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1 Frat Alfonsun mallan 
geri veriliyor 

Paris, 21 (ı\.A.) - Mnlin gnzetesi· 
ne nurgos'ı!lln verilen ıııallımaıa göre 
ılün neşredilen l.ıir J,ararnnnıe On 
Cçiincü Alphonsc ve ailesine lspan· 
yadaki bütün mal ve mülklerini iade 
etmektedir. 

İstanbul va.Uıd LQtfi Kırdar bu 1 
ak§8.ID.ki ebpreale hareket etti. 

tDA'RE E\'f: Ankıırıı Cııcf. tSTA~"BUJ.• Te1graf: VAKiT- Posta kutusu: 48-Telefon: 21413(Ya:t)-24370(/dnrtJ 

Sovyet Hariciye Kornise 
Muavini Ankaraya geliyor 
Romanya, Almangaga şu cevabı verdi: 

'' Romanyanın tehdit altında bulunup bulu 
madığını Almanya daha iyi bilir ... ,, 

ı•..-- -

~ 

Milli Şef dün Ankara Halk 
evini şereflendirdiler 

umhurreisimiz Halkevleri danışma komitesinin içtimaında 
bulunarak verilen izahatı dinlediler (YtUlal 8 incide) 

l< Telaşa sebep ne ? 
f Yazan: ASIM US 
h AJ&ııa haberleri arasında o- Dizim bildiğimiz ortada ev-
1.i toı-n.. 4lmanya Yunaniatan• bam ve bayaJAt değil, takat müt
~ tarafmuzd&B. bir tehdide hiş hakikatler va.rdır. Bu haki· 

k ıc.1<lmız mı, diye sormuş. Jcatler Almanya ile lta.Jyada gö· 
ı'1etaJcaas hükiımeti de bayu, rülen askeri bazD'lıklar, scfer

·ıet./e cevap vermJ!f. AI.manya bo berllklenlir. AI.manya son za· 
r;rıu sualleri diğer .küçük dev- ınanlarda Çekoslovakyayı i~gal 
a.. Uere de sorarak onlann fikir- etti. Fakat sillh altına alman 

ıltr-rbıı de öğrenJyormu~. Alınan kıtal.an bu .küçük askcl'i 

' llakJkaten Almanyanı:n ne ameliyenin icap ettiği nisbctten 
.. uııanıstanı, ne de diğer blı' kü- çok fazladır. ltalya da Arnnut· 
U)c de ı - ıurı·u işgal etti. Bu memlekette v eti doğrudan dogruya ., 
h<Ut etıned,lrrt, meydandadır· seferber hale konan askerlerin 
a.tt.& ltalyaı7m Arnavutluğu mJktarı da gene Arnal-'lltltık iş-

3 Kal ""tti i ta galinin zanıri 1--1-~ar..'I derece-.., kten sonra Yunan s - ....._, ., 
tecavÜz nlyetl 0ı.oıadığına den tok aşkındır. 
l' leınınat ,·erdi{.'1 de berke· 0 halde bu vaziyete bakarak 
ln.alUnıudur. Avrupadald küçük ve büyük 

I O halde Avrupad• küçük devletler Almanya Jle 1talyaya: 
C\ letıertıe görülen telA,, eseri "Normal maksatlar ile teU! e· 
·~ oluyor? ln .. lltere ve .lt'ransa dJlemiyen bu askerleri niçin top-
lluku .. .... bilirler hleUerı neden dolayı ... u· layorsunuz?" diye sora 
llnnist hl tan ı 

'bl an, Iwmanya, Le 8 . mi? 
.. ~ de\'lcUere birer birer teıni· ı Almanya ile ttalya bir tarat-
-t \"e ·· ·· or? , l'llıeğe lüzum goruY tan böyle ne gibi maksatlar için 
~ Odcn dolayı bu devletler bir 1 ld ğu anla!iıılmaz bir surette 
~ı·nttan küçiik dedetler Ue her ı 0

1 
u k aske;IE'r toplarken, Ade· 

ugı bir teca,·üz ihtınıall kar- b r(boil ük harp hazırlıkları ya-
sıııda ·· d rtib tı al· ta 1 ınu araa te • k diğer taraftan henüz tm-
ak, diğer taraftan da Sov7et par enk rumamış olan bir ta· 
usya ile umum.1 bir ittifak ak· 1 zaları b u elmllel vesikaların 
tnıck için müzakerelere g;"'-- kun e)1l 

1 ı ı1 k evvelden himaye a · 
or ar? Gerek büyük ve gerek yırt ara .. 
~tik 41 biitilll t a alınmış küçük devletlMin 

evletler denilen m . d ortadan kalk· 
ı1 her.-tler ıııadPce e,·haın Te birer ikişer gün e 

·· - rlerse telAş etmez-
ayalAt ile mi harekete geçiJOI"' tığını goru .. . • .,. m.ı .. R incü.e) 

l Irak Dahiliye Nazırı 
Ankaraya geldi 

Irak Dnlıili11r Xn~ırı Naci Şevket 

Ankara, 24 (A.A.) - Irak da
hiliye nazırı ekselans Naci Şevket 
bu sabah Toros ekspresile Ankara 
ya gelmiş ve Irak elçiliğine inmiı
tir. 

Hariciye Vekili Şükrü Saraeoğ 
lu misafir şerefine hususi bir öğ· 
le yemeği vermiştir. 

Ruzvelt bir kaza atlattı 
Vaşington, 24 (A.A.) - Reisi· 

cumhur Ruzvelt, Virginieden oğ. 
luna yaptığı huıuıi bir ziyaretten 
dönerken Vaşington civarında bir 
köşeyi dönerken az kalsın bir o -
tomobil kazasına uğruyordu. Re -
isicumhurun otomobili karşılaş -
tığı otomobilden şiddetli bir firen 
sayesinde birkaç santimetre me • 
safede durabilmiştir. Karııki oto
mobil bütün hızile gclmit ve me.. 
murların işaretlerine rağmen dur 
mamış ve yin'Y btttün hızile geı -
miJ ,e;itmi tiı~ • 

1 Romanya umumi vaziyeti 
endişe verici görüyor 

32 lngiliz harp gemisi şar 
Akdenize geliyor 

M.oekova, 24 (A.A..) - Sovyet hari. 
ciye komiser muavini Potemkin, An. 
karaya hareket etmiştir. 

Sovyet mahafilillde Potemklnin se_ 
yahatı hUkQmet tarafında.o eıkı bir 
ketumiyeUe muh&faza olunmaktadır. 

Moskova. 24 •(A.A.) - C(umarteııi • 
denbert burada bulunmakta olan Lond 
ra bQyük elçisi Maiaki bu akı::ıam va. 
zilesi baoma. dönmek üzere Moskova. 
dan hareket et.m13tir. 

MO'ZAKERELER LONDRADA 
NETİCELENECEK 

!lo4llova, 2' (A.A.) - Havaa: 
ıqfuz • Sovyet mttzaltefelerlntn hı.. 

vfaot ile se a..... KoelroYaya 
ge!.mff olan Sovyetıerin Londra bOytık 
elçisi Malalkl bu sece Leningnd • 
Helsinkl • Stokholm tartklle Londra. 
ya dönmU,tur. 

Malskl. Xoakovada.Jd ikameli 111 

rasmd& İngiltere büyük elçin ile ~ 
ıörll§mU,tur. 

da neUceıeneceği anlaşılıyor ve 
not Malski konuşmalarının bu 
sele • UZcrinde katı bir tesir ya 
za.Dlledillyor. 
!TAL YAN FlLOSU YUGOS 

SULARINA GlDlYOR 
Zagreb, 24 (A.A.) - Dubro 

blldlrildiğine göre, ltalyan filo 
Arnavutlukta bulunan kısmı ön 
deki hafta başında Yugoslavya 

1 rını ziyaret edecekUr. 
82 HARP GEM1St Ş 

AKDEN1ZE GELİYOR 
Londra, 24 (A.A.) - ln 

filosuna mensup 32 parça ge 
... .,cı.,•pte ......... 7& ... 
Kaltad&D aynJmııtır. Bu man 
Oç diretnot, iki sert kruvazör, bl 
yare gemisi ve Uç destroyer ıu 
iştirak edecektir. 

Times gazetesinin denli m 
bu manevralar hakkında diyor 

lngUIJı filoSUDun manevrala 
sEı!er Akdenlzln prkmd& 
kadar tabii bir aey olamaz. 
dan evvelki manevralarını Ak 

lngtllz bOyUlt elçtsıntn tlç gtlııden • 
bert Litvinofla mW&katta bulunmadı. 
ğ'ma bakılırsa İn&'lllz • Sovyet mllz&.. 
kerelerinin M08kov&da defil. Londra.. 

Rusya JJariciye Komiser Muavini garbinde yapml§tı. 
Potemkin (Devamı 8 in 

Çin Başkumandanı Çan -Kay-Şek'in beyanatı : 
tswwwı -2 - - .#2 - - - z._.: ._:! .. 

«22 aylık kanii mücadele sonunda Japony 
ikinci sınıf bir devlet haline gelmiştir» 

Japonlar Orta Asyada yeni nizam kurma hülyası 
devam ettikleri müddetçe sulh bir hayal olacakt 
Çunking, 24 (A.A.) - Çekiai 

ajansı bildiriyor: 
Çunking'deki gazete muhabir. 

!eri, bazı kimseler tarafından bir 
barış teklifi olarak telakki cdi· 
len Konoyenin beyanatı hakkın • 
da başkumandan Çankayşek'den 
aşağıda.ki mülakatı almışlardır: 

''Orta Asyada yeni bir nizam 
tesisi,, bakkmda geçen kanunu _ 
evvel a.ymda yapılan Japon tek. 
liflerinin kaba bir tuzak olduğu 

ve tersine olarak Japonyanm Çi. 
ni fethetmek ve diğer devletlerin 
pasifikteki hak ve menfaatlerini 
tahrip eylemek hususundaki ta • 
rihi ihtirasmı teyit etmekte bu. 
lunduğu aşikardır. Konoyenin be. 
yanatmda herhangi bir barış fik. 
ri aramak budalalık olur. Düş. 
mana, münhasıran milıt hürriye· 
timizi, hayatımm ve istiklalimi. 
zi korumak için mukavemet edi. 
yoruz ve hedefimize varmadıkça 

silahlarımızı bırak:mıya 
Şimdiki şartlar her türlü 
imkarunı muhal kılmaktad 

Ne kadar beliğ olursa o 
mücadeleden vazgeçmekli -
istiyen hiç bir nutuk, hiç bi 
lil bütün milletimizin azim ~ 
rannı sarsamıyacaktrr. Ke 
rine layık olduktan cezayı 
direceğimiz güne intizaren, 
dilik vazifemizin ifasına m 

(Devamı 8 i · 

m izin evv 
gün 19 M 
stadyum 
sereflendir . 
lerini yaz 
tık. Resmi 
Milll Şefi s 

~ . JU ..... _ o1-. 
, rıyor 
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işaretler : 
......-~ 

Ne olacak? 
Herkes blriblrine bunu l:ioru

yor: 
••-Ne olacak? 
''- İDIPJtere demokratlan to

taliter devletlerin etrafında bir 

52 numarah kaza 
atlattı 

çember Kibl toı,ıı} acak mı? 
B.a toplanmanın türlü tüı·Jü Vapur Haliçte tamir 

mü~killAtı EutCha, ııatha me)Ja edilecek 
na çıkı7or. lnglltcreyl temsil e · ~ı"rket" H · · 52 alı .,, ı ayrıyenın numar 
de.o Çemberlayn bir taraftan vapuru evelki akpm aaat ıekizlde 
münfeıit garantilenlen bahıt6- Boğazda k"" ·· 1. k n opruye ıe ır en Be • 
d11or, ıwl!e'ctit .:mniyet ıılste- bek ar kl d ""h" bi k 

:ı' arın a mu ım r aza 
mine y&D&fwıfor. Bu noktanın atlatmııtır ş d · · 1 • . aman ıra zıncır en • 
oihaJ ot milletleri k.arşı karşıya ne tak la va · la 

ı n purun pervaneıı • 
harbe sevkedeceğlııl anlamak rılmıt, sularla ıilrilklenmeğe baı· 
için eski diplomasi tarihinden layan 52 numaranın imdadına te
mls&ller bulup tıkarmıya lüzum sadüfen yetiıen diier bir Şirket 
yoktur. Basit, iptidai bir man· vapuru müe11if bir kazanın önü
tık bile bu yolun nereye 'araca- ne ıeçmiıtir. Heyecanlı dakikalar 
ğmı .ke.&tireblUr. lngilterenhı ıeçiren yolcular diler vapurla 
taaanur ettili bloka atrnıesl köprüye ıetirilmitler, 52 numara 
muhtemel olan devletin yakuı da Bebek iskelesine bağlanmı1tır. 
zamanın tarihi şartlarından «;ok Vapur tamir için dün aabah Ha 
tlrkmektedirler. lice alınmııtır. Deniz Ticaret Mü. 

En miltJıJş tecavüzlerin ba8it ıdUrliliU kaza tahkikat na batla • 
bir hAd1se addedllcllli zamanlar- mııtır. 

Maarif Vekilinin istan- Zabıta eroincileri (~~:,ra~ş~~ 
takip ediyor MODERN nakil \'AS 

b U 1dak1. tet k ı· k 'e r·ı m"8afelerl kı&al Y eniden birkaç kiti ya.radıtı kadar, lnsanlan 

konuşuldu, Bu tetkiklerde neler 
neler tesbit d ·ı . ? e ı nı . . 

yakalandı rlbli'leii•e yaJilaştıhnap 

Zabıta memurlan dün bir kı· met edebllmif mldlr? He1 
ıım eroinci daha yakalamıtlar. 1Ueclenl7etin her afln 7enl 
dır. Sabıkalı eroincilerden Kbı. keşfine şahit oldutamu 
mın Samatyada eroin sattığı ha. me\"Cut keşltlcrin her an 

Birkaç ıündeııbcri ıehrimizde 
bulunan Maarif Vekili Bay Hasan 
Ali Yücel dün de yazdıfımı.z cibi 
tetkiklerini ikmal ederek pazar 
ıünü Ankaraya dönmüıtür. 

Bay Haun Ali Yücel, latan -
bulda kak1ığı üç gün zarfında 

Univeniteyi, Kültür Direktörlü • 
IUnU, Kabataı liıesini ziyaret et
mit umum mUfettiılerle bir top -
Jantı yapmııtır. 

Univcrıiteyi ziyaretinde yeni 
dekanlarla da ıörDımilı onlardan 
fakülte ihtiyaçlarını dinlemiı. ta
lebe ile temas ederek arzularını 

de talebe birliii henüz kurulma - ber almmıt, ip.retli para muka· miikemınellretlere erdlll fU 

mııtır. bilinde bir paket eroini bir mÜJJ. virlerde, m-ıeHt bltnn e 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel teriye verirken tutulmuştur. Ki. lerln ''mahaOJne sarfedllme 

U'niversitedeki bu tetkiklerinden zımın evinde araştırma yapılmış, si" için umumi bir cehld , ·ar 
batka Maarif Vekaletinin Tebliğ. 19 paket eroin bulunmuştur. Mer. bidir. 
ler mecmuaıile öğretmenlere ve- keze götUrUlüp sorguya. çekilen .. Mahalline 9&rfetmek" 
rilen yeni vazifelerin ne ıekilde Kazım bunları Kel Hulfısiden al- demektJr? Medeniyetin 
tatbik dildiiini de kontrol etmit . dığım söylemiş, Hulusi yakalan. .rüksclmesi ve emniyet petdt 
tir. Kabataı Lisesinde yap· lan 1 mıış, o da sabıkalı Bekirden te. etmesini kola7laştıracak yoldl 
kontrol müıbet netice vermiıtir. I darik ettiğini bildirmiıtir. Bekir kullanmak... Halbuki vazlf' 
Vekil, Kaba.ta§ lisesinin ~eyli ol -\ takip. e?il~iş, Ç.a~ş~kapı~a Hacı aksinedir: En basit misal, na 
ması dolayııile ihtiyaçalrını da: lı~aıl ısmınde bırısıne bır paket ,·asıtaları... Onların her bi 
ıözden ıeçirmiıtir. öfretmenin e~oın satarken yakalan.mıı, üze· basanların 7ekdiğerlnl daha 
unıfa talebeden etvel ıirme ve rınde 9 paket eroin bulunmuttur. kından an•amalanna fırsat 
çıkması etrafında ittihaz edilen u Paketler müsadere olunmuı. sor- recek yerde, umumi anJa 

tesbit etmittir. ıul umum müfettiıler tarafından guya çekilen Bekir bunlan Mus- nealçlerlnl parçalayıp en 
Univenite Rektörile yaptığı sıkı ıurette kontrol edilecektir. tafa ve Mavro isminde iki kiti. lmkAnsıalık kötelerlne fırl 

son temaslar neticesinde önümüz Her atretmen bunu tatbik etmek den aldığmı söylemiı, zabıta me. mata hizmet etmektedir. 
deki ders yılı batından itibaren ve her okul direktörU de tatbik et murlan bu iki adamı yakalayıp Mtihtemel felAketlerln d 
Univeraite tedris kadrosunda fa • tirmek vuifelile mükelleftir. ilzerlerini ve evlerini aram1tlar. le önüne geçebilmek ku1tr.M11•J 
kUlte vasiyetlerinde alınacak yeni sa da bir şey bulam ı d 
tedbl.rler ettafında bazı notl'ar al _ Maarif MUdUrlUğü ile yapılan amış ar ır. , ·erebilecek bugünkü nakil T 

:Mustafa ile Mavro kendilerine tal .Nı..1 .... da 

da Almanya lle yeniden .kor====-=-============ 
7apmı7a benzer hareketler ra· cuttur. J\llhnrl Balkanlarda 
pan ÇemberlaJllden füphe etse- ve Tuna boyunda ikiye bölmek 
ler hata olmaz. Şüphe He iman isteyenler tasa\ vuru tehlikesiz 
bir araya ıelemez. Blokun Jm- olan bu \azlJ·etln hakllrJ man· 
ralmuı mevzuubabtı oldutu za· ZAl"l\)'a tam m-lhli7le tetabuk 
manlarda bloka sırecekJerin etmedJilni atnlamayorlar. 
blıtblrleı1ne her ,eyden önce 1- l\lih,·er ·evletlerinln Twıa 

dı k mııtır. 
tlm&t etmeleri 1&aım r. Blo a boyunda tt"zada düşeceklerini Fakültelerin daha fazla rand • 

konuımada da btanbulun okul ih "ft• dild"ğfni ö 1 . an, •"-e .-..., arasın 
. .. . d d ı ı ıra e ı ı y emektedır • memleketin uptuaa "ara7or 
tıyacı uzerın e uru muıtur. Ma. ler . Zabıta t hklk t h · t· " • 

precek kuvvetler de ŞÖJle bir talım.ln hatadlr. Mihverin da-
man verebilmesi için esas olarak 

"f ··d·· 1u.ıı. · · b . · a a a e emmıye • • • 
arı mu ur 5 u u

0

na aıt raporunu le devam etmektedir. 7 

kan.at de mevcuttur. Sovyet- ha bir hayli zaman mii;ereken tedriı kadrosunun takviye ve kuv Vckilete verecektır. Sinan turizmi ,...., 
lerla iftlr&k etm.J7ecelf bir rapacatı 1.Jer urdır. Arzulan· vetli elemanlara verilmesi iti baı- Bundan batka en mUbim temaı 
bloktan fula bir te1 bek.lene- nı tahakk•ık etmiş &ibi görenle· ta gelmektedir. lc:rı:ian biri Univenite talebesi için Beledı·ya kadrosu serJevbul7Ie bu ıtltunda lll 
ml7ecejinl açıkça IÖJlilJorlar. rln ald~nma ını arzu etmeyiz. Bundan baıka talebe vaziyetile konforu havi bir talebe yurdu bi- tar etmif olan bir fıkra, '•Y 
So\'J'etler henüz tnslltere 11" 0

- Btltl'ın bunlar olma .. ~a•. n• 1 ı k L ı k ı b k ı l Adam''-·---~ n ~ .. metıu o ma , &Uru aca ta e e nasının uru muldır. Vekil, rek. ktıaat Müdürlüiü On ... _._ -
&DlAf"'•t delilcllr. Bilttln bun· olacak? birlifinin ıençliı· e yararlı olarak törlükle yaptıfı temdlarda bu i - ra1ı aa--A• 11.ı.4 tnnatı B 
1ara -.ıı..men blok kunılursa L.-. kitiye indiriliyor 1 -

·- "- Çeruberlayn yeniden· Mü- bir birlik haline ıelmeai için ha- ıin ünrinde ehemmiyetle dunnuı- ~ la Baltacıoila'aun ıa,.metıı 
harp Jaklatmakta güçlük (ek- nih 1ohmu mu tutacaktır. Gt"nt' zırlanan raporlar gözden geçiril • tur. Yeni yurt önilmilzdeld ders Belediyede bası memurların aIAkumı aörilJ'OI'· Ultad dl 
mt1eeektlr. mi dört biiyük de\·letin başı-ekli· mefe baılanacaktır. Şimdiki hal • yılı bapna açılacaktır. açıkta kalacaldannı yumııtık. ki• 

• ._ Yeniden bir Milletler Ce- leri Çek<>"Jo,·akyanın pa~alan· Aldıltmız malOmata ıare, 1ktısat :. t ,.. 1 ,1 b dU U 
mi tl k l ~ MUdUrlUiün"- 30 1.1.ıuı. olan '--d Ritme .-in r n u ' 

1e uru amaz mı. oıasmd•n OJJ<:eğt hale avdet e- Egede bora rıkmak Asfalt yollar "': ....... ""1~t..1- B- ceslnl cok 7erln4e 'H lıUfacl• 
Milletler Cemiyeti, Mançurl deceklerdlr. Fakat artık veri· '3' roau on bete IQUll'&WÇ-.uı>. u •-ihtimali var ra.ı- tı .. 11_ ·~ defer boJ4ulc. Slnanın eserle 

muharebelerinde, Habeı, Werln- lecek bir Çt>k01lovakj'a kalma· ... • ~- 111 •• ~ln realm bir rehber de ya 
de, WMIKt ~ 7...,. 41tn-a ~.~• ~~'1~:.~r~~~!tfı,..J~ı191~üi.~~~~~!!)···-···•MM "m " 'I( 1'f ,. Ai " -~ .. 
landı. Akdenfz sıılarm<la bo· Jayn şeıll'dyc hıf mi terk:edet•ek· ıru. ~ u~ w i . ' ~ :Hau~ı .. , tistln, mimari Ale mine getırd 
1W4u. tir? yedısı de dıger ıılere baka ar. il yenlllkler, herkesin anlJ 

Cenenenln ltlbanızlaşması, Bu lbtlınal demokrat lmpa· 507 bin liralık asfalt yol bıia. dır .. Mura'kı~Jarın unvlnlan kont· bllecetl ılbi anlatılmalıdır. 
e.ırf rolöre çevrilmektedir. ı.tvanm Sl bUtUn eserltıır 

bir karikatür t J'apmaaı ntorıu·.11,rm he•planaı tastı- atının 940 senesinin temmuzun. mtidürlüğUnUn kadrosu da on bet rıca n~ıun, 
Avrupanın büyük clevletlerlnln, J'e etmeleri mana ını ifade e- da bitmesi icap etmektedir. Fa • d" . d" .1 kt d" Z t . projekııyonla verecek bir krll 

k ten ye ıye ın ın me e ır. a ıt d 1 1 JJ 
bilhassa tnpllz pollti asının ıa- der. kat haval:..rm bozukluğundan ve lerinıde üç memur iıtatiıtik ıube· kollekılyonu a yapıma ı . 
... 1. aaflanndan biri olduğu için Bu, hlı·l'·fı·lne zı<l cer<'.'anlaı· hava gazı, elektrik, telefon ve di· . . ' kıl 'şeler her okulda he r halk ı~ ., u -• sınde bir memur açıkta kalmakta- • ' 
bu clddl meseleyi IA)1k olduğu ortasında A uupaıun bir ı;.aşkın· 1 -o- ğer tesisatın uzun sürmesinden vlne her kUltUr yuvasında b .. . t d . dır. Bunlardan memur olanlar " d B,. 1 11 kadar ciddi bir surette ileri sur· hk det resi gerirdiiiiııe ~iİJlhe tnhı· •arlar U. Mu··du""rt'ı· ınşaa zamanın a yetıştirilemi • . lundurulmalı ır. uy e yapı 

"' "' • o k . münhal bulunursa oraya tayın e. t 
meğe insan rulıunnn takati yok· yoktur. 1 yece tır. Teahhilriln dokuz ay ka d 1 . 1 ca , sınan şuuru, btltUn meı:rı 

nhisarlar Umum Müdürü Ad. dar sürecegıw· anlaşılmıQtır. ileceklerdir. Yanız tayın o unun k l T krl' 
tur. Halbuki insanlığı kurtara- l'lkuıı luufoıelere gebe oldu- nan Halet Taıpınar idarenin 939 B 1 d" . ~ caya kadar kanuni zamları olan kette şlddetlenece t r. e r. 

cak, milletlerin bayMtlnı konı· ğu zamanlarda bize ıüı·e man yılı biltçelerini Vekllete ar.zetmek e e ıye mkiı.~eahhikdedtebliğat maaşları alacaklardır. edelim ki Hikmet MUnlrln, ~ 
7.eak, lıalkJarın haklld ihtl)·aç· zaranın tek manası s.nduı·: yapmış, anca uç ay n ar t em. nanm eserlerini turistik faa 

Uzere Ankaraya ıitmiıtir. Bütçe· d 'd ·· d d b "l •· · ·· ı \ t• tarını' uygun bir ekonomik te "-İstikbali kıın·etlne ,.emil· ı e musaa e e e ı ecegını soy. ,,et ile birleştirmek gayes n 
ler Vekaletin tetkikinden ıeçecek 1 • ti ak ~ t 

ınele dayanacak: mtlletlcr cemi 11• blı•Uuin"" ıüvenerek bekle- lil !t ü1 . emış r. 340000 liralık yol yapılac tır. şıyan tekllflnl , orijinal ve 8 

"' ... zum gur en tadılit yapı)dık - Şimdi k d 60000 ı · l k ı G 40 • • ""etidir. m-~ı SADRİ ERTEM ye a a r ıra ı yo eri kalan kısım da 9 senesın. blk edilebfllr buluyoruz.' 
., ..... tan ıonra lcat'l ıeklini alacaktır. y ı t S k d Fakat Çerberlarn seneler var apı mış ır. ene sonuna a ar de tamamlanacaktır. Sinan kültürünü geni~ 
~ın~tı~Cem.J~U~ gill~~---------------~-------------------------------.------~p~aHh~uml~hlli~ep 

blrme,-zuhalbıelOlrtU. l-"'eCe- Dügvünlere ve "Mürüvvet görmegve .. daı·r· HADiSELER makcereyanı,böylece.enk 
nevre sarayı kiralık konak hali- ,, met verdlttmls dlmal'lardan 

ne girdi. ouhili,>e Vekaletinin fazla ınt gayret ve para sartetmek ~ olmakla beraber, eaki tarzda VE h:Sseslnl almış olarak alAka 
Şlmdl kim cesaret eder de ıtı dlltün ma.rafiarına nıey· ıur. d~enml,Ur. Sokaktan dar, bi- · makAmlarm dikkatine doiJ'U 

lflnç olmadan bu fikri tekrar l· dan 'eril111emek husnsuna dJk- Halbuki "giirmek istediğimiz çimııılzdlr. Bütün bu kablllJ'et· F i K i R L E R zamnakta demektir. 
Jerl ıtlreblllr. Bir hakikat bu kat eclllmesl Jçlıı rllAyetlf'rc nıürlhTcııtl" bUtGn bir ömtlr ho- sizliğe ratmen, onun ber tflrltl Ticaret Vekili 
kadar aölllnç bir hale sokula· ıHnderdiAl ta

0

nıhul okudıırmz yunca 1tii~ctık olan aile ha)·a- od u .. ti 1 na em &u rac: arına, AVl'Upa yapmağa ne ihtiyaç \'ardı?" dl- Ticaret Vekili Cezminin bu 
blllr. delil mi? tmm tamamına taksim etsek ınık1a .. mcla cevap -e--lmek ı~. · ı · bek ı k . .,. • n " yor ta içidde ıehrimıze ıe meaı . 

• ._Bir Milletler Ceml7et u · Yapılan tetkikler, fıtz11U dil- daha ırı olmaz mı? tenmlf, bu suretle ... _ .. _ #lok k"I· · ·1 b da T ca 
ıh •·ar- ,.. ·· ~ .. ,, 1& Bizim anladığımıza aöre, Glll- lenmektedir. Vekı ura 1 

rıılamadıtma göre m '·ere • gun masratıarı yüzünden evlen· ''Mürüvvet aörmek" evlenen fet ve aahmet b•ııı...-ı..te-• ... •-. • u ı 1 baı kA in b • ...,,.."9 •-.y.... h.ııne parkının Sarayburnu kıs· ret Vekiletine bağlanan m eti 
'' demokrat dlplomas ş mera Han bir külfet haline Çlttlerln sürekll saadetleri d~ ~lttle •--·aylann, lhtlv•••a d .. L·Lı apa .,.. ...ardl.ıwnt -x.. .nuu. .,..... mına kunılan herhangi bir eğ- ıeler üzerin e teu;l& er Y 
bir tecrtlbe fapamaz mı• 1t• ... •""'termektedtr. mek oJmalJdJr. kı\tl aeJmaAıM .,Ö-'erek ot- •~ kili ş ı "" _.... • nu •• kncc tesisatı, orada rilzgArın ve memurlarla tarupcauu. 

•
1
- E•kl Franıız baş,·e e· ata atlı diltftn yapmak bir Onlann, istikbalde seçlrece- biis servislerine baR.lanalıberl, 

.ıw lbl • ahi şl<ldetle esmesi, şu ve)'a bu se- o 
rlncleD Flaaden'ln dedla· lf • anane m retlnl aldıkça, aile il her dakikanın lhti7aç ve nı...- soknklarımız.tla bir endişe mev- 1 m be11ten, bır müddet sonra ı.ıtıfa.- Ev enme 
mihveri tesada dütUrmek usn tetkll etmek, hiç şüphe yok ki sul17etlerlnl gUse alarak uzun zım daha beHnnl ... olufor. -.:ı· 

killf u bl ı ı ·1 de e<Ulcmt"z bir hale geUyur. Giresonun eski belı::.uıye 
hatıra pleblllr. et r t 0 acaktır. Bu •e- ve hesaplı bir plAnla işe &iri'- :CeJJrmJş olu,,·oı· ama, buna da Gil ·1 

1 ·ı " Hattil, Gülhane parkının umu- Bay Hasan Tahsin rıoy ı e 
Demokrasilerin diplomat arı beplc bortlanmalar, sonra o mek evl&dır. muhtn<'ız. Fakat ıokaklarınuza B v 

bil-' ı d mi \"azlyetl namına fena bir tiye tahsil ıeflerinden ay n.Ct 
buna an•anelerlne, tarih a·· borcun a tın an kalkmak l~n tık elden bu fikri anne ve bn- cıı 11,, • .....,,n o1anıaı<lan, t>n sa Tı 1um M" k*t 

1 f 1 
bli J ,... f" rC"kJiim ,·e.sileı;l olıı7or. nan Bilge kızı Bayan ış .. 

lerine en uypn bir wıu arze· al e hayatını en ta ıetim hak- b&Llann takdir etmesi, sonra ev- olanından ,.e geliş a_.lsln kes .. - • idil B ğl ,..-,,. • - ...... B U b ti Gülh evlenme akitlerı n eyo u 
deblllrler. Hem rahattır, hem larından mahrum etmeler bat· Jeueceklerln tatbik erlemC4;i fet dereccl!iine criire programı u nı nasc c e ııne par- d"l · tir Gaıe 

buk l ok lb•.ur Bir de ..w~ı ektir ... knun ihya cdllerek, JstanbuJ tediyesinde icra e 1 mt§ • 
de te es 1 g MU • •"'" erec • IAı.nndır. en miina"'lp şekJlde tanzim e<lil- f baht" hk 

tellk 
•-• f ali t sevk~ B _ _. etin önilne a-me.._ "' hnlkı içhı hakikaten istifadeli temiz iki tara a ıyar 

tıs ze-11 a re e u 'f-1 ·-"' ,.. • • • nıiş lmtunanınd.lln olmak şartl· 
decek bir spor manzaraaı da ar- için t'IVTelA çok aüzel bir met- Sek·ız ay sonra le... Şimdiki otobfüıler, Jstan· bir hale getirilmesi yolundaki 1 _d=i=le=r=. :::::;;:===;::;~=;;;;~ 

h l kavranmıa -k t<·mennilerimizl bir kere <lnhn ı .; zeder. umun, yan ış "' .,,, - bul şehl'inh bugiinkii miisnıM1-r 
Behavet l•·lnde aöbekJerl şi· llni göze alalım: Mftrilvvet gör- Delodl1e, ht.anbul IOkalda- tt'krarhyacağız: ... • siz ''ınaıu:uraslylc bile" tcllf e-

ten insanlar Jçln ne cftzel bir mek% nhda ltletecell o&obtlelerl.n tip- dilebilecek şeyler değildir. Gülhane parkında, - Sara1· 
ilmlttlr. Ebeveynlmlzden tutunuz da, terini ta)'ID etmt,, nerden alma- • • • burnu taı·afmdan değil de, dn· 

Nitekim ttaıyanm Anıavut- eber akraba ve taallt\katmuz, cağını teablt e7lem1t, seW a7a G k I . ha içeri kısımlarından ba.';llıyn.-

- Salı 

m NiSAN 26 NtSA~ 
& Rcbllil'ev. tt 6 Rrb uret' 
169 Kasım ~ 170 Kaıc• 111 

ıatu ifcal etmesini Tuna boy- gençlerlmlzln evlenmeleri bAdl- kadar faMIJote seçmek karan· 8R8 par m8S8 eSI rak - çocuk tesisatı , ·ücuda ge-
larmda, Balkanlarda Alman &eMlne, 14onlann milrtlnettnl m vermlf balanmaktadır. Mnhıırrlr SelAhattln Güngör tlrmeğe, açık ha'a tJyatrolal'ı Vakıtler Vass. JEzanl 
ve ıtaı .... an tezadının mukadde- -rmek•' adı verirler. Hem bu nu lstaaJmt tebrl lçlade ~h- Giilhane parkının Saraybumn knrmağa, konserler organizr 11---m-·ı-.-..tı---ı 

" ıon ı utı ıoo8 
mesl aa1anıar mevcuttur. Ster milrüneti ''en parlak ve tebln- H ea unaa nakil aut.alanBı tari.hndakl ıssızlığından bah"'o- etmeğe derhal teşebbila edettı.., 616 121 . 8 ti 
kaT)'a ile Macar bahudunda çı-~ parmak uırtacak taJT teeblt ve talilll• lçla almMak den bir röportajında hayıfianı- o mükemınel ağaçlanmq salıA· 9 oa il Ul w ı J 
kan 808 k6ctlk lıAdl9elerl. Ha· da" &örmek isterler. 1ıert.,..ı.1r ..... bırfl•lllM1adu· 7or: "Eter 8ara7burnu, öUlmll- ıım birinci sınıf bir •'Umumt 1 1200 1000 ıtoO 
car~ bfJJlüz Romada 1· Genelerin banketi de, bu•- ,.....,_ .. memnmd,et tlafma ne terkedllmeie IA1lk bir yer Park" vasfma llJik kılmman, t 41 2040 t 4f. 
ken bir Alman thtan teldbı4e mum! Te 1&km anura muvaf• blb'tlk olu7or. Zira f8hlr, allnl· idl19e, Taktlle ora.da binlerce cidden şa7anı anndur. j 8 16 a 12 

tefllr etmek lete7enler 41e :mn· kat etmek ı• bir bamlede aa· .. YMIJe& ll&kJmnl4laa. llael Ura dökerek bu kadar teıdPat JltKMET M. -----------'!""'I"'; 

•On•• fi 07 
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•=-:mmnm 
Antakyada Yunan Kralının isim günü coşkun 

bir surette kutlandı Çocuk Bayramı 
nasıl kutlandı 

Antak:ra. 2~ <A.A.> _ Ann- Başvekil memleket içinde seyahate çıktı 
dolu ajansının hususi muhabiri Alina, :.! 1 (A.A.) - Atina a· !;:işaf cdeıııiycn bir ağac,;tu. Yu· 
bildiriyor: ; jansı bildiriyor: ııaııislnu ise rcfalıı için elzem o-

Millt hakimiyet ve çocuk bay- Kral Con:un isim günU dlin \an bu siikfın ve nizamı kralınııı 
ramı ıratarın her tarafında coş- lılltiln memlekette merasiınlr \'C milli hülifııııct reisiuin sayc
kuıı tezahüratla kutlaumı~tır. tesit edilmiştir. Merasim bu sinde tammıştır. 
Antakyada ve tskenderundaki yıl daha ehemmiyetli hir mahi- Proia gazetesi yazıyor: 
merasim pek parlak olmuştur. yet almıştır. Zira b\ittin gaze- Milli hanedanın mlies:ıılsi ve 

teleriıı de kaydeylcdiği veçhile. şinıdild lıliklimdarm bü~ ük ba· 
Antakyada yapılan törene bin L' l 

Çocuk hafta sında 
ikinci g ün 

Avrupayı karıştıran hadiselerle b:ısı olan Birinci Corc, ..:}lcıı er 
lerce izci ve mektepli iştirak et- dolu olan bu yıl Yunan uıilletl kralı Unvanını alan ill~ kralımız 
miş, törende vekiller, mebuı:;Jar, birliğine kuvvetli bir i<larcoiıı olınuştur ve lıu Unvan bUtlin Yu 
zabıta ve mülkiye erkfıııı bulun· bir memlekette ne kadar kıy- a:ııılıların kralın etrafında ittl
ınuşlardır. Askel'i bando tara· metli olduğunu her zaınaııclaıı hadını temsil etmektedir. 
fından çalman istikH\l marşın- daha iyi takdir etmckte<)ir. .:'llcssrıgcr D'Athencs yıızıror: 
dan sonra parti ve ha!Irnvl adı- Elcftroıı Viına gazetesi yazı- lllil\llıııclrır ikiliği izale ettik-
na. bir nutuk söylenmiş, bunu yor: ten sonra, Uç scnctlir hükümet 

izci ve melUcplllerin hitabe ve Buglinkü rejimde Yunanistan islilrrarıııı ve bütün sahalarda. 
şiirleri takip etmiştir. lliitlln kl\~Uk bir devlet halinden doğu ileri yürümC')"i temin eden esas· 
hatipler ana vatana ve Atatlir- Akdenizde mtihim bir devlet ha- Jı bir islühata muvafakat etmiş· 
kün ölmez hatırasına bağ-lılık linc gelmiştir. 0 devlet ki, g Ur. l\lillet. bugiin sevgili kralı
ve şefimize sevgi ve say;;ı his- milyon nUfusuyla iyi silf\hlı, in· nı alkışlarken, bizzat kendi Ul
leri izhar etmişlerdir. Tören zibntlr ve mtireffchtir. Jlükiim- kiisilııU ve kendi iradesini teba-

Okullarda ve Halkevlerinde müsamereler veri ldi 
..... ~, ... , 

h .. bi.in Çocuk haftasının ikinci ırü 
-.uyd" ~ 

" d u. Bu münasebetle okullar-
l' a ve halkevlerinde müsamerele. 
ke ~evam edilmişir. Eminönü hal 
k:v~ gösterit kolu Eminönü hal. 
ç vı, kazası dahilindeki ilk okul 

izci ve mekteplilerin yaptığı ge- rilz ettirmektedir. 
çit resmi ile nihayet bulmuş- darla, Yunanistanı komiinlzm-

0.cuklarına bir müsamere ver • 
nıı"tir "1" . :a .. 

den lrnrtarnrak refaha ve mad- BUtun diğer gazeteler de bu· 
di ve mancYt terakkiye sevke· na benzer yazılar ncşrediyor

Bayram dolayısiyle şehir baş· 
uen 4 Ai;uslos ı !>a6 milli hUku- lar. 

l 
. · " usamerede Zor nıka.u. 

tanbaşa Tllrk ve Hatay bayrak- 24 ( \ A ) Ba,.,·ekil meti nr:ısrndaki elbirliği nıillt Atina, ı · · - " 
>ıy . 

t °Y' csı temsil edilmiş, minimini 
larlı:le donatılnııştır. k nda bı'rJ·aç nazır • hayatın inkişafı için esas unsu- Mela ·sas yanı '- · 

lı:~;u-ı~r şiir okumuştur. Fatih 
<l evı de saat 18 den 20 ye ka
'b a~ devam etmek ürere bir çocuk 

Şehir Tiyatrosu artistleri ru teşkil etmektedir. olduğu halele bu sabah Pelopo-

Hatayda 
nczde bir turneye ç1J{m1ştır. Cu-

,. ,...~ 08u tertip etmiştir. Balo, çok 

1
• ~a:ı ol~uş çocuklar geç vakte 

ar eglenmişlerdir. 

Dağcılık Klübün'.deki ı 
. balo · ' 

t k Şışli halkevi ve çocuk esirgeme 
t ç Urumu tarafından tertip edilen 

l'~~~k balosunun birincisi daveti· 
, 'kl .. 1b.?larak 23 nisanda Dağcılık 

ıı u salonunda . . t' 
e Memlek t' . . verılmış ır. 

ı e ımızın en gu" 'd .1 1 eri ,. kl zı e aı e. 
. !ııocu ariJe baloya iştirak et. 

ı lnıs!er "ok n ı· b' "ılt:, ' ... ~.. eşe ı ır vakit geçir. 
tıınaloda, çocuklara kukla oyna _ • .......,.~...., 
rıı~· hokkabaz :t ... '.inerleri göste
sı l'lıış, gürbüz çocuk müsabaka. 

Antakya, 24 (A.A.) - 1stan· 
bul Şehir tiyatrosu sanatkıil'ları 
Hrı.taya gelmişler, ilk olarak ls
kenderunda birkaç temsil Yer-

Saııatl~arlar yarın .AntakyHra 
gelerek yedi temsil vcrcceklcr

uir. 

-o-

Filistin meselesi 
müzakereleri 

toplanan Arap delegeleri, bu 
hafta da toplanacaktır. Bu haf-seı"a~ılmış ve Boğaziçi ve Işık lL 

e lat~tı çok iyi numaralar yapmış - tanın müzakerelerde yeni bir 
11 

.kit ır. Balo hasılatından 100 fa. !eri bir hafla geceli gündüzlü can pancı ve Nahide Basmacı ile r-.rn. safha açacağı söylenmektedir. 
l)~ocuk giydirilmiştir. la, başla çalışmışlar, maddi ve fide Saffet kardeşler, Bayan 

.. 
1 

Un de, Şişli ve Beyoğlu civa- t E 1. K ı· B F • 11.dak' manevi yardımlarla bizi ,minne. c a u ın, ayan atma Atıfa Nı'stekı' suvarı' lerı' mı' zı'n 
'-- b 1 okullara devam .ede_n. ve "tı tar bırakmışlardır. ve güzel numaralarile balomuzu . 
Ya, ... aYranıda elbise gıydırılen H ı· · şenlediren Boğaziçi ve Işık lise - J8nl bir muvaffakiyetlerİ 
b

.
1 
.• : ı·uıara mahsus olarak ikinci Bilhassa Bayan Refika u usı • b z kA t z t' Ba leri ·yavrularına, 300 tane piyan. 

i· h· alo tertip edilmiştir. Behçet, Bayan e ave a 1• • Nis, 24 (A.A.) - Dcynclmilel 
i' tar.cır caz heyeti muhtelif parça. yan Belkis Nazif, Bayan Saadet go eşyası hediye eden Esirgeme at yarışlarında Yüzbaşı Saim 

txıı.ı. Çalmış, çocuklar arasında Harun, Bn. Mitat Nemli ve hem- kurumu merkezine, muhtelif eş. Polatkan (TUrkiye) "Ayar" is-
'Ulte}if rt' di şiresi Bayan Aliye, Bayan Sper- ya ve .. pastalar teberr~ eden ha: mindel{i atiyle dün Pierre Gau· 

lerek h d~üsabakalar te ıp ek • ko Bavan Maşuka lpekçi, Bayan yır muesseselere ve bılhassa Dag ti .. k .. f t k t 
kab e ıyeler dağıtılmış, ho • , J .. .. er mu a a ını ·azanmış ır. 

az hıı- . . şe Belkis !pekçi, Bayan Semiramis, cılık klubu başkanı Bay Muhte. ,,. ta. .k. . ti ti U J>< 111 Ve \Uıerleri gösterılmış, ne . B A k d 1 1 .: arış ı · ıncı, ç ne , c vrc n-
Şetart . . t Bayan Vecihe Hayrı, ayan - rem ve ar a aş arma a enen te • ı . .. . . nı· ıçınd balo devam e - kk .... bo bT . cU gelenler de Turk sUvarılcrı-

ıştir. zı~·ze:_:Mi:'.:ta:t::.·..:.B:_a:.y_a_n_N_a_d_i_d-:e_K-:·_a_ • .:._şe __ u-:r=u:-::--r-:--ç-:-ı~ır~ız.-:-~::--- dir. 

ve Bilhassa 1000 kişilik mükellef - Bı'r kadın kendisini Biribirlerini ağır --o--
Zeng· ·1 · 1 d 1 t ve h ın bir büfe tertip edı mış yakıyordu . yara a ı ar Dans salonunda yangın 

ı' taıa e: Çocuğa pastalar, limona - E ü te Eskiyeni mahallesınde' 
ket ~~kranı edildiği gibi birer.~a- Kır[m~rdiven sokağında küçük 
lata d ~Yrıca şekerleme ve çı 0 - bir evde oturan Ayşe Birdir ismin 

n agıtıimıştır. de bı'r kadın ıdün gece odasınd. a 
0 alo b'· · · ' de &'e uyuk bir intizam ıçm k n elindeki cigarası ıle 
ç Vakte kadar devam etmiştir. oturur ~ tutuşturmuştur. Akli S yorganı ı 

- İşli Halkevinin muvazenesi pek yerinde olmıy~n 
" le kk " .. k d buna ehemmiyet vermemış, 
.. Şişli h şe uru a ın bu··yu"müş entarisi de tu -

2 . alkevinden: yangın • 
3 nıs .. tur Vücudu yanmıya baş. 

Seb . an çocuk bayramı rouna- tu~muş . 
"'ı'detıle civarımızdaki okullara feryada başlamıştır. Kadı-
t; en Iaymca 1 
her .?ardıma muhtaç talebeden nın çrğlrklarına kon~ komşu~~ ~e 
175 guıı. sıcak yemek verdiğimiz tişmiş, Ayşe Perver:n enta.~ı~~nın 
ted ç.ocuğa elbise ve ayakkabı alevler içinde yandıgını goru?ce 
n ' atıki hususunda bize ... -ardını d' . . kucaklayıp kapının bır -

ıt '"~enler . J ken ısını . .. 
"I t e rnınnet ve şükranlarımı- k dun ilersindekı çeşmeye go -, .. ek aça .. . bo 

Bu brarlarız. türmüşler, çeşme.den uz~.rın: .. -
besi l ayrarnda, Şişli Kızı~ay .şu- şalan sularla entarisini -~on:urm:~ 
tir. 13~5 Çocuğumuzu giY~.ırn_ıış - lerdir. Ayşe Perverin vucu u m 
kız ı· haYtr işine Dam do Sıyon telif yerlerinıden yanmıştır. . . 
:\"işa ısesiJe Nortibros okul~ ve Bundan başka dün gece Ycşıldı 
Yard ntaşı mühendis ailelerı de rekte Katırcıoğlu sokağın~a ;.~: -

~1· 
1

1~da bulunmuşlardır. . . dık Hasan-n 22 numara ı u · 
~ ş t çr . · yüzün.den 

5() 1 - Feriköy hayır cemıye 1 kanından yıne cıgara 
ge~~CUhJnuzu, Şişli çocuk esi~- yangın çıkmış, bir kı·sı·~ı ~~ıa.~lar 
dirrn. kurumu 75 çocuğumuzu gıy yandıktan sonra söndi.ıru muştur. 

~ı~~~trdir. J iletle yaral~dı . 
l~t 1 teki değerli ailelerden ve l{asnnpaşada Hacı Husey;n ma 
<'•1kanbu1 k~aplar cemiyeti ile ço. . de oturan lsmail OGlu 12 

b 1 hallesın . . . 
.;ü .. a osu hasılatından gördil- d Niyazi Ahştop ıle aynı 
~·e rnuı Yardımla da Şişli balkevi yaşın a ı 4 yaşında Mehmet 

l'ard . yerde oturan .. 
oır,... 1 _ırn birliği 175 çocuğu gıy- v F k Coşkun uçurtma yu -

" ' "t oglu aru . N. . 
"" j il', .. k ga etmişlerdır. ıyazı 
! ertih . • zunden av .. l F k 

ı:ıenll r· ~dil.en çocuk balosu_ ıçı . diği bir Jılet e aru 
eketımızin en güzide aıle • eline geçır 

Dün akşam üzeri Süleymani - Mount _ veron, _ Ohio - 24 (A. 
yede bir yaralama vakası olmuş- A.) _ Evvelki gece lılr dans ::;a
tur: lonuncla bir yangın çıkmış ve 

Süleyman~_Yede. Fetva yokuş~n ı;örlilmemiş bir sUrıülo elrara 
da oturan borekçı Hasan ile Alı - yayılarak panik çlkarmıştır. 
nin araları eskidenberi açıktır. 
Ali birkaç gün evvel terhis edile- Birçok kimseler ayak altın· 
rek gelmiş, dün de Hasan evden ela kalmış, bazı kimseler de pen
çıkmış, çeşmeye su almıya git.ler . cercden atlamışlardrr. Penccre
ken yolda karşılaşmışlardır. Ali den atlıyanların bacakları kı
i!e Hasan hemen kavgaya tutuş _ rrlmrştır. 30 dan fazla yaralı ve 
muşlardır. Bunlardan Hasan elin ölU ,·ardır. 
deki destiyi Alinin kafasına in • 
dirmiştir. Başından kanlar akan 
Ali de hemen bıçağını çekmiş, Ha 
sanı sağ kolunun altından ağır su-

Hitler Monrae ilan 
ed ecek 

rette yaralam·ş tır. Berlin, (Hususi) - Küçük dev 

Ek kt h' l d'l lctlerıden İsviçre, Holanda ve Yu 
m e en ze ır en 1 er nanistana Alman hariciye neza .1 

Binbir.direkte Işrk sokağında retinin sorduğu suallerin cevabı 1 
22 numaralı evde oturan boyacı 1 alınmış ve küçük devletler Ameri 
Kadri Coşkun evvelki akşam bir kadan yardım istemediklerini ve 
lokantadan aldığı yağlı ekmekleri 

1 
Alman yanın tehdidine maruz bu-

ı 

evine götürmüş, karısı Ayşe, oğlu lunmadıklarını bildirmişlerdir. ı 
7 yaşında Hüseyin ve 3 yaşında! Berlin siyasi mahafilinde teyit I 
kızı Fatma bu ekmeklerden ye . 

1 
eıji!diğine göre, Alman devlet re- 1 

mişlerıdir. A.~a~an .yarım. saat gcç
1
isi ~i.tler ayın yirmi sekizinde ve· j 

meden her uçu şıddetlı surette recegı nutukta Ren ile Karadeniz 
sancılandıklarindan Cerrahp.:şa ' arasındaki orta ve cenubu şarki ı' 
hastanesine kaldırılmışlardır. 1Avrupası için (Monral) Alman =============== doktorinini ilan edecektir. Bu dok 
Coşkunu yüzünden yaralamıştır. 

1 
torine göre, Almanya Ren ile Ka. , 

Yaralı çocuk hastaneye kaldırıl - radeniz arasında başka bir devle-
mıştır, ' 1 tin nufuzunu tanımıyacaktır. J 

Katim,,riml yazıyor: 
m en mill et inin bn~linkU rP- martesi gUnU Atinaya döuccek-

falır sUki'ın olmr.ran yerde ln- tir. 

Sırp - Hırvat meselesinir. j 
halline doğru 

flonrn, :..4 (ı\.A.) - Messnı;e 

Motörsüz tayyare ile 
Manş geçileli 

Berliıı, 24 (A.A.) - Mancın1k 

ro ı;azcteı-inın hilclirdii;inc güre ile atılmış nıotörsUz tayyare ile 
Sıl'P - Jltl'Yat meselesi ynlcındH Marış denizi, ilk de!a olarak ln
halledile<'ek ve 1Iırvatlnr, Yu :;iliz mllhenclislcrinden Cteven· 
ı:;-oı;lav lıiiklıın cti ile teşriki nıe- son tnraCm<lan geçilmiştir. Mu
sai edeceklerdir. mallcıyh, Dunstables'deo hare· 

nu gaıct.c, hu hadisenin ltal· lrnt cclcrek 8 saat uçtuktan s~n
yada mPınnnniyetle lrnrşılana· rn Doulogne ciYarmda karnyn 

~?Pt ,..., l~lY.t'ı'Mn. J!u flJ!ln f1lr rnmfştfr. 

an c\·vcı bitmesini arzu ettiğini Fransada doğum 
ilAYc eylemektedir. Paris, 24 (A.A.) - lstatlstik 

Ann'l. Bella evlendi mtidüriyetinden verilen bir teb-
llolivut, :l4 (A.A.) - SinP.ma !iğe göre 1937 den 1938 e kadar 

artisti 'I'yrone Povn ilP. Fransız F'ransada do~unı miktarı 618 
"yıldız" ı Aıınabella uün evlen· bin S03 den 612 bin 138 e lnnılş-
mlşlcrclir. tir . 

Görüp Düşündükçe - - -- - --
Mihver ve mızrak 
Başlangıcım, Yugoslavyad.!lki kabine değiıikliği içinde ,.ör

dü,riir.ıüz ıiyasi ıancı, nihayet çocuğunu doğurdu. Balkan a"4 
laşmasmda yeri olan Yugoslavya, bu anlaımayı hoş gÖl'Mİ)ııen 

''mihver,, ciler tanfın:t geçti. Arnavutluk İfgalinde tuttuğu yol, 
zaten küçücük bir şüphesi olanları da bu akıbete hazll"laın.rıtı. 

Me~hur "Tardiyö,,, "Grengovar,, a yazdığı son mmı&cale· 

sinde: 
- Eğer başında Kral Aleksandr bulunıaydı Amavutluk 

işgali k.nşmnda Yugoslavya., tek adam gibi ayağ~ nrlayacakb. 
Diyor. Şah!\iyP.tlcrin, devlet siyasetleri üstünde cirit oyna

dıkları bir çağda ya~dığrmız içinJ bu hükme iıter iıtemez, 
biz de : 

- Evet? 
Demek zorundayız. 
Boşnaklar, Hırvatlar, Slovaklar gibi kan ve iman bakımla. 

nnd~n ayrı yığmlan, büyük topluluklar haljnde sınırlan içinde 
barındıran bir ülke, yabancı rüzgarlar.fan şiddetle ve çabucak 
müteessir olur. Hele bu topluluklar, ana unsurdan, kültür, me
deni vasıflar ve yakın tarihi varlıklarile bütÜn hususi renk ve 
çizgilerini muhafa7.'l etmekte iseler, yurttaki küçük rüzgarları, 
fırtına \aline koyabilirler. 

Sırbistanı idare edenlerin ıcın kararlarında böyle bir görü
şün, bu yolda bir düşünÜ!Ün ha.kim olduğunu sanıyorum. 

Yalnız ortada bugün için karanlık bir nokta var. Yugoı. 
hvyarun bağnna geçen mihveı·, gerçi Bedin - Roma araımdaki 
mildir. Ama Sırplann iltihRkını acaiba Roma ile Berlin aynı za
viyeden mi görüyorlar? .. Hitlerle, Musaolininin bu noktadaki 
duyguları bir rr:idir? 

Anlaşma, neden Tuna hakimiyetini tarihi bir zaruret, ha. 
yat i bir a.!lba ıayan Alman murahhaslarının bulunmadığı Roma· 
da yapıldı? Venedik konuşmaları, yalnız ltalyan ve Yugoslav 
hariciye nazırları arasında geçti. Kral naibinin Romayı ziyareti 
de bu vesile ile ortay'! çıktı. Dün neşredilen tebliğde mihver lafı 
geçmiyor. Bir ucu Almanya.da olan mihverin, bir tarafında bu 
kadıu ehemmiyetli hadiseler geçerken, öteki kutbunun haber
siz ve sessiz kalışı garip değil mi? Yoksa, bu anlaımade A~a.n 
akışıM karşı bir T una tıkacı mı görmek laznndır? •• Bu tek 
başlı Rnla~malar, sonra mihveri, mızI"ak haline koymnz mı 1 Za. 
man yine mi gebe yoksa? •• 

Hakkı Süha GEZGtN 



Krldiçe Jerald'in 
Amerika sinemacılan bir mdYQn 



Çocuk haftası münasebetile 

Vatan sevgisi hakkında 
Küçük yavrulanmla bir hasbıhal 
r--: Söyleyen : :--1 
I~ Selim Sırrı Tarca~ı 

Çocuklar. 
Daima dillmizden dU~Umıediğimiz bazı kıymetli ııözler var • 

d E b .... k eref o ır: Vatan mukaddestir, vııtan candan azizdir. n uyu § • 

na hizınet etmek ona gönill bağlamak, icap ederııe onun yolunda 

can vermektir. Bilyilk pir Abdülhak Hamit bir eserinde: 

Kız köpekler bile vatanperver 
Vatanı acvmiyen acep ne ıever? 

'cd Diyor. 
l'Urk~ülilk cereyanının bliyük hSdimlerinden biri olan Mch· 

met Eınin ise • 
Ben bir Türküm dinim cinıinı uludur 
lnsan olan vatanın kuludur. 

Diyor. 
'" N~..! mukaddestir? Neden vatan neden canımızdan aziz? e"len 

icap ederse yolunda can vermek lazımdır? w 

İ§te yavrularım sizlere şimdi bunu anlatacagım. . • 
~ • · iki vatanı vardır: Bırı 
.ı:.vvell ıunu ıöyliyeyim kı her ınsanın 

içinde doğdugwu ıııcbir kasaba ve
1

ya köydür ki buna küçük vatan ıdedr: 
1 :5 ' •• dil w • • ken ı 
er. Biri de 'kendi devletinin kanunlarının hüküm su~ g.u. d 

dU· • d w .. lkedır kı ona a ının tı6ylendiği, milli bayrağının 'dalgalan ıgı u 
b{JY'Ük 

vatan derler. ehir, vilayet ve 
Vatan evveli ev sonra mahalle, daha ııonra ş 

~O, nihayet bütün mcml:kettir. Vatan muhabbeti tıpkı ana baba se~. 
gisi gibi yakından ba•lar uzaklara yayılır. Anaaını ha.basını ~evmı-
y :5 b' . .. k bır sevgı duy-

enlcr akrabala:-ına arkada~tarına kar~ı da uyu rna 1 . . gönlünde vatan sev. 
. ~ar. Kendi yurdunu sevmiyen bır ınsanın 

gısı 'de bilyük yer tutamaz. _ 
V • k 1 kt Ku11.lar yuvalarına, a 

atan sevgisinin ilk §eklı alış an ı ır. ~ . 
tıJar kovanlarına tavuklar kümeslerine nasıl alışırsa ınsan~r da 
d ıı: ' • • d"r ki daglarda 0 t>up büyüdükleri yere öyle alııırlar. Bunun ıçı? ı • . r 
Yaııyanlar dağlan, deniz kenannda yaşıyantar sahıllerı, ovadakıle 

~ kırları k 1 ço sever er. . • ..kt n 
lnııantar ister daima buzlarla örtülü kutuplarda, ıı~er g~ e 

ateş yağan hattıU tüvada, ister iklimi mutedil, havası latıf şe~~rl.e~
de yaşasınlar. Kendi memleketleri için duyguları her yerde bırıbırı. 
nin aynidir. Çünk" h k "tk duygularını gözlerini dünyaya açtığı 

u er es ı d T · a.da 
~erde alır. Çocukluk arkaidaşlarını orada bulur. Ana ı ın; or 
oğrenir. Nihayet oranın havasına, güne,ine, taşına, topragına far· 
kına varmadan gönül b ğl Bir ana nasıl evlldının kusurlarını ho~ 

.. .. a ar. d ğ k 
gorurse memleketinin de bunaltıcı sıcakları veya don urucu so u • 

lar <>na f na örünmez. 
~···· :l>' .. ,__.-~-~~~::::.: 

ğUındeki askerlere baıı:an sorardım: 
- Ahmet, sen nerelisin? 

- Harputlu! 

- Harput nasıl yeridir? ba wl k bah etik 
- Ah efendi nasıl diyeyim. Bolluk, ucuzluk, . g 1 ç ibi: 

•en bir yol bizim oraları görsen ayrılmak istemezsın. Cennet g 
dir. 

Bir diğerine· 
- Durmuş ~nbaşı sen nerelisin? 

- Bayburtlu. 
- Senin memleketin nasıldır? t ağına kul olayım . Ka· 

N .. 1. . ? Bayburt ta§ına opr . 
- e soy ıyeyım. .b. tatlı buz gibi bır tıu.dur. 

sabanın içinden Çoruh geçer şekerd.~ı ~. ü Erzurumlu, hepsi de 
Bi .. .. . ... B tutu bir dör uncus 1 

r uçuncusu o •. . !ar Dağlarını, orman arını, 
rncnıle'ketıerini mübaUi.ğa ıle metedıyor . 

ırınaklarını hasretle yal:!ediyortar. 

Türküleri de öyle değil mi ya? 'lmez 
Kem:ilim yollan dardır ~e~ı 
Soğuktur ıularr bir tas ıçilmez amale için ona ne lca. 

Deniu:Jeki batıklar sudan çıkmadılci3 ya§ insanlar da vatandan 
dar nıuhtac olduklarını nasıl farketmez ~~se, nın farkına varmadar. 
ayrı ıclüşmedik'"e ona ne kadar bağlı oldu harı tlik acısı yüreklerine 
B :ı: aman asre . 

u ayrılık bir,·aç sene sürerse o z dai vatan a.dı verır. 
. k l\. kr . alır. ona 

ço er. Bu acı bazan hastalık şe 1 nı E' . den yuvasından ayrılıp 
l .d ardır şın d · · 

ıı er. Dari vatan hayvanlarda a v . hayvanlara ne ka ~r ı~ı 
başka memleketlere getirilen ku~lara ;~ekten kesilirler. Keyıflerı. 
bakılırsa bakılsın çok kere yemektrn .. ç 1 . baıan da ölürler. Meş. 
n· V.. ttan duşr er, t m' 1 neşelerini kaybederlr. ucu k muşlar o yine ah va anı · 

1: hur ınesehdir: Bülbülü altın 'kafese oy 

ı' demiş. k .. ünUn civarında gezerken em· 

ı-1 Bir köylü kendi köyünde ve oy !.ı· kaygısı artar ti niy b' köye gwıncc · 
.I{ ... et. ve rahatla dolaşır. Yabancı ır d .. man olanlar bile var· 

-ndı k.. ·· d hattA ona uş 
.J dır oyun e onu sevmeyen w . • y bancı memlekette ise onu 

"" k' · Fakat dostları lda eksik dcgıldır. a 
1rns 

c ne tanır, ne de sever. f k t büyüdükçe onu ne. 
!n ı· h' ·ıe sever a a 

d san vatanını cvve a ıs 1 kl ·ıe sever. 
en sc d ğ anlar ve a 1 1 

\'nıeğe mecbur ol u .unu. 
1 

ananeli sevinçler. elem· 
ler Vatan muhabbeti mazıye aıt ~atıra ·~r, mukaddes bir şekil alır. 
V 

' saadetler, fetaketler acı tatlı gunler. ı e k 
ata kla bır sanca tır. 

nı temsil eden bir avuç topra t r bir bağıdır. Bir zincir· 
'I'o . . ~ . asında en kuvv e ı . 

d . prak mazı ıle utı ar b ... ··t-J•rimizı, kahraman-
ır n· d ' tc karışan uyu ...... 

lar . ltdcn ayrılan ve ebe ıye kl hep o topraktır. 
ırnıı:ı . . . • . koynunda sa ıyan .. d 

• sevgılılerımızı • • • (Lamartine) vatanı vucu e 
Fransızların büyük mütcfekıurı 

getiren ''l"l · k · ·ı · ·.:ı·• der • ·kt"'l l"' o u erın u lwur · bir timsalidir. Bir ıstı cı a u. 
. Sancak da öyle, o da vatanı~ 

1 
hür milletler kullanabilir. 

metJ:lir. Onu yalnız: vatanına sahıp 0 
ant ay yıldızmuıı: da büyük 

l{ . .. . . bembeyaz o an •. .. d 
ıtmızı zemın uzerıne 1ı Türk ordusunun onun e 

ve e~ iz Türk vatanını temsil eder. şan Türktür Toprağı oldu· 
o l:°d 1 an her yer • 1 er. Onun gölgesin.de ~u un Jcarlısmida bat eğmek her 
gu gibi onu da candan sevmek, onun 

l'i.ırk i~in en önenili bir vazifedir. yapraktan 
Yatağnmz taıtan olsa yorganrmt~zı ..,caktan -
Vazgeçmeyiz bu v.atandan !'1 au nıaııasının üstünde en 

l'ilrk çocuğu yatağının baıucu...n 8
' y (Dcııamı 10 uııcuda) 

- YAK1T 25 NiSAN 1939 

Bir sivri akıllının maceraları! 

lmrrikan rad11nmnıın üç kı:, bir 
ul:rk lwrclcştnı murekl\ep sanatk6r 

tcı l:ınıından Jlls Smlly \'a.ss 

Ankara Radyosu 

Salı 25-4-939 
12.30 Pro..;rnın. 12.35 Türk müzi 

gi • Pi. 13 ~leınlckrt snot oynrı, njans 
ve meleoroloji h:ıhcrlrri. 13.15 Müzik 
(l\arışık progra•n - Pi.). 13.,5 • 14 
f\onm;ma (Kadın ~ıın:ı • E\' hayatına 
ıı ı U. 1 j Çocuk <''-İ rgı•nıtı kurumu • Ço· 
cuk müsameresi • lJolke\'lndcn nak· 
len. 18.30 Progr:ım. lS.35 l\lüzik ( Q . 

da mtiziği - pi.). 19 l\onuşmo. 19.Ja 

Türk müziğj d'asıl lıc) eti). Çtılon 

hır: Cevdet Ça~la, Eşrd Kadri, Ha· 
san Gür, Ba~ri ( rıı:r, Hamdi Tokııy. 

Okuyan: Celıll Tvksc\. 20 ~lemlckcl 
-.aal ayarı, aj:ıns ,.e meleoroloji ha. 
berlerı. 20.lj 'l'urk müziği lll:ıllı> o· 
yun ha,·atarı l. 4 tanlıur, cura, laYla, 
s:ıııtur ,.e dün!ıclek. lU.30 Türk nıüzi 
~i . Ç::l:ınl:ır: \ 'cc:hc, Hcşel ı:rcr, Ru 

Xih:ıvcrıı lıcstc • 7.Urtın RÖrcnlcrln. 
2 - ı.emlnin • l'ıh:l\·cnt şarkı - mıı 
gül çıkarırdım ~nna. 3 - H:ıeı Aril 
beyin • Nlhnvent şorkı - Yanılma o· 
leşi oşka. -' - \'cC'.Jhe - Kanun lnksı· 
mi. 5 - Hnhmi beyin - Nlhnvcnt şnr· 
kı - Süzüp süzup:e ey melek. 6 -
N'ihavent yürük se•nni - Bilmezdim 
özüm gıınızene. 2J Konuşma (Çocuk 
esirgPme kurumu). :!1.15 l~ham, ınh· 
vılat, kombi)'O . nukut v~ ziront bor. 
:;ası triyaıı. !!l.~5 Neşeli pl4kl:ır • n. 
21,30 l\lilıik (P.adyo orke ırası • Şef: 

RADYO VE TiYATRO 

Yaz saati - j 
Garp memleketlerinde ynz t;naU tatbik edilınlyc bnş· 

Jnnını~tır. l'anl, lnglltcre ,.o l•'ran a He (Grindch san ti) 
'I'ürklye saati nrasmdn c~ltlsl gibt lkl saat değil, blr sant ! 
ra~k ,·ardır. IllnaenaJcyh, tı·au ızca ,.e tngtllzce rnd)'O İ 

programlarına bizim saatle mukablll bulmak için ynlnız i 
bir .sattı ildve etmek IA:ımn <~ır. } . ................................... ._._ .... ....._ ..... .._. . .._ ______ ..... ___. .... . 

, l:ıkkı be) in - .Fcrahreza şarkı • A. 
eşi aşkınla. ,t - !sak \'aronun • Fe· 
·alıfcıa şarkı - l:)rclmek itin. 5 -
:ühtü Bnrdakoğlu • ~anlur taksimi. 

5 - lsmnil Hakkı beyin - Ferahfeza 
şarkı • Mehtııpt:ı suzcJ. 7 - Ferııhfe· 

za saz semaisi. X - Rumeli türküleri. 
al Dağlar dağlar ,·iran dağlar. b) A
lişiınin ka,ıarı kan. e) Köşküm vur. 
21 Konuşma. (Çc cuk esirgeme kuru· 
mu). 21.J 5 Esham, tatl\·il!ıt, knnıhi

yo - nukut ,.e zir.ınt borsası (fiy:ı 1). 
.!1 .25 !'ieşeli pliıklar · H. 21.30 Müzik 
(S:ıksafon solo - Nihat füengin). 21. 
:;o ~liizik (Ke~cli plfıklnr). 22 Mü7.ik 
(Küçük orkestra· Şd: Necip Aşkın) 
1 - Micheli - Sen ~crenat. 2 - Mül· 
!er • Kiltilk serenat. 3 - Gabriel -
Hafta nihayeti ııazıır E:elır - ~torş. • -
.:ichm:ılsllch - Ornı:ııııla a~I;. 5 -
ı.incke - \'enııs ( \'nls). 6 - Künneke 
• Melankolik vals. 7 - Colcridge • 

.\frlka süiti I\o. 2. 8 - J. Strouss • 
Güzel mn\·i tun:ıdR. 23 Müzik l Caı· 
band - pi.). 23.45 • 2' Son ejans ha. 
berleri ve yarınki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Programdaki vakilltr 1·ürki11e sau· 
ıi ii:erint ve öğleden &011raki suat <J 
lmak ı;erilr.ıiştir: 

ctho\'en), 4 üne!: senfoni cnı .. 
eUıovo;nl. 

ODA ML'.IKlSI VE KONSERLER 
5. Radlo Pori~· Ş .. • l!ılar (Uebu• 

sy, Fwur .. ). 
6.15 Varşovıı: SondlD csırouss). 

7.30 Frankfurt: ı."rO, harp. 
7 .35 Uerlın ( u.ı:tı•ı d.): 2"4 Prclfı t 

(Chopin). 
7.50 Koııısstıcrg: Roırıııns, Sonıılr.. 

8. Lll · l'iyonudn raure ve Su 
mondnn parça er. 

10.30 )trnl•urg: Uor.ton, pİ)'ano . 
11. Huıfopcşte· Keman konseri. 

llAl~IF MUSll{l \'E OPEHETl.Im 

2.10 

6.30 
8.20 

8.30 

0.15 

9.15 
9.30 

Hadlo Paris: Cumhurriya~cı ı 
Orkestrnsı. 
Bt!rlııl: ~ılckı-lka halk muslkls• 
B•ıd:ıp::şte: Macar musikl!lf. 
lstt•klıoil'ı: F ki Fransız mi.' 
lod '"rı . 
1\\>n •ı:ı:;her,;: \'oryete kon:r.erı 
Le•ıwg· tn .. ~ahar musikisi. 
B•rlln {ıııuıı ıJ. ı. Orkestrn ,.e 
plv•ııo. 

11.30 Birçok Alman lstnsyonl:ıı ı 
Hafif havalar. 

12. 

!), 

10. 

Uudapeşte: Cnz. 

VARYETE \'E KABARELER 

Hrüksel 2: Radyo revüsü. 
J,ondra (R.) ! \'arycte. 

2: H ~ u 1 salı 1"· 

li.<5 

!).15 

9.30 

DANS MUS1K1Sl 

lstokholm: Uvertür (Mendels· 12
• 

sohn), Kon~rto (Bach). 
Orfeus'la Grüdika (Gluck). 
Frankfurt: "Satılan kız" (Sm< 
tana), 1\onçcrlo {D\'orjak). • 
Pııris (l'T'l): Opera komikten 
nakil. 

9.30 Kolon)'& ves.; 11.30 Nopo!ı 
~rııpu; 1 J.40 Sottens; 12 Lonclrn (~. ) 

12.10 ı.onclra (R.); 12.15 Torin<J 
grupu. 

10.25 J.onclra (N.) : Büdce. 
ı t.IO Budapc~ıe: Jııgılızr<ı ha' " '"' · 
JJ.15 Bıikrcs: lngllizce ho\'auı~. 

EHTUlıRl'L SADi 11.J, 
~ehzndehnşı (11 'H \~l 
t'iyatro~undn hu f;l' l ' e 

AHTIST AŞKI 
Yod"il 3 perde 

\l il ıl ~crt ,.r. Mite '·ar~·ctc Fırurl •rı . 

Doğru olmıy·an 
bir iş 

::vkaf Be.., azıt Kütüpha
nesinden bir kısmının 
kiraya verilmesinde 

israr ediyor 
Bayezit kütüphanesinin Hazinei 

Kütüp denen kısmının kütüphane 
den ayrılarak evkaf idaresi tara -
fından kiraya verilmek üzere ol -

duğunu yazmıştık. 
Kütüphanenin hemen oıı bin -

den fazla kitabını saklıyan bu kıs 

rnın tağvedilmesi kütüphane di • 

rektörlüğünü müşkül vaziyette 
bırakmış, kitapların muhafazası 

için yer bulunamamıştır. 
Diğer taraftan öğrendiğimize 

göre, Evkaf İdaresi kütüphanenin 
bu kısmını kiraya vereceği kimse 

ile mukavelesini hazırlamıg ve im-

za etmiıtir. 
Yıllardanberi memleketin kül • 

tür hayatına hizmet etmiş olan 
böyle bir kütüphanenin ikiye bö· 
lünmesi eski eserleri koruma ba. 
kımınıdan olduğu kadar milli kül-

türe kar§ı da çok fena bir hareket· 
tir. Evkaf İdaresinden bu wziye 
tin hemen düzeltilmesini bir kere 
daha temenni ederiz. 

s;r kavga 
9.30 ~tra:.burg: Egmont m·crtürü 

(UccıhoYenl, Bilmemi~ st·ıı 

foni (Şubcrl), Orman fısıltı· 

!arı (\'ııgner). 

P1YES, KONFERANS VE 
KO:-."UŞMALAR Karaağaçta tapa fabrikasında 

ustabaşı Koço ile damadı Yorgi 
ve diğer bazı tanıdıkları evvelki 

Oükreş: "Shakespeare". 
8.18 Roma 1: İngilizce havadis. 
!'.il 

9,5:; 
Ha~an Ferit Alnıır): 1 - Hnıneau · 
:'ıfoltl: H:ılcl .suıli. 11) Menuet. lıl Mu· ıo. 
selle. c) Turnhoıırin, 2 - Fraıız Schıı· 

Ho'Tl:ı gr.: "Sicgfricd" (\'ug· 
ner). 
l'orıno gr.: Ilrohm~·ın 2 nri 
sen fon iı.i. 

Kolon)'a, Jlnmhurs: tngiliıcr gün Adaya gitmişlerdir. Yeyip 
lıavacfü. 11 eğelnirlerken damatla kayınpeder 

!•.1 j 

9.:\0 Sottcns: Komedi. arasında kavga çıkmıı. Yorgi Ko-

bert - ' üncü (1'r:ıjık) senfoni, do 
minör. a) Aıla~io nıolto • Allegro vl· 
vnce. hl .r\ ndıın:e. c) Menueıto - Trio 

d) Allegro. 3 - ı.:. Gries • ikinci Peer 
Gynt stilli. ıt) lıısrid'in kederi. b) 
Arop dan ı . .; 1 Pcer ô) nt'ün donuşO. 
d) Soh eig'in ,ark•~ı. 22.30 l\lüzili 
(;\·eşeli phikl:ırı. 23 .\lüzik (Cazlıand 
Pi.). 23.45 - 24 Soıı ıı:ıjns hahcrlcrı 
,.e yarınki pr ,gram. 

Çarşamba 26-4-939 
12.30 Progra ·ıı. J:!.35 Tiirk mfüi

Ji. c;ııl.ııılıır: !'ahire Fcrs:ın, Ilcfık 
Fersan, Kemal ı!\~ azi Seyhun. Oku· 
\"DO: ~l:ılıınut K:ırınılıış. 1 - o~ın:ın 
beyin . Hicaz pcşrcYi. :.? - Sellllıat. 
tin Pınarın - lli;ncı: ~nrkı • Sızlayan 
kalbimi se,·. 3 - Jlncı Faik heyin • 
lllc:ız şarkı - Aleşi su!nnı Cirkat. 4 -
Kemııl l\i)·ozi Sel hun • Kemençe lok. 
~ımi. 5 - S:ıılcllin Kn)·nnğın - l\'e,·e· 
er şarkı • Hicranla harap oldu. 6 -

Türkü - D:ığl:ırı h~p kor aldı. 7 -
S:ız sem:ıisi. 13 lfcınlekct sanı ayarı, 
:ıj:ıns \C nıcl !.:>roll)ji hnhcrleri. 13.15 
14 Müzik (Jliyoseti t uınhur bando· 
su • Şef : lh-.ın Künı;cr): l - Oome
nico • Asker marşı. :.! - Moszko,·sk) 
- Polonez :\o. 3. 3 - G. Pıırcs - Mc
rıısinı mnrşı. "4 - .•lllsscnet • l\lnnoıı 
opcr.1sının Menııcttosu. 5 - G. \'rr
di - "Hisoletlo" opcrrsındnn potpu· 
ri. 17.30 lnkılılp tarihi dersleri • 
Hnlke' inden naklen. 18.30 Program. 
18.35 Mıizik ~\'irlüuzlnr - l'l.J.19 Ko. 
ııuşınn (Çocuk esırgcnır kurumu) : 
Kuklıı. 19.15 Türk mıh. i ği (Fosıl he· 
)eli). C:ılanl:ır: Hııkkı Dcrmıın, EşreC 
K:ıdri, Hasan Ciiir. nfüri t'fler, Hom
•Ji Tokoy. Oku~ .ın: fnh5ln Knrokuş. 
20 ~lemlcekt o;aaı a) orı, ajans ,.e mc· 
teoroloji haberl:.ri. 20.15 Türk mü
ziği. Çalanlnr: <.:e,·det Ça~ln, Refik 
Fersan, Zühtü BarılnlrnAlıı, Kenınl 
!\iyazi St'yhıııı. Okuyı nlor: Mu,o;taro 
Çağlar: 1 - Ferahfeza prşrcvi. 2 -
lsmail Hakkı - Fcra!ırc:r.n hcslesi • 
Çağlarıın cu:;i siriıjkile. 3 - lsmo!l 

1. (Gece Y. sonra) Stullgnrt: 
Senfoni (llaydn), Sonat <ne· 

Münakale ve 
muhabere Vekili 
Ali Çetinkayanm bu haf. 

ta ~ehrimize gelmesi 
bekleniyor 

Muhabere ve Münakale Vekili 
Ali Çetinkayan•n bu hafta içinde 
şehrimize gelmesi takarür etmiı· 
tir. Vekil, burada bilhassa Deniz. 
bank ve Deniz Ticaret Müdürlü -
ğünde tetkikler yapacak, yeni ku. 
rulacak Denizyoltarı Umum MU -
dürlüğü ve limanlar umum mUdilr 
Jüğü teşkilatlari için etütlerde bu
lunacaktır . 

Bu iki teşkilat hakkında Anka· 
rada hazırlanmakta olan projeler 
tama lanmış gibidir. Yeni bütçe 
ter ıdolayısile Denizbank umum 
mtidür muavinlerinden Hamdi E. 
min Çap Vekaletin daveti üzerine 
evvelki ak,am Ankaraya gitmiı • 
tir. Denizyoltarı ve Limanlar u _ 
mum müdürlüklerinin bir mayıs· 
ta İ§e başlamaları katt olarak ka· 
rartaımıştır. 

Temizlik işleri 
Belediye temi~ik işlerini yeni 

baştan tanzim edecektir. Bunun 
için temizlik işlerinin ba§ına mil. 
tehaasıs bir zat tayin olunacak, 
şimdiki müdür de muavin olara.k 
çalışacaktır. Bu sene fazla ola. 
rnk \'erilen yüz bin lira ile neler 
yapılacağı henüz teebit edilmek. 
tedir. 

10.15 

B~cin~e,ıe: Selma J.ngerloyrıı çonun yüzüne §iddetli bir kafa vu 
bır pıycsl. rarak ehemmiyetli surette yara .. 
Bükreş: Sh:ıkespe:ıre'den sn!. J 

1 neler. amıştır. 

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

Dol/ Van.-ne1' lsimll 1~ Y<I-1t~i bıı lngfnz x;a tfonya, 11enf,nin 
TY.Jtinaj 8<Üıasınd.a yerini d-01dıtmcak blr arti8t te?OkJ...'i cdilmeJcte. 
dir. Nm~lc<ı yaptığı w sıeıyalıatto kllgO,k ~ ~ ,,;r. ır7llt.. 

wsf/aklrYfst ~4 



Günün hadiseleri 
Askeri bahisler: 

Akdenizde yapılacak 
Bir harp 

ingiliz -Fransız donanması mihver donanmasına faiktır 
• da Fransızlan çok dilıündürecek 

bir vaziyet yaratmııtır. 
Büyük devletlerin Akdeniı:deki 

vaziyet ve hava kuvvetlerile de · 
' niz kuvvetlerini, Ualerini gözönü· 

ne getirecek olursak açık olarak 
görürilı: ki garbi AJodeniı: havzası 
eski hakimleri için karanh'k ufuk. 
larla doludur. CebeJüttarık boğa-
zının karıı sahildeki komıusunun 
hakimiyetinde müstahkem Seuta 
üssü vardır. Bu üs CebeJüttarıkm 
korkunç bir rakibidir. Seutaya Is· 
panyollann yerleıtirdiği uzun çap 
lı toplarla Cebefüttankı dövmek 
zor bir it değildir. Nefsi Cebelüt. 
tanktan batka Hinterlandı için 
daha fazla inkit1f imkanı kalma· 
mııtır. Çünkü Hinterland lapan • 
yolların elindedir. 

Baleır adalan hava kuvetleri • 
nin çok mükemmel bir üasüdür. 
Mayorkada Palma, Minyorkada 
Makon mevkileri müstahkem bi -
rer mevkidir. Oran, Cezayir ve 
Bizertadan Marsilya ve Tolona 
aevkedilen Fransız askerleri bu 
müstahkem mevkilerinin civann· 
dan geçmek mecburiyetindedir. 
Marailya ile Tolon ve Biı:ertayı 
Fran11Zlar hava ve deniı: kuvvet. 
terine sığmacak mükemmel birer 
askeri üı haline getirmitlcrdir. 
Fakat, bir ttalyan Fran11ı: harbi 

Son üç hafta zarfın 
Avrupa ve ingilter 
- V A Z A N:------

1 ı.p~':bık K~:-=~ 
t!aki harekatından çok daha kö • Buıiinkü vaziyete ıöre. 
tüdür. Britanya iki türlü liyaaet 

Yalan tarihlerde birçok miaa • undadır: Tuyila kabul 
lini görmüı olduğumu kuvvet ai kavemet... Birindal bllyük 
yaaetinin mevkü fiile lı:onmaaı ve yanın ortaldan kalkması, ia 
birçok aatht mazeretler ile dikta • tamamen kaybetmesi de 
törlerin vermeği fdet edindikleri Bu vaziyete ıöre hiç ti 

l~tennin ..WC el.uma na· yalancı teminat da artık efktn u· diltmeden tnıili.ılerin m 
zm Duff Kooper lnsilterenin aon mumiyeye tesir etmea oldu. ikinci plı:li kabul edecekte 
üç hafta aarfınclald huici " da • Fakat pmdi muhakkak ki, bir lim etmek lhımdır. Niteldal 
bili ai,..ııetini " lııa ....,...... Ro • lı:iıme çıkıp da Amavutlanıı öte· terenin mukavemet aiyue 
ma • &erlin mihverinin Avnıpada denberi bütün varlıklarile ttalyan bul ettiği de meydandadır. 
ki emellerini kendi zavi inden lar ile tqrikimeaai etmek iste • vekil beyanatında Polon 
,öyle mütalia etmektedir~ diklerini ve İtalyanın bu hareketi mamiyetine tecavüz edilm 

nin A vrupada aon bir adım olaca. 1i milaaalde edemiyeceğini 
Yine yeni bir hWise ile kal'JI • ğıru iddia edemeı:. mekle bu liyaaetini tebarüs 

Iaıtık ve Hitler gibi Muuolini ile MUKAVEMET SiYASETi mit değil midir? 
de dost~~ v~. genit rabıtalar ya~- Artık daha uzun müddet hl • Birçok felAketler ile 
marun mumkun olaımyacağını bır '--- ---·.J t1 • d ldi~i 

diaelere kör kalaiıt maı:eret ıö • u.u;ı ....ıe enn e ıe • kere daha anladık •• 
türmeı: ve diktatörlere meyyal o· Geçen iiç aydanberi Avrupa 

Mütekabi! iti~t oJm~dıkça, ]anlar ~ ki bunlar gilneı lı:arpaın. riten feci valı:alar ıon üç . 
karıımızdakınin ıyı emellerı bu • da kar mesabesindedirler ve kime zarfında çok meaut hld 
lunmadıkça ne dostluk ne de aul- • . . • buaulüne ıebep verdi. Bu 
h . ki kt ınanmak lizımgeJdığınde filpheli. ın..:'tere bütün fırlı:alan 

a ım n yo ur. di 1 A k b ·· il dün k ... 
r er·. rtı ut ~ yayı açı • olarak bir harici liyıaet ptııu 

Miisyö Musıollnl .CSzüniln kıy. ça tehdit eden tehlikeyi ciSrmeli • mek imkAnmı buldu.. tnpıj 
metaiz olduğunu iıbat etti. Miisyö dirler 

1 
. hlilı: 1---·--da 

• • eti te e --r-u 
Musaolini bir sene evvel yapılan Almanya ve ttalya timdild reis. 
lngili% • ltalyan anlaımaaını öyle terinin idareainde bütün Awupa· dah~ ç~k ~laftı, ballan 
kötü neticelere vardı ki, Hitle • Şımdi vaı:ife bu bal 
rin Münib anlatması hilifma yap- ya hi~ ~1~ emel~nd~~r. E. Mümkü

0

n olan meyvalan 
ımı olduiu hareketleri gölgede ğer diktatorlenn bu fıkrini kabul mektedir. 
bıraktı. eden et ve kemikten yapılmıı bir Demiri tawnda Mvmek .-

insan mevcutaa hiç valat kaybet • manın yolarım 'bir an evvel 
Milılilmanlann ibadet günü o • mcden kendini bir akliye miltehaı mek l&ı:ımdrr. Şimdiye ka 

lan cuma gUnü yapılan Arnavut • u J\"'1198 ·~ol'Yi 
.. "' .... 

Bulgaristan ve Berli 
Roma mihveri 



Merak~· Tarih Sa;f:ı;;™ı 
Çareviç'in aşkı 

Dünyanın ilk kadın 
Şarlokolmesi 

Anıerikadan Londraya 
başka bir kadını tevkif 

etmeğe geldi 

Btro ~, ff f d• ··ıd·· llO G Ç Amerikanın en büyUk kaldın og unu a e me 1
7 

0 ur . en dedektifi Mis Şanley Londraya 

rens• d • 
1
. ·ı • t" geLdi. Amerika gangıterlerinden 

7 - VAKlT 25 NlSAN 1939 

1 Resim ve sanat bahisleri 1 

Dünyanın en neşhur 
ressamları ın arzusu a yerıne ge ırı memış 1 birisinin nişanlısı olan bir hıraız 

kadını tevkif edecek olan bu ka- Q b ı ( 
Yazan: Niyazi Ahmet dm ıık ve aynı zamanda güzeldir. n eşinci ve on a hncı asırda Flamend ressam ar~ 

N BU;yflk Petronun oflu Aleksi man Petersburgu bırakıp do· Lonıdrada görüıtüğü gazeteci • 
apoliye kaçmış, Sentelm şato· nanmayı affedeceğim, tebeamı lere, mesleğinden çok memnun ol-

au d Belçika ve Holanda, o zaman 
n a Yaşıyordu. gene evvelki hayat ve Adetleri· dugv unu ve 25 sene müddetle Nev P Pays - Bas ismi altında birleş .. 

etro, oğlunu buldurmak için ne irca edeceğim diyordu, dedi. york polis müdüriyetinin hizme - · · B • mıştı. u memleketin halkı, pek 11 gUvendtği memurları sefer- Petro Efrozlnlyi oğlu ile kar- tinde kalmak ıartile bir mukavele ufak ve ehemmiyetsiz farklarla ::r etınlştJ, Fakat prens, bir şılaştırdı. Kadın, aynı sözleri imzaladığını söylemiştir. ayni lisanı konuşuyor; ufak Ye 

1 rıu bulunamıyordu. Onun giz· Aleksinin önünde tekrarladı. Skotland Yard crkanile görü~- ehemmiyetsiz lehçe farklarilo 
~ll.difl feri yalnız Polonyanın Zavallı Çareviç, çııgınca bağlı tilğü vakıt kadın Şarlok Holmese bir tek sanat lisanına sahip bu· 
c:Illa sefiri blllyordu. Sefir, bir bulunduğu sevglllsi~in kendl_a- karşı büyük ihtiramat göstermiş- lunuyordu. 

1 
11 sırrı Uşa etti. Oğlunun sak- teybinde bütün blldıklerini söy- N k r ··d·· r·ğü k Bu memlekette ltalyadan da-

1 bulunduğu yeri öğrenen Pet- ıemesl uzerlne şaşırdı; dill tu- tir. evyo~ p~ ıs ~u uru ~ ha az parlak olmakla beraber 
e l'o, kont Tolstoy adlı bir memu· tuldu; ağladı. dın dedektıflerı sekız ıenet evve daha on dördüncU asırda yüzle; 

tunu Aleksiyi getirmek üzere Petro, bunlardan sonra fazla hizmete almıya baılamııtı. lk ka- ce ressam ile birçok heykeltraş 
;\ı't1ana1a gönderdi. beklemedi. Ruhar.i heyete gön- dın dedektif~e aŞrlok ~olmes na. ismi sayılabiliyordu. 

'I'oıatoy ·genç prensle görUşUr· derdiği beyannamede şöyle di • mını alan Mıs Şanleydır. Bu ka - Birçok meşhur artistleri, Flan 
8~ onun tırtır titrediğini gör- yordu: dın üzerine aldığı vazifeleri çok dre'in bir .. kenar parçası olup 
U. tUnktı Aleksi b111yordu, ki "'Hazreti Davud kendi mile- büyük bir liyakatle başarmış ve Fransız mustemlekesi halini al. 
abası,attetmlyecek, derhal 1- rlm oğlu hakkında nasıl idam Yenidünyada büyük bir nam ka.. mış olan Dijonda, parlak bir sa
a11ı ettırecektı. Fakat Tolstoy, hUkmil verdi Jse ben de sizin zanmıştır. Ka.dın hırsızlardan ma- nat mektebi kuruyorlardı. Fran
aman.ın mUthiş entrikacı bir ti· öyle hüküm vermenizi isterim." ada, erkek gangsterler de ondan sız heykeltraşınm seyri esnasın 

°Jlı 1~1• Bin dereden su getirerek Rubant heyet işi adliyeye ha- korkmaktadır. Sekiz sene zarfın- da zikredeceğim .. Dijon mekte • 
hl e-.sln ikna etti. Babası ona vale etti. da birkaç kereler hırsızlarla ta - binin müessisi Claus Slutet'in 

ç blr Ve;y yapmıyacaktı. 127 Azadan mürekkep heye- banca düellosu yapmış, hatti bun. bir muasırı, fakat hayatı ve bil 
& Carevıç babasının hışmına tin vereceği karar maHımdu: 1- !ardan bazılarını yaralayıp yaka- hassa en faal devri on beşinci as
.ranııyacağına kani olunca bir dam .• öyle yaptılar. Kararı A· aff k 1 t r Çan rm birinci yansında geçmiş o. 
art k i d"l ğ' lamıya muv a 0 muşu · - lan büyük bir ressam, Flaman 
e b oştu. Rusyaya metresi i· lekslye okudular ve b r ı e ı tasındaki kelepçeler süs için ide - (1390 • 1440) Jan Van E'l•ck de 

eraber gLdecek, onunla evle· olup olmadığını sordular. Alek- . J 

eceku ğildir. O bu kelepçelerı gangste - Burgonya dukalarmın sarayında. 

O za~ana kadar erkek kıya· 111:_ Karar hakkında bir diye- rin nişanlısına geçirmek ~çin. ~ • yaşam~ş, Philippe le Bon'un o-
eurıe dalma yanAıda bulundur· ceğim yok, dedi. Yalnız bir dile· merika.dan Londray~ getırmııtır. J da uşagr ve ~ssa~r olmuştu. 
Ulu Etrozinl, Aleksi için en ğlm var; Efroziniyi bir daha gö· Rozeşteyn namındakı hırsız kadı. b"~e~~ah.ır hır ressam olan 
UyQk kıymetti •• o hayat idi. rUP kucaklamama mUsaade edi- m Nevyork polisi uzun zamandır ~:ile beı::r(l370 - 1426) H~ 

Yazan: Reşat Ekrem 

Tolsto:r. earta razı oldu Alelt- aramaktaydı. Erkek arkada1larile . çahpn Jan, yag 
l de me~nun 8 111 111• R 1• nlz.. •• • b' lik N kt b·r bankayı h~yayı ıcat ederek resim tari- l7 an Dyc1-'in §a1ıeser'lerinden Kra? nirinci Şarl'ın portresi 

• evg ı e u , ır te evyor a 1 hınde belki en bil "k b. • k ı· 
ada geçlrecetı mesut gUnleri Halt, :Aleksinin atfedileceği- soymıya teşebbüs eden, fakat bu bı vücuda ' t' ~t· ıyr 1~1 00

1 a.. Iarmın İtalya seyahatıerile baş-
UşUnerek bl b h ç ge ırmış ır. ag ı . 1 l . . 1 
1 r an evvel Rusyaya nl umuyordu. Blr sa a are- te,ebbüsleri akamete uğrddığı i · yanın sayesinde r ki h .k 1 ayan temas ar netıcesınde, -
aşmak için s b 1 d l'.- h Is s en er, arı u t l t• . 1 • .. . a ırsızlanıyordo. vlçin mevkuf bu un Uı;U ap · rin Londraya kaçmıya muvaffak ~de zenginle . ffaf b' ayan sana ı şıma resmı uzerın 
Çareviç 11 ..,.. 1 s şmış,, şe ır par d .. . lm b l t 

• ...a:l. e .ıı.froztnl yola çık· hane klllseelnln canı acı acı n· olan bu kadm İngiliz polisinin e- laklık almıcıtı A . 1 e muessır o aya aş amış ı. 

ya tının yarısı on altıncı ve yarı· 
sı da on yedinci asra ait olan 
büyük sanatkar Rubense kadar 
daha hiç olmaz.sa üç kuşak bek. 
liyecekti. p-"11ar. Fakat Et 1 ili Efro '>I • yrıca, resım er 

f'\aıand G rozinı yolda has· Iedl. Genç Çarlçev ç sevg • tine geçmiş ve tevkif edilmiştir. de tashihlerin yapılması gayet Vander Veyden 1449 da ltal-
"'· ~ı ebe idi. Almanyada zinislnl son defa. kucakhyama imdi Mis arlok Holmes kele • kola la mı tr ya)'.a gitti, 1>\l se~ahat\ esnasın. (1577 • 1640) Pau1 Rubens • 

Pfetft, SJeghen de dofmuttu. Fa" 
kat on yaşında iken babasını 

kaybedince, valdesile beraber An
verse gelmiş ve orada yerleşmiş.. 
ti. tık resim derslerini Anversli 

t na bu ekllde gö· ~elert u- rmn e e c • n bti ütr- G iiiiwww ft'ftaın. Lfonet d1:!:st, 
0 

lllektup yazıyordu. Rusya Talih Aleksiye ~ ki bili rip vapurla Amcrikaya götürecek· daki Klaman resmine hakim 0 • Sforzalar, ve Medicisler kendi -
l>rakıarına ayak bastığı gün rllnmeseydi, Efrozln m r tir Skodlandyavd teıkilatındaki lan diğer iki sanatkar daha var sine siparişlerde bulundular. 
azdıfı bir mektupta şöyle dl- tarihin ne meşhur bir kadın~ o- m;slekda§larına Mis Şanley geçen dır. (1400?. 1464) Rogier Van: Daha genç sanatkarlar daha 
Ordu· lacaktı Çarevlçin idamın an der W d ( hh t 

• • ld ., bunu kimse öğ· ay içinlde Nevyorkta cereyan eden ey en ve 1430? - 1494) mua ar ge en tarihlerde Roma 
''Allaha "Ok şükür, sevgili ru- sonra ne 0 u · ·• Hang M ı· B ı ya ve Vened' • ·d k R ff ı u " dl Bl abltle yaşadığı bir vakayı anlatmı§tır. Korkunç e1:11 ıng. un ardan son. ıge gı ere a ae ressamlardan almıştı. O zaman 

şimal memleketlerinde resimle 
uğraşan bütün gençlerin 1talya
ya gitmeleri bir an'ane haline 
girmişti. Rubens de yirmi bir 
yaşlarındayken Venediğe gitti; 
İtalyanın diğer şehirlerini dolaş
tı, Romada bulundu. Ve hattA 
İspanyaya. geçti. Ve İspanyadan 
Anverse döndü. Birçok çocukluk 
hatıralarile bağlı bulunduğ.u bu 
şehirde, güul bir kızla İsabelle 
Brant ile evlendi. Müşfik, güz.el 
ve latif tsabelle Brant, sanatka· 
ra, §aheserlerin ibdaı için elzem 

ı:o.. Bundan sonra her "eY yo- reneme · r z ra daha bır tak b.. "k flA ın ve Tı"•;ans'nm eserlerını· · tet-
v ö 

1 
dl ve unutuldu. iki hırsızla yeraltı şimendifer is . nn uyu aman ..... 

lla girecek. Seninle başbaşa s Y en tasyonunda bir gün karşı kar§ıya ressamları görülmektedir: (? _ kik ettiler. Flandrede Anversli 
aşaı:nak için her şeyi feda edi· • F t.. 1482) Hugo Vander Goes (1440' (1466 • 1530) Matsys yeni bir 
oruı:n. Hiç bir endişe olmadan lzmirde bır ranıılzd uc·. gelen Şanley . tesli~ olmalarını - 1475) Thierry Bouts ve (., . mektebin müessi oldu. 
csut :raşıyacağız .• " car Müslüman. o u lursızlara te~lıf etmış v.e ~orkut- 1523) Gerard David gibi. He~sf Fakat bu mektep ~e müşahede 
Zavallı Çareviç; kendisini ! . il tzmır, (Va • mak maksa.dıle ate11 etmıştır. Fa - an'anevi kilise mevzulan üzerin !erindeki Jıakikatçilik, hayattaki 

ekleyen mllthiş akıbetten ha- r 4'\ kıt) - Burada u. kat hırsızlar itaat etmemi§, ıiliha de çalıştılar. Kilise tarihinin kah samimiyet ve parlaklık ile, tam 
erı Yoktu. zun yıllardan • davranmıştır. Şanley kaçmak isti- ramanlan için, kendi zamanla- manasile bir Rönesans mektebi 

• • • · • beri ihracat tica. yen hırsızlara ateş ctmi§, her iki- rmın simalarını model aldılar. değildi. Gotik uslu bunun müteka 
Petro He oğlu Kremlin sara· retile meşgul 0 - sini de yaralamağa muvafak ol - Ve bu portreleri kendi hakiki kı- mil bir devamı idi. Şimal r~smi 

ının bUyUk merasim salonun- lan, Fransız te. duktan sonra tevkif etmittir. Bu yafetlerinde, on altıncı asırdaki kelimenin en saf manMile Rö_ 
la görUştUler BUtUn devlet ri- baalı, pro~estan, hafiye kadın senede 4000 dolar ~Aman kıyafetlerinde tersim et- nesansı idrak edebilmek, ltalya-
ali de orada ~oplanmıştr. 1895 tzmır d?- ücret almakta olup Nevyork polisi tıler. mn büyük tezyin uslfıbile şima-

~ Prens babasının önünde diz ğumlu B. Frednk tarafından 25 sene mlidıdctlc an • On beşinci asrm son senelerL lin latif natüralizmini, canlı bir 
ktUğ11 vakit ,karşısındaki göz- J~o ih~idlailınaent- ıaje edilmiştir. ne doğru bazı fliınan sanatkar- ahenkle mezcedebilmek için, ha· (Devamı 1 O ttCU aa.yf<JM) 
l mış, mus 

r n kin sa~tığını gördü. 1llkle· vna 

::f~~~:;o~~~~dl. Bir taraftan d"iri bir is~ı=~~;ine m~: Ko·· pek m eı~a k lıl ·arına m u··J· de 
Petro oğlunu ayakları ile it- :~~~~ı:..:.k:ı~~i~"; • • e 

·Sonra orada't.hazır bulunan ı'rinde yazıhanesıne donen Bı'r,.ok hayvanlar insanların ~ ~ Uk"' -..-. -.ıo 1 1 .. .-- 111 ııı Köpek meraklısı bir hatun 
ı.&met adamlarına tun ar .. Fr.,.,.,,....a .. "IZ tüccar, biraz .. sonra bir mu"~esser olamadıktan lfıtuflan 1 U" J hakkında §U hikaye de anlatıl· 

Y edı: peratöre mUracatla sunnet te ol. görürler .. Bunların başında. ked maktadır: 
- Şimdiye kadar hiç bir sözU· 0muştur. 1·ıe köpek gelir. Bilhassa kope·· k • u ""- t Bir gün tiyatroda şık giyin. 

dinlemlyen bu serkeş evlA • Kendı'sı' bir ı'lı'm adamıdır. Muh. ter bazan insanlardan daha ra. miş yaşh bir kadmm fenalık ge-
ana hayrUlhal~olmıya musta· telif dinleri uzun uzadıya. t.etkık hat bir şekilde yaşamaktadır. . çirmekte olduğu, nihayet daya. 
ak .değildir. Bu aciz ve liyakat- tm' nihayet ı'sli.m dinının en Amerikada son gu"nlerde "Ok • • ış '-' namryarak bayıldrgı görülmüş .. 
z CarevJçl saltanat hakkından ~ . b·~ din oJduğunu söyleyerek garip bir usul çıkmıştır. Köpek• 
kat ediyor ve sizi şahit göste- ;;1 d~ne intisap etm~tir. ıerin de ''parmak izleri,, alınma .. 
Yorunı. HUkfimetlmln meşru uSo~ .zamanda tzrnirde herke • ya başladı. Pa.:ın~k. izi tabirini 
arısı Uc; yıl önce doğan erkek . <rr.mda bu mevzu vardır. Yu- harcıilem oldugu ıçın kullanıyo• 
ocuğ dl sın aı;- • d' · gı· h k'k tte k" kl · Utndur. Resmen HAn e • k daki resimde islıı.m ınıne • ruz, yoksa a ı a ope erın 
orum. r:1 ve Ali Ezren soyadrnı alan B. parmak izleri değil "burun izle· 

Ve birkaç gUn sonra )ı{oskova .Fredrik Jiro görünüyor. ri,, alınır. 
nglzisyonu Çarevlçi muhakeme • • Bu fikri ilk defa ortaya atan 
tıneğe başlamıştı. Sigaralanmız ıçm Amerikan hakimlerinden M. Rut 

Aleksiye ,kendisine taraftar propaganda. .. .. .. .. herford Beavist bütün köpekle • 
lanların hepsi söyletlldi ve her tnhisarlar Umum Müdurlugu rin muhtelif şekilde buruna. ma-
irl kız ... ın demirlerle dağlana- · aralarnnızın ve yaprak tütün • lik olduklarını ileri sürmüş, nite .. aıg . . . . 1 tet 
ak ÖldUrUldil. Jerimizin propagandaıı ıçın ın.~ı • kim baytarlar~n ~apt~k arı . . • 

Petro şöyle diyordu: lizcc, franaı.zca, almanca ~~~~ur • kikler de b~ fıkn te~ıt e~~ıştır. 

~
"- - Ya oğlum, yahut memleke· ler lıaztrlamıttır. Bunlar butun cc !Köpeklerın burun ızlermı al· 

m.. ebi memleketlere gönderilecek • mak için baytarlar, bir madeni ruz burun izleri alınmakla mese-
_.. Efrozı'ni de Rusya ... ·a getlrti· tnı·r. idare ldig.,er inhisar maddele ~ phik üzerine hayvanın burnunun 1 hail dilm 
"'" " h e e ez. Köpeklere hüvi-

rek isticvap edilmişti . .Aleksi- rinin de propagandası için azır- şeklini çıkaracak Hacı. dö.kmek -
B opagan· te s.. te 1 .___ yet varakalan veriliyor, hattA l C•ldırtan genç kız, bildikleri- lıklara baıJ.amıftır. u pr . ve 'Uurnuntm ması e ız ı,ço. 

i cekinmeden ve açıkça petro- da dahilde de yapılacak~~ ~U~a~: bıt ~:unmaktadır. . . • seyahat zamanlarında pasaport 
·ıJ sByledl. 13 likör ve ıaraplarm ıurumlinu Boylece elde olunan ız bı18.ha- çıkartılıyor. Böylece seyahat e. 

o hı b b mın ölUmUn- arttırmak makaadile radyoda ve ra kağıt üzerine teksir olunur. den hayvanın cinsi, sahibi ve 
fı1' nuz, a a j · t 1 kt B kl · 1 hh ti t b' 
11~ n sonra ear olacatım;,.o ıE&· •inemalarda neırıya yapı aca ır. ununla. beraber. köpe erın ya sı & :es ıt edilmie oluyor 

-
Bazı meraklı kadınlar köpek.. 

!erini çocukları gibi sevmekte ve 

iizerlerine titremektedirler .. Bir
çok kadınlarm köpeklerini yatak 
odalarında büyüttükleri, sofra -
!arından ayırmadıkları malfım· 
ıinr~ 

Kadın kendine geldiği zaman: 
- Ah işum .. demiş .• 
Bu isim etrafındakilere birşey 

anlatmadığı için sormuşlar •. Ka· 
dın: 

- Bilmezsiniz.. BugUn artık 

on yaşına geldi. Ona o kadar e
mek verdim, ya ~imdi başına bir 
felfrket gelmiş, ya kaçmış kay • 
bol muşsa .. 

Diye yeniden hıçkırmış .. Niha 
yet mesele anlaşılmış: Kadını 
böyle baygm vaziyete, sokan hal 
küçük fino köpeği !şum imi§ .• 

Üç gündenberi misafirlikte o· 
lan kadıncağız köpeğini görme -
miş oldu'hınd<ı.n mr>rılrn d' 
baygınlıklar geçirmiş. 

'Köpek sevgisinin bu kadar i· 
leri gitmiş olduğu bir devirde 
Amerikalıların buldukları bu u -
ıml hiç de fena. değildir 
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Ankarada entresan bir davaya bakıldı Miiit Şef Fransada T h d k. d ·· "' ·· , s Dün Ankara Halkevini Ecnebi propagandaıiyle 8 ran 8 J ugun 
' alanda at yarışları şeretıendirdiler nasıı mücadele ediıecekH ti . k b l . 

Ankara, 24 (A.A.) - .Milli Paris, 24 (A.A.) -Fransada- ege erın Q U resml 
k 1 • k d Şer lsmet lnönU, bugUn, sayıla· ki ecnebi propagandasını tenkil / f • ? arne erı umar mı ır rıglttıkçeçoğalan halkevleri- ctmekfçinhlikfımetblrcokted· suvare nası geç l. 

" ı uiu çalışmalarını 'daha esaslı ve birler almıştır. 
Müddiumumilikçe açılan bu dava asliye ileri blr şeklide plAnlanıak i~in ı - BUkumet, Alman taraf-

ikinci hukuk mahkemesinde reddedildi epey zamandaııberi toplantılar tarı olan Alsaslı Uç cemiyetin 

Tahran, 24 (A.A.) - Anado. I parçanın üzerinde genç evi 
lu ajansının hususi muhabiri bil. isimlerinin bq harfleri o 

Aıık.ıra, 24 (Hnsu~I) - Ankara as
liye ikinci hukuk rıı:ılıkenıesiııdc 

meraklı blr da'ta gurlllnıfı, \c lamı
ra lınğlaıııııışl ır. n.n :ınııı ıııahl~ eli 
JUdur: 

yapmakta olı.ııı, balkevleri da- feshine karar verm1ştlr. 
kanunen, ne al.:lcıı ,.c ne de mantı- mşnıa komitesinin içtlnıaıııda 
ı.an iııık:ııı lıulunııı:ı<lıjtı111, bu kar- bulunmak lizere Ankara Halke

diriyor: ı yordu. Diğer hediyeleri se 
Dün daha öğleden itibaren bil. Y?ruz. Finlandiyadan k 

tün Tahran halkı mermer saray- bır heykel, Almanyadan ço1' 
dan Gülistana giden yolları tama zel bir vazo gönderilmiştir. 
mile doldurmuştu. Herkes bu me. yetlerin hediyeleri, yirmi bet 
sut günde büyük şefini bir kere ça nadide astragan, Ural 
daha görmek candan alkışlamak dan işlenmiş bir mücevher 

Haıniz lmrc adlı bir zat lıund:ın 

üc ny kadar enel Salon at ~arışl:ırı 
adlı bir o) uıı karne i icat etmiş H 

bunu halka ı.atması 'e kimse t11r:ı

f111dıııı tııklıt edılmeemsi icin iktisat 
'ckoleli ne m uı :ıca:ıt ederek geçen i
kincikılııundan itibaren on beş sene 
ın ıidclelle ıneri olmak tize re bir ilı
tira berati almı)llr. Bu l:ırıhlen iti· 
haren bu oyun lı::ırneleı i satışa ı,;ıka

rıl:ırnk roAbet ıorıııeAe ba~laınıştır. 
l·'ııkat işin hazin tarafı; karnelerin 
mekteplere ıirerek Lu kultür ~ U\ ala
rmda kumar zevkini aşılıwnış olma
sıdır. 

nelerln lılr an için olsun mahsus ka
vin! şereflendlrmlşlerdlr. rıunun tetkik ııaııhsınıı dahil olmuş 

ol<luju farzedilse bile adap ,.e ıthlı"ıkıt \'erilen izahatı derin bir alA
nıulııılir bulunduğunu ileri sürerek ka ile dinleyip mUtalea ederek 

2 - l"ransada gayri mllıt pro
paganda yapmak için ecnebi 
memleektlerdcn para alan ef
rat, şiddetle tecziye edilC<'<''~ti r. 

ihtira beratının hllkmilnil kendiliAin- komiteye, kendllerhıden memle· 3 - Irk ve din meselelerinde 
den iptal ve iskat edecellnl milli- ketin iukılAp ve kUltUr hayatın- 1'"'ransızlar arasında nifak tohu· ihtiyacı içinde çırpınıyordu. Sa. 
haza etmiş n ihtira beratını 'eren 1 at 15 te Mermer sarayın muhte. 
iktısat ,·eklıletinin kanunda adap ve da bUyUk Yerlmler beklenen mu saçmağa matuf o an nUnıa-
alıliıka ve ka\·anini mevzuaya muha- halkevleri hakkında alınacak yişler de keza şiddetle ceza- şem kapısında şebin.şahı taşıyan 
ııc berat J.stihsal edildiAi halde bu yeni tedbirlere ait çok esaslı ır- land1rılacaktır. tek bir otomobil çıktı, halkın din. 
misillil beratlar rulinresih ve ı.:een· şat ve işaretlerde bulunmuşlar miyen alkışları arasında yüzler-
lemyekQn addolunur, deıneslne ral- d k lfl i ı dl ç·n Baş Kumanda ce takın altından geçerek Gülis. 
men bu kararı bir tllrlU veremedili- ve ire t er verm ş er r. 1 • 

h i 11 h 1 tan sarayına geldi. Daha evvel 
ııi llAve etmı, n anuhalinl şu cüm- .Millt Şefin er ves le e a · 
lelerle billrmlştir: kevleri çalışmaları ve meeelele- nının beyanatı sarayın bahçe tarafındaki kapı • 

"Gilrılerdenberi birçok vatandaşla- ri ile bu ilgileri bUtUn halkevll- sından otomobillerle büyUk ilni. 
rı 1.:umar oynamak suçu ile zannaltı· lere bir kat daha şevk ve şeref (Baştarufı t i11cidr) formalarını giymiş vezirler, baş. 
na aldıran ve birçok ntandaşların dl ta meclis reisi, mebuslar heyeti, 

Ma:ırif \eUlell nıe:>elede lıas:.as kumara alışmalarına Alet olan ve ul· \·ermekte r. mak istiyen.leri etraflarında ya. 
davrnnarak mevzu ile al6kadar ol· ,.ı bir gayeye hizmet etmekten çok Mllll Şef ikt saat suren bu ça- rattıkları infirat ve istihfaf va - yüksek devlet memurları, gene -
m:ısı icfn dahlli>e Ht.Aletine r-ura- uzak olan mezkQr karneler mü,·ace- lışmadan sonra Parti Genel Sek- ziyt'1.erinde bırakmakla iktifa e. raller ve muhtelif eyaletlerin mU. 
caatta bulunmuştur. hesinde amme hukukunun hassas bir reterliğ"lnln yurt lclnde gezdir- diyoruz.., messilleri gelmiş ve taht salo -

Ankara muddeıuıuuıuılili bu )ÜZ· cls~i sırall)le memuriyetimiz bit- dlği ressamların eserleriyle ter· Çin_ Japon ihtilifınm ne za. nuna alınmıştı. Alahazrct yanın. 
den birı;ok valandaJların kumar o~- tabı lıtkayt kalamaz. Bu karnelerin ti tua.i 1 rglslnl gezmiş man bitecegı-· hakkındaki suale da imparatorire, kraliçe Nazlı, 
namak sucu ıle zan altına alındıklıı- istinat ettili ihtira beratının iptaline P e 6 res m se il ... 
rına aore, mart sonunda asli)e ikin- ,.e bkatına ,.e satışa çıkarılan oyun ve eserler Uzerlnde aHıka e cevap veren başkumandan demiş veliaht, prenses Fevziye, Iran, 
ci hukuk mahkeınesine bu karnele· karnelerinin toplathrılmuına karar durmuştur, tir ki: .:\hsır hanedanları azası bulun -
rin ihtira Leraıının Jıükroıinün iptal verilmesini bterim." tn ınu'nUn Halkevinl teşrlfle- Bu, hadiselerin seyrine bağlı. duğu halde bu heyetleri kabul 
Ye satışa çıkarılan oyun karnelerinin Asliye ikinci hukuk mahkemesi ih- rlnl duyan mektepliler ye halk dır. 22 aydan az bir zamanda Ja. buyurmuştur. İran milletinin ve 
toplattırılması jı;ın mürıtcaatta Lu- tlra beratı kanununun 40 ıncı mad- bl ~ U d to !anarak a\'det· ponya ikinci sınıf bir devlet ha- hükmetinin mümessilleri tranlı-
luıımuştur. desine istinaden müddelumumfll~in na n n e P 
Müddehımunıillk ıııahkeıııeye ,·er- bıı mevzu etrafında da\•a acmaya sa- lerlnt beklemişler \'e ayrılışla· line gelmiş ve beynelmilel vazi. !arın tebriklerini bildirmiş ve se. 

dığl da\'a arzulıalintle ihtira beratı lAhlyeli kanuni)·esi bulunmadılın· rında hararet ve heyecanla al- yetini fevkalade zayıflatmıştır. vincine tercüman olmuştur. Saat 
kanunun ihtira:ıl 'e keşri:ratın ve- dan bahisle davanın reddine karar kışlamışlardır. Japonyanın bugünkü gayretleri. 17 ye doğru otuz kadar yabancı 
ya ıslahatın sana) ie mlitedalr olma- \'ermiştir. * 1 * ne devam edemiyeceği bir gün heyetin otomobilleri gelmeğe baş. 
sının icab:ıtı kanunı)edeıı olduğunu Hususi sureıte aldılım malCımata 'l\.'1emleketin her tarafından ge. şüphesiz gelecektir. lşte ozaman ladı. İşte başta R~na Tarhan ya. 
salonda at )lmşlurı nıınıı altında ı:ı· nazaran müddeiumumilik bu kararı n b ·· 'd' baş ··st b"l k 
karılan bu O) un karnelerinin sanayll yerinde ıürınl) erek tem)·iz e<lecek- len telgraflar milli hakimiyet ve .arış umı 1 g~ . er~ 1 e~ . - nında Kamutay ikinci reisi Canı. 
:ılakalandıran ilıtiraatıan addi ne ne tir. çocuk bayramının ilk günün he. tır. ~eza, Japon ~ıhtarıstlerı~n 1 tez, orgeneral Orbay, Nebil Ba
==------------------------- yecanlı, büyük tezahüratla. kuL makus kadere maglüp olarak fil. tı, Reisicumhurumuzun başyave. 

Sovyet Hariciye komiseri !andığını haber vermektedir. An- tuhat fikirlerinden vazgeçmeleri ri Celal Üner olduğu halde Tilrk 

JJaşta1atı 1 ınm:Jı 
Londra, 24 (AA.) - Ne\1lle Hen. 

denon. yazl!csl başına gllmck Uzere 
dlln tayyare ile Berllne hareket etmı.,. 
Ur. :Mumalleyb, Çekosclovak buhra -
nmdan ııonra 10 martta Londraya ı;:al 
rılmııtı. KendlalnUı mayıs 'btdayetlD• 
kadar lngUterede- ltalacağt zaııDed!ll _ 
yordu. 

Berlln, 24 (A.A.) - lyi malQmat a. 
lan roaha!llde beyan olunautuna gö -
re, Almanyanm :L.ondra büyük elçili 
Von Dlrkııenln yaz.lfeıl b~ına dönece. 
ğ1 henüz te!blt edUmemtıtır. 

Parla, 2, (AA.) - Hanctye naz.ırı 

Bonnet buıUn öğleden sonra Roman -
ya büyük elçisi Tatareııkuyu kabul 
etmlııUr. 

Polonyanm Londra bUyUk elçisi 
Reczlnııkl c:ıe tayyare ile bu akıa.m 
lngııtereden Parlııe gelmlıUr. 

POLONYANrn I.ONDRA ELÇ1S1 
JAndra, 24 (A.A.) - Bugün tayya_ 

re ne Parlııe gelen Polonyanın Londra 
bUyUk elçlııl yarın öğleyin gene tay -
yare ııe Londraya dönecektir. 

Polonya maha!ıllnde beyan olun . 
duğuna göre, bUyilk elçi A vnıpa vazı. 
yeti hakkında gllrU~mek ve Fransa 
ile tngllterenln Sovyet Rusya ile yap. 
tıklan müzakereler hususunda maJQ. 
mat teali etmek üzere Paı1se gttmlıı-
Ur. 

Parhı, 24 (A.A.) - Fransanın 
Berlin büyük elçisi Coulonbre 
çarşamba günü vazi~si başına 

dönecektir. 

ROMANYA HARlClYE NAZI. 

RININ GöROŞMELERl 
Londra, 24 (A.A.) - Roman. 

ya hariciye nazırı Gafenko bu 
sabah lngiliz hariciye nazırı 
Lord Halifax ile yaptığı miilakat 

tan sonra akı;am üzeri de Avam 
Kamarasına giden başvekil Çem
berlayn ile bir saat süren bir mü. 
lakatta bulunmu~tur. 

Gafenkonun bu milli.katını mü-
teakip kabine toplanmıştır. 

ROMANY A.."'JI~ ALMAX. 

YAYA VBRDIGt CEVAP 

karada 200 den fazla küçUk ya.v. ve an~evi taarruz po~itikal~rı- heyeti ilerliyor. lşte İngiliz kra. 
riciye nazırı Kort, Norveçi Al • ru çocuk e.sı"rgeme kurumunun nı ebedıyen terketmelerı de mum. 1 t .1 d Lo d Athl 

kU dil F k "O A d mı emsı e en r one, 
man. _t_e~didi altın~a. gö1:1i~ gör. temin ettiği vasıtalarla Çankaya. n r. a at rta sya a ye. refikası. Prenses Alice, biraz son.. 
medıgını ve Amerıka reısıcum • ya Mı"lli ş •fı'•ı 1 o"'ı:ı'·.u"ı e ~it:nig _ ni nizam tesisi,, adını verdikleri 

:»' ~ • ra Dük de Spoletenin reisliğinde. 
buru Ruzvelte de beyanatta bu. !erdir Cumhurreisimiz Bayan 1- rüyalarında devam ettikleri tak. ki I:ılyan heyeti, !şte 
lunmak mezuniyetini ve:ip ver. nönü, · Bauv~kil ve Hariciye Ve _ dirde, harp sönmekten uzak ka. Fransayı 
med1"t•~l!!IJJ~~~~~W~!!I lacak ve pasifikte barıg biz- h~ temsil eden general Weygand, ~ 'h~ .kili. goanklerı halka · k rd ~ 1 t U 111 
fmdan ar.ulan suale •-11ay1r, ce. mışlardır. y •rul:ır l ıreR • Bff' allm:tk' \rtıyıı a e" gan " anın meee 
vabını vermiı ve ancak bir harp ht 

11 
. . .. .. 

1 
d "r hain olmıyan her Çinli bu nokta! Serdar Şah Ahmet Han, Sovyet 

• • T • • mu erem e erını opmuş er 1 • • t' "'k d kt' başmümessili Terentiev, Alman 
takdırınde Norveçın de tehlıkeye u. 11 • ~ f k"' Ukl 'lt"f tt bu nazara ış ırcı e ece ır. . . 

. •. . • ıuı ı !>'e uç ere 1 ı a a - heyetı, Japon heyetı ve Papanın 
düşecegınden bıtaraflıgını muha. hınmuş Bayan İnönü çocuklara Bugünkü askeri vaziyete ge - .. ·ı· H . t ht 1 d 
I iç" ·cap ed n tedbi 1 r· 1 ' . mumessı ı. epsı a sa onun a 
aza ın 1 e r.e ~ a - ikramda bulunmu~lardır. lince, Çin kati .surette tesbıt e. toplandılar. Tebriklerini .sunan 
mıı oldufunu ili.ve eylemııtır. dilmiı bir politikayı takip ede. . . . • . A 

heyetı harıcıye vezırı lam tak-
MISIRIN CEVABI Telaşa sebep ne? rek sonııı:~a ~adar mUcadeleye ka. dim ediyordu. Merasim bir saat 

'Kahire, 24 (A.A.) - Elihram rar vermı!}tır. k d .. d" ·a ar sur u. 
gazetesine nazaran Almanya Ruz (Buştarafı 1 incide) fşgal edilen toprakları muvak-

. h kk d b" k Akşam bütün şehir baştan ba. 
ve itin mesaJ .. ı a . m a .~r ~o )lll)·onlaırt·a insandan nıürek- ka.ten feda etmekle '-'aptıg-ımız 

d ld - " şa donanmı3tı. Gülistan sarayın. 
devletlere gon ermış 0 ugu su. kep herhangi blr memleket far· ş~y zaman_ .ka~ann:ıakt~n • başfka da yüz kişilik bir ziyafet verildi. 
alnameyi Mmr hükumetine de Z<'dlniz. nu memlekette bir ada- b.ır şe .. y.d. egıldır. Z~ra. ~ıhaı za .e. Bu ziyafette bütün heyetler reis. 
göndermiştir. k k f 1 z n t valı . . mın sokak ortasında diğer bir r~n uçu _ za ~r erımı. 1 e .

1
• !eri, büyük ve orta elçiler ve yUk. 

bı-,~~s.ırdhUkumeltibnın Alm~nyaya adamı hiç sebepsiz sllAhı lle vu- sınden dogacagını katı ol~rak b • sek devlet memurları bulundular. 
te lıgın en evve u mesa3a mut- • r 22 kanlı m nar be 
t 1. 1 ld _ t• d ı·arak: yere serdlf:i hal<le umnmı ıyoruz. ay . ~ • e : Suvareye Tahranın bütUn güzi -
a ı o mamış o ugu sure ın ece. h ır 1 1 !erden sonra, bır çok vılayetlerı de "ı"lelerı" sefaretler erka"nı ve d"-· . t d'l kt d" emniyeti mu ara7.a nz es)" e I .. 

vap \'er ıgı rıvaye e 1 me e ır. ıuükeHef olan poli~ ' 'e zabıta olduğu gibi muhafazaya muvaf-, rrazetecile; davetli idi. Saat 22 
1\lısır hükmetinin Mısırın kendi. f k ld k .M k 1 • • ı ı c 
sine yapılacak her türlü ademi kıınetlt"rinln müdahale etme· a 0 u · ,· ;r, ez erı ışga -~ - den itibaren otomobiller biribiri 
teca;üz garantisini mlisait su _ di~hıi bir an giizHniine getiri· tmda olan 'ıla)etlerde .de duş • ı ardına Gillistan sarayına doğru 
rette karşılıyacağmı ila.\'e etmiş niz. Bu lıAdl enin milyonlarca manın müsbet hakimiyeti sıfır. akıyordu. Sarayın her tarafı bin 
olduğu söylenmektedir. in an iizerinde yapa<'ağı teıdr dır. Zi~a Çi.nliler bütün i~san :.ay 

1 
bir ıı::ık yağmuru içinde yanıyor. 

ne olur? _.btık o mllyonlar<'a in· naklarıle cıvar mıntaka ara a · du, büyük Iran sanat dehasının 
sanlar kemli hayatlarından ııa- kimdirler _ve bu m~ntakalar doğ. eseri olan kıymetli çinilerle sils. 
ı:ııl cnıln olabilir? rudan dogruya Çın ordularının !ü olan cephesini yüzlerce ampul Bulgar hUkOmeti 

kontrolu altındadır :. . . l sanki bir pırlanta gerdanlıklar 
Bazı fabrikaları kontrol Yakıa m<>n b~'r kiı:ldir; iildii- Japonlar yalnız musbet hıç hır l çerc;eveliyordu. Bahcede kristal 

altına aldı ren de bir kişi. Fakat hiç Hebep- şey kazanmamakla kalmıyorlar, avizeler icinde kırılan renk renk 
siz yapılan bir katli chıayethıhı ay~i zamanda dikkatl.e _hazırla • : ışıklar en ·giranbeha bir fran ha. 

Sof~a, (Huıuai) - Bulgar hü. meımJiyehılz kalmaıcı takdirinde dıgımız program mucıbınce ya •
1 
hsı kadar güzel tarhları meneviş. 

k_Cır~etı ordunun ihtiyacına elve - hiç bir taraftım t~hdlt olmadılı pılan mütemadi hücumlarımıza livordu. 
rıılı maddeler imal eden fabrika • halde nıllyonlarca memleket maruz bulunarak batağa gittik - ·B .... 

1 
h 

1 
d 

ı~r k t 1 1 •-J - •1• h f 1 .. ül"' 1 uyu' mermer avuz ar an " ı on ro a tına a ... ugını ı an et halkının emniyetleri bir an l~ln· çe da a aza gom uyor ar. 1 t ki . f k 
kt d. v . . .. .. . . me ı ap ren erı ış ırıyor ve 

me e ır. arnada Mınıum ve de yolıc olur. Bugunlrn askerı vazıyet hak - d , 
1 

b" - . . h 
1
• d 

Klod t f b 'k 1 ·1 s f d . .. -· 1 . ..k 1. . 1 amıa ar ırer yıgın ıncı a ın e ra a rı a arı e, o ya a 1 l\lil ib k r d kındakı goruş erı hu met po ıtı - . 1 • •• • T d 
Pantser boruları yapan üç fahri - ,te • n on eı·ansm an kasına itimat ve bu politikanın çımen erı~ ~:.erme ~erp_ı ıyor u. 
1 1 kt "k ili b k b" som·a {,'ekoslo\ak)n \"e bir mu 

1 
. Saravın bilyuk merdıvenınden çı-

~a. e e n tı yapan as a ırl • ba!jlıca unsur arını teslım esası - · . . . 
f b "k R k . l'k 4

f b . ah ede ile ttaı, aya baglanan Ar· d 1 :ı..u "k d"" 1 karnk genış taht salonuna gırıyo-a rı a, ve uıçu ta ıp ı a rı ·ı na ayanan ar, ·u yu U"'m:ın - D 1.1 . . . . 
k S f ~ 1 kt 

1 
f b • naı·ııthığun lıo;gal tıu-ı.lal'ı cihan 1

1 
f d 

1 
ruz. :ıvct ı er ıkı bını bulmuş, 

ası, o ya.ıa e e ro meta a rı- • arı tara ın an savru an manasız . • . 
k .1 l'k d""kli f b "k 1 efkılrrunmınl) esimle beJ nelnıi-

1 1 ld 1 1 dıneden gelecek olan alahazretı, 
ası ı e çe ı o m a rı ası sacma ar a a anamaz ar .. , . . . . 

la 'k f b 'k k 
1 1 

tel lmlrnk uıısllerine giirc doğ- ımparntorıçeyı, velı:ı.htı. prenses 
ve stıl al rı ası, dondtro aB. rıı J:iiı·iihııeuıl~tlr. Hıı l.üçiik b" k"' "k 1 1 ti .1 t 1 Fevziyeyi bekliyorlar, ortada 
tına a n:rn ar arasın a ır. u • ırer ııçu < l'\' e ue or aı .aıı . .. 
f b 'k 1 h " k" f . d memleketler hakkında tatbik k 11 1 ımuhtelıf devletlerden gonderilcn 

Londra, 2 ı ( A.A.) - Röyteı a rı a 3 r "' ·ume ın emrın en n ı ı Uğ k ·· .. k a < ırıyor ar. rok güzel nadide hediyeler duru 
hari" sipari" alamıyacaklardır. e< ı en ınnıtme e er < er n<;u Be, nehııil<•I bir ı;;ıılh 1.oııre b ·h d' 

1 
. b" Uk 

1 
-

a ·a sının a 1 dı< ı b"r hab"re go"'re :s " d ı IA d'" ·· ·· ti\ · yor u c ıye erın en U"" 'I'-" J n · · " ' e\· etleri te şa uşnrmu~ r. raıı~ınn dın<•t edildikleri huhlc ·. . . . " ~ ,J· 

Romanya Alınanyaya verdiği <'E'- -o- Zira bu memleketlf'rin hepsi ay- . ı metı temsıl ettıklerı servetler -
bunu da reddoclıyorlar. d 1 · · 

vapta, Almanya ile hududu ol - Gölcükteki tesisata nı uıtullerin varın kendileri ı~ın en daha çok ran devletının a-
, Aynı zamanda hıı de\ lf't ler 1• h . . . 

madığı için tehdit al.ında bulu . 30 milyon mark birer bahane lle tatbik edilmesi I . . . a azret şehınFıahın ıdarcsınde 
nu") buluıımadıı'ima bir hüküm bnzı konı~-ıı mcmlcketleı fü sı bütün diinvada kazandıg·ı hUr 

, o harcanacak ihtimali kartısmdadır. ık .. k 1 . . k hl • -
~·"!:-me:;inin "Ok güç olduı'.;unu \"e ı 1 muza ere ere gıreı<' r met ve itibarı göstermesindedir. 
!lır.u biu.at Al•nanyanm d.,ha iyi B::rlin, (Hususi) - Frankfurd Sonra, A"lnıanya \e İtalya heı· harp vukunnila onların ya yar- Japony:ıdan. Finlandiyaya ka. 
b:inı~ı:1t lazım ge!diğ"hi b:ld"rrni<; Tamaycdcn bildirikliğine görc, jsiizlerl n~ ~ın-t"ketlerl ile hud~ıt-:dnnlarını, rahut bitarafhklnı· dar her yerden hediyelr var. Bi. 
Ruz\·eH.iıı me-ajm lan daha ev _ geçen gün i.nşa edilecek~ askeri Ji· ı tarım genı':'l<"f mek lstediklf"rınl ! 111 ~eı~ln~. (,'ah~ıyorlar. Bu 'az.i· l zim hediyemiz altından yapılmış 
\Cici" h b ri bulunwndı~ını ve f?. . man ve denız harp tezgahları Al. ilAn etllyorlar. Arzularını tn- yetı göı't\ukten 11onra hflzı nıem- zevkle pırlantalarla işlenmiş 13 
k~t umumi Ytl"İvr•i e"' ı· ,,. \'eri. mal c ı 'üstri} ellerinden mürek -' hakkıık cttirnıt"k h:ln h-ahındn 

1
h•kt"tl<'r sulhu tf'hlik<'ıle g1irl"· parcadan mürekkep bir tuvalet 

d ttl~'kki eyledili .i i!a\'e eyle. ı:~.., bir gru~ a ihale edilmiştir. harhP J[ir<'ı·~klerini dr saklanır ,rek tPlit';'a dii~rlt'r~e ,.;rhPftslz takımıdır. Herlcesin takdirle sey. 
mişUr. ı Sarf edilecek meblii ot~ milyon yorlar. Rn ı.urada ıııeferbcrllk· ı' nı.iıllr? 1 rettiği b utuvalet takımı hediye-

Oslo, ~4 {A.A.) - Norveç ha. Alman markıdır. lıer yapırortar. flk hamle olarak ASIM US !erin en başında yer almı§tr. Her 

su idi. Holanda eski antikl 
kitap göndermişti. İtalyan 
hediyesi gümüşle işlenmiş b 
bir sofra ortası çiçekliğidir. 
çika bir av tüfeği, Fransa 
tal bir içki takımı gönderrrı 

Hediyelerin önünden geçi 
ruz. İşte papanın hediyesi: 
aedef işlemeli bir sandık. 
tere hediyesi daha pratiktir. 
seyahat çantası ve antika bit 
at. İsveçin iki vazosu önünde 
veçten gelen beyaz bir ayt 
tu yatıyor. Bunu Iranın bet 
rafından lsfahandan, Şir 
Tebrimen, Hemadandan ve 
her yerden gönderilen kı 
hediyeler takip ediyor ve h 
yeler yirmi kubbeli uzun ,., 
niş salonun ucundaki taht'a 
dar uzanıyor. 

İki saf davetliler, kadınlat 
vare elbiseleri ve erkekler 
ünif ormalariyle bekliyorlar· 
zıka ince havalar çalıyor. T>.o,r-•-

bir kıpırdama oluyor, geh 
hazretleri refakatlerinde ırı 

Nazlı olduğu halde en önde 
liyorlar. Melike havai mavi 
te üuri sırma \'e inci işletrı 
muzları ziynetli kürklü bir 
let giymiştir. Bu elbisenin 
eteği asgari bin senelik kı 
li halılar üzerinde sürünuyot 
melike kızıl saçlarının il 
taktığı küçilk tacının büyilk 
lantalarını kehkeşan halinde 
lerl doldurarak ilerliY.or. 

Bundan sonra dUk dö S 
nin kolunda imparatoriçe 

Şimdi genç evliler yakl 
Mısırın aail kızı Fevziye 

elbisesinin içinde ba§tan bal' 
gilwllik, incelik ve zeraf et 

bolU idi. Bunun arkasından 
ğer prensesler, prensler ve Y 
ğe davetli olanlar geçtiler. S 
re başlamıştı. Ilık bir gece 
de havai fişekler Tahranın se 
cini demet demet semaya 
yordu. Asgari bin kişinin 
bulunduğu bu kibar \'e güzide 
vare mükemmel bir büfenitl 
rafında gece yarısından b 
o;onraya kadar devam etti. 

SPOR ------.. --,-
Beden terbiyesi İstanbul 

gesi futbol ajanlığından: 

Bölgemizde mukayyet lis 
ye hakemlerin muvazzah a 
teri mevcut bulunmadığındaJl 
ğıdaki tebliğin neşri zaruri 
rülmüştür. 

1 - Uhdelerine maç id 
tevdi olunan hakem ve yan 
kemlerinin hiç mazeret gös 
sizin vazifelerine gelmedikle 
rülmUştür. 

2 - Bu gibelr hakkında 
haz olunacak kararların aj 
ğımıza. iş'ar olunması fut 
derasyonumuzdan rica e 
olmakla beraber rr.e~ru ma 
!erine binaen maçlara gele 
cek olanların perrcmbc ak~ 
na kadar behemehal bölge 
kez bürosuna maltımat ve 
rica olunur~ 

--o---

Holandalılar 
Belçikalılara gali 

Amıterdam, 2.f (A.A.) 
blnl müteca,·lz bir seyiı·cl JC 

si l:inUnde yapılan Belçllta • 
landa futbol m:ıçı, JloJnnd 
rın 3• - 2 galibi} etiyle nette 
mlştlr. 
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._ __ Heyecanlı Zabıta Romanı ---,. 

KU RUKAFALAR IN ESRAR I 
Edi Kanfor 

Almantar tarafından 
sahnede yuhaya 

tutuldu 

1 l __ H A F T A N 1 N 

lngilizceden Çeviren : H. MÜNiR Son gelen Fransız gazeteleri 
Amerikada Almanlar aleyhine 

-1 8 - yapılan nümayişlere i§aret ettik. 
·ı; Tabancaıını ıaımaz ve titremez Fakat kristal kuru kafaların ten sonra son olarak ta meşhur 
~ır tehdit halinde elinde tutmakta manası neydi? 1<omik Edi Kantor'un bir takli· 
~~am c-,:len Solo Smit, mırıldan- Lorey, Solo Smite dönerek: dinden bahsetmektedirler. 

- Bu gecelik bu kadar yeti§ir Edi Kantor, Alman propagan. 

1' ' ~. ~u iı, bir ıeye yaramadı. Bir sanıyorum, dcı:ii. da nazırı doktor Göbelsin şarki 
g!Y ogrenemiyoruz. Solo sorlu: Akdeniz seyahati münasebctile 

~pi_ Lcroy bundan ıonra, tekrar ya- _ Bir şey bulabildin mi sahnede topuklu iskarpinlerle 
Jkmasasına doğru yürüdü. Ve _ Bir §ey de laf mı? f doktorun taklidini yapmıştır, 
~.~eceleri yokladı. Çekmeceler Kısaca güldü. Sonra oturduğu Salonda bulunan Alman seyir. 
a ıtlıydi. iskemleden ayağa kalktı. Bu sı - ciler komiğin bu temsilini hiç te 

ı.ı' Adamlara anahtarı ıordu. On. rada elleri yukarı vaziyette duran hoş karşılamamışlar: 
U1't· kendilerinde olmadığını söy- hizmetçilerden biri bir hayret sa · - Rezil, pis yahudi. seni bir 
. -~orlardı. Bunun üzerine Leroy daiiı çıkardı. Leroy derhal kapıya köpek gibi yere sereceğiz .. diye 
ı<! ancasının kabzasiyle orta çek. baktı. Karşısına çıkan şey. bir ta· bağırmışlarılrr. 
ircccnin kilidini kırdı. bancanm namlusu oldu: Bu hareket karşısında meşhur 
i~ Çe.~?1eceyi açtı. içerisinde ilk - Eller yukarı Leroy 1 Sen de komik hiç istifini bozmamış, esa. 
V~ r<iugü §ey, küçük bir meşin tor Solo Smit, ellerini yukarı kaldır!. sen Amerikan seyirciler de mu • 
~ oldu. İçinde mühim miktarda . Kapıda görünen adam, müfettiş kabil nümayişi yapmııılardır, Edi 

r. 1'Yet iyi kesilmiş elmaslar vardı. Terimandı. Kan tor temsil bittiği zaman bil-
ir Fakat L Elindeki tabanca, bir kayış par. yük bir soğukkanlılıkla halka hi. 

, •. 1 
eroy elmaslarla alakadar k · d d k e gı d' D çası gibi sert ve hare ·etsız uru· tap c ere : 

fttl 1
• erhal çekmece:ieki ka -

t 
arı araştırmağa baıladı. yordu. 

e Solo S . . Müfettiş Teriman n omuzlan 
,P.d. rnıtın tabancasının teh • ardından üniformalı polislerin 

ı~I. 
1 altında elleri yukarı olarak 

·.Uran b miğferleri görülüyordu. rrot . . eş hizmetçi, gözleri falta· 
gıbı Teriman, sesinde b;iyük bir za. 

~ açılmış vaziyette Leroyun 
·e f araştırmasını ıeyrediyorlardı • fer şiddetile: 

.,. Leroy k . _ Solo Smit, dedi. Sen cinayet 
,..it • ıse mccelerın kilitlerini s d h er b. surile aranmaktasın. en e, mu 

t
. . ırcr kırarak hepsinin k · :ı h" ını :ı terem Leroy, bir caniyi ımayc 

muayene ediyordu. 
at Bird ve zabıtanın vazifesini işkfıl et -

.. ...a~ 1 cnbire küçük bir hayret w: ığ1 k mekle müttehemsin. 
. opardı ve çekmecelerde:ı 

• 1ndcn r ka d Leroy ve Solo Smit bir an için 
~- :s1 r ıfı ufak, kağıt to-

i!'İ_~ rın.ı masanın üzerine yaydı, bun bir şey söyliyememişlerdi. Bilhas 

- Seyircilerin büyük bir kıs • 
mının temsilimden zevk duyduk. 
Jarı görüliiyor, memnun olmıyan 
ların kendi zevklerine göre oyun. 
ları seyretmeleri için Hiller dün
ya!'tna hicret etmeleri tavsiye o. 
lunur. Benden memnun kalan se. 
yircilerime de bundan sonra böy. 
le bir ~eri numara yapacağımı 
ve hasılatı Alman mültecilerine 
bırakacağımı arzederim. 

Demiııtir. 

e d gazetelerden kesilmiı parça _ sa Leroy, yerinden kımıldama • 
;./ 1• Bazıları fransızca bazıları mıştı. Teriman sesini daha yük • 

anca :.... ' ı k 

15 metre uzunluğunda 
bir yılan , wı, Leroy gazete parça • se tere : 

eli 1:~ gözden geçirdi. Bunların - Eller yukarı diyorum Leroy ! İS\'İçre gazetelerinin yazdığına 
ltalyaımı idı.ırcsinc geçen Ar11 avutlu7rta yerli ha77' gazetelerden Mclisclcri rııcml•la ta."'4> odiyor 

tll: : ~e. Semplon tünel ekspresi • Diye haykırdı. göre, Rona nehri suları içinde ( 
~ a rıbi ve bu ekspres treni . Ve ona doğru hızla yürüdü. Fa. on beş metre uzunluk ve yarım 
"il ta~ımakta old - ·· kat odanın ortasındaki halının Ü; t k t d k b'' '"k b' 

Kısa haberler _,; 
,_rfJf, .. ıinı'n ka b ugu altın kulçe. me re u run a ço uyu ır yı. • 1 •. 1 ·r- k r· fı 
" y olm zcrı'ne basmasile, aşag· ı düşüp göz 1 .. ··ı .. t•· Ce . . . sınııuıı ıır ·o ıs nı ıdurliiijiim 
0r 1 • asına dair h<ıva - an goru muş ur. nevrenın ıçın ta,·in edilen İzıııir Türkofis ıııüdiinı 

erden ıbaretti. d k b 1 b' ld J 
.J Gazeteler b en ay 0 ması ır 0 u. den geçen ve çok sığ olan bu ne- bu hurta kinde şehrimize l!Clerek ) l' 

1t ~lk' • eş ıene kadar ev • Leroy, bunidan sonra parmağı - hirde avlanan balıkçılar bu yıla. ni vazifesine lıaşlıyacakıır. 
e f_ ~- gazetelerıdi , m, yazı masasının kenarındaki nı görünce korkup kaçmışlar, • Güıııriikler umum nıüuiirlüSü ıı · 

~d ~ nazcab.,.AJı Au_,.-.1.ru;u;uıı>a.ı:ıa .. ~ua;ı..... ........ ---~--t ............. -._.-_.._-..ı._.-...-_.__.<tt~~H~~i/".J~"'-~"""""~~wr 
,.Jııı." a vukua gelmi,. ba•ka tren .J'.:>r. MORT K?MDtR? Ş ı 11B•~hurtucfı'.inıftt ~u ,~al " ,. imdiye kadar yapılan araştırma pılncak gumrük hiıın.sının iıışıısındaıı 
~ arına ve hırsızlıklarına ait Leroy, yazı masasının kenarın- larda yılanı tutmak mümklin o. bu sene için v:ızscçmişlir. Buna sr· 

vadisleri ihtiva ediyordu. da düğmeden elini çekmcsile, ma· lamamıştır. Ccncvredeki balıkçı. bcrı tasorrur dol:ı)ı:>ille im sene hiıl 
ıf au hav .. .ı• J d · '. d'" t k !ar bu yıJan korkusundan rok za. Çel C lıu işler için l:ıhsis:ıl konnnıı• ....... _ a.uıs er en en yenısı or sanın üzerine sıçrıyara , tavan · :.-

ı,enıt · c tt' kl · · · b ı k masıdır. 'Jlj> • vvel cereyan etmiı bir hadi dan sarkan avizeyi kırması bir ol. rar e ı erı ıçın a ı çılar cemi-
~~ aitti. Fransızca gazeteden a. du. Bir saniye içinde ortalık sim· yeti Fransız makamlarile temasa 

la 
1ftı, Bir de yine gazete par· siyah kesilmişti. Leroy birdenbire geçmiş ve yılanın yakalanması 

Serseri kedi ve köpekleı-

~ 1 
olarak, Paris emniyeti umu - haykırdı. için müşterek çalışmayı teklif et. 

Yesin h" b b' k · · ·k d · t" ç·· k .. R 
Sokaklarda serseri bir halde 

dolaşan kedi \'e köpekler daima 
toplanmak•;adır. Bunlardan cins 
olanlar himayei hayvanat cemi -
yetinde muhafaza edilmektedir. 
Bunları toplayan arabaların üze. 
rine ' 'Toplanan köpekleri. hayvan 
!arı koruma cemiyetinden arayı. 
nız.. yazısı yazılacaktır. Bu su. 
retle halk kaybolduğunu zannet
tiği köpeğini cemiyetten arayıp 
sora bilccel<tir. 

•t k e ıta en yazılmış ır açı _ Smit, ıderhal bitışı o aya. mış ır. un u ona nehri Fran. 
Sil"' tubu ihtiva ediyordu. Bu mek Çabuk ol] SIZ toprakları içinde akıp giL 

p, son b' k b' 'b' · 1 ·ı kt d' l iti ır aç sene içinde ırı ırı Karanlık içinde gürü tiı er baş. me c ır. 

se ınca şayanı dikkat surette vu- göstermişti. Hizmetçiler, sıvışmak 
se~ gclrniş beı tren kazasından istiyorlardı. Dışarda koridordan 
ıı,,-·~etrn:kte ve emniyeti umumi • ağır ayak sesleri işidiliyordu. Bi -
e Jllın bu vakalar karşısında ne risi bağırdı. Derken polisin düdük 

Ptı"ın d ld 
1n .. ı sormaktaydı. caldığı • uyu u. 

bi :Mektup, bu kazaların müthiş - Dışardan da polis düd~ikleri ça 
t~ .~aYdutıarı tarafından tertip lınmağa başladı. Ev polıs kordo· 

Konferans 
Fıılilı /Jalkeııi11ılc11: 

~ dıgj Üzerinde ıdeliller göstere • nu altındaydı. 
l3 ısrar ediyordu. Leroy, bitişik odaya 

1 - E\·iııılziıı 111111111 harın konrt · 
1:111 ... l:ırındaıı un hc~ıııci~ı. :w Nıı.:ııı 

~ ıı ~anılııı gııııu s:ı:ıl 20.30 ıla ı:, iıııit 
kon reraıı!S salonuııd,ı ımıalliııı ,.r 
mııh:ırrlr 1\"urulfıılı Alac larnfındıııı 

\~Iİl'J lllC\ZUUnda \'erilccrklir. 
geçmişti .

2 
_ ,, k r 

v~cudunu bilir. 
uu ·on er:ınsa heri.es gel,•· 

aşka gazete paçaları daha Yanıbaşında birisinin 
tdı F k · t · a at Leroy, onları okuma. hissettı: 
ı ehemmiyet vermedi. Hepsini • - Solo sen misin? 

~t araya getirerek cebine attı. - Evet. 
"t-o Leroy, Smitin kolundan tuttu. 
~sın::r ve ciddi yüzünde mü -

. .lltı b' _ Yavaş yavaş. diyordu. Tc · aJJT · ır mana dolaşıyordu: Tren 
)'dutları mı? Öldürülen ErmenL laıa lüzum yok. Hizmetçiler biz . 
~ esra . d den evvel atılacaklar, anlıyor mu. 

J'.\ • rengız servetinin nere en 
~ın edildiğinin ıüzel bir işareti sun. 

buı .. 

*** 
1Je11oiil11 llıılkrııl111Jen: 

1 - :!7 Sı'laıı 039 perşembe ı:liniı 
saat ıs.:ıo dıı Evimizin Tc·pclrnşııı· 

dnki rııcrkcz hinn~ında "l 'nıılıılnııı~ 
ılim ad:ıırıl:ırı" nıc' zıııınıla 
hir konfcrnn<1 \·crılecektir. 

2 - Herke-; grlclıillr. 

nıuh inı 

-0-

Araba kimler 
kullanabilecek 

Şehirde araba kullananların 
bir kısmını on sekiz yaşından kil. 
çük kimselerin idare ettikleri ve 
bunların ehliyetsiz araba sürdük. 
leri görülmüştür. Araba kullan. 
mak için on sekiz yaşını bitirmiş 
olmak lfizımdır. Belediye reisliği 
tarafından şubelere bir tamim 
~önderilmiş, bu işin ehemmiyetli 
·nrette kontrol edilmesi bildiril
ıiştir. 

Toplantıya davet 
1'ıirk Mikrobiyoloji Crmlyclinclen 
27 Nisan !139 pcr~cıııbe gunii saat 

18.30 ıln EtılJlı:ı Odası kunfcrııns s 1 

loııııııll,ı torıl:ınıl;ıc:ıktır. Jlııznnnıcdl' 
~likrotıiyoluji kongresi ıııc,·ıuıı , ı• 
rııporliir scr;iıııl, Dr. l'crihun C,:aınh\'l 
tar:ırındnn \'irih lrnl ıııııa usııllrr. 
Dr. H..ılis l:ırnfınd:ın bir Çiı;l·k Yukn ~ 
s ı h:ıkkıııcln lchlıj:ilcr Yardır. Snyııı 
ıııcsl!•ktn•I.ırın ıeşrifi rica olunur. 

Han 
Fulilı Askerlik Şubesi 1Ja,ka11lı· 

J11ıdan : 

316 • 333 (dahil) doğumlulnrdnn 

\ ' e lslı\m ı>İl ndelcrdcn namlarına ıl:ı
\'Cliye çıkarılıp henüz m:ılı:ılli mu· 
ı l'llcplcriııe \C\ k i~·in mııroC':ı:ıt elıııı · 
~<'illerin en k1':ı lıir wııı:ınıl:ı hl·ın•·ıı 
ıılıı:•l e nı ürnc•ıı:ıllorı gl'lııı il t•ıılcr h.ık· 
kında knnuııi ccz:ıııın tallıik cı.lilccc· 
ği ilAn olunur. 

I 

~ 

l ngütcrcdc gii1ı geçme:: Td sık sık bir spor spor maki-.ıcs! ict11 t cdi
lil:. Rcsi~ıul.c ~:ilgiik çoc11l.ları ufail,lctc bi>ıdirmcfic yroıayan ycııi 
bır m<~lmıc guı•ııyorsırnıı::. Bir bü11iil: l><ıba tonoıuııcı sppr y_azdır. 

makta ve bisiklet dcr:1i vcrnwldctlir.· 

Dört poz 'değiş tiren bir artist 



Bile, (11......r) - BtJr aw fe...ır wnne7de '*"'-" .Rt. HaJbtn g&terit 7ooıu bu defa da Şe. 
riat"" ,.,.,., 1calabmltk bir Mık ldıtlai _,....... ...,.,./faluyetle tMMil earek 90k alkı§lan. 
mlfhr. 

~ rea6tn piyme rol ca1aft •1tıadGf1an gc'Jatennekt eciir. 

lzmir Şehir Meclisi azaları mühim 
bir tetkik gezintisi yaptı 

zlmir, (Vakıt) - Belediye re. 
ısi B. Doktor Behçet Uzun dave. 
ti il.zerine Şehir Mecliai uuı, 
şehrimizdeki belediye mneueae 
ve eserlerini gemıJş, tetkikler 
J&Plllllı akeam belediye reisi ta. 
rafmdan KWtllr Park guinoeun. 
da eeretıerine verilen ziyafette 
bulumnutlardır. Tetkik gezi8i, 
çok aamimt ve faydalı olmut. 
mezbaha, itfaiye, çocuk but&. 
nesi, hava gazı fabrikası, tehir 
gazhıon, phir garajı, KWtür 
Park. Xarpyakada çocuk yuva. 
m, Güzel tepe gazinosu gtirillmill, 
nihayet Karpyakada Soğukkuyu 
mevkilıule Atattlrktln annesi Bn. 
Zllbeydeııiıı bir lbide haline ge. 
tirilmekte olan mezarı ziyaret .. 
dllmlttlr. Abidenin kaidesi ha. 
ZirlanmI§Ur. Kaide U7.erine on 
tonluk bir kaya parçası konacak, 
bunun ilzerlnde eu yazı okuna. 
caktır: 

Dünyanın 
En meşhur 
ressam:arı 

( B(Jf tarafı 7 rıcidıe) 

!>ulunan sakin ve ııcak bir aile 
ocağı kurmuştu. 

Sanatklnn e<»ıreti gittikçe ya· 
yılıyordu. Hatta o kadar ki, ba. 
zı hUkUmdarlar, onun eserlerin
den tedarik etmek arzu ediyor -
lardı. Fransa kraliçesi Marie 
de Medicis onu Fransaya davet 
etmiıti. İngiltereye gittiği za· 
man iR, kral birinci Şarlm fev
kali.de iltif atlanna nail olmuo. 
tu. 

1626 da kendisine iki erkek 
c;ocuk doğurmU§ olan 1sabelle 
Brant vefat etti. Dört sene ka
dar sonra biraz da çocuklannm 
bakılması için on altı yaflarm • 
d& Helene Fourment adında bir 
kızcağızla evlendi. Bu :veni izdi· 
vaç, reseamm renklerine yenil 
'.>ir ıtık, fırçasına yeni bır faa· 
liyet verdi. Bu izdivaçtan on 
lört sene sonra da. büyük re&. 
sam, Anverate vefat etti. 

Rubens, Fliman Rönesansmm 
mlle11iai olmuştu. Bir efsane l
lemiııin içinde yqarken bile aAf 
bir naturalist kalmağa muvaf
fak olmuş, cüretkir bir baklfla, 
hakikati, en lltif bir ıihir ve 
tllsun Alemine yükaeltmifti. Fır
çalarmm tereddllt darbeleri mu
hayyilesinin vila'atf, renklerinin 
ı.."ı ıcı•<Tt ve nihayet ml'kmadl 
bir faaliyetin mahlUltl olan bir 

o.< eserlerile teıirleri çok genif 
::>lmu!j ve Van Dyck &ibi devri. 
!lbı en meehur simalarından o • 
lan talebeler yetfştlrmi§ti. 

(1599 • 1641) Antoin Van 
Dyck, Rubensin en kıymetli bir 
talebesi idi. Anvereli idi, hayatı 
nm son on bir senesi zarfmda Ebedi ~! Atatit'Wta twUl6ll 

Bayata Ziibeycle bunlclG ~. 
Yukarıdaki reaimler., Şehir meo 

liai uumm tetkWerine alt mtL 
balardJr. ~ 

~~a yerlqmft ve orada 81· 

Her pyden evvel bir portreci, 

Kozanda ata binen artist 

Çanakkale haberleri 

Çocuk haftası münasebet' 
( Bfl.1 fuTG/1 Ş İllCfde) 

kıymetli bir cevher gibi kOçücük bir Türk bayrafı !>ulun 
sabah kalkınca ilkönce onunla aclimlat-

Polonyamn metfıur bestekir, piyano üstadı Şöpeni be 
mi .. iniMiir. Bu büyiik artiat a)'IU nmanda ıbi&yiik Wr ,,. 
Sanat ldebaunı dünyaya göıtermck. içisı Avrupada dol 
de Pariatc bulunduğu ıırada vatanının düıman tarafuıcıLM111• 
uğradıpnı ve Lehistanııı dünya baritaaından ailindijini 
ca kahrından verem oldu ve yatağa serUdi. Vartovada 
katan kızkardetindcn bir gün bir mektupla bir küçük 
aldı. Bakalım kardeıiın ne yollamıı diye evveli merakla, t 
tuyu açtı içinden topraktan hapa bir ıey çıkmayınca me 
açtı ve ıunları okudu: 

"Kardeıim, kaç vakıttır sana bir hediye ıöndermek 

dum, hayli diltündilm. Nihayet Himizin bahçesinde kazdı~ 
avuç topraktan daha kıymetli bir ıey bulmadım. Bilirim 
nun ko'kuıuna haıretain r .. 

Hasta yata tında doğruluyor, topratı avucuna bopl 
yor, kokluyor, yüzünü gözilnil ıilrüyor. Garip bir tesadil 
çabucak ıdiltilyor, nöbeti hafifliyor. O giln adeta yeniden 
Fakat çok ilerlemiı olan hastahk Şöpenin yakasını bıra 
hayet uyrlı daldkalannr yaıarken eliyle masanın üıtünde 
de duran toprağı göstererek, ıu vasiyeti ediyor : 

Semez cetb terre palanaise oar man eercenil une fola 
dana la tombe, afin gu'un pen de tene natal recouvrit 
mes rcatea. 

Tabutumu kabre indi"1ikten sonra bu Polonya topral 
ne serpiniz, tl ld fini vücudumu doğduğum bir avuç toprak 

Şimdi ıiae Halit Fahrinin ntan destanını okuyacaiım 
O katlar dolu ki loplqJn tanla 
Bir cletil, aanki Wn ntAn ıibiıin 
Yice dailarma çöke. dumanla 
Göklerde ,....ı. dut.n siW•ia 

Hep böyle Wutı.r içinde hqm 
Hilili Jracek•• her ntandaım 
Geçte ele uniar ta118dir yaım 
O kadar le.....taia fidan rl*in 

• • • 
Ç .. sin bayılır inatlar lcokaaün 
H• daim INr yay ki zümrüt olnınd..t 
Müjdeler fı11lclar Erıenekontlaa 
Bu ... ıöniilclen ha)'l'an siWıin 

• • • 
Ey bütün cihana bedel Türtı ili 
Açtıfm cenklerin yoldur eneli 
Tarih 'bir nehir ki cotlmndal' a.U 
Sen - ni.ı.etle Umman siWıia 

• • • 

' 

üç hafta zarfın 
Avrupa ve ingilter 
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:~":~;ü"r:::~~u~~~"~~~ Fayda ile tahrip 
dan yumurtalan ıle bırl ı kte · 

Fayda bütün ha~rat öldürücü mafilerin en iyisi ve en müessiridir. Katiyen leke yapmaz. Kokusu latif ve !rhhidir. Deposu: Sirkeci Liman Hanı altında Hasan deposudur. 

e • 
ınız. 
• 

V L i Li K 
. Kasııbaı.1a nd arkadaştılar. Bi- rak, kendisini sıkıcı formaliteler. 

tı seyrek sarı sakallı, uf ak tef ek, den kurtaracak olan İnhisar me. 
kuru sert bir adamdı. Kimse ile murunu damat edindiğinden do· 
görUŞnıez, kaçakçılara karşı mer layı kendini tebrik ediyordu .. 
haınetsiz davranırdı. Yağmurlu Bundan başka damadı mağaza • 
g{injer boş vaktini okuyup yaz_ sına yeni milşteriler de toplaya. 
lnalda geçirir, hava iyi olduğu za caktı. Paroy'un en çok dUşilndU. 
~anlar ya balık tutar, ya tarla. ğil şey; kızın çeyiziyle kaym pe. 
ar nrasmda dolaşırdı. Lokanta. derinin kahvesinde bol bol para 
~ılar onun turnelerinden çekinir- sız içeceği içkiler ve knğıt oyun
r7r, insanların tabiatlarını yilzle. !arı idi. Eline geçen para, itiyat 
i l~de~ ~k~y~ şarapçılar on,un ve arzularına. yetişmiyordu • 
ç n bırıbırlerıne babasını bile a. Nişan merasiminde parlak bir 

sar derlerdi. ziyafet verildi. Akrabadan başka 
lU Ö~k~, tam tersine, kırmızı yilz.. kaf e Pa.riziyenin kibar müşteri · 

' §ışkın karınlı tostoparlak bir leri, yeşil çuhalı masada oyna~an 
§eydi. Arkadaşı ~e kadar az ko- arkadaşlan yemeğe davet edıl • 
~u:ursa o da o kadar çok söyler, mişlerdi. Davetlilere eski şarap. 
ve içerdi. Şakay:t, eğlenceyi se. tar nefis içkiler ikram olıındu. 
li r,k klğıt oyunlarına bayılırdı. Pa~oy da ziyafete şeref veriyor. de: ~le ldUbali geçinir, etrafın. du .Nefis bir rakı ile neşesi son 
<.l~ 1111.Sanlara itimat telkin eder. haddine vardı. Nişanlısı yanın
y ·~un için (iyi bir çocuk) di- daydı. Onun eğlenmesinden saa . 
~~ardı. Ch·ar köyden, herkesin det duyuyordu. Ona doğru eğile. 
aır ~Yi tanıdığı emekli bir mu. rek: ''Çok nefis bri rakı, babanı. 
nı ıının oğlu idi o. Bugiln koca. zın bu kadar iyi bir rakısı oldu. 
k '~n birer delikanlı olmuş olan ğunu bilmiyordum. Onu böyle 
doy ~~arı, ondan okumuş ol. güzel bir gün için bize sakla • 
h~~rı ıçın eski muallimlerine mış olacak ... dedi. 

'ümeten oğluna karşı da saygı 
ve ı!e\•gi besliyorlardı. Bu çifte iltifattan hafifçe kı . 

.,. zaran nişanlı kız gülümseyerek, 

.,fenıurlardan b ' . . . . d . d 
Montfort ikin .. ı:ın~ısının ~d.ı nişanlısına : "Daha iyilerı e var, 
B ' cısınınkı Pa.roy ı ı. bugün artık ailemiz arasında yer 

ununla beraber ilk defa zabıt v • • •• ı · varakası t tan almış oldugunuz içın sıze soy ıye. 
diye anı1S: p ınemur iyi çocuk bilirim. Arabalığm arkasında 
rinden birind::oyb?l~u .. ~rnel:· bahçe duvarındaki gizli bir kapı. 

lemeden . ömrünü kUçük maaşlı 
memuriyetlerde geçirmek ve be· 
dava yemek, içmek demekti. Bu. 
na mukabil, kaçakçılığı ihbar eL 
mekle gayret ve cesaretini isbat 
ederek bir kaç sene içinde yUk • 
sek memuriyetler vaadeden par. 
lak sicil ve müstesna bir not al
masını temin etmiş ola.cakh. Her 
ne bapasına olursa olsun muvaf. 
fak olmak isteyen soğuk, hodgfun 
felsefesine göre bir ev yıkmanın 
bir kalp parçalamanın ve efkan 
iımmenin duyacağı nefret hisleri. 
nin ne ehemmiyeti vardı. 

Meseleyi ihbar etti. Paroyun 
ihbarile, uzak bir vilayet dahi. 
!inde bir şehire nakil ve tayini 
Kantonda ayni zamanda duyul -
du. Renoden bUyük bir para ce
zasına mahkum oldu. Hapisten 
çok güçlükle kurtulmuş ve cezayı 
ödemek için bütün emlAkini sat. 
mağa mecbur olmuştu. 

Genç kız masum gevezeliğin • 
den dolayı ı:ğradığı bu ihanetten 
ümitsizliğe kapılarak zalim bir 
hastalığa tutuldu ve bu yUzden 
sıhhat ve güzelliğini kaybetti. Di
ğer inhisar memuru Montfort, ar. 
kadaşının hareketinden dolayı 

maruz kaldığı hakaretlere rağ
men gene vazifesini eskisi gibi 
ayni sükunet ve ayni feragatle 
ifa etti. 

Çirkin zavahir altında ihtimal 

BORSA 
- Ankara24-4-939 -

Hizalarında yıldıı lşrıreı. olan. 
lar, Ozerinde muamele görenler
dir. R:ıkamlar saat 12 de kııpıınış 
satış rlynllarıdır. 

- -, ÇEKL ER - -
Londra 
l\evl orlr 
Par is 
Milano 
Cenevre 
Am~tcrrl:ım 

Berlin 
Brüksel 
Ali na 
Sof ya 
Madrid 
Yarşou 

Buda peşle 
Bükrcş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

Moskova 

istikrazlar 
Ergani 
Sivu • Erzurum 111 

TUrk borcu I peşin 

lstanbul 

S.93 
126.7525 

3.3550 
6.Gfi2j 

28.075 
07.21175 
50.7925 
21.29 

1.0925 
t.56 

14.035 
23.8450 
24.9675 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5325 
23.9025 

19.-
106.50 

... •• • t -·· .. 

Ticaret ve Zahire Borsası 
24 - 4 - 939 
Ftl"ATiıAR 

cıxsı 

nu~d:ıy yumuşak 

Buğday ~ert 

Buğday kızılca 

AŞA{;ı Yukan 
kr. pn. kr. pa. 

5 82 !ı 32,5 
4 39 
s 16 

Arpa yemlik çu. ' ıo 

Arpa Anadol dök. '4 10 
ÇaYdar :J.38 4 3 
Susam ı.ı 30 
lfadem içi 60 - 64 -
le fındık 91 -
Keçi kılı fit 10 
Yapak Anodol 50 - &2 -
Peynir he) az taze 22 5 24 5 ,ıQrJU,J)J ını ıkın ıyıce mu. dan girilen üçüncü bir mahzen 

lçin b' a.. .. .ır. d n,nlamp.k _. ....... ' ' 0 "'""'"" 0 • _.,_,..ı...ıy1.J.o-rd.ı..uw. . .ı.ıM.......ıo1.1.nu.t:fuo:ı.ıru.ıd~un~za~yıfl~ı_.ğ.._1,.ıı.k.uu...,,_....ı-n-"-d---u.ı..~ı......~-J 3~:>-~--ı 
""' : ır 'UC.6CI a mm cvıne gır. memuru o andan itibaren bir ta. Ue oy 

·<uutf. Kadın evde yalnızdı. Me. k dilşüncelere dalmıştı. nı çehresi, sert kıllnn, soğuk ~.;;;~k 90 ,, 
:ınuru aletin bulunduğu mahzenin ım . gözleri halkın güler yüzlü Paroya 1:,11• " 
~anındaki karanlık bir bölmeye Nişanlı kız, bu alışılmamış sil: olan itimadını artırma.ğa yara • ;~~~~:nir 10 " 
götUrdU. kutu ispirtonun tesirine atfcttı. mıştı. Paroy bugün yüksek bir Kuşyemi 20 :; 

'.Memur bir şey göremeyince 
~adamdan bölmeyi aydınlatacak 
hır nıum istedi. ıKadm dilşünme
den, raftan bir mum nldı. eski 
tutıuk biçimindeki şimşir kutu -
dan bir kibrit alarnk duvara 
ııUrttu. 

l=>aroy derhal kutuyu ynkaln • 
dı, \'e: 

Hakikatte, memur hesaplnr ya. mevki işgal eden bir memurdur. \'npak 
pıyor, uzun uzadıya projeler ta. Fakat bir daha memleketine a.. Kepe!.: 
sarhyordu. lzdivacınm kendisine yak basmağa cesaret etmemiştir. tın 
getireceği .saadetle genç kızdan Halkın kininden endive etmek- Mısır 
öğrendiği sırrın temin edeceği se. tedir. 
ri bir terakki gibi menfaati mu. 
kayese etti. Renodinin kızı ile 
evlenmek; parlak bir istikbal bek 

Çe\•iren: 
Fm.p:i ônmı 

Orta okullar öğretmenliği 

ı\rJ>R f 
Keııl•k 
Yap.ık 

Tiftik 

GİDE.· 

li .. 
29 .. 
80 il 

30 .. 
lll 1 Ton 
202 " gs .. 
17 •• 

Tahmin bedeli İlk tem· 
BüyUkderede Maltız sokağında 

90 numaralı dükkan karşısında 

67 metre murabbaı arsa. 15,00 l,13 

BilyUkderede BUyükderc cad. 
desinde 205 numaralı kahve ka.r-
şısmda 85 metre murabbaı arsa. 18,00 1,35 

BüyUkderede Büyilkdere cad. 
desinde 209 numaralı dükkan kar 
şısmda 104 metre murabbaı arsa. 12,00 0,90 

Emirganda muvakkrtha.ne so -
kağrnda 6 numarıı.h 24 metre mu. 

0,90 rabbaı yol artığı. 12,00 

Y~karıda semti senelik muhnmmen kiraları yazılı b 
nan arsalar teslim tarihinden itibaren birer sene müddetle kjr 
verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri 
vazım MUdUrlüğUnde görülebilir. 1stckliler hizalarında yazılı 
teminat makbuz veya mektublle beraber 2-5-:939 salı günü 
at 14.30 da Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2544) 

• • • 
Muhammen bedeli llk temi 

Karaağaç müessesatına 200 tane 
buz kalıbı 
Karaağaç müessesatına 363 çift 
lastik çizme (nümunesi gibi) 

1070,00 

2359.50 

80,25 

176,96 

Karaağaç müessesatına lüzumu olan buz kalıbı ile lastik 
me ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuetur. Şartnameleri Lev: 
Mildilrlüğünde görülebilir. Jateklilcr 2490 say:th kanunda ya 
vesika ve hizalarmda gösterilen ilk teminat makbuz veya m 
tubile beraber S-5-939 Paznrtesi gUnii saat 14 buçukta Da 
Encümende bulunmnlıdrrlar. (M.) (2701) 

* * * 
Keşif bedeli 7447 lira 60 kuruş olnn Edirnekapı Rami Y 

nun tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile eart 
mesi Levazım Mildüriilğünde görillcbilir. İstekliler 2490 sa 
knnunda yazılı vesika ile bu i§e benzer en az 5000 liralık ie Y 
trğrna dair eksiltmeden sekiz gün evvel vil~yetten alacakları 
ehliyet ve 939 yılına ait Tiearct odası vesikalarile 558 lira 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 11 
erşembe günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalı 

ıar. (1) ( 2820) .. 

• • • 
Eminönü K. ''e B. Ş. MUd. Köprü ilstündc siyah renkte 

av köpeği bulunmuştur. Sahibinin 3 gün içinde Eminönü Bele 
yesine müracaatı. (B) (2821) 

* * * 
Eminönü Kaymakamlığı ve B. ş. Müdürlüğünden: Tah 

kalede Kahveciler sokağında 24 sayılı harap ve maili inhfd 
kfıgir bina yapı ve yollar kanununun 44 Uncil mnddesinc u 
mak suretile' Belediyece hedmedileccğinden adresleri malUm 
mıyan sahiplerine kanuni tebliğat mnknmına kaim olmak U 
ilan olunur. (2732) 

Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden: 
''- Madam kaçak kibrit kul. 

l~ndığınız içi~ sizi znbıt varaka
sıle llıahkemeye vermeğe mecbu. 
,.,,.... t 1 - Dört, beş ve altı sınıflı ilk öğretmen okulları mezunları 
- ~ı. ,, dedi ve dediğini de yap 1• 

arasında orta okullarda: 
BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU~ 

Bunuıııa beraber bu yüzden A _ Türkçe, B. Tarih • Coğrafya, C. Matematik, D. Fizik . 
nceesile, n.Uktelerile vergi mUkcl. Kimya ve Tabiat Bilgisi öğretmenliği yapmak isteyenler için Ma. 
1et'lerine telkin ettiği sempati a. arif Vekilliği tarafından önUmilzdeki Haziran ayı içinde bir smav 
zalına.dı ve alayla karışık bir tar lü açılacaktır. 

Zda, dalgın beceriksiz köy 2 _ Sınavlar yazılı ve sözlU olarak yapılacaktır. 
kadın ayrplıındı. Hatta Paroy ta· 3 _ Yazılı smnvlıır 19 Haziranda taliplerin bulundukları Vi. 
l'a.fındı:ın kadının yakalanması t~r F t kültilr direktörlüklerinde yapılacaktır. 
7.ı bile ustaca tertip edilmiş bır aye 4 _ Yazılı sınavda muvaffak olanların sözlü sınavları 17 A-
0YUıı lcliikki olundu. . ğustos 1939 tarihinde Ankarada Gazi Terbiye EnstitUsiln.de yapı. 

l=>aroy, kendisi gibi şen bır a. ıacaktır. . .. 
danı olan Rcnodin'in işletmekte 5 _ Askerlikleri ~olay:tsıle kı~ada ?~.l~nan oğretmc~ler, kr. 
Olduğu Pariziyen isimli kııhvebn. tatarının bulunduğu , ·ilayet merkezındekı ogretmenle:rle bır nrada 
~eye çok giderdi. Renodin'in m~ sınava gireceklerdir. . .. 
~lar1 mahzenlerindeki nefıs 1 Taliplerin daha fazla .~fs~lat ~~m.~~ .. uzerc 4-V-1939 akşıı. 
~rap ~e likörlerile meşhur~u . . ?· mına kadar tstnnbul kUitur dırektorlugune milracaatlnrı mı.n o. 
at~- Yirmi iki yaşında. gurbu~ lunur. (2718) 
t>~l 'bir kızı vardı, kız belki bı. ~=~~~------:-:----~:----------
:raı; Saftı, fakat mükemmel bir Eksiltme ilanı 
çeyize ınalkti. Paroy iskambil o. 
~nlarında kağıtları keser \'e §en 
hık~Yeleri, tuhaf fikirlerile oyun 
ıtrkadaşlarmı eğlendirir. genç kı. 
Zin salonda gidip gelmelerini göz 
~en kaçırmaz. en Ifıtif tebessüm. 
erini, en ate§li nazarlarını oııa 

ibzaı ederdi. Genç kızın gönlUnü 
elde etmesi çok gilç olmadı ve 0 

<Uı.dan itibaren Paroy partiyi kn· 
7.nnınak için bütün kozları elin. 
de toplanmıştı. Onu almak için is
temekten başka yapacak bir §eY 
Yoktu. Genç kız yakında bir zev. 
cc olıı.cağında.n ve kahvenin siga. 
ı-a durnanlarile dolu ispirtolu ha· 
\ a~ını ve tezgli..hı terkedeccğin · 
d ., <:ok bahtiyardı. 

Dnbası da ticaretini koruya • 

TUrkiye Büyük Millet Meslisi idare Heyetinden: 
Ek 

·ıtmeye konulan iş Çankayada yapıla~ak polis kara. 
ı - sı 
b. sı inşaatıdır : 

kolu ına • ·r bedeli "31 994 lira 50 kuruş .. tur. i : ~~!~ıtme 4/Mayı.s/939 perşembe gµnu saat ''on beş., tc 
M 1d re Heyeti odasında yapılacaktır. 

T. B~ l\!. F~nntevrak T. B. M . .M. 1dare Heyetinden alınacaktır. 
- E~'Jtmeye girmek isteyenlerin 2490 numaralı kanunda· 

. 5 - h ~z olduktan b~ka en az yirmi bin liralrk bu gibi bina 
~1• eartıan ~~aları ~arttrr. İsteklilerin tekliflerile beraber bu işin 
ışı yapmı~ o . 11.. d 

. 1 da vermelerı l<UJm rr. 
vesıkaa rmı · k · · "? 399 ı· k 1 k 

6 
_ Ek.!iltmeye girebılme . ıçın - ıra C:? u:nış,, u 

. . at mektubu verileccktı r. 
bır t;m~ tstckltlerin teklif mekt uplannı, 3 üncU madded~ yazılı 

bir saat evveline kaıdar T. B. l\1. M. ldnre Heretınc. nu· 
saat~n akbuz mukabilinde teslim etmeleri lazımdır. 
mar~~ada olacak gecikmeler k abu! edilmez. (1379) (2583) 

-

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMfLİDİR 
- u ..ese ;su 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 
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Toprak Mahsulleri .Ofisi İstanbul 
Şubesinden : 

9~8 W daM eweUct NMler ~ oı..p 
da 1ıaln aah'1>ı.ri ~ buJunGn A/yonk. 
,.. tnGboyao11 ~ 2'opm1c MaMıılleri O/irince 

telfM .ıa. prognlftl • • 

~ ...... cldof&ı 

Dün ve Varın 
ercume külliyatı 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-1 O kitaplık birinci aeri 

938 ve daha ewe1ld ...ıer mab8ulllnden olup halen ahlple. :;:,de81nde bulunan ham afyonlarm Ofia tarafmdan mtlbayaa 1 
llmesl için bunların nihayet 31 Mayıs 939 akpmma kadar 

oıı.tn htan.buldald deposuna ya bizzat ·wipleri tarafmdan ve.. 
.,Uut Wanbuld& tayin edecekleri kanunl ~killeri . tarafmdan 

Numara 
1 Saf o 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kurw 
100 
100 
75 

o& Devlet ve thtiW 75 

s6nmff olmuJ Ilzmıdır. ~ .".· ·• 
Bu tarihten sonra getirilecek afyonlar' ~ kat'~e sa- c~ 

tm almmıyacağı gibi tayin edilen muayyen iiıUddet dahi hic ... bir 
1ebeple uzatıımıy&caktir. Hastalık veya herhangi diğer bir ma
r.eret sebebile yukarıda tayin edilen mUddet zarf mda 'teslim edil
menıtı olan afyonlarm mübayauı için vaki olacak mUracaatlar 
d& kat'iyen nazarı itibare alm.mıyacaktlr. ' ,,. • 

. r 

• ~/yon1anfl d6p<Yya """'1Cik1ollt kabul ~ktl: '- . 
Afyonlar latanbulda Ofis deposuna gelif sın. -n111!1lh.8i1~ ka. 

bul edilecek ve eksperlerimi7.Ce usuU1 dairesinde hikemt muaye. 
~ yapılma.sı ta.rtm nllmunelerin alımp ·~ile .Qôıideril
mest bn mrayı taldp edecektir. 

• Af11onlarrn üpot1a yapslaaJk M~ ~:, .. 

Ofis deposuna teslim edilen afyonlar berin& .yapılacak hı. 
lmml muayene "Ekspertiz., sonunda bunlarm. arasıiıda hileli kat. 
b1ı ınabuf afyonlar zuhur edenıe bunlar kat'iyen mübayaa edil. 
mlyecektir. Muayene neticesinde kabule ıayan görll.1" af yonlar 
ince ve kaba olarak iki amıfa ayrılacaktır. Hikemt mu&JlllDelerde 
Offs.~ı:nn.tn ~eri kararlar kat'ldir. - ~l 

- -- ~ .r..,..,c ~ fekl': ,., 
Ofla deposuna· te8ıım ·edil; dyoıi!arm Jılkeniİ ~~yene ne.. 

tfceainde ince ve kaba Jmmılara aynlmaıımdan 'sonra her iki 
amıf afyondan müteamil usultlne tevfikan ayn ayn almacak nu
muneler tahlilltı ticariye llboratuvarma 11evkedilecektir. Bu 11.. 
boratuvarda yapıla.cak kimyevi tahlil neticesinde her bir ıımıf 
afyonun irae edeceği morfin derecesi afyon fiatmm teabitine esas 
tefkil edecektir. Kimyevi tahlil neticesinde çıkacak ihtillflar ııatıcı 
Ue Ofis arasmda tanzim edilecek mukaveleye mevzu hükümler 
dairesinde halledilecektir. 

A/yort'lanlt tama: 

Depoya giren afyonlarm on. ebper!erl tarafmc!an yapdan 
hlkeml muayenesinden eonra pyanı kabul görülen afyonla.rdan 
ince ve kaba olarak ayrılan Jmmılar ayn ayn milteamil wıule 
tevfikan nümunesi almdıktan eonra tartılarak allkadarma mu. 
vakkat bir ayniyat makbmu verilir. 

A/yorl twı.r- tflllbUC: 
1 

j 

Ofla depoeUD& ı.um .an.~ .... .., ••• 
morfin derecesi fia.tı 35 ve kaba af yonun i>eher morfiıı derecesi 
flatı 25 kurut olarak ıe.bit edilmiftir. 

Afyor& ~ıınw. falwl1e1eıu1ou flkUI 

Tahlili.ti ticariye llboratuvarma g&lderllen nOmuneler tlR.. 
rinde yapılan tahlil neticesinde afyonlarm ihtiva ettifi morfin 
derecesi llboratuvarm vereceği resmi bir rapor ile tahakkuk et
tikten sonra yukandaki maddede beher morfin derecesi için tes
bit edilen fiatla.r Ur.erinden ince ve kaba afyon,larm tutan her. 

5 Sosyalizm 751 
6 J. Rasin kWliyatı I 7

6
5
0 

1 
7 İfçi smıf ı ihtilili 
8 Ruht hayatta l!fuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Ruin külliyatı n 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

~ur. Hepsini alanlara % 20 
ıskonto yapılır. 236 kurugu 
peşin alındıktan sonra kalan 
t lirası ayda birer lira öden. 
mek Uz.ere dört tak!ite bağla
nır. 

Jlin 
939/339 

lıtanbul 4 üncü icra Jlemurlu6un· 
dan: 

Para7a çevrilmesine karar verilen 
aotuk han vitrini, so(iuk hava dola· 
bı, radyo mu ıramofonun birinci a· 
çık artlırma~ınıo :l • 5 - 931t larihı· 
ne tesadüf eden sah aünii Galatada 
Hezaran caddesinde 61, 63 saat 16,30 
da yapılacak ve kıymetlerinin % 75 
şini bulmadığı takdirde ikinci acık 
arllırmasıoın 3 - 5 • 939 tarihine le· 
sadüf eden çarşamba güni.ı aynı ma· 
hal ve saatte yapılacağı ilan olunur. 

(K.L 69) 

r 1 HafU Bab&r Bapamı~ 
günü ~öiüslerbılzl Türk 
.rlaarif Ceml7eU rozetJyh' 

I ı,;üsleffnlz.. 1 

= .... 
Jlin 

Sull.aruıhmtl J llncü Sulh Jlahke-
muindın: 

Erenköyünde Etemefendi cadde· 
ıinde 23 No. da sakin Memduh Kum· 
baracının ·wasisi babası lzzelin vefat 
etmesi itibariyle yerine kardeşli ay· 
nı ndreste aakin Dr. Sedat Kumbara· 
cıııın vasi tayin edildili UAn olunur. 

(28969) 

kes için ayn ayrı tahakkuk ettirilerek bu bedeller afyon mudile. ·------··---... ! 
rlnin namına açılacak bir hesaba alacak yazılacaktır. Afyon be. 1 
delleri bu suretle tahakkuk ettirildikten sonra alAkadarlara ev
velce verilmiı olan muvakkat ayniyat makbuzu istirdat edile.. 1 
Tek yerine af yonun ince 'ftya kab& olduğunu ve her cimin kilo. 
eunu ditrajmı ve kilo flatmı ve bu fiata nazaran ayn ayn tu. 
tarlarlle allkadarlarm yekblu alacağını gösteren bir vesika 

Baker Ayakkaplan 

Rahat " saiı.ncbrlar. 
au ayaldcaplen •lmakla iktnat 

etmit olacabmız. Halihazırda 

yerli n ecneW mah zenain 
;etitlerimia nrdır. Geliniz, 

verilir. ,, 't # 

Afyon bede?kriai IJ4irlM' §87c1': . • : '•• · 
· 939 senesinden itibaren. her sene Oflsln ntacal! afyonlarm 

brllt bedellerinin % 20 ai her seneki billııçonun kesbi kat'iyet 
etmesinden sonra afyon mudilerine alacaklarına nazar&Dı gara. 
meten taksim edilecektir. Bu suretle tahakkuk edecek alacaklar 
aahiplerlne makbuz mukabilinde tevzi edilerek hesaplarına zim. 
met kaydedilmekle beraber her sene yapılan tediyat yukanki 
madde mucibince alacaklılara verilmif olan vesikaya da kaydo~ 
lunacaktır. Damga ve borsa resimleri gibi her ttlrlil 'rüsum ıve 
tekAlif satıcıya aittir. 1. · 

Bu program 31 Mayıs 939 Çarpmba gUntı akpmma 1kadar 
lstanbulda Toprak Mahsulleri Ofisinin afyon deposuna teslim e.. 
dilecek 938 ve daha evvelki seneler mabaultlnden olup ta bugü. 
ne kadar muhtelif 11ebepler dolayuıile uYU§turucu maddeler in. 
hisarına satılmıyaıı veyahut mezktır inhlsarlann tesblt ettiği 
milbayaa programlannm muayyen eartıarma tevafuk etmedi
fi için mezkfır inhisar taraf mdan satın almmamıe olan afyonla. 
nn mUbayaasma mllnhıuıırdır. 

fJ38 senesinden sonra her 11ene mahsulü 11eneal için tesbit e. 
clilecek programlar ve prensipler mucibince tayin edilen prog. 
ram haricinde kalacak af yonlann mübayaası için vaki olacak 
müracaatların da sureti kt'iyede kbul edilmiyeceği ehemmiyetle 
ıılikadarlann malftmu olmak Ur.ere illn olunur. 

Fazla tafsilat için Ofisin İstanbul tubesi Mildürlilğtlne mu. 
racaat edilmesi. (2811) 

P. T. T Umum Müdürlü~ünden: 
1 - Ankara radyosu için biri (200) diğeri (125) lira Ucret. 

le iki spiker alınacaktır. 
~ - Taliplerin lise mezunu olması ve tellffuzlarmm dilzgiln 

eesJerinin mikrofona müsait bulunması bilha18& dilimizi çok iyi 
b!!meleri \•e konuımalan lizimdır. 

4 - Ayni evsafta olanlar arumda yabancı dil bilenler ve 
yllksek mektep mezunları tercih edilecektir. 

' - Taliplerin 1 Mayıs 939 tarihine kadar istida ile P. T. T. 
umumi mMtlrlilğüııe milracaaUan. (H08) (2651) 

ıöriiaiia .. intihap 

ZAYİ 
934 senesi Kayseri lnönü ilk oku· 

lundan aldıAım diplomamı zayi et· 
tim. Hükmil yoktur. - Ali oğlu llalil. 

(K.L 68) 
• • • 

2628 No. çift beyıirll yük araba
sının plAkasını kaybettim. Yenisini 
çıkaracalımdan eskisinin hükmü 
yoktur. - Ahmet oğlu Bekir Oslü. 

(289G5) -, -~ 

1 Giyime merakh 
Bayanlara 

Avrupaclan hususi surette 8e
tlrlliitlm yazlık modellerimi bir 
defa 1&örünüı. isteyenlere pro -
vasız patron çıkanbr. 

Dlplom Terzi 

YAVUZ SEZEN 
Pariı Kadın Tenililc Abdeml· 
sinden. BeyoJtlu Pannakkılpı ıt3 
Gayret apartmanı. Türk Fotoevı 

üstünde 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; akpw. 

lan 17 -den sonra l.Aleli TanarP 
~p. Daire 2; No. 17 de hastalannı 
•,abu1 eder. fTrltfon: 2393!U 

Türk gibi kuvveti 
Sözü boş değildir 

ÇAPA MARKA MOSTAHZARATI 
BU SöZU TEYID EDEN GOZEL YURD TOPRAKLARININ BiRiCiK iMAL KA YNAGID 

Salep 

Tarçın 

Kimyon 

Karanfil 

Zencefil 

Karabiber 

Yenibahar 

Beyazbiher 

Sofra tuzu 

( 

Arpa unu 

Bakla unu 

Yulaf unu 

Nohut unu 

Çavdar unu 

Pirinç unu 

Komflau 

Bezelye unu 

Patates unu 

Fasulye unu 

Mercimek unu 

Buğday nips -
tası 

Kırmızı biber 

Pirinç nips
tası 

(Kutu oe 

ketleri) 
Memlelcıette lııa lnllaatla kurulmuı" her feYe rajmen (24) .... neslin giir'hüz yetipnesine 
tenkkufıuz hizmet etmiı J'esane Türk nn'at mdir. Y avndannıu, doktorlannmn tertib w 
tavsiyesiyle -vereceiiniz bu sıclalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

APAMARKA 
DONYADA BEYNEL\fJLEL ŞöHRETI HAiZ EŞLERILE KATIYYENOMUZOMUZADI 
Daha Ustilnilniln bulunması milmkiln değildir. Tekmil milstahzaratımuı muhayyerdir. Her yer • 
de daima taze olarak bulacakıını%, Adres: Betiktaı - Kıhçali M. NURi ÇAPA TeL 40337 

• 

i 1111il1111' 

..-..... -.. KİRALIK ODALAR 
Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane, Atelye, 

Muayenehane yapllmaga elverişli kirahk ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 

SAHiHi : ASIM US Neıriyat MQ,dOrO: il. Ahmet SeuengtıBuıldılı 1er: VA.KIT Matbaa•• 


