve hayati günler yaşı. meden bastırılacağını tesblt et· hakkında para cezası verilmiş· dUkkA.nda manifaturacı Meh • !er tesblt edilerek ciğretmenle- futbol maçını sonuna ktıdar dik· 
yonız. Büyük Harpten bugüne mektedlr. Okuma kitaplarını tir. Yirmi lira para cezası öde· met, 1\Iahmutpaşada Aynacılar rln fikirleri de alınmak tizerc kntlc takip buyurdulnr. Aktif 
kadar Avrupa. bu kadar büyük yeniden yazmak Uzere teşekkUl yecek olanlar şunlardır: çarşısında tuhafiyeci Mustafa, kendilerine bildirllıniştlr. Ve- hlr asker olmanın ''eı'diği ctrn"' 
gerginlik ve huzursuzluk anları eden orta tedrisat okuwa kitabı lstiklil caddeslnr.lı:ı 234 nu- l\fahmutpaşada kavaf Vlçen A· k!ılet gP.len ccrnııları tasni! e t- det(', at porunR olnn hususi mc· 

Yaca amuıtır Milletler yeni bir h 1 k ı ı k d 11 1' . t" l'Ukllllll ilıh'c cttP•i ŞC\"kle öte-...... m ~ • azır nma onı syonu !na !yeti- maralı dUkkA.ndn. tuhafiyeci No ı;opyan, un uracı ya "oman, mış ır. ,,. 
harbin düşünceleri karşısında tit ne devam etmektedir. Sirkecide Hamldiye caddesinde <lcnberi gfü.ümüz<le birinci sınıf 
reşiyor. Herkes süra es a am. Bu sene kitaplarda umumi mawda şapkacı lsrniJ, Sultan· tuhafiyeci Filora, Mahnrntımı;;a· f r k k .1 1 • o1 

tl ur.hı bnr, şaııkacı Nikoli, Sultanlıa Yakında bu komisyon te}{rarı bfr ''Sport .. nıan" olnrnk da ,.er 

Yor. Bu derece bUvilk huzursuz. ı ı ı ..,_i ı k d aa ıyete geçere · at ter mlerı nhnı':' bulunan Helsicumhurn· 
" J r c eEo şme yaplıması da muh- hamamda. maıılfutur:ı.c ı Behar da rfaniye sokağında un u- k 

luk anlarında Bulgaristan kom. arnrlaştıra<'ak \'C önUmllzclekl ınuzıın lm kıymetli alllkasmr 
temeldir. Bunların değlşmele- KeresLcciyaıı, tuhafiyeci Kenan racı Yel'\"nnt. t d d . . b 

şuları ve büyük devletlerle olan 1 i e ris yılın an ıtıbarcn aşla· gcnçllk ,.e dinçlik hnyatrm17:ın r 11 Ye yeniden yazma işini ti· Yenlcaml eacldeshıde tuhafiyeci Beş llrn verecklertn isimle k u k ı k·t ı l dostluk teşriki mesaisi ve kendi ı · ma zere 0 ·u ı np arı rnn- Uerhl için bir 1~nret sa,"lllllk ı a· 
zer ne alanlar kitapları kısa biı· A-In~er Yako, EmlnönUnde 'Mey· ri: 1 11 11 ktl <J sulh siyasetine devam edi)•or. " ara göre tac l ec lece r. IJet ohu·. 
zamanda hazırlıyarak Yekl'tlet d aııcıktn li::umas"ı 'foııuzo•"'lu , B ·kt t O t bah,,ede ka Gospodin l{öseivaııofun dış si. ·" 0 eşı aş a r a • .. • --o-- Güzide Şefimizin. maçı se~·· 
talim terbiye lıeretıne vermiş Balıcekapıda tuhafi~·ecl GUlU- sap II 111 ],.. ı kö ele Lalnşahin Ş h• h ı· " yaseti şimdi kıymetini takdir et. • " a ' "u ·a · Y ·' e ır müte assısı ge ıyor t·etttğl mii<ldetçe, her haftn her 
lrnlunncaklardır. zar 1\1. "''anes, Galnta·1 a. ı:-e. l l · d k S l l Ç ik tirmeğe ba.~lnnuı.;hr. Bu siyaset ı u L cac c esın e asap . a Jr ev . ' -d 1 k 

:Mevcut kitap dağıtma teşki maıı lrns caddesinde tuhafi~·eci Panrraltıda Bilezil~"I soknğ·ında Şehir mütehassısı Prosttan dün ym e ınem e etin on binlerce 
durendi§ ve vatanperveranedir ·· " b " hnlkın st.a<lla ·· ·ikı dl 

lıHı da takviye edllecek, yeni· Pinto, Galatada Necntilı e.v cad J(frkor, lrarakö~·de kasap Ha - belediyeye bir telgraf gelmiştir. 1 ra un eren -
ve sergüzeştlerle başkalurınm " " Jk J d ini hl den bazı merkezler tesis eclile- sau. ı~eı·lkö~··,e Baı·utlıane cad· Prost yakın bir zamanda hare. nrun • ıeyccnnın eı~e r 
peşinde sürüklenmeğe düşman - cektlr. desinde Da viı:e Aroıı, Sultan- ,, u ket edeceğini bildirmiştir. kere dnhn tftkdlr buyurclukları· 
dır. Gospodin Köseivanof Bulga- --o- hamamında tuhafiyeci Nesim, desinde bakkal Etlıem, Şişlide --o-- na şiiııhe yoktur. Bu it.lbarla. 
ristanın dış siyasetini sulh yolun. .Mnhmutpnşadn tuhafiyeci Bay· Silfthşor caddesinde kasap MI-
da. anlaşmn. teşriki mesaisine doğ ög\J retmenlere yük- ram, lstiklfı.1 cadd('sfnde mani- co, Beyoğ-lunda Ergcnelwn cad· 
ru götürmü§tür. Bulgar siyaseti. faturacı Karumanoğlu, Perik· desinde kasap Laınbo, Çember· 
nin hüsnüniyet ve samimiyeti selme imkanları 1i Hıristiti, şapkacı Erfllll, Tc· Jitaşta Vezirhan ca.ddesiııdc ;o;eb· 
komşuları ve büyUk devletler ta. pebaşıııda Lala blrnlıaııesi kar· zeci :Mehmet, Uzunçarşıda yağcı 
rafından tam man.asiyle anJaşıL verı"liyor .~ısında şapkacı Piruzıı., Galata· Hnsan, Kadıköyde SöğUtlUçeş· 
mıştır. saray karşısında günılekçi Zara mede lıakkal 1brahim, Beşiktaş-

Avrupadaki buhran ve gergin- M "f y k"l t• b" 1. Yanos, Beyoğluıı<la Balıkpaza- ta Şehit Asım caddesinde kasap 
i lk vazı·felerı·ne su .. kfınetle .:ıcvam aarı e a e ı ır ta ı-"' h 1 rında. yağcı llya. Mustafa Nuri, Kadıköyde Yel· 
eden Bulgar milletini heyecana matname azır amağa on llru para cezası verecekler cleğlrmenlnde l{nrakol aokağın· 
sürüklemiyecektir. Çünkü, Bul. başladı de şunlardır: dn baklcnl Refnil. 
ga.ri.stan tecrit edilmiş bir vazi. Mnarlf Yekl'lletl lise öğretıe-
yette bulunmuyor. Bulgaristan, rlnin yUkselme lmkl'lnlarını te
Tilrkiye ve kardeş Yugoslavya • mln ıııaksadfyle yeniden bazı 

nm kıymetli ve samimi dostluk_ mUlıim teşebbllslero gil'işıııiş 

larma. emniyetle istinat ediyor. bulunmaktndır. 
'l'Ur1dye ve Yugoslavya ile Bulga- Lise öğretmenlerinden mes -
rlstanm imzaladığı ebedi paktla. !eklerinde uzun yıllar faallyet 
nn ebemmiyet ve kıymeti bugün göstermiş ve ihtisas sahibi ol • 
kü gibi buhranlı anlarda daha va. dukll\rı derslerde eser yazıuu; 

zrh anlaşılıyor. olanlar arzu ettikleri takdlı·de 

Balkanların üzerinde dolaşan imtihanla docent ye profesör o 
karanlık bulutlar ibu paktlar sa. labileceklerdir. 
yesinde dağıldı ve Balkan millet. Bu hususta Vekı\let Unh·ersi· 
leri arasındaki münazaalı bütün tc röktörlUğll lle temas ederek 
meselelerin sulh yoluyla anlaşa· bir talimatname tesbit etmelt
rak düzeltilmesi ve teşriki mesai tcdlr. 
yi temin imkanı hazırlandı. Maarif Miidürü Ter kosa 

Bu paktları, Sela.nikte imzala. gidiyor 
nan tarihi anlaşma takip etti. Bu Terkostn yapılaC'nk olan yeni 
anlaşma, Bulgar ordusuna lıürri. köy yatı okulunun bina vaziyeti 
yet ve gururunu iade etti. Bal • etrafında tetkikler yapmak U· 
kan1r milletler arasında müteka. zere maarif mUdllrU yevkif Kut 
bil emniyetin. tesisini ifade eden bugUn Çatalcaya gidecektir. 
Selanik anlaşması, son seneler 
içinde Bulgaristarun takip ettiği Bir tayin 
dostluk ve ebedi anlaşma siya· Geçenlerde vefat etlen lştan-
sctine medyundur. bul Sağlık Kurumu doktorların· 

Milli bir darbımesel ''Dostluk dan Bay Hamdi Kasımın yeri · 
icabııda anla.sılır,, diyor. Böyle ne Provantoryom ve Sanator· 
buhranlı gilnlerde bu hakimane yom .doktorlarından Salt tayin 

.. Deniz kooperatifi umumi 
dün toplandı 

heyeti 

Denizbank kooperatifi umumi 1 Baha, Abdullah, Sadi. Cemal ve 
heyet toplantısı dün saat 14 te 1 Şerafettinden mürekkep beş ki . 
Tophanedeki muhasebe binası sa şiJik bir heyet seç.ilmişir. Heyet 
}onunda yapılmıştır. bir ay zarfında kooperatifin bil -

Kooperatifin ilk defa olarak ge tUn hesaplarını gözden geçire -
çen yıl 11 bin kü.sftr lira zarar et. r.ek ve 19 mayısta. yapılacak fev. 
tiğin.den bilançolar ve senelik he- kala<le içtimada umumi heyete 
raplar umumi heyet tarafından arzcdecektlr. Yeni idare heyeti 
tasdik edilmemiş, bunların tet • seçimi de o gün yapılacaktır. 
kiki istenmişir. Bu talep üzerine 

spora knrşı be lcnen ııınunıJ alil· 
ka, cll>ett.c ld lAyik olduğu nıü· Buğday çesnisi 

d \J • • • ı k •? znhnı·ct i giiı-ccek, onu milli can· 
egıştırı ece mı• !ılık \'C Jınreket yolunda gittik· 

• • çe <inha şüınüllfi istifadeler t.c-
T oprak Mahsullerı Ofı- ınininc nınzlınr kılacaktır. 
sinde mühim bir tecrübe Milletimizin canlı Te cesur 

yapıldı rnlıu, esn ·en hareketi sevmiştir. 
Toprak mahsulleri ofisi dün Spoı• snha..o;mda ghişllccck her 

zahire borsasında buğday çeşni • türlü 1c.5obbüs, usul dairesinde 
sini de~tirmek yolunda mühim dalııın verhıılnl nrtıracnktır. V 
bir tecrübe yapmıştır. Malfım ol. bu \'erim ııeslinıJzi bJr ten : 
duğu üzere §İmdiye kadar ofis d.. ll. 'k tJ dJ .k.t 1' •. . uzc ıp uvve en rme ey· 
degırmencılere ve kırmacılara. 

tt v b -d 1 . IWt bl 1 . k.en, mım Htzifclcrlmizl en eh'o-
scrta ıgı .. utg ~kY. a.~ u~ .. e k rlm rJşli bir şelJıd .. cörcbilecck bir 
s ve uç e ı ısını yumuşa o a. 

k 
. d. B h 1."ft • d k" scliye<lcn nrırmıyaca:ıttır. ra verır ı. u a ILö. pıyasa a ı 

satışlar üzerinde bir mikyastı. Memleketin her köşe inde bn· 

HalbukLı.Y.ap,ılan. tetkikler J:>u giinkülerc Uıho olarak yapıla.· 
1~nin1n ekmek 1caUte1er~n.i yUk. c&k: h..ıı.: Jlmn-ttkhanolorl, • 

selteC'ek şekilde değiştirjlmesi çılacn.k tadlar, kolaylıkla te
milmkün olduğunu göstermiştir. m1n vo organize edllec - denJz 

ve hM·a. sporları, memleket mii· 
Dünkü tecrübede sert buğday dafaa.,lyle yakmdan aUikah hl· 

nisbeti üçte ıbirden beşte bire in- rer bayırlı teşebhüs olacn'k-trı.. 
dirilmiş ve tabintile yumuşak buğ 
daylarm nlsbetl çoğaltılmıştır. CunılmrreishuUan, Cumhuri· 
Bu suretle fiyatlarda hiç bir fark yet neslinden başlıyarak bütiin 
olmamakta, fakat buğdaylardan memleket hnlkrna elzem gör-

. düğü bu fnn.liyeU teşvik buru· 
yapılacak unlar ve dolayısıle ek. h hnnm iltifatı karsısında 

kı . k l·t . ..,.. k 1m k ran er " ~ me erm a ı esı yu~se o a • takdi h Al' ğ .. r Te eyccanıınızı ...,.ı ... 
tadır. Ofis bu şekilde bir kaç tec ,'Urmakt.An geri kalmıyıwağrz. 
rübe daha yapacak ve muvafık 
göreceği yeni bir kaliteyi satış. 
larda esas olarak kabul edecek • 
tir. 

Bu suretle bugün yediğimiz 
ekmeğin fiyatı artmadan çok da. 

Gümrükten hile ile 
geçen mallar 

150 tona yakın malzeme 
ha gürel bir kalitede imali müm. • 
kün olacaktır. geçmıt 

Ford fabrikasından alman ye. 
• .., • ni malları hurda. gibi gUmrtlkteıı 

Ruhsatsız evler Bır fot~g~afçı bır kahve- Denizbank ve Denizyol- geçiren ve bu suretle kaçakçılık 
söze reel ma.nasmı vermek icap edilmiştir. 

eder. Birikmi§ kıdem zamları 
Bulgaristan, IKöseivanof bUkfı lstanbul vlle.yeti ilk tedrisat 

metinin tebellür ettirdiği dış po. öğretmenlerlnlıı kıdem zamla • 
litika. yolundan inhiraf etmeksi • 
zin yürilyecektir. Çünkü, Bulga. 
ristan için daha mesut ve aydın 
istikbal ıbu yoldadır. 

,Yün iplikler 

rmı vermek Uzere yeniden ba· 
zı formUller huluıuştur. Bilt
cede yapılacak mUııakale Ye ma· 
nrlf tasarruflarının bu parayı 

ödeyebileceği Uınit edilmekte· 
dlr. ,,. 

Dolma bahçe 
Stadyomu 

Belediye tarafından 
yıkılmalarına karar 

verildi 

cıyı yaraladı larında yeni tayinler yapan şebeke hakkındaki ta.hki. 
DUn Çemberlltaşta. bir yara- . kat ~ok ilerlemiştir. Kaçakçıls.. 

lama vnkası olmuştur: Denlzbankın yerıne kurula· rm hurda mallardan alman az 
Kahveci Halil ile fotoğr:.ı.fçr calt teşkllAttn yeni bazı tayinler gümrük resminden istifade .ne 

Ahmet cskldenberi arkadaştır. olmuştur. Limanlar umum mU· bUyük menfaatler temin ettikle.. 
Sarıyerde Yenlmahallede To· Evvelki gece kahvede oyun oy· dlirU olacak olan Raufi Manya· ri ve ayni nisbette de hazineyi" 

rllc :;okağıııda 21 numaralı evin nnrlnrlcen Halil Ahmetten ala· sın muavinliğine lzlr liman iş- zarara uğrattıkları anla§Ilm?Ştır. 
Uzerlne ruhsatsız olarak kat i· cağının :n 7 kuruş olduğunu Jetıncsi mUdUrU Haşmet, deniz Kaçakçılara ait iki depo ve bit 
lılve edilmiş, belediyece o e\' söylemiştir. Ahmet ise borcu- yolları umum mUdUrU lbrahlm ev basılmış, buralarda 00-70 ton 
sahibine teblignt yapılarak bu- nun 200 kuruş olduğunu, fazla Kemalin muavinliğine de Yusuf kaçak otomobil leva~matı ve lb· 
nun yıkılması bildirilmiştir. para verıniyeceğini bildirmiş- Ztya Kalafntoğlu getirilmişler· tikleri yakalanarak mliaadere o. 

Sahibi yıkmadığı lcln beledi- tir. dir. lunmuştur. Uzun zamandanberi 

Piyasada yUn iplikleri üzerin. 
de yapılan hilelerin kati olara.k 
önüne geçilmesi kararl~mıştır. 
Bu yolda yakında. ticaret odası 
meclisi ibir karar verecektir. Mec. 
liste elde lıılemeğe yarayan yiln 

'.·ece hedmedilecektir. nı·ın s ·,ıbah bu alacnk n1esele- . . bu kaçakçıhg~ı yapanların gUm. · Dolmabahçede yapılacak ınad. Deniz yolları umum mildilrli .. . 
11 ipliklerinin bir ~Hedeki eıklet ve 
~ uzunlukları tesbit edilecek, her 

tarafta bu ölçUlere göre satışlar 
yapılacaktır. 

1 · k 1 ·d si gene ortaya çıkmış, Ahmet t . - rukten 150 tona yakm yem mal. yoma seyirci erın o ayca gı e. Bundan başka Sultanahmet· brahıın ı~cmal Ankaradan şeh· . h d d. . d.kl . 
bilmeleri için Maçkadan KUçUk. te Tevkifhane sokağında gene fnzla yazdığını söylemiş, bu rioıize gelerek heııilz yeni vazl· ::~~ına u;k:rıı~:ştı~e~~m~i ~ 
çiftlik parkı önünden Dolmabah. ruhsatsız olaral~ yapılan iki ba- ytızde n aralarında knYga çık· fesi kendisine tebliğ edilmedi· _

70 
tondan gerive kalan mallar 

t h ttı t emdit edile · mış, .Ahmet makasla Hallli iki 1 O 1 " çeye ramvay a • ralca ne Paşabalıçcde Suıtanıye ğin c en sl{Udar trann-ay arı aranmaktadır. Yakında tahkikat 
cektir. Bundan başka Sarayla mevlcllnde bir baraka, BeyJcoz _yerinden elıeınmiyetıı surette ınlldUrlUğU vaziresiııl ifada de- bitirilerek suçlular adliyeye veri· 

~ 

,------------- cami arasındaki sahaya da mo. da Karadağ sokağında Halil oğ ~aralamış, kaçmıştır. vaın · etmeğe başlamıştır. Bu· leceklerdir. 
dem bir iskele yapılacaktır. Bu lur.n ait bina, Deykozda Çayır Yaralı hastahaneye kaldırıl· gUnlerde Denizuank umum mU· :le Perşem. ~ Cuma -> • 

~ 21 NIS • .t.~ :] 21 NiSA ~ 
<C 80 Sefer IJ 1 Rcb!Ul'e~·. 
1- 164 Kısım 165 Kasım 

_..., -
Vakıtler Vasa jEzao1 Vısa Eıanl --- :-
GOne• 518 10 20. 15 12 1018 

OO•• 1218 5 201 121! 519 

-----------------------

hı:lndl 16 00 9oo ı 1sıo lll 6 
Ak•am 1 IH 1200~18" 1200 ,, .... ... 119 S>M 189 
ln1sak 

ı 12• 831 ~22 828 

iskeleye Şirketi Hayriye ve Ka. mevlcllnde HUnkl\r iskelesinde nıış, sokağa attığı kanlı makas dUril Yusuf ıiya Erzine Ziraat --<>-
ldıköy vapurları yanaeacaklardır. bir numaralı ahırın . Uzeri de çiiııçii tarafından hulunuıı Ha- Bı•nkaı;ı meclisi idare reisliği Bir İngiliz askeri tayy&.• 

-o- ruhsatsız ynpıldıklarrndan yık· lilin karısına verilmiş, 0 da ııo- vazifesi lıaklmıcla tebligat yapı· resi geliyor 
Vali dün akşam gitti tırılacaklardır. lise t eslim etmiştir. lac aktır. lbrahim Kemal de De· T t R ld 

\
1 l' b 1 d" · · d kt . • . unus an omanyaya. g en 
a 1 ve e e ıye reısı 0 orj w Laborantların toplantısı nlzbank umum mUdürlUgUnUlbir lnslliz askeri tayyaresi cu· 

Lutfi Kırdar dün akşamki trenle Be~oglundn TUncl sokağında • veni teşldlat kuruluncaya kn - . 
Ankaraya gitmiştir. Kendisine ıs numaralı binn il e Beylcrhe- gerı kaldı. 1 • 1 ,. 1 kt martesı giinU Yeşilköyc gelecek dar ve cu eten vapnac ır. 
vn.li muavini Hüdai Karataban ,\·inde Abdullalıuğa mııhnllesin· •rurk Laborantları Cemiyeti ' · rn kısa bir mUddet tevakkuf e· 
vekalet edecektir. de 47 numaralı balıkhane, Ha dlln akşam EmlnönUndeki Hal· 11 vapur siparişini alan Jn - deıek lıenzin aldıktan sonra yo--

Valf AnkaradaBelediyeler Ban lıcıoğlundn. AhdUssell'lm cadde· kevinde senelik toplantılarını gili:r. Swan llunter firmasının luna deYam edecektir. Tayyn
kıısından yapılacak istikraz me.. slndc Kilise solrnğmda. l 8 nurun- rupacaklardr. Ekseriyet olma· şehrimlzdekl mUmesslli dUn retle lnglliz hava. erkl'mtharbl· 
selesi ile belediyenin diğer işle- ralı l>ina m"aill inhi<'lanı olduk- r~ığından Jçtima 3 • 5 - 93D tari- ·usu! Ziya Erzini ziyaret etmiş· ycslne mensup bazı yllkeek rut· 

. r ini takip ve Jntaç edecektir. Inrmdan yıktırılncaklardır. hine kalmıştır, tir. beli zabitler vardır. 
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1-YAKIT 20 NlSAN 

1 ikinci defa 
evlenenler 

Yeni Yugoslav devleti 
nasll olacak? lngiliz krah 

7 Haziranda Amerikaya 
gidiyor 

Londra, 19 (A.A.) - Kral ve 

Başvekil yakında bir anlaş
maya varılacağını söylüyor Kraliçenin Amerikaya 7 Haziran . 

ce bu madde hükmünden düşmek. dan 11 Hazirana kadar resmi zi. • 

tedir, Mülki taksimat meselesin. yarette bulunacakları ve bu müd 
de iki taraf müşkülata uğramak· det zarfında B. Ruzvelt'in idavet. 
tadır. Etnik hudutların çizilme. Iisi sıfatiyle AmeriKa hükumeti
si hususunda bir karara var labiL inin misafiri olacakları dün Bu. 

Macar Başvekiline verilen ziya- M!:~:ı:~~':r~r.:;;!~ 
fette Musnlini bir nuiuk söyledi ı b.~.:~·;:;.§~~ <~,::··'~.:ı 
Cuma rtes İ 9 Ün Ü ita 1 yan - Y u g os 1 av ~ae~~:~~\:~~~b~~~nu~~;~c 

hesinde ikinci defa evlenme 

görüşmele ri başlıyacak kanını bulamıyan bazı vata 

rın bu arzularım temin ga 
matuf olarak muvazaalı ' mesi için iki tarafın fedaltarhkta 

1 
ckjngham sarayından resmen bil. 

1 'bulunması Hizımdır. dirilmiştir. 

Belgrad, "(Hususi) - Yugoslav 
~a Ba~vekili Dragişe isvetkoviç 
ıle Hırvatlar lideri Doktor Maçek 
arasındaki mfrzakereler devam edi 
Yor. 8 Teşrinievvel 1937 senesin. 
de eski başvekil Stoyadinoviçe 
nıuhalif partiler reisleriyle doktor 
Maçek arasında imzalanan uzlaş. 
nıa 'bu müzakerelerde esas itti

Halihazırda dokuz Banlığa ayrı 
lan ve mülki taksimatı etnik un. 
surları nazarı itibare alınmıyan 
Yugoslav devleti içinde karşık o
larak yaşıyan Sırplarla Hırvatlar 
ve Bosnalıları hudutlarla birbirin
den ayırmak zor bir meseledir. 

Sırplar Bosna müslümanlarını 

kendilerinden ackletmekte, Hırvat 
lar da buna itirazda bulunmakta· 
dır. Hırvatlarla Sırplar arasında 

yapılacak anlaşma esaslarına göre 
Slovenlerle anlaşmaya kolaylıkla 
varılabilecel<tir. Şimdilik, her iki 

haz: edilmiştir 
Hı 1 

• . ı taraf yapılan teklifleri tetkik et. 
rvat ar, kanunuesasıde yapı-

l k mektedir. 

İstanbul Türkofis 
l\1üdürlüğü 

Ankara, 19 (Hususi) - istan. 
bul Tür'kofis müdürlüğüne İzmir 
müdürü Avni, Avninin yerine 
Nevyork ticaret ateşesi Muzaffer 
tayinedildiler. 

Ticaret müsteşarı Mustafa Nu. 
rinin iktısat teftiş heyeti reisliği. 
ne getirileceği doğru değildir. 

---0-

Genyönkurul üyeliği 
Ankara, 19 (Hususi) - Cum. 

huriyet Halk Partisi genyönkuru. 
lunda münhal bulunan üyeliğe 

genbaşkan karariyle Erzincan me 
acı tadilatta ısrar etmektedir. 

Eski kanunuesaside yalnız bir 
(Yugoslav milleti) nden bahsolu. 
nuyordu. 

Başvekil İsvetkoviç, yakında b'.ısu lskender Artun seçilmiş ve 
muhakkak surette bir anlaşmaya bugün toplannan genyönkurulda 
varılacağını Zağreptc gazetecile. ı kendisini tuzuk hükmü mucibince 
re söylemiştir. muhasip üyeliğe ayırmıştır. liırvatistana muhtariyet verilin 

eden 
diyor ki : 

Son hadiseleri tahlil 
lngiliz gazetesi 

bir Lise muallimleri 
P rofesör ve Doçent 

olabile~ekler 

Maarif Vckfılotl Unlversite ve 
yüksek mektep profesörlUk ve 

Roma, 19 (A.A.) - Macar Bas 
ve:cili B. Teleki ile hariciye nazı: 
rı B. Csnki. bu sabah maden ser
gisini ziyaret etmişlerdir. 

lki nazır, fırka sekreteri tara. 
fından kabul edildikten sonra bir 
çok pavyonları ziyaret etmişler 
ve faşizmin otarşi sahasın.tlaki 

bu mua7.7.am eseri hakkındaki 
hayranlıklarını beyan etmişler • 
dir. 

Roma, 19 (A.A.) - Stef:ı.ni a. 
jansı bildiriyor: 

Venedik sarayında Macar mi. 
S4fir!c:r şerefine verilen ziynfet
tc Duçe, i\Iacar - ltalyan mil. 
letleri araı;ındaki dostluğu hatır. 
la tarak demiştir ki: 

İtalya, Macaristanın kendisi. 
ne ait olan toprakları tekrar ele 
geçirmesi suretile adalet prensip. 
lerinin !\1acaristan lehine tahak
kukunu memnuniyetle karşıla • 
maktadır. Keza İtalya, Macaris • 
tanın antikomintern pakta ilti. 
bakını da memnuniyetle karşıla. 
mıştır. Bu iltihak, iki memleke
tin barışın mUdaf aası için olan 
kuvvetlerini birleştirmek husu • 
sundaki arzu ve iradelerini gös. 
termektedir. cephesi 

Türk' . l'd' do_çentlılderinln münhasıran bu Macaristanm antikomintern ı 
ıyenın müzaheretini de ihtiva etme f tr 1!1Cktc.ı>lerden yetişeceklere Ve· 

D
.. pakta iltihakı, mihveri ve !tal • 

Yeni müdafaa 
ce aretelerden ''Observer,. in var: Son birkaç hafta içinde mü. lise aıualllıi.ıleriniıı kanun ye yan - Yugoslav anlaşmasının 

unkü post~ a- & .. -ıen Ingiliz- J başka ve daha büyük bir vaziyet rilecek 1ıır Jrnyo snyılınaması ve 

~r~~·ur siyasi muharriri L. Gar. temadiyen söylediğimiz gibi, Bal- nizam yollarıııdan Univcreite ve .mülh:~ :ldu;ut ~dal~~ ~e barış 
vınkın mühim bir makalesi görül. kanların, Karadenizin ve Boğazla. ;rlikSP..ı{ me!, tPı> profesör Ye do- ~·~~~sı e a~e def~ :n a yan po. 
meT~cyk~i. rın emniyeti bahsinde rfürkiyenin çenlılPı ım•ihanına girebilecek- 1~~ kasının c e erın.e uyguTn ° · 

ur ıyeni ''B .. ··k . .,,ıua otr;ı. Avrupanm ve una 
f 

. n uyu Devlet,. sr. ve Rusy-nın menafii hayatidır ve 1 rl h .uı... :ı ıucktcp JilnrcJcrl· ı 
atını tahlıl ve 6on hfidiseı~...ı~ ,-rııffttirU rrtTi'fi"J<t r. 'fte şu .nnılrn S"On<I rllıulştfr: ıavza.sının hu.zurunıı vo •Iynıü .,,.c 

ehemmiyetli mevkımı teoarüz et. "D h b 1 d b . h ".McmJeltetto en yüksek mm içtimai istikrarına hizmet etmiş. 
f a a aş angıcın an erı er. tir. 
ırcn bu makale, Arnavutluk dar· k •• 'bi r: 1 k 1 ~ payesi olan Uıılversite ve yUk- Bu nutka ital'"•anca olarak ce. 
IJcııitc husule gelen gergin ve teh e

1
s.e gk~ncş g~ a.!:ıanf 0 

ma ahzıs~ sek ınektcııler proresörlUklerı J 

ıik ae ır ı yenı mu a aa cep e ı vap veren Kont 'l'eleki, gösteri • 
ı eli vaziyeti tahlil ettikten, Le· T" .. k' ' • t "'" . 1 .. a' mtinlıasıraıı bunların iç.inden hi t ur ıyenın am manasıy e muz • len çok güu; kabulden dolayı te. 

y s an, ~unanistan: ve Romaa. heretini havi olmalıdır. Fakat Şar gclecelt olan doçent ve asistan· şckkür ettikten ve bu kabulün 
aya vcrılen temınattan bahset- k. A d b b .b. !anınızın 'aracalı:ları lılr ııu.ye iki millet arasındaki dostluğa de-

tikt • . ı vrupa a u ve u gı ı yar. 
"en sonr~ dıyor kı: . dımlar Rus yanın da tam teşriki· sanılmaamlıdır. Onlardan baş· lil olduğunu kaydeyledikten son. 

Bu temınatlarm e6as kıymetı mesai;i 1 dk temin edile- ka ve gene meslek ilçnde bulu- ra demiştir ki : 
bir diğer çok kuvvetli unsurun işti mez.,, 

0 
ma ı ça ııup yUksek ilim kabiliyeti gös· Romanın son hadiseler esna • 

rakiyle iki misli artmaktadır. Ge. terenlerln, bilhassa lise mual- smdaki hattı hareketi, ttalyaya 

rek Avam, gerek Lortlar kamara. Karol ile Prens Pol Tuna liııılcrimlzin muayyen kanun ve bütün ';\!acar milletinin minnet_ 
larmfa ve aynı suretle Fransada .. t •· d .. .. k ııl:4arn yollarıncluıı Unlversite· tarlığını ka7.an.dırmıştır. Bu te•. 
kuvvetle tahmin edildiğine göre, us un e goruşece nin ve diğer yllksck mckteıılc· sanüde •. ~racar milleti, ltalyanın 
bazı muayyen teferruat tesbit edil Bükreş, (Hususi) - Romanya riıı doçentllk imtihanlarına Jıer kendİBinden bunu beklediğini an-
dikten sonra, 'l'ürkiyenin yeni mü Kralı Karol ile Yugoslavya Kral rnkit girebileceklerini hatırlat· ladığı vakit, ayni tesanütle mu. 
tekabil müdafaa sistemine res- naibi Prens Polun Tuna üstünde nınyı lUzumlu görmekteyim. kabe1e edecektir. Macar milleti, 
men iştiraki 'bildirilece'ktir. Türki bir Rumen yatında görüşecekleri Bilhas::;n genç arkadaşlanmm Italyanın kuvvetli bir Mncaris. 
ye, bütün bu sisteme mübrem O· bildiriliyor. bu hedefi dalma gözönUndc tu- tan istediğini bilmekte ve kendi 

lan bir köşetaşıdır. Türkiye Av- iki hükümdar umumi vaziyet i. tarak bulundukları yerde ve va· hesabına da menfaatinin ltalyan 
rupa ile Asya arasındaki efsanevi le beraber Balkanlılar arasındaki zifcd3 buna hazırlaıımalarını imparatorluğu kuvvetinin en ylik 
Bog .. azlara malik, Karadeniz met. B 11 kt beklerin.. Genç TUrk ncsı'lleri· sek noktasına çıkmasında bulun. 

münasebetleri ve a :an pa ı 
haline hakim ve kiünyada misli Ak d d ııi '-·etiştlrmek öde' inl ustune duğunu idrak etmektedir. Hiç bir 

devletlerini ala a ar e en mese- J bulunmıyan kadim stratejik vazi. d alını~ film mensuıılarınm tnle- şey Macaristanı, hayırlı tesirleri 
leleri konuşacaklar ır. -. 

Yete her iki cihetten hükmeden beleriııden önce J\cnılilerlnl da· mihverin kiyasetıi, mutedil ve 
mevkiiyle, bu işte bir büyük dev- -o-- imi sul'ette yctlştinnolerini ve realist icraatı neticesinde Tuna 
lct rolünü haizdir. l ' f • · milkeınmellcştlrınelerinl ııck havzasında görülmekte olan ltaL 

50.000 Bu gar çı tçısı rt·k d General lsmct inönü ve onun tabii, hattı\ zal'uri lıulurum. F~h· yan po 
1 1 asın an ayırmamakta-

muktedı·r arkad,,şları ı'daresindc Almanyaya gidiyor dır. Mihver politikasına sadık bu. - liyetin ve çalışmanın lıir isbnt 
17 .000.000 nu geçen nüfusiyle Sof ya, (Hususi) - Ziraat Na· yeri olaı. doçentlik imtihanları, lunan Macaristan, kendi politika. 
Türkiye, hala Kemal Atatürkün zırı Bagriyanof'un gazetecilere söy memleketin en kıymetli ilim sının hiç bir devlet tarafıı~nn 
demir ruhiyle mücehhezdir. Ve as lediğine göre, Almanyada ziraat nanızetlcrlni seçecek esaslı bir yanlış bir şekilde tefsir edilmesi. 

la mağlup edilemiyeceklcrdir. işlerinde çalışmak ilzere 50.000 miyardır. Akademik kariyere 
Hürriyetini Türklerl:len daha Bulgar çiftçisi Berline hareket et. girmek isteyen arkadaşlarım· 

büyük bir fedakarlıkla ve daha mek istemektedir. dan bu yolda azami gayret bek
ciddi müşkülleri yenmek suretiyle Nazırlar Meclisinin karariyle ıcr; ilim hll'nline yaklaşmakta 
k3zanmış bir millet gösterilemez: ilk parti olarak 5000 ki;inin git. önlerir.in her suı·etle açık oldu
Ve gayesi, Balkan müttefiklerı· mesine hükumet miisaade etmiş. ğuııu lıildirmC'yi bir vnzlre bl· 
nin gayesiyle beraberdir... t" lı'rlnı." 

k. B 1 _:::ı~r~. ------------''Diğer cihetten Tür ıye, .. u ga -o-
ristana şarta muallak bazı musaa. Doğu vapuru fi' 
datta bulunması için Romanya ısar vapuru 
nezdinde teşebbüste bulunacak el. Alman.yada denize indirilen ve Geçen sene büyük bir fırtınada 
verişli vaziyettedir. Buna muvaf. temmuzda limanımıza gelecek o. Karadenizde batarak 21 kişinin 
fak olunduğu takdirde, Yug?slav. lan Doğu \'apunınun makine mon 

1 
boğulmasına sebep olan Hisar 

b su l"J·larında bulunmak üzere birin. vapurunun denizden çıkarılması 
yanın istiklali .:ie yekpare ır - .. 
rette tahkim edilmiş olur. ci makinist Ziya ve ikin~i z:1aki· ı i<;in çalışmalara başlanmıştır. 

''Arnavutluk müstesna olınak nist Hayri Almanyay~ gı~mışlcr. 1 Geyve kurtarma gemisi mütehas. 
Uzere Balkan Birliği Balkan hal. ciir. Doğu ·vapurunun azıran a -ı ~ıslar ve dalgıçlarla Tavşanada. 

' t'" ·· ı",.in gay , ında tecrübelerine başlanacak • sıııa gitmiştir. Şimdi,•c kadar ",e· 
kının hürriyet ve sta usu :ı . J J t> 
rikabili nüfuz bir teminat halıne tıı. Vapuru buraya getirmek Ü • miden iki kazan sağlam olarak 

•. 
1 

b·ı· zere Almanyaya gönderilecek kap çıkarılmıştır. Hisarın bütün ak. 
getırı e ı ır.,, yf l l' t · h 

Muh 
. b ndan sonra Rusya. tan ve ta a arın ıs esı azırlan s~mı parça parça çıkarılcaktır. 

arrır u 50 k' · k d l · t' ge,.erek şunu di- ı nınktadır. ışı a ar o an bu Deniz Ticaret müdiirlüğü memur 
mn vazıye ıne :s h . b 

1 yor: mürettebat. azıran . aşında Al. ları da çıkarma işine nezaret et. 

''Fakat bu arada göze alınacak "manyaya gıdeceJderdır. mektedirler • 

Kalinin, Ruzve lti tebrik 
etti 

Londra, (Hususi) - Amerika 
Müttahit Hükumetleri reisi Ruz
velt sulh hakkını:laki mesajından 

doalyı bütün dünyadan tebrik tel 

1 grafları almaktadır. Sovyet Rus
ya hükumetleri Reisi Xalinin de 
Ruzvelte hararetli bir telgraf gön 
dermiştir. 

Totonya klübünde 
toplantı 

Bu ayın yirminci günü Alman 
reisicumhur ve Başvekili Hitlc • 
rin ellinci doğum yılına isabet 
ettiği cihetle şehrimizde Alman. 
lar Toton.ya klübünde toplana • 
eaklardır. Ilu münasebetle veri • 
lecek miisamereye başkonsolos 

Topke de iştirak edecektir. 

ne müsaade edemez. Budapcşte 
ile Belgrat- arasında gittikçe ar
tan hürmet ve riayet Roma, Bu
dapcşte ve Ilerlin politikasının 

kiyasetine en iyi bir delildir. 
Öğleden sonra Duçe, lfont Te. 

leki ve B. Csaky ile iki saat gö. 
rüşmüşler ve mülakatta B. Ciano 
da hazır buluıunuştur. 

Homa. JD (A.A.l - Bir taraf. 
t:ın İtalya ile ~Incaristan arasın. 
da müzakereler devam ederken 
.liger taraftan da cumartesi gü
ni: Venedikte J<ont Ciano ile 
M:ırkovic arasında ltalyan - Yu 
~uslav görüşmeleri başlıyacak . 
tır. Bu müzakelerden maksat 1 . 
tıı lyanııı arzu ettiği Macar - Yu 
go.slav yakınlığım temin için ha. 
lihozırdaki İtalyan - Macar gö. 
rüşmelerini tamamlamaktır. 

f yi haber alan mahfillerde söy 
kndiğine göre Macaristnnla Yu
~oslavyn arasında bir yakınlık 
husule gelmesini temin etmek ü. 
zı>re ltalya ile Macaristan arn -
sında yapılan müzakereler mu . 
sa it bir ha va iç.inde inkişaf et • 
mektedır. 

• 

lnönünün 

akdi vesilesi tanzim ve tas 
tirmekte old.ıkları anlaşıl 

dır. 

Adliye bu gibi münasebet 
dilcsc:lere meydan vçeril 

hususunda alakadarlara bir 
yapmıştır. 

Tamim:ie ancak hizmet ak 
kavelesi tanzim ve §artları 

yin hususunda taraflara t 
serbestiden istifade etmek 

yen bazı vatandaşları hakı 
zuları böyle bir mukavele y 

olmadığı halde bu nam altın 
vazaalı mukavele tanzim et 

!eri düşünülebileceğinden 

ajtdi mukavelelerinin tanz 

tasdiki sırasında tarafların 
vaziyetlerine göre hakiki ar 

nın izharına gayret cıderek 
ve adaba mugayir muvazaa 
kaveleler tanzimine meyda 
memelerinin biliımum noter 
ter vekillerine tamimen tebl 
menni olunur denilmektedir 

por t re ler 
Çall ı ile Feyhaman' ın tabloları beğenile 

6 250 şer lira mükafat verildi 
Ankara, 19 (Hususi) - Parti Tablolar yakında Alma 

Genel Sekreterliğince memur edi. renkli olarak teksir ettirili 

len ressamlarımız'dan ibrahim tarafa dağıtılacaktır. 

Çallı ve Feybaman Duran uzun Parti ve Hükumetimizin 
.ırnmandanberi ~alışarak lnönliniln .. anatlar mensupları hakkın 
portrelerini ikmal etmişlerdir. vakit olduğu gibi bu defa ıd 

Parti Genyönkurulunca tetkik terdiği bu yüksek himaye 
edilen bu portrelerin ikisinin de zahür bütün sanatkarlarımı 
muvaffak olduğuna karar vc:ril- hakkın sevindirecek ve 
rniş ve bu tablolar alınarak bu iki çok çalışmağa ve yetiştirme 
kıymetli sanatkara Partice altı kedecek yüksek bir teşvik 
bin iki yüz ellişer lira verilmiştir. dir. 

9ör~p Düşündükçe 
~ zzwz.-Z ....., ,_,, _..,._.. 

Aydınlığın suçu ne. 
Amcr-ilta Cumhurrcisi, bir nu tuk söyledi. Lafın bu 

~uv-ıetli ~la~ileceğini, hatt:ı lbu pa)a,78 ve blof ~ağında lbile 
tırmek guçtu. Fakat rndyolttr, aja-:ıs ve ı;azetcler dünyanın 
taı·afın.;ı dağılıncn, ortrtlık nllclk bullak oldu. • ' 

•. İtalyan ve Alman mntbunlıJ nteş püskiirüyor. Kimi 
~ustahça, kimi ahmakça buluyor. Aydınlık istemek açıkkal 
lıklc l<onu~ınak nıt.dr.n bir zeka ve nhlük eksikliği oİuyor? A 
mndık. .• Sun;ı, buna s::ılc'ıınınya ftcndind""" k"' ·· - ·· ·· • ...... uçugunu czınc 
yıfo .;ullamna! D<.mcl:, ne vakittenb::ri güzelliğin i, asilliğini k 
beltı · Kızıp köpiiı·enler, hangi yolsuz fikir ve isteği beye 
yorlaı· acaba? g 

.. Hele bu nutku, aİ!:İn vatandnılarından sakladılar? Aptııl 
ku~~ah ~l~~Ünceler, §Öyle bir dokunuşla yıkılabilen sıska §e 

degıl ınıdırlcr? O hitabeye lbu dıungayı vuranlar, nasıl .oluyor 
nı~mleketlcrinde o fikirlerin bilinmesinden ürküyorlar? .• 

. Y ~kS.'!l. mesaj~n dilin:'eki sadelik ve o yaldızsız, baındo 
ı.uyleyıştekı keskın nydınlık, göz ınü ltal'l'.aşhrdı? Duyulan 
l ıklnr, böyle bir cöz yanmnsının iti midir? 

Bizim bildigimize göre fikre ne topla ne kılırla .. d . • , ,, , n_ e 
ıı.;nı;t ve ink..;rıa luırşı durulabilir. FikriınJ fikirden lbaşk!. dün 
da denk hnsmı yoktur. Onu ynygnrıı ile boğmak is.terseniz n 

Y~~.ul~r~unuz. Çü.nlcü .. o:. h:~n ışık olur ''e garplı ıbir !<\İrin 
dıgı gıbı: Işık, h ıç gurul tu ıle bastırılır mı? 

Amcı·ikadnn kopan ses, böyle lcuvvetli \bir l§tktı. Cirt~ 
ynpmr. sİ!1crlerm ardına sinerek haktan bahse 'enl-::rin ülkcs 
yayıldı. Or.l~nn is-yüzlerini .aydınlattı. Bütün vr.;clorin :ısı l 

bebi, budur i:~-::. Oıılpr, tarihin sah:ıesine çıkm:ıdan kulisleri 
hnzırlartır~·ık ve nnkiynjları gÖ7Jeri aldatacak hale gelme 
kimseye görünır.:::mek niyetinde idiler. 

Fakat ışık, bu knsdi, dnha, boyanırken yakaladı. Bir dn 
kendini inkar edemiyeeck bir h;tl içinde bütün aleınc göste 
Artık herkcı. kuzuyu da, kurdu dn biliyor. Ağılların ctr:·!ıfı nn 
lılarla cevrildi. Bu yüzden dcğilmit1 ir, ~i bugüne IJ<a<lar her 
yük İınınlcde. hiç kimseye dnnı§mıynnlar, şimdi mcsuliycti p 
Inıaca.k m<:clu kalamlıklanru aram:ığn ba~lndılar. 

HAKKI SOHA GEZG 
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Geçen sene \\ 
Bütün dünyada ne kadar 

petrol istihsal edildi 
1938 senesi sonunda yapılmış 

olan istatistikler dünya petrol is
tihsalatmın 1937 senesine nisbet. 
le daha düşUk olduğunu göster _ 
mektedir. 

v 
LIGIMA 

Bütün dünyada 1937 senesi zar 
fmda elde edilmiş olan pt:rolün 
mikdarı 281 milyon ton iken bu 
miktar 938 senesi 7..arf ında 271,3 
milyon tona dilşmüqtür. Bu ra _ 
kamlar % 3,4 nisbetinde ibir ek. 
silmeyi göstermektedir. 

~RPUTLU J ŞERİFİN : AMERİKA HATIRALAR ı 

Meksikadan başka, /büyük mik
yasta. petrol istihsal eden diğer 
memleketlerin istatistikleri bil • 
yUk bir fark a?'7..ctmcmektedir. 

Yalruzca Meksikanm. istihsalô.. 
tı 6,7 milyon tondan 4,8 milyon 
t.ona düşmüştür. Bu rakamlar ise 
. % 28,9 nisbetinde bir eksilmeyi 
göstermektedir .. 

lkinci derecede petrol istihsal 
eden memleketlerden bilhassa 
Ka:ııadanm 1938 senesin.de çok 
verimli neticeler elde etmiş ol _ 
duğu görülmektedir. Kanadanm 
1937 senesi petrol istihsalfıtı ye. 
ltfınu 366.000 ton iken 1938 se -
JJ,esinde 940.000 tona yükselmiş. 
tfr. Bu miktar .% 156,8 nis'betin. 
iid 1>tr yükselmeyi göstermekte. 
aır~ Buna. sebep 1936 senesinde 
r.I'urner. :Vallez'de bulunan petro. 
liln çoli mebzul olmasıdır. lstih
ı;nta:tm.r artbran diğer bir mem. 
lekct te Almanyadır. Almanya 
l.938 senesindeki petrol istihsa. 
ıatmı ı%' 28 nisbetinde artrnn.ış 
bulunuyor .. 

1937 senesinde 486.000 ton pot 
rol iotihsal eden Almanya. 1938 
senesinde 625.000 ton petrol js. 
tihsal edebflmiştir. 

Cihangirle Eminönü arasında 
otobüs işletmek üzere belediyeye 
altI ki§i müracaat etmiştir. Bun. 
lar birer de ücret tarif esi vermi§
lerdir. Otobüsler Eminönünden 
kalktıktan sonra köprüyil geçip 
Galatada Rıhtım caddesine sapa. 
caklar ve Tophane - Bostanba 
§t caddesi yoluyla Cihangire çr. 
kacaklardır. Bu hatta 12 otobUs 
tahsis edilecektir. 

-42-
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·Karamazof Kardesler 
Yazan: Dostoy e vsk i 

Parolayı öğrenmek için can atan 
milddeiumuml, delikanlının bu çetin 
hakaretini ister istemez hazmetti. Mit. 
ya, babasının bulduğu işaretlerin ne
den ibaret olduklarım, nasıl vurulaca
ğım hem ağızla anlattı, hem de masa 
iıstün.de tatbik etti. 

Hakim bu işaretleri. kendisinin de 
verip vermediğini sorunca, delikanlı: 

- Evet, dd:ii ve sonra: 
- Hadi, şimdi de bu no'kta üstünde 

benim için bir darağacı kurunuz baka
lım 1 

Hakaretini savurdu ve iğrenerek 

döndü. 
Hakim, hiç tınmadan o noktaya sap

landı: 

- Demek rahmetli babanızdan, siz. 
den ve Sme~diyakovdan ba~ka kimse 
bu i§aretleri bilmiyordu. 

- Evet onlar, ben ve bir de Allah. 
tan ba~n hfç kimııe... Siz de nihayet 
Allaha yalvarmak. ona başvurmak zo
runda katacaksımıo: .. Bunu de iyice bel
leyin. 

Müddeiumumi bir şey hatırlamış, ye
rıi bir fikir bulmuş gibi: 

- Pekcilft dedi, onu da yaparız ; fa
kat madem ki iş böyledir ve siz ide 
mutlak bir suçsuzluk iddiasındasınız, 
şu halde malUm işaretleri vererek ka. 
pıyı açtıran ve babanızı öldüren ada. 
mın Smerdiyakov olması lazım gelmez 
mi ? 

.Mitya gözünü kırpmadan ona dik, 
alaylı ve uzun uzun baktı. Öyle, ki ha
kim nihay:: t bu bakışlar karşısında göz 
terini i : dirmek zorun~Ja 'kaldı. 

- Bana tuzak kurmaktan vazgeçin. 
Tilkinin kuyruğunu sual kapanınıza 

kıstırdığınızı sanıyorsunuz. Umuyorsu 
nuz kı. önüme attığınız bu bahaneye 
bir cankurtaran simidi gibi sarılarak: 
"Evet, evet katil Smerdiyakovdur 1 Ko
şun 1 Yakalayın!,, diye bağıracağım ... 
Ha? .. Öyle değil mi? Böyle olduğunu 
itiraf edin, sonra ben de anlatacağım. 

• Müddeiumumi, ağtr ve manalı sül:u
tunu bozma'dı. Mitya: 

s 
- Yanılıyorsunuz, ben Smcrdiya.ko· 

vu itham etmiyeceğim. 
Dedi. 

- Şilphe de mi etmiyonunuz, on. 
dan? .. 

- Sizin bir şüpheniz var mı? 
- Evet, ondan da §Üpbclenmiıtı"lc. 
Mitya gözlerini indirip devam etti: 
- Şakayı bırakalım ... tik dakikalar. 

da masum olduğumu bağıra çağıra söy 
Jiyerek §U perdenin arkasınl:ian çıktı· 
ğım zaman Smcrdiyakovdan ben de 
bir saniye şüphelenmiştim. Bütün sor
gu müddetince bunu dütündüm. Fakat 
nihayet "Hayır o, böyle bir §ey yapa
maz!., da karar kıldım. Hayır, efendi
ler bu cinayet onun işi deği~1ir. 

Nikola, ihtiyatkar bir tavırla: 
- Başka herhangi bir ,kimseden şüp 

he ediyor musunuz? 

Diye sordu. Delikanlı katiyetle: 
- Şeytan mı, Allah mı onu öldürdü, 

bilmem; fakat Smerdiyakov dünyada 
böyle bir şey yapamaz. 

- Niçin bu kadar katiyetle onu mü. 
dafaa ediyorsunuz? 

- Çünkü bu Smeri:iiyakov denilen 
mahluk, S.di ve alçak herifin biridir. 
Dünyada ne kadar bayağılık varsa, hep 
si onda toplanmıştır. Korkak bir men. 
debur .. Karşımda tir tir titrer, korkut
mamaklı~ım i~in çizmelerimi öperdi ... 
O, sar"ah bir tavuktur, t.avuk... Sekiz 
yaş·nclaki bir çocuk hile onun hakkın-

[• VAKiT 
ABO:'\E TARiFESi 

Memleket Jfemlektl 
!rinde dııındtı 

Aylık 95 155 Kr. 
3 •! Jık 260 425 • 
6 aylık 475 820 " 
l yıllık 900 1600 " 

Tarifeden Balk n Birli~ 

için ayda otu.ı kuruş düşülilr. 
Posta birlljine girmeyen )'erlere 
ayda yetmiş beşer l'llnı~ zam
medilir. 

l' AKIT a abone 11a:ılır. 
Adres d~işUrmo ücreti 

25 1.uruştur. 

lLAN ÜCRETLERİ 

Ticaret llanlıınnın sanUm • 
satıl'.ı sondan ftlbaren Wıı sar 
Catarında 40; iç sayfalarda 50 
kuru~; dördiincQ sayfada ı; 

iklncl To Ocüncflde 2; birlncidc 
4; başlık yanı kesmece 5 lira• 
dır. 

Dilyllk, çok devıunlt. kllıelf. 
renkli ilan verenlere ayn ayn 
indirmeler yııptlır. Resmt Wnla· 
rın santim • satın 80 kuruştur. 

TlCA:Rt l\lAUtYETTE OLMIYAN 
Küçt)K lUNLAR 

" .............................. .. 
Sinema. dUnyasmın en çok sevdiği en yilksek Ytld.ıU 

DANllELL E D ARIEl\JJX'un 
Bugüne kadar eşi görülmemi§ en mükemmel şaheser(. 

Macar Çiğan Milzilrlerinden Ate3 alan Film. 
v • • • • 

ŞAFAGA DONUŞ 
Bu akşam 9 d a 

Müstesna bir müsamere ile 

L A L E sinemasında 
_:zs:a 

dan gelir... Dedim ya, odcğin biri... 
Hem .niçin ihtiyan öll:1Uraün? .. Parada 
gözü yoktur onun, verdifim bahşi leri 
bile atmık iıtemezdi... Belki de baba
mın oğludur o ... Bilm~m ağızlarda do· 
la;an rivayetten haberiniz var mı? 

- Evet biliyoruz! Ama, siz de Fiyo. 
dorun oğlusunur, böyle olmakla bera. 
her onu öldürmek İ!tediğinlzi söylemi~ 
sinir. 

- Bu da bir bal}ka taş! ... Ayıp efen 
diler, ıize bunları ben 'öylüyorum, sir 
hiç utanma'dan tutup onlarla bana hü· 
cuma kalkryorsunuz .. Yalnrz öldürmek 
istemedim, bunu yapabilirdim de .. Hat 
ti az kaldı, elimden bu kor'kun<i kau 
çıkıyordu. Fakat bereket venin beni 
koruyan bir melek imdadıma yetişti de 
yapmadım .. lşte sizin anlayamıyacağı· 
nız ~ey de buliiur. Şüpheleriniz, ıizi bil· 
seniz ne kadar küçültüyor .. Ben vur
madım, ben öldürmedim anlıyor musu. 
nuz ~ .. Öldürmedim! .. 

Zavallı genç, nefes nefese, tıkanacak 
gibi idi. Sorıu başladığı dakikı:ı:lanberi 
hiç bu hale 'irnıcmişti. 

- Smerdiyakov, size ne söyledi? Bu
nu ııorabilir miyim efendiler? 

Müddeiumumi soğuk bir tavırla: 
- Bize hadiseye dair bütün istedik

lerinizi sorabilininir, biz de cevap ver 
mekle mükellefiz.. Smerdiyakovu, yata
ğın~a ubahtanberi herki onuncu ur'a 
nöbetinin debelenmeleri içinde bulduk. 

Doktor, muayeneden sonra "ynrına 1a 
çıkar, ya çrkmaz ı .. dedi. 

Dimitri, bu cevapla son ~üphe bulu· 
tu da dağılmı§ gibi: 

- Öyle ise, babamı şeytanlar öldür. 
milı olacak! 

Diye mırıldandı. 
Nikola: 
- Bu meseleye tekrar i::!8necefi:r:, 

dedi; iz şimdi lütfen ifadenizi verme. 
ğe devam ediniz. 

Mitya, ha.kimlerden biraz dinlenmek 
milsaadesi istedi. Bu izni büyük bir 
nezaketle verdiler. Sonra ağır ağır hi
kayesine ba ladı. Fakat bu konuşmanın 
ona rztırap verl:iiği görülüyordu. MA
nen ytpramış, üzgün, harap bir halde 
idi. Aksi gibi mü.ddeiumumi de ikide 
birde sözünü kesiyor, sualler soruyor 
ve zabıt tutturuyordu. Nihayet sıra, 

bahçe duvarına apışmıı iken Griıoriyi 
nasıl yaraladığına gelmi§ti. İhtiyann 
ayağına nasıl yapıştığını, nasıl havan
eliyle vurup düşürdüğünü, aonra bah· 
çeye tekrar atlıyarak yaralının imdtk!ı. 

na koih.:ğunu anlattı. 

Müddeiumumi ifadeye daha fe'\İ~ 
bir açıklık vermesi için o sahntyl tak
lit etmesini istiyordu. Mitya bu ttte~e 

~aıtı: 

- 1ııte böyle, beygire biner gibi du
"·ara ap·~mışt1m. 

Dedi. 
....... Ya havan eli? ( A rkn.'1 oor) 
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Harp mükellefiyeti k3Hunu 
Jrdu ihtiyacı seferberlik esnasında 

nasıl temin edilecek 

1Jir sivri a'kıllının 

Senelerce yapdan tecrübe ve 
çalışmaların ve yabancı orduların 
takip ettikleri usuller etrafındaki 
tetkiklerin neticesinde hazırlan

nııı olan harp mükellefiyeti ka. 
nun layihası, bütün esbabı muci. 
besile B. M. Meclisine verilmiş 

bulunmaktadır. 
Bu kanunun bir an evvel çıkarıl 

tnası için encümenler derhal mü. 
zakerelere girişmiştir. 

Bu kanun layihası 14 !asıl ve 
71 maddeyi ihtiva etmektedir. Baş 
lıca hükümlerini aşağıya iktibas 

ediyoruz: 
1 - Genel veya kısmı seferber

lik halinde ve fevkalade hallerde 
Yapılacak seferberlik hazırlıkla
riyle kıt'aların tecemınüleri esna
•ında alelade vasıtalarla elde edi. 
lemiyen bütün askeri ihtiyaçları 
\reya hizmetleri bu kanunun hü. 
kümleri dairesinde vermeğe ve yap 
tnafa her §ahıs borçluıdur. Bu ınü 
kellefiyetlerin Türk topraklarının 
hepsi veya bir losmı üzerinde ya. 
Pılmasına ba~lanma zamanını İcra 
Vekilleri He.yeti tayin eder. 

2 - Bu ttanunun 20 nci rnad
desinlde yazılı istisnalardan başka 
"erilen her şey ve yapılan her hiz
tnet is-in tıahibine kıymeti tutarın
ca tazminat verilir. 

3 - Bu kanunun koyduğu mü
kellefiyetin tatbikınt istemek sa. 
lahiyeti ancak askeri otoriteye ait. 
~r. Harp mükellefiyeti, yazılı ve 
ımzalı kağıtlarla yapılır. Bu kağıt 
tarda mükellefiyetin mahiyeti, 
rniktan mümkün oldukça, devam 
rnUddeti gösterilir. Yapılan mükel 
lcfiycte kar§t bir makbuz v,.,.ıı; .. 

4 - .:u •• ,. utrıtellefiyetinin, hal 
kın kabiliyeti ve mevcut menba. 
i.le miltenaaip olarak tatbiki şaı-t. 

h - Kılavuzlar, sailer, her tür. 
1ü askeri hizmette lüzumlu işçi, 

i-Cephede asker veya sivil sıh 
hat teşkilatı olmıyan sair yerlerde 
yaralı ve hasta askerlere işbu teş
kilata girebilecek veya sevkoluna 
bilecek bir hale gelinceye kadar 
mahalli idare veya köy hizmetle
rince münasip binalar veya evler
de yatırılıp bakmak hizmeti, 

j - Askeri teslihata, teçhizata, 
melbusata, ilaçlara ve pansıman 
malzemelerine müteallik her türlü 
eşya ve tıbbi ve cerrahi alet ve ci
hazlar ve yatak takımı ve her tür. 
lü hastahane e§yasına ve konak. 
lamaya ait her türlü eşya ve mad. 

deler, 
k - Askere yarar sair her tür-

lü maddeler. 
Seferberlikten gayri hallerde, 

bu maddenin yalnız ilk beş fıkra. 
sında yazılı olanlara harp mükel

lefiyeti konulabilir. 
C. D. E fıkraalrında olan hay. 

vanlar, koşum hayvanı ve koşum 
maddelerile, nakil vasıtaları, su 
ve hava nakil ve cer vasıtaları, se. 
ferberlikten başka halle.rde her de. 
fasında yalnız en çok on gün için 
harp mükellefiyeti yolile alınabi-

lecektir. 
8 - Yedinci maddede gerek 

Radyo ve ıivaııo 
Ankara Radyosu 

Perşembe - 20-4-39 
12.30 Program, 12.35 Türk müziği, 

Pi. 13.00 Memleket aaat ayarı, ajana 
ve meteoroloji haberleri, J3.11S--H MU 
zik (Karı§Ik program) Pl.). 17.30 Ko. 
nuşma (lnkıla.p tarihi dersler[ • Hal. 
kevinden naklen). 18.30 Program, 18.35 
Mtizik (Neşeli müzik Pi.), 19.00 ko. 
nuııma (Ziraat aaatl). 19,1:) Ttirk mu. 
ziğl (Faa.ıl heyeti), CelAl Tokseı ve 
arkadaşları, 20.00 Ajanıı, meteoroloji 
haberleri, ziraat borsası (fiyat). 20.15 
TUrk müziği, Çalanlar: Vecihe, Fabl. 
re Feraaıı, Refik Fersan, Kemal NI. 
yazı Seyhun. Okuyanlar: MUzeyyen 
Senar, :Mahmut Karında§, 1 - !sta. 
han peşrevi, 2 - !ehakın tstahan gar. 
kı Canda hasiyet ml var. 3 - Mab. 
mut CeUUettln pa§anın - Isfahe.n ~ar 
kı - D111 biçare ııenin için. 4 - Ke_ 
mal Niyazi Seyhun kemançe taksimi. 
5 - Rahml Bey1n - Isfahan §arkı -
Etme beyhude figan, 6 - !ııfahan §ar 

kı Fesliyen ckdlm, 7 - tsfahan ıa.z 

semaisi, 8 - Hüseyni tUrlll - Esmer 
bugtin ağlamıf. 9 - SadetUn Kay • 

mUzlk (Romanslar ve aalre Pi.) 23.00 
Müzik (Cazbant Pi.) 2:u~2• IOn a. 
jans haberleri ve yarınki prorram, 

Cuma - 21-4-39 

Çalanlar: ZUhtU Bardakoğlu, Cevdet 
Çağla, Kemal Niyaz! Seyhun, Okuyan. 
lar: HalCk Recai, Melek Tokgöz, ı -
Şemaettın Ziya - Hlcar ıarkı - Kim 
gHrse aenl, 2 - Rl!ııt Bey1n - Hlcaı 

oarkı - Slslendl hava, 3 - Rahmi 

12.30 Program, 12.35 Türk mUzifl Beyin - Hicaz ıarkı - Akgam erdi 
Pl. 13.00 :Memleket ıaat ayarı, ajanı yine ıular. 4. - ZUhtU Bardakoğlu -
ve meteoroloji haberleri, 13.l~H MU Santur takaiml, O - Dedenin - Şe. 
zik (Kanşık program Pl.). 17.30 ko. taraban oarlu - G{Sztlmden gönlUm • 
nuşma (İnkılA.p tatihl denlerl Hal den. 6 - Dedenin - Şetaraban earkı 
kevlnden naklen), 18.30 Program: 18.3; - GecemJ%, 7 - OakUdarlı Ziya Be. 
müzik (operet mllzltı Pi.), 19.00 Ko y1n - T&hJr buselik prkı - Nim 
nU§ma, 19,15 Türk mUziğt (Fuıl he· nlrtııa kail oldum. 20.45 TUrk müziği 
yeti). Tahsin Karakuıı ve ark&d&§l - 1 (Saz eurler1), Çalanlar: Fahire Fer. 
Hakkı Derman, E§ret Kadri H an, sac, Refik Fena.ıı. 21.00 Memleket sa. 
GUr Hamdi Tok&y Bu 

1 
"~n' ua.n at ayan, 21.00 KonU§m&, 21.ııs Esham, 

• , r u er, 20.00 tahvtllt, kambl uk t bo (" 
Aja.ns, meteoroloji h be l rf yo • n u rlS.81 u. 
borsasr, (fiyat). 20.l!'Ja ~r~ ' ziraat y.at), 21.23 Neşeli pl4klar R. 21.SO MU 

mUzlfl, zık (Riyuetıcumhur flllrmonlk orkes 
-------------- trası), Şef: Praetorluı, 1 - R. Heu 

berger • opera balosu: Opemball ope: 
retındeıı, 2 - J. Strauaı • •'Viyana or 
mıı.nmda. maısallar,. F. Lebar "Altın 

ve (l'Ümtlf,. '- - J. Stauu '•GÜzet ma 
vi Tuna,, 22.30 MUzik <oiıera aryala,; 
Pi.) 23.00 Mtızilt (Cubant Pl.), 23.45 
- 2• Son ajana haberleri ve yarmkl 
program, 

( Kısa ha beri er ) 

• Ankarada \'C şehrimizde konfe
ranslar vermiş olan hviçrcli Pr. Pit
tard ve eşi evvelki ak,nm memleke
tine dönmüştür. 

nak türlü Senin yazın kı~a benzer. 10 
- Türkü Kevengin yolu bu mudur. • Yerli mallar sergisine ait haıır-

Halkevi konserleri 

dinleyici kütlesi karşısında veril. 
miştir. 

İlk olarak balkevi musıki mu. 
allimierinden Bay Cemil ve Ra. 
nanın çaldığı Bethofen, ve Şu ~ 
bertin parçalariyle konsere baş • 
lanmıştır. 

Bundan sonra halk şarkıları 
okunmuş ve son olarak t.a. tam 
orkestra da senfoni parçalan çal 
mıı;tır. 

Çok güzel olan bu konseri ha. 
zırlayan halkevi musiki öğretme 
ni Bay Cemal ve arkada§larmı 

tebrik ederiz. 

F:RTUGRUL SADİ TE 
Sehıadehaşı (TURAN) 
Tiyııtrosunda hu gec 

HOOIET!N OGLU 
Atila Sere YC Miçe van·eıc grupları. 

Konferans 
ntyojjlu llafkevinden: 

20 Nlsnn 939 Perşembe günü saıf 
18.30 da Evimizin Tepeb:ışındakl 
merkez bina~ında Dotent B. Yavuz 

Abadan tnrafındn "Tilrk teşkılAtı e
sasiyesi bakımından hürriyet" me,·
zııunda mühim bir konferans verl· 
leceklir. 

harp mükellefiyeti vazolunan mü
essese !dahilinde ve gerek sürücü 
sü olduğu nakil vasıtası başında 
çalıştırılmak üzere hakkında şah
san harp ·mükellefiyeti tatbik olu. 
nan kimselerden askerlik mükelle. 
fiyeti dahilinde olanlar, istenildiği 
halde askeri hizmetlerini burada 

21.00 :Memleket sa.at ayan, 21.00 Ko_ lık raporu iktısat vekAletine gönde
nU§m& (Mizah aaatl), 21.15 Esham, rilınişlir. \'ekaletço tasvip edildiği 
tahvilat, kambiyo nukut borsası, (ti. lakdirde ııene Galalas:ıray binasındrı 
yat). 21.25 Neoell plAklar. R. 21.30 açılac:ıktır. 

tt;.ı. ~11u ... -.-."h.1"• J:. · ıııru.ı.k O~UçUk orkestra. Şef: Necip • Alman rirmalarının bazıları mem 

EminönU halkavi halka. musıki 
ıevkini vennek ve muayyen .za. 
manlarda konserler vermek su -
retile onlara hoş vakit geçirtmek 
üzere iki konser tertip etmiştir. 

tır. 

Askerlik mükellefiyeti haricin. Aşkm). ı - Glessmer ~ sar kenarla. lekelimizden portakal, elma. şarap, 
de bulunanlara istihldamları de- nnda, 2 - Eries • Eılr, s - Blume • balık konservesi, keı;ilmiş tavuk, pj. 
vam ettikçe ücret veya yevmiye Valıı entermezosu, 4 - Lincke • Şen lic, deri, gülyağı satın almak isle· 
veya tazminat verilir. mar§, 5 - Valter • Kuldarm danın, 7 diklerini alükndnrlara bildirmişler-

. ~ .- Smai müesseselerin esas Layihantrt üçütrctt>-faslf hlı.rp mü - Lineke • Ollmpoya köyUnde, 8 - dir. ı~lerı 'Qaricindeki imaı&tta çaırı- ~ııefi ettnhT tad>ik" tekffni cı:s.ter :vaıente . Kırmızı ~ıklar sa.can yakut. • Iran veliahtı ile ·Mısıl' prensesi· 
hnlmak U.a.r• kon··'-eale.-ı....~""ll'l~«;;'O'l~f'f;."~,~.::r--:-:··-:'!ı~._"'""'ıı:oo:4!~ ...,.,... P'*1ı•~ ~ ~ ......,, St2.a(I ıı,in cJ~q nı~r11sJnıJ c;lola~~Y~• JŞ 

Bu konserlerin ilki evvelki e.k. 
şam ha1kevi salonunda bUyi.\k bir 

23 ?-.1SAN ÇOCUK BAYRAMI 

)ı(jnimini yavruların sölsüniize 
takacakları rozetler) kabul ediniz. 
Bu yardımlarınızla yoksul yaVTU· 
tarı kurtarmış olacaAız! 

( VAKiT SPôR MOSABAKASi-~ LUA e r. alsan •kfamı oehrJmladekl Jran kon• 

kellefiyeti muamelesi, ancak Milli Dokuzuncu madde şöyledir: 3 _ Bisiklet. binek otomobili, solosluğunda bir suvare Yerllecek-

M üdafaa Vekaleti tarafından ve- Her vilayet ve kaza merkezinde her büyüklükte yük otomobili, mo tir. . 
en büyük mülkiye memurunun tosiklet, cer i'"in traktör ve em. • Motro radyo konferansı dağıl· 

:s mış, Türkiye, Yunnnistan '"C Sov. rileeek emir üzerine yapılır. 
6 - :ıtcvkalAde veya acele hal

lerde Milli Müdafaa Vekilinin ve 
Veyahut bir mevkiin müdafaasına 
rnemur kıt'alann en büyük komu
tanının emriyle müstahkem mev. 
kilerde bulunan ahalinin iaıe ve 
ihtiyaçları dahi harp mükellefiye. 

ti yolile tedarik olunabilir. 
Layihanın 2 nci faslı harp mü

kellefiyeti yolile tedariki caiz olan 
askeri ihtiyaçların başlıcasını 7 
nci madde ile şöyle tesbit ediyor: 

a - Erleri kıf alan ve bütün 
asker hayvan{arını banndırmak i· 
Çin şahiplerine kati }Uzumu olmı
yan ve ordunun vazife ve hizmet
lerine müteallik levuım ve teçhi
zatın konulmasına, saklanmasına 
ve askeri memur ve milıtahdeınle. 
rin vazifelerini ifa etmesine yara.. 

yan binalar, 
b - Oı:lduya 13.zrm olan yiye: 

cek, içecek ve giyecek maddelen, 
hayvanlara lazım olan hububat, ot 

ve saman, · · ·ı ve ordu-Bınalara yerleştırı en 
gahta bulunan lcıt'alara lüzumlu 

yatak, ot ve saman. . .. 
c - Binek ve nakil hizmetı ıç~.n 

·· ı·· ve motor orduya yarıyan motor u 
.. h . k akil vasıtaları, suz er nevı ara n 

yük ve koşum hayvanları (&emer, 
yular, hamud, her nevi koşum le. 
vazımiyle, binek hayvanları varsa 
eğer takrmile ve motörlü vasıta.tar 
yedek atat, edevat ve parçalarıle 
ve icabında sürücü. arabacı ve şo. 
förlerile beraber). . 

d B ··t·· müstahdernın ve - u un . ..1 
mürettebatile beraber ıdenız, go '. 
nehir ve kanallarda buluna~ gemı 

.. v nakıl vası. 
lcr ve her türlu cer e 

talan, .. t hde mu-s a -
c _ Miirettebat ve . be-

. . b" .. .-1alzemesıle 
mınıle. ve •utun " 
raber hava nakil vasıtaları, f b

f - Değirmenler, fırınlar. a 

rikalar smai müesseseler. . 1 • t tamır e~ 
g - Her nevi inşaa a. 

. · ı lüzumlu 0 -
rc ve sair asken ı§ ere 1 r 

Ve vasıta a • 
lan her nevi malzeme ... t- .. 

reisliği altında en büyük maliye sali. yet Rusya yeni muk8\'elenameyi im-
memuru ve tevkil edeceği zat ile En az üç sene!de bir, Milll Mü. zalamamışıır. Konferans ınukarre· 
askerlik şubesi reisi, askerlik ŞU- dafaa Vekilinin tesbit edeceği za· ratı ıııucllıince 1940 senesinde radyo 
besi bulunouyan yerlerde jandar- man1arda harp mükellefiyeti ko. dalgaları yeniden tesbit ve taksim 

".l h eı.liJeceklir. 
ma komutanından ve ~are eye. misyonları tarafından nakil vası-U · d ·ı k • Dahiliye VekAleti kaymakam ,.e 
tile belediye mec sın en ıeçı ece tatarının tahriri yaptırılması da mektupçular arasında · . 

b
. " d Ü kk h mü yenı nakıl ve 
ırer i.'lza. an m. re ep arp • bu layiha11ın 24 üncü maddesi ik. taylnleri ihtiva eden bir liste h~zır· 

kellefiyetı komısyonları bulunur. tizasındtandır. lnmışıır. Liste tasdik edilmek üzere 
Icabında bu komisyonlara izafeten Layihanın 6 ıncı faslı, demiryo1. yüksek tasdike nrzedilmlştir. 
muamele !apmak . üzere. .~i!.e larında, deniz ve hava yollarınlda 1 • Ege mıtakasmda bulunan 7 vi-
merkezlerınde nahıye mUdurUnun ve vasıtalarında ve limanlarda lôyclte 2.144.767 nüfus teshil edllmi~
reisliği altında komisyonlar teş. tatbik edilt.cek, harp mükeltefiye. tir .• B~ıılardan 43t.34' il çiftçidir. 
kil olunur. Köylerde bu vazife- tine ait hükümleri ihtiva etmek· - Ektıkleri erazi miktarı 2 milyon 
Jer komisyonlara izafeten ihtiyar tedir 

41
8.148 hektardır. Ayrıca 711.631 

' • f da ö ın·· B · hektar çayırlık, 115.855 hektar otlak 
heyetlerı tara ın n g r ur •. ~ Sınai müesseselere ait harp mü ve yııyla, 4.056.378 hektar mera var-
komiıyonlar hazar. vaktinde. :Mıllı kellefiyeti, 8 inci fasılda, gümrük dır. Mahsul vermiyen eraıi 2.276.950 
Müdafaa Veld.letinden venlecek ambarlarında. antrepolarda, silo. ormanlık saba 1.773.238 hektardır. 
talimat dairesinde ihsai ve ihzar! Jarda, umumi mağazalarda vesai- Ege mıntakasında her sene 110.0'1 
tetkikler yaparlar. Birinci madde- rede bulunan tüccar mallarına ton yaş meyva, 293.500 tane limon, 

"b d"l hallerde tcra Ve . . . . :i.573.uoo porıakal, 861.000 turunç 
de tasrı e ı en - harp mıikellefıyeti tatbıkı 9 uncu · 8 · . . ' • . k d 20.G 4.000 mandalına ıstıhsal olun-
killeri beyetinın arar.rna ayana. fasılda gösterilmiştir. maktadır 
rak Millt MUdaf~a ~e~li tarafın. 10 uncu fasxl ödeme işlerine ait • Hay~arpaşa mendire~inin imal 
dan verilecek emır uze~ıne bu ka. hükümleri ihtiva ediyor. Layiha. ucundaki batmış gemi leşi üı~rine 
nunun hükümlerini tabıka başlar- mn 13 üncü faslı, cezai hükümle. bir şamandıra konmuştur. liö~·lelikle 
lr. ri tadat etmektedir. deniz vesaiti lehlik.eyi öğrenmiş ola· 

10 - Harp mükellefiyetleri, Biran evvel Mecliı heyeti umu. caklardır. 
harp müK:ellefiyetleri komisyonla- miyesine sevkedileceği anlaşılan • Toprak mahsu!Jeri ofisi af~·on 
rı vasıtasiyle tatbik olunur. Her bu mü:him layiha, kanunlaştığı ta- mıntakalarında eskiden kalma mal-
türlü teslimler askeri makamlarca rihten sonra muteber olacaktır. !arı da mübayaa ctme~i kararlaştır· 

h 1 
. nuştır. 

tayin olunacak tesellüm eyet en 
ne makbuz mukabilinde yapılır. 
Bu makbuzların ziri ayrıca harp 
mükellefiyeti komisyonları tara. 
fından tasdilC olunarak alakalrya 

verilir. 
Harp mükellefiyeti yolile iskan 

ve konaklamaya dair olan 4 üncü 
fasılda, binaların boşaltdması hak 
kında hükümler mevcuttur. Be. 
şinci fasıl, hazar ve seferde kara 
nakil vasıtalarına harp mükellefi. 
yetinin tatbiki şeklini göstermek
tedir. Bu faBilda, 23 üncü madde, 
harp mükellefiyeti tatbik oluna. 
cak kara nakil vasıtalarını şöyle 

tesbit ediyor: 
ı - Bin;nek için, yük veya ko-

şum hayvanı olarak, ''aygır, idiç,, 
kısrak, katır, merkep, deve, man. 

da, öküz . 
ı - Bunların çektiği her nevi 

raba kızak. tngilleredeki ~ ~ 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BıRINCıYE 

Bir Bisi k lef . . Giireşçi Hüsm.101 
. ~ncıye: - Şık ve kıymetli bir saat; ildincüue. - bir .. ııt 
ıskarpın· d"" d"" il . · ~ ~ • ~ • or unc ye. - Bır §ipka. be~incı'ye. B" • 
R ·mı· H • :s • - ır aen 

esı t afta abonesi i altıncıdan onuncuya kada • Bir bo-
yunbağt; 4 kitiyc birer çift ipekli çorap. ıo ki•;yre. b" er d t 
Ta . . • :r ırer a e 

!yare pıyango bıleti, onbeı okuyucumuza birer ıite bb· 
yükkolonya; 15 okuyucumuza birer gişe küçük kolonyao 2lS ki. 
§~ye birer tuvalet sabunu; aynca 150 kigiye muhtelif 1na Jıe,. 
dıyeler. c 

1 Mosabakaya ıştirAk Koponu · -46-1 



- YAKlT 20 NlSAN 1939 

Dünyada neler olup bitiyor Cenubi Anadoluda bir gezintiden notlar - - - - - - - -- - - -
Denizlerin dibinde 

galan servetler 
Telemak ve Lutme gemileri 

çıkarılacak 

Antalya seyyah şehri 
Vatan sevgisi, idrak duygusudur. Onu güzel olduğ u için 

• sevmemeli; sevmek için güzelleşfirmelid ir 
ITALYA,servetverefahrnı, y AZA N 

mllll lstlhsalA.tından ziya- : 

de ecnebi ziyaretçilerin bıraktı· D c ·ı s •• ı 
Birkaç hafta evvel gerek Fran. ve İngiliz gemicilerinin hatırında- ğr milyonlara medyundur. Sene- r • em l U e g m Q n 

Bir antika merakh11 st 
bunları toplayıp ve ıonra ta 
ı'ına gecip hayran hayran tem 
·ıa etmekten ne çıkar? •• 

ada, gerekse Hollanda ve 1ngil- dır. nJn her mevsiminde, vapur do· 
terede bundan bir Lu~uk asır ev. Fransız ihtillli sırasında tngi. luları binlerce seyyah gelir; gez 
vel batmış olan gemilerle birlikte tizlere ge~en Lutine 1799 senesin. dikleri yUrUdUklcrl yerlere mil· 
denize ~ömUlen muazzam servet.. de Hollanda sahilleri yakinindeki yonları döker, giderler. Her yer
leri çıkarmak için faa1jyet başla. Teksel adasındaki garnizona para de bu işi gören mamurelerdir; 

tetkik edilmiye değer bir eser 
midir? .. Al ela.de bir taş yığını 
mıdır? •.• Belki farkında bile ol· 
mıyacaktık! ... 

kovuklarında, yıkık duvarların 

llstUnde geçerdi. Bir gtin benl 
de heveslendirdi. Sabahın ala· 
ca. karanlığında. bu duvardan 

Onlnrı, btitUn cihanın lıUf 
desine arzedlp memlekete ıe 

vet geçirmek IAzımdır. AIII f 
dal ılş budur. 

Biz bekleriz ki herkes blzl O 
mıştır. götürmek üzere Yarmut limanın. burada harabeler!.,. 

. Girit muhacirleri, mermer başladık; akşamın zifiri karan- rensln: Amerlkadan mllyone 
Bilhassa Sen nehrinae batmış dan hareket etmişti. Londralı tüc- Dağ başında, iki sUslU kolon 

, F sütunları sükUp evlere direk h~ında öteki du,·nrdan indik. ler sökUn etsin; memleket, 
oıan ransızların Telemak isimli carların bazıları da Hamburg lima Ustilnde, yosunlu bir taş parça· 

• .1 ı -1 1 • • yapıyorlar; heykelleri kırtp lıl- ~feğerse, o taşların arasında, o raha, servete garkolsun ... 
gemısı e ngı iz erın meıhur Lutı· mna göndermek istedikleri altın sını görmek fçln o ne mUthlş a· 

} 
· · ı· · · · nk ·ı b" nalarda taş yerine kullanıyor • kovukların içinde, koca bir ta· Hayır ..• Hiç bir kimse bizi m ısım ı gemısının a azı ı e ır- ve gümü}ü bu gemiye yüklemi~. kındır! ..• Bunu, mutıA.ka. insan, 

likte kaybolan hazineler denizden lerldi. Bu sebeple gemide bin çu- gözleriyle görmek lA.zımdır... lardr. rlh yaşıyormuş! . . ~femleketl nımıya mecbur değildir. Ken 
k l ğ 1 J k d B b k İtalya konsolosu Feraııtl. bina eden J.'Jedelr Adalvusdan, mfzl biz tanıtaca·ı•'IZ·, rekl&ml 

çı arı ma a ça ışı ıiıa ta ır. u u altın ve 500 çubuk gümü} Fakat ltalyanlar, bu şayanı " '" 
f k tl H 11 d 11 B lt k d b 1 mermer bUstlerl toplamış; birer memlekett harap eden altıncı rımızı yapaca.r.ız•, aflılerlm ma sa a o an a ı ar a ı e- u unuyordu. tşin daha kötüsü h::ı.yret insan akınını memleket. '" 

· · d b t ı L t' •· k L d kukla gibi merdiven başlarına Memede kadar bUtun blr tarih!. dUnyaya da"'-ıtaca.r.ız·. tıpkt Y nızın e a mış o an u ıne ı ur. oy kumpanyası geminin bütün lerine celbedebllmek için, o yo· ı:. • 
( t ak ·· ti. h · d h 1 · oturtmuştu. lşgal zamanında, ı••akat aklımda ne Yavuz kaldı, nanlıların, ltalyanların, hat arm uzere sure ususıye e amu esıni sigorta etmişti. Bir. sunlu taşın bulunduğu yere, as-
}. Ka · ta · · d b" • · k · en kıymetli parçalar ltalyaya ne Falih ..• iskarpinlerin iclnde şurada. yanıbaıımızda. hen rıma ısmın e ır gemı ınşa aç gün sonra gemi büyük ibir fır. falt yollar yapmışlardır; muaz· 
\ t • 1 d' B tahl' • • · nakledildi. ~Ulll hUkfımet tees- ayaklarım cıfsmfş·, dizlerime ka- bizden .dUn aynlan Jıfııır _.b ~ c mış er ır. u ısıye gemısı. tınaya tutulmuş ve Terscheling i. zam oteller kurmuşlardır; bar- .., · e• 
~ nın· hususi te t•bat sa 51• d d 1 vı· ı d d 1 d k" d sus ettiği zaman yetiştiler; ye· ra su inmişti. O zaman Fikri ho· Suriye glbl, iptlda vollanmı r ı ı ye n e e. e ıe au a a arı arasın a ı ar tarını, sinemalarını, kızlarını, .J i nizlcrin dibidleki servet kurtan- boğazda çok kıca bir zamanda su- kadınlarını, memleketlerinin tfştller ama, sonuna yetiştiler ... ca ile yeni görUşUyordum. Za- yapacağız; otellerlmfzl kurac 
.,, Iacaktır. Jara gömülmüştü. Gemide bulu.. blltUn cazip ve sihirli oyunları· KöylUler. altın sikkeleri, a- hlr: ğız; konfor ve komodtta gtb 
~ Hatıralarımızı bundan yüz kırk nan 240 kişi bo.ğulmuş •. !lizmeğe nı, hep oralara taşımışlar; yem rnç avuç yok pahasına, çarşıda - ilme karşı ne kayıtsız a- medeni ihtiyaçları tatmin ed 
t dG sene geriye '"evirelim.~ muvaffak olan bır tek kicı de paazrda satarlardı. Roma dev· dam... cek noksanları ikmal edecetıı, a ~ lukta .. .. • . ,.. yor· parçalarının etrafına bUyUIU ağ-

ıl :F iia ihtilalinin en canlı bir za- gun n oJmu• ıdı rlne alt paralar, torba torba. hır- Demesin diye korktum; dllln· sonra fayda, refah va aade 
"' r 78 • lnrını gererek hortumlarını u· 
manıni:la Fransız asılzadeleri &er- B f · t b .. Lo·J.:ı k • davatçı lşportalarında teşhir e· den soluyan kertenkele gibi, o bekllyeceğiz ... r.r . ~ adcıa ~ 1.~ :'U u

1
mpanya. z3tınışlardır. SUje, yosunlu taş-

vetlcriyle birlikte şimal memleket sı ıçın e buyuk bir fe aket ol. drr· fa.kat onun iç yUzU bir A· dlllr; heykeller, Yazolar, şerbet- hendeklere ben de kırk kere in- Pompel için yazılmıt yUzlerl• 
ll ıfı{ne ve 'bilhassa fngiltereye ka. muştu. Yeniden sermaye bulmak, ' • çl dUkld\nlarında. raflnrı sUsler· dfm; o duvarlara ben de seksen cilt kitap vardır; ,Yunanhl&ı 

~- K' La D h lem, bi:.- muammadır!... di B le · ilk d r t la k d O h t 1 ı f çar11.en ınta • - uan, ya ut ismini meşhur etmek lazımdı.. . u eser rı e a op • ere tırman rm. , er aşın a • Akropol ıcın m iyonlar aar et 
J( Tclenak isimli bir gemi de içi al- Kumpanyanın ismi Lutine'e çev. H' * yan, Rum kilisesini mUze haline tında. tetkik edilecek bir şey bu- mlştlr. Palmir. Baalbek, dUnya• 
~ tıiı <iolu olduğu halde Fransız sa- rildi .. Bu şekilde felaketlerine se- Antalya, Pizadan, Pompelden sokan, hep o Fikri hocadır. Ga· luyor: mn servetini c;ekl1or: gUne' ma-
li hlııerinden lngiltereye dogru gi- bebiyet veren Lutine şimdi de g\11.. daha. az görUlmlye değer bir yer llba kendisi hft.IA. o işin başında· - lşte.. diyordu. Romalılar bedinin kolonadını. ZenoblnlB 

dlyorlju. Gemi ihtilalcilerin eline zcl bir reklam vasıtası olmu§tu. ml? ··• Eski Antalya dedikler! dır. denlnden kalma bir sUtun baş· mezarını, Mısırdaki koca kafa• 
g ~mekte geçikmedi. Telemak ge. Kazanın Uzerinden i'ki sene geç- Aspcndos .. Köprü çayının biraz O, alelft.de bir zeYk, bir he· lığı .• Hititlere alt bir kitabe... lı Sfeksln galiz çehreılnl gör~ 

ri rr çevrilerek Sen nehrine sokul. mişti. Bir §irket müracaat ede. ilerisinde, Bakız .. Şehre en ya. ''es değil, morflnlzm, kokalno- Yosun bağlamış taşların Us • mek için, ta. Cenubi :Amerika• 
~ du: böylece Fransadan uzakla~ rek Lutine ile gömülen serveti kın bir dUzJUkte Perlkll.. Kur- mani gibi, zavallının başını sa· tUnde o ellik yazıları nasıl oku· dan, Avustralyadan binleri 

maması temin edilmek istenildi. çıkartmak istedi. Hollanda hükU. kutell yolunda GUldağı harabe- ran bir hastalık, bir tptllA. id1. yordu? .. şaşıyorum. sı>yyah geliyor: her aene mem 
Fakat Telemak müsait bir fırsat meti çıkacak miktarın üçte ikisL si .•• HenUz dUnya gözUne acıl- CUbbesinln eteğini, bohca gıbl o, bu eserleri, bir karınca gi- lekete hazlne1_,, bıH'lrıu clcllyo 

bulunca maiyetiyle nehirden kaç- ni tirkete bırakacaktı. mamış gizli bir hazine glbl ça- şnlvarmın arkasına toplar; elin- bl, mUzeslne taşıdı. Şimdi kim- lar. Antalya tçln bir refah. ~ 
mak istedi. Evvela sular müsaitti. Tabii bu mikyas hüktlmete faz- lıhkların, dlkenllklerln arasın· de bir kırık şemsiye, yazın aı. blllr. on beş senedenberl, orada saadet membaı olan bu Jı:ıymet
Fakat nehrin ağzına gelindiği za- la bir kar temin edemezdi. İlk te- da görUnUyor. Fikri hoca blr ta- cağında, kışın ayazında, sabah- ne kıymetli bir tarih kollekslyo- 11 eserleri, hatıl :A.ııtalyalılar l· 

le, man gemi yüksek deniz ve kuv- §ebbüı 56.000 lira kir btraktı. Bil- rih, ltlt,nbı yaz.masa.yd,J, bı,Jlllp.:f. truı ,akeama )ta.dar; ömrU, taş '(Ilıpamı ıı ııuıu-ı 
b vctli d~ga~ ile ~a~tla~b- TL hassa kon~~U fevk~Ade müşkill :~~~~~~~~~~~~~~~~7.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1i hammül edemddi, birkaç dakika i. olon bu işte herkes kendine bü. l ngilteriile geçen 1Jır azle faciası 
t çindc sulara gömilldü •• ,(3 Kanu. yük bir hisse çıkarıyordtı. 
rx, nusani 1790). 1822 senesinde Draga isimli bir -------------...................... -·----·-........... .._ ............ -.-.----

On dokuzuncu asır imt.idadınca İngiliz §İrketi namına hartket e. 
tq birçok kereler Telemak ile birlik- den mühendis Torel yeni usuller 

te gömülen mı.iazzam serveti çı- ile on milyon frank kıymetin"de 
kartmağa. te~cbbUs edildi. altın ve gümüt çubuk çıkartma. 

n 

1860 tıcnesindc hükumetin de ğa muvaffak oldu. 
yardımiyle çolt ciddi çalı§malar 1857 eenesi ile 1861 senesi a· 
neticesinde altın dolu llazinenin rasında Loyld kumpanyası devam. 
geminin dibln"de ve yedi metre da- lı çalı"malar ile serveti çıkartmağa 

ik~ çocuklu bir kadın 
hırsırlıktan mahkôm 

ot :ı 
al ha derinde olduğu öğrenildi. çalı§tı. Fakat fazla bir ıey elde 
la: Telemak ile gömülen 11erveti edemedi. 
le çıkartmak muhakkalC ki çok müş. Evvela bin İngiliz lirası, ikinci 
kt kül bir meselc!dir. Fakat define a. seferde ide ( 40.000) Ingiliz lirası 
G. rayıcılar, bu işten büyük menfaat. kıymetinde altın ve gümi?ş çıkil
ca J.cr umduklan için bir buçuk asır- nldı.,. (Anla}ıldığına göre bu ça. 

dan'bcri hift Telemak'daki hazi. Iı'malar esnasında çıkarılan Luti. 
ŞI :ı 

k neyi elde etmeğe çatıımaktadırlar. ne'nin dümeni ile Loyd kumpan. 
ta: TelemalC gemisindeki servet i· yası müldürüne güzel bir koltuk 

çın hü'kllmet bir kontrat teklif et. yapılnuı ve geminin çanı da kum· 
mektedir: panya binasının en mutena bir 

(300.000)' franka kadar bükü.. yerine asılmış). Bundan sonra mü 

met hiç bir pay almıyacak, bundan bendi.~lerin ~uldu~ları bazı ~sul. ' Bir film yrldızı mı?. Belki!. 
onras~._{ç'n. ( 500.000), franka ka. lcr ~musbet b.ır ne.~ıce verm~mı~ ?1- Kendisine kaplanlı kadın ismi de 

dar yıizde 20 alacak, daha sonra dugundan hır muddet Lutıne nın veriliyor. Cesaret edebilir misi. 
l:la her (250.000) frankta define çıkarılması meselesi unutulmuştu. niz?. 
arayıcıya yilzde 5 bırakacak ve 1912 senesinde yeniden işe ko. 
ervet l\ltr milyon frankı tecavüz yulan kumpanyalar hayretler için. ğu yer otuz metre derinliktedir. 

ettiği -takdirde, bunun yüzde 80 de kaldılar. Gemi yerinl:le yoktu. Bu derinlikte dalgıçlar kolayca 
nini hükumet yüzde 20 sini defi· Fakat kısa bir tetkikten sonra çalışabilirler .. Hatti İrlandalı dal 
ne arayıcılar alacaktır. bunun mümkün olamıyacağını, gıçlar 33 metrede ide çalııabilmek 

ıl Define arayıcılar hiç bir zaman ancak geminin kum yığınları aL tedirler .. Lutine büyük bir kum. 
l'. nikbin olµıadiklan için 1939 se- tında kalmış olduğu anlaşıldı. sal üzerinde oturmaktadır. Gemi 
Y. nesinde de birçok kimseler Tele- Gardiner'in idore ettiği bu ara- ile birlikte batmış olan altın ve gü 
c mak 'daki defineyi çıkartmağa te. ma evvela hiç bir netice \Terme- müş çubuklar ile para on iki tane 
~ şebbüs etmiılerdir. Şimdi de yeni. di. Ancak tulumbalar vasıtasiyle çelik kasa içinde kapalı idi. 

den faaliyete goçilecek, bir buçuk kum çekilince tek tük altın çubuk Geminin batmıı olduğu boğaz. 
asır evvel sulara gömülmüş olan lar meydana çıkmağa baıtadı. Fa- da sular ekseriya dalgalı olduğun

' muazzam hazine çıkarılmağa çalı. kat bütün gayretlere rağmen aer. dan uzun çahımalar kabil olama. 

Kocası hadiseye bir 
hastahğın sebep 
olduğunu ileri 

sürüyor 
İngilterenin Liverpol §ehri 

tramvay §irketi idaresinde akşa. 
ma. kadar çalıştıktan sonra yor. 
gun arğın eve dönen Fredcrik 
Barnes, daha kapıdan içeri girer 
girmez yüreğine bir ferahlık, vü. 
cuduna bir tazelik gekliğini hi!!. 
ederdi. 

Ocak ba~mda oturan, dikit di
ken, yama yamayan kamu Alis 
vardı. 17 yaşında oğlu, 14 yaşın. 
da bir kızı vardı. Bunlar dersleri. 
:ıi çalışmaktaydılar. Sonra sekiz 
yaşında bir küçük oğlu daha var. 
dr ki, oyuncaklariyle oynaridı. 

Tam manasiyle neşe ve hararet 
içinde bir aile hayatı. 

Frederik Barnes'i yalnız bir ıey 
üzüyordu. Memuriyeti değil; çün 
kü henüz terfi etmişti. Karısı de. 

şılacaktır. vcti tamamen elde etmek müm. maktadır. Yoksa gemiaeki serveti ğiJ, çünkü o kadın ileme örnek 
Lutine için de çalışılacak kün olamadı. Gaıi:liner teşebbiL kurtarmak h iç de müıkül bir me- olabilecek bir zevce ve anneydi. 

ı Fransızlar, Telemak'ı çıkart- sünde muvaffak olamayınca da iş- sele değildir. Çocukları değil, çünkü hepsi sıh. 
1 mak için Hollanda ya sureti husu- ten çekildi. 1922 senesinde Fransanın garp hatteydiler ve iki tanesi kendi ha. 

siyede yaptırmış olduktan 3.000) Bundan sonra Fransızların sahillerine yakın bir yerde batmış yatlarını kazanmak üzereydiler. 
t tonluk Karinata tahlisiye gemiııini Lion isimli gemisi İngilizlerin meş olan İngilizlerin meşhur Egypt Her şey yolunda gD:liyordu. Bu. 

tehlikeleriyle meıhur olan Ters- hur dalgıçlannın yardımiyle işe (Mısır) isimli yolcu gemisi Artig. nu gayet iyi biliyordu. Bu itibar. 
cheluig boğazına da yollamışlar. koyuldu; Iakat bir tek parça altın lio tahlisiye gemisi vasıtasiyle ko la üzüntüsü evin içinden değildi; 
dır. Burada Hollanda römorkörü bile elde edemedi. tayca kurtarılmıt idi. dışardan geliyordu: Civar komşu. 

d ve İngilizler tarafından yollanmış Şimdiye ka!dar büıtün çalışmala. Ancak Lutine'nin batmış oldu. larda vukua gelen bazı hırsızlık. 
lr olan en yeni tahlisiye vasıtalariy. ra rağmen netiusiz kalan bu iş ğu yerin vaziyeti 'kurtarma hare. lar onun canını sıkıyordu. 

le, Lutine gemisiyle birlikte bat. bir kere de sureti husuııiyede ha·lketini müşkülleıtirdiği için Kari- Yalnız bir cihetten teselli bulu. 
t mı~ olan muazzam servetin mey- zırlanmış olan Karimata tahlisiye mata tahlisiye gemisinin de mu. yordu. Zira çalınan §eyler, hep 
J. dana ııkarılmasına çalışılmakta. cemlsiyle tecrübe edilecektir. J vaffak olup olamıyacağı merakla kıymetli ziynet eşyası idi. Ve ken 
r dır. Lutine ismi bütün Fransızlar 1 Lutine gemi inin batmış oldu. beklenmektedir. dilerinin ıde bu ~ibi şeyle"rl yok. 

tu. Madam Alis Barncs öyle ziy. müddet durduktan sonra bir ıilll 
nete merak salmış kadınlardan bir kadın bir erin penceresindell 
c!eğildi. içeri girerken görüldll. Sivil me. 

Bununla beraber Frederik Bar. murlardan biri kısaca bir dii4ilk 
nes Liverpol gazetesine bir mek. çalarak arkadaşlarını çağırdı. B" 
tup yazarak bu hadiseye zabıta- arada beklediler. 
nın daha çok dikkatini celbctme. Az sonra kadın dıpn çıkark 
yi unutma.dr. Aynı gazeteye mek. şapkası, çantası ve parmakları 
tup gönderen diğer karilerdc ol. cevheratla dolu olduğu halde 
muştu. Onlar da mahalli zabıtanın kalandı. Karakola götürüldü. 
bu işi başaramıyacaksa, Londraya Kadının, karakola ıötilrillm 
Skotland Yard'a müracaat etmek o kadar 'kolay olmamııtı. Albyor 
lazım geleceğine İ}arct ediyorlar. çırpınıyordu. Komiserin ön 
dı. çıktığı zaman da ilk ricaa p 

Bu neşriyat salahiyet makam. 
la.rını şiddetle harekete getirmişti 
Derhal sivil ve resmi polisler mez 
kur mahalli sıkı bir teftiş altında 
bulundurmağa başladılar. 

Suçluyu muhakkak bulmaga 
azmetmiılerdi, Bulamu:larsa ade. 
ta yerlerinden edileceklerdi. 

:Ru münasebetle hırarzhklar bir 

muştu: 

- Aman, beni 
vermeyin! 

Kadına ismini sordular: 
Rarnes olduğunu aöyledt Yaıd 
zavalh elektrik firketi mem 
nun karısı ... 

Fakat kocasının karakola ça 
(Devamı 11 •11fa4IJ) 
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Dünya ızdırap ve~~;;;;;;;====;;;;;;;;;;------...;=~~~~~~ 
Bugünkü cemiyete göre Türk 

kaaını nasıl olmalıdır 

Analık ve nıürebbilik kadınlar 
için en güzel meslek~ir 

Profesör Kesler, Sabiha Zekenya ve 
Doçent Yavuzun fikirleri 

acıya değer mi 
Bo anan çiftler de güler 

yüzle ayrılıyor 
Her memlekette mUşterck A

detler Yardır. Bunlardan biri de 
muhakkak ki "dUğUn yemeği" 
dlr .• Yeni evliler dUf;Unleri ge· 
cesl yakın dostleriyle birlikte 
yemek yerler .. 

Garabet diyarı Amerlkadn 

~ 
· YAZA N • · ~ şimdi yeni tıkan Adetler arnsı· • A• N H ,. K M E T na bir de "boşanma yemeği" N E R 1 M . , varmış .. Daha doğrusu bazı kim· 

_ seler bu usulUn taammüm etme. 

11 
hayatla beraber değişen kadın. .. sine calışıyorlarmış. 

İSTANB~ t}N1VERS1TES1 Bu kadın nasıl olabilir? Geçenlerde boşanmış olnn 
lC'I'tM.AlYAT PROFESÖRÜ G. Üç çizgi ile, m~cr.n ka~ın ~Y- Jan Kra,·fort bu usule riayet c-

KESSLER'1N FlKlRLERl le olmalıdır. dıye ~ır hu • denlerln başında gelfyor .• Jan 
_ On dokuz;uncu ve yirminci kilin vermek pek ukalalık olur. Krafort'un evvelce Franşo Ton 

Sinema 
ve 

SPO 
Amerikanın yeni sine· 

ma yıldızlarından Lin 
Barri _bütün hayatın eğ-

llen~e ıle geçmesi fikrin
dedır. Ona göre kıtın ka
yak aporlarından sonra 
baharda dan etmek la· 
zımdır. Aynı zamanda 
yaz için yüzmeye hazır· 
lanmayı da unutmama
lıdır. asırlar J>ilt.Un kUltür memleket· Umumidyetlc ~erillerk~~in b?ld~ Ue evlenmiş, peri masalı gibi 

!erinde kadına· erkekle aynı hu. gibi k~-=~nlm. a daya a ır - kısa bir hayat yaşadıktan son· 
ı· ı. • .;1,,...n • B kım v~e erı var ır. ıı:uld müsavatı vermı~~-ır. u· ra nihayet gecenlerdcı boşanmış 

Meraklı tarih sayfaları gün Jredm evvelki aevirlere nis - Cemiyetin içinde lüzumsuz bir olduğu malOmdur. 
betıa bUsbiltlln. başka ölçüde si· t "71b" ·uıunyan kadına da erkeg~ e "' a ö" 1 ~-..·. • Karısından ayrılan Frauşo 
yası ıveiktısadt haY.attı. iştirake. de herb~bankgıbirtdevirde o~urs;_oı. Ton gazetecilere şunları söyle· 
del>ffiyor4 Bununla beraber, ka.. sun ır ryme vercmeyız. .ne1. - i ti . 

' Om1ara. verilen lbu hürriyet, bir dmm dün kendisine verilen bir m ş r • 
ı, takmı tehlikeler meydana. getir- takım kıymetleri ve vazifeleri - Bo~anma zlyafetlerlnln ço-

al.13.ilhassa saııayie ait çalışma. - vardı. Bugün değişen hayatı da ğalmasını temenni ederim ... 
lUda: ,(sanayi eubelerindeki ka. kadına başka kıymetler ve va _ Doğrusu bu usul cok hoşuma 
din mesafsl) sihha.te müteallik zifeler yüklüyor. gitti .• 
'tia%ı lıususat onu tehdit etmek - Diğer taraftan bu usuıu orta-

900 ... ""lira-·agıık alan 
borçlu valiler 

•~!-. Kadın bu yeni hayatın icapla. ·~ ya atan yıldız Jan J{rnvfort da 
t Bundan dolayı kadına. hürriyet rma göre e\ine, muhitine, cemi - ö 1 kt di Guraba Ha tan.w - ilk d kAır. 

J.. .. ı.-.-~ da k yete, insanlığa faydalı bir şunları s y eme e r: mek fiyatları - tstanm ld "';':; &ı<Jı - ooo Ura aylık alan '*f.I htmm dalma borcııı kafan ,·auıer - eıc_ 

dnı~ en kanunlar yarun ,, ' a.. mahluk olabiliyorsa bir kıymet - Boşanacak cirtıerin hayat- ke.rlnln. al'll - Fmn :ı. ık a ı ıı a ~ hokJ lnılerl, nöbete;! hı-ldınler - De nbıfo bir tltit;Un alnl'ı - <'llıruı M'rM 
e ı·fV'.Uerin "'ıhhatlarmı ,,.oru "' ra ınuı o,.Jıı tnnbuld:ı. - J>Uskfil •-m.•,Aıtnr - Gurnb h:uııan~•ntn - m·' klıeft,.., 

lt'1i' "' ed ta dalma dost kalmaları ldzım- ı t bu ... • ,, ,~ '"" " " .,...... 
Yan kanuni hilldimlerin ısdar e- ifade er. - s :an lıfa Jwprll - Jla3 nı.mlıı ~nıa kaidesi. 

dilmeleri de lA.zrmdır. Hususi bir Modern diye bir kıymet tanı· dır. Ayrılmış clftlerln yekdlğcr· Yakıt lcln yazdığım tarih ko- • • ._ ,. ' .. • •_r. 

takmı himaye ve yanlnn hüküm mıyoruın. Eğer moderDı kelime - lerine kin beslemeleri hiç de hoş nuşmalarına başka bir ceşni Yer ı 
lerinintn (içtimat sigorta. vasrta- sinden eski hayattan çıkıp yeni bir hareket değildir. Du dUşUn· mek arzusile, geçmiş yıllan gös Yazan: Reşat Ekrem 
&ile) çalı§aD anaları doğumdan hayata uyan insanı murat cdi .. ce ile eski kocam Frauşo Tona teren rakamlardan teşkil etti· 
evveı ve sonra: tahtı emniyette yorlarsa. bu terakkiye, cemiye • daima mektup yazarım, o da. ğim serleYhalar altında o Yll 1 
bulundurma.lan icap eder. tin geçirdiği istihalelere kendini her hafta beni telefonla. arar. ıarın şayanı dikkat ~erakh·, ekmekleri de gayet nefisti, ok-

41YPI ...... ~ .. , ata:dfnlar W"ft.an. za.. d b' ahlükt ki b B klld bil iki d t olarak ' ' kası da 45 para idi. ..... ~ uy uran ır m w· ur , unu u şe • e e os tuhaf, cazip vak alarma alt not :F"CKARA HEKlMLEllf 
rnan blçbir fark göz.etitmekBizin yalnız; kadından degıl, erkekten yaşamaktayız.. lardan mürekkep bir sıra yazı Nöll ., t l 
biitUn MtıaY.i §Ubelerhıe dahil ol. de aY.DJ şekilde bekler ve iste - Jan Krayfort bu ccmiyotin hazırladım. DugUn onlardan • lstEnnTbÇ ıHEd KktMLlEH. x. 
ınağa Ça.Iışıllıştardrr. ~do edi • · u o or arınııı coeıu 
len neticeler mensucat ve giyim rız.Iliki ha.yata lbağlı kalan, hu - nişanesi olmak tızero kocasın· hirlncislnl, hicri 1261 ı::PnPslnl Galata '\'O Beyoğlu taraflarında 
~anayiinde vasi mikyasta kadın sust ha.yatİnı değiştirmediği hal dan boşanmazdan bir gece e'\"· sunuyorum. oturduklarından, İstanbul aha· 
I§Çilcrin çalI§lllalanna. mukabil, de cemiyete faydalı olan insana yel onunla Nevyorkun on nıU· GUR.AB.A. llASTANESl llslnden geceleri do1ktora. yahut 
bunJarm maden sanayi şubele ,· modern değil af~olnf erilfl{ iza kelle! blr lokantMında bulu 'Padişah bdUlmeclain anası cerraha, tnUbtao tı1aniar gUtlUk 
rinde pek cüz'I mUida.rda. .i§gal et fi) öbnck.doiru mudur b!Jmc.m. mpe. ilr nı:to >eme )-'lyöl' k' Dczmtnıem Sult(IJl haur snhtn ~okeı"leri:lf. Bunun önUnno gec 
tiklerlııl göstcr.mi&'Ur- :Keza 1naa· Ben nıbdern kadın diye busu.en 'dnnsetmtşl rdfr.. lerfne lSrnek olarak garipler "e mok ıcın lstanbulun her tarnfr 
at i§leıiılde ve madencilikte sağ bir katagori bilmiyorum. Bence Jan Kravfort bu şeklide bo· fakirler için lstnnbulda Yeni _ na mllnasebetl olan Bayezit <'l. 
ltk bakmımdan kadın amelelerin ilerliyen ve yaşadığı muhit ve şanma ziyafetlerinin herkes ta· bahçAde mükemmel bir hastane \•arında Sırmakeşhane karşı -
Çalışmaları tamamen ya.cınk fJ • insanlığa. faydalı olan insan var- rafından kabul edilmesini ve es- yaptırılmasına karar verdi. sındakl eczacı dUkkAnı doktor_ 
dilmiştir. Fikıi mesleklerd~ ?e dır. Bu in.sanlar ne §pkilde bir ki çiftlerin tlalmn dost knlma· lLK DAMGA tara nBbet yeri tahsis edildi. 
"aziyet hemen hemen aynıdır. hayat Y.aşarlarsa yaşasınlar, be- ıarını istemektedir., Tıhbiyo mektebinden secllen 
Mesela fikri sahada. Jcadmm ted.. nim için hlçbir 111ana. ifade et • 
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senesine kadar de' lctlc tecrll beli on tane doktor ııe iki 

ris l§lerinde ~ışma~ !kabiliyet me~ Şık giY;inmek, dansetmek olan muamelAtta damga pulu <."Prrahın geceleri sabaha kadar 
H olmasına. mukabil, mühendis '" ata bbımelC. bmılar fertlerin lhu. Al d kullanmak Adeti yoktu. Q sıra- orada bulunmaları emredildi. 
liıt \•e hukuki mesleklerde tıımı sti;st :zevkleıidir. :Bunlar bugUnkU manya a genç dadır ki varidatı fazlalaştır - Bunların, mUracaat edecek 

boylu muvaffak
""et gastereme • h"yatta. ..ıa vardır, dUn de vardı- k d I ki .. b.. mak için damgalı kAğıtıar çı • -~ o Y. k ld muhtnc Ye fakir hastaların pa-

""'ektedir. tar:. Bu-•n .. t.me:.modem de, dfin.· a in ar . U U arı ı: Senetler vesalr mua • .. " !)UUA~ _ ıat rnsız V<'rilccek i11'ç beclclleri 

Bu 
.. tün lbu seibep,erden dotavr ~mer _,l"~ın d~' •• Modem kelı- 'me a. evrakı nevilerine göre bu '1 ·~~ Ju.u nı:. "'6.... d her ny maliye hazinesinden lS· 

kadınlara erkeklerın. esJtidenbeıi mesinin ben_ _ce m. anası ... yukanda a.mgalı ktığıtlara yazılacaktı. denecekti. Kudreti olmıyıı.n bas 

,-ermişti. En ufak bir şey de o 
sa Rıza Paşaya sorulmadan y 
pılamnzdı. lkbalinin şa'şası gti 
lerl o kadar kamaştırmıştı k 
azledtldiğini duyanlar o gUn b 
haberi tanıdıklarının kulağın 
tıı:ııldarlarken: "Haberiniz n 
nıı sarnsker azlolmuş .• Ama 
kın duymuş olmıyasınız,. dly 
ıın.,·e ederlermiş. 

Rıza. Paşa, o kadar azamet v 
ı;urur getirmişti ki alaylard 
ııı llşirlerl atının yt1nında. yar 
yUrUturao. Ziyarete gelen bU 
yUk memurlara, yerinden kıpı 
damadan ayağını öptUrUrdU. 

Azlinin sebepleri araeınd 
'aka. <ln zlkrolunur: 

VUkclf:I. meclisinde bir gti 
sadrazam konuşulan bir iş ha 
kında: 

- Acnlın irndei şahane n 
merkezdedir? 

Diye sormutı. mabeyin • mO 
şlrl Rıza Paşa da ''iıdarei şaha 
ııo benim dediğim gibidir,, mıı 
nasınn: 

- tradel şahane bC'nim ded 
ğlmdir! ;ı:ı,.,.., 1 ettiklen· bu"tun" ınestekler .ı .. söyledığim gıbi degışcn ha • Bu !damgalı kAğıtlar uzun za .,.. ... q uo. talardan para istenilmiyecektl. 

te
:_ddütsn"' ola-k tavsiye edile- '1a.ta. kendini ~yd. uran. ve hayaL man kullanılarak, sonraları 
q;; ~ ..... J ' - d b J b d t d AD1LE SULTA?\TJN DüCONü Demiş, sadrazam, "'arasker 

- .... Kadın rehberler her han • la; iberaber degı§ell ınsan rr. un ara e e amga pulu cıka_ ., ~....... den ld Bu yılın yazında pndişahm ikaz için sualini birkaç defa te 
gi işte çalışacak kadrn~ e;~ b lJUh."UK DOKTORU YAVUZ ~ A~·lLERlN YÜKSEK kızknrdeşi Adile Sultan ile Top rarlamış, Rıza. Paşa yaptığı ff 
~alışmağa ne dereoeY~ ~ tes1> .A.BADON'UN CEVAl3I MAAŞLARI hane lı~Uşirl Mehmet 11 Paşa. 1 do potunun farkına vnra.mıya 
bıliyeUi olduğunu tayın '\le r1,e _ Yeni hayat içcrsinde nıo - Bu devirde 'alilerin 750 vo nın dUgllnlcri oldu. DUğlln bir rak aynı ce,·abı '·ermişti. Hat 
edecek, ve ancak ~:;°ı:f8'mU. denı bir kadın tasavvuru her fer- 900 lira gibi muazzam bir nylık harta sllrmek UzPre Hnydnrpa- tft şeyhlslfım Mf!kkl za~o Efend 
ni yetişen genç k 'b?1I "-'eriıne! .at ideale göre deği~ebilir. Ancak aldıkları, görUIUr. Bu rakamla- şa sahrasınn pek mUkell<•f ve Rıza Paşanın yUzUne dik dl 
VaffakıyeUe ralı§a ı eoeıu o1 \U b !'lahnne oldu BUtlı ı il b ı. ükeDef • bugünkil Türk cemiy~~. ve u ce- rı okuyun da o zamanın teşkflA· ·· · n e C er 'e almrak yerinden kalkıp nam 
leklere sevketmekle m • ·etı'n ihtiyarları gozonUnde bu maslı>hatı;Uzaılar madamaları zn durmuştu. · mı~ ı. tını beyenmiyenler buna hayret 
llıalıdırlar. dmiar 1 dunılduğu takdirdedir ki ob. cdP.bllJrlen.. Halbuki, o zaman ile beraber dUğUne davet olun. FR ~ 'SA KRALININ OGLU 
. Analık ~e mürebbilimkUk~ e:ınmel jekun tif bir kıymet tasvirine ulaş- vHA.ret dairesinde iş gBren kfl. dular Ye Abdlllme<'lt tarafından Fransa Kralı Lul Fllfn'ln BE' 
ıçin her uman en rd B b k k b ı dil ı ,. __ ,.tır Bunun nıak imkanı va ır. u a ım" tiplerin, divan efendisi ne mek- a u e d ler. Elcilerin. sel - yahatte lrnlunan oğlu DUk dö 
nıeslek olarak kala~ • d modem bır' TUrk kadınında. dikleri u B ı 
1 l 

;c: ve oesa:- an tupcu ve dairesi halkının aylık. g n a oncu kumaksl Monpnnsl;} e lstanbula geldi 
a. beraber ev enınem"Y b" na·-t· ··asıfları bir takım şe - adında bl t t b .... , kadın ta ı .. ara Cö-1' • larmı ve inzıbat işleri masraf _ r za gaye llyUlc bir Beylc>rbeyi sarayında huzur 

l'etle haya.ta awmış .za• maıara irca. etmek çok güçtür. balon ucurttu. DUğlln mUnasc· kabul edildi. 
idir ki takdire aayandır. ,Aynı ğı larmı valiler kendi maaşların • 

'it ıı-..+~ tını ..: nı ve kuv d ı ı dl Bl betlle blıtUn saraylar, resmt bl· PCSKÜJ.1 ı'lZA '11 
nıanda tehlikelerle kaı11 yıktıt~- ~{illi haya IZI? ./e . . an ver r er • r yere tayin » 

1
#. ::w... de tanzımılc ı d kl nalar, Boğazlrtndekl sahllhane O za k f 

Vakrt kanuni hims.yeye i1 'U'·il·· veUi esaslar W><'rın d w o un u • ar ızaman yol masraf. "' man n.s er es 
d

ft..., ~ .....,,1 a...uıun ugumuz ı d k dil ı ler kandillerle donatıldı . DU _ Ask ı 1 Ancak pek az kadın :Ma ~ hararetle meşb .... :JI. • nrını a ·en er görUrlerdi. er e memur ar ve ahalide 
l'inin eri§tiği rouvaffakl)'et de ,_ bu inkişaf ve inkılap devr.in,de Binaenaleyh o yüksek maaşlar ğUnl\n yedinci ııerşembn sUnll fes giyenlerin fC'sJerine taktık 
:reccsine nail olabilir. Bununla ha.kilÜ bir hürri~etc ka~51Inış valllerln hicblrislnln mnsrafını Adile sultan Beylerbe~i sarn • lnrı pUskUller, bUklllmemlş 1. 
beraber kadınların hastanelerde bulunan kadınlı~~ .bır tek :Almanynnın her şelırinde bir karşılaya~az, pek coğu hemen yından lrl.1,şklU sandnla blndlrl - pektC'n idi. Rllzgdrdan, yağmur 
çocuk bakım evlerinde, :ınekteP- vasfı uzerinde tam bır ıttifak var kadınlar klUbU ,·ardır. Bu klUp· daima borçlu kalırlardı Jertk dllğUn alayı clcoizd!' ya· dnıı, ufacık bir sarsıntıdan pU 

• 
:ı..-·,,.; 1" Her Türk kadını her ı d bllh . t pıldı Gelin kendisi i"I ı I ı lllll · k lerde ve fabnkalarda. ıul..Qi,,_ dır sa.nJrllll· . . er e assa~ Ucut cnasUbU· EKMEK MESELESİ · • ~· n ınzır a· c n Jpc> telleri karışırdı. He 

sessiz, sadasu: çalışmaları ~·a.ta.ıı şeyden eY\•cl bır yurt \:e.?v anası ne ehemmiyet verlllr ve jimnas· Bu yıl lstanb ld f nan Neşl\tAhad sahilsıırnrınn sö ı;Un, lınttn gUnrlo birkaç dd 
iı;:in insanlık için daha az fayda. olmak ıztırarmdadır. ~ilen ana tık hareketleri yapılır. Resimde adile cıkarıl ~ a kl ır~ncala tUrllldU. lstaubuMa "'~ tnşrada pUı;kUllerln taranması lAzımge.. 
1ı d~ğildir. ~. oJırıak I?~ariyeti::m~~=· Almanyndakl bu klUplorden b'l- vllcrl cobı:.: :ld~:~nC:a~ ne- ııo kndar bnfif hnpis 'P. hnfif lirdi. PUsl•Ul taramak lr,;in, şlm 
MUHARRİR SABUiA. zgı yanlar ıçın deahb~ tt p rinde genç kızların nasıl calış· layı halkın ö d ~ do_ sUrgUn mnhkörııu 'nrsn. bu dl! diki kundurn boyacıları J;ib 

R!YANIN Flıatİ imkanları ~am u ur. tıldarın• görüyorsunuz... - zarar g r UttU hU- ğUn mUnascbetlle arrec11ldller. okaklarda, carşı 'e pazarlarda 

B 
.. ha at jçinde mo- na 0ımak, ve analık fonksi • kömetcc hissedllmiş, baş, ortn Cihan saraskerlnin azli l ine "Pli kUJl t 

d 
- ugUnku 

1 
y lırıalı -ıdır? A ,_...,pınak bı'r kadının digw er ve has nam ile, başın okkası "0 

8 
c>r arayalım!'' diye b enı k dm o .... unu .

1
... J bu l ıl içinde Abdülmecit fev • ~ r d ı u k 

"•lod a nasdı yın· cc, sosyete yonıflarla temayuz" etmesine ma.. diğerlerinin 50 para"-·a sattırıl. "'' IJl o aşnn P s uı tarnyıcıl "' kad e " kalt\.de bUyllk nüfuz \e şöhret 8 d k ı 1 d .., 

h 
em rn ft,.; '-u...tin ıınia.- v~t<><:.kı'l etmez. Bilakis veni ha· masına karar verllmltşir. ,. r ı. e ser s e lahudl çoruk ay t y_.- ,)1 eı~ ~ J sahibi iki\ ezirinl, Sarnsker Jh. ı d 12Gl d Şıld aw 1 ~a~ıyan aııasile 1-umar nı t anaya herkesten faZla bilgili İstikbalin ş:ıfokfarını nurlu sör- Bu yıllarda lstnnbulda, ba . za Paşa ile Mallyo J. •azırı Sar_ arıy ı. e, zabitanın, n 

0~gy~ amı' 8~ey:pan, aan~enc: ~~ygulu olına. Jilzum ve zarure • mck istiyorsanız Çocuk H:ırıaııındıı yağı ekmek, r,;arşı ekmeği ve \"C'ti Pd~nrı azlC'ttl . ferlC'rln, rUtbelcrlno g~re ta~ ın 
hay t b' polük' ın-k telfikkt .: .. ; telkin edıyor. Bu 'bakımdan Çocuk Esirsemc Kurumuna aznml fırancaladiye blrknc tUrlU ek _ olunacak dirhemler mlkdarın • 

a ı ır s o ,.... :M:oderil ......... • i tikb 11 •. "d" bil k Hıza Paşa, beş .}-llduııb rl, da ormc llUskUl kullanmnlaı 
den kadını e.nl"'""ıyofUlll· ril"" memleketin s a ve umı ı )'ardımda bulununuıl me yapılındı. Fırınlara zahire hem sarasker, hem de mabeyn _.. ~e ,._ dml ı d 1 k f emredildi. Ve bundan sonra tEfl 
kadnı diye ayrıca kadJIU!. şe.· hS.SSa ka arnn zm . ay mı ırancala ıdfye birkaç tUrlU ek. müşiri olarak bUyUk blr nufun pllsklll yerlnG ~rme pQektlt kut· 
bir v rf '-"n !bunu P rıkrl durumlarına, mctın ve fe- meklere de narhı zahire nazırı sabin olmuştu. Ilnlk kendisine an varsa. "" i pla ıo '-' • __ ,, .... l • ,,__ w) d • 1

' lanılma.ı:.n haşlnnd PU h 1 
kild 

1 
=avoıtnı ca -cmtlı Jcnrn ... ıuer enne •r.ıg l ır, · koyardı. O znmanlar fstıınbulun '" 

1
• s ti tn.. c an arım . .n .,.,, -.t t)'' • "C'lhnn 8arnr;ıkerl,. unl"Rnınrı 'Dl!va 11 ~ 1 

tın" kendini uyd~ H mı ı tıcı ~r.' 
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Hatayı cebren işgal 

etmiyeceğiz 
'(Baştarafı 1 incide) 1 jmdan dolayı Fransanm şilkran 

na ve Romanyaya verdiği ga- hislerine tercliman olmuştur. 

rantileri hatırlatmış ve aynı Bone, bıı izahatı verdikten 
günde lngilterenin de bu iki sonra, kendisinden sorulan bir 
dost memlekete yardıı:u etmek 
aznıiı 1 izhar edebilmiş olmasın
dan {!(J,tyı beyanr memnuniyet 
eylemiştir. 

Hariciye nazırı, Polonya ile 
Romanya arasında karşılıklı 

emniyeti gaarnti için yapılmak:
t a olan müzakerelerden bahset· 
miştlr. 

Bone, Framıanın Türkiye ile 
de daima daha dostane milna· 
sebetlerde bulunmak hususun
daki arzu ve Umıtıerinl izhar 
eylemiştir. 

Nihayet, Sovyetler Birliği ile 
inkişaf eden miizakerelere te
mas ederek Fransanın, bir te
ca..,'liz takdirinde Rıısyanın koru 
şu devletlere yardımını teruiıı 

için yaptığr tekliflerin tetkik e
dilmekte olduğunu ve memnu
niyeti mucip bir neticeye varıl
masının muhtemel olduğunu 

söylemiştir. 

Bone, netice olarak, bugUnkU 
vaziyetin çok vahtm kararsızlık

larını gizlememiş ve Fransanın, 
imparatorluğun her köşesinin 

h imayesini temin ic:in icap e· 
den bUtUn ihtiyat tedbirlerinin 
alınmış olduğunu bildirmiştir. 

Son haftalar mUzal>:ereleri • 
nin biç kiıuse aleyhine m Üte...-
yeglne hedetin sulhun mu
hafazası bulunduğunu iIA.ve et
miş ve nihayet Ruzvelte mesa-

ç;ok suallere cevaplar vermiş
tir. 

Dantzig hakkında, lıazı ya
lan haberlerin tehlikesi tızerine 
enclimenin nazarı dikkatini cel· 
betmiştir. 

TUrkiye hakkında, Bone, 
·rurk hllkumetinln Hatayı ceb-\ 
ren işgal etmek niyetinde ol
madığına dair teminat vermiş 
olduğunu söylemiştir. 

Sovyetler Birliği hakkında, 

Rusyanm Polonya ve Ronıan

yaya karşı girişeceği taahhlitle
riu şlinıulii hakkında !jimdillen 
bir şey söylenıiye imk~n olıua
dığıuı ve maamalih mUzakere· 
lerln basit bir hava paktınuan 
c;ok daha geniş esa:>lıır lizeriuc!e 
cereyan etmekte olduğunu kay
detmiştir. 

:Mareşal Petainin İspanyada
ki vazifesinden çekilmek arzu
sunu gösterdiği hakkındaki ha
berleri tekzip etmiş ve lspauya 
hakkında demiştir ki: 

Bizzat nasyonalfst malcamat 
İ<;panyanın melhuz bir Anupa 
ihtllatına girmesi' imka.nsız ol
duğunu beyan ediyorlar. 

Burgos nıaahfüine göre fs-
panyanın antikomlntern paktı

na iltihakı İspanyanın mihver 
siyasetine iltihakı demek değil
dir. 

Paris transatlantiğine suikast 
Le Havre, 19 (A.A.) - ''Pa. f son ateşi de söndürmeğe çalış. 

riı,, vapurunda gece saat 22 de maktadır. 

çok büyük bir yangın çıkmıştır. Gemide bulunan altm ile 7 5 mil 
:Vapur, içinde N evyork :sergisine yon franl&JMıiıüceyb,Jıt laırtarıldıiı 
&iden birçok tahsiyetler bulun. gibi 10 tayyare de kurtanlmıştu. 
duiu halde bugün hareket ede· Saat 5 te yangın mevzileşmiş 
Pekti~. bulunuyordu. Fakat saat 9,30 da 

Budd.an baıka vapurda değeri 
25 milyon franktan fazla tutan 
sanat e~rleri de mevcut olduğun 
dan emniyet tedbirleri iki misli 
arttmlmıı bulunuyordu. Buna ve 

ıehir itfaiyesi ile tulumba vapur. 
\arının da çalışmalarına rağmen 

yangın 9Üutle ilerlemekte, vapu. 
run tamamen kaybedilmesinden 
korkulmaktadır. 

Saat üçte atcı ikinci ve üçüncü 
bacalar arasında mütekasif bulu. 
nuyordu. İtfaiye mürettebatından 

bir kiJi yaralanmış ve emniyet 
servisi şefi ölmüştür. 

225 metre boyu olan vapur 34 
bin 569 tonluktur. 

Paris, 19 (A.A.) - Emniycti
umumiye servisleri iki gün evvel 
kumpanyaya ve hükumete müra. 
caat c!dcrek Le Havrcde bir va. 
pura karır suikast ihtimalini ha. 

bcr vermişler ve bu sebeple de 
kumpanya vapurlara ziyaretçile. 

menetmiş bulunu-

Kızakta bulunan Normandie'ye 
eui"kast daha kolaylrkla yapılabile
ceği için, bu vapurda bir kat da. 

deniz sulan çekilince rıhtıma bağ. 
lı kalan vapurun halatları tulum
halarrn verdiği suların şiddetile 

kopmuş ve vapur müvazenesini 
kaybelJerek devrilmiş ve iskele ta
rafına batmıştır. 

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

Veni Alman saf iri 
yakında gelecek 

Bir Alman gazetesi-. 
nın yazısı 

Almanyanm yeni Ankara sefi. 
ri Fon Papenin, Hillerin. ellinci 
y1ldönümü kutlulamasına isabet 
eden ayın yirmisinden sonra şeh. 
rimize geleceği tahmin edilmek
tedir. 

Berlin, 19 (A.A.) - Fon Pa. 
penin Ankara büyük elçiliğine 
tayinini mevzuu bahseden Völ • 
kischer Beob:ıchter diyor ki: 

"Fon Papen Ankaraya Alman.. 
yanın -büyük elçisi olarak gidi • 
yor. Fon Papen Türkiyeyi çok 
İ} i tanır, bu tanıması bir turist 
sıfalile değil büyük harpte Türk 
:n:llef i e teşriki mesai etmiş olan 
Lir Alman sıfatiledir. 1917 de bin 
b:ı~ı olan Fon Papen, general Fon 
Sandersin kumandası altmda bu 
lunün dörJüncü Türk ordusunun 
erk·h;ilıarbiye reisliğini yapmış_ 

tır. 

Vefatını teessürle haber verdi
ğimiz Mareşal Fevzi Çakmağın 

kızı, Güzel Sanatlar Akademisi 
nıüdürü Burhan Toprağm refi • 
kası Ayşe Muazzezin cenazesi 
dün sabah saat 11,5 ta merasim_ 
le kaldırılmıştır. Ayşe !\luazzez 
tedavi edilmekte olduğu Alman 
lıa~tanesinde vefat etmi~ ve bila. 
h::ı.ra buradan Gülhane hastane_ 
sine kaldırılmıştır. 

Mareşal, kızının cenazesinde 
bulunmak Uzere dil nsabah şeh
rimize gelmiş bulunuyordu. Me. 
rasime saat tanı 11 buçukta baş. 
lanmıştır. Reisicumhur İsmet !_ 
nönü cenaze merasiminde bulun. 
mak üzere yaverleri B. Şükrüyü 
göndermiştir. 

Cenazeye, İsmet Inöni.i, bütün 
Veka1et1er, İstanbul belediyesi, 
İstanbul komutanlığı. Askeri Tıb 
biye, Üniversite, Güzel Sanatlar 

Çinliler 
Kaifeng şehrine girdiler 

(Ba§ tarafı 1 -ncillo) 

Hongkong, 19 (A.A.) - Çin 
kuı.rvetleri çok kanlı göğüs göğü_ 
se bir muharebeden sonra KaL 
feng şehrine girmişlerdir. Bu 
muharebede Japonlar 3400 ölü 
vermişlerdir. Şehrin ibüyük bir 
kısmı Çin kuvvetlerinin eline geÇ 
ınjştir. Di.~şman §İmali şarki is. 
tikametinde çekilmektedir. 

Çin kıtaatı sevküloeyş hedefi 
istihsal ettikten yani Kaifeng'de
ki Japon mühimmat deposunu ve 
diğer bazı tesisatı tahrip eyledik 
ten sonra şimdiki ü.ssülharekele. 
rine, Kaifeng istasyonuna çekile. 
c eklerdi r. 

Şeiyua.'da bu hafta 500 Japon 
askeri Çinlilere teslim olmuştur. 

Çin kıtaatı Sientang nehri bo. 
yunca ilerlemekte devam ediyor. 

Burada cereyan eden müsademe
lerde 800 Japcm askeri ölmüştür. 
Japonlardan n!ühim miktarda 
harp levazımı al~nmıştır. 

Bir Çin hava filosu 1nci neh. 
rinin mansabında bulunan apon 

harp gemilerine hücum etmiş ve 
düşen bombalardan iki gemi a leş 
almıştır. 

Çunkking, 19 -- (A.A.) - Çin 
umumi karargahının sözcüsü ga

zetecilerin bir toplantısın.da yap. 
tığı beyanatta, Şansi'nin cenubu 
ile Hopeh'itı merkezinde ve H:u. 
vantung'un cenubunda Çin ordu. 

sunun bir çok mühim askeri nok
taları ele geçirmiş olduğunu te. 
yit etmiş ve Çin ordusnun Hu. 
peh merkezinde yaptığı taarru _ 
zun Japonları buradaki kuvvet -
!erinden ayırarak başka mmta . 
kalara asker göndermelerin~ ma. 
ni olduğunu kaydeylemiştir. 

Akademisi, okul talebe ve öğret. 
menlerile bazı okullar çelenk gön 
dermişlerdir. 

Hastanedeki merasimden son. 
ra önde süvari kıtası ve piyade 
bölüğü olduğu halde, hareket e. 
dilmiştir. Süvari bölüğünü ma • 
tem ha.vasr çalan bir mızıka, çe. 
lenklcr ve cenazeyi taşıyanlar ta. 
kip edıiyordu. Mareşal sivil gL 
yinmiş ve çok müteessirdi. Ge • 
neral Fahrettin, general Ali Sa.it, 

vali, polis müdür. üniversite rek. 
törü. maarif müdürü, Askeri Tıb. 
biye talebeleri ve zabitan takip 
edenler arasında bulunuyordu. Ce 
naze Gülhaneden doğruca Beya. 
zıta gelmjş, Beyazıt camiinde öğ. 
le namazı kılınmıştır. Beyazıt ca. 
miindeki namazdan sonra Eyübe 
nakl~dilmiş ve gözyaşları arasın. 
da ebedi metfenine bırakılmıştır. 

Filomuz Tahrana 
vardı 
(Ba§ tarafı 1 ncide) 

Türk tayyarecilerine "Hoş geldi. 
niz,, demişlerdir. 

Tahran, 19 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildi
riyor: 

Dün şehir üzerinde uçan Türk 
tayyareleri, TUrk • tran millt 
renkleri üzerine basılmış ve üze. 
rinde Türkçe ve Farsça aşağı.da. 

ki cümleler yazılı bulunan kağıt. 

lar atmışlardır. 

1 Mahkemelerde j 
Susuz dere ve Hay 

dar cinayetleri 
Birinde tahkikatı yapan komiser 
dinlendi; ötekidde katil vakayı anlattı 
Dun ağır ceza mahkemesinde ğer şahitleri celp için lıa~ka bi 

Okmeydanında işlenen "Susuz- gUne bırakıldı. 
dere cinayeti" nin muhakeme
sine devam olundu. Katil Mu
rat yakalandığı zaman poliste 
ve sulh hlkiminin huzurunda 
verdiği ifadelerde: 
"-Dadaylı 1bsan ile Okmey

danmda bir eve gidip içecektik. 
I•'akat yolda kavga ettik. Başını 
bir taşın tizerine koydum. Diğer 
bir taşla vurup öldllrdlim. Ar· 
kadaşım Hasan da bana yardım 
etti'' diyerek suçunu itiraf et
miş, fakat ağır ceza mahkeme
sinde muhakemeye çekilince 
topyekun inka.r ile: 

"- Polisle dayak atıyorlardı. 
Suçu kabul etmek mecburi.re· 
tinde kaldım. Yoksa beni da-

Haydar cinayeti 
anlatılıyor 

Birkaç ay evvel Fatihte, Ha) 
dar civarında bir gece yarı 

lca.dın yilzUnden bir cinayet i 

lenmiş, Makbule adında hir k 
dmla sinemadan çıkıp gitmckt 
olan 21 yaşında Saanyi mekt 

bi talebesinden Hasan, 1n~ili 

makası tabir edilen bir iıletl 

delik deşik edilerek öldürU 
mUştU. Katil birkaç hatta k 
çak gezmiş, nihayet Sultana 
mette siyah gözlük ve değişi 

kıyafetle dolaşırken memurla 
tarafından yakalanmıştı. 

Katil Rıfat Koç adında bi 
yal\'.tan öldüreceklerdi" demiş- sabıkalıdır. Kendisi askert mah 
tl. 

Mahkeme heyeti bunun Uzerl· 
ne tahkikatı yapan polis komi
serleri ile caninin ilk ifadesini 
alan Galata sulh hıtkiminl celp
ederek dinlemeğe karar vermiş
ti. Mahkemeye çağırılan komi
serlerden ŞUkrU Şu ifa.deyi ver
di: 

-Arap Murat ile beraber Ok
meydanrna gittik. Murat yolda 
bize cesedin vaziyetini tarif et
mişti. Oraya da gidince: 

- Cesedi işte böyle yatırmış
t.ımm, başi bu tarafta olacaktı. 
dedi ve gösterdiği yerdeki top· 
rağr karıştırarak birkaç tel sac 
lıuldu. Bunlar tatessUh eden 
cesedin başından dUşen saçlar-

dı. 
Sonra. morga. gittik. Orada 

cesedi görUnce yere kapanıp ağ

keme tarafından 10 sene hapi 
cezasına çarptırılmış, bunun 
senesini yattıktan sonra, bi 
giin hasta bulunduğu Gümtişsu 
yu hastahanesinden kaçmıe v 
o ~amandanberl iki senedir ka 
çak dol aşmıştı. 

MeYkuf bulunan Rıfat Koçu 
dUn ağır ceza mahkemesind 
muhak.emesine başlanmıştır. 

Rıfat Koç 10 senelik mahkfı 
miyeti göz önünde tutulara 
448 inci madde ile, muhakem 
edilme kte.dir. 

Katil, Hasanı öldtlrdUğUn 

saklamamış, cinayetini şöyle 

anlatmıştır: 

- Yaka gecesi Hasanın be~ 
raber bulunduğu Makbule, e> 
velce benimle konuşuyordu .. 
Ha.sanla bir sene evvel tanıştım. 
Hasan bana müteaddit kadın· Iamağa başladı: 

"Güzel vatanınızı ziyarete ve lar takdim etmişti. Haftanın 

sevinçli gününüze iştirake gönde. - Ah niçin bunu yaptım, ya· birçok gUnll beraber geziyor· 
rilen Türk tayyarecilerinin yürek zık oldu. diyordu." dulc. o gün de Makbule, Hasan 
leri dostluk ve kardeşlikle dolu- Maznun komiser Ştikrilniln ve ben Beyoğluna çıktık. Bir 
dur.,, sözleri bitince, haykırarak aya- sinemaya girdik. Dönllşte bir A.· 

Türk heyeti dün Mebusan Mec- ğa. fırladı: lem yapmağa karar verdik. Ben 

!isini ziyaret etmiş ve ikinci Reis _ Yalan, baştanbaşa yalan masra! için çıkarıp Makbuleye 
tarafından kabul edilmiştir. söylUyor. Bu adam beni g giln, G lira verdim. Sirkecide bir ye· 

Tahran, 19 (A.A.) - Dün sa. 8 gece dövenler arasındaydı. re uğrayacaktım: 
hah Mısırın Tahran büyük elçisi · ,, d Sözlerini lcabul etuııyoruııı e- _ Ben şimdi gelirim, biraz 
Yusuf Zülfikar Paşa, Gülü1itan sa 
rayında Majeste Şehinşah'a itL di. bekleyin, .diyip gittim. DöndU· 

Bundan sonra Galata solh hA.- g'Unı vakit bıraktı~ım yerde 
mat mektubunu takdim eylemiş.. t 

kimi ~usret dinlenildi. Nusre -.·oktular. 'l'akitl ettim. ~elıza-
tir. d ... ,, .. " 

de tutulan zaptın doğru ol ugu- debaşında ikisini beraber bul-
Yeni Afgan büyük elçisi B. Mo 

hamei:l Nevruz Han da aynı sa
rayda Şehinşah hazretlerine iti
mat mektubunu vermiştir. 

Bir katil 
Kaçarken 300 metre
den düşüp parçalandı 

Manisa, (Hususi) - İlimizin 
Hakibaba mahallesinden İbrahim 
oğlu Mehmet kızı Halideyi ba~ka 
birisine nişanlamış. bundan mil
teessir olan kızın aşıkı Üsküplü 
Hilmi oğlu Hamdi nişan gecesi 
samanlık damına gelerek gizlen. 
miştir. Davetliler gittikten sonra 
Hamdi kızın odasına girerek kı. 
z:ı "haydi kaçacağız,. demiştir. 

Bu sırada Halide kardeşi ile ha-

nu, Arap Muradın İhsanı öldilr- dum. Beni ne)'e beklemedikle
düğlinli itiraf ettiğini, öldilrdlik 
ten sonra da cebinde para oluıl 
olmadrğırıa baktığınr, malduliln 
b::ı.şını ezdiğini, 6 tane taşı ayı
ı·ı_p gösterdiğini ve morğdaki 

tahlil sonunda bu taşlardaki 

kanın insan kanı olduğunun uıı-
!aşıldığıııı söyledi. 

Il~klm, Nusrete bu sırada A· 
rap Muratta, dayak yemiş bir 
hal olup olmadığını sordu. Nus
ı ct: 

- Hiç bir gayri tabii hali yok
tu. Batta o derecede ki civar 
bostanlardan aldığc kırmızı 

turpları iştah ile yiyor, sigara 
içiyordu.'' 

rini sorunca Hasan: 
- Seni istemiyoruz, haydi git, 

dedi. I<..,akat Makbule takip et
mem içln başı ile işaret verdi. 
I•'eralı sinemasıııda "Aşkın göz 
yaşları" fllmi oynayordu. Oraya 
girdiler. Ben ele girdim. Sine· 

ha kuvvetli emniyet tedbirleri a_ 
hnnuştr. Paris vapurunda yangın 
aaat 22,30 da vapurun çamaşır 

hanesinden çıkmıştır. Kapx anah. 
tarla kapatılmış olduğundan em. 
niyet servisinin memurlarr kaptyı 

balta ile kırmağa mecbur kalmış. 
lar ve işte bu gecikme at.eşin si
rayetine sebep olmuştur. 

.~on Pape~in ~im~i Ankaraya yaratmakta müstesna bir muvaL 1 basma haber göndermiştir, Bu. 
gonderılnıesı, Hıtlerın genç Al · fa'kiyet aöstermistir. nun üzerine Hamdi hazır bulun. 

Arap Murat bunlara karşı 

da: 
- JI~kimin söyledikleri doğ· 

ma. bittikten sonra Makbule ile 
Hasan Fatihe doğru yürildiller. 
Ben de Niyazi adında bir arka· 
daşımla arkalarından gittim. 
Haydarda Çırçır kahvesi önUne 
gelince yaklaştım. Basanı ça
ğII"drm. Bana kü fretmeğe baş· 

ladı. Halbuki, sinemaya. falan 
hep benim paramla gitmişti. 

KUfUr yetmiyormuş gibi sustalı 
çakısını da çekti; ağzını açtığı
nı farkcttim ve mUdafaa için e· 
timi cebime sokup o gün aldı-

manya ile genç Türkiye arasında ı t> : v durdugvu bıçağı kıza muhtelif yer 
. . . Parça parca aagımk Almanya. , 

doRtlu:< münasebetlerının deva - d.. A ~ t d 
70 80 

.1 !erin.den saplamak suretile kan. 
.. .. • • 1 un vrupa or asrn a - mı - . . . . . 

Abeille romorkörü ve şehir it- mma ne derece buvuk bır ehe.n. .. f 1 k 1_. f'k' . . lar ıcerısındc yere sermıştır. 
f 

· . b" .. . t . - . . . b. d yon nu us u, te uır ı ır ıçın ya.

1 

· . 
aıyesı L1tun gece vapuru suya mıye verdıgını ıs at e er. .. .. . Babası kızının imdadına yet:ş. 

boğmuşlardır. Su ile dolan vapur -- şıyan v~ hareket eden buyuk bır miş i::;e de katil babasını da yara-

rudu r, a ne ak ben ona yalan söy- ğım İngiliz nıakasr ile UstUne a· 
lem.iştim. Dediğim gibi, aksi ol- tıldım. Ondan ötesini bilmiyo
saydı, dayaktan şimdi ölli bulu- rnnı." 
nac.:nktını." dedi. Suçlunun sorgusundan 11onra 

)lahkeme bundan sonra, di · kendisini kaçak gezdiği müddet 
zarfında evinde yatırarak sak-

yalpa etmi~ ve bu sabah saat 9 da 1 H "f I SQ d 1 Almanı,;: kuvveti v~: cuC:a getir. lamıştır. F:rar ed~n katil iki gün 
batmıştır. 1 er . yaşın a miştir. ve b::~~n bu işleri ba~arır- sonra İzmir - Manisa yolu üze_ Yeni ispanya sefiri lamak suçundan maznun bulu-

k b t k 1 1 ti t d nan AP-ızlıkçı Haydarın ifadesi 
en ır e - sı a 1 pa a mamaya a r·n1e ve Kupıkaya mevkii de:ıL tayin edi ldi " 

Havre, 19 (A.A.) - Havas A- (Baş tarafı 1 ncide) dikkat ctm"ştir. len yerde jandarmalardan korka. alındı. Haydar, katilin vakıa e-
J·ansı muhabiri bildiriyor: 1-J k"k h ld ıı· ı k b T .. ki p··h l · · ıı· · L D ,.·ııde ,-atını"' olduğunu fakat a ı at a e ıt er, te - aşı. ur· er, 'l' rer erının e ıncı ra'c kaçma!;.ta iken yukarı sırt. Burgos, 19 (A.A.) - opez o ı · " • 

Paris Tram:atlantik vapuru ye. na sarfetti~i gayret ve faaliyetle yılını kutlayan Alman milletinin tan a\'cılar tarafından atılan si- riga lspanyanın Ankara elçiliği. kendi<;fnln katil olduğunu bil"'e 
m deniz gar·nın önünde kapa! Vcrs:ıy muahedesinin ağırlıl:ları gö.,terdigi tezahüratı ;ıc:mpati ile lih ı;cc;i üz('rino ürkmii~ ve 300 ne tayin edilmiştir. dif,I için mani olmadığınr göy· 
nhtımm mtintehasında iskele ta. altında e7.ilmiı elan Almar.y;ıyı karşıl:'trl~i!n isti':;'.:ı:ılde ele bu dost metre yiiks~ıdViincle olan J-ava -1 Gonzales Arano 'N'orvec;e ve ledt ve duruşma ı:ıahltlerln din 
afma yatmış buluuyor. ~:ınca' a ··a_:a kaldırarak milletinın nı- memleket i:sin sulh içinJe mesut !ardan yuvarlarmak suretile par. Garcio da Yugoslavyaya tayin o.1 lenilmesi için başım bir gUne bı 
kısmı suyun Uzerin::Iedir. itfaiye hun•:la kuvvetli bir birlik hayatı inkişaflar temenni eder, ça parça olarak ölmüştür. l lunmuşlardır, rakıldı. 



Ankara, (Hususi muhabirimiz 
den) _ Galatnsaraydan sonra 
ikinci deplasman maçlarını yap
lnak üzere şehrimize gelen 1stan. 
buı şampiyonu Beşiktaş takımı 
da bir~nci İstanbul takımı da an. 
cak 2 puvanla Ankaradan ayrıld~. 

Bir hafta evvel Fencrbahçe gı. 
bi en kuvvetli rakibini 3-0 ltk 
kati bir ma<~lubiycte uğralarak 
.ı\.nkara sey=hatine çıkan siyah 
beyazlıların buradaki ilk karşı -
laşınalarında 2-0, ikinci maçta 
da l-0 mağlup olmaları ve bir 
tek şeref golü atamadan Ankara
dan ayrılmaları şüphe yok ki bu 
seneki milli küme maçlarının en 

büyük bir sürprizidir. 
lstanbudaki son galibiyeti ile 

haklı olarak bütün nazarları ü. 
ZCrine çeken beşiktaşm Ankara. 
daki bu beklenmiyen mağlubiyet. 
leri aradan bir iki gün geçmiş ol. 
ınasına rağmen bugün hal~ etra· 
fında hararetli hararetli cereyan 
eden ınünnkaşalar ve yapılan de. 
dikodularla günün taze bir me\'. 
zuu olmaktan çıkmamıştır. 

w nın doldurduğu stadın dört bir 
~rafındaki tribünlerde bulunan 
bu muazzam kalabalıktan mühim 
bir kısmı Beşiktaşın galibiyetine 

uhakkak bir nazarla bakıyordu. 
~unda da, hiç şüphe yok ki Be. 
iktaşın Feneri 3-0 kazanması· 

:ın büyük bir tesiri vardı. Buna 
mukabil Demirsporuıı yılmadan 
çalışmasını bilenleri~. teşkil_ etti: 
eri bir ekseriyetin yuzde ııısbetı 
~z bile olsa yine neticeden ümit
var görünüyorlardı. 

BIR!NCl DEVRE: 
Oyuna Demirspor başladı . . ve 

gayretli bir oyunla beş dakıka 
kadar Beşiktaş yan snha<;mda 
) uleşti. Siyah beyazlıl~r da bu 

Ankara takımlarını hezimete 
Uğratırcasma yenerek altı puvan. 
la lstanbula dönmesi beklenen 
lstanbul şampiyonunun bir tek 
gol atamadan avdeti Beşiktaşlı. 
ların ve Beşiktaş taraftarlarının 
dediği gibi ne hakemin fena ida. 
resi, ne saha yabancılığı ve ne 
de Beşiktaşın muvaffakıyetli bir Dcm:rspor ve Beşiktaş maçında 
oyun çıkaramamış olmasıdır. ü. vaziyete rağmen neticeden ümit. 
mit edilmiyen bu mağlübiyetlcr. var gözüken ağır bir oyun oynu. 
~e en .?~~ta gelen ve bazan böy. yorlar ... Takımın bütün hatların· 
~ce, butun manileri aşarak şanı- da rakibin bu atılgan oyununa 
pıyonluk mcvkiine yükselmiş bir 1 ehcmmivet vermiyen bir hareket 

t~kımı bile ncı mağllıbi.retlere göze ça;pı.ror. Bunu gözdcıı ·a. 
Ugratan sebep sadece lUzumsuz çırmayan Deml ... porhilarnı hU. 

gurur ve rakibine ehemmiyet cumlarını şiddetlendirmesi karşı. 
vermemektir. smda Beşiktaş ta harekete geç. 

Beşiktaşlılar, burada işte bu ti. Bu sebeple oyun bir müddet 
hataya düştüler ve bunun ceza. müsavi cereyan etti. Fakat ha\'a
sını da iki mağlıibiyet ve iki pu. dan oynayan ve üstelik kısa pas. 
van almakla gördüler. Yoksa di. !arla ağır \'e ortadan oynayan Be. 
ğerleri ikinci ve hatta Uçlincü de. şiktaş Demirsporun esri ve ha. 
recede kalan meselelerdir. Nitc· ı rcketli oyunu karşısında bir ne. 
kim milli kümenin değil hatta se. tice alamıyor. Bununla bernber 
nenin en mühim karı~ılaşmasmı bir kaç dakika Beşiktaş bu va
teşkil eden bu maçların arifesin. ziyete rağmen bir parça ;>y.un.n 
de mutaazzım bir tavırla her iki hakim oluyor. Fakat bu hakımı. 
ınaçı d kolaylıkla kazanacakla. yet te neticesiz kalıyor. Oyun bu 
rını id~a eden Beşiktişhlarm al. şekilde devam. ederkcnw W wuncu 

dıkl b t ·cc de Ankara fut· dakikada Dcmırspor sag açıgı Ze. 
arı u ne ı . · · 1 l H" · · 

botundaki ilerleyişin ve Ankara ki kısa bır ıkı ça ım ~ . useyını 
f tb 

"t vazı çalışma geçerek Orhana pas \ erıyor. lb-
u olcularının mu e . . o h d t 

1 d b' hissesi olduğunu rahımı atlatan r an a opu sı-
arının ~. ır . . . kı bir şiltle sol köşeden ağlara 
kayıt ve ıla\'C e~e~ılırız. . . takarak ilk golil yapıyor. Bu gol 
Maçların tafsılatına ~elınccŞ 

0 
Ankaralıları olduğu gibi Beşik. 

DEMlRSPOR 2 - .B~~.K~A la taşı da coşturuyor. Fakat üstün 
llk maç cumartesı gunu 1~ ~ f · aziyete geçen Demirsporlular 

Yıs Stadında oynandı. Geçen ha · ; iktaşın bir knç akınını kolay. 
taki Beşiktaş - Fenerbahçe kar. 

1 
keşin kesiyorlar ve devre 1-0 De. 

l · nh beyazlı. ı .. 
§1 aşmasından ve sıy. ·rspor lehine bıtıyor. 
ların fevkalade bir oyunla kazan- mıti{fNCt DEVRE: 
dıkları bu maçtan sonra An~.a~~k 1 Oyunun son 45 dakikasında ts
daki maçları tabii olarak bu~. t bul şampiyonunun ilk de\Te. 
bir ehemmiyet almıştı. Bu mu. dan daha seri ve canlı bir oyun 
h . w len on beş en t' . 
ıın maçı görmege ge . ıyacağı ve bunun ne ıcesı o. 

'binden fazla bir seyirci kalabalı. oyn 
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!arak ekseri maçlarında olduğu 

gibi vaziyeti telii.fi edeceği zan. 
nediliyordu. Halbuki tamamen 
bunun aksine olarak Demirspor 
enerjik oyunuyla hamleler yapı. 
yor ve İstanbul takımını sıkışık 
vaziyetlere sokuyorlardı. 

Devrenin 10 uncu dakikasında 
bir serbest vuruşu kazanan De
mirsporlular devamlı çalışmaları. 
nın mükafatını ikinci bir golle 
gördliler. Bu gol de Zekinin gü. 
zel bir vuruşla kaleye gönderdiği 
topu Arifin mükemmel bir kafa 
ile topu ağlara takmasile yapıl. 
mıştı.Bu vaziyet karşısında bütün 
bütün gayrete gelen Ankaralılar 
seri ve kombine akınlarla sık sık 

Manisa Halkevinde 
Her şube muntazam bir faaliyetle 

çalışmalarına devam ediyor 
Manisa, (Hususi) - Vilayeti. 

miz halkevi verimli çalışmalarına 
güzel bir metod dahilinde devam 
etmektedir. Halkevi başkanı Az
mi önakın ile yaptığım mülakat
ta evin çalışması hakkında aşağı. 
öaki malumatı verdi: 

- Evin her kolundan aranılan 
randıman çok iyidir. Bir yıl içeri. 
sinde başarılan işler de iyi netice 
vermiştir. Halk ve gençlik Eve 
karşı ısınmıştır .Kitapsaray kültü 
rel bakımdan muhitimiz için ve. 
rimli olmaktadır. Yardım ve sos. 
yal kolu tarafından umuma açılan 
sosyal hastalıklar sergisi büyük 
bir alaka ile karşılanmıştır. 

Beşiktaş kalesini ziyaret ediyor. Herkesin muayenesi için bir de 
lar, fakat kısmen acele yüzünden dispanser açtık. Memleketimiz 
ve kısmen de kaleye yaklaştıkla· doktorlarının bu hususta büyük 
rı zaman şüt c;ekmiyerek pas. alakaları ile muayyen günlerde 

laşmak istemelerinden bir netice müracaatçılar muayene edilmek. 

l I. D · ar bö ·1 ce te ir. .ılcir ve im csizl rin W • 
Deml ... porun devamlı hUcumJan Jarı temin olunuyor. Soayal bakım 

Beşiktaşm da artık vaziyeti kur. dan bu memleketimiz için çok ve· 
tarmak isteyen gayretli çalışma. rimli olmuştur diyebilirim. 
sile geçiyor. Top bazan Demir. Evimizin gösterit kolu şimdiye 
spor kalesine dayanıyor. Bu müd. kadar birçok piyesler temsil et. 

det zarfında Ankara şampiyonu- miştir. En son olarak Vazife pi. 
nun kalesi çok sıkışık vaziyetle. yesini temsil etmiştir. Ayın 23 
re düşüyor. Fakat Demirspor mü. ünde de Hissei Şayia piyesini tem 
dafaası her defasında da iyi an. sil edecektir. Gençler provalarını 
ladığı Beşiktaş forvetinin orta • bir düzen altında yapmaktadır. 
dan yarma hareketini muvaffakı- Her on beş günde bir konferans 
yetlc püskürtüyor ve fırsat ver. verilmekte, şehrin muhtelif yerle. 
miyordu. l\laamafih, bu vaziyet. rine konmuş olan hopaılörlerle 

te çok devam etmiyor ve yeniden muntazaman halka duyurulmak. 
vaziyete hakim olan Demirspor tadır. 

Manisada Halkevinde çalışanlar '(ortada Ev M1b.9'1 Aı:mi) ve 
hava hücumalnndan korunma kur~un:ı i~tirak cdr.ı1er. 

Geçen gün merhum şair Hamid 
için bir ihtifal yapıldı. Koca Si· 
nanın ölümiinün 351 inci yılı mü-

nasebetiyle de bir ihtifal tertip e. 
dildi ve birçok hat~pler söz söyle· 

açık ve serbest bir oyunla ve da. 
ha ziyade açıklar vasıtasiyle hü. 
cuma geçerek Beşiktaşı müşkül 

vaziyetlere sokuyordu. Artık ma
çın sonlarına yaklaşıyoruz. Be • 
şiktaş son gayretle oynuyor. l<.,a. 

Jer. (Devamı 11 i7ıcidc) 

Zonguldak Halkevinde 

Hamid ihtifali çok güzel oldu 
kat oyun başlangıcındanberi 8.de. .Zonguldak, (Hususi) - Ulu 
ta ısrarla ortadan oynamaları Tiirk şairi AbdUlhak Hamidin ö
bir fayda temin etmiyor. Anka . liimünün yıldönümüne rastlayan ı 

ralrlar da 2-0 üstünlüğün ver- ı 3 Nisan Perşembe günü akşamı 
diği hızla ayni tempoyu muha. Zonguldak Halkevinde zengin 
faza ederek oyuna dc\·am ediyor. programlı toplMtı tertip edilmi~. 
lar. Ve oyun netice değişmeden tir. 

lstanbul şampoyanunun mağlu. Halkevi Başkan• Akın Karau. 
biyeti ile nihayet buluyor. ğuz, bir söylevle toplantıyı açmış, 
___ ...... (Devamı 11 incide) büyük Hamidin ruhuna saygı ola. 

rak ayakta üç tdakika susulmuş

tur. 

Dil - Tarih • Edebiyat komitesi 
baş t&nı Hilmi Uluğ Hamidin ha. 
yatmı ve gösterit şubesi başkam 
Şadi Varlık Şairin dehasını ve san 
::t felsefesini anlatmış, dershane. Sedat Atnmım llümidin şiirini 
ler ve kurslar k-.mıtesi başkcını 1 okuyor •. 
Sedat Ataman rlamifön eserlerin. z ~· 
den parçalar !lkuınJştur. ekaı Dede adlarına edebiyat ve 

rrüzik geceleri için hararetli ha· 
Sedat Ataman ve Şadi Varlı- zırlık halindedir. 

ğın bu temsilde gösterdikleri bü
yük muvaffakiyet, sürekli alkış
larla umumi bir takjir ifadesi top 
lam ıştır. 

Ulusol ekonomi ve tutum kuru. 
munun kültürel bir filmi gösteril. 
miştir. 

Salon büyük bir halk kütlesile 
dolup taşmıştır. 

Halkevinin bütün şubelerinde. 

çalışma hızı artmıştır. Gelecek 
hafta içinde geniş programla bir 
köy gezisi yapılacak, Vali ve Par 
ti başkanı Halit Aksoy ba~ta ola. 
rak Parti ve halkevi mensupların . 

dan büyük bir kütle, bu geziye 
katılacaklar. 

Hal'< ve köylü hizmetlerile ya. 
Diğer taraftan halkevi, yeni yı. k:ndan temash ve alakalı miite· 

lın birinci üç aylık programİ)•le hassıslnr, hekimler ve halkevi un 
kararlaştırdığı Yunus Emre, Na- surları, bu geziJe vazife alacak. 
mık Kemal, Mehmet Akif, Farabi, 1 !ardır. 

Kubilay ihtifali 
Merasimde şehidin anası 
ve çocukları da bulundu 

İzmir, (Vakit) - nu hafta Mc 
neır.ende Ay • Yıldıztepc mevki. 
intle inkıiap şehidi Kubilfiy ve ar. 
kadaşları adına dikilmiş olan fıbi· 
de. önünde toplanan on binlerce 
hal'~ın iştirakiyle muhtelif vilayet 
ve kazalardan gelen heyetler tara 
fından büyük ihtifal yap·lmıştır. 

Tolebe ve izcilerin de kalabalık 
şel:ilde iştirak ettiği bu seneki 
ihtifalde J<ubil:iyın anası, hemşi
resi ve çocuktan da hulunr.~·ı Jar 
dır. Yukarıdaki resiml· r, bu ihti. 
fal:: mt muhtelif intibaları gös. 
termektedir. 
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' ,.ç:"J~ ... ,rı:;. .. "".f .. ,> .......... ,j"";,,'"I. ,,}1 : ... • ,, • .. - .·"' ... ,·. "'-,· ••• ••• • ' • 

akıtın bir stlJ/alzk büyük hikô.yesi 
H asta bakıcr bUyllk bir 

ihtimamla yatağa yak
ınştı, çok nazik bir hareketle: 

Buyurun Kflzım Bey llficı-
KATiL K • 

1 M ? • 
ntlaynrak fstanbula kaçmıştı.. Ç · 

K~zı:;ı Kemal yatağının için- bir hadise oldu .. lJalıa amcası Muz E F FER A c AR 
de kıpırdadı, sonra bir yeri acı- evden çıkıp köşeyi dönünce e. 

memuru amcanım haş ucunda 
telefona bir mikrofon raptetmiş 
idi.. Mcmurıı istic,·ap f!ttim. e\'
velA. ~itlPdl. sonra hakikati iti· 

ili~ dl Bu firar Kt'şfhıin e'lndc mühim ~ e\ ı :en : D 
ınış gilıi kalın knşlarmı çattı .. sasen gerllmlş olan sinirler bir. rar etti .. o da öliim döşeğiıııle o· 

Hasta yatnğmcln günden ;;üne denbi.re boşandı .. Keşfi karısı- diniz .. Size 'bakmak Uzero bir riıreniıı ~yuı got·c lstanhula, lan bir hastanın telefonuna mik 

tor All Adnanın kliniğine götOr· 
mli~ .. Ali Adnan amcamın eski 
dostudur .. Aml'am kendisini z<:'· 
birlemiş olduğumuzdan şüphe· 

lcndlğinl Ye bizi mirasından 

mahrum edeceğini söylt'mlştfr.· 
Doktor A il Adnan borç içinde-
.iir .. Derhnl bu \'RZlyettcn ı ura· 
deri düşUnebllır .. Amcam eğer 

hu zehirleme hftdlseslndeıı bah· 
k k l b . nın bu hareketini affetmiyordu: de hasta bakıcı Yeririın. Arzu et- hatta kentli C\ ine gelmiş olduk- roron baglarıınış olmasma hi" 
·uruma ·tıı. 0 an u ihtıyar ela 1 ~. i k d el 1 " sctmemlş olsaydı Ali Adnan böJ' 
eski rrUzelll•'!n ka,·holınamış -Apdal.. Dedi . Zaten senden t gın z ·a ar yanınız a tutar, larındaıı, \'e hattfı hcnıen .raııın· bir mana ,·eremi~·ordu. ı-~akııı 

.. o .ı 11 " 1 • le hir cinayeti asla dUşllııemez· 
izleri var.cır .. BugUn uzamış gö- başka birşcy beklenemezdi .. Ar- sonra yo aı·sıııız .. ı a nız sızdeıı daki odada ha~ta bakıcı Ahter ııatronu tarafından yollanmış 

1.· t k · Ali h 1 di.. Doktor katli değildir .. Tııh· rünen kemı·ı,ıı ı>aı·maklaı·ı, "ı- tık mirası rUyancla bllc t,öre- uır e rıcanı var.. a aşkma 

1 
ııe uzun bir mücadeleye giriş . olduğu için \'a:.dfcslnl yapıyor 

• .,, rlk cciilmiştlr .. Amcam hlzl nıi· mczsln.. meselelere bir fncia şekil \'<'1'• tfkleriuılen, nihayet Ah terin .ka- flu. Kcn<li"inl bir"Z ıkıştırın . 
kık elmacık kc>rniklerinln iizc- "' " 
rinde derin oyuklardan bakan Mebrure kocasının ithamını meyin ve 'aslyetnamcnlzl boz-, ti bir lisanla hastanııı hiç kiın· ca tıatronunun ismini ve adre -

anlamıştı.: mayın .. lllç glinahları olmıyaıı 1 ficyi kr.b11l ctmcdlğlnl, bilhassa .sini fip \'erdi.. Artık işim t.amam 
goıkrinde hayata bağlanmak si 
tlycıı bir mana okunuyordu.. - Nasıl.. Dedi .. lleııl aml'anı bu zavallıları zarara sokmakta 1 şüıılıe etmekte olduğu yeğeni 1- olmuştu .. Hllnıem aml'amm ya 

zehlrlC'miş olmakla mı ıthnm ne mana var. le ~lcbriireyl kati yen giirnıek zıhanı-Rlni bilir misiniz? .. lJu · Ktiçllk hasta bakıcı şefkat 

rasıııdan mahrum edC'CC'ğinl sor 
ledikteıı sonra sen·eUni hayır 

ınUesseselerino hırak.~cağıııı d• 
•• öylemlştir .. ~ıeselı1 bu mticsse· 
se doktor Ali Adnnnnı kliniği o· 

clolu gözlerle hastasına baktı, ediyorsun?. Bu hareketi herhal. l>edi.. Kfızıın K<.'mal hflH\ ka· isteme.!ığiııl söyledlğlnClen, t"C 1 \•arlar hııştaıı aşnğı gBz göz ha-
l 1 t b .1 11 kA "bl lanıaz nıı? .. de sen ''apınış olınalıı:ıın.. 11 o aıııamış ı: tam u sıı·aua noter e 'etli tılarla sllsli!dlir. Ancak bu ha· glllümsedl.. Bu bakış oknuar "' 1 

"alnn .. ı· ı ı -1\lebrtlrcyl asla affedemem. gclrnlş eılcluklarıııclan Keşfi 1le tıların .. tr1·nın arka"ında ufnk şte amcam bu özlerilc öHlI.Il cana yakındı ki K1\zını Kemalin - •' soy tyorsuıı.. em •1 ,, 

de yalan ·ö.vlecll"'lni pckliltl. bi- Keşfi benim servetimin irgeç ,\lebrUl'cnln snklandıklanodan bir gec:it hrrakılarnk oraya hh' kararını imınlamı~ oldu .. Dok· 
de kuru dudakları oynadı, sol- 0 All Ad ı ı h" bi J Il'-·orsun.. keqdlleriııln olacağı hakkında kat!yen haberdar değildi.. musluk konmuştur.. Amcanı tor nan ç 11 ıc r tc ı· 
gun yanaklarında bir tebessüm "' ilk b hl ı d - Katil.. teminat Yermecleıı evlenmeğe \' yorgun olduğu zamanlar dışa . ·e me\·7..ı..ıu a 8 0 anıaı ı ... 
uctu.. - Yalancı karı.. raıı olmamıştı .. Belki bu serve- rıya çıkmaz. bu muslukta elle· Amcam vasiyetnamesinde na· 

- Benim gibi aksi tabiatlı bir ti 11 . 1 • ' k llu va kanın ertesi glinll ıa- sılsa beni itham edecekti .. An· 
d _Amcanı zehirlnnllş oldlı;;.u- n P. erıne geçmes nın gecı - 1• 1 ' rlni yıkardı .. Bu aralığa karımı n ama. bu kadar sabırla bak- '- ,., ımı .... cıırn "'<'i lhtllA.çlar içinde 

i k" dl ıneslndeu sıkılmıştır .. Keşfi za· soktum Ben geıı·n""'Ye t..adar mak doğrusu bUyUk bir meziyet nu n ·ur mı e yorsun?· öldll .. Bu sefer de şayanı hayret · '""' iL 

- Bnyır .. Ben amcamı zehir yıf iradeli bir çocuktur .. Tesir bir lu1dise ortnya çıktı .. Keşfi!· yerinden kıpırdamamasını, su . kızım .. 
Ahter, tntlı bakışlarını hasta

ya cevirdi, sonra iUraz etti: 

lemeğe teşebll etmiş değilim .. etmiştir.. lo ~tcbrllre Ynslyetname açıl· sarak etrafı kontrol etmesini 
Hakikatte ılUşUııcelerlnıle o- IJI nıaıdan evvel Kbını Kemale o· söyledim. :qonra derhal fırlıya· 

Kazım Kemal ilı\cını i"tlkteıı ı·ak nılkroronu ,·crleştiren fşrl - Fakat rica ederim.. Ben kadar samımı idiler ki hiddet- .. topsi yaplrmasını teklif etmiş· · "' -

cak hastanın şUpbeslnin dağıl· 

masına. meydan vermemek IA: 

zıwdı .. Bunun için de derhal 
tedrici surette zehir Yermek 1· 
caıı edlyor-Ou.. Bu işi yapacak 
birisi H\zımdı .. AH Adnan klini· 

1 · "i d sonra: 1 d" nin patronuna gittim .. 
vazifemi yapmağa gayret edlyo- crı ur en yatıştı: _ işte on beş gUnclHr yatıyo· er ı.. f d 

1 1 
d dl KA tinde kUçUk kibar bir hastaba· 

rum .. Sizin rrfbi faal bir insanın - Mebrure, zehirlememiş ol- Adli'-·enin muvafakati Uzeri· - .Af e eren z.. e m, "" .. .., D kt u il "' kıcı vardı.. Doktora çılgınca ~· 
bukadar zaman yatakda knl. duğunn beni temin edebilir mi. rum.. o or C g n sonra. aya· ne yapılan otopsi neticesinde zım Kemal beyin evine mikro· şıktı.. •zun zamandanberi Al· 
masının ne kadar acı olduğunu sln?. ğa kalkacağımı lıenl oyalamak Kftzım Kemı\lln tedricen artan fon yerle~tlrllmeslnl istemiş o-

içln mi söyledi.. f d 11 !ah gibi taptığı bu erkeğin na· 
takdir edebillrlm. - Seni nnsıl temln edeyim- arsenik ile zehirlenmiş olduğu lan zat tara ın an ge yorum .. 

ı ll · ledl zarı dikkatl.n\ celbetmeğe çalışı· 
lti.. Den birşey yapmadım inan ye ın · ··· me.vdana "lktı .. Fakat vasiyet - Son dakikada bunun lU:ıumsuz KAzım Kemalin bakışı da dU- Ahter hastanın ellerini avuç· " 

şUnccsl gibi karardı .. Bu sözler bana. Ya sen.. name açıldığı zaman meselenin olduğuna knro.r verdi .. 
!arı içine aldı .. Eller swak ve 

onu aıtUst etmişti. Ktlzım Ke- - Ben de yapmadım Mebru- lı;:yUzU öğ'renildi.. Noter vasiyet- - Fakat çok geç .. ı:;ımdi tes!· 
terli idi.. Hasta yeniden inledi: 

mal glbl bllyUk bir tUccarın, re seni temin ederim. namede ~u cümlelel'i okumuı;ı • sat tamamlanmış olmalıdır .• 
-,\htn kızım, dedi.. Bu men-

böyle gUIUnc, manasız bir has- - Şu halde kim yaptı? .. Aş. tu: - hte feJAket .. diye söylen· 
hus hastalık hiç de geçeceğe 

talık sebebile uzun mUddct fş- cı kadın olmasm?. ''Ben Tllrklye cumhuriyetinin dlrn. Şimlli muhakkak fena. hal-
li a· b · Mebrurcci- l>enzeırıiyor .. Bir mUddet daha t d KA K 1 b l de sinirlenecek .. Tanı vaktinde lcrlnden uzak kalması hakıka- - ny ı enım de\·am ederse öyle znnııediyo - va an aşı zım ema e< e-

yordu. 

Doktor. hastabakıcıyı oclası • 
na çağırdı .. Vazifesini izah etti. 
Ahter cn·el! ağladr, bu namus· 
suzı;a teklife isyan etti.. Fakat 
doktor kendisine aşktan, ser • 
\'etten bahsetti.. Bu muazzalll 

ten hoş de,.lldl Fakat bu mana ğlm, meseleden bir polis roma- nen ve akleıı tamamen sıhhatte ·'·etiı•ebileceğimi Umit ediyor· 6 • • • ı·um ki h• -r 'Şfl). nihayP.te ere - " sen·et ile kural'akları mUstak· 
h t 1 k d idi 11 ? nı ,.ıkartmn .. Aş~mıi\ ne hicnfa- olarnk, yoğonlm Koı,fl 11c karı- dunı .. N yapalıın bn.şn 1,;elen 

sız as a 1 • a ne san i · · '"' cek .. Sizin göstermJş olduğunuz bel yuvayı anlattı .. .Ahter ne de 
D kt ı b . k t ati ola~ak kf .. Se-'n Yeya ben -ol- sı MebrUrcnin beni zehirlemiş çekUlr .. Kendisine tP.lefon et-

0 or gec nen ır ço zcva bu bağlılığın, bu kibarlığın kar· olsa kadındır, zayıftır.. Bahu· 
kendisini tedaviye yeltenmişti .. madıkdan sonra.. sılıksız knlmasnıı istemiyorum. olıluklarını itiraf ediyor rn ken· memize lmlıcdn var mıdır? sus doktoru da se\'mcktedlr. Ya· 
O b U d b 1 d b d '{ b Ul k · dilerini mirasımdan mahrum - Tabii. niçin olmaırn .. n eş g n en er 0 u 0 a- .ne rure g ere : 1 Kfltiblme telefon ediniz, yarın zifeyi kabul ediyor.. Amcamııı 
nın içine hapsolmuş, bir yere - Keşfi bu bunak bizi oka.. ~e!Ein .. \·nslyetnameml yeniden bırakarak servetimi şöylece tak - Yalo1ı ben bu zatın ne is- hastabakıcıcı.ı oluyor .. Amcamın 
kıpırdayamıyÔrdu.. clar şaşırttı ki en yakrn haklka. I tanzim edl'ceğlm .. Son gtiıılerim sim ediyorum:" mini, n~ de teıeron numarasını 0 kadar ltimaclını kazanıyor ki, 

Bir mtiddet evvel biraz isti- tı göremedik.. de bUyllk bir sabır ve nezaket· YI bilmiyorum .. Bu işe vasıta ol • mirasın mUhim bir kısmı kendi· 
rahat etmek için Çatalcada ki - Nasıl?. le hel' işime koı,an bu sarışın Polis rnlHellişi Kudret Dulur, <'hım, arada ufak bir komisyon iline terkediliyor.. Ancak bir 
yeğeni Keşfinin yanma gltme!ş, - Tabıt .. Mesela amcan hn- mclc>ğl nrnmııun etmek istiyo- Keş!iye tuhaf tuhn.f baktı, son· alryorum.. ya.ndnn ıehlrln ınlktnrını artır· 
bu menhus hastalığa orada yn-ı kikatcn hasta olamaz mı?.. ra alaylı bir sesle: - ~c yazık ben de ismini bil- mnk, dlğ"'r taraftan da bir aa 

nı nı.. .. .., 
knlannııştı .. Khım Kemal sayı- Keşfi gllldU .. ~nsıl olmuşda .Ahter, :ılıal, nıoruınor oldu: - Demek amcanız siıı itham mtyorum .. Parayı ]Jeşln Terclf .. eHel ,·aslyotnaıneyi yeniletmek 
1ı bekarlardan idi, dUnyada lılr 1 bu akıllarına gelmişti.. _ K11.ıım be)' neler sörlUyot·- ediyor .. Halbuki siz de başkala.· :;oıtra teleron numaarsını brra- ıtııımdır. Her şey yoluna girl· 
tek yeğeninden başka kimsesi - Hakkın var karıcığım .. ı suııuz? .. Benim size hiç bir hak· rını suçlu görüyorsunuz .. Nlte· karnk neticeden kendisini ha- yor .. 
yoktu. Hastalık lrn.syan etmekle' Dedi.. nu Jhtiyar deli ikl gün k;ın gc~meıli kl.. Ben ynlnızcn kim bunun i~in otopsi yaptırdt· berdar etmemi söyledi.. Tesisa· Noter davet olunmuştur .. An· 
başlamış, Kdzım Kemal biryan- sonra ayağa kalkacak \'C yap- vazifemi yapmağa çalışıyorum .. nız değil mi? .. Doğrusu ,:;Uzel tın bugUıı Htleyc kadar bltmlş cak son dakikada doktoru da 
dan da vUcudunun yavaş yavaş mış olduğu hata) ı anlayacak .. ueııı siz<lcn çok rica ederim, her bil' manevra.. olınasınr istiyordu .. Şinıdi ken- bir şUphe sarıyor.. Ya ıniraıa 
soğuduğunu lılssetınişti .. Keş- - Evet .. l"nkut aksi takdirde şeyden evvel ailenizi dUşlinUn.. - Eğer ben birisini itham e- dislne her şeyin huır oldu~unu konamaz da Kft.zım Kemal bir 
finin karısı Mebrure bUyUk bir mirasa veda edeceğiz .. Hastalı- Hetıl canım bu , aslyetoamedcıı diyorsam bu sebC'pslz değildir hlldirmem ı~:r.ım .. Maamafih Is· hiç için zehirlemiş olursa .. 
hassasiyetle Kbım Kemal ile ğı dE'vam ettiği takdirde nıuhak- şimdi ne mllnasebet bahsedelim Kudret bey .. Sizi temin ederim tersenlı bu "·azifC'yi siz de yapa- Bu dUşUnce ile yeni '\"fl&lyet· 
aH\kaclar olmuş, başında pen·a- kak ki bizim menfnatlmlze tan. Ben sizi dünden daha iyi görU- ki bir tesadlH eaori olarak ha· bılirslniı.. namenin ne şekilde tanzim edil· 
mı gibi dönmcğc başlamıştı .. zim edilmiş olan vasiyetname- ~·orum .. Bu vnsirtanaroe mese· kiki su~luları keşfPdeblldim. Telefon numaraeıııı verdi.. dlğinl tamamen bilmesi icap et· 
Fakat Kttzım Kemalin bakışla- yi bozn~aktır.. lesini hirknç seııc sonra <1tişU- Suçlular diyorum .. ÇllnkU lkl hı.· Derhal keııdıalni buldum: tığinl takdir ediyor .• Bunun 1 • 

d bı t k k d - Dendenız Kft.zım Kemıtl be- l rın a r e mana o 'lınuyor u: ıw: • * nUrsUnilz.. nedir.. cin ne yapmalı? .. Muhakkak k 
Zehirlenmiş olmasından şüphe- - Tabii amcanızın servetini yln evine mlkrofunu koyan noter hastabakıcının daima. yo.n 
leniyordu.. Kı\;:ını Keınal Çekmecede l\ bıraktığı klmseler değil mi?. meruuruıu .. Her 'eyin bittiğini ıarm.da kalmasına müsaade et· 

Bu şllphc aklında yer edince otobUsten eski bir taksi- H akikatte ise ]{Azım Ke· - Muhakkak.. Doktoı· Ali haheı· veri~·oı·um.. mlyecektir. Bir tek çare bulu-
Ktızım Kemal derhal 1stnnbula ye geçip lstaııbula geldiği za· mal hiç <le iyiye doğru Adnan ile hastabakıcı Ahter.. Dedlııı .. ôt~kl taraftaki ses yor: Mikrofon .. 
inmek istedi.. Yeğeni ve g~Ilnl ınan doğruca bir o.rknılaşınıu i- gilmiyorrtu. Bllô.kls gittikçe fe· - Ernt, Ahterden şllptıe et · tatmin ecliloıiş blr ~f'~ilde ~e,·np Derhal tesisatı yavtırıyor .. 
huna şidıletlo mani olınağa çn.- rlare ettiği kliniğe koşmuştu .. nnlaşıyordu. nıck doğrudur .. Fakat Ali Ad - \'el·di: Sonra. noterin .geleceği saat\ belC 

Jıştılar. Mebrure şefkatle boy- Doktor Ali Adnan, J\:Azım Yeniden lrnsynn etmeğe baş· nanın hu i~te ne roJU olabillı - 'feı;ekkUr ederim. Patronu- Jiyor .. Hemen noterin nrkasın· 
nuna sarılıp yalvarmağn başla- J(emale nazaren çok gençti, fa- lamıştr .. Bir deri bir kemik kal· ki?.. nuza telefon ederim. lze dol· dan eve giriyor .. Hastanın ıncş· 
yınca KAzım Kemalin taham. kat fevkalı\cle se\'işirler \'C Kft- mış olan bacakları fena halele - Ahter Doktor Ali Adnanrıı sun bir bahşiş ,·ersin.. gul olduğunu öğrenince sinir· 
mtllU taştı .. Bu ynpmacılcları çe. zım Kemal ele bu ~alışkan arka· ağrıyordu .. Uşllyor, soğuk soğuk giıli nişanlısıdır. Bu mesele hal· Omdan ~ıktıktan on dakika !eniyor, lıağırıyor, hatta. aya~ını 
kf'mczdl: daşına fazlasiyle itimat ederdi. t,..,r dökilyordu.. !olduktan sonra d:ı. e,·Jenecek· ı;onra aynr numarayı yeniden a- yere vurarak çok ınUlılru randc· 

- Evet muhakkak ki cok Başından geçen \'akalan blltü11 J;öylo bir gUnde odasında te- !erdir. Rica ederim mUsaad1-1 radım .. Bu F;cfer bir kadın sesi Yuları kaçıracnğmı söyleyor, ra· 
hastayım .. Fakat hemen sc\'ln- tcferrUatiyle anlattı. Yeğeni 1- lcfonda u[ak bi rtadil!t ynııınak buyurun her şeyi anlatayım, o cevap verdi. Beıı: kat yannıdaki odada hastanın 
mC'yin .. '\'aslyetnaınemde ne y::ı- le karısrnın kendisini zehirleml· Uzel'C ~elen memur da. fena znınan siz de benim gibi haki· - Doktor Ali Adnan ile görllş· \şinln bitmesini beklemekten 
zılr olduğunu hukadar kat'iyet- ye ni~ret elmiş oldukları artık halrle canını sıkmıştı.. .kati tamamP-n öı:renmiş olacak- mck istı~·orum .. dedim. de geri kalmıyor .. 
le biliyormusunuı ela... bir fikri sabit hnlloe gr>lmlşti.. l\leınur teletonlarmda blitUu sınız. - MRalese! efendim .. HenUı MUfettiş Kudret Bulur: "Fa· 

Diye yUzlcrine bağırmakdan Sıhhati yerine geldiği zaman va· o;ıcbc>keyi muattal bırakan bir bo ••Amcamın gittikçe ağırlaştı çıktılar.. kat slı hunları nereden biliyor· 
kendini men edemedi. styetnanıeslııl yeniden yapacak, ~:uklıığu tamir Jç!n şirket tam· ğını öğreıınice, artık hiıden Bu cevabın bence ehemmiye· sunuz·• demek ister gibi gUldll·· 

Bu sözler lıepslııl şaşırtmıştı. bu nnnkör ycğono bir şey bı- rında;ı yollnnnuş olduğunu söy- şllphe etmiyeceğhıo kannal ge· ti yoktu, meseleyi esasen anla- .,eşfl bu tcbessUmUn manasını 
Melırure lııçkırn. lııçkıra ağla- rnkmı.racak, bütiln scı·velini ha· !emişti.. KAzıııı Kemal bö)·ic tirerek MebrUre ile birlikte la· mıştım.. anlamıştı. hah etti: 
yarak: yır müesseselerine, lınstahnne- ~azeretlerl kabul etmezctl, fa· tı.nbulıt geldik.. llastabakıcı Polir> mUfettişl Kudret Buluı - Müfettiş bey, karımın yazı-

Goriiyormusun KeşCi, Am- !ere terkr<lecektl.. ],at bıı hasta halinde itiraz e· amcamın çok kat't emirler \·er- Keşfinin sözUnU kestt: hanedeki halının arkasında sız· 
rnn ne demek istiyor?. Dizim KA.zım Kemııl doktor arkaşı· derck kuv\'ete nınllk de~ildi... miş olduğunu ileri stirerek hizi - Fakat ben bir şey anlama· Ji olduıunu unutmayın.. Mı·b· 
k<'ndisini zehlrlemeğo teşebbüs, nn Jçlni cll.lklilktr>n sonra dik - Souı·a o gere noteri hel>llyordu, kendisiyle t"mast.ıın menetti.. <lım .. Doktor Ali Adnanın amca· rure bulunduğu yerdeu konu· 
etmiş olduğumuzu ima cdiyor .. 1 kntl<> muayene olundu, röntgen lnlrlenmekte mana yoktu .. g. Her nedense bu ihtiyara Yeda nııın katili oldu{;una nereden şulanları duyduğu gibi, ufak bir 

Kcşrt bu iddiaya ltirnz ede- yaııtl<lı ''e ı1cti<'ecle bir şey hu· sa en y<1ğonl ile gelininin ken· etmeden bvcleıı ayrılmnk istemi· hUkmedlyorsunuz? ·· hareketle konuşanları da göre· 
C'C'k oldu, yutlrnnclu, snrnrclı .. tunaınndr .. Doktor Ali Aclııan e·ı jlsi11i zehirlemiş oltlul\.larıua yordum .. Ne diyelim .. HPr hnl· - Bu çok basit miltettlş bey .. cck vaziyetteydi.: 
Knzını Kemal de bir şey söyle- llni dostça Kı1zrnı .Kemalin oınıı· knt't knnaat getirmiş idi.. Asa· de hissi kablcl\'uku olacak .. Hu Amcam bizden bUyUk bir şüphe Yakadan sonra karım ile hll' 

mccll.. zuna koynrnk: bı bozuktu. Akşam olmasını bek sırada amcamın odasına hlr te- ,.e nefret içinde ayrılmıştı .. Mu· luştuğumuz zaman za\'allı atıı· 
Du mnn~ttaşııthn btrknç glln - Şifaya yuz tutmuşsunuz, llyor, \':tsiytanamcslni nasıl .re- ıeron memurunun ~rdlğlnl ~ör- hakkak ki ilk rastladığı insana yarak boynuma atıldı: 

onra nihayet ıctızım KC'mnl Çn- dostum. dedi. Burada kalmnnı- nldcn tanılm edeceğini dllşUnU · cllim .. Rir. de karım llo birlikte bu ~Upheslııden hahsedec·ektl.. - GördUn mu Keşfi. rnıt ·ı 
tal<'adan ayrılınrştr .. Dalın doğ. ıı mucip hiç bir Mlırp yoktur .. ynrd u, hastanın ~·attığı o<lRnın hltişi - Amcamın Çekmeceden bindiği bizi mirastan mahrum E'tti · J • 
ru u nyrılmnmış, bir otobüse ı~,·inlzdC' bir miicldct iı:ıtirahat c- KAı.ını Kemal, Keşfi Ho Meb· ğindc buluııuyor<luk.. 'l'eleCon otomobil kC'ndisinl doğruca dok- (Devamı l/ ıııc.(l) 



ingilterede geçen 
bir aile faciası 

SPOR 
BEŞtKTAŞ 0-

(Btlf taroft 6 tıetM) ,ANKARAG'OCO 1 

olması bir JU.umdu. Bir ,"!1ern~r, Be§ikta§m, ilk maçta 2-0 mağ 
doğruca, Frederik Barnes ın evı- Jilp olm&amı anomıal tellkki e
ne &itti. v denler bu mağldbiyetin verdiği 
kapı birbiri ardınca vuruldugu acıyı AnJcaragilcilnden çıkaraca. 

81~.ada Frederik Barneı uyuyordu. ğmı iddia ediyorlar ve bu sebep. 
Gozlerini açtığı zaman karısını le Beşiktaf _ .An.karagllcll kar. 
Yan_ında bulamadı· Fak~t F~e. plaşm&aınm çok çetin olacağını 
dcrık buna hayret etmedı. Zıra ··yJüyorlardı· Bu iddialara rağ-
b. k bö 1 so ır aç defa daha gece yarısı Ye men: 
u:andığı zaman kansını yanında Baş gelırin Fenerbahçesi ismi 
gormemitti. verilen ve her za!!Hlnki gtU.el ve 
. Sordugu zaman bir kere ''ken. teknik oyunu ile binlerce kişi ta. 

dısini uyku tutmadığını", .. .d~~er rafından sevilen sarı llciverdin 
defasında küçük oilunun ustu .~ de bu maç~ herhalde iyi bir ne. 
çık olup olmadığını yoklamak u- tice ile çıkması bekleniyordu. 
zer v • d. v • • söyle . e. aıagı kata ın ıgını · Spor sahalarımızda yeni birse. 
tnıştı. irci rekoru kıran ve büyükleri. 

Frederik, karısının nere~e ol. ~izin de dahil olduğu 25 bin ki. 
dugunu araıtırmakıızın dogruca şilik muazzam bir seyirci kütle. 
en alt kata indi ve ka~ıyı açtı. sinin toplandığı 19 Mayıs stad. 

karıııına çikan polıs, uzun.~Y- yomunda oynanan bu son maçta 
~~ tafsilata lüzum görme~ızın, Ankaranın fenerbahçesi bu isme 
karısının karakolda oldugu~~: ve kendisine gösterilen sempati. 

k~ndisinin ide gelrneai icap ettıgı. ye hakikaten l!yık olduğunu gös. 
nı,, haber vermiıti. . . teren gür.el ve fevkalade ener. 

Çok sürmeden Frede.n~ polıs jik bir oyun oynayarak maçı 1-0 
otomobili ile karakola ııttı. Fakat kazanmak suretiyle göstermiş 
nasıl. .. Sanki dünya üzerine yıkıl. oldu. Çok büyük bir alika ve ni. 
tnııtı. Halecan içindeydi. Ne ol. hayetsiz bir heyecanla takip edi. 
duğunu bilmiyor, anlayamıy?rd~. len bu uıaçm en büyük hldt.eli. 

.Ancak karakola ıirip konusenn ui de ytlkeek himaye ve iltifatla. 
karııaında ağlaya, hıpua lurlU• rmı hiç bir Dm&n sporcu gençi. 
lığını itiraf eden karilllU ıör.diliii jimizden eııirgemiyen MllH Şef 
ıamandır ki, asıl f eWcet kendini tncmUDUıı maçın ilk devresinin 
gösterdi. Frederik 'kendisini ora.. 80nJarm& doinı stadı prefl•. 
dan çıkamıyacak klldar hicap ve dirmff olmalan teşkil etti. Tri. 
ıztırap içinde bulunuyordu. bünleri dolduran yirmi beş bin 

Merakh tarih 
sayfaları 
(BtJf taraf• 7 noide) 

rayıcılar da ortalıktan kalkıp 

kayboldular. 
GURABA HASTANESiNiN 
RESMl KC'ŞADI 

Yenlbahçede Nakkaş Pa,a ar 
sasmda rapılmakta olan Valde 
Sultanın Guraba hastanesi aU -. karısı bir müddet 90nra Fre.de. kişi dakikalarca devam eden şid. 

rık'e dönerek: . . detli alkışlarla ve yaşa seslerile 
. - Bilmiyorum, dedı... Sevg~. Milli Şeflerinin bu eşsiz iltifat. ratle tamamlanarak sene bit -
lım, bilmiyorum. Ben bu ıcnaati tarını karşıladı. meden bir cuma ıunu reımi kU. 

niçin itledim? tçimde müthit bir • • • şadı yapıldı. 
•ıkıntı var. Adeta buna mecbur D&nUl ol~ vUkell, Umera 
o):ium. Maçın hakemi, ilk karşılaşma. ve memurin cuma namazını has 

Kadının ne söylediği anlatılmı. da olduğu gibi yine Muzafferdi. tanenin camtlnde kıldılar. Ab -

}'ordu. Ancak evinde yapılan bir Mutat kadrolarile maça çıkan ta. 
•r•ıtıraıa neticesinde, mahzenden kıbılardan Beşiktqt& Nbmı An. 
2500 lira kıymetinde diğer bazı karagücünde de Ali Rn:a oyna • 

dttlmeclt de Fatih camiinde ya 
pılan sellmlık resminden sonra 

bastaneye gitti. 

Bu kehanetim MebrUreyl Ş&· 
eırtmıştı: 

- Evet, dedi, fakat sen bunu 
nerden bllJyorsun? 

- Btuyorum .. Hattl diler va· 
rlsln hastabakıcı Ahter oJdutu· 
nu da blUyorum .. 

Bu sözlerim Uzerlne Mebrure 
evlilik hayatımızda flk defa ba· 
na takdirle baktı .. 

Müfettiş Kudret Bulur: 
- Mikrofonun konmasındaki 

munasebett naııl lzah ediyorsu
nuz .. dedi. 

- Gayetle basit .. Bu tertibat 
sayesinde dok.tor Ali Adnan, 
hastanın yeni vulyetname)'i ne 
şek.i1de tanzim etml• olduğunu 
duymuş oluyordu .. Notere ver· 
dili yeni emirler amcamın ölU· 
mUne sebebiyet verdi.. ÇUnkU 
doktor son günlerde zehlr mik· 
tarını a.aııtmıJtı .. Halbuki vasi· 

BE'lTY DA VlS • W.ARNER 
BROS. Yıldm 

MAX FACI'OR renk ahen. 
glndeki makiyajm Hollwtta 
10 Yıldız arasında 9 su ta. 
rafından kullanıldığı &Dc&k 
Max Factor • Hollivud mU. 
essesesinin Hin edebileceii 
bir hakikattır. Siz de güzel. 
liğinizi bu yeni ve mücerrep 
usulü ile bugünden iti~ 
tecrübe ediniz. BETTY DA
vıs ya!mz MAX FAC'l'OB' 
un PUDRA. ALLIK ve DU. 
DAK RUJUNU kullanmak-
tadır. 
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yalıklar, eedef çakılları, Bey 
dallarının ye,n gölıgelt etekle· 1 Max Factor ~ Holliwood 
rlne uzanan ıllıel sahil, ve aon· !•!!!!!!~!!~!!!!!!!!!I 
ra, koyulaıa koyulaoa ıöıleri cennet parçaıı ... Fakat ııe1• 
derinliklere çekip götUren, ıe- rar? ..• Biz onun tçlndeylL 8 
ce, mehtabın altında, bir rUya balık, su lbtlyacı duyar mıt 
gibi, insanları, maddelerinden Sudan çıktılı zaman •U111 

tecrit ederek, ruhu, idrlkl ma· nedir anlar •.• 
Tatu•f'Sf91.l4dt d'n91ırtJ11• 

ziynet etY•ll daha ... 7 ..... 
ıc...h•lerr-•atmııtı. a G&Jata ara11nda bir köprll 

lial Jıarekete ıeçtl, çabucak am· tın a, derfnl ... derini ... bir dul\ Onu, ctlsel oldalu lda 
camı öldtırdU.. ba7al, bir efıane olan körfez memeli; Hvmek ıcfn S'hlW• 

Frederik Barnes, karısına bir- yecanlı bir ,ekilde batJadı. :S. • 19pılmuı uıemleketc;e pek ook 
kaç sene evvel tehlikeli bir aıneli. tiktlf Jıa)dkaten Demi~~r maf. f&J'dalat& eebep olacağından, 
yat yapıldığını, ve bu esnada ken ldbijetlDI telUi etmek ıçm ilk o. Karaköy köprtlsUnden berl ta • 
diıine '"kan nakli., de yapıldıp yunun& nuaran daha canlı oynu. rafta yeni bir köprU yaprlmaeı 
ve belki bu ameliyat dolayllifle yor ve neticeyi almağa çal11ıyor. kararlaştırıldı. Bugün ''Kara -
rnüvazeneainde bir bo~ukluk hu. du. Bu aebel>Je oyun Wr müddet köY köprtııU,, adını taşıyan köp 
ıule gelmiı oldujunu ikri tUrelL J&n 11hı_.,a::, • rtıntln yerine, dubalar Userine 
liyordu. Kadının arada bir, •in- :aandr· Bu .J'da d.:n)l:k a bir köprU kuruldu. Re1ml kll • 
lar duytduiUftdan da 'bahtedİye>I'• telallkell yete ara şadını, devlet erktnı ile beraber 
du Ve aıııyarak ıunJarı .a1HL Diesi Natıfm yerinde çıkıt ve Galatada1ı Jetaa.bul tarafına se· 

· ...,.ııaıeterile ,.UZ olarak bu 
yor.du: . . . . bir Wt!f1re1eri bertaraf ettJ. Bilik- oerek biızat .A.'bdlllmeeit 1aptı. 

- Bu benım ıçın miithil netice vermlJ91L -1'1~ Saik 4a tı~ CUn parasız sec;tl. 
ıeydir. Senelerce zatıınetle çalıf. !:!:n )rurtulan Ankara,tltlUler Sonra, ltl~prUnUn tamir masraf. 
tı~t~n ~~ra _nihayet bira~:.aı;; de rakiplerini 1Jkl§tmllal& bal • ıarını karşılamak Uzere köprU
!uzu gormeıe ba~I e tadılar. Sağlı sollu bir kaç akm den geçecekler için bir para a
ıstikbali emniyetle dutunmekt Y· siyah beyaz takımı ldeta zorla ıınnıasına karar verildi, Köprll 
dim. Halbuki timdi ••• Yarabbi be. 

6
eri çekti Bu da evvelki vasiye. parası tarifesi 4• toJle tanzim 

· td ' Ben onun a • •- dildi nım kar ma ne o u ···• . . . tin aksine .AııkaragücUnUıi .uttaD· e : 
ka.dar iyi in .. n 1örmemııt1ın: E~ bul takımı yan sahasma yerle§- Yayalardan 6para 
ni, çocuklarını öyle ıeverdı kı ... mesini temin etti. Fakat biltb YUkUI hamal 1 O ,. 

ne dansa merakı vardı, n~ ıdu~~ bu karşılıklı çal14maya rağmen Bot beygir 20 ,, 
boyasına ... 18 eenedenberı e~li devre o-O berabere ])i~ti. YUklll beygir 40 ,, 
dik; ve 

0 
kadar ınesuttuk ki·" • ııı • ~ araba 100 ,, 

Frederik'in karıaını altı •Y bap. YUklll araba 200 ., 
se mahkUm ettiler. çocuklarından ikinci devrede oyun daha :" Koyun, lteçi, kuzu 3 ,. 
Yalnız küçüiü vasiyeti bilmiyor. ve daha heyec~~ oynnanıyo ~· BAYRAMLAŞMA KAIDllSI 
.Annesini hastahanede eamyor. z.ınan. zaman ıkı taf r: t ~ ~ 1261 kurban baTJ"amında bir 
- - ~te Jıikllll Qluyol' a a ~ • d ,,- __ ..,.;,.Wlu. Befiktatm - Jtaytamlaşma Jraldeel tanzim e-
Man isa Halkevın e !1: ~';;!~aşan ıazyiki kar. dildi. Buna göre: Sarayda dev. 

( Baıtarafı 9 uncuda) g da bUyiUC bir gayretle çalı· ıet rical ve erkAnı padltab ta • 
Fakir çocuklara yar~ 11~ AnkaraıUcil mUdaf ... ı bil. rafından kabul edtldikten ıonra 

İlbay vekili Refik Noyaıı. ~1 :.. tehlikeleri önlil)'Of ve bilbaı. aarapla -.aml bir,,.,..... ... 
:Naciye Noyan ve General Tevfık d ima ortadan bUcwn eden ma 7apılacaktı. Akraba st1are • 
Öğe, eti Meliha öte, Mektu~U ~:u.ıı1an muvaffakıyetle dur Unda Prrl m...ıala tilrlblr. 
Süheyl& Birsel, Doktor Salim duruyor, .An)ıaragilcUnllll ValiaP terine bayram tebrtktne sttmek 
Can eıi Nefise Oral, Doktor Ce. Hamdi y.,rtasiyle yaptıiı gL mecburiyeti kaldırıldı. 
ll1il eti Münire Şener, ouıtısar ;;

1 
akınlarını da baAJl Beti~ Halbuki o zamana ıellnceye 

A'kanlan ve diger arkadaıtariyle ttdafileri ve buaD da Mebm~ kadar, kUçUk bir memurun bay 
b~rlikte bir toplantı yaparak f~- :ıı yerinde çıkıt ve plonjonlar a ram tebrlldne gltmele mecbur 
kır ve kimsesiz çocuklann 23 N. tıceıis bırtPYoniu. olduğu kimseler o kadar mUblm 
~nda sevindirilmesi için bir van· ne Devrenin on befinCi daJdtaıın- bir yek6n tutardı ki ktlçUk me
dat ınenbaı aram 11aıdJr. Neticede da rahrl ııasafler ve Vah•P murlar, bunları unutmamak i-
li bi "Af si- ' --11rtAA kale • alkevinde ge~en ıiln r r- • kombfneJIOllunaD ~- c;ln bir defter tutmak zaruretin· 
Yafeti verilmiıtir. Temin e~ilınit sine kadar iDeD ,0-1 bir= de kalırlardı. O zamanlar İl • 
olan gelirle fakir ve Jcbnsesıs ço. ~it olduk. J'a)ıri toP" ...ıt · tanbulda vapur ve tramvay da 
tuklar giydirilecektir. fere geçirdi. fbrahlJD ~'"• ::p· yoktu. SUrUcll beyılrl ve kayık • .;.mak lcbl ...... ,,,_ • 

Bir tayİn .• deD •~aut=-~· :aı da 'Va. paraeı ile stdllen konaklarda 
T varidat 111e111... ıı ~.. .-ııır t b ayvaılara, kapıcılara ve o•ak • 

urgutlu kasası tl1 ve b • ı,. mUtemme bir tına azır· lara verUen bahft•ler de bu mec 
ru Faik Türe tstınbul tab . a •- --1r.tıvall Vahap icra 

1 
~ Aaklen tıyın tadı. Ve ~;:;-.-;. aıkı ve burl ılyaretlerde 1000 kuruıu 

ınemur u.,una hi. kll& bir....--- cl1 •dtJmiıtlr. Faik 1cendlsini ıdU w'llltıe Belfktal ağ. geçer • 
---=t n• ..... ,_ __ .. :.-ia..de~rli ~· ....... ve m.aca 

Zavallı amcam .. Saçma fUp- ıuları!... tlnnellcllr ....... S4 Hart --
beleriyle doktoru zorla kendisi· Oruı bir dUnya delll, dttnya· '

4
Karadenla"' 

nl zeblrlemele te•vlk etti.. Hal· da rUyuını ı&rdUIUmUı bir Dr. Oemll 81m•• 
baki timdi bir ,eyctil kalmıya· 
caktı ... 

VD 

Pollı mUdUrlyetlnln önUnde 
Mebrure, veresiye aldıktan 

lllkı otomobilde kocasını bekli· 
yordu Ketfi gelince: 

- Ne haber? .• diye ıordu. 
- All Adnan lle Ahter birkaç 

dakikaya kadar tevkif olunarak 
mlidUrtyete getirilecekler. ıı:ter 
bir tınatmı bulup kaoaaamq· 
larıa, doktor kencl1n1 darala
cından kurtaramu .• 

-Ve tabii miras bize kalacak 
delll miı .• 

- Bu taım blru zamana mU· 
tevakkıf ama, paralar ıonunda 
bizimdir. 

Mebrure kocaaına baktı. MU•· 
kül bir itirafta bulunacak, bU· 
tun kadınlar ılbi kızarmııtı .• 
Sonra yUzUnU kocuındau aak· 
hyarak: 

- 1Jak yavrucutum.. Sana 
timdi eöyltlyorum.. BUttln bu 
mttnuebetaiz hallerin vukuuna 
ben Hbeblyet Hrcl1m 

- Sahi mn • Nuın .. 
- Dinle Ketfl .. Sana aoıtca 

.a1llT8"8ı·· Ben ameanm taba• 
ğına biraz al'lenlk koymuı idim. 

Keşti serzenı, ile kar11ına 

baktı: 

- Fakat bundan beni haber
dar etmen llzım delll miydi? .. 
Halbuki nasıl konutmuıtuk .. 
Bu hareketin her halde dotru 
olmadı .. 

Dedi .. Sonra MebrUrenin bun 
dan bir şey anlamadılını göre· 
rek isah etti: 

- lklmlı birden koyunca ar· 
senlk faıla ıeldl .. Maamaflh de· 
minki .Oıt1nde haklııın.. Hep 
bunlar blstm hatamııdan.. ?fe 
dlye7lm, belki böyleal hakin· 
ınızda ha11rlı4ır. 

lluafter.&ear 

1 - Devlet Demiryollarmın latuyon ve gar itlertDde 
tmlmak \"e yetlttfrilmek tızere apfıdaki prtlan hala ollılllald 
yüz mem'ır almacaktır. 

2 - Şartlar IUJl)antır: 
A - Türk olınak 
B - Faal hizmetlerde c;atıımuma ınl.nl sıhhi bir umll 

madıfl idarenin llhhat kurulunca tudlk olWllDak. 
C - Yap otu.dan yukan olmamak 
ç - ~IJiiai y&pmll olmak 
D - Uaeden m81Wl oımak veyahut U.. derecemade 

ıörduıtıntı Maariften tudik ettirmek 
E - iyi huy aahibi oldufun u ve hiç bir tekilde m,ahldbl..,_ 

olmadıfmı tevsik etmek, 
F - Bu illnda yazılr prtlan ka.bul ettiklerini m~ 

taahhlltname ve noterden mueaddak kefaletname ek 
3 - İatiyenlerin istldalarmı ve yukarıdaki .::::rı hali 

duklarmı göeterir veaik&lan An kara, Alyotı bmir Adana. 
latya, Bahkeair, Ha)'darpap., Si rkecl, Kayserl ve Erzm,. 
me Müdürlüklerine ve Mudanya Trabr.on leietme 
te~i edeceklerdir. ' 

4. - Sıhhi muayenelerinin y apılmasr için i8üdaianDclald 
realeruu vuıhan yaacaklardlr. 

5 - Fula talıill.t için ftlet me merkezlerindeki gar1i.rc1& 
:• bulunan illnian okumaları ve mllracaatlarmı on& g&e 
an Uln olunur. (l3M) (2:566) 

••• 
Mubamma bedel ve muvakkat teminat mlttarlan 

~uılı 1 ve 2 No 11 liateler muhteviyatı smta çelikleri ve 
va MVk bonılan ile aürtoför borulan ayn ayn ihale 

mek Uaere 2-6-1939 tarihin.de cuma gilnll B&at 1:5,30 da 
lı sarf uullle Ankarada idare binasında utm almacakm 

Bu ite girmek isteyenlerin listeleri hizaamda y 1 • 
vakkat teminat ile kanunun tayın· ettiği -·k l UI ı rint a ı ..n.. .. ..... ı a arı ve te 
u- yn a .... aat 14.30 a kadar komiayon reilllğine v 
-dır. 

Şartnameler paruız olarak Ankarada Malzeme 
den, Raydarpap.4a tesellüm ve aevk teflitbıden dafttıJa 

~te ( 

N 
Muhammen bedel Muvakkat 

o. v.ıvme Lira K 
1 Su.ita celllderl (91,5 ton) 12900 oO ~ 
2 l'ren hava 91Vk w llJqal • 

borulan. 
(&800 adet fNn, 150 adet 
*tol bonllu.) 3500,00 
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................................ ~ f ft r klye Comhurl7et Merk~z Bankası 

POKER 
ER traş bıçakları en sert 

sakah bile yener ve 
~..c:-• . · cildi yumuşatır. 

Her yerde POKER ::::,~~~:%.ı 
Yeni Millet Meclisi Binası inşaatının Mü

nakasa ilanı. 

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

mahallesinde yapılacak yenl Millet Meclisi binası in§aatı. 
Keşif ooC'eli: 5.779.659 lira 30 kuruştur. 
2 - Eksütme 30 Mayıs 1939 salı günü saat ''15 on beş" te T. 

. B. M. M. ~t komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapıla. 
c:ıktır. 

3 - Eksiltme eartnamesi ve buna. dair diğer evrak ve plan
lar 50 lira bedel mukabilinde T. B. M. M. İn§aat Komisyonundan 
alınabilir. 

AKTiF Lira 
Kaı11: 

Altın san kloıranıt7162832 
Banknot • • • • • • ! 
Ufaklık • • • • • • • 

Dahildeki lluhablrler: 
Türk lirası • • • • • • 

llarlclekl lluhablrlu: 
.föın: san kligram 9 C54 614 
Allına tahvili kabil serbest 
dövizler • • • • 
Di~cr dövizler •e borçlu 
kliring bakiyeleri • • • 

llazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye J.:arşılılı • • • • • 
Kanunuıı 8-8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
Taki tcdiyat • • • • • • 

Senedat cüzdanı: 1 • • .. 
Ticari senetleı: • • • • 
Esham ve tahvll4' eüldatıı: 

Deruhte tC!ilen enak1 ••it 
A {tiyenin karşılılı tsbam n 

tahvilAt itibar! kıymetle 
B- Serbest esham 'Ye tahvJIAt: 

Avanslar: 
Hazineye kısa vaddf nans 
Altın ve döviz: üzerine • • 
Tahvi!At üzerine • • • • 

Hissedarlar • • • • 1 • 

Muhlelif • • 1 • • • • 

2·1.H0.806,07 
17.163.808,
ı .274.302,0Z -

573.405,21 

12.736.038,33 

10.3~,72 

42.570.006,0f 

~73.40~,21 

Sermaue •• • • 
lhtluat akceıl: 

.. 1 

Adi ve fevkalAde • 
Husust • • • • 

• • • 
• • • 

Tedauilldeld Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakliye 

Kanunun 6.8 inci mıımJe. 
ferine tevfikan hazine tara. 
Candan nld tedlyat • • • 
Deruhte edilen evrakı uk. 

t:S.762.0U,44 28.500.S.'}6,40 diye bakiyesi • • • • • 
'' Karıılıtı tamamen altın olarak 

1M.7!8.ts03,-

16.477.200,- 142.271.357,-

1HS.-t70.770,2.'l lHS.470.770,23 

41~.0!2,81 
'1.04'.897,0:i 40.407.430,80 -

-
7.0t3.000,-

230.IS2ZS,32 
7 .000.129,12 16.0-i3.6M,4,t 

~.M0.000,-
12.480.686,St 

ilheten tedavüle nzedllen 
Reeskont mukabili llheten 
teda. Taıed. • • • • 
Türk liraıı lltvduatı 
Dövlı Taahhüdatı: 

. " 
AJtına tııhvill kabil d!Svlıler 
Diğer dövizler ve ılacakh 
klirinı lıaki)'eleri • • • • 

MuhleJlt • • • • • • 

2.71!?.23-1,11 
6000.000,-

1M. 748.MS,-

16.477.206,-

U2.271.M7,-

10.000.000,-

'1lS.OOO.OOO,-

3.875,22 

~o.nso.mm.r;o 

Ura 
1lS.OOO.OOOa-

2.16.271 .. 31S'T,-
21.ooo.116,07. 

S0.800.S.'14,72 
oo. 700,063..136 

~ .Yckfin 411.913.606,16 

4 - El:slitmeye girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma 
ve eksiltme ve ihale kanunundaki §eraitten maada, en geç müna. 
kasadan beş gün evveline kadar İnşaat komisyonuna. istida ile 
müracaat ederek bir ehliyet vesikası almaları ve bu vesikayı da 
teklif mektuplariyle beraber komisyona vermeleri şarttll".. Bu ta· 
rihten sonra müracaat edenlere vesika verilemez. Ehliyet vesika. 
eı alabilmek için istida ile beraber aşağıda yazılı vesaiki komlsyo4 
na tevdi etmeleri lanmdır. 

1 
J"d:ıtn 411.0t S.600,16 , 

1 Temmuz 1938 tarihlnClea ltibarea: İskonto haddi ,_ 1 ~lt;• lbertne r " 1 

Komisvon tarafından ineaatm yapılması kendilerine ihale 
edilenler ··:ı, b, c, d" fıkraların'da yazılı bulunan vesikaları veya. 
hut not.erı:~~e musaddak suretlerini komisyona tevdi edecekler. 
dir. Bu evr:ı.k inşaatın hitami!e kabulü kati muamelesinin yapıl. 
ma.srna kad::tr muhafaza ve teminat ile beraber iade edilecekler
dir. Bu vesikalar da mukavelenin mütemmimidirler. 

A - Şirketin ismi, şirketin sahipleri, noterlikçe musaddak 
mali ve fenni hissedarları ve hu hissedarların bu i~in hitamına 
kadar müşterek olacaklarma dair noterlikçe musaddak bilha.~a 
bu İ§ için ı ... usust şirket mukaveleleri. 

B - Mi;teahhidin yaptıkları mimart kıymeti haiz olan işle. 
rln listesini, bunların bedellerini ve işi verenler tarafından tan. 
zim olunan VI) hüsnü suretle taahhüdünü ifa ettiğine ve yaptık. 
ları binalard~ hlç bir arıza olmadığına dair bonservisler. 

C - Fcnn hissedarın IA.akal "500 000" beş yüz bin lira be. 
dahilinde ınimi'.lri kıymeti haiz bir tek binayı müteahhit veya müte. 
ahhidin inşaat başmühendisi veya ba.şmiman olarak yaptırmış 
olduğuna Ja ir vesika. 

D- Vesaike müstenit mali vaziyeUii be~. 
ts - Ek!ıilbneye girebilmek için isteklilerin 187.139 lira ve 

T8 kuruşlu!c muvakkat teminat vermeleri. 
6 - isteklilerin teklif mektuplarını 2 inci maddede yazılı sa· 

atten bir saat evveline kadar T. B. M. M. lnı;ıaat komisyon reis. 
llğine num~ralı makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postad-ı olacak gecıkmeler kabul edilmez. (1304) (2461) 

1 
1 

1 

Dün ve Yarın 
r ercüme külliyatı 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-ı o kitaplık birinci seri 
Numara Kuru~ 
ı Saf o 100 
2 Aile Çemberi 100 
3 Ticaret, Banka, 75 

Borsa 
4 Devlet ve İhtilal 75 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı I 75 
7 İşçi smtf ı ihtilali 60 
,8 Ruhi ~tt& lltuur .ao 
p lsf ahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı JI 75 

795 
Bu serinin !iyatı 795 kuruş . 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuru§u 
peşin alındıktan sonra kalan 
4 lirası ayda birer lira öden. 
mek fü.ere dört taksite bağla
n1r. 

ı~---~== 
Dr. Hafız Cemal 

1 L O KMAN HEKl M 
M E R S N P O S T A S 1 1 Dahiliye mütehassısı. 

21 Nisan Cuma günü Mersin hattına kalkacak olan (TARI) 1 tstanbul Divanyolu. 
vapuru yalnız bu sefere mahsus olmak üzere Cuma gi.İ'nil saat No. 104, Tel: 22398 

17 ide Galata Rıhtımından kalkacak ve Pazar sabahı Jzmire -----·~-~~~~~! 
varacaktır. 

Demir Köprü i nşaatı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Tunceli VHayetindc Elazığ - Erzincan yolu üzerinde

kl "Mamiki,, köprüsü üst yapIEmlJ\ demir olarak inşaatı (37.800) 
Bra keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksilt.meye çıkarıl. 

e mıştır. 

2 - Eksiltme 31-5-939 tarihine müsadif çarşamba günü 
aaat (16) da Nafıa Vekfiletinde Şose ve köprüler reisliği odasın· 
da yapılacaktır. 

3 - Eksiltme tjartnamesi ve buna mü tef erri diğer evrak 
(189) kuruş mukabilinde adı geçen rei.slikten alınabilir. 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; akşam.~ 

l:ırı 17 den sonra J.~leli :rayyare 
,\p, Daire 2; No. 17 de hııstalarını 
kalıul eder. (Ttltf on: 2395:1) ...................... 

ZA·Yt 

7 tonluk Şen motörüne ait kazancı 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü yoktur. - O!man (K.l. 64) 

SAHiBi : AS1M US 
Neşriyat Müdüril: U. Ahmet Sevengll 
Basıldığı yer: VAJUT Matbaası 

-~ 
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4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel 
c bir istida ile Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı yapa. 

biteceklerin~ dair ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
~stawıbul Beled;vesi lla1tlar1 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dördüncü maddede bahsedilen 
vesika ile ticaret odası ves~ka~mı ve (2835) liralık muvakkat te. 
minatlannı havi olarak 2490 sayılı kanunun tarıfatı dairesinde 
hazırlıyacakları kapalı zarflarıru ikinci maddeye yazılı vakitten 
bir saat eweline kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine 
vermeleri nuktazidir. (12G6) (2423) 

• 

Türk Hava Kurumu 
27 ncı T ertDp 

• 

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

ramiye: 40 bin liradır.Bundan başka: 15 bin, 
12 bin, 10 bin liralık ikramiyelerle (20 bin ve 10 
bin) liralık iki adet mükafat vardır. P . T. T Umum Müdürlüğünden : 

1 - Ankara radyosu için biri (200) diğeri (125) lira ücret. 
le iki spiker alınacaktır. · 

İtfaiye için lüzumu olan ve hepsine 835 lira bc<lel tahmin e
dilen 2000 metre yataklık İzmir dokuması ile 850 kilo yerli pa. 
muk aç:ık eksiltmeye konulmuştur. Nümunelerile şartnamesi Le. 
vazını l\1üdürlüğünde görülebilir. İstekliler· 2490 sayılı kanunda. 
yazılı vesika ve 6G lira 38 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek. 
tubiyle beraber 8-5-939 patartesi günü sa~t 14 buçukta daimi 
Encümende bulunnrnhdrrlar. (B) (2695) ~ - , 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmio o. 

) lursunuz.. 
2 -· Taliplerin lise mezunu olması ve tcla.ffuzlarının düzgün 

~!erinin .mikrofona müsait bulunması bilhassa. dilimi?.i çok iyi 
t;=!.meleri ve konuşmaları 18.zımdır. 

4 - Ayni evsafta olanlar arasında yabancı dil bilenler ve 
~sek mektep mezunları tercih edilecektir. 

' - Taliplerin 1 M:ıy:s 939 tarihine kadar istida ile P. T. T. 
umumi mildUrlUğüne miiraı:aaUan. (1408) (2651 l 

Belediye için :ılınacak bir tane motosiklet 575 lira tahmin 
bedelilc açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2·190 ~ayılı kanunda yazılı ve. 
!ika ve 43 lira 12 kuru§luk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 2--5--939 salı günU saat H buçukta Daimi Encümende 
ıbulunmahdırlar. (R) (2.1177) 

1939 Resimli Hafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftallk gazetesidir 


